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Tänä keväänä tuli kuluneeksi 60 vuotta WWF:n perustamisesta. Näiden vuosikymmenten 
aikana WWF on varttunut pienestä, uhanalaisten lajien suojeluun keskittyneestä organi-
saatiosta maailman vaikuttavimmaksi ympäristöjärjestöksi.

Luonnon tilanne on kuitenkin vakava, ja seuraavien 10 vuoden aikana meidän pitää 
saavuttaa enemmän kuin edellisten 60 vuoden aikana yhteensä pysäyttääksemme luon-
non köyhtymisen. Olen iloinen voidessani sanoa, että toivoa on.

Optimismiani ruokkii viime vuosina kasvanut tunne, että luonnonsuojelu on valtavirtais-
tumassa. Saan yhä enemmän työhömme liittyvää palautetta yhteiskunnan eri laidoilta ja 
luen uutisista entistä useammin ympäristöaiheista. Tuntuu kuin pienet pohjavirrat olisivat 
vähitellen yhdistymässä isoksi kuohuksi. 

Tunnetta ovat vahvistaneet kansainvälisiltä kollegoiltani saamani viestit: He kertovat, 
kuinka miljoonat ihmiset ympäri maailman osallistuvat vetoomuksiin ja WWF:n kampan-
joihin luonnon puolesta. Ihmiset vastustavat merten roskaamista, osoittavat mieltään  
ilmaston puolesta ja nousevat barrikadeille oman lähiluontonsa suojelemiseksi.  

Tieto siitä, että yhä useammat ihmiset Suomessa ja maailmalla toimivat koko ajan 
kriisin ratkaisemiseksi, antaa minulle suurta toivoa. Uskoa työmme jatkamiseen valavat 
myös hienot onnistumiset, joista voit lukea lisää sivuilta 8–12.

Kiitos, että olet tukenamme.

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi
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                                                                                           WWF juhlii,

TYÖ JATKUU

FSC-
merkki
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PINNALLA 
NYT
TYÖNTEKIJÖIDEMME  
VINKIT KEVÄÄSEEN.

Lasinsirujen kerää-
minen lähipuistosta 
on lasten mielestä 
kuin aarteenetsintää: 
välineiksi sopivat 
kannellinen lasipurkki 
ja grillipihdit. Samalla 
he saavat turvallisem-
man ja puhtaamman 
leikkiympäristön.

MARIA RAUTIO- 
RUNEBERG  
Viestinnän asiantuntija

©
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Kantar TNS:n tekemän kyselytutkimuk-
sen mukaan noin 30 prosenttia vas-
taajista osallistui tänä vuonna WWF:n 
Earth Houriin. Tulos vastaa noin 1,4 
miljoonaa suomalaista. 

”On mahtavaa, että näin moni suoma-
lainen osoitti Earth Houriin osallistu-
malla, miten tärkeää ilmastonmuutok-
sen torjunta ja luonnonsuojelu meille 
on. Päättäjien on nyt kuultava ihmisten 
viestit ja toimittava ilmaston ja luon-
non hyväksi”, WWF:n pääsihteeri Liisa 
Rohweder sanoo.

WWF:n Earth Hourissa miljoonat ih-
miset ympäri maailmaa sammuttavat 
valonsa tunniksi symbolisena eleenä il-
maston puolesta. Suomessa valot sam-
muivat muun muassa Helsingin pää-
rautatieaseman kivimiesten lyhdyistä, 
Presidentinlinnasta ja Tuomiokirkosta, 
Lahdessa Sibeliustalosta, Jyväskylässä 
Ylistön sillalta sekä Tampereella Näsin-
neulasta.

Tänä vuonna WWF keräsi Earth Hou-
rin kunniaksi suomalaisilta lupauksia 
planeetalle. Yhteensä 2 616 suomalaista 
teki lupauksen. WWF toimitti lupaukset 
ympäristöministeri Krista Mikkoselle.

Earth Houria vietettiin ennätykselli-
sesti 192 maassa ja maantieteellisellä 
alueella. Valot sammuivat lukuisista tun-
netuista maamerkeistä, kuten Sydneyn 
oopperatalosta, Brandenburgin portista 
Berliinissä, Victoria Harbourista Hong 
Kongissa ja Eiffel-tornista Pariisissa. Ta-
pahtumaan liittyvät sosiaalisen median 
päivitykset saavuttivat jopa 6,7 miljardia 
näyttökertaa, kun viime vuonna näyttö-
kertoja kertyi 3,1 miljardia. 

KUVAT: © AKI-PEKKA SINIKOSKI / WWF

1,4 MILJOONAA SUOMALAISTA 
OSALLISTUI EARTH HOURIIN

HANNA SEIMOLA
Ohjelmajohtaja

Lataa puhelimeesi 
suurennuslasisovellus 
tai hanki edullinen 
suurennuslinssi, niin 
pääset sukeltamaan 
uuteen maailmaan. 
Ylläty väreistä, 
muodoista ja pinta-
rakenteista, joita  
luonnosta löytyy.
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Korona vaikutti  
ylikulutuspäivään
Koronapandemian arvioidaan siirtä-
neen Suomen ylikulutuspäivää joitain 
viikkoja myöhemmäksi. Arvio perustuu 
esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentymiseen. Ilman pandemiaa suo-
malaisten ylikulutuspäivä olisi ollut tänä 
vuonna 10. huhtikuuta. Ylikulutuspäivää 
olisi kuitenkin siirrettävä viikkojen si-
jaan useita kuukausia vuoden loppuun. 
Suomalaisten ylikulutuspäivä tarkoittaa 
sitä päivämäärää, jolloin suomalaiset 
ovat kuluttaneet laskennallisesti osansa 
maapallon luonnonvaroista. Jos kaikki 
maailman ihmiset kuluttaisivat kuten 
suomalaiset, tarvitsisimme yli kolme 
maapalloa. 

Kolmasosa makean veden 
kalalajeista vaarassa
Makeissa vesissä elää hieman yli puolet 
maailman kaikista kalalajeista. Tunne-
tuista makean veden kalalajeista noin 
kolmasosa on uhanalaisia, selviää WWF:n  
keväällä julkaisemasta raportista. Kaloja 
uhkaavat muun muassa padot, kosteikko-
jen kuivaaminen, kestämättömät kalastus-
menetelmät ja ilmaston lämpeneminen. 
Suomessa tilanne on useita maailman 
maita parempi. Suomessa uhanalaisia  

ovat lähinnä vesivoima-
rakentamisesta 

kärsineet 
vaellus-

kalat. 

Kumppanimme Saimaan Tuore lahjoittaa 
jälleen kesäkuussa osan kirjolohituotteiden-
sa myyntituotosta WWF:lle uhanalaisten 
vaelluskalojen suojeluun. Saimaan Tuoreen 

Yhteistyö Saimaan Tuoreen kanssa jatkuu
kirjolohi on kasvatettu yrityksen omassa 
kiertovesilaitoksessa Varkaudessa. Kiertove-
sikasvatuksen etuna on, että se kuormittaa 
vesistöä verkkoallaskasvatusta vähemmän.
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EEVA-MAIJA  
KAKKO
Projektityöntekijä

Villiyrttikausi on 
täällä! Sekoita 
vadelmanlehteä 
tai siankärsämöä 
teehen, silppua 
vuohenputkea 
salaattiin ja kokeile 
nokkosta lämpi-
miin ruokiin.  

EU-maiden kulutus on yksi suurimpia trooppisen metsäkadon aiheuttajia, ilmenee WWF:n 
huhtikuussa julkaisemasta raportista. EU:n kulutus aiheutti maailmassa toiseksi eniten 
trooppista metsäkatoa Kiinan jälkeen. Vuonna 2017 EU vastasi 16 prosentista kansain-
välisen kaupan aiheuttamasta trooppisesta metsäkadosta. Metsäkato vie elinympäristön 
lukuisilta lajeilta ja aiheuttaa merkittävät hiilidioksidipäästöt ilmakehään.

”Suomalainen kuluttaja voi edelleen tietämättään ostaa kaupasta tuotteen, joka on ai-
heuttanut trooppista metsäkatoa. Kuluttajan pitäisi voida luottaa siihen, että ostoskoriin  
ei päädy metsäkatoa”, sanoo WWF:n suojelun neuvonantaja Jussi Nikula.

EU-markkinoilla eniten elinympäristöjen katoa aiheuttavat eläinrehuksi tarkoitettu 
soija, palmuöljy ja naudanliha sekä puutuotteet, kahvi ja kaakao. Tuotteet vastaavat  
80 prosentista EU:n aiheuttamasta kadosta, ja ne ovat peräisin erityisesti Brasiliasta,  
Indonesiasta, Argentiinasta ja Paraguaysta.

Yritysten vapaaehtoiset sitoumukset eivät ole onnistuneet pysäyttämään tropiikin met-
säkatoa. Vaikka sertifioinneilla ja muilla toimenpiteillä on ollut myönteisiä vaikutuksia, 
ne eivät riitä.

”Tulos osoittaa, että tarvitsemme kattavaa EU:n lainsäädäntöä, jotta metsäkato voidaan 
aidosti pysäyttää”, Nikula sanoo.

EU valmistelee parhaillaan lainsäädäntöä metsäkadon hillitsemiseksi.
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Kuntosuunnistajalla 
on nyt vapaus valita 
omiin aikatauluihin 
sopiva aika harrastaa. 
Iltarastit ovat muuntu-
neet omatoimirasteiksi, 
ja rastiliput pysyvät 
maastossa koko viikon. 
Lisätietoja löydät osoit-
teesta rastilippu.fi.

SILJA ANNILA
Viestinnän  
asiantuntija 

WWF ja Fiskars yhteis-
työssä pölyttäjien puolesta 
Fiskars tukee WWF:n perinneympäristö 
ja vieraslajitalkootyötä tavoitteenaan 
edistää pölyttäjille tärkeitä elinympäris-
töjä. Näihin uhanalaisiin, mutta moni-
muotoisiin perinneympäristöihin kuu-
luu esimerkiksi niittyjä, hakamaita, ja 
metsälaitumia. Monimuotoinen luonto, 
jossa pölyttäjät ovat avainasemassa, on 
elämämme ehto.

ASKARRUTTAAKO JOKIN? 
WWF:N ASIANTUNTIJAT 
VASTAAVAT.

Lähetä kysymyksesi 
meille:  
toimitus@wwf.fi

WWF  
VASTAA

WWF palkitsi  
museosäätiön
WWF on myöntänyt 23 000 euron arvoi-
sen Panda-palkinnon Suomen vapaa- 
ajankalastusmuseosäätiölle. WWF myönsi 
palkinnon Asikkalassa sijaitsevan Kalk-
kistenkosken kunnostamiseen ja vaellus-
kalojen hyväksi tehtävän työn tunnetuksi 
tekemiseen. Hanke on tärkeä uhanalaisen 
järvitaimenen lisääntymisolosuhteiden 
parantamiseksi. Erillisestä Anderssonin 
rahastosta myönnettävä Panda-palkinto 
jaettiin tänä vuonna 22. kerran.

EU SUURIMPIA METSÄKADON AIHEUTTAJIA
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Maailman kalakannoista suuri osa on ylikalastettuja. Miten WWF suhtautuu 
kalastukseen ja kalan syöntiin? Ympäristö- ja ilmastosyistä kehotamme vähen-
tämään lihan syöntiä, siirtymään kasvispainotteiseen ruokavalioon ja suosimaan 
ensisijaisesti kotimaista, lähivesien pienikokoista kalaa, kuten silakkaa, muikkua 
ja särkikaloja. Näiden kalojen vastuullisuus ja jäljitettävyys ovat hyvällä tasolla, ja 
ne ovat aina varmempia valintoja kuin tuontikala. WWF:n Kalaopas kertoo, mitä 
kala- ja äyriäislajeja pitää välttää uhanalaisuuden, vahingollisten pyyntimenetel-
mien tai sivusaaliiden takia. Vastuuta maailman kalakannoista ei kuitenkaan 
voi sälyttää yksittäisille kuluttajille. Kalakantojen elpymistä on tuettava  
luopumalla maailmanlaajuisesti liiallisesta kaupallisen kalastuksen  
tukemisesta, asettamalla tieteellisiin arviointeihin perustuvia kalastus-
kiintiöitä ja perustamalla lisää merellisiä suojelualueita.

LIISA ROHWEDER
Pääsihteeri

Vietän kesäni Saimaal- 
la vastuullisesti kalaste- 
tusta kalasta nauttien. 
Kuuttien elämän tur- 
vaamiseksi en heitä 
verkkoja veteen, vaan 
tuen paikallista kalas-
tajaa. Katiska ja virveli 
toimivat hyvänä lisänä. 
Ethän sinäkään kalas- 
ta verkoilla!

PERTTU TAMMINEN  
suojeluasiantuntija
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TÄLLÄ PALSTALLA 
HAASTATELLAAN 
IHMISIÄ, JOTKA 
TUKEVAT WWF:N 
TYÖTÄ.

Tukija

Kalastaja-luontokuvaaja Juha Taskisen ja WWF:n 
yhteistyö alkoi jo 1970-luvulla, kun WWF:n saimaan-
norppatyöryhmä perustettiin. Sittemmin Taskinen on 
toiminut muun muassa useiden WWF:n livekameroi-
den puuhamiehenä. 

Vuonna 2016 alkaneen Norppaliven suosio on  
Taskisen mielestä järisyttävän hieno asia.

”Norppaliven suosio kertoo siitä, että suomalaiset 
haluavat suojella norppaa. Joskus herkistyn itsekin 
Norppaliveä katsellessa. Se tuntuu siltä kuin istui-
si norppaa häiritsemättä viereisellä kivellä, hyljettä  
katsellen”, Taskinen kuvailee. 

Saimaannorpan kanta on hitaassa kasvussa sin-
nikkään suojelutyön ansiosta. Kuitenkin norppien 
kotivesillä saa edelleen vapaasti verkkokalastaa yli-
voimaisesti suurimman osan vuodesta. Kalastusta 
rajoitetaan Saimaalla huhtikuun puolivälistä kesä-
kuun loppuun saakka. Taskinen uskoo, että tilan-
ne verkkojen käytön suhteen tulee olemaan tyystin  
erilainen kymmenen vuoden kuluttua. 

”Kalastajien kehittelemät norppaturvalliset katiskat 
ja rysät tulevat syrjäyttämään vaaralliset kalaverkot. 
Rysillä voi kokemukseni mukaan korvata kokonaan-
kin verkkopyynnin sulan veden aikana. Tie on pitkä, 
eikä maailma muutu hetkessä. Vien asiaa kuitenkin 
eteenpäin omalla esimerkilläni. Hyvin monet ovat  

kiinnostuneet norppaturvallisista rysistä, ja katiskois-
ta tulee jatkuvasti kyselyjä. Niistä on vaikea saada 
neuvoja ja tietoa, joten siksi mielelläni toimin niiden 
sanansaattajana. Se on missioni.”

Norppaturvalliset NoTu-säilykkeet ovat Taskisen  
tuorein aluevaltaus
Taskinen on ryhtynyt valmistamaan norppaturval-
lisesti rysillä saadusta kalasta säilykkeitä. Erityi-
sesti lahnasäilyke on saanut paljon kiitosta. Taskisen 
NoTu-tuotteita on tarjolla muun muassa REKO- 
ringissä, Hotelli Punkaharjulla ja SaimaaHoliday 
Järvisydämessä. NoTu-kalafilettä hän toimittaa ra-
vintoloille. 

”Kuluttajat osaavat vaatia norppaturvallisesti 
pyydystettyä kalaa eli niin sanottua NoTu-kalaa”,  
Taskinen toteaa. 

Muun muassa dokumentaristina työskennellyt  
Taskinen tuntee nyt kalastajan ammatissa olevansa 
juuri siellä, missä hänen pitääkin olla. Taskinen uskoo, 
että kalanpyyntimenetelmien muutos tulee olemaan 
lähivuosina suuri vaikuttaja norpansuojelussa.

”Olen ollut mukana kaikenlaisissa norppahommis-
sa, mutta nyt kaupalliseksi kalastajaksi viisi vuotta 
sitten ryhdyttyäni tunnen olevani norpansuojelun 
ytimessä.” 

WWF:n kanssa yhteistyötä jo viidellä vuosikymmenellä tehnyt 
Juha Taskinen on omistanut elämänsä saimaannorpan suojelulle. 

Taskinen on nyt myös elävä esimerkki 
norppaturvallisesta ammattikalastajasta.  

Juha Taskisen tavoite on  

NORPPATURVALLINEN SAIMAA
TEKSTI MARIA RAUTIO-RUNEBERG • KUVA MARKKU TISSARINEN
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Tunnetko minut?

Ankerias (Anguilla anguilla)

Ankerias on erikoinen käärmemäinen 
kala, jonka lisääntymistapa ja -paikka 
askarruttivat ihmisiä satojen vuosien 
ajan. Viimein 1920-luvulla saatiin koh-
talaisella varmuudella selville, että an-
kerias lisääntyy lounaisella Atlantilla, 
Sargassomerellä.

Ankerias muuttaa muotoaan useasti 
elämänsä aikana. Läpikuultavat anke-
riaan toukat jäävät Atlantin merivirtojen 
kuljetettaviksi, ja kun ankeriaat muuta-
man vuoden kuluttua saapuvat Euroop-
paan, ne ovat käyneet läpi parikin muo-
donmuutosta. Suomessa ankeriaat uivat  

jokiin ja järviin vuosiksi kasvamaan.  
Kerrotaan, että ankerias pystyy etene-
mään soita ja ojia pitkin ja luikertele-
maan jopa maalla päästäkseen uusille 
vesille. Suomen ankeriaskannat ovat 
istutusten varassa, koska sisävesiin joh-
tavat joet on padottu.

Sukukypsyyden lähestyessä kalat 
muuttuvat hopeanväriseksi, niiden sil-
mät suurenevat ja ne aloittavat pitkän 
vaelluksen takaisin Sargassomerelle, 
jossa ne kuolevat. Sargassomereltä ei 
kuitenkaan ole koskaan löydetty aikuis-
ta ankeriasta – elävää tai kuollutta.
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ATLANTTI & EUROOPPA

FAKTA: 

Ankerias muuttaa muotoaan monta 
kertaa elämänsä aikana.

Ankerias pystyy liikkumaan monen- 
laisissa vesissä ja kertomusten mu-
kaan jopa maalla.

Ankerias on lähes kaikkiruokainen, 
mutta voi elää vuosiakin syömättä.

Suomen ankeriaskannat ovat istutus-
ten varassa.

Ankerias on luokiteltu koko maailmas-
sa äärimmäisen uhanalaiseksi.
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60 vuotta 

LUONNON PUOLESTA
60-vuotias WWF on varttunut pienestä, 

uhanalaisten lajien suojeluun keskittyneestä 
järjestöstä maailman vaikuttavimmaksi 
ympäristöjärjestöksi. Nyt jaamme kuusi 

luonnonsuojelun onnistumistarinaa, joiden
 loppuratkaisut kirjoitetaan yhdessä.

TEKSTI  PAULA KALLIO

Kansainvälinen WWF vietti 60-vuo-
tispäiväänsä 29. huhtikuuta. Kuu-
dessa vuosikymmenessä on saatu 
aikaan valtavasti – tukijoiden tuella 
ja yhdessä monen samanmielisen 
kanssa. Vuonna 1961 perustetulla 
pandaverkostolla on toimintaa yli 
sadassa maassa ja omat toimistot yli 
50 maassa, joista Suomi on yksi. 

Vain murunen yhteisistä saavu-
tuksistamme mahtuu näille sivuille.

Ihannetilanteessa meitä ei enää 
tarvittaisi, mutta vielä näin ei ole. 
Eläkkeelle ”panda” jää vasta, kun 
luonnon köyhtyminen ja ilmaston-
muutoksen eteneminen on pysäytet-
ty. Siinä onnistumme samalla tavalla 
kuin tähänkin saakka: yhdessä.

200019861978

©

19611961

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta 9

WWF_lehti_2_2021_VALMIS.indd   9WWF_lehti_2_2021_VALMIS.indd   9 27/05/2021   14.2127/05/2021   14.21



Olemme luonnolle velkaa yksittäisten 
populaatioiden pelastamista enemmän. 

yös muut ihmisapinat, 
kuten simpanssi, oranki 
ja kongonsimpanssi eli  

bonobo, kärsivät tuhoavasta 
maankäytöstä, salametsästyk-
sestä ja laittomasta kaupasta.

Ja vaikka gorillansuojelun 
erävoitto osoittaa, että yksittäi-
siä populaatioita voidaan auttaa 
kohdistetulla suojelulla, se on 
oikeastaan vähintä, mitä ihmi-
sen tulee tehdä. Olemme luon-
nolle velkaa paljon yksittäis- 
ten populaatioiden pelastamis-
ta enemmän. 

Pahimpaan ahdinkoon ajet-
tuja lajeja täytyy jatkossakin 
auttaa, mutta sen lisäksi tulee 
yhä voimakkaammin puuttua 
suuriin, kaiken läpäiseviin uh-
kiin. Niitä ovat elinympäristöjen 
tuhoutuminen, luonnonvarojen 
ylikulutus, ilmastonmuutos, vie-
raslajit ja saasteet. Varsinkin se, 
miten tuotamme ja kulutamme 
ruokaa ja energiaa, lohkaisee 
valtavan loven muuhun luon-
toon. Monen muun lajin popu-
laatiot jatkavat kutistumistaan, 
ellei ihmislaji korjaa jälkiään. 
Tehtävä on suuri, mutta yhdessä 
onnistumme.

WF:n juhlavuotta olisi 
tahditonta juhlistaa mai-
nitsematta isopandaa, 

joka on järjestön tunnuseläin. 
Isopandat asuttivat aikoinaan 
runsaslukuisina koko Kiinaa se- 
kä osia Vietnamista ja Myanma-
rista. Ihminen kuitenkin jyräsi 
ja muokkasi ympäristöään niin, 
että 1980-luvulla jäljellä oli enää 
noin tuhat pandaa Kiinan poh-
joisosissa.

WWF pääsi vuonna 1979 en- 
simmäisenä ulkopuolisena jär- 
jestönä Kiinaan auttamaan pan-
dansuojelussa. Syntyi suojelu- 
alueiden verkosto, joka tänään 
käsittää 67 suojelualuetta ja  
1,4 miljoonaa hehtaaria.

Suojelualueilla vaalitaan 
bambuympäristöjä, sillä pando- 
jen ruokavalio koostuu lähes yk-
sinomaan bambusta – sen leh-
distä, varsista ja juurista. Myös 
pandojen naapureina asuvia 
ihmisiä tuetaan, jotta heidän ei 
tarvitsisi kajota pandan elinym-
päristöihin tullakseen toimeen.

Hiljalleen pandojen määrä 
on noussut. Viimeisimmässä las-
kennassa vuonna 2014 niitä oli 
jo 1 864 yksilöä, ja laji laskeutui 
virallisessa luokituksessa erittäin 
uhanalaisesta vaarantuneeksi. 
Noin kaksi kolmasosaa Kiinan 
ja samalla koko maailman luon-
nonvaraisista pandoista elää 
suojelualueilla, joita WWF:n pan-
dapaitaiset ovat olleet perusta-
massa.

anda on yhä uhanalainen 
ja riippuvainen suojelusta. 
Sitä uhkaa edelleen elinym-

päristöjen pirstoutuneisuus, eli 
pandan tarvitsemia bambuym-
päristöjä on enää pieninä laik-
kuina siellä täällä. Silti teitä, rau-
tateitä ja muuta infrastruktuuria 
rakennetaan jatkuvasti lisää.

Pandojen olisi tärkeää pääs- 
tä liikkumaan vapaasti elin- 
alueelta toiselle, jotta eristyksiin 
joutuneet populaatiot voisivat 
kohdata ja geenit sekoittua. Sitä 
paitsi bambujen luontaiseen 
elinkiertoon kuuluu, että muuta-
man vuosikymmenen välein ne 
kuolevat pois. Jos pandat eivät 
silloin voi vaihtaa maisemaa, ne 
eivät saa syödäkseen. Ilmaston-
muutoksen vuoksi uusia bambu-
keitaita on myös todennäköises-
ti yhä harvemmassa.

Jotta pandakanta voisi kas-
vaa ja vahvistua, pandojen 
tarvitsemia ympäristöjä täytyy 
suojella, kunnostaa ja liittää toi-
siinsa metsäkäytävin. Esimerkik-
si tiikerinsuojelusta tiedetään, 
että ne todella mahdollistavat 
eläinten liikkumisen elinaluei-
densa välillä.

Gorilloiden 
lukumäärä on  

kasvanut.

Maankäyttö, salamet-
sästys ja laiton kauppa 

kuitenkin yhä uhkia.

W EP M

Pelastimme  
isopandan välittömältä 

sukupuutolta. 

 Sitä uhkaa kuitenkin 
elinympäristöjen 
pirstoutuminen.
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rittäin uhanalaisia vuori- 
gorilloja on jäljellä nippa 
nappa tuhat, ja niitä elää 

vain kahdessa paikassa: Virun-
gan vuoristossa Kongon demo-
kraattisen tasavallan, Ruandan 
ja Ugandan rajalla, sekä Bwindin 
kansallispuistossa Ugandassa. 
Sitkeällä suojelulla niiden määrä 
on kuitenkin kasvanut muuta-
man vuosikymmenen takaisesta.

WWF aloitti gorillansuojelun 
kahden muun järjestön kanssa 
vuonna 1991. Suojeluohjelmassa 
on alusta asti toimittu yhdessä 
paikallisten kanssa, ja yhä useam-
pi saa nyt juomavetensä, poltto-
puunsa ja elantonsa muualta 
kuin gorillan asuinalueelta ja kus-
tannuksella.

Sen sijaan harvinaisesta vuo-
rigorillasta on tullut matkailun ve- 
tonaula. Rahavirtojen myötä myös 
valtiot ovat heränneet siihen, että 
näitä ainutlaatuisia eläimiä todella 
kannattaa vaalia. WWF:n suojelu- 
ohjelmassa on huolehdittu, että 
gorillaturismin tuloja riittää myös 
paikallisille ja luonnonsuojeluun.

Nyt Virungan populaatioon 
kuuluu yli 600 gorillaa, kun vie-
lä vuonna 2010 niitä oli 480.  
Bwindissä laskettiin vuonna 2010 
vain 400 gorillaa, mutta uusim-
massa laskennassa vuonna 2019 
niitä oli 459. Uhanalaisia vuori- 
gorillat ovat yhä, mutta luvut 
osoittavat, että suojelu tehoaa.
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oko maapallon vesimas-
sojen mittakaavassa jopa 
maailman suurin merten-

suojelualue on kuitenkin vain 
pisara. Sinisen planeetan meris-
tä vain kahdeksan prosenttia on 
virallisesti suojeltu, ja näistäkin 
alueista murto-osaa hallinnoi-
daan hyvin. Monilla suojelualu-
eilla saa esimerkiksi yhä kalastaa 
rajoituksetta.

WWF haluaa nähdä 30 pro-
senttia koko maapallon pinta- 
alasta – sisältäen maa- ja meri-
alueet – suojelun piirissä vuoteen 
2030 mennessä.

Puhtaat ja terveet meret ovat 
elintärkeitä niin pinnanalaiselle 
elämälle kuin meille ihmisille. Ky- 
se on esimerkiksi miljoonien ih-
misten ruokaturvasta: tiettyjen 
alueiden sulkeminen kalastuksel-
ta kasvattaa saaliita läheisillä ve-
sillä, kun kalakannat vahvistuvat. 
Monimuotoiset meret auttavat 
myös hillitsemään ilmastonmuu-
tosta ja sopeutumaan sen vaiku-
tuksiin.

Siksi WWF jatkaa työtään ym-
päri maailmaa hallitusten, tutki-
joiden, teollisuuden ja paikallis-
ten yhteisöjen kanssa tärkeiden  
merialueiden suojelemiseksi, hoi- 
tamiseksi ja ennallistamiseksi.

ymmenen miljoonaa heh-
taaria metsää kaadetaan 
edelleen joka vuosi ympäri 

maailmaa. Se on yli kaksi kertaa 
maailman suurimman sade-
metsäkansallispuiston verran ja  
noin jalkapallokentän verran  
sekunnissa.

Suurin metsäkadon ajuri 
on maatalous ja varsinkin nau-
danlihan, palmuöljyn ja soijan 
tehotuotanto. Metsäisiä elin- 
ympäristöjä tuhoavat myös esi-
merkiksi kaivosteollisuus, huo-
nosti hallinnoitu metsätalous ja 
tienrakennus.

WWF toimii jatkossakin sen 
eteen, että hallituksissa, yrityk-
sissä ja yhteisöissä ymmärre-
tään metsien korvaamattomuus. 
Metsäkato täytyy pysäyttää, jäl-
jellä olevia metsiä suojella ja hoi-
taa kestävästi ja tuhoutunutta 
maisemaa ennallistaa ja korjata.

Sillä metsät todella ovat kor-
vaamattomia. Ne tuottavat hap-
pea, puhdistavat vesiä ja pitävät 
maaperän kuohkeana ja ter-
veenä. Ne suojaavat ilmaston-
muutokselta ja kulkutaudeilta. 
Yksinkertaisesti: metsät ylläpi-
tävät elämää eikä niitä kannata 
menettää enempää.

T RK K

Saksan, Ranskan ja  
Espanjan kokoinen  
merialue suojeltiin.

Mutta 
sen tulevaisuus 
riippuu meistä.

Maailman suurin 
sademetsä on 

täynnä elämää.

 Metsäkadon 
vauhti on 

edelleen hurja.

Monimuotoiset meret auttavat hillitsemään 
ilmastonmuutosta ja sopeutumaan sen vaikutuksiin.
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apiiri on arka kavioeläin, 
joka on sukua sarvikuo-
nolle, mutta jota voisi yhtä 

hyvin luulla sekoitukseksi nor-
sua, sikaa ja mustakarhua. Se on 
myös yksi noin kolmestatuhan-
nesta lajista, jotka elävät maail-
man suurimmassa sademetsä-
kansallispuistossa Kolumbian 
Amazonilla.

Tanskan kokoista aluetta asut- 
taa ainutlaatuinen lajien kirjo: 
tapiirin lisäksi siellä elää esimer-
kiksi jättiläissaukkoja, muura-
haiskarhuja, villa-apinoita, joki-
delfiinejä ja tietenkin jaguaareja. 
Osaa lajeista ei tavata missään 
muualla maailmassa. Niiden 
lisäksi alueella elää ihmisiä, joi-
den yhteisöt ovat olleet siellä 
vuosisatoja ja -tuhansia. 

Serranía del Chiribiqueten 
kansallispuisto onkin paitsi lajien, 
myös arkeologian aarreaitta ja 
Unescon maailmanperintökoh-
de. Sankan sademetsän keskeltä 
kohoavissa valtavissa kivipaasi-
muodostelmissa on tuhansia kal-
liomaalauksia, joista vanhimmat 
ovat yli 20 000 vuoden takaa.

Maailman suurin sademet-
säkansallispuisto alueesta tuli 
vuonna 2018, kun Kolumbian 
hallitus suostui laajentamaan 
paikalla ollutta suojelualuetta 
muun muassa WWF:n kampan-
joinnin tuloksena. Nyt WWF toi-
mii paikallisten yhteisöjen, halli-
tusten ja muiden sidosryhmien 
kanssa sen varmistamiseksi, 
että 4,3 miljoonan hehtaarin ko-
koista suojelualuetta hallinnoi-
daan asianmukaisesti.

ossinmeri on elämää ku-
hiseva alue eteläisellä 
Jäämerellä Antarktiksen 

edustalla. Kylmä, ravinteikas 
vesi ylläpitää valtavat määrät 
krilliä ja planktonia, joista taas 
elävät lukemattomat kalat, me-
rilinnut, hylkeet ja valaat – yh-
teensä henkeäsalpaavat 16 000 
lajia. Esimerkiksi kolmannes kai-
kista maailman jääpingviineistä, 
neljäsosa keisaripingviineistä, 
kolmannes jäämyrskyliitäjistä ja 
yli puolet kaikista weddellin- 
hylkeistä elää Rossinmeren jäil-
lä ja vesissä.

Ne saavat jatkossakin elää 
suojattuina. Vuonna 2016, WWF:n  
ja muiden tahojen vuosien työn  
tuloksena, valtiot sopivat maail- 
man suurimman mertensuoje-
lualueen perustamisesta Rossin-
merelle. Yhteensä Saksan, Rans-
kan ja Espanjan kokoinen alue 
– yli 1,5 miljoonaa neliökilometriä 
– asetettiin suojeluun. Alueesta  
70 prosenttia on tiukassa suoje-
lussa, ja lopuissa 30 prosentissa 
saa kalastaa hyvin rajatusti.

Saavutus on muutenkin his-
toriallinen, sillä suojelualueen 
perustamiseksi tarvittiin 24 val-
tion ja Euroopan unionin suostu-
mus. Tämä osoittaa, että maiden 
on mahdollista löytää yhteinen 
sävel, kun täytyy suojella jotain 
meitä kaikkia suurempaa.
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ämän tarinan me tunnem-
me. Suomalaisten oma sai-
maannorppa on yksi maail-

man harvinaisimmista hylkeistä, 
joka elää vain ja ainoastaan Sai-
maan vesissä.

Kun WWF aloitti saimaan-
norpan suojelun vuonna 1979, 
norppia oli arviolta sata. Ne oli 
metsästetty sukupuuton partaal-
le, sillä niitä pidettiin kalastuksen 
vihollisina. Vuoteen 1948 saakka 
saimaannorpan tappamisesta sai 
jopa rahaa.

Nyt saimaannorppia on ar-
violta 430, ja niitä on palannut  
pesimään alueille, joilta ne ehti-
vät välillä kadota kokonaan.

Saimaannorpan suojelun 
keskeisimpiä – ja norpalle kirjai-
mellisesti elintärkeitä – keinoja 
ovat olleet aluksi vapaaehtoiset 
ja sittemmin myös lakisääteiset 
kalastusrajoitukset. WWF aloitti 
vapaaehtoisten verkkokalastus-
rajoitusten solmimisen Saimaan 
kalastajien kanssa vuonna 1982. 
Tärkeitä suojelukeinoja ovat 
myös esimerkiksi tiedon tuot-
taminen ja jakaminen, suojelu- 
tutkimuksen rahoittaminen ja 
päättäjiin vaikuttaminen.

Välillä saimaannorpan suoje-
lu on myös lumityötä: vuodesta 
2014 alkaen WWF on auttanut ko-
laamaan saimaannorpalle apu- 
kinoksia sellaisina talvina, kun 
pesäkinoksia ei ole muodostu- 
nut luonnostaan. Sitä ennen 
WWF rahoitti Itä-Suomen yliopis-
ton tutkimusta, jossa apukinos-
menetelmää kehitettiin.

aimaannorppa on edelleen 
erittäin uhanalainen ja suo-
jelun varassa. Välittömim-

män vaaran norpalle aiheuttavat 
yhä kalanpyydykset. Varsinkin 
pienet ja kokemattomat kuutit 
takertuvat helposti verkkoihin 
ja katiskoihin, joita ei ole teh-
ty norpalle turvallisiksi, mutta 
pyydyksiin kuolee myös aikuisia 
norppia.

Saimaannorpan tulevaisuut-
ta uhkaa myös ilmastonmuutos, 
sillä kuutit syntyvät lumipesiin 
järven jäälle. Leutoina talvina 
Saimaan jääpeite jää ohuem-
maksi eikä luntakaan aina riitä 
kinoksiksi. Näin nähdään myös 
ihmisen ensiavun rajallisuus: 
jos jää ei kanna eikä lunta ole, 
ei apukinoksiakaan voida kolata. 
Taivasalle syntyvät kuutit ovat 
viiman ja petojen, kuten ketun, 
armoilla.

Suojelun ansiosta norppa-
kanta on säilynyt ja kasvanut 
Saimaalla, mutta sen tulevaisuus 
on auki ja meistä kiinni. On hyvin 
tärkeää vähentää verkkokalas-
tuksen aiheuttamia kuolemia. 
Lumitalvien jatko täytyy turvata 
ilmastonmuutosta hillitsemällä, 
ja norppaa pitää auttaa elämään 
jo tapahtuneiden muutosten 
kanssa. Onnistumme, kuinkas 
muutenkaan, kuin yhdessä.

avannilla tömistävä norsu-
lauma lienee yksi suuren-
moisimmista näyistä, mitä 

maapallolla on tarjota. Näky on 
myös yhä harvinaisempi, sillä 
noin 90 prosenttia Afrikassa elä-
vistä norsuista on menetetty, ja 
suurin syy siihen on salametsäs-
tys norsunluukauppaa varten.

WWF:n ja monen muun työn 
tuloksena valtiot ovat kuitenkin 
tehneet päätöksiä, jotka luovat 
toivoa. Ensimmäinen suuri suo-
jeluvoitto saatiin vuonna 1989, 
kun kansainvälinen norsunluu-
kauppa kiellettiin. Se tarkoittaa, 
ettei norsunluuta enää saa kau-
pata maasta toiseen.

Monen maan sisällä norsun-
luukauppaa on kuitenkin yhä 
saanut käydä, ja WWF:n työ nor-
sun pelastamiseksi on jatkunut. 
Vuonna 2016 Kiina – silloinen 
suurin norsunluumarkkina maa-
ilmassa – ilmoitti viimein kieltä-
vänsä norsunluukaupan vuoden 
kuluessa. Nyt on odotettavissa, 
että Hong Kong ja Singapore 
liittyvät joukkoon vielä vuoden 
2021 aikana.

Myös moni muu maa, kuten 
Iso-Britannia ja Yhdysvallat, on 
jo kieltänyt norsunluun. Kiellot 
koskevat myös norsunluisia an-
tiikkiesineitä, sillä vastametsäs-
tetty norsunluu naamioidaan 
toisinaan antiikiksi. Työtä riittää 
vielä varsinkin Kaakkois-Aasian 
suurten norsunluumarkkinoiden 
sulkemiseksi, mutta jokainen 
kielto levittää asenneilmapiiriä,  
jossa norsunluun ostamista ei 
katsota hyvällä.

aikka tuoreimpien tietojen 
mukaan norsun salamet-
sästys on laskussa, Afrikan 

norsut eivät suinkaan ole vielä 
turvassa. Jopa 20 000 norsua 
menettää edelleen henkensä ja 
syöksyhampaansa joka vuosi. 
Suuren kysynnän vuoksi myös 
kansainvälinen norsunluukaup-
pa on jatkunut pimeästi.

Valitettavasti norsut eivät 
myöskään ole ainoita uhanalai-
sia eläimiä, joilla käydään kaup-
paa. Osa sarvikuonon alalajeista 
on jo salametsästetty sukupuut-
toon, sillä sarvikuonon sarvella 
uskotaan olevan parantavia 
ominaisuuksia. Satoja tuhansia 
muurahaiskäpyjä myydään lait-
tomasti joka vuosi niiden lihan 
ja suomujen vuoksi. Kauppan-
sa tekevät myös esimerkiksi 
tiikereiden ja leopardien turkit 
ja muut kehonosat. Yhteensä 
laitonta kauppaa käydään yli  
7 000 lajilla yli 120 maassa. 

Niin, villieläimillä ja myös 
kasveilla käytävä laiton kauppa 
on tuottoisaa bisnestä: sen arvo 
on liki 23 miljardia Yhdysvaltain 
dollaria vuodessa, ja sitä pyörit-
tävät järjestäytyneet kansain-
väliset rikollisverkostot.

Nyt tarvitaan kohdennettuja 
toimia, jotta rikolliset saadaan 
vastuuseen. Lisäksi uhanalais-
ten lajien läheisyydessä eläviä 
yhteisöjä täytyy tukea ja kulutta-
jat saada vakuutetuiksi siitä, et-
tei villieläimistä tehtyjä tuotteita 
missään nimessä pidä ostaa.

S TV S

 Saimaannorppa-
kanta on 

vahvistunut.

Ilmastonmuutos 
ja verkkokalastus  

edelleen uhkia.

Moni maa on  
jo kieltänyt 

norsunluukaupan.

 Mutta salametsästys 
uhkaa yhä 

lukuisia lajeja.
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Suuria kissaeläimiä uhkaavat salametsästys, 
ilmastonmuutos, metsäkato ja ennen kaikkea 

elintilan hupeneminen. Onneksi näitä upeita eläimiä 
on mahdollista suojella monin tavoin.  

TEKSTI MIINA POIKOLAINEN

Monimuotoinen luonto

TARVITSEE KISSAELÄIMIÄ

Leijonia kutsutaan savannin kuninkaiksi, lumi-
leopardeja vuorten haamuiksi ja tiikerit ovat 
kuuluisia raidoistaan. Valitettavasti kaikki nämä 
ikoniset kissaeläimet ovat uhanalaisia. Esimer-
kiksi leijonia on maailmassa jäljellä noin 23 000 
ja lumileopardeja enää noin 4 500 – 7 500 yksi-
löä. Tiikerit ovat erittäin uhanalaisia, sillä nii-
tä on jäljellä vuoden 2016 arvion mukaan alle  
4 000 yksilöä. 

Suurin uhka kaikille isoille kissoille on elin- 
tilan väheneminen.

”Kissaeläinten elinympäristöjä tuhotaan eten-

kin asutuksen, maanviljelyksen ja infrastruk-
tuurin tieltä ”, WWF:n suojeluasiantuntija Tanja  
Pirinen kertoo.

Esimerkiksi tiikerit ovat menettäneet jo  
93 prosenttia niiden historiallisista elinalueis-
taan, ja leijonienkin määrä on 25 vuodessa 
puolittunut elintilan kapenemisen vuoksi. Elin- 
ympäristön katoaminen ja pirstoutuminen ihmis-
toiminnan vuoksi vaikuttaa kissaeläimiin siksi, 
että ne tarvitsevat laajan reviirin. Sirpaloitu-
neita elinympäristöjä yhdistävät metsäkäytävät  
ovatkin tärkeitä kissaeläinten suojelussa. 
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”Nepalissa on Suomenkin tuella ennal-
listettu menestyksekkäästi suojelualueiden 
välisiä metsäkäytäviä. Niitä pitkin eläimet 
pystyvät liikkumaan alueelta toiselle sekä 
saaliseläinten perässä että pariutumiskump-
pania etsiessään. Tämä on tärkeää geneetti-
sen vaihtelun ylläpitämiseksi”, Pirinen sel-
ventää.

Avainasemassa paikalliset ihmiset
Suuria kissapetoja arvostetaan ja ihaillaan 
ympäri maailman, mutta niitä myös viha-
taan. Se, että tiikerit ja lumileopardit ovat 
saalistavia lihansyöjiä, johtaa usein konflik-
teihin ihmisten kanssa. Pedot aiheuttavat 
ongelmia esimerkiksi tappamalla kotieläi-
miä, joista ihmisten elanto on riippuvainen. 
Ne syövät myös samaa riistaa, jota paikalli-
set ihmiset metsästävät ravinnokseen. Suo-
messa vastaavia konflikteja esiintyy esimer-
kiksi susien ja ahmojen kanssa. 

Ratkaisuksi WWF kehittää esimerkik-
si Nepalissa yhdessä paikallisten kanssa 
keinoja ehkäistä konflikteja vaikuttamalla 
maankäytön suunnitteluun.

”On tärkeää varmistaa, että villieläimil-
le jää elintilaa, jotta ne eivät ne ajaudu ih-
misasutuksen lähelle pakon edessä”, Pirinen 
sanoo.

WWF myös jakaa tietoa, rakentaa karja-
suojia ja kehittää erilaisia vakuutusjärjes-
telmiä petovahinkojen korvaamiseksi. 

”Jos paikalliset saavat hyvän korvauksen 
menettämistään kotieläimistä, heillä ei ole 
niin suurta tarvetta tappaa petoja kostoksi 
tai lisävahinkojen estämiseksi. Yhteistyö 
paikallisten ihmisten kanssa on avainase-
massa niin lumileopardien kuin tiikerei-
denkin suojelussa.”

Pedoista voi olla myös paikallisille hyö-
tyä. Ikoniset ja ihmisten ihailemat kissape-
dot voivat nimittäin tuoda alueelle turisteja 
ja samalla tuloja paikallisille. Paikallisten 
asenteiden muuttaminen on tärkeää senkin 
takia, että samalla voidaan kitkeä salamet-
sästystä. 

”Salametsästäjien on helpompi liikkua ja 
toimia alueella, jos paikalliset eivät ole suo-
jelumyönteisiä”, Pirinen selventää. 

Kissaeläimiä salametsästetään niiden 
turkkien ja ruumiinosien takia, joita käyte-
tään erilaisissa uskomushoidoissa. WWF:n 
viime vuonna julkaiseman raportin mu-
kaan sekä kissaeläinten että niiden ruu-
miinosien kauppaa käydään myös EU:n 
alueella, ja myös elävien tiikerien omista-
minen on mahdollista monessa EU-maassa.

”EU-maat ovat perustellusti vaatineet  

Aasian tiikerifarmien sulkemista, mutta 
luonnonvaraisten tiikereiden tulevaisuuden 
turvaamiseksi myös EU:n ja Iso-Britannian 
on pikaisesti kiellettävä tiikereillä ja niiden 
osilla käytävä kauppa”, Pirinen sanoo.

Tieto lisää toivoa
WWF on jo vuosia tukenut tiikereiden ja 
lumileopardien riistakameratutkimusta se- 
kä rahallisesti että tarjoamalla asiantunte-
mustaan. Kamerat antavat arvokasta tietoa 
paitsi eläinten määrästä ja elintavoista, 
myös siitä, miten ne liikkuvat eri alueiden 
välillä. 

Riistakameroiden avulla on saatu tietoa 
esimerkiksi tiikerin levittäytymisestä uu-
sille alueille Nepalissa. Alkuvuonna tiikeri 
havaittiin maan itäosassa, missä tiikereitä 
ei ole aiemmin tavattu. Tämä oli myös en-
simmäinen kerta, kun tiikeri liikkui todis-
tetusti yli kolmen kilometrin korkeudella 
vuoristossa. Ensimmäisen kerran tiikeri tal-
lentui alle vuosi sitten WWF Nepalin riista-
kamerakuviin 2,5 kilometrin korkeudessa 
maan länsirajan tuntumassa. Uudet kuvat 
todistavat, että erittäin uhanalainen tiikeri 
liikkuu elinalueelta toiselle, jos sillä on sii-
hen mahdollisuus. 

Toinen tehokas keino saada tietoa arkojen 

Petoeläinten väheneminen 
voi sekoittaa kokonaisen 
ekosysteemin.
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kissaeläinten liikkeistä ovat satelliittipannat, 
joiden keräämä tieto auttaa tutkijoita tun-
nistamaan lajeille kriittisen tärkeät elinym-
päristöt ja niiden väliset käytävät. Nepalissa 
pannoitettiin vuonna 2019 kaksi lumileopar-
dia, ja pantojen keräämä tieto auttaa arvioi-
maan suojelutoiminen onnistumista sekä 
edistämään ihmisten ja lumileopardien yh-
teiseloa. Pannoitukset tehdään aina harkiten 
eikä niistä ole eläimelle haittaa.

”Satelliittipannat ohjelmoidaan irtoamaan 
eläimestä tietyn ajan, esimerkiksi vuoden 
tai kahden kuluttua. Tarvittaessa ne voi-
daan irrottaa aiemminkin eläimen kaulasta 
kauko-ohjaimella. Irrottaminen vaatii, että 
eläin on näköetäisyydellä, mutta sitä ei tar-
vitse ottaa kiinni pannan irrottamista var-
ten”, Pirinen selittää.

Vaikka maailmanlaajuisesti kissapetojen 
tilanne on huolestuttava, suojelutoimilla on 
saatu myös tuloksia aikaan: WWF:n tavoit-
teena on tuplata luonnonvaraisten tiikerien 
määrä vuoden 2010 tasosta vuoteen 2022 
mennessä, ja esimerkiksi Bhutanissa sijait-
sevassa Manasin kansallispuistossa tavoit-
teeseen päästiin vain seitsemässä vuodessa. 
Myös Nepalissa ollaan lähellä tavoitetta, 
jonka toteutumista arvioidaan tarkemmin 
ensi vuonna. 

WWF Suomella on ollut vuodesta 2012 
Lumileopardi-kummius, joka tänä kevää-
nä muutettiin Kissaeläin-kummiudeksi. 

”Ajatus lähti siitä, että moni muukin 
kissaeläin kuin lumileopardi on uhan- 
alainen, ja arvelimme Lumileopardi- 
kummien olevan kiinnostuneita myös 
niiden suojelusta. Päätimmekin vuosi 
sitten kysyä asiasta kummeilta itseltään. 
Neljä viidestä Lumileopardi-kummista 
piti ajatusta kummiuden laajentumisesta 
kaikkiin kissaeläimiin hyvänä ja vain kak-
si prosenttia huonona”, yksityisvarain- 
hankinnan johtaja Tarja Hakala kertoo.

Lumileopardi-kummeilla ei kuiten-
kaan ole syytä huoleen, sillä he tukevat 
edelleen lajin suojelua, mutta jatkossa 
he auttavat myös muita uhanalaisia kis-
sapetoja kuten tiikereitä, jaguaareja ja 
leijonia.

”Kummiuden laajenemisen myötä 
voimme ohjata kummien tukea laajem-
min eri kissaeläimille ja alueille aina sen 
mukaan, missä apua tarvitaan kipeimmin.

Samalla voim- 
me tarjota kum- 
meille aiempaa 
enemmän tietoa 
näistä  ainutlaa- 
tuisista kissapedois-
ta ja niiden suojele-
misesta.”

WWF työskentelee maailmanlaajui-
sesti suurten kissaeläinten hyväksi esi-
merkiksi Nepalissa, Bhutanissa, Amazo-
nilla ja Afrikassa. WWF:n tavoitteena on 
nostaa kaikkien uhanalaisten kissaeläin-
ten määrää ja suojella niiden elinalueita, 
jotta lajien selviytyminen voidaan turvata 
myös tulevaisuudessa.

”Isot kissaeläimet eivät ole ainoas-
taan upeita, vaan ne ovat luonnon mo-
nimuotoisuuden säilymisen kannalta 
avainlajeja. Petoeläinten väheneminen 
voi sekoittaa kokonaisen ekosysteemin, 
jolloin seuraukset ovat vakavat myös 
ihmisille. Siksi niiden suojeleminen on 
elintärkeää.”

Kummina autat kaikkia kissaeläimiä 

WWF:n ratkaisut
• Tuemme suojelualueiden perusta-

mista, kehittämistä ja ylläpitämistä  
• Ehkäisemme salametsästystä ja villi-

eläinkauppaa  
• Suojelemme ja ennallistamme met-

siä elinympäristöiksi
• Seuraamme kantojen kehitystä esi-

merkiksi riistakameroiden ja satel-
liittipantojen avulla  

• Koulutamme ja varustamme paikalli-
sia vapaaehtoisia suojelutyöhön  

• Ehkäisemme ihmisten ja villieläinten 
välisiä konflikteja
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Kun WWF:n sisävesivastaava Jenny Jyrkän-
kallio-Mikkola kävi ensimmäisen kerran 
Pällasin alueella maaliskuussa 2020, eteen 
avautui sarkaojitettu vanha pelto. Alavassa 
notkossa keskellä metsää sijaitsevalla pellol-
la kasvoi kitukasvuisia puita.

Maanomistaja Christian Strömberg oli 
saanut Inkoon Degerbyssä sijaitsevan alueen 
haltuunsa joitakin kuukausia aiemmin ja ha-
vainnut, ettei se soveltunut maa- tai metsä- 

talouskäyttöön. Harkittuaan, mitä tekisi jou-
tomaalla, Strömberg otti yhteyttä WWF:ään. 
Pian yhteinen projekti sai alkunsa.

Loppuvuodesta 2020 sarkaojitetusta van-
hasta pellosta ei ole tietoakaan. Sen sijaan 
Pällasin alueelle aukeaa viimeistelyä vaille 
valmis metsäkosteikko. Maa on kaivettu 
ylös, ja saappaat uppoavat saveen Jyrkän-
kallio-Mikkolan ja Strömbergin astellessa 
alueella. Sisävesivastaava ja maanomistaja 

ovat tulleet katsomaan, miten yhteinen pro-
jekti, kosteikon rakentaminen, etenee.

Vaikka savivelli hallitsee maisemaa, voi 
valmiin kosteikon melkein jo nähdä. Tarvit-
see vain kuvitella mutaisten kumpareiden 
paikalle vehreää nurmea ja syvennysten ti-
lalle kirkasta vettä. Kesällä 2021 ei tarvitse 
enää vain kuvitella, sillä silloin kasvillisuus 
asettuu talven jäljiltä kosteikolle ihan oi-
keastikin.

Kosteikoilla on monta tehtävää, joista yksi tärkeimmistä 
on estää rehevöittävien ravinteiden valuminen vesistöön. 

Tämä auttaa myös herkkää ja saastunutta Itämerta.

TEKSTI MARIA ERMA

  

SUOJELEE VESIÄ
Keidas keskellä metsää
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”Kun savivelli loppuu, tästä tulee todel-
la kivan näköinen”, Jyrkänkallio-Mikkola  
kertoo.

Vaikka Jyrkänkallio-Mikkola uskoo alu- 
eesta tulevan viihtyisän, ei kosteikkoa ra-
kennettu ainoastaan maisemaa somista-
maan. Sillä on tärkeämpikin tehtävä, nimit-
täin vesiensuojelu. 

Rehevöittävien ravinteiden suodatin
Muiden kosteikkojen tavoin Pällasin met-
säkosteikko auttaa luontoa monella tapaa. 
Sen ensisijainen tehtävä on estää rehevöit-
tävien ravinteiden valuminen Itämereen. 

Kosteikko toimii eräänlaisena suodat-
timena. Se hidastaa veden virtausta, jol-
loin veden mukana kulkeutuvat ravinteet 
saavat aikaa laskeutua kosteikon pohjaan. 
Tällöin ravinteet eivät pääse valumaan  
Pällasin kosteikon yläpuolisesta talousmet-
sästä alapuolella olevaan Ingarskilanjokeen 
ja sieltä edelleen Itämereen.

Itämeri on yksi maailman herkimmis-
tä ja saastuneimmista meristä. Suomessa 
erityisesti Itämeren rannikkovedet voivat 
huonosti, sillä maa- ja metsätalouden ravin-
teet rehevöittävät niitä. Yleensä kosteikot 
rakennetaankin peltojen yhteyteen suodat-
tamaan juuri maatalouden ravinteita. 

Myös metsäkosteikot ovat vesiensuojelun 
kannalta tärkeitä. Suomen ympäristökes-
kus (SYKE) on arvioinut, että metsätalou-
desta ja etenkin metsäojituksista johtuva 
ravinnekuormitus on paljon aiemmin luul-
tua suurempi.

Eläinten Eldorado
Veden virtauksen hidastamisen lisäksi kos-
teikot auttavat luontoa myös muilla tavoin. 
Ne varastoivat vettä kuivina ja viivyttävät 

vettä kosteina kausina. Näin tehdessään ne 
auttavat tulvien hillitsemisessä. 

”Kun kosteikko pidättää vettä kovalla sa-
teella, vesi ei pääse nousemaan pellolle tai 
metsään eikä viemään ravinteita sieltä men-
nessään”, Jyrkänkallio-Mikkola selventää.

Lisäksi kosteikot lisäävät luonnon moni-
muotoisuutta, sillä niillä viihtyvät monet 
kasvi- ja eläinlajit. Pällasin metsäkostei-
kolle on odotettavissa ensi kesänä ainakin 
vesilintuja ja sorkkaeläimiä. Jälkimmäiset 
ovat poikenneet kosteikolle jo rakennusvai-
heessa, mistä kielivät mutaan painautuneet 
sorkanjäljet. Syyskuisena aamupäivänä sor-
kanjälkien rinnalle painautuu myös saap-
paiden kuvio.

”Alueesta tulee Eldorado eläimille”, 
Strömberg sanoo kosteikon penkereitä pit-
kin kulkiessaan.

”Odotan jännityksellä, mitä eläinlajeja 
täällä kohtaan. Kosteikko on luonnon hel-
massa, joten uskon sen myös siitä syystä 

olevan linnuille ja muille eläimille aivan 
otollinen paikka.”

Pällasin kosteikko on rakennettu niin 
sanotun patopengerryksen avulla. Se on 
toinen kahdesta tavasta, joilla kosteikkoja 
voidaan rakentaa.

”Kosteikot joko padotaan, jolloin veden 
pintaa nostetaan patojen avulla, tai kaive-
taan, jolloin kaivettu kuoppa täytetään ve-
dellä”, Jyrkänkallio-Mikkola kertoo.

Penkereet mukaan lukien Pällasin kosteik-
ko on reilun kahden hehtaarin kokoinen. 
Alue, josta vedet valuvat kosteikkoon, kat-
taa jopa noin 60 hehtaaria. Näin ollen kos-
teikko suodattaa ravinteita omaan kokoonsa  
nähden monikymmenkertaiselta alueelta. 

Pällasin kosteikko on hyvä esimerkki sii-
tä, mitä yhteistyöllä voidaan saada aikaan.

”Tämä on win-win-tilanne meille ja maan-
omistajalle, kun joutokäyttöinen alue saa 
uuden hienon tarkoituksen”, Jyrkänkallio- 
Mikkola summaa. 

Suojelutyö jatkuu uudessa hankkeessa
Pällasin metsäkosteikko rakennettiin 
osana WWF:n 4K-hanketta. Se oli yksi 
kahdeksasta kohteesta, jotka WWF ra-
kensi hankkeen aikana yhteistyössä 
maanomistajien kanssa. 

Vuodenvaihteessa päättyneen 4K- 
hankkeen työ jatkuu WWF:n Valuta- 
hankkeessa. Sen tavoitteena on maa- ja 
metsätalouden aiheuttaman ravinne-
kuormituksen ja rehevöitymisen vä-
hentäminen sekä sisävesissä että Itä- 

Maanomistaja Christian Strömberg koiransa kanssa Pällasin kosteikkotyömaalla.

meressä. Sisävesien suojelutyö on myös 
Itämeren suojelua. 

Valuta-hanke toteutetaan Inkoon-,  
Ingarskilan ja Siuntionjoen valuma- 
alueilla Uudellamaalla, ja sitä rahoittaa  
WWF:n lisäksi myös ympäristöministeriö. 
WWF kannustaa kaikkia vesiensuojelusta 
kiinnostuneita alueen maan- ja metsän-
omistajia ottamaan yhteyttä ja keskus-
telemaan mahdollisuuksista toteuttaa 
vesienhallintatoimia valuma-alueilla. 
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Kun Kerttu Kotakorpi oli lapsi, perheen mökin 
ympäristössä eli kyykäärmeitä ja harvinaisia lepa-
koita. Eläimiä ei hätistelty, vaan niitä käytiin varo-
vaisesti ihastelemassa. Luonnosta ja luonnonsuo-
jelusta puhuttiin paljon. Nykyisin Kotakorpi, 33, 
työskentelee Yleisradion meteorologina. 

”Aloin opiskella ilmatieteitä, koska halusin op-
pia ymmärtämään ilmastonmuutosta tieteellisenä 
ilmiönä.”

Alkuvuodesta hän julkaisi Suomen luonto 
2100 – Tutkimusretki tulevaisuuteen -tietokirjan, 
joka kuvaa, miten ilmastonmuutos muuttaa Suo-
men luontoa. Yhtenä kirjan inspiraationa toimi 
WWF:n verkkosivu Ilmastonmuutos ja Suomen 
luonto, jossa muutoksia esitetään yksittäisten 
lajien kautta metsässä, tunturiluonnossa ja Itä-
meressä.

”Verkkosivu osoitti konkreettisella tavalla, mi-
ten muutokset näkyvät Suomessa.”

Kotakorpi halusi kertoa ilmastonmuutoksesta 
erityisesti niille suomalaisille, jotka ajattelevat, 
ettei asia koske Suomea tai että muutokset ovat 
positiivisia lämpenevän sään myötä. Voisi kuvi-
tella, että esimerkiksi aikainen ja lämmin kevät 
on hyvä asia, mutta herkässä Suomen luonnossa 
se sotkee monen lajin elämän. 

Kun Kotakorpi perehtyi aiheeseen, hän häm-
mästyi, miten laajasti ilmastonmuutos vaikuttaa 
luonnossa jo nyt. Muutokset voi hänen mukaansa 
havaita jo itsekin lintutorneissa. 

”Ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi lintujen 
määrään, levinneisyyteen, ravintoon ja muutto-
sykliin. Oli järkytys, miten isoja luvut lintujen vähe-
nemisen kohdalla olivat.” 

Hän on silti toiveikas, että ilmastonmuutoksel-
le ja luonnon köyhtymiselle on mahdollista tehdä 
jotain.

”Korona osoitti, että olemme valmiita tekemään 
radikaalejakin muutoksia, jos haluamme.”

Kotakorpi itse suosii kevyttä liikennettä, ostaa 
vihreää sähköä eikä syö lihaa.

”En koe, että teen elämästäni kurjempaa. Päin-
vastoin teen valintoja mielelläni, koska näin voin 
elää hyvää elämää.” 

Tutustu Ilmastonmuutos Suomessa -sivuun: 
wwf.fi/ilmastonmuutos-suomessa

Linnut ilmastonmuutoksen  

SUUNNANNÄYTTÄJINÄ
TEKSTI MINTTU-MAARIA PARTANEN • KUVA LAURA KARLIN

Meteorologi Kerttu Kotakorpi kirjoitti kirjan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Suomen luontoon. 

Hän järkyttyi muutoksen voimasta ja nopeudesta.
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Turre-koira ampaisee veneen kokasta saa-
reen ja katoaa pensaikkoon. Luonnon- ja 
riistahoitosäätiön toimitusjohtaja, tutkija ja 
biologi Kim Jaatinen nousee maihin koiran-
sa perässä. 

Jaatinen on tutkinut työkseen merilintuja 
parikymmentä vuotta. Viimeisen kymmenen 
vuoden ajan hän on seurannut vieraspetojen 
poiston vaikutuksia merilinnustoon ja viettä-
nyt lukuisia päiviä kenttätöissä. Nyt osa tut-
kimuksen tuloksista on vertaisarvioitavina, 
ja Jaatinen on silminnähden helpottunut. 

”Tulosten perusteella on selvää, että haah-
kojen pesimätodennäköisyys ja pesinnän 
menestyminen nousee vieraspetojen poiston 
avulla. On todella hienoa, että usean vuoden 
työ on nyt palkittu”, Jaatinen selvittää.

Myös Jaatisen työkaverilla, 2-vuotiaalla 
karjalankarhukoira Turrella, on tärkeä teh-
tävä vieraspetojen torjunnassa ja poistossa, 
sillä se paikantaa niiden olinpaikat. Se nuus-
kii saarta läpi GPS-paikannin kaulassaan ja 
ilmoittaa Jaatiselle, mikäli saa vainun min-
kistä. 

Pohjoisamerikkalainen minkki on toinen 
Suomen pääasiallisista vieraspedoista itäaa-
sialaisen supikoiran lisäksi. Kummatkin lajit 
ihminen on tuonut vieraaseen ympäristöön. 

Mahdollisimman eettistä  

VIERASPETOJEN TORJUNTAA
Karjalankarhukoira Turrella on tärkeä tehtävä vieraspetojen torjunnassa,  

sillä se paikantaa niiden olinpaikat. Tutkimustulokset osoittavat,  
että torjunnasta on selkeitä hyötyjä merilinnustolle. 

TEKSTI JA KUVA MARIA RAUTIO-RUNEBERG

Minkki ja supikoira aiheuttavat tällä hetkel-
lä eniten kuolleisuutta aikuisissa, maassa  
pesivissä linnuissa. Lisäksi ne tuhoavat lin-
tujen pesiä. 

”Tavoitteemme on tyhjentää hoitoalueem-
me saaret vieraspedoista, jotta linnut saavat 
pesiä rauhassa. On ilahduttavaa, että viime 
vuosina myös valtiolliset tahot kuten maa- ja 
metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, 
Metsähallitus ja Riistakeskus ovat olleet tu-
kemassa vieraspetojen torjuntaa.”

Vieraslajit ovat merkittävä lajien sukupuuton 
aiheuttaja
Turre ja Jaatinen ovat aiemmin aamulla 
löytäneet löytäneet minkin. Vieraspetojen 
poistossa noudatetaan tarkkoja, eettisiä oh-
jeita, eikä sitä suoraan voi verrata vaikkapa  
kurtturuusun niittämiseen. 

”Meille oleellista on, että poistamme vie-
raspetoja siten, että se tuottaa mahdollisim-
man vähän kärsimystä ja pelkoa eläimelle. 
Eläimethän eivät ole tehneet mitään väärää, 
nehän vain käyttäytyvät lajilleen tyypillisesti.”

WWF on pitkään osallistunut vieraslaji-
en torjuntaan muun muassa vieraskasvi- 
talkoilla. Tällä hetkellä WWF on muka-
na vieraslajeja torjuvissa hankkeissa sekä 

#KutsumatonVieras-somekampanjassa. 
Vieraspetojen torjuntaan WWF osallistuu 
rahoittamalla työssä käytettävän veneen 
hankintaa.

”Vieraslajit ovat suuri uhka lajeille glo-
baalissa mittakaavassa. Vieraslajit hävit-
tävät alkuperäisiä lajeja ja köyhdyttävät 
elinympäristöjä. Ekologisten haittojen li-
säksi vieraslajien aiheuttamat taloudelli-
set tappiot ovat mittavia. On tärkeää, että 
vieraslajeja torjutaan mahdollisimman te-
hokkaasti ja mahdollisimman eettisin kei-
noin”, WWF:n suojeluasiantuntija Teemu 
Niinimäki toteaa. 

  

Näin voit torjua vieraslajeja itse: 
• Osallistumalla vieraskasvien torjunta- 

talkoisiin. Lisätietoa: wwf.fi/kalenteri
• Kitkemällä maanomistajan luvalla vie-

raskasveja 
• Tekemällä ilmoituksen havaitsemastasi 

vieraspedoista: www.luontojariista.fi
• Huolehtimalla siitä, ettei omalle pihalle 

jää mitään supikoiralle syömäkelpoista
• Jakamalla tietoa vieraslajeista 
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”VALTAOSA SUOMEN METSISTÄ ON SUOJELEMATTOMIA  
TALOUSMETSIÄ, MINKÄ TAKIA ON TÄRKEÄÄ TEHDÄ MUUTOKSIA 
NÄIDEN METSIEN KÄSITTELYSSÄ”, SANOO WWF:N JOHTAVA 
METSÄASIANTUNTIJA MAI SUOMINEN.

TÄLLÄ PALSTALLA 
ASIANTUNTIJAMME 
YRITTÄVÄT VASTATA 
VAIKEISIIN KYSYMYKSIIN 
YMMÄRRETTÄVÄSTI. 

Asiaa

TEKSTI MARIA RAUTIO-RUNEBERG 
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Miksi jatkuvan kasvatuksen menetelmä on tärkeää  
ilmastonmuutoksen näkökulmasta?
Peitteinen metsä varastoi hiiltä maaperään paremmin kuin 
avohakattu metsä, josta hiiltä vapautuu pitkään hakkuun jäl-
keen. Avoimella alalla hakkuutähteet lahoavat nopeasti, kun 
taas peitteisessä metsässä lahoaminen on hitaampaa ja hiili va-
rastoituu lahopuuhun pidempään. Jatkuvan kasvatuksen met-
sässä hiilen sitoutuminen puustoon jatkuu metsänkäsittelystä 
huolimatta, kun taas avohakkuun jälkeen metsästä tulee hiilen 
lähde jopa 15–30 vuodeksi. Metsän hakkuutavan valinnalla on 
siis merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

Miksi monet haluavat siirtyä avohakkuista jatkuvan  
kasvatuksen menetelmään?
Suomessa on vuosikymmenien ajan tehty isoja avohakkuita. 
Tämä on herättänyt paljon kritiikkiä, ja siksi metsiä käsitel-
läänkin yhä useammin jatkuvan kasvatuksen menetelmällä. 
Jatkuvan kasvatuksen menetelmän ansiosta metsä säilyy aina 
peitteisenä, koska puita ei hakata suurelta alalta, vaan suuria 
puita poistetaan yksittäin tai pieninä ryhminä. Tällöin maise-
ma ei muutu kovinkaan paljon. Peitteisinä säilytetyt metsät 
ovat myös hyvin tärkeitä ihmisten virkistäytymisen ja ulkoilun 
kannalta.

Voiko jatkuvaa kasvatusta toteuttaa kaikissa metsissä?
Kaikkia metsiä voi hoitaa erilaisilla jatkuvan kasvatuksen 
menetelmillä. Olennaista on huomioida aikajänne, jolla me-
netelmällä saadaan aikaan muutosta metsän rakenteessa. Jos 
metsässä ei valmiiksi ole nuorempia puita, on muutos tietysti 
hitaampi.

Miten jatkuvan kasvatuksen menetelmä auttaa  
metsälajistoa?
Metsät, joissa ei ole suuria hakkuuaukkoja, tarjoavat elinympä-
ristön monelle metsälajille. Metsien lajeista 20–25 prosenttia 
elää lahopuulla, minkä vuoksi on tärkeää, että kaikissa hak-
kuissa jätetään kookkaita eläviä puita, kuolleita pystypuita sekä 
maahan lahoavia puita. 

Mitä vesistövaikutuksia jatkuvan kasvatuksen  
menetelmällä on?
Jatkuvan kasvatuksen metsässä maa ei ole koskaan paljaana, 
jolloin metsään jäävä puusto sitoo vettä ja sen myötä ravintei-
ta ja kiintoaineita. Näin metsää ympäröivät vesistöt säilyvät 
puhtaampina kuin avohakkuun lähistöllä. Pienvesien varrel-
le on jätettävä käsittelemättömät, mahdollisimman leveät 
suojavyöhykkeet. 

Jatkuvan kasvatuksen  

MYYTTEJÄ MURTAMASSA
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Näin syntyy suosittu 

LUONTOLIVE
WWF:n Luontoliven taustavoimissa vaikuttaa digitaalisen viestinnän 

kehityspäällikkö Justus Hyvärinen. Kaikki alkoi kansansuosion 
saavuttaneesta Norppalivestä, ja nyt Hyvärinen toteuttaa 

erilaisia livekameroita jo viidettä vuotta.

TEKSTI ROOSA KAJANDER

Kentällä
TÄLLÄ PALSTALLA 

PÄÄSEVÄT ÄÄNEEN 
IHMISET, JOTKA 

SUOJELEVAT LUONTOA 
KENTÄLLÄ. 

”Olen ollut alusta asti mukana tekemässä WWF:n  
Luontoliveä. Ensimmäinen livelähetyksemme Norppa- 
live osoittautui huikean suosituksi, ja Luontolive  
perustettiin siitä saatujen hyvien kokemuksien pohjal-
ta. Aloimme pohtia, mitä muita eläinlajeja voisimme 
kuvata. Maailmalla livekameroita on ollut jo pitkään, 
ja erityisesti lintujen pesäkamerat ovat keränneet  
kiinnostuneita silmäpareja. 

Erityisen innostavaa on uusien kuvauskohteiden 
etsiminen. Hyvä kohde on usein kameran edessä, 
käyttäytyy kiinnostavalla tavalla ja on riittävän suu-
ri, jotta siitä on lähetyksen päähenkilöksi. Kameroi-
ta suunniteltaessa keskeistä on paikallistuntemus ja 
ymmärrys kuvauskohteesta. Monesti meillä onkin 
apuna paikallinen luontokuvaaja, joka tuntee kuvat-
tavan lajin käyttäytymistä ja osaa ajatella kohdetta 
myös visuaalisuuden kannalta. Homman suola on 
näiden paikallisten kumppaneiden kanssa tekeminen 
– heidän innostuksensa nimittäin tarttuu.

Suurin osa työstäni on toimistotyötä. Liikun luon-
nossa lähinnä silloin, kun etsin sopivia kuvauskohtei-
ta tai olen mukana asentamassa kameroita. Laitteiden 
virittäminen on hauskaa vastapainoa nettipalvelun 
kehittämistyölle. Asennusprojektit ovat toisinaan mel-
ko fyysisiä. Viime syksynä löysin itseni kantamassa 
kottikärryjä kollegan kanssa Kirkkonummen taka-

maastojen ruovikosta. Pehmeä ruovikko ja paikoin 
polveen ulottuva vesi pääsivät yllättämään, ja lopulta 
päädyimme kantamaan sekä kärryt että painavat tar-
vikkeet paikan päälle. Kameraa purkaessamme olim-
me jo vahingosta viisastuneita, ja vedimme raskaim-
mat tavarat ahkiolla.

Parhaimmillaan livekamerat lisäävät arvostusta 
luonnon ihmeitä kohtaan. Laadukkaat mikrofonit 
tuovat luonnon vielä lähemmäs, ja  ja esimerkiksi 
talvilintukameran ja Norppaliven äänet antoivat kat-
sojille aivan uudenlaisia elämyksiä. Tavoitteemme 
on kertoa kameroiden kautta tietoa harvinaisista ja 
uhanalaisista lajeista sekä niiden kohtaamista uh-
kista. Seuraamme tiiviisti kameroiden tapahtumia, 
viestimme kiinnostavimmat käänteet yleisölle sekä 
vastailemme kysymyksiin. Etsimme myös jatkuvasti 
livelähetykseen soveltuvia kuvauskohteita. 

Olisi mahtavaa, että teknisesti ja sisällöllisesti 
laadukkaat livekamerat eivät olisi pelkästään kiin-
nostavaa seurattavaa, vaan myös avaisivat katsojal-
le luonnon monimuotoisuuden merkitystä. Toivon, 
että Luontolive tavoittaa jatkossakin suuren yleisön,  
laadukkaalla kuvalla ja äänellä tietenkin.” 

WWF:n Luontolive toteutetaan yhdessä  
Live Eyen ja Pukki Visualsin kanssa.
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Nepalin sarvikuonokanta on uuden arvion mukaan 
kasvanut noin 16 prosenttia pitkäjänteisen suoje-
lutyömme tuloksena. Nepalissa elää tuoreen ar-
vion mukaan 752 sarvikuonoa, kun kuusi vuotta 
sitten sarvikuonoja oli koko maassa arviolta 645.  
Sarvikuonojen kanta-arvio perustuu maalis–huhti-
kuun aikana kerättyihin sarvikuonohavaintoihin. 

Kollegamme Nepalissa osallistuivat viranomaisten 
johdolla tehtyyn laskentaan. Tämä on virstanpylväs 
Nepalin onnistuneessa työssä sarvikuonojen suo-
jelemiseksi ja osoittaa, että kaikkien sidosryhmien 
yhteistyöllä saadaan tuloksia aikaan. Tuemme sarvi-
kuonojen suojelutyötä Nepalissa ulkoministeriön ja 
kummien tuella.

© EMMANUEL RONDEAU / WWF FRANCE

Lähes 1,2 miljoonaa kansalaista vetosi EU:hun 
trooppisen metsäkadon pysäyttämiseksi. Mää-
rä on yksi suurimmista kansalaisten kannan-
otoista ympäristön puolesta EU:n historiassa. 
Kannustimme muiden järjestöjen kanssa kan-
salaisia vaikuttamaan EU:hun, jotta trooppisten 
metsien ja muiden elinympäristöjen kato saa-
daan pysäytettyä. Tuotteiden ja raaka-aineiden 
tuonti EU-markkinoille aiheuttaa toiseksi eniten 
maailmassa trooppisten metsien ja muiden eli-
nympäristöjen katoa. EU valmistelee parhaillaan 
lakia, joka kieltäisi metsäkatotuotteiden tuonnin 
markkinoille. Vaadimme yhdessä EU-kansalaisen 
kanssa, että laista pitää tulla tiukka ja sen rikkomi-
sesta pitää rangaista.

Kiitos tuestasi! Nämä ajankohtaiset onnistumiset 
eivät olisi mahdollisia ilman tukijoitamme  
ja pitkäjänteistä luonnonsuojelutyötämme. 
Löydät lisää onnistumistarinoita osoitteesta 
wwf.fi/suojelusaavutukset/.

Tuoreita

ONNISTUMISIA
1,2 miljoonaa EU-kansalaista  
vetosi trooppisten metsien puolesta

Sarvikuonoja on Nepalissa 16 prosenttia  
enemmän kuin kuusi vuotta sitten 
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© EMMANUEL RONDEAU / WWF FRANCE

Suomen hallitus julkaisi toukokuussa WWF:n pit-
kään toivoman linjauksen siitä, että Suomen kehi-

tyspolitiikan yhdeksi painopisteeksi nostetaan 
ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden 

suojelu. Asia käsitellään vielä eduskunnas-
sa. Tämä tarkoittaa, että Suomi kohden-
taa aikaisempaa enemmän rahoitusta ja 
resursseja ympäristönsuojeluun kehitys- 
maissa, joissa luonnon monimuotoisuu-
den voimakas heikkeneminen uhkaa 
erityisesti köyhissä oloissa elävien ihmis-
ten hyvinvointia ja toimeentuloa. Moni-
muotoinen luonto toimii myös puskurina 

muuttuvassa ilmastossa ja ehkäisee pan-
demioiden kehittymistä. Kehityspolitiikka 

tähtää maailmanlaajuisesti köyhyyden vähen-
tämiseen, perusoikeuksien toteutumiseen ja 

kestävän kehityksen edistämiseen, ja päävastuu 
Suomen kehityspolitiikasta on ulkoministeriöllä.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) asetti vuoden 2020 
lopussa muutaman aiemman vuoden tavoin poikkeuslupa-
kiintiön enintään kahdeksan ahman tappamiseksi. Aiem-
mista vuosista poiketen lupia kuitenkin myönnettiin tänä 
vuonna kahdeksan sijasta vain neljä. Suomen riistakeskuk-
sen tuli tänä vuonna vaatia Natura-selvityksiä tappoluville, 
joita haettiin sellaisille luonnonsuojelualueille, joiden suo-

jeluperustelajina on ollut ahma. Tämä oli seurausta WWF:n 
marraskuisesta kannanotosta, jossa vaadittiin selkeyttä ah-

mojen tappolupiin liittyville edellytyksille. Lupien määrän vä-
heneminen on hyvä kehityssuunta, mutta jokainen poikkeuslupa 

on WWF:n mielestä erittäin uhanalaisen ahman suojelun näkökul-
masta liikaa.

Olimme mukana luomassa Kestävästi par-
tiossa -tunnusta, jonka avulla lippukun-

nat, eli partion paikallisyhdistykset, 
voivat kehittää toimintaansa entistä 
kestävämpään suuntaan. Lippukunta 
voi saada tunnuksen vuodeksi ker-
rallaan, jos se täyttää vähintään 25 
Kestävästi partiossa -kriteeriä. Kri-
teereissä on huomioitu kestävän kehi-
tyksen eri osa-alueet, mutta painotus 

on ekologisessa kestävyydessä. Tämä 
tarkoittaa toimintaa, joka ei ylikuluta 

luonnonvaroja ja joka turvaa luonnon 
monimuotoisuuden säilymisen. Tunnusta 

on voinut hakea maaliskuun alusta lähtien, 
ja huhtikuun loppuun mennessä se oli myön-

netty jo 21 lippukunnalle.
© ANSSI VAINIKKA

Ympäristö ja luonto mukaan  
Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan 

Poikkeusluvilla metsästettyjen ahmojen määrä puolittui tänä vuonna

Autamme partiota edistämään toiminnan kestävyyttä

1,2 miljoonaa EU-kansalaista  
vetosi trooppisten metsien puolesta
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RONJA SALMI ON TOIMITTAJA JA YRITTÄJÄ, 
JOKA VUOROTTELEE WWF-LEHDEN KOLUMNISTINA 
JANI KAARON KANSSA.

Olin aina halunnut lapsen, 

KUNNES ILMASTOAHDISTUIN

Kolumni

Olin lapsi, kun ajattelin ensi kerran haluavani lapsen. Vahdin 
pienempiä serkkujani ja katsoin, kuinka kaksi pientä pojansel-
kää kulki edelläni lähimetsikön halki. Haluan tuollaisen oman, 
mietin. Viihdyin heidän seurassaan, ja monen muunkin lapsen. 
Pienempien lasten kanssa asiat olivat mukavan yksinkertaisia. 
Kun heillä oli kivaa, oli minullakin kivaa. Ajauduin jo varhais-
teininä helposti murehtimaan kaikenlaista, tai tunsin levotto-
muutta tulevasta. Lasten kanssa nuo asiat väistyivät ja osasin 
olla läsnä.  

Ehdin parikymppiseksi, ennen kuin ymmärsin kyseenalaistaa 
toivetta lapsesta. Ilmastoahdistus oli vallannut tilaa tunnerekis-
terissäni ja koin suurta toivottomuutta. Näin valveilla painajai-
sia tukehtuvista läheisistäni, täystuhoon ajautuvasta yhteiskun-
nasta ja huvenneista luonnonvaroista. 

Moni vapaaehtoisesti lapseton mainitsee lapsen aiheuttaman 
ympäristökuorman ja perustelee valintaansa tästä näkökulmas-
ta. Omaa pohdintaani varjosti pelko, tuolloin ehkäpä jopa var-
muus siitä, että tulevaisuus oli ilmastonmuutoksen takia niin 
kammottava, ettei tänne kannattanut tuoda yhtäkään ylimää-
räistä ihmistä sitä kärsimään. 

Pohdin näitä kysymyksiä myös paljon ääneen. Usein päädyin 
puhumaan aiheesta itseäni vanhempien ja lapset jo saaneiden 
ihmisten kanssa. Yritin parhaani mukaan pohjustaa, etten aja-
tuksillani halunnut kritisoida kenenkään valintoja, mutta va-
kuutteluistani huolimatta ihmiset provosoituivat. Ajatuksiani 
pidettiin järjettöminä, naiiveina ja hassua kyllä, lapsellisina. 
Monen argumentaation taustalla jylläsi ajatus, että lapsen 
saaminen olisi jossain määrin neutraali valinta, ja vapaa-
ehtoinen lapsettomuus aktiivinen, riskillisempi valinta. 

”En minäkään nuorena lapsia halunnut, mutta niin se 
mieli vain muuttui”, oli ehkä yleisin kommentti, jonka 
kohtasin. Koetin parhaani mukaan avata, että minä-
hän nimenomaan olen aina halunnut lapsia, todella 
halunnut! Tässä nyt vain on tullut pari muuttujaa. 

Onneksi sain myös ymmärrystä osakseni. Eräs mi-
nua vanhempi nainen, kahden lapsen äiti, ymmärsi 
huoleni ja esitti erityisen kommentin: jos saa kerran 
seisoa Ruisrockin rantalavalla ja katsoa kun ruotsin-
laivat lipuvat läpi helteisen maiseman, niin eikö sil-
loin ole kannattanut elää? 

Häkellyin. Olin ehkä lähestynyt omaa ongelmaani väärästä kul-
masta. Pelkäsin ilmastonmuutosta, mutta epävarmuuteni van-
hemmuuteen liittyen ei rajoittunut lopulta vain siihen. Vanhem-
muudessa ilmastonmuutos on lopulta vain yksi asia, jota lapsen 
takia joutuu pelkäämään. En halua vähätellä ilmastonmuutosta 
ja sen vaikutusta jokaisen arkeen, mutta kuvittelisin että van-
hemman jokapäiväisyydessä läsnä ovat myös muut kysymykset. 
Pysyykö lapsi terveenä? Saako ystäviä? Osaako hän kertoa, mil-
tä tuntuu? Tunteeko olonsa turvalliseksi, sillä tavalla että kuu-
luu jonnekin? Osa vanhemmuutta on elää näiden uhkakuvien 
kanssa. Elää niistä huolimatta. 

Ehkä vasta lapsi itsessään nostaisi minussa pintaan kaipaa-
mani vastaukset. Ehkä lapsen kautta uskaltaisin ajatella, että 
asiat järjestyvät, niiden on pakko, koska muuta vaihtoehtoa  
ei ole. Ehkä lapsen takia asioihin tulisi uudenlaista pontta, 
enkä vajoaisi toivottomuuteen. Siinä suhteessa lapsi todella 
voisi olla uusi elämä, vanhemmallekin. Ja olisihan se hienoa. 
Antaa jollekin toiselle kaikki tämä. Mahdollisuus kokea minkä-
laista tämä on. Ruotsinlaivoja, kesähelteitä ja niitä vaikeitakin 
asioita. 
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Resepti

Tilaa WWF:n maksuton 
ruokakurssi sähköpostiisi: 

wwf.fi/ruokakurssi 

RUOKAVALINNOILLA ON 
MERKITTÄVÄ VAIKUTUS 

ILMASTOON JA LUONNON 
MONIMUOTOISUUTEEN. 

LISÄÄ RESEPTEJÄ:
wwf.fi/reseptit

RUOKAVALINNOILLA ON 
MERKITTÄVÄ VAIKUTUS 

ILMASTOON JA LUONNON 
MONIMUOTOISUUTEEN. 

LISÄÄ RESEPTEJÄ:
wwf.fi/reseptit

Kukkakaali- 

PIHVIT &
 chimichurri-

KASTIKE
Annoksia: 4

Valmistusaika: 20 min

Ainekset
2 keskikokoista kukkakaalia

Chimichurri
1 limetin kuori ja mehu
1 valkosipulinkynsi
1 vihreä chili
1 dl hienonnettua korianteria
1 dl hienonnettua lehtipersiljaa
n. 3/4 dl öljyä
2 tl punaviinietikkaa
1 tl sokeria
1 tl suolaa
1 tl juustokuminaa
1/2 tl paprikajauhetta

1. Leikkaa kukkakaalin keskiosasta, varren 
kohdalta pystysuuntaisesti viipaleita. 
Käytä ylimääräiset kukkakaalipalat esi-
merkiksi vokkiin, salaattiin tai keittoon.

2. Tee kastike. Pese ja raasta limetin kuori ja 
purista mehu. Kuori ja hienonna valkosi-
pulinkynsi. Kuutioi chili. Hienonna yrtit. 
Lisää öljy, etikka ja mausteet. Sekoita 
tasaiseksi.

3.  Kastiketta kevyesti kukkakaalipihveille. 
Grillaa niitä noin 5 minuuttia/puoli pih-
vien koon mukaan. Tarjoa loppu kastike 
valmiiden pihvien kanssa.
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WWF
kummit

Tukijapalvelumme on  
kesällä auki normaalisti 
Palvelemme tukijoitamme koko kesän ta-
valliseen tapaan. Tarkistathan, että yhteys-
tietosi ovat ajan tasalla, jotta saat varmasti 
kummiuutiset sähköpostiisi ja WWF-lehden 
kotiisi. Tietojasi voit muuttaa tai täydentää 
osoitteessa  wwf.fi/tukijapalvelu/

Tukijapalvelu 
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
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Helsingissä sijaitsevan Viikin normaalikou-
lun 6A-luokka on vuosien varrella kerännyt 
kasaan noin viisituhatta euroa, joka oli tar-
koitus käyttää leirikouluun ennen yläasteelle 
siirtymistä.

”Järjestimme esimerkiksi kirpputoreja, 
pidimme kahvilaa ja temppurataa koulun ta-
pahtumissa pienemmille ja myimme sukkia 
ja keksejä”, Miina Palonen ja Onni Takamä-
ki luettelevat.

Korona kuitenkin muutti suunnitelmat 
eikä leirikoulua voida järjestää. Rahalla aio-
taan tehdä kaikkea muuta kivaa, mutta osan 

potista luokka halusi lahjoittaa luonnonsuo-
jeluun.

”Listasimme eri vaihtoehtoja ja äänestim-
me, mikä olisi sopiva lahjoitussumma ja mil-
le järjestölle haluaisimme lahjoittaa. WWF 
tekee tärkeää työtä, ja esimerkiksi saimaan-
norpat ovat lisääntyneet sen ansiosta”, he 
perustelevat valintaansa.

”Tämä oli aidosti lasten oma idea, ja lah-
joitettava summa on päätetty yhdessä. Olen 
tosi ylpeä luokasta, kun he halusivat antaa 
osan rahoista hyvään tarkoitukseen”, opettaja 
Reetta Niemi sanoo. 

Kilautetaan  
kummille!

Puhelimeen vastasi 
Sakari, joka on ollut

 Itämeri-kummina 10 vuotta. 

Mikä sai sinut liittymään WWF:n 
Itämeri-kummiksi? ”Luonto kiin-
nostaa minua, ja kymmenen vuotta 
sitten huolestuin erityisesti Itäme-
ren ja Suomen vesistöjen tilasta. 
Siihen aikaan kalastin paljon ja 
näin samalla paljon huolestuttavia 
merkkejä sisävesillä ja Itämerellä. 
Tuli tunne, että asioihin pitää saada 
muutos ja että jotain on tehtävä.”

Mikä on lempipaikkasi luonnossa? 
”Se riippuu aina vähän tilanteesta. 
Jos pitäisi yksittäinen paikka sanoa, 
niin ehkä avoimen meren ranta olisi 
suosikkipaikkani.”

Mikä on mielestäsi parasta kesäs- 
sä? ”Minulla on kolme koiraa ja 
käyn niiden kanssa paljon metsässä 
ulkoilemassa. Kesältä odotan eniten 
sitä, että pääsen koirien kanssa liik-
kumaan metsässä vapaammin.”

Jos olisit joku eläin, mikä olisit ja 
miksi? ”Olisin varmaankin kala-
sääski. Olisi upea tunne voida liik-
kua vapaasti ja olla merellä.” 

KUUDESLUOKKALAISET LAHJOITTIVAT  
OSAN LEIRIKOULURAHOISTAAN WWF:LLE

Lumileopardi-kummit 
ovat nyt  
Kissaeläin-kummeja 
Toukokuun alusta lähtien Lumileo-
pardi-kummit ovat suojelleet lumi-
leopardin lisäksi muitakin uhan-
alaisia kissaeläimiä. Voit lukea lisää 
Kissaeläin-kummiudesta osoitteesta  
wwf.fi/kissaelain-kummi

KURKKAA 
KAUPPAAN!
WWF-TUOTTEITA  
OSTAMALLA TUET 
TYÖTÄMME LUONNON 
HYVÄKSI.
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Rentouttavaa kesää kaikille tukijoillemme! 

Pukeudu pandaan kesällä! 
Kierrätysmateriaaleista valmistettu 
valkoinen Panda-t-paita on mukava 
vaate hellesäällä. Tue ympäristön-
suojelutyötämme ja tilaa omasi: 

kauppa.wwf.fi/valkoinen- 
miesten-panda-t-paita
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Innokkaana luonnonsuojelijana ja lintu-
harrastajana tunnettu Edinburghin hert-
tua Prinssi Philip, kuoli 9. huhtikuuta 
kotonaan Windsorin linnassa. Hän oli 
kuollessaan 99-vuotias. 

Prinssi Philip vieraili Suomessa vii-
meisen kerran vuoden 1995 toukokuus-
sa WWF:n kutsumana. Suojelujohtaja 
Jari Luukkonen oli silloin juuri aloit-
tanut WWF:llä projektipäällikkönä ja 
pääsi tapaamaan prinssin henkilökoh-
taisesti. 

’’Hän oli hyvin maanläheinen eikä ol-
lenkaan kuninkaallisen oloinen keskus-
telleensa ihmisten kanssa. Prinssi otti 
kaikki osallistujat huomioon samalla ta-
valla”, Luukkonen muistelee.

Suomen-vierailullaan prinssi Philip 
kävi WWF:n edustajien kanssa Viikissä 
bongailemassa lintuja ja pistäytyi myös 

Nuuksiossa. Retki kansallispuistoon on 
jäänyt Luukkosen mieleen. 

’’Oli hieno kevätaamu. Aurinko pais-
toi, ja silloinen Metsähallituksen Timo 
Tanninen, josta tuli myöhemmin WWF:n 
pääsihteeri, souti prinssiä kohti nuotio-
paikkaa. Yllättäen vene törmäsi jäähän, 
joka oli yöpakkasen takia päässyt muo-
dostumaan järvelle”, Luukkonen kertoo.

Epäonnisen sattumuksen myötä reittiä 
piti muuttaa, ja seurue joutui kävelemään 
pidemmän matkan kuin alun perin oli 
tarkoitus. Prinssi ei Luukkosen mukaan 
kuitenkaan häkeltynyt uusista suunnitel-
mista. Lopulta prinssi Philip saapui nau-
reskellen nuotiopaikalle ja kertoi koke-
muksesta muille paikallaolijoille.

Kerrotaan myös, että prinssi saattoi 
vierailullaan pelastaa Viikin luonnon-
suojelualueen: hänen kantansa oli, että 

monille linnuille elintärkeä kosteikko 
tulisi suojella eikä alueelle pitäisi ra-
kentaa. Helsingin kaupunki peruuttikin 
alueelle kaavaillut rakennussuunnitel-
mat pian prinssin Suomen vierailun jäl-
keen. Syyt peruutuksen taustalla eivät 
ole täysin selvillä, mutta prinssin kom-
menteilla epäillään olleen vaikutuksen-
sa asiaan.

Luukkonen muistelee myös Helsingin 
Kauppatorilta alkanutta laivamatkaa: 

”Prinssi Philip kätteli kaikki WWF:n 
silloiset työntekijät laiturilla ennen lai-
vaan nousua ja vaihtoi muutaman sa-
nan useamman kanssa. Vierailun aikaan 
WWF:n Suomen osastolla tosin oli töissä 
vain noin 15 ihmistä.”

Prinssin vierailun aikana hieno kevät-
sää helli retkikuntaa ja Suomen luonto 
näytti parhaat puolensa. 

Prinssi Philip oli WWF:n kansain-
välinen puheenjohtaja ja toiminnan 

pitkäaikainen suojelija. 

Prinssi Philip  

  1921–2021  
TEKSTI ROOSA KAJANDER • KUVAT KAIUS HEDENSTRÖM
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2020-luku on planeettamme kohta-
lon vuosikymmen, ja meillä on paljon 
tehtävää luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämiseksi. Tukijana sinulla 
on tärkeä rooli tulevissa onnistumis-
tarinoissa. Kiitos, että olet mukana 
matkallamme.

60 vuoden aikana olemme saaneet 
tukijoidemme kanssa aikaan suuren-

moisia luonnonsuojelun onnistumisia, 
jotka ovat muuttaneet maailmaa. Mitä 

enemmän meitä on, sitä vahvempia 
olemme. Yhdessä olemme päässeet 
pitkälle, mutta emme ole vielä perillä. 

KIITOS 
tuestasi!
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