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Metsäkato
uhkaa vihreitä
suojavyöhykkeitämme

Lupaan tehdä kaikkeni luonnon ja ilmaston

SUPERVUONNA
© AKI-PEKKA SINIKOSKI / WWF

Pian edessä on jo monivuotinen perinteeni: sammutan valot, sytytän kynttilät ja ajattelen yhteistä planeettaamme. Earth Hour pysäyttää meidät jälleen 27.3. antamaan tunnin
arjestamme maapallolle.
Tänä vuonna luonto ansaitsee olla parrasvaloissa. Koronapandemia siirsi monta merkittävää viime vuodelle suunniteltua huippukokousta. Niinpä viimein tänä vuonna maailman johtajat kokoontuvat sekä YK:n biodiversiteettikokoukseen että ilmastokokoukseen,
joista molemmista odotetaan äärimmäisen tärkeitä askelmerkkejä jatkoon. Selvää on, että
meidän on pysäytettävä luonnon köyhtyminen ja torjuttava ilmastonmuutosta nykyistä
tehokkaammin.
Päättäjillä on suurin vastuu luontoa ja ilmastoa koskevista päätöksistä ja niiden toimeenpanosta. Voimme kuitenkin näyttää seisovamme päätösten takana. Siksi keräämme tänä
vuonna Earth Hourissa lupauksia yhteisen planeettamme puolesta. Miten sinä voisit omilla teoillasi kirittää päättäjiä? Earth Hourin jälkeen toimitamme yhteenvedon lupauksista
päättäjille ja osoitamme, että maapallon tulevaisuudella on meille suomalaisille väliä.
Minä lupaan tehdä kaikkeni sen eteen, että tästä vuodesta tulee luonnon ja ilmaston
supervuosi. Tapaan päättäjiä ja yritysmaailman edustajia, osallistun julkiseen keskusteluun ja autan asiantuntijoitamme tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.
Päätöksiä tarvitaan nyt. Liputan edelleen myös yhteistyön puolesta, sillä vain yhdessä
voimme luoda tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi

Tykkää, seuraa,
jaa ja vaikuta.
Yhdessä muutamme
maailmaa.

facebook.com/
wwfsuomi

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

instagram.com/
wwfsuomi

wwf.fi/uutiskirje

wwf.fi
wwf.fi/kummiksi
wwf.fi/yritykset
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PINNALLA
NYT
TYÖNTEKIJÖIDEMME
VINKIT KEVÄÄSEEN.

Netflixistä löytyvä
dokumentti My Friend
Octopus on aivan
huikea! Se kertoo
mustekalan uskomattomasta älykkyydestä,
vedenalaisen luonnon
ihmeellisyydestä ja
MAIJA KAUKONEN
ihmisen muuttuvasta
Metsä- ja kehitysyhteistyöasiantuntija luontosuhteesta.

VANESSA RYAN
Meriasiantuntija

Pakkaa eväskoriin
kiikarit tai kaukoputki,
ja lähde koko perheen
voimin lintutornille tai
niemen nokalle tähystelemään siivekkäitä
paluumuuttajia. Lajituntemus vahvistaa
sekä lasten että aikuisten luontosuhdetta.

KUVAT: © AKI-PEKKA SINIKOSKI / WWF

Mikromuovia ja suurempaa muoviroskaa
löytyy hiekkarannoilta koko Suomen rantaviivan pituudelta, selviää kevään ja syksyn 2020 aikana kerätyistä ja analysoiduista näytteistä. WWF toteutti keräystalkoot
Suomen ympäristökeskuksen,
Pidä Saaristo Siistinä ry:n ja
paikallisten vapaaehtoisten kanssa. Seitsemästä tutkitusta rannasta
roskaisin on Helsingin Suomenlinnassa,
puhtaimmiksi paljastuivat Porin Yyteri ja
Hangon Bellevue. Esimerkki yleisestä muoviroskasta on eläimillekin vahingollinen tupakantumppi.
©
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Panda-palkinto
haettavana nyt
WWF:n vuosittain jakamaa Panda-palkintoa voi hakea 5.4. saakka. 23 000 euron
palkintosumma tulee erillisestä Anderssonin rahastosta. Panda-palkinnon tarkoitus
on tukea erilaisia ympäristöä hyödyttäviä
tekoja, aloitteita ja tutkimushankkeita
sekä edistää kestävää kehitystä ja elämäntapaa. Palkinnon voi saada niin suunnitteilla oleva kuin jo käynnistetty hanke.
Viime vuonna palkittiin korkean suojeluarvon metsiä kartoittanut työryhmä.
wwf.fi/pandapalkinto

© JUHA TASKINEN / WWF

Muoviroskaa kaikilla
tutkituilla rannoilla

SAIMAALLE ESITETYT KALASTUSRAJOITUKSET
EIVÄT TURVAA NORPPAKANTAA RIITTÄVÄSTI
WWF pitää saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamista pohtineen maa- ja
metsätalousministeriön työryhmän esittämiä kalastusrajoituksia riittämättöminä. Huhtikuussa voimaan tulevat uudet kalastusrajoitukset määrittävät saimaannorpan suojelun
keskeisimpiä toimia seuraavat viisi vuotta.
WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Saimaan Norppaklubi ja Itä-Suomen yliopiston
saimaannorppatutkimus jättivät työryhmän raportista eriävän mielipiteen, jossa esitetään
muun muassa kevään ja alkukesän verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun ja
muikkuverkkojen kieltoa verkkokalastuskiellon ajaksi. Päättyvän viisivuotiskauden aikana
muikkuverkkojen käyttöä ei ole rajoitettu lainkaan.
”Kalastusverkkoihin sotkeutuminen on hengenvaarallista varsinkin nuorille norpille.
Kuluneen viiden vuoden aikana puolet havaituista verkkokuolemista on tapahtunut heinäkuussa. Lisäksi kaikista verkkokuolemista noin neljäsosa johtui muikkuverkoista”, WWF:n
ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen sanoo.
”Suojelutoimissa täytyy huomioida myös talvien lämpeneminen. Ilmastonmuutoksen
leudontamat talvet vaikeuttavat saimaannorpan pesintää jo nyt, ja vuosikymmenien suojelutyöllä saavutettu kannan hidas kasvu voi tulevaisuudessa taittua nopeastikin. Jotta
kanta kasvaisi nopeammin ja kestäisi leudontuvien talvien uhkaa paremmin, tulee suojelua tehostaa nyt”, Tolvanen sanoo. Kalastusrajoituksista ei oltu tehty päätöstä lehden
mennessä painoon.

Aivan kuten kummit myös yritykset voivat auttaa luontoa
pitkäjänteisesti. Ystäväyritys-ohjelma on pienten ja keskisuurten yritysten tapa tukea WWF:ää vuosittaisella lahjoituksella. Ystäväyritykset saavat käyttöönsä merkin, jolla ne
voivat kertoa asiakkailleen olevansa luonnon puolella.
Yhdessä voimme pelastaa luonnon
– Liity ystäväyritykseksi: wwf.fi/ystavayritys
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© RICHARD BARRETT / WWF-UK

Ystäväyritykset suojelevat luontoa kanssamme

Jos jäät ovat vahvoja,
on hienoa kävellä jäällä
ja kuunnella sen ääniä.
Äänen kuulee rannaltakin. Varsinkin auringon
lämmittäessä jää ääntelee hyvin moninaisesti,
yllättävästi, ja kovaakin.
JUUSO LAUTIAINEN
Mieluiten kaveri mukaan
Asiakkuuspäällikkö
– ja naskalit, totta kai!

JUSSI NIKULA
Ohjelmapäällikkö

Viime aikoina on ilmestynyt hyviä suomalaisia
luonnonvarojen käyttöä
ja luontovaikutuksia käsitteleviä kirjoja. Esimerkiksi kirjat Monimuotoisuus tai Metsä meidän
jälkeemme tarjoavat
kiinnostavia näkökulmia aiheeseen.

ANNE TARVAINEN
Ohjelmapäällikkö

Koto-Suomessakin
voi kuunnella Afrikan
luonnon ääniä. Sirkan
siritystä, merten
loiskintaa, ukkosen
pauketta ja sarvikuonon mörinää,
suosittelen!
wwf.org.za/
bring_nature_inside/

© SHUTTERSTOCK / MENNO SCHAEFER / WWF

© HKUN LAT / WWF-MYANMAR

FISKARS GROUP TUKEE LUONNON MONIMUOTOISUUDEN SUOJELUA MEKONGIN ALUEELLA
Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Mekongin jokialue on lajistoltaan maailman toiseksi rikkain.
Viimeisten 30 vuoden aikana Mekongin alueen metsistä on kuitenkin kadonnut yli 30
prosenttia. Fiskars Group tukee WWF:n työtä lahjoittamalla 50 000 euroa alueen suojelutyöhön. Tuen avulla ehkäistään metsäkatoa ja elinympäristöjen tuhoutumista, jotka ovat
yksiä alueen luonnon suurimmista uhkista.
Suojelemalla Mekongin metsiä ehkäistään myös uusien COVID-19:n kaltaisten pandemioiden kehittymistä. Metsien pirstaloituminen nostaa riskiä villieläimistä ihmisiin leviäviin tauteihin eli zoonooseihin. Kun eläinten luontaiset elinalueet kaventuvat ja kulkureitit
muuttuvat, joutuvat eläimet ja ihmiset aiempaa useammin kohtaamisiin. Tuhannet trooppisissa metsissä elävät eläinlajit kantavat ihmiselle vaarallisia taudinaiheuttajia. Tämä ei
muodostu ongelmaksi, jos eläimillä on riittävästi elintilaa ja ne pystyvät elämään tarpeeksi
kaukana ihmisasutuksesta.
WWF työskentelee Mekongin alueella metsäkadon ehkäisemiseksi yhdessä paikallishallinnon, hallitusten, kansalaisyhteisöjen ja yksityissektorin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Luonto ja talous kietoutuvat yhteen
Meidän tulee arvioida uudelleen suhteemme luontoon, jos aiomme suojella sekä sitä
että vaurauttamme. Tämä oli yksi helmikuussa julkaistun niin sanotun Dasguptan raportin pääsanomista. Uraauurtavaksi kuvatussa raportissa nivotaan yhteen luonnon ja
talouden kietoutuneisuus toisiinsa. Laajan tutkijaryhmän työtä johti Cambridgen yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Sir Partha Dasgupta. WWF tulee pitämään
raportin päätelmiä esillä vaikuttamistyössään.

WWF
VASTAA
Lähetä kysymyksesi
meille:
toimitus@wwf.fi

Fjällrävenin The Arctic Fox Initiative
-ohjelma on rahoittanut 40 000 eurolla
WWF Suomen työtä naalin suojelemiseksi. Tuen turvin Lappiin rakennetaan lisää
ruokinta-automaatteja naalille ja koulutetaan vapaaehtoisia kenttätyöhön. Naali on Suomen uhanalaisin nisäkäs: niitä
vaeltaa Lapin tundralla enää kourallinen.
Nyt naalikanta on kasvussa naapurimaissa, ja tavoitteena on saada naali pesimään
myös Suomessa ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin.

Luontolivessä yllätyksiä
Keväällä luonto herää täyteen loistoonsa,
ja niin tekee myös WWF:n Luontolive.
Tuttu kyykamera näyttää horroksestaan
palautuvien käärmeiden lekottelua kevätauringossa, ja sääksikamerassa jännitetään jälleen petolintupariskunnan paluuta ja pesimäpuuhia. Toukokuussa alkaa
taas huippusuosittu Norppalive, ja luvassa saattaa olla myös muutama yllätys...
		

Mitä on päästökompensointi ja mikä on WWF:n kanta siihen? Tavallisesti
päästökompensoinnilla tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöistä maksettavaa
vapaaehtoista hyvitysmaksua, jolla rahoitetaan päästöjä vähentäviä toimia.
Yksityiset ihmiset tai yritykset kompensoivat esimerkiksi lentojensa päästöjä maksamalla kompensaatiota tarjoavalle yritykselle siitä, että se vaikkapa
istuttaa puita tai rahoittaa uusiutuvan energian hankkeita jossain päin maailmaa. Suhtaudumme kompensointiin kriittisesti, sillä kompensointijärjestelmiin liittyy usein huomattavia epävarmuuksia. Päästöjen vähenemät
eivät ehkä ole todellisia, mitattavia ja pysyviä. Mielestämme yritysten ylivoimaisesti tärkein ja tehokkain tapa hillitä ilmastonmuutosta on oman
toiminnan ja arvoketjujen päästöjen vähentäminen Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämällä tavalla.

wwf.f i/luontolive

BERNT NORDMAN
Ilmastovastaava
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ASKARRUTTAAKO JOKIN?
WWF:N ASIANTUNTIJAT
VASTAAVAT.

Merkittävä tuki naalinsuojeluun Fjällrävenilta
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Tukija
TÄLLÄ PALSTALLA
HAASTATELLAAN
IHMISIÄ, JOTKA
TUKEVAT WWF:N
TYÖTÄ.

Satatuhatpäinen seuraajajoukko inspiroi

SOMEVAIKUTTAJAA
YMPÄRISTÖTEKOIHIN
TEKSTI SILJA ANNILA • KUVA LAURA KARLIN

Sita Salminen tunnetaan vaikuttajana, joka ei pelkää käsitellä
yhteiskunnallisia aiheita. Hän kannustaa seuraajiaan tekoihin
luonnon ja ilmaston puolesta myös tämän vuoden Earth Hourissa.
28-vuotiaalla Sita Salmisella on juhlavuosi: tänä
vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun
rovaniemeläislähtöinen Salminen aloitti bloggaamisen. Nyt hän on yksi Suomen suosituimmista somevaikuttajista. Salmisen elämää seuraa Instagramissa
yli 100 000 ihmistä, ja YouTubessa hänellä on lähes 140 000 seuraajaa. Hän juontaa myös suosittua
POKS-podcastia yhdessä Veronica Verhon kanssa.
”Maailmankuvani on näiden kymmenen vuoden
aikana laajentunut ja sisällöt muuttuneet sen mukana”, Salminen kertoo.
Salmisen sisällöt käsittelevät muun muassa mielenterveyttä, ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutosta.
Mukaan mahtuu myös hassuttelua ja arkisia juttuja.
”Ihmisiä kiinnostavat somessa yhä enemmän syvällisemmät, arvoihin liittyvät asiat. Toki kaikki tarvitsevat elämäänsä hassuja koiravideoita, mutta iso osa
seuraajistani on tykästynyt juuri siihen, että puhun
avoimesti itselleni tärkeistä aiheista.”
Luonto ja ilmasto näkyvät Salmisen somekanavissa tasaisin väliajoin. Eniten teema on esillä ruuan
näkökulmasta. Salminen on kasvissyöjä ja innokas
kotikokki, joka jakaa mielellään suosikkireseptejään.
Hän on puhunut myös ruuantuotannon vaikutuksista
ilmastoon ja luontoon.
”Minua innostaa se, että parin napinpainalluksen
päässä on valtava yleisö, jonka voin tavoittaa. Voin
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saada teoillani aikaan moninkertaisen vaikutuksen,
ja se on motivoinut minua kestävämpiin valintoihin.
Haluan näyttää esimerkkiä.”
Kasvisruuan lisäksi Salminen on puhunut muun
muassa pikamuodista, maata pitkin matkustamisesta ja luonnon merkityksestä ihmisille. Kahtena
edellisenä syntymäpäivänään Salminen on perustanut WWF:n Omakeräyksen, jossa kuka tahansa saa
lahjoittaa yhteiseen pottiin. Viimeisin keräys tuotti
WWF:n ilmastotyölle yli 8 000 euroa.
”Ilmasto- ja ympäristöasiat koskettavat jokaista.
Kaikki, mitä saamme tehtyä luonnon ja ilmaston puolesta, on plussaa. Omakeräys on myös ihanan yhteisöllinen tapa toimia, kun voi seurata yhteisen lahjoituksen kertymistä.”
Yhteisöllisyys on läsnä myös Earth Hourissa. Tapahtumassa kannustetaan tekemään lupaus planeetan puolesta, ja siihen myös Salminen rohkaisee.
”Olen viettänyt Earth Houria aiemminkin, ja nyt
toivon, että saan innostettua mahdollisimman monet
mukaan. Me kaikki voimme tehdä jotain ilmaston ja
luonnon hyväksi.”
Earth Houria vietetään lauantaina
27. maaliskuuta kello 20.30–21.30.
Sammuta valot ja tee lupaus planeetalle
osoitteessa earthhour.fi.

Tunnetko minut?

KIINAN KESKIOSAT

Lumiapina (Rhinopithecus roxellana)

© XIE JIANGUO / WILD WONDERS OF CHINA / WWF

Hurjasta ulkonäöstään huolimatta lumiapinat ovat erittäin sosiaalisia ja taitavia kommunikoimaan keskenään. Lumiapinat voivat tuottaa jopa 18 erilaista
ääntä viestiessään toisilleen! Lisäksi ne
elehtivät koko kehollaan ilmaistessaan
erilaisia tunnetiloja kuten kiintymystä,
aggressiota ja pelkoa. Näitä kädellisiä
elää ainoastaan Kiinan keskiosan vuoristoisissa metsissä jopa kolmen kilometrin
korkeudella. Lumiapinoiden elinalueet
voivat olla puolet vuodesta lumen peitossa, ja laji onkin yksi harvoista alueella
elävistä kädellisistä. Kesäisin lumiapinat

elävät korkealla vuoristossa suurissa
laumoissa, mutta talvisin ne laskeutuvat alemmaksi ja jakautuvat muutaman
kymmenen yksilön ryhmiin. Ne viettävät
suurimman osan ajastaan puiden oksistoissa ja syövät monipuolisesti puiden
antimia aina lehdistä kaarnaan ja silmuihin. Lumiapinat ovat erittäin uhanalaisia, sillä niiden elinalueet ovat tuhoutuneet ja pirstaloituneet hakkuiden
takia. Lumiapinat ovat rauhoitettuja Kiinan luonnonsuojelualueilla, mutta niitä
salametsästetään niiden turkin, lihan ja
luiden takia.

FAKTA:
Maailmassa on arviolta 10 00015 000 lumiapinaa, jotka kuuluvat
kolmeen eri alalajiin.
Lumiapina on luokiteltu erittäin
uhanalaiseksi.
Laji kärsii elinympäristöjen
tuhoamisesta ja salametsästyksestä.
Lumiapinat osaavat tuottaa
18 erilaista ääntä.
Talvisin apinat elävät 20–70 yksilön
laumoissa, kesäisin laumassa voi
olla jopa 200 yksilöä.
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© ADRIANO GAMBARINI / WWF-US

Kuumeneva maapallo ja köyhtyvä luonto - nämä kriisit on

RATKAISTAVA YHDESSÄ
TEKSTI SILJA ANNILA

Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen liittyvät tiiviisti yhteen.
Nämä maapallon tulevaisuutta määrittävät kriisit voidaan kuitenkin
ratkaista, kun niihin tartutaan yhtä aikaa. Ratkaisun avaimet
löytyvät ympäriltämme, elinvoimaisesta luonnosta.

Ongelmien yhteisiin
juurisyihin liittyy vahvasti ihmisen toiminta.
Luonnon raivaaminen
ihmisen tarpeiden tieltä sekä luonnonvarojen
ylikulutus kiihdyttävät
kumpaakin kriisiä. Mutta mitä muita yhtymäkohtia kriiseillä on?

Kuumeneva ilmasto
uhkaa lajien selviytymistä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat sukupuutot
ovat todellinen uhka,
joka on jo käynyt toteen
Riuttamosaiikkirotta on ensimmäinen ihmisen aiheuttaman
Australiassa: Bramble
ilmastonmuutoksen takia sukupuuttoon kuollut nisäkäslaji.
Cayn korallisaarella eläneen riuttamosaiikkirotan vahvistettiin kuolleen sukupuuttoon ilmastonmuutoksen vuoksi.
ilmastonmuutoksen vuoksi vuonna 2019.
Kasveille nopeasti muuttuva ympäristö
Kun ilmastonmuutos nosti merenpintaa, voi olla erityisen kohtalokas, sillä ne eivät
jyrsijän elintila kaventui niin merkittäväs- yleensä pysty siirtymään uusille alueille
ti, ettei laji selviytynyt. Lohduton kohtalo yhtä helposti kuin osa eläimistä. Suomessa
voi toistua myös muilla lajeilla, sillä arvioi- on tutkittu esimerkiksi ruijanesikon sopeuden mukaan vuoteen 2100 mennessä jopa tumista ilmastonmuutokseen ja todettu,
20 prosenttia maalla elävistä eläinlajeista ettei lajilla ole luonnollista leviämisreittiä
on vaarassa kadota ilmastonmuutoksen pohjoisemmaksi. Laji on vaarassa kuolla suvuoksi. Maailman luontopaneeli IBPES kupuuttoon.
arvioi, että maalla elävistä nisäkkäistä
”Kotimaassa kärsivät erityisesti tunturijopa 50 prosentin esiintymisalue pienenee lajit, joista moni on jo nyt uhanalainen.

© NATUREPL.COM / TIM LAMAN / WWF

Muutos kuuluu luontoon.
Nykytilanteessa ongelmallista
on sen nopeus.
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Muutos huomattiin Pohjois-Amerikassa
vuonna 1999. Oranssein täplin koristeltu
perhonen, Euphydryas editha, oli muuttanut elinpiiriään pohjoisemmaksi. Syynä oli
lämpötilan nousu – ilmastonmuutos. Täpläperhoslajista tuli malliesimerkki siitä, miten
ilmastonmuutos vaikuttaa luontoon ja siellä
eläviin lajeihin.
Nykyään osaamme nimetä lukuisia kasveja ja eläimiä, joita ilmastokriisi koskettaa jo akuutisti. Esimerkiksi Suomessa
saimaannorppa kärsii jään ja lumipeitteen
vähentymisestä, mikä hankaloittaa harvinaisen hylkeen pesintää. Lämpeneminen
vaikeuttaa myös lohikalojen lisääntymistä,
kun lämmenneissä vesissä mätimunia tuhoutuu enemmän ja vastakuoriutuneiden
poikasten kuolleisuus lisääntyy.
Lämpenemistä ei voida enää täysin pysäyttää, mutta sitä voidaan hillitä ja näin
välttää kaikista rajuimmat seuraukset. Viime vuosina on kiihtynyt puhe myös luonnon köyhtymisestä ja käynnissä olevasta
kuudennesta sukupuuttoaallosta.
”Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen ovat kriisejä, jotka on ratkaistava
yhdessä. Ilmastonmuutos kiihdyttää luontokatoa, mutta kummankin ongelman taustalla on samoja syitä. Puuttumalla niihin
voimme parantaa sekä ilmaston että luonnon tilaa”, sanoo WWF:n ilmastovastaava
Bernt Nordman.

© SUNDRY PHOTOGRAPHY / SHUTTERSTOCK

Euphydryas editha -perhonen on muuttanut elinpiiriään pohjoisemmaksi ilmaston lämmetessä.

Olemme vaarassa menettää osan niistä Suomesta kokonaan. Nisäkkäiden kuten naalin
lisäksi kärsijöiden joukossa on myös kasveja,
ja linnuista esimerkiksi keräkurmitsa ja kiiruna ovat vaarassa”, kertoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.
Elintilan kapenemisen lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa lajistoon myös monilla
muilla tavoilla. Elinympäristöjen muuttuminen voi aiheuttaa lajeille stressiä. Uusiksi
voivat mennä niin eläinten lisääntymisen
edellytykset, puunlehtien puhkeaminen ja variseminen kuin lintujen muutto. Osaan lajeista vaikutukset iskevät lujempaa kuin toisiin.
”On muistettava, että muutos kuuluu
luontoon. Nykytilanteessa ongelmallista on
ilmastonmuutoksen nopeus, mikä vaikeuttaa lajien mahdollisuutta ehtiä sopeutua”,
Nordman toteaa.

Luonto auttaa ilmastonmuutokseen
sopeutumisessa ja sen hillinnässä
Elinvoimainen luonto on monestakin syystä
yksi parhaista liittolaisistamme ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunnassa. Ilmastonmuutos lisää luonnonkatastrofeja, joiden
iskuja luonto voi pehmentää. Suot, dyynit ja
koralliriutat voivat esimerkiksi hillitä myrskytulvien korkeutta ja voimakkuutta. Kasvillisuudesta on hyötyä kuivuuden iskiessä.
Luonnon suojaavaa vaikutusta on arvioitu esimerkiksi hurrikaani Sandyn jälkeen.
Kyseinen hurrikaani aiheutti tuhoa Yhdys-

valloissa, Kanadassa ja Karibialla vuonna
2011. Rannikoiden kosteikkojen on arvioitu
vähentäneen Sandyn aiheuttamien tulvavahinkojen arvoa yli 625 miljoonalla dollarilla.
”Monimuotoisuus on osa sopeutumiskykyä, jolla luonto vastaa muuttuviin olosuhteisiin. Mitä enemmän lajien sisällä on perinnöllistä vaihtelua ja ylipäätään olemassa
erilaisia lajeja, sitä paremmin lajit voivat
kehittyä selviämään muuttuneessa ympäristössä”, Nordman sanoo.
Sopeutumisen lisäksi luonto auttaa meitä hillitsemään ilmastonmuutosta. Etenkin
metsät ja meret ovat äärimmäisen tärkeitä
hiilinieluja, jotka sitovat ja varastoivat itseensä ilmakehää lämmittävää hiilidioksidia. Luonnon tuhoaminen siis lämmittää
ilmakehää entisestään.

Luontopohjaiset ratkaisut avuksi
Jotta voimme torjua ilmastonmuutosta ja
luonnon köyhtymistä, meidän on vähennettävä päästöjämme ja käytettävä luonnonvaroja paljon nykyistä kestävämmin. Keinoksi
kriiseistä selviämiseen on viime aikoina ehdotettu myös luontopohjaisia ratkaisuja, eli
luontoon tukeutuvia tai siitä inspiroituvia
keinoja.
Kun toimet suunnitellaan huolellisesti,
niiden avulla voidaan ratkaista kaksi aikamme suurta kriisiä yhtä aikaa. Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan esimerkiksi
lieventää ilmastonmuutoksen aikaansaa-

mien sään ääri-ilmiöiden seurauksia, kuten
tulvia. Tulviin voidaan varautua esimerkiksi
ennallistamalla ojitettuja soita tai rakentamalla kosteikoita ja tulvaniittyjä. Myös
luonnon ennallistaminen ja avoimeksi raivattujen alueiden metsittäminen ovat luontopohjaisia ratkaisuja.
”Luontopohjaisissakin ratkaisuissa tulee
olla tarkkana. Kasvavat puut toki sitovat
hiiltä, mutta jos esimerkiksi metsitetään lajistoltaan rikas avoin perinnemaisema, istutetaan alueelle vierasta lajia tai perustetaan
yksilajinen plantaasi, luonnon monimuotoisuus kärsii”, Tolvanen toteaa.
Suomessa Nordman ja Tolvanen näkevät
paljon mahdollisuuksia ympäristöministeriön käynnistämässä HELMI-elinympäristöohjelmassa, joka keskittyy luonnonsuojeluun, ennallistamiseen ja hoitoon. Ohjelmaa
ollaan laajentamassa vuoteen 2030, ja myös
WWF on mukana kehitystyössä.
”On hienoa, että HELMI-ohjelma on saatu
käyntiin ja luonnonsuojelun sekä ennallistamisen merkitys ymmärretään. Yksi uusista
tärkeistä tavoitteista olisi vahvistaa luonnonsuojeluverkostoa pohjois-eteläsuunnassa. Näin lajit voisivat siirtyä riittävän lähellä toisiaan olevia alueita pitkin pohjoisemmas, jos ilmaston lämpeneminen heikentää
niiden selviytymistä etelässä. Kun suojelualueita yhtenäistetään ja kasvatetaan, säilyisivät myös arvokkaat metsien hiilinielut”,
Nordman sanoo.

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta
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Emme saa vaipua epätoivoon

Onko tämä ilmaston suojelua, kun puut ja
metsät kaadetaan, suot ojitetaan ja meret
sotketaan? Asuin keskellä luontoa, kunnes vierestäni katosi tuttu ja turvallinen
metsä, joka on nyt kivikkoinen ja tympeä
aukea. Surullista, miten luontoa tuhotaan. Kyseisessä metsässä oli suo, joka on
nyt ojitettu ja tuhottu. Sieltä on poistettu
kaikki vesi, ja jäljellä on vain kuoppa. Puut,
jotka ovat maapallon keuhkot, kaadetaan.
Metsät, jotka ovat useiden eläinten koti,
tuhotaan. Meret, jotka ovat kalojen koti,
ovat täynnä muovia ja muuta jätettä. Jos
luonto halutaan pelastaa, niin jokaisen
ihmisen pitää omalta osaltaan auttaa siinä. Tämä kaikki on ihmisistä kiinni. Tehtaat ja autot saastuttavat ilmastoa. Myös
lentokoneet saastuttavat runsaasti. Myös
sähköntuotanto saastuttaa tietyissä tilanteissa. Jos sähkö tehdään auringolla
tai tuulella, niin se ei juurikaan ilmastoa
haittaa. Muun muassa hiilivoimalat, joissa
tuotetaan sähköä, aiheuttavat runsaasti
päästöjä.

Ympäristön hälyttävästä tilanteesta uutisointi ja tiedottaminen kiihtyy koko ajan, ja moni
nuori kokee huolta näistä asioista. Moni tuntee halua tarttua tuumasta toimeen kestävämmän tulevaisuuden puolesta, mutta miten se onnistuu? Auttaisiko kierrätys, sosiaalisessa mediassa viestintä tai kenties lahjoittaminen? Vaikuttamisen keinoja on monia,
ja kuka tahansa voi kantaa kortensa kekoon.
Arjen pienillä muutoksilla, kuten jätteiden
lajittelulla ja kestävästi tuotettujen tuotteiden valitsemisella, saa aikaan paljon hyvää.
Itse ainakin koen helpoksi valita esimerkiksi
MSC-sertifioituja tai Reilun kaupan tuotteita
tavallisten sijaan. Olen saanut myös perheeni innostumaan kestävämmästä arjesta, ja
nykyään suosimme kasvisruokaa, vältämme
kaukana tuotettuja tuotteita ja käytämme
niiden sijaan esimerkiksi kannanhoidollisesti
metsästettyä riistaa. Myös omilla opiskeluvalinnoillaan voi tehdä elämästään ympäristöpainotteisemman. Itse toivon pääseväni ensi
syksynä opiskelemaan luonnontiedelinjalle
lukioon, sen jälkeen yliopistoon ja lopulta
töihin ympäristönsuojelusuunnittelijaksi.

Me nuoret olemme nähneet, miten metsät katoavat ympäriltämme. Olemme kuulleet uutisia
lajien katoamisesta ja ilmastonmuutoksesta.
Vaikka Suomessa on puuta enemmän kuin koskaan, Suomi on yksi huonoimpia metsien monimuotoisuuden säilyttäjiä. Tilanne ei kuitenkaan
ole mitään verrattuna esimerkiksi Amazonin
alueeseen, jossa sademetsää tuhotaan lihantuotannon takia ennennäkemättömään tahtiin.
Ilmastonmuutos huolestuttaa yhä useampaa
nuorta. On kuitenkin positiivista, että olemme havahtuneet koko maailmaa koskettavan
kysymyksen äärelle: miten voisimme taistella
kestävämmän tulevaisuuden puolesta?
Emme saa vaipua epätoivoon, sillä juuri me voimme vaikuttaa. Meissä nuorissa on
toivoa ja yhdessä voimme pelastaa metsät,
meret ja suot – ekosysteemit ja luonnon monimuotoisuuden. Voimme vaikuttaa jo pienillä
valinnoilla, joista yksi merkittävin on liha- ja
maitotuotteiden käytön vähentäminen.
Liityin WWF Nuoriin, jotta voisin käsitellä
huoltani maapallon tilasta ja auttaa muita kestävien valintojen tekemisessä. WWF Nuoret ei
ole ainoastaan vapaaehtoisten ryhmä. Jokainen, joka haluaa tehdä vastuullisia valintoja,
on osa meitä. Me toimimme puolestapuhujinanne ja autamme tarjoamalla tietoa ympäristöystävällisistä ruokavalinnoista. Pyrimme
vaikuttamaan myös päättäjiin, jotta koko Suomi
saataisiin mukaan ilmastotalkoisiin. Uskon, että
yhdessä me voimme saavuttaa vihreämmän tulevaisuuden, mutta meidän on toimittava pian.

Kirjoittaja on 12-vuotias Taavi Tanner Pohjois-Karjalasta. Hänen mielestään luonnossa on mukavinta, kun pääsee lähelle
vesistöjä.

Kirjoittaja on 15-vuotias Tinja Jalonen Laitilasta. Hän haluaa tehdä mahdollisimman paljon
vihreämmän tulevaisuuden puolesta ja saada
myös muita mukaan.

Kirjoittaja on 23-vuotias Viivi Lehtinen Vaasasta ja yksi WWF Nuorten vapaaehtoisista.
Hänelle rakkainta luonnossa ovat metsäkävelyt ja havupuiden tuoksu.

Kaikki on ihmisistä kiinni

Pienillä teoilla kohti
vihreämpää tulevaisuutta

”Ympäristökriisin ei pitäisi olla nuorten huoli”
Ilmastonmuutos ja ympäristön tila ovat TNS Kantarin vuonna 2020 toteuttaman tutkimuksen
mukaan 13–18-vuotiaiden nuorten suurimpia yhteiskunnallisia huolenaiheita. Ympäristöstä ollaan
enemmän huolissaan kuin esimerkiksi sodasta,
rikollisuudesta tai oman perheen taloudellisesta
tilanteesta.
”Taavi, Tinja ja Viivi sanoittavat hienolla tavalla
monen ikätoverinsa tunnot. Nuoret näkevät mitä
heidän ympärillään tapahtuu ja haluavat siihen
muutoksen nyt heti”, WWF:n johtava ympäristö-
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kasvatuksen asiantuntija Sanna Vuori toteaa.
”Vaikka olen iloinen siitä, että niin moni lapsi ja nuori on herännyt viime vuosina ympäristön hätätilaan ja ilmastokriisiin, olen samaan
aikaan huolissani ja surullinen. Tämän kriisin
ei pitäisi olla heidän huolensa. Me aikuiset
olemme tämän tilanteen aiheuttaneet, ja meidän vastuullamme on myös korjata vahingot”,
Vuori sanoo.
VUORI ON SIIRTYNYT HAASTATTELUN TEKEMISEN JÄLKEEN
LUOMUKSEN YLEISÖPALVELUPÄÄLLIKÖKSI.
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Valkoselkätikka nousi

SUOJELUIKONIKSI
SUKUPUUTON PARTAALTA
TEKSTI MARIA ERMA

Vielä kolme vuosikymmentä sitten uhanalainen
valkoselkätikka oli katoamassa Suomesta kokonaan.
Nyt kanta kasvaa suojelun ansiosta.
WWF:n Luontoliven talvilintukamera välitti talven ajan suoraa livelähetystä metsälintujen ruokintapaikalta. Kamerassa vilahtelivat niin tutut talitintit kuin uhanalaiset
hömötiaisetkin. Lisäksi kamerassa saattoi
hyvällä tuurilla nähdä myös valkoselkätikan, rauhallisen ja säyseän luonnonsuojelun symbolin.
”Valkoselkätikka ei ole metsän räyhääjä
eikä se haasta käpytikan tavoin luonnossa
riitaa”, lintuharrastaja ja luontokuvaaja
Hannu Siitonen kertoo. WWF on toteut-

tanut talvilintukameran yhdessä Siitosen
kanssa.
Vaikka valkoselkätikka on lajina rauhallinen, sen historia on kaikkea muuta. Ei tarvitse mennä ajassa montakaan vuosikymmentä taaksepäin, kun lajin tulevaisuus
näytti epävarmalta.
Ensimmäinen lajien uhanalaisuutta kartoittava punainen kirja julkaistiin Suomessa 1980-luvulla. Lajin ennuste oli synkkä:
valkoselkätikka oli Suomessa sukupuuton
partaalla.

Vuosikymmenen lopulle tultaessa äärimmäisen uhanalaisen lajin pesimäkannan kooksi arvioitiin vain noin 30–50 paria. Esiintymisalue keskittyi käytännössä
Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Savoon.

Työryhmän avulla tuloksiin
Valkoselkätikan ahdinko johtui runsaasti
lahopuuta sisältävien lehtimetsien vähenemisestä. Metsähakkuiden takia valkoselkätikalle ei ollut tarpeeksi sopivia pesimämetsiä eikä talvisen ravinnonsaannin turvaavia

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta
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elinympäristöjä. Siksi WWF päätti vuonna
1987 perustaa työryhmän uhanalaisen valkoselkätikan suojelemiseksi.
”Valkoselkätikka on yksi niistä lajeista,
joiden suojelutyön Suomessa WWF käynnisti”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri
Tolvanen kertoo.
Valkoselkätikkatyöryhmä koostui eri alojen asiantuntijoista. Yhdessä he kartoittivat
valkoselkätikan reviirejä, etsivät pesiä ja
rengastivat poikasia. Lisäksi työryhmä vastasi lajin talviruokinnasta.
”Talviruokinnan järjestäminen on ollut
yksi niistä toimenpiteistä, joita on tehty
alusta asti ja joita tehdään edelleen. Sen
merkitys on suuri, sillä se auttaa lajia ja
myös helpottaa kannan laskemista, kun linnut pysyvät paremmin paikallaan eivätkä
lähde talveksi etsimään ravintoa muualta”,
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Tolvanen sanoo.
Merkittävä osa valkoselkätikan suojelua
on ollut myös lajin elinympäristön suojelu.
Jo 1980-luvulla WWF pyrki turvaamaan
metsien monimuotoisuutta lisäämällä niiden suojelua ja edistämällä kestävää metsätaloutta.
Erityisesti koivut, haavat, harmaa- ja
tervalepät sekä raidat ovat valkoselkätikan suosiossa. Lintu kovertaa pesäkolonsa
joko elävään tai kuolleeseen lehtipuuhun ja
käyttää ravintonaan puussa eläviä hyönteisiä ja niiden toukkia. Siksi kaikki lehtipuita
ja lahopuuta lisäävät ja säilyttävät toimenpiteet auttavat lajia.
”Valkoselkätikka pitää muun muassa
runkohaapsasen toukista, joita elää varsinkin haavalla. Kun tikka kuulee toukan
rapisevan rungon sisällä, se hakkaa haavan

tyveen suppilomaisen kuopan, jonka kautta
se nappaa saaliinsa”, Tolvanen kertoo.

Äärimmäisen uhanalaisesta vaarantuneeksi
2000-luvun alussa valkoselkätikkakannan
seuranta siirtyi Metsähallituksen vastuulle
ja WWF:n valkoselkätikkatyöryhmä lakkautettiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut
suojelutyön loppumista.
”Nykyään meidän roolimme on tukea
kannan seuranta- ja suojeluohjelmaa ja rahoittaa esimerkiksi lajin talviruokintaa”,
Tolvanen kertoo.
Monipuolinen ja määrätietoinen työ valkoselkätikan hyväksi on tuottanut kolmen
vuosikymmenen aikana tulosta. Vaikka laji
on edelleen uhanalainen, sen kanta on hyvässä kasvussa. Vuoden 2019 uhanalaisuusluokituksessa valkoselkätikka määriteltiin

Metsänomistaja, näin autat
Vaikka valkoselkätikka viihtyy parhaiten vanhoissa ja
valoisissa lehtimetsissä, sillä on hyvät mahdollisuudet
menestyä myös talousmetsissä. Etelä-Suomessa suojelualueita on hyvin vähän, ja siksi valkoselkätikan tulevaisuus on pitkälti talousmetsien käyttöön ja hoitoon
liittyvän päätöksenteon varassa. Jokainen metsänomistaja ja metsäammattilainen voi halutessaan auttaa lajia.
Tämä onnistuu yksittäisillä metsätaloustoimenpiteillä.
Riittävän lehti- ja lahopuumäärän varmistaminen talousmetsässä mahdollistaa hyvät elinolosuhteet muun
muassa valkoselkätikalle. Lehtipuiden suosiminen ja
lehtilahopuiden säästäminen onkin tikalle hyödyksi.
WWF on koonnut yhdessä UPM:n, Suomen ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen kanssa Valkoselkätikka
ja metsänkäsittely -ohjeet, jotka ovat ladattavissa
WWF:n verkkosivuilta. Ohjeen tarkoituksena on edistää valkoselkätikan ja muiden lehtipuita hyödyntävien
lajien esiintymistä talousmetsissä tinkimättä kuitenkaan metsätalouden tuloksesta.

vaarantuneeksi Suomessa. Maailmanlaajuisesti valkoselkätikka ei ole uhanalainen.
Tolvanen kuitenkin muistuttaa, ettei
muutos ole tapahtunut suoraviivaisesti.
”Välillä on ollut parempia ja välillä huonompia vuosia. Siitä huolimatta kannan
kehitys on ollut nousujohteista 80-luvulta
lähtien.”
Ainoastaan suojelutyötä ei kuitenkaan
ole kiittäminen. Vähintään yhtä ratkaisevassa asemassa on ollut valkoselkätikkojen
vaellus idästä länteen.
”Tikat eivät varsinaisesti ole muuttolintuja, mutta oikein hyvän pesintävuoden
jälkeen varsinkin nuoret linnut saattavat
lähteä vaeltamaan”, Tolvanen sanoo.
Muutamina viime vuosina, edellisen kerran 2019, on Suomeen vaeltanut syksyisin
runsaasti lintuja Venäjältä. Vuonna 2019,

ennen viimeisintä isompaa vaellusta, Suomen pesimäkanta arvioitiin 320–380 pariksi. Kannan kasvu on näkynyt myös lintuharrastajien arjessa.
”Kun aloitin lintuharrastuksen 80-luvulla, valkoselkätikka oli Uudellamaalla
äärimmäisen harvinainen näky. Nyt tiedän
useampiakin lajin reviirejä omalla retkeilyalueellani”, Tolvanen kertoo.
Samaa sanoo myös Etelä-Karjalassa asuva Hannu Siitonen. Hän kertoo nähneensä
valkoselkätikan juuri ennen talvilintukameran asentamista samassa metsässä, jossa
kamerakin sijaitsee.
”Valkoselkätikan näkeminen metsässä
on aina hieno hetki. Kerran tein komean
havainnon myös omalla pihallani. Kuulin
rappuseltani ääntä, jonka tunnistin heti valkoselkätikaksi. Kun rupesin katsomaan ym-

pärilleni, näin valkoselkätikan poikueen.”

Elinympäristönsä edustaja
Vaikka valkoselkätikan pelastaminen sukupuuton partaalta on jo itsessään hieno
saavutus, ei lajin suojelussa ole kyse ainoastaan siitä. Työ valkoselkätikan puolesta on
työtä myös muiden lajien puolesta.
”Koskaan ei ainakaan minun mielessäni
suojella vain yhtä lajia. Ikoninen valkoselkätikka edustaa koko elinympäristönsä laajaa lajijoukkoa. Sitä auttaessamme autamme myös muita sellaisia lajeja, jotka ovat
samaan tapaan riippuvaisia vanhoista lehtipuuvaltaisista metsistä”, Tolvanen kertoo.
Valkoselkätikan kannan kasvusta huolimatta tehtävää riittää edelleen.
”Seuraava tavoite on, että valkoselkätikka
pääsee pois uhanalaisten lajien listalta.”

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta
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Reilun vuosikymmenen aikana maailman arvokkaimmista sademetsäalueista on tuhottu Ruotsin kokoinen alue. Metsiä tuhotessamme
heikennämme myös suojaamme uusia viruspandemioita vastaan.
Koronaviruspandemia on osoittanut konkreettisesti, millaisia riskejä luonnon tuhoaminen meille aiheuttaa. Maapallon
metsät ovat suojavyöhykkeitä eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja vastaan. Mitä enemmän metsää on meidän ja villieläinten
välissä, sitä vaikeammin uudet taudit löytävät luoksemme.
Lisäksi metsät tuottavat happea, ruokaa ja puhdasta vettä sekä

Amazon

A

15 %
Metsistä
hävinnyt:

mazon on maailman suurin sademetsäalue,
joka kätkee sisälleen jopa 10 prosenttia koko
maapallon luonnon monimuotoisuudesta.
Amazonin sademetsät ovat maapallolle elintärkeä
hapen tuottaja ja hiilen sitoja. Jos Amazon tuhoutuisi, menettäisimme noin 20 prosenttia maapallon makeasta vedestä ja 20 prosenttia hapentuotannosta. Alue on koti myös metsistä riippuvaisille
alkuperäiskansoille, jotka ovat merkittävässä asemassa metsien suojelussa: mikäli alkuperäiskansoilla ei olisi oikeuksia ja valtaa metsäalueisiin, ne
tuskin olisivat enää pystyssä. Amazonin sademetsät kärsivät pirstoutumisesta. Se tarkoittaa, että
metsät hajoavat hakkuiden takia yhä pienemmiksi
alueiksi. Pirstoutuneet ja pienet metsäalueet taas
ovat yhä alttiimpia metsäpaloille.

Miksi metsää tuhotaan?
Karjalaidunten ja soijanviljelyn, eli karjan rehun,
tieltä. Taustalla on globaalisti kasvava lihankulutus.

Mitä sinä voit tehdä?
Kasvispainotteisella ruokavaliolla varmistat,
että ruoka viljellään suoraan ihmisille, ei karjalle. Valitse kestävästi tuotettuja puutavaroita
(FSC-sertifikaatti). WWF tukee alkuperäiskansoja kehittämällä kestäviä elinkeinoja ja auttamalla metsäpalojen ehkäisyssä ja torjunnassa.
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hillitsevät ilmastokriisiä ja ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Ei siis ole samantekevää, kuinka kohtelemme metsiämme. WWF:n uuden raportin mukaan Etelä-Amerikan, Afrikan
ja Aasian sademetsäalueilta on menetetty 43 miljoonaa hehtaaria metsää reilussa kymmenessä vuodessa. Listasimme metsäkadon syitä ja keinoja, joilla metsät voidaan vielä pelastaa.
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Madagaskar

M

Metsistä
hävinnyt:

adagaskarilla elää kasveja ja eläimiä, kuten makeja ja kameleontteja, joita ei esiinny missään
muualla. Saaren pohjoisosassa sijaitsevat yhtenäisimmät ja parhaiten säilyneet sademetsäalueet, mutta
etelässä maata riivaa vakava kuivuus. Kuivuuden takia
iso osa madagaskarilaisista kärsii ruokapulasta. Vaikeiden olosuhteiden ja koronapandemian ennustetaan
pahentavan metsien tuhoamista, sillä metsiä saatetaan
alkaa polttaa entistä enemmän peltojen raivaamiseksi.
Saarella tuotetaan Suomeenkin tuotavaa vaniljaa, kaakaota ja kahvia. WWF on tukenut Madagaskarilla kylämetsien perustamista ja vaihtoehtoisten elinkeinojen,
kuten vastuullisen vaniljan kasvatuksen, kehittämistä.
WWF edistää myös laittoman puukaupan lopettamista.

Mekongin alue

Y

20 % Kambodza
Metsistä
hävinnyt:

3 % Laos ja Myanmar

li 4 000 kilometriä pitkä Mekong-joki virtaa ainutlaatuisten
metsäalueiden läpi muun muassa Kambodzassa, Laosissa,
Myanmarissa, Vietnamissa ja Thaimaassa. Mekongin alue on
Amazonin jälkeen maailman toiseksi rikkain luonnon monimuotoisuudeltaan, mutta luonto on kovassa paineessa alueen nopean kehityksen takia. Mekongin aluetta kutsutaan Kaakkois-Aasian aarreaitaksi, sillä sieltä löydetään vuosittain valtava määrä uusia lajeja. Alue
on koti esimerkiksi vasta vuonna 1992 löydetylle antilooppia muistuttavalle äärimmäisen uhanalaiselle saolalle sekä erittäin uhanalaiselle indokiinantiikerille. Metsillä on merkittävä rooli Mekong-joen
veden säätelyssä. Metsäkato pahentaa tulvia ja veden liettymistä.

Miksi metsää tuhotaan?
Väkiluvun kasvun, kaskiviljelyn, polttopuun ja puuhiilen valmistuksen, karjanlaidunnuksen sekä arvopuun (kuten palisanterin) ja laittomien hakkuiden takia.

Mitä sinä voit tehdä?
Kuluttaja voi vaikuttaa ostamalla vastuullisesti tuotettua ja sertifioitua kaakaota, kahvia ja vaniljaa.

Borneo

B

Metsistä
hävinnyt:

Miksi metsää tuhotaan?
Laajentuvan kaupallisen metsä- ja maatalouden, laittoman puukaupan sekä infrastruktuurin, kuten teiden ja siltojen rakentamisen, takia. Lisäksi metsiä raivataan pienviljelyn tieltä.

Mitä sinä voit tehdä?
Kuluttaja voi valita FSC-sertifioituja kumi- ja
rottinkituotteita sekä vastuullisuussertifioitua
kahvia.

22 %

Miksi metsää tuhotaan?

orneo on päiväntasaajalla sijaitseva maailman viidenneksi
suurin saari, joka on aiemmin ollut kokonaan sademetsän
peitossa. Saaren keskiosassa sijaitsevat maailman vanhimpiin kuuluvat vuoristosademetsät, jotka ovat säilyneet tehokkaan suojelun ja vaikeakulkuisuutensa takia. Osa niistä on
jopa 130 miljoonaa vuotta vanhoja. Metsien tuhoaminen uhkaa
muun muassa saaren orankeja ja nenäapinoita sekä valtavaa
kasvien kirjoa, jonka arvellaan olevan Borneolla laajempi kuin
missään muualla maailmassa. Saarella kasvaa esimerkiksi yli
1 700 erilaista orkidealajia. Borneon alkuperäiskansan, dayakien,
toimeentulo ja kulttuuri ovat täysin riippuvaisia sademetsistä.
WWF on onnistunut saamaan Borneolla yli miljoona hehtaaria
arvokasta sademetsää suojelun ja kestävän käytön piiriin.

Palmuöljy- ja selluteollisuuden tarpeisiin, kaivostuotannon (kuten kivihiilen) takia sekä kumipuun ja ruokahyödykkeiden viljelemiseksi.

Mitä sinä voit tehdä?
Kuluttaja voi vaikuttaa
esimerkiksi valitsemalla
sertifioitua palmuöljyä
(RSPO) sisältäviä tuotteita sekä FSC-sertifikaatin
paperi- ja puutuotteita.
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© MINNA PYYKKÖ

Toimittaja maalaa hetkiä

LÄHILUONNOSTA
TEKSTI JA KUVA MARIA ERMA

Toimittaja ja kirjailija Minna Pyykkö
maalaa hetkiä, joita on itse luonnossa kokenut.
Usein maalausten aihe saa alkunsa lähiluonnosta.
Pitkään luontotoimittajana työskennellyt Minna Pyykkö julkaisi
viime vuonna teoksen, joka voitti
WWF:n Vuoden luontokirja 2020
-palkinnon. Teos Kuulin allien laulavan (Docendo) on suomalaista
luontoa esittelevä maalauspäiväkirja, joka etenee vuodenaikojen
mukaan.
Voittajan valitsi Helsingin yliopiston rehtori ja WWF Suomen
hallituksen puheenjohtaja Jari
Niemelä, joka kuvaili teosta opettavaiseksi ja värikkääksi.
”Tarinoiden kirjallisuuteen, taiteeseen ja tieteeseen perustuva
viitekehys on toimiva ja asettaa
lukijan – ja maalausten katselijan
– pohtimaan luonnon ja ihmisen
suhdetta”, Niemelä kuvaili voittajan julkistustilaisuuden yhteydessä.
Maalauspäiväkirja koostuu lyhyistä tarinoista, jotka havainnollistavat luonnon ainutlaatuisuutta
ja monimuotoisuutta. Aihe ei ole
sattumanvarainen, sillä Pyykkö
pitää monimuotoisuuden köyh-
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tymistä ja lajien sukupuuttoa aikamme suurimpana ongelmana.
Vaikka tilanne on huolestuttava, Pyykkö uskoo, että elämme
käänteentekevää hetkeä.
”Paljon on puhuttu siitä, että
luonnon monimuotoisuus on
jäänyt vähemmälle huomiolle
kuin ilmastonmuutos. Minulla on
kuitenkin sellainen olo, että viime vuosina monimuotoisuuden
köyhtymiseen on herätty. Tuntuu,
että siitä puhutaan nyt enemmän,
ja ihmiset myös haluavat toimia
asian hyväksi.”
Luonnon ainutlaatuisuutta ei
tarvitse lähteä etsimään kaukaa.
Riittää, että katsoo lähelle. Pyykkö kertoo nauttivansa saadessaan
seurata lähimetsänsä muutosta
vuodenaikojen mukaan. Hän kertoo iloitsevansa sekä marraskuun
hämäristä illoista että lumisen
tammikuun valosta.
”Vuodenaikojen ansiosta voi
päästä seuraamaan sitä, miten
kaikki muuttuu ympärillä, vaikka
itse pysyisi aivan paikallaan.”

Haamuverkkojen etsijät tekivät

YLLÄTTÄVÄN LÖYDÖN
TEKSTI ANNE BRAX • KUVA CHRISTIAN HOWE / SUBMARIS

Etsiessään hylättyjä kalanpyydyksiä Itämerestä WWF:n palkkaamat
sukeltajat tekivät epätavallisen löydön: haamuverkko oli takertunut
toisen maailmansodan aikaiseen ENIGMA-salauslaitteeseen.
ENIGMA oli Saksan toisessa maailmansodassa käyttämä sähkömekaaninen salauslaite. Sen avulla natsit lähettivät salakielelle muunnettuna valtavan määrän tietoa
esimerkiksi joukkojen liikkeistä tai haavoittuneiden määristä. Vaikka laitteita valmistettiin tuolloin hyvin suuria määriä, ne
ovat nykyään harvinaisia ja historiallisesti
merkittäviä.
Sukeltajat löysivät sotaelokuvistakin tutun laitteen kaikuluotaimen avulla etsiessään haamuverkkoja WWF:n toimeksiannosta.
Haamuverkot ovat hylättyjä tai karanneita kalaverkkoja tai muita pyydyksiä, jotka
jatkavat tehtäväänsä eli pyyntiä pitkään
hylkäämisensä jälkeen. Tällöin pyydyksistä
tulee pysyvä tappava ansa kaloille, merinisäkkäille ja merilinnuille. Ne myös saastuttavat valtameriä, sillä verkot valmistetaan nykyään muovista.

WWF on etsinyt ja poistanut Itämerestä
vaarallisia haamuverkkoja useiden vuosien
ajan. Kaikkiaan merestä on vuosien kuluessa nostettu yhdeksän tonnia hylättyjä tai
karkuteille lähteneitä verkkoja.
WWF käyttää uusinta tekniikkaa verkkojen löytämiseksi. Merenpohjaa haravoidaan
erityisellä kaikuluotaimella, jonka avulla
voidaan nopeasti, tarkasti ja ympäristöystävällisesti käydä läpi laajojakin alueita.
Kun haamuverkoista saadaan mahdollisia havaintoja, ammattimaiset pelastussukeltajat tutkivat epäillyt löytöpaikat. He
törmäävät toistuvasti erilaisiin esineisiin.
Niin tapahtui myös marraskuussa Geltinger
Buchtissa, josta ENIGMA-kone löytyi.
”Löydämme säännöllisesti isoja esineitä,
kuten puunrunkoja ja kiviä, joihin verkot
sotkeutuvat veden alla. Mutta ENIGMA on
ylivoimaisesti tähän mennessä mielenkiintoisin löytö”, kertoo WWF Saksan haamu-

verkkojen etsintään erikoistunut Gabriele
Dederer.
Vuonna 1945 Saksan laivasto upotti
Geltingerinlahdella noin 50 omaa sukellusvenettään, jotta niitä ei olisi tarvinnut luovuttaa liittoutuneiden joukoille.
”Epäilemme, että ENIGMAmme meni yli
laidan tämän tapahtuman aikana”, kertoo
arkeologi ja sukeltaja Florian Huber salauskoneen löytäneestä Submaris-tiimistä.
WWF tekee tiivistä yhteistyötä Saksan
museoviranomaisten ja sotatarvikkeiden
palautuspalvelun kanssa.
”Jos löydämme historiallisia esineitä, välitämme tiedot suoraan viranomaisille, jotka
huolehtivat lisätutkimuksista”, Dederer kertoo.
Geltinger Buchtin ENIGMA-laite on nyt
lähetetty arkeologisen museon kunnostustyöpajalle Schleswigiin. Siellä tätä mahdollista ”vedenalaista kulttuuriperintöä” tutkitaan ja säilytetään jatkossa.
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Asiaa
TÄLLÄ PALSTALLA
ASIANTUNTIJAMME
YRITTÄVÄT VASTATA
VAIKEISIIN KYSYMYKSIIN
YMMÄRRETTÄVÄSTI.

Kuntavaalit ovat

YMPÄRISTÖVAALIT
TEKSTI ANNE BRAX

Miksi luonnosta ja ilmastosta välittävän ihmisen on tärkeää
äänestää kuntavaaleissa, suojelujohtaja Jari Luukkonen?
Kuntavaalit ovat merkitykselliset ympäristön kannalta, sillä
kunnissa tehdään ja toimeenpannaan tärkeitä luontoa ja ilmastoa koskevia päätöksiä.

Mitä merkitystä on kuntien ruokatarjonnalla?
Lihantuotanto rasittaa ympäristöä monin tavoin. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen kannalta on ratkaisevaa, kuinka paljon
eläinkunnasta peräisin olevaa ruokaa syömme, sillä liha- ja maitotuotteiden tuotanto aiheuttaa suurimmat kasvihuonekaasupäästöt. Kunnat ruokkivat päivittäin suuren määrän ihmisiä
esimerkiksi oppilaitoksissa, ja kuntien laitoskeittiöt päättävät
paljosta. Sekä ihmisten terveydelle että luonnolle on hyväksi
lisätä kasvisruuan osuutta kuntien ruokatarjonnassa.
Miten äänestäjä saa selville, mitkä kuntavaaliehdokkaat
ajavat edellä mainittuja tavoitteita?
Tässä äänestäjän pitää olla aktiivinen ja seurata puolueiden ja
ehdokkaiden vaaliohjelmia ja esiintymistä. Ehdokkaiden vastauksia eri vaalikoneissa kannattaa myös tutkia.

KUNNISSA TEHDÄÄN PALJON YMPÄRISTÖN KANNALTA
MERKITTÄVIÄ PÄÄTÖKSIÄ, WWF:N SUOJELUJOHTAJA
JARI LUUKKONEN TOTEAA.
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Miten kunnat voivat suojella luonnon monimuotoisuutta?
Metsien käyttö on ehkä tärkein kunnan päätösvallassa oleva
luonnon monimuotoisuuteen liittyvä asia. Monelle kunnalle
metsätaloudella ei ole kovin suurta taloudellista merkitystä,
mutta metsät voivat olla tärkeitä ulkoilu- ja virkistyskohteita
kuntalaisille. Kunnat voivat suojella metsiään, lopettaa luonnolle tuhoisat avohakkuut ja siirtyä metsien jatkuvaan kasvatukseen. Jatkuvasta kasvatuksesta hyötyisivät metsien lajit ja
samalla metsien virkistysarvo paranisi.
Suomen vaelluskalat ovat uhanalaisia, koska padot estävät
niiden nousun joissa ja puroissa sijaitseville lisääntymisalueille. Turhien patojen purkaminen ja vesistöjen kunnostaminen
auttaisivat muun muassa esimerkiksi taimenia. Kunnilla on

W

F

Mitkä ovat ilmaston kannalta keskeisimmät asiat, joihin
kunnilla on päätösvaltaa?
Isoimpana tulevat varmasti energiaratkaisut, joiden avulla voidaan luopua fossiilisista polttoaineista ja polttoon perustuvasta
energiantuotannosta. Kunnilla on paljon omia energiayhtiöitä,
joiden kautta ne voivat ohjailla energiavalintoja.
Kunnat ovat myös merkittäviä kiinteistöjen omistajia. Rakennusten energiankulutuksen osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia, joten rakennusten
energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää. Vanhoissa
kiinteistöissä on paljon mahdollisuuksia parantaa niiden energiatehokkuutta, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja säästää
samalla rahaa.
Kunnissa tehtävät ilmastoystävälliset ratkaisut tarkoittavat
monesti eri keinojen yhdistelmää, kuten energiatehokkuutta,
energiavarastoja, joustavia energiaverkkoja, lämpöpumppuja,
geotermistä energiaa, hukkalämmön hyödyntämistä ja kysyntäjoustoja, joiden avulla polttoaineiden käytön tarve minimoidaan. Tämän kehityksen edistäjänä kunnilla on tärkeä rooli.

vesivoimaloita, joista useat ovat käyneet tai käymässä tarpeettomiksi tai joiden osuus kunnan energiatuotannossa on mitätön. Kunnat voivat hakea rahoitusta patojen purkuun valtiolta.

© SEPPO KERÄNEN / WWF

Kentällä
TÄLLÄ PALSTALLA
PÄÄSEVÄT ÄÄNEEN
IHMISET, JOTKA
SUOJELEVAT LUONTOA
KENTÄLLÄ.
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Unelmana naalien ja kiljuhanhien

KOTIINPALUU
TEKSTI MARIA RAUTIO-RUNEBERG

WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen laski lukiossa kuukausia,
milloin pääsisi yliopistoon opiskelemaan biologiaa.
Tolvasen suuri unelma olisi nähdä vielä jonain päivänä
naali ja kiljuhanhi Suomessa pesivinä lajeina.
”Innostuin linnuista jo koululaisena. Mökillämme
liikuin paljon luonnossa, mutta varsinainen kipinä
lintuharrastukseen ja luonnonsuojeluun syttyi kouluni luontokerhossa, jota myöhemmin pitkään myös
vedin. On sääli, että koulujen luontokerhot ovat kadonneet. Vuoden 1984 keväällä lähdin luontokerhon
mukana ensimmäistä kertaa itäisen Suomenlahden
ulkosaareen katsomaan lintujen arktista muuttoa,
arktikaa. Se tuntui myyttiseltä, ja siitä syttyi kipinä
arktisia lajeja ja Lapin luontoa kohtaan. Siitä lähtien
olen käynyt samalla saarella joka vuosi. Lapseni ovat
vauvasta lähtien olleet mukana näillä telttaretkillä.
Yliopistossa valitsin lintujen sijaan kuitenkin pääaineekseni kasviekologian. Olin opiskeluaikana aktiivinen metsänsuojeluliikkeessä ja mukana muun
muassa Talaskankaalla. Vuonna 1990 aloitin vapaaehtoisena WWF:n kiljuhanhityöryhmässä, ja suunnilleen vuodesta 1997 olen työskennellyt WWF:llä
kokopäiväisesti. Kun sain suomalaisen luonnon tiimin vedettäväkseni, vastuulleni tulivat esimerkiksi
metsien, perinneympäristöjen sekä monien lajien,
mukaan lukien saimaannorpan ja naalin suojelu.
Olen tehnyt eri puolille Tunturi-Lappia kymmeniä

vaellusretkiä, ja kiljuhanhen ohella olen tiiviisti
seurannut myös naalin tilannetta. Olemme jo vuosia yhteistyössä Metsähallituksen luontopalveluiden
kanssa asentaneet ruokinta-automaatteja naaleille, ja viime vuonna perustimme uudelleen WWF:n
naalityöryhmän. Roolimme on hankkia tarvikkeita, muonaa ja riistakameroita. Tulokset ovat olleet
lupaavia: naaleista on tehty useita havaintoja, ja
kahteen otteeseen on jo ollut pesintäyrityskin. Vuoden 2021 aikana maastoon toimitetaan lisää ruokinta-automaatteja ja järjestämme myös naalin pesien
inventointikurssin. Unelma olisi, että naalit palaisivat
entisiin pesiinsä Suomeen. Olemme toiveikkaita.
Työn puolesta teen nykyisin valitettavan vähän
maastohommia. Vuodessa kenttäkeikkoja on muutama. Vapaa-ajalla tietysti olen maastossa niin paljon
kuin mahdollista. Työaikani menee pitkälti tiimin
vetämiseen, uhanalaisten lajien suojeluasioihin, erilaisiin hankkeisiin sekä poliittiseen vaikuttamiseen.
Kenttätyö on todella tärkeää, jotta pysyy kosketus
siihen, mitä luonnossa, metsissä ja tuntureilla oikeasti tapahtuu. Sitä ei pelkästään kirjoituspöydän
ääressä näe.”
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Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia, ja maa- ja metsätalous merkittävimpiä
Itämeren kuormittajia. Jotta pelloilta ja metsistä valuisi Itämereen vähemmän rehevöittäviä
ravinteita, rakensimme yhteistyössä maanomistajien kanssa yhteensä kahdeksan kosteikkoa
Länsi-Uudellemaalle. Kolmivuotisessa 4K-hankkeessamme palautimme lisäksi rakennettuja
uomia luonnontilaisiksi. Toimien avulla pienennetään myös tulvien vaikutuksia, edesautetaan
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja tehdään
vesieliöstön elinympäristöjä monipuolisemmiksi.
Työ jatkuu uudessa VALUTA-hankkeessamme.
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Kiitos tuestasi! Nämä ajankohtaiset onnistumiset
eivät olisi mahdollisia ilman tukijoitamme
ja pitkäjänteistä luonnonsuojelutyötämme.
Löydät lisää onnistumistarinoita osoitteesta
wwf.fi/suojelusaavutukset/.

Rakensimme kahdeksan Itämeren
rehevöitymistä vähentävää kosteikkoa

Istutimme Australiassa eukalyptuspuita droonien avulla
Vuoden 2019 ja 2020 maastopaloista kärsi arvion mukaan yhteensä 60 000 koalaa. Luku pitää sisällään paloissa kuolleet ja vammautuneet
koalat, mutta myös ne, joiden elinympäristöt
tuhoutuivat paloissa. Lisäksi maastopalot tuhosivat Australiassa arviolta 7 miljardia puuta. Nyt
Australiassa on käynnissä maan historian suurin
luonnon elvytysohjelma, jonka tavoitteena on
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auttaa luontoa elpymään tuhoisien maastopalojen jälkeen. Osana ohjelmaa WWF kokeilee
eukalyptuspuiden kylvämistä droonien avulla.
Arvioiden mukaan droonien avulla pystytään
kylvämään jopa 40 000 eukalyptuspuun siementä päivässä. Siementen kylvämisen tavoitteena
on kaksinkertaistaa koalaluvut maan itärannikolla vuoteen 2050 mennessä.
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Suomalaiset näyttivät tukensa
soiden ja uhanalaisten riistalajien suojelulle
Kaksi WWF:n tukemaa kansalaisaloitetta keräsi
täyteen tarvittavat 50 000 allekirjoitusta, mikä
siivittää ne eduskunnan käsittelyyn. Suomen
Luonnonsuojeluliiton käynnistämä Irti turpeesta -kansalaisaloite vaatii ilmastoa ja
suoluontoa kuormittavan turpeen energiakäytön lopettamista vuoteen 2025
mennessä. Toinen eduskuntaan etenevä aloite ajaa uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämistä. Aktiivisten lintuharrastajien käynnistämä aloite sai
taakseen WWF:n lisäksi muiden ympäristöjärjestöjen tuen. Esimerkiksi WWF
ja Birdlife ovat jo pitkään vaatineet uhanalaisten riistalajien metsästyksen lopettamista. Aloitteella halutaan suunnata metsästys elinvoimaisiin lajeihin ja mahdollistaa
uhanalaisten riistalajien kantojen elpyminen.

Vesivoimala sai väistyä taimenten tieltä
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Padot ja muut virtavesien esteet ovat suurin
syy vaelluskalojen uhanalaisuuteen. Vuoden vaihteessa päättyi yksi ajanjakso,
kun toimiva vesivoimala ja voimalan
padot saivat väistyä virtavesilajien
tieltä Savonrannan Vuokalankoskella. Patojen purkaminen ja koskialueen
kunnostaminen hyödyttävät muun
muassa erittäin uhanalaista järvitaimenta. Kosken pinta-ala noin viisinkertaistuu, ja lajeille kunnostetaan
lisää elinympäristöjä. Samalla myös kylän maisema paranee ja alueen virkistysarvo kasvaa. Olimme rahoittamassa muutosta ja annoimme asiantuntija-apua. Muut
rahoittajat ovat ELY, Raija ja Ossi Tuuliaisen
säätiö, Rapala Rahasto, Kalastusalue ja Ilvessalon
osakaskunta.

Piilokamerakuviin tallentunut tiikeriemo poikasineen tuo toivoa Bhutanissa
Bhutanissa on saatu kuvamateriaalia tiikeriemosta ja sen
kolmesta terveestä poikasesta. Havainto osoittaa, että tiikerien suojelu alueella on onnistunut. Piilokamerakuviin
tallentuneet tiikerit ovat erityisen ilon aihe, sillä edellisen
kerran kyseinen tiikeri on havaittu seitsemän vuotta sitten
kansallisen tiikerilaskennan yhteydessä. Kamera asennettiin villieläinten käyttämään metsäalueita yhdistävään metsäkäytävään. Metsäkäytävien säilyttäminen on tärkeä osa
tiikerien suojelutyötä, sillä käytävät mahdollistavat eläinten
liikkumisen eri alueiden välillä, jolloin myös reviirit laajenevat.
Bhutanin tiikerikanta on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmenen aikana, ja piilokamerahavainto antaa lisätoivoa näiden isojen
kissojen tulevaisuudelle maassa.
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Kolumni

Maisemassa

HUIPPUPETO
Tiedättekö mikä on Australian suurin ihmiskäsin tehty rakennelma? No tuskinpa tiedätte, ellette ole käyneet paikan päällä.
Se on dingoaita. Sen rakentaminen on aloitettu jo 1800-luvulla,
ja se on huimat 5600 kilometriä pitkä. Aidan tarkoituksena on
pitää dingot erossa ihmisten lammas- ja karjatiloista aidan toisella puolella.
Yhdellä puolella aitaa dingot saavat lisääntyä vapaasti ja niitä
on siellä paljon. Toisella puolella dingoja saa ampua ja myrkyttää, joten siellä niitä on vähän. Koettakaapa arvata, onko tällä
ekologisia seurauksia?
Voisimme nähdä nämä seuraukset omin silmin, jos lennättäisimme dronea aidan molemmin puolin. Siellä, missä ei ole dingoja,
kasvillisuus on vihreämpää ja rehevämpää ja hiekkadyynit ovat
korkeampia. Dingojen puolella aitaa dyynit puolestaan ovat matalia ja kasvillisuutta on niukasti. Mistä erot voivat johtua?
Australialaiset tutkijat arvelevat, että syy todellakin on dingossa. Siellä, missä ei ole dingoja, ketut ja villikissat pääsevät
lisääntymään vapaasti. Ne syövät hiiriä, myyriä, kaniineja ja
muita pikkueläimiä, jotka muutoin söisivät siemeniä ja estäisivät pensaston kasvua. Kun pensaat alueella lisääntyvät, ne
vaikuttavat tuulen kulkuun, ja näin hiekkadyynit kasvavat korkeammiksi.

Esimerkki huippupedon istuttamisesta taas tulee Aleuttien saarilta. Turkismetsästäjät istuttivat sinne aikoinaan naaleja, ja samoin kuin dingot, ne ovat muuttaneet saarien koko maiseman.
Aiemmin saaret olivat ruohostoisia, mutta naalit muuttivat ne
tundraksi.
Kävi ilmi, että heinien kasvaminen vaati lintujen ulosteiden mukana tulevia ravinteita. Naalit vähensivät lintujen määrää saarilla siinä määrin, ettei sinne enää tullut riittävästi ravinteita, ja
näin tundra otti vallan.
Nämä esimerkit vievät ajatukset luonnollisesti omaan huippupetoomme, suteen. 1970-luvulla susia oli maassamme vain
kymmenkunta. Tänä päivänäkin niitä on vain noin kaksisataa.
Kun huippupetojen määrä on vähäinen, niiden ekologinen
merkityskin on vähäinen. Joskus mietin, että jos sudet nähtäisiin taimituhojen estäjinä, hirvikolareiden ehkäisijöinä tai
iskuryhmänä borrelioosia vastaan, auttaisiko se tulehtunutta
keskustelua?

Kukapa olisi siis arvannut, miten monimutkaisella ja odottamattomalla tavalla dingot vaikuttavat elinympäristönsä ekologiaan? Suora vaikutus tulee siitä, mitä dingot saalistavat
tai eivät saalista, mutta mutkan kautta ne vaikuttavat jopa
siihen, miten tuuli alueella puhaltaa.
Dingot ovat hyvä esimerkki siitä, miten käsityksemme
ekosysteemin huippupedoista on viime vuosina syventynyt. Se, mitä huippupedot tekevät, heijastuu ravintoketjun alemmille portaille saakka. Siksi huippupetojen poistamisella tai istuttamisella on aina suuria
vaikutuksia elinympäristöön.
Hyvä esimerkki huippupedon poistamisesta tulee
Yhdysvaltain Pohjois-Carolinasta. Siellä kampasimpukoiden ja osterien viljely oli aiemmin tärkeä elinkeino. Ei ole enää, koska simpukoita ja ostereita ei
ole. Lehmärauskut ovat syöneet ne pois. Lehmärauskut pääsivät lisääntymään pidäkkeettä, kun alueen
huippupedot, eli hait, kalastettiin ensin pois.
JANI KAARO ON TOIMITTAJA JA TIETOKIRJAILIJA,
JOKA VUOROTTELEE WWF-LEHDEN KOLUMNISTINA
RONJA SALMEN KANSSA.
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Resepti
RUOKAVALINNOILLA ON
MERKITTÄVÄ VAIKUTUS
ILMASTOON JA LUONNON
MONIMUOTOISUUTEEN.
LISÄÄ RESEPTEJÄ:

wwf.fi/reseptit

Skiffer-ravintolat lahjoittavat
jokaisen myydyn Itämeri-liuskan
hinnasta 0,50 euroa WWF:n työlle
Itämeren suojelemiseksi.

Kirjolohi-

LIUSKA

®

Tämän Skifferin ohjeen avulla teet
herkullisen täytteen 2–3 liuskaan.
Liuskan pohjan ohjeen löydät
osoitteesta wwf.f i/reseptit/

Tomaattikastike

Salaatti

3 isoa luumutomaattia

1 rasia babypinaattia

1 pieni valkosipulinkynsi

1 pieni fenkoli

1 pieni salottisipuli tai
½ puntti ruoho- tai kevätsipulia

1/3 kurkku

3 rkl oliiviöljyä

½ tl suolaa

mustapippuria
½ tl suolaa

1 rkl oliiviöljyä
mustapippuria
10 tippaa sitruunan mehua
½ puntti tilliä

Täyte
200 g suomalaista lämmin- tai
kylmäsavustettua kirjolohta
ohuina siivuina
300 g raastettua mozzarellaa

Itämeri-liuska
sisältää
WWF:n Kalaoppaan
vihreän listan kaloja
sekä paikallisia
kasviksia.

1. Halkaise luumutomaatit ja poista kannat. Hienonna sipuli
ja valkosipuli. Mittaa 2 rkl oliiviöljyä kattilaan ja kuullota
sipulit kevyesti. Lisää pilkotut tomaatit ja mausteet. Painele tomaatit rikki. Kun kastike on kiehahtanut, nosta se
pois levyltä ja lisää loput oliiviöljystä. Anna jäähtyä.
2. Huuhtele pinaatti ja fenkoli. Leikkaa fenkoli poikkisuunnassa mahdollisimman ohuiksi siivuiksi, ja laita siivut kylmään veteen. Leikkaa kurkusta ohuita siivuja, ja laita ne
kylmään odottamaan.
3. Jaa taikina kahteen tai kolmeen osaan. Kauli osat mahdollisimman ohuiksi ovaalin muotoisiksi levyiksi. Siirrä
kaulitut pohjat leivinpaperin päälle ennen kuin pohja on
liian ohut. Levitä pohjille jäähtynyt tomaattikastike, mozzarella ja lohi. Paista uunissa täydellä lämmöllä n. 10 min.
Liuska on valmis, kun pohja näyttää keskeltä kypsältä ja
reunat ovat saaneet väriä.
4. Sekoita salaattiainekset ja nosta liuskan päälle. Viimeistele tillillä.
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Kilautetaan
kummille!
Puhelimeen vastasi
Eila, joka on ollut
Itämeri-kummina 11 vuotta ja
Saimaannorppa-kummina
7 vuotta.

Mikä sai sinut liittymään Itämeri-kummiksi? ”Itämeren saastuminen ahdistaa, ja sille on pakko
tehdä jotain. Haluaisin, että kaikki voisivat tulevaisuudessakin
nauttia puhtaasta luonnosta.”
Entä miksi päätit lähteä myös
Saimaannorppa-kummiksi? ?
”Huoli saimaannorpasta ja tieto
siitä, että niitä kuolee paljon kalastusverkkoihin. Ajattelin, että
voisin omalta osaltani edes pienellä avulla saada jotain aikaiseksi.”

Haluatko tehdä osoitteenmuutoksen tai vaihtaa
sähköiseen lehteen?
Voit tehdä muutokset helposti osoitteessa
wwf.fi/tukijapalvelu/
Juttuideoita ja palautetta lehdestä voit
lähettää osoitteeseen toimitus@wwf.fi
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Auta norppaa arvalla!
Norppa-arpajaisissa on jaossa yli 84 000 upeaa
palkintoa. Noin joka viides arpa voittaa, mutta jokainen lunastettu arpa auttaa saimaannorppaa ja
suomalaista luontoa. Jos et saa arpoja kotiisi maalis-huhtikuun aikana, lisää nimesi arpojen postituslistalle osoitteessa wwf.fi/norppa-arpajaiset
tai soita tukijapalveluumme 040 192 3112. Näin
olet mukana syksyn arpapostituksessa.
Arpojen myyntiaikana (15.3.–14.9.2021) voit
myös pelata nettiarpoja tai tilata lisää paperiarpoja
osoitteesta onlinearpa.net/wwf.

Unisex-mallinen Panda-huppari istuu jokaisen luonnonystävän
harteille. Pehmeä huppari on valmistettu kokonaan kierrätysmateriaaleista. Tue ympäristönsuojelutyötämme ja tilaa omasi:
kauppa.wwf.fi/harmaa-panda-huppari

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta

Verkkosivuiltamme löydät suloisia onnittelukortteja eri
tilanteisiin. Samalla tuet työtämme monimuotoisen luonnon
puolesta. Lahjoita, lataa ja lähetä! wwf.fi/lahjaksi/

© EMMI KARHIAHO / WWF

Panda-hupparissa kevääseen

Onnittele läheistäsi sähköisellä kortilla
26
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Kaksi vuotta sitten Vili päätti, että haluaa kerätä WWF:n
Oma keräyksellä varoja suomalaisen luonnon suojelemiseksi. Tuolloin rahaa kertyi yli 500 euroa, ja nyt 11vuotispäivänään hän tekee jälleen keräyksen. Miksi
Vili haluaa auttaa juuri suomalaista luontoa?
”Me asumme Suomessa ja kun autamme suomalaista luontoa, niin se auttaa myös meitä”, hän selittää.
”Ei me pystyttäisi olemaan täällä, jos ei olisi luontoa. Puut antavat meille happea ja eläimet ovat koko
luonnolle tärkeitä.”
Vili kertoo nauttivansa suomalaisesta luonnosta
kaikkina vuodenaikoina. Lapin luonto ja sen eläimet
ovat hänen mielestään erityisen kauniita.
”Ilvekset ovat todella hienoja eläimiä ja ketut myös.
Naaleistakin tykkään paljon.”
Vili kertoo juttelevansa asioista paljon pappansa kanssa.
Etenkin saimaannorppien ja Itämeren tilanne huolestuttaa häntä.
”Ja Lapin metsät. Meidän pitäisi huolehtia, ettei tule kaivoksia, joista tulee likaa ja jätteitä vesistöihin.”
Tee sinäkin keräys luonnolle osoitteessa oma.wwf.fi

Mikä eläin kuvastaa sinua parhaiten? ”Olen aina ihaillut ilveksiä. Niillä on ihanat tupsukorvat,
ja ne ovat sellaisia ympäristön
tarkkailijoita.”

WWF-TUOTTEITA OSTAMALLA
TUET TYÖTÄMME LUONNON
HYVÄKSI.

Puhelin: 040 192 3112,
avoinna arkisin klo 9–16
Sähköposti: tukija@wwf.fi
Osoite: WWF Suomi, tukijapalvelu,
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
wwf.fi/tukijapalvelu
Lahjoitustili: FI41 1572 3000 0111 89
BIC (Swift) NDEAFIHH

11-VUOTIAS VILI AUTTAA SUOMEN LUONTOA
SYNTTÄRIKERÄYKSELLÄ

Mikä on lempipaikkasi luonnossa? ”Kodin lähellä on luontopolku, jota kuljen aika usein koirien kanssa. Siellä on mukavaa ja
turvallista kävellä ja penkki, josta
voi katsella järvelle.”

KURKKAA
KAUPPAAN!

Tukijapalvelu
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Kurkistus kummikampanjan

KUVAUKSIIN

TEKSTI KATARIINA SINIVAARA • KUVA ALEXANDRA ANTELL

Kuusijärvi on joulukuussa jo jäässä. Kuvausryhmä on saapunut paikalle, koska pian
täällä kuvataan kohtaus, jossa vapaaehtoinen avustaja pulahtaa hyiseen veteen.
Käynnissä on WWF:n kummikampanjan
kuvaukset, ja kylmästä säästä huolimatta tunnelma on odottava. Maaret Viertiö
valmistautuu suoritukseen vetämällä avantouintihanskat ja -tossut jalkaan ja käymällä uintireittiä läpi kuvaajan kanssa. Kylmävesiuinti on hänelle tuttua puuhaa, mutta
kuvattavana oleminen on uutta.
”On mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea kuvauksissa tapahtuu ja seurata ammattilaisia työssään”, hän sanoo.
WWF:n kummikampanja käynnistyi vuo-

den alussa, ja moni on voinut bongata kampanjan mainosvideon esimerkiksi televisiosta. Kampanjan keskiössä ovat kuvaparit,
joissa luonto ja ihminen näytetään rinnakkain. Ajatuksena on kasvattaa tietoutta
luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uhkista, ja kutsua katsoja astumaan luonnon
puolelle liittymällä kummiksi.
Maaretin tehtävänä on toimia kuvaparina saimaannorpalle, joka nautiskelee pulahduksesta järvessä. Juuri norpan parina
toimiminen on Maaretille kunnia-asia, sillä
suomalainen luonto ja sen suojelu ovat lähellä hänen sydäntään.
Oman haasteensa kuvaamiseen tuo se,
että ottojen on oltava nopeita, jotta vedessä

ei ehdi tulla kylmä. Onneksi hanskat ja tossut estävät raajoja kylmettymästä, ja ottojen
välissä pääsee sisätiloihin lämmittelemään.
Itse pulahdusta Maaret ei jännittänyt etukäteen.
”Minulle kylmään veteen meneminen on
luonnollista, ei suoritus. Siitä tulee hyvä olo.”
Kameran näytöltä otosta katsellessa voi
olla samaa mieltä: rauha ja pulahduksesta
nauttiminen todellakin välittyy katsojalle.
Ottoja ei lopulta tarvita montaa, ja kuvaukset ovat Maaretin osalta tunnissa ohi.
”Joka päivä ei tällaista saa kokea. Toivotaan, että kampanjafilmi kannustaa ihmisiä
liittymään tukijoiksi ja että kampanjan sanoma välittyy katsojille.”
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Astu luonnon puolelle.
Liity WWF-kummiksi.
wwf.fi/kummiksi.
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Me häviämme, jos luonto häviää. Maapallolla on luokiteltu jo yli 35 000 eläin- ja kasvilajia uhanalaisiksi.
Luonnon monimuotoisuus on kaiken elämän perusta
– jokaisella lajilla on oma tärkeä tehtävänsä. Kummina
tukesi menee sinne, missä avun tarve on suurin. Olet
luomassa luonnonsuojelun onnistumistarinoita koko
maailmanlaajuisen verkostomme voimin. Yhdessä voimme vielä pelastaa luonnon, suojella kaikkea elämää.

Rahankeräysluvat: Suomi RA/2017/672, myönnetty 27.6.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta (1.7.2017–30.6.2022), wwf.fi/kerayslupa

Emme ole täällä yksin.
Olemme yhtä.

