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Luonnonsuojelussa on vain harvoin tarjolla pikavoittoja. Hyvä esimerkki sitkeyttä vaatineesta onnistumisesta on merikotkan suojelu.
Kun perustamamme työryhmä aloitti merikotkan talviruokinnan 1970-luvun alussa,
Suomessa kuoriutui vuosittain vain muutamia poikasia. Maamme suurimman petolinnun pelastaminen tuntui kaukaiselta unelmalta, mutta asialleen omistautuneiden vapaaehtoisten työ tuotti tulosta: tänä keväänä julkaistun virallisen arvion mukaan merikotka
ei ole enää uhanalainen.
Matka maaliin on usein tuskien taival, ja suuria erävoittoja voivat seurata suuret haasteet. Oiva esimerkki tällaisesta tapauksesta on Etelä-Espanjassa sijaitseva Doñanan kosteikkoalue, jota käsitellään lehden sivuilla 9–11.
WWF pelasti vuonna 1963 Doñanan kosteikon kuivaamiselta ostamalla ja suojelemalla
alueelta lähes 7 000 hehtaaria maata. Nyt tuo mittaamattoman arvokas kosteikko on jälleen uhattuna, sillä laittomat mansikkaviljelmät ovat imemässä sitä kuiviin.
Kansainvälisen verkostomme työ Doñanan suojelemiseksi on jatkunut yli puolen vuosisadan ajan ja jatkuu yhä. Kuten kaikissa kestävyyslajeissa, luonnonsuojelussakin tuloksia
saavutetaan vain pitkäjänteisellä työllä.
Kiitos, että jaksat olla sitkeä kanssamme.

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi

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

facebook.com/wwfsuomi

wwf.fi/uutiskirje

wwf.fi

@WWFSuomi
@WWFGreenOffice
@LiisaRohweder
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Pinnalla
nyt
Työntekijämme vinkkaavat,
mitä Suomen luonnossa
kannattaa kokea kesällä.

Noora Käyhkö
projektipäällikkö

Ihaile Suomen luontoa
hevosen selästä käsin.
Ratsastus yhdistää
rentouttavan eläinterapian ja kosketuksen luontoon. Aloittelijoille sopivia retkiä
järjestetään ympäri
Suomea.

Essi AarnioLinnavuori
johtava asiantuntija

Kesä on loistavaa
aikaa bongata kansallispuistoja. Aina
uudessa puistossa
retkeiltyään saa ”pinnan”. Suomessa on
40 upeaa kansallispuistoa, ja vain harva
on käynyt kaikissa.

© Vitaly Ilyasov / Shutterstock

WWF:n Kalaopas
päivitetty
Maailman meriä on pidetty ehtymättöminä kala-aittoina. Todellisuus on toinen. Vaarana on, että kalastamme meret
tyhjiksi vielä elinaikanamme. Jokainen
vastuullinen kulutusvalinta on kuitenkin
askel oikeaan suuntaan. WWF:n Kalaopas auttaa sinua tekemään ympäristön
kannalta kestäviä valintoja kalatiskillä.
Tutustu uusiin suosituksiin sivuillamme
ja lataa Kalaopas nettisivuilta puhelimeesi.
wwf.fi/kalaopas

Luonto on livenä

Lajien ahdinko syventynyt

WWF:n Luontolivessä on seurattu jälleen
kevään aikana suoria lähetyksiä suomalaisesta luonnosta. Uutuutena nähtiin
kyiden paistattelua kevätauringossa. Livelähetyksen tavoite oli tehdä kyytä tutummaksi ihmisille ja hälventää siihen
kohdistuvia pelkoja ja ennakkoluuloja.
Kyykameran perimmäinen viesti oli, että
kyitä kannattaa varoa, mutta vainoon ei
ole syytä.

Suomen lajit ovat uhanalaistuneet entisestään, selviää ympäristöministeriön ja Suomen
ympäristökeskuksen keväällä julkaisemasta laajasta selvityksestä.
Uhanalaisten lajien, esimerkiksi nisäkkäiden, kalojen, lintujen, hyönteisten, kasvien,
sienien ja jäkälien, määrä kasvoi 420 lajilla vuoden 2010 arviointiin verrattuna. Suurimmat lajien uhanalaisuuden syyt ovat metsien käsittely, eli esimerkiksi hakkuut, sekä niittyjen ja ketojen kaltaisten avoimien alueiden umpeenkasvu.
”Selvityksen sanoma on hälyttävä. Lajien uhanalaistuminen ja luonnon köyhtyminen on
pysäytettävä heti. Pelissä on myös ihmisten hyvinvointi, sillä elämämme rakentuu luonnon
monimuotoisuuden varaan”, WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.
Suomen lajien uhanalaisuus arvioitiin nyt viidettä kertaa. Arviointi on toteutettu asiantuntijatyöryhmissä noin 180 asiantuntijan voimin. Niin sanottu Suomen lajien Punainen
kirja sisältää arvion lähes 22 500 lajin uhanalaisuudesta ja tulevaisuuden näkymistä. Arvioiduista lajeista 2 667 on uhanalaisia.
Punaisen kirjan sanoma on linjassa myös ennen joulua julkaistun Suomen luontotyyppien uhanalaistumista koskevan selvityksen kanssa. Sen keskeinen tulos oli, että luontotyypeistä noin puolet on uhanalaisia ja uhanalaistuminen on jatkunut.

luontolive.wwf.fi
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Ylikulutuspäivä koitti
aikaisin

Jatkuva kasvatus
kiinnostaa

Suomalaisten ylikulutuspäivä oli 5. huhtikuuta. Se on päivä, jolloin luonnonvarojen kulutus ylittää laskennallisesti
maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia
luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten
polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Suurimmat syyt
suomalaisten ylikulutukseen ovat ruuantuotanto ja -kulutus sekä energiantuotannon ja liikenteen hiilidioksidipäästöt.

Metsän jatkuva kasvatus on metsänhoitoa ilman avohakkuita. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan neljä viidestä metsänomistajasta on kiinnostunut
menetelmästä. Metsänomistajat kaipaavat kuitenkin lisää tietoa ja neuvontaa aiheesta. Niinpä WWF järjesti toukokuussa
jatkuvaa kasvatusta käsittelevän seminaarin yhteistyössä Stora Enson ja Silva
ry:n kanssa. Seminaari veti Finlandiatalolla salin täyteen päivän ajaksi.

Juuso
Lautiainen
asiakkuuspäällikkö

Kesän retkillä on
hyvä harjoitella yksin
yöpymistä. Vaikka
mokaisi, lämpimän
sään vuoksi tilanne
ei ole yhtä vaarallinen kuin talvella.
Yksinolo tekee hyvää
pääkopallekin.

Eeva-Maija
Kakko
projektityöntekijä

Kannattaa ottaa
ilo irti lämpimistä
päivistä ja joogata
nurmikolla tai mökkilaiturilla. Joogan
ja luonnon äänten
rauhoittava vaikutus
karkottaa tehokkaasti stressin rippeet.

© JUHA TASKINEN / WWF

© Lauri Rotko

Liisa Rohweder
pääsihteeri

Kesällä kannattaa
syödä luonnon
antimia: villiyrttejä.
Esimerkiksi nokkoskeiton voi valmistaa
pinaattikeiton tapaan,
ja voikukan hennot
lehdet ovat herkullinen lisä salaatissa.

Verkkokielto norpan
suojana
Erittäin uhanalaisia saimaannorppia suojeleva jokavuotinen verkkokalastuskielto
jatkuu kesäkuun loppuun saakka. Kalastusrajoitukset ovat voimassa lähes koko
Suur-Saimaan alueella. Kalanpyydysten
aiheuttama kuolleisuus on tällä hetkellä saimaannorpan suurin uhka. Etenkin
poikaset eli kuutit ovat vaarassa jäädä
kiinni kalaverkkoihin ja löysänieluisiin
katiskoihin pienen kokonsa ja kokemattomuutensa takia.

Klassikkotakista
tukea luonnolle

Vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti yksi isoimmista uhkista luonnon monimuotoisuudelle.
Ne aiheuttavat haittaa myös Suomessa. Esimerkiksi hiekkarannoilla leviävä kurtturuusu
tukahduttaa tieltään miltei kaiken muun kasvillisuuden.
”Vieraslajit ovat siirtyneet luontaisilta esiintymisalueiltaan uusille alueille ihmisen
avulla. Niiden torjuminen on tärkeää, sillä ne ovat uhka monille maassamme luontaisesti
esiintyville lajeille”, WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki sanoo.
Suomessa vieraslajien aiheuttamia haittoja voidaan vielä ehkäistä. WWF on kumppanina Allergia-, Iho- ja Astmaliiton vetämässä Terve askel luontoon -hankkeessa. Hankkeessa
järjestetään talkoita, joissa torjutaan haitallisia vieraskasveja, kuten kurtturuusua ja jättipalsamia.
Suomen luontoon kuuluvien lajien lisäksi vieraskasvien torjunnasta hyötyy myös talkoolainen, sillä luonnossa liikkumisella on runsaasti terveysvaikutuksia. Kosketus monimuotoiseen luontoon rikastuttaa kehon mikrobistoa, vahvistaa immuunitasapainoa ja
suojaa monilta sairauksilta, kuten allergialta ja astmalta.
Terve askel luontoon -hankkeen vieraslajitalkoita järjestetään kesällä ympäri maata.
Talkoiden ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet löydät hankkeen verkkosivuilta.
allergia.fi/luontoaskel

r-collection.fi/wwf
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Kesän talkoissa tilaa

Perinteinen anorakki
on luonnossa kulkijan
hyvä ystävä ja kestävä
katuvaate. R-Collection
lahjoittaa jokaisen Outaanorakin hinnasta 10 euroa
WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Takin
puuvillakangas
on käsitelty
vettä ja likaa
hylkiväksi sekä tuulenpitäväksi, ja taskussa kulkee
mukana irrotettava kestokassi. Tuote täyttää
Öko-Tex-standardin
vaatimukset. Valitse väriksi merensininen tai sammaleenvihreä!

Askarruttaako
jokin? WWF:n
asiantuntijat
vastaavat.
Lähetä kysymyksesi
meille: info@wwf.fi

Jopa kymmenien tuhansien lintujen pesintä epäonnistuu loppukevään ja kesän aikana tehtävien hakkuiden takia. Mitä
lintujen auttamiseksi pitäisi tehdä? ”Suurin osa linnuista pesii
huhtikuun puolivälin ja heinäkuun lopun välisenä aikana. Juuri nyt
myöhäisimmätkin muuttolinnut ovat palanneet Suomeen, ja aiemmin keväällä pesintänsä aloittaneet ruokkivat jo poikueitaan. Valitettavasti niiden pesiä tuhoutuu metsäkoneiden alle ja kun puita
kaadetaan. EU:n lintudirektiivi kieltää lintujen pesien ja munien tahallisen tuhoamisen sekä lintujen häirinnän pesimäaikana. Suomi
on kuitenkin tulkinnut, ettei direktiivin kielto koske metsätaloutta.
Euroopan komissio selvittää asiaa tällä hetkellä, sillä Suomen tulkinta saattaa olla lintudirektiivin vastainen. Vaikka laki ei siihen vielä velvoitakaan, metsänomistajat voivat auttaa lintuja välttämällä
vapaaehtoisesti hakkuita pesimäaikaan.”

Panu Kunttu, WWF:n
johtava metsäasiantuntija

© aki-pekka sinikoski / WWF
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Vaikka maistui,

LIHA
vaihtui
Suomalaiset miehet syövät punaista lihaa seitsemän kertaa enemmän kuin pitäisi. Tämä ei
ole hälyttävää pelkästään ympäristön, vaan
myös terveyden kannalta. Omien ruokailutottumusten muuttaminen ei kuitenkaan ole useimmille helppoa.
Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm on vuosikymmenten ajan tulkannut suomalaisille ruuan terveysvaikutuksia käsitteleviä
tutkimustuloksia ja kertonut, mitä meidän olisi
hyvä syödä. Fogelholm on itsekin muuttanut
ruokavaliotaan. Hän tietää, miltä lihasta pitävästä miehestä tuntuu vaihtaa liharuuat kasviksiin ja kalaan.
”Vielä kymmenen vuotta sitten pidin lihasta
varsin paljon. Vähitellen vähensin sekä terveysettä ympäristösyistä. Viime vuonna söin punaista lihaa enää kaksi kertaa ja lisäksi kaksi makkaraa”, Fogelholm sanoo.
Juuri kesä ja grillimakkara saavat varmasti
monet lihanystävät empimään lihan vaihtamista muihin proteiininlähteisiin. Mitä professori
suosittelee lihan tilalle?
”Grilliin valitsisin maissia, paprikaa ja kesäkurpitsaa. Kasvispastoissa vain taivas on rajana.
Lasagnesta saa hienon kasvisversion esimerkiksi munakoisolla ja kesäkurpitsalla. Hyvän kasvisruoan laittaminen on ihan yhtä helppoa – tai
vaikeaa – kuin hyvän sekaruuan laittaminen.”
Lue WWF:n ruokasuosituksista
sivuilta 22–23.
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Teksti Antti Haavisto

Kolumni

Ilmastotunteet ovat

viestejä minulta minulle
Pari vuotta sitten ilmastonmuutos saapui uniini. Aihetta koskevat uutiset, elokuvat ja palopuheet olivat saavuttaneet tunnerekisterini ja valloittaneet emotionaalisen keskukseni. Näin
painajaisia kuivuudesta, ilmastopakolaisuudesta ja vedenpaisumuksesta. Päivisin ilmastonmuutos ei ollutkaan minusta erillinen asia, vaan sisälläni vellova vyyhti pahaa oloa. Inhosin itseäni ja tekemiäni kulutusvalintoja.

Tunteita ei tarvitse erikseen arvottaa tai arvostella, vaan niiden
saapumista ja läsnäoloa voi tarkastella.

Sisälleni kertynyt möykky lähti purkautumaan vasta, kun sain
sanan ololleni: ilmastoahdistus. Jo pelkän sanan lukeminen helpotti. Tämä onkin jokin oikea asia, enkä ole yksin tunteideni
kanssa. Vaikka sana itsessään ei liikuttanut ilmastonmuutosta
suuntaan tai toiseen, toi se minulle valtavaa helpotusta.

Ilmastonmuutoksen kohdalla lamaantuminen ei ole vaihtoehto.

Ilmastoahdistus oli hyvä lähtöpiste ilmastotunteiden tunnistamiselle. Ahdistuksen myötä tunnistin nimittäin nopeasti myös
muita tunteita. Esimerkiksi ilmastohäpeä ja -syyllisyys hahmottuivat lähelle toisiaan.
Hetkittäinen ilmastoepätoivo iskee edelleen, kun ymmärrän
asioiden mittakaavan tai katson videoita mereen romahtavista
jäätiköiden sinertävistä seinämistä. Ilmastosurua tunnen, kun
ajattelen asioita, joita itse menetän, olen vaarassa menettää tai
toiset tulevat menettämään ilmastonmuutoksen takia. Ehkä sitä
voisi sanoa myös ilmastomurehtimiseksi. Toisaalta tunnen myös
ilmastotoiveikkuutta, kun katson kuvia mielenosoitusmassoista
ja koululakossa olevista nuorista. Ilmastoriemua koin Pyhä-tunturilla, kun tykkylumen peittämät käkkärämännyt seisoivat
pakkaspäivässä. Että täällä nämä männyt vain seisovat ja
minä saan niitä katsella!

Tunteiden erottelu ja tarkastelu ehkäisee tunteiden aallokkoon
ajautumista, eräänlaista piehtarointia tunteiden meressä. Sukelluksissa oleminen on kokemuksena turhauttava, mutta myös
usein jättää ihmisen lamaantuneeseen tilaan.

Minulle tunteiden erittely on ollut toimiva lääke apokalyptisten
pelkokuvien hallintaan. Olen myös ymmärtänyt lukuisten ilmastotunteiden olevan viestejä minulta minulle itselleni. Ilmastohäpeä syntyy arvojeni kanssa ristiriidassa olevasta toiminnasta. Ilmastosurua tunnen, kun välitän jostain asiasta.
Viestien perusteella minulla on mahdollisuus muuttaa toimintaani. En voi koskaan hallita tunteitani, mutta voin valjastaa ne
toiminnaksi elämässäni. Haastavina hetkinä muistutan itselleni, että mitä suurempi tunne, sitä tärkeämpi asia.

Olen maailmaa sanojen kautta hahmottava ihminen,
joten tunteita tarkasti erittelevät sanat tuovat minulle lohtua. Tunteiden tunnistaminen minkä tahansa
asian suhteen on myös hyödyllistä toimintaa. Tunnekouluttaja ja kirjailija Camilla Tuomisen mukaan
juuri tunteiden nimeäminen on ensimmäinen askel
niiden johtamiseen. Hänen mukaansa tunteisiin tulisi suhtautua uteliaasti, tarkkailevalla asenteella.

Ronja Salmi on toimittaja ja yrittäjä,
joka vuorottelee WWF-lehden kolumnistina
Jani Kaaron kanssa.
©
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Roskasta

ämpäriksi
Teksti Mira Hannuksela • kuva EMMI KARHIAHO / WWF

Maailman ensimmäinen vanhoista kalaverkoista
valmistettu sanko tehdään Suomessa.
Mereen hylätyt kalaverkot tappavat lintuja, kaloja ja
merinisäkkäitä. Ne ovat myös osa maailman merten
vakavaa muoviongelmaa: kalaverkon hajoaminen
luonnossa voi kestää jopa 600 vuotta.
Suomalainen Orthex on nyt tuonut markkinoille
sataprosenttisesta kierrätysmuovista valmistetun ämpärin, jossa kalaverkot saavat uuden elämän. Materiaalin yritys ostaa tanskalaiselta Plastix-yhtiöltä, joka
hankkii käytöstä poistuvia verkkoja kalastajilta sekä
pesee ja leikkaa verkot uusiomuovin raaka-aineeksi.
”Kalastajat saavat hyvitystä käytöstä poistetuista
verkoista, jolloin ne saadaan hyötykäyttöön eivätkä päädy meren pohjaan”, Orthexin toimitusjohtaja
Alexander Rosenlew sanoo.
Suurin osa maailman merissä lilluvasta muovista
on peräisin mantereelta.
”Muovi ei saisi päätyä luontoon missään nimessä,
se pitää kierrättää. Jätehuolto toimii Suomessa hyvin, mutta maailmalla valitettavan huonosti. Eivät ne
ämpärit itsestään sinne mereen kävele.”
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Kierrätysmuovisen ämpärin hiilijalanjälki on huomattavan pieni neitseellisestä muovista valmistettuun verrattuna. Kierrätysmateriaalin käyttö tukeekin Orthexin tavoitetta korvata perinteistä muovia
muilla raaka-aineilla. Kukkaruukut ja parvekelaatikot valmistetaan jo nyt kokonaan uusiomuovista.
”Etsimme koko ajan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja tuotteidemme materiaaleiksi. Jo
ensi vuoteen mennessä tavoitteenamme on nostaa
kierrätysmateriaalin osuus tuotannossa noin 17 prosenttiin, kun se nyt on reilut viisi prosenttia”, Rosenlew kertoo.
Maailman ympäristöpäivänä 5.6. Orthexin tehdas
Lohjalla ja monet muut toimijat kautta maan ottavat
vastaan muovia kuluttajilta.
Orthex ja S-ryhmä lahjoittavat jokaisesta
myydystä sangosta 0,25 euroa WWF:lle Itämeren
suojelutyöhön. Tuote on myynnissä Prismoissa
ja Kodin Terroissa keväällä ja kesällä 2019.

© jorge sierra / WWF spain

Kosteikot ovat maailman
uhanalaisimpia elinympäristöjä.
Doñana on Unescon
maailmanperintökohde.

Mansikat uhkaavat

maailmanperintökohdetta
Teksti Auli Kilpeläinen

Etelä-Espanjan Doñana on yksi Euroopan
suurimmista kosteikoista. Sen tulevaisuutta
varjostavat laittomat mansikkaviljelmät,
jotka uhkaavat imeä kosteikon kuiviin.

© jorge sierra / WWF spain

Doñanan kosteikko yllättää Suomen soita
tarponeen kävijän laajuudellaan ja monipuolisuudellaan. Valtavaa aluetta peittävät
lampareet, hiekkadyynit, korkkitammimetsiköt ja silmänkantamattomiin ulottuva pensasto.
Luonnon monimuotoisuus ja sijainti
Euroopan ja Afrikan rajalla ovat tehneet
Doñanasta paratiisin miljoonille linnuille.
Kosteikolla talvehtii joukoittain myös Suomesta tuttuja siivekkäitä: hiirihaukkoja,
tuulihaukkoja, merihanhia, kurkia, punajalkavikloja, laulurastaita ja punarintoja.
Suolakeuksilla ja niiden ympäristössä elää
myös iberianilves, joka on maailman harvinaisin kissaeläin.
Kosteikolla kaikesta elämästä määrää
vesi, mutta juuri siitä Doñanassa on nykyään pula.

Doñanan ahdingon herkullinen syyllinen
Doñanan loi aikoinaan Andalusian valtavirta Guadalquivir. Kosteikko kasvoi Atlantin
alavalle rannikolle, kun merenrannan hiekkadyynit patosivat joen vesiä. Nykyisin kosteikko saa arviolta puolet vesistään sateena ja puolet jokien tuomana, mutta veden
määrä vähenee uhkaavasti.
WWF julkaisi vuonna 2016 raportin,
jonka mukaan maatalous, ilmastonmuutos
sekä jokien muokkaus ja ruoppaus ovat aiheuttaneet Doñanan vedentulon hupenemisen viidesosaan luonnontilasta. Suurin
huolenaihe on laiton vedenotto: raportin
mukaan noin puolella alueen tehoviljellyistä pelloista käytetään kosteikon vettä ilman
tarvittavia lupia.
”Alueella on yli 2 000 hehtaaria laittomia
marjaviljelmiä, jotka ottavat kasteluvettä
luvattomista kaivoista. Sen takia yhä vähemmän vettä päätyy kosteikolle”, sanoo
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WWF Espanjan vesi-, maatalous- ja elintarvikeasioista vastaava asiantuntija Felipe
Fuentelsaz.
Doñanan biologisen aseman seurantajohtaja Luis Santamaría yhtyy Fuentelsazin
huoleen. Marjojen, etenkin mansikoiden,
viljelyssä käytetty vedenotto häiritsee alueen ekosysteemeitä.
”Osa viljelijöistä on panostanut huomattavasti vedenkulutuksen ja torjuntaaineiden käytön vähentämiseen. Viranomaisten pitäisi nyt varmistaa, etteivät
laittomat viljelijät pilaa kestävään viljelyyn
pyrkivien työtä”, Santamaría sanoo.
”Mansikkateollisuudella olisi opittavaa
muilta aloilta. Doñanan itäosiin perustettujen riisiviljelmien ympäristövaikutukset
ovat pienentyneet sinne laadittujen säädösten ansiosta”, Santamaría sanoo.
Santamarían mukaan tilanne paranisi
edelleen, jos vaatimuksia valvottaisiin nykyistä paremmin.

Myös suomalaisten ostopäätöksillä vaikutusta
Maatalous on Doñanan alueen tärkein työllistäjä, ja mansikkateollisuuden liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa vuodessa.
Peräti 70 prosenttia Espanjassa tuotetuista
mansikoista kasvatetaan Doñanan alueella,
ja suurin osa niistä viedään muualle Eurooppaan. WWF etsii mansikkateollisuuden
ongelmiin ratkaisuja yritysten ja viljelijöiden kanssa.
”Viime vuosina olemme tehneet yhteistyötä lukuisten suurten kauppaketjujen
kanssa. Tavoitteemme on, että ketjut varmistavat Doñanan mansikoiden tulevan
tiloilta, joiden veden- ja maankäyttö on lupien mukaista. Näin ne auttavat viljelijöitä
kehittämään viljelymenetelmiä koko ajan
ympäristöystävällisemmiksi”, WWF:n Felipe

Doñanan
alue numeroina
Sijainti: Atlantin rannikolla EteläEspanjan Andalusiassa
Pinta-ala: Noin 1 200 km2, josta
vajaa puolet luonnonpuistoa ja
loput luontopuistoa
Lajisto: Noin 1 300 kasvilajia ja
2 000 eläinlajia
Asukkaita seudulla: Noin 200 000
Pääelinkeinot: Maanviljely
ja turismi

Fuentelsaz sanoo.
WWF:n kampanjan ansiosta monet elintarvikejätit ja kauppaketjut, kuten sveitsiläinen Migros, saksalainen EDEKA, brittiläiset Tesco ja Marks & Spencer ja Coca
Colan omistama Innocent Drinks, ovat ryhtyneet edistämään nykyistä kestävämpää
mansikantuotantoa. Kampanjan tuloksena
marjanviljelyssä on vähennetty veden ja
torjunta-aineiden käyttöä.
Myös suomalaisilta kaupoilta ja kuluttajilta vaaditaan valppautta. Kevään ensimmäiset mansikat tulevat Suomeen Espanjasta, etenkin Doñanasta. Kuluttaja voi toivoa
kauppiailta mansikoiden tuotantopaikan
selvittämistä.
”Suomalaisten yritysten tulisi selvittää
tuottajiensa tilanne alueella, tukea laillisia
viljelijöitä ja taata kuluttajille, että kauppojen maahantuomat marjat ja hedelmät
kunnioittavat Doñanan luontoa”, Fuentelsaz sanoo.
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EU haastoi Espanjan oikeuteen
Doñanan tuhoamisesta

© global warming images / wwf

Teksti Joonas Fritze

EU-komissio ilmoitti tammikuussa vievänsä Espanjan valtion Euroopan unionin tuomioistuimeen
Doñanan kosteikkoalueen tuhoamisesta ja EU:n
vesiä suojelevan lainsäädännön laiminlyömisestä.
Komissio teki päätöksensä WWF:n valituksen seurauksena.
Espanja on jo vuosien ajan laiminlyönyt Euroopan vesiä suojelevaa vesipuitedirektiiviä ja lintu- ja
luontodirektiiviä. Espanjan toimettomuuden takia
veden määrä on vähentynyt ja sen laatu heikentynyt hälyttävästi Doñanan arvokkaalla kosteikkoalueella. Ympäristön tuhoutumisesta kärsivät useat
alueen suojellut lajit, kuten sukupuuton partaalla
oleva marmorisorsa ja iberianilves.
”Käytännössä Espanjan virkamiehet eivät ole
tehneet mitään estääkseen mansikkaviljelmien
laitonta kastelua, joka on imenyt Doñanan kosteikkoa kuiviin”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.
”Doñanan tapahtumat ovat tärkeä osoitus siitä,
että EU:n vesipuitedirektiivi on äärimmäisen tarpeellinen. Arvokkaita vesialueita ei yksinkertaisesti
voi tuhota ilman seuraamuksia.”
Vesipuitedirektiivi on EU-maiden yhteinen sopimus, joka sitoo valtioita parantamaan vesistöjensä
tilaa. Alun perin direktiivi velvoitti maita saattamaan kaikki vesistönsä hyvään ekologiseen tilaan
vuoteen 2015 mennessä. Tällä hetkellä takaraja
on vuodessa 2027, mutta useat jäsenmaat, myös
Suomi, keskustelevat mahdollisuudesta lykätä sitä
entisestään. WWF keräsi 375 386 allekirjoitusta
vesipuitedirektiiviä puolustavaan vetoomukseen,
joka sulkeutui maaliskuun alussa.
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Viranomaisten siunauksella
on tapettu 24 ahmaa.
Ahmoja tapetaan myös laittomasti.
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Lupa

tappaa
Teksti Joonas Fritze ja Viivi Valkonen

Suomessa on vähemmän ahmoja
kuin saimaannorppia. Siitä huolimatta
ahmoja tapetaan viranomaisten
siunauksella. WWF:n selvityksen mukaan
viranomaisten perusteet tappolupien
myöntämiselle ovat usein hataria.

Vaikka ahma on kömpelö saalistaja, sillä on
armottoman tappajan maine. Maine on vaikuttanut siihen, että lajia on vainottu kautta
aikojen.
Ahman huonon maineen taustalla on sen
luonnollinen käytös: se voi tappaa varastoon tilaisuuden tullen. Esimerkiksi poronhoitoalueella ahma saattaa kaataa useita
poroja kerrallaan, jos lumiolosuhteet ovat
otolliset.
Koska ahma aiheuttaa vahinkoa porotaloudelle, siitä maksettiin tapporahaa vuoteen
1975 asti. Ymmärrys lajin ahdingosta kuitenkin kasvoi, ja 1980-luvun alussa ahma
rauhoitettiin koko maassa. Sitä ei saanut
metsästää lainkaan 35:een vuoteen.
Kolme vuotta sitten maa- ja metsätalousministeriö käänsi kelkkansa ja salli ahman
tappamisen porovahinkojen vähentämiseksi. Siitä lähtien ahmoja on saanut metsästää
Suomen riistakeskuksen myöntämillä poikkeusluvilla maa- ja metsätalousministeriön
asettaman lupakiintiön puitteissa.
Kolmena viime talvena ministeriö on
asettanut kiintiöksi kahdeksan poikkeuslupaa. Riistakeskus on myöntänyt kaikki kiintiön mahdollistamat luvat. Yhteensä 24 ahmaa on tapettu viranomaisten siunauksella.
Metsästyslaki edellyttää, että ahman tappamiseen oikeuttavia poikkeuslupia myönnetään vain erityisen merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi. WWF kävi läpi kaikki
Riistakeskuksen tekemät poikkeuslupapäätökset. Selvityksen perusteella vaikuttaa,

että Riistakeskus on myöntänyt lupia, vaikka hakijoiden ilmoittamat porovahingot
ovat olleet suhteellisen pieniä.
Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan ahma tappaa keskimäärin 22 poroa vuodessa. Menneenä talvena Riistakeskus myönsi
poikkeusluvan hakijalle, joka ilmoitti ahman tappaneen kuusi poroa. Toinen poikkeuslupa heltisi ahman tapettua hakijan
mukaan seitsemän poroa.
”Ahma kuuluu Lapin luontoon, eikä sitä
voi opettaa kasvissyöjäksi. Voikin kysyä,
onko kaikissa viime talven tapauksissa ollut
oikeasti kyse erityisen merkittävistä vahingoista vai ahman normaalista käytöksestä”,
WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen
sanoo.
Riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen seisoo päätösten takana. Hänen mukaansa Riistakeskuksen ratkaisuihin vaikuttaa muun muassa se,
odotetaanko vahinkoriskin jatkuvan alueella, jonne poikkeuslupaa haetaan.
”Ilman muuta näissä tapauksissa on ollut kyse erityisen merkittävien vahinkojen
estämisestä, koska poikkeusluvat on myönnetty”, Härkönen sanoo.
Härkösen mukaan poikkeuslupaan oikeuttaville vahinkomäärille ei voi asettaa
alarajaa. Hän painottaa, että Riistakeskus
punnitsee lupahakemuksia aina tapauskohtaisesti ja perustelee päätökset.
Tolvasen mukaan Riistakeskuksen perustelut eivät ole riittävän yksityiskohtaisia.
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”Nyt päätöksistä ei selviä, miksi juuri
näissä tapauksissa on ollut kyse erityisen
merkittävien vahinkojen ehkäisemisestä.
Kun on kyse erittäin uhanalaisen lajin tappamisesta, perusteluilta pitää vaatia enemmän tarkkuutta”, Tolvanen sanoo.

Riistakeskus luottaa hakijoiden ilmoituksiin
Metsästyslainsäädännön mukaan poikkeuslupia voidaan myöntää vain, jos tappaminen ei vaaranna lajin suotuisaa suojelun
tasoa. Käytännössä se tarkoittaa, ettei tappaminen saa johtaa ahman häviämiseen sen
luontaisilta elinalueilta. Jotta tappamisen
vaikutuksia voidaan arvioida, lainsäädäntö
edellyttää Riistakeskusta selvittämään ahmakannan koko alueilla, jonne lupia ollaan
myöntämässä.
Riistakeskus ei kuitenkaan tee tai teetä
selvityksiä ahmakannan koosta, vaan turvautuu Sauli Härkösen mukaan Luonnonvarakeskuksen tekemään valtakunnalliseen
kanta-arvioon, Metsähallituksen keräämään
aineistoon ja poikkeusluvan hakijan ilmoitukseen. Petteri Tolvasen mielestä tämä ei
riitä.
”Luonnonvarakeskuksen valtakunnallinen arvio on karkea, ja Metsähallitus tekee
alueellisia laskentoja ainoastaan joka toinen vuosi. Ne eivät anna riittävän tarkkaa
kuvaa lupa-alueen sen hetkisestä ahmakannasta”, Tolvanen sanoo.
”Erityisen ongelmallista on, jos viranomainen antaa liikaa painoarvoa poikkeusluvan hakijan ilmoitukselle, sillä hakijalla
voi olla niin sanotusti oma lehmä ojassa.
Siksi viranomaisten pitäisi selvittää ahmakannan koko lupa-alueella aina erikseen
ennen luvan myöntämistä.”
Kanta-arvion lisäksi laki velvoittaa Riistakeskusta selvittämään, miten poikkeusluvan kohteena oleva yksilö on käyttäytynyt
alueella, jonne lupaa ollaan myöntämässä.
Selvitys edellyttäisi käytännössä kyseisen
yksilön jäljitystä ja sen aiheuttamaksi väitettyjen vahinkojen tarkastamista maastossa. WWF:n selvityksen mukaan jäljitysten
ja maastotarkastusten sijaan Riistakeskus
luottaa lähinnä hakijoiden ilmoituksiin.
”Yksilöiden käyttäytyminen ilmenee niiden aiheuttamien vahinkojen perusteella”,
Härkönen sanoo.
Riistakeskus on myöntänyt poikkeuslupia
myös hakijoille, jotka eivät ole yksilöineet
ahman aiheuttamia vahinkoja. Tolvanen
antaa esimerkin: Riistakeskus myönsi 28.
tammikuuta luvan porovahinkoja aiheuttaneen ahman tappamiseen Suomussalmella.
Hakemuksessa ei eritelty lainkaan, kuinka
monta poroa kyseinen ahma oli tappanut.
Sen sijaan hakija ilmoitti tapauksia yksilöimättä ahman aiheuttamien vahinkojen
nousevan ”kymmeniin ja jopa satoihin tuhansiin euroihin”.
Riistakeskuksen päätöksen mukaan kyseiseltä alueelta oli löydetty neljä kuollutta poroa tammikuun loppuun mennessä.
Kuolleiden porojen lukumäärä perustui riistavahinkorekisterin tietoihin.
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”Yhden poron korvausarvo oli viime tammikuussa suurimmillaan hieman yli 2 700
euroa. Vaikka miten yrittäisin laskea, en saa
tulokseksi satojen tuhansien eurojen vahinkoja”, Petteri Tolvanen sanoo.
Suomussalmelle myönnetty lupa käytettiin 13 päivää myöhemmin. Saaliiksi jäi naarasahma, joka oli juuri synnyttänyt pennut.
Suomussalmen lisäksi myös Urho Kekkosen kansallispuistossa tapettiin viime talvena synnyttänyt naaras. Molemmissa tapauksissa vastasyntyneet pennut riutuivat
todennäköisesti kuoliaaksi pesässä.
Poikkeuslupien ehto on, että pyynnissä
tulee pyrkiä varmistamaan, ettei saaliiksi
jää pentuja hoitavia naaraita. Riistakeskus
ilmoitti huhtikuun alussa selvityttävänsä,
kuinka lupaehtoja on sovellettu tapauksissa, joissa emot tapettiin.
”On hyvä, että Riistakeskus lupaa selvittää asian, mutta se ei ratkaise itse ongelmaa. Ongelma on lupaehdoissa, jotka ovat
epämääräisiä ja sallivat ahman tappamisen
lisääntymisaikaan. Sukupuolen ja pentujen
olemassaolon selvittäminen metsästystilanteessa on käytännössä mahdotonta”, Petteri
Tolvanen sanoo.

Ahma ei ole turvassa edes luonnonsuojelualueilla
Kolmen viime vuoden aikana ahman tappamiseen on myönnetty yhteensä 24 poikkeuslupaa. Niistä 15 on käytetty Natura
2000 -verkostoon kuuluvilla luonnonsuojelualueilla, joilla suojellaan ahman elinympäristöjä.
”Nyt näillä Natura-alueilla suojellaan
kyllä ahman elinympäristöjä, mutta ei itse
lajia. Mitä merkitystä on ahmojen elinympäristöjen suojelulla, jos ahmat tapetaan
alueelta pois?”, WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen ihmettelee.
Yhdellä Itä-Lapissa sijaitsevalla Naturaalueella on tapettu kolmen viime vuoden
aikana seitsemän ahmaa. Sauli Härkösen
mukaan se ei ole vaikuttanut alueen luontoarvoihin.
”Käytettävissämme olevien tietojen perusteella sellaista vaikutusta ei ole ollut ja
olemme voineet myöntää poikkeuslupia”,
Härkönen sanoo.

Suomen luonnonsuojeluliitto valitti vuonna 2017 yhdestä Natura-alueelle myönnetystä poikkeusluvasta. Asian oikeuskäsittely on
yhä kesken.
”On totta, että tekemästämme poikkeuslupapäätöksestä on tehty valitus. Tietysti
odotamme omalta osaltamme ratkaisua. Ja
varmasti ratkaisu, oli se sitten puoleen taikka toiseen, vaikuttaa päätöksentekoomme
ohjaavalla tavalla”, Härkönen sanoo.

”Viranomaiset pakenevat vastuutaan”
Ahmoja on poronhoitoalueella vähän, arviolta 120–130 yksilöä. Niistä alle puolet elää
Pohjois-Lapissa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen alueella. Nämä niin sanotut tunturiahmat ovat osa Pohjoismaiden yhteistä kantaa, joka on viime vuosina taantunut. Koska
kanta on Pohjoismaiden yhteinen, Suomen
ahmakannan hoitosuunnitelman mukaan
poikkeuslupien kohdentaminen ja mitoittaminen tulisi tehdä yhteistyössä Ruotsin ja
Norjan viranomaisten kanssa.
Härkösen mukaan Riistakeskus seuraa
Ruotsissa ja Norjassa tapahtuvaa pyyntiä.
Lupapäätöksissä ei kuitenkaan mainita, että
lupia olisi mitoitettu yhteistyössä naapurimaiden kanssa.
Suomella on sekä kansallinen että kansainvälinen velvollisuus suojella lajistoaan.
Tällä hetkellä viranomaiset kuitenkin välttelevät vastuutaan ja sallivat erittäin uhanalaisen lajin tappamisen.
”Ministeriö asettaa kiintiön sillä oletuksella, että Riistakeskus tekee päätökset lupien myöntämisestä harkiten. Riistakeskus
ei kuitenkaan näytä tekevän kovin tarkkaa
harkintaa eikä omia selvityksiä, vaan pitää
tehtävänään varmistaa ministeriön asettaman kiintiön täyttyminen”, WWF:n RaijaLeena Ojanen tulkitsee.
”Viranomaiset pakenevat vastuutaan toistensa selän taakse, ja ahma kärsii.”
Härkönen kiistää, että Riistakeskuksen tavoite on täyttää ministeriön asettama kiintiö.
”Sen verran paljon on ollut tilanteita,
joissa edellytysten on katsottu täyttyvän,
että olemme päätyneet siihen, että poikkeusluvilla on ollut mahdollista saada pyydetyksi suurin sallittu saalismäärä.”

Kommentti: Tappamiselle on vaihtoehtoja
Teksti Joonas Fritze

Ahma aiheuttaa suurpedoista eniten
porovahinkoja. Myös WWF:n mielestä
on tärkeää, että ahman aiheuttamat
tappiot porotaloudelle korvataan oikeudenmukaisesti. Erittäin uhanalaisen lajin tappaminen ei kuitenkaan ole oikea
ratkaisu.
Hyvä vaihtoehto olisi siirtyä reviiripohjaiseen korvaukseen, jota maksettaisiin paliskunnalle ahman onnistuneiden

pesintöjen perusteella. Ruotsissa näin
toimitaan jo. Se on johtanut ahmaan
kohdistuneen vainon vähentymiseen ja
ahmakannan kasvuun Ruotsin poronhoitoalueella.
Lisäksi olisi tärkeää ehkäistä salametsästystä, lisätä tuntuvasti erävalvonnan
ja petovahinkojen maastotarkastuksen
resursseja ja siirtyä Pohjoismaiden yhteiseen ahmakannan hoitoon.

© ondrei prosicky / shutterstock

Tapettu ahma
Natura-alue, jolla suojellaan ahman elinympäristöjä

Asiaa
Tällä palstalla
asiantuntijamme
yrittävät vastata
vaikeisiin kysymyksiin
ymmärrettävästi.

EU-vaaleissa kannattaa antaa

ÄÄNI YMPÄRISTÖLLE
Teksti Anne Brax

Valvooko EU omien ympäristösäädöstensä toteutumista?
Suurimmaksi osaksi kyllä. EU seuraa esimerkiksi ilahduttavan
hyvin luonto- ja lintudirektiivin vaatimusten toteutumista.

EU-vaalien vaalipäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta.
Äänestäminen kannattaa, sillä valtaosa Suomen ympäristö- ja luonnonsuojelua koskevasta lainsäädännöstä tulee EU:sta, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen
sanoo.
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Mitä Suomen ympäristölle tapahtuisi, jos päättäisimme
erota EU:sta?
Kehitys saattaisi kulkea huonompaan päin. Esimerkiksi suurpetojen suojelutilanne voisi olla huomattavasti huonompi ilman
EU:ta. EU on tuonut luonto- ja ympäristöasioiden hoitoon myös
pitkäjänteisyyttä. Ennen EU:ta asioita hoidettiin paremmin tai
huonommin aina kulloisestakin hallituksesta riippuen. Nyt EU
tarjoaa selkeät tavoitteet ja lainsäädännön, jotka ohjaavat Suomenkin toimintaa.

ek

Mikä EU:n ympäristöpolitiikassa toimii huonosti?
EU:n lainsäädäntö velvoittaa, että jäsenvaltiot lopettavat ylikalastuksen vuoteen 2020 mennessä. Tavoite ei tule toteutumaan,
sillä ylikalastukselle ei ole näkyvissä loppua. Vaikka EU:n kalatalouspolitiikka on viime vuosina kehittynyt parempaan suuntaan, EU:n kalastusministerit tekevät silti vuodesta toiseen päätöksiä liian suurista kalastuskiintiöistä. Esimerkiksi Itämeren
lohi- ja turskakannat ovat jatkuvasti uhattuina.

Onko Suomi vapaamatkustaja vai mallioppilas luonnonsuojeluasioissa EU:ssa?
Suomi on toteuttanut kohtuullisen hyvin EU:n vaatimuksen
luonnonsuojeluverkoston luomisesta, mutta kehitettävääkin
on: Suomi on sitoutunut EU-tasolla pysäyttämään luonnon
monimuotoisuuden heikkenemisen, mutta tavoitteeseen ei olla
pääsemässä. Tänä keväänä julkaistun kattavan selvityksen, eli
niin sanotun lajien Punaisen kirjan, mukaan suomalainen luonto on köyhtynyt entisestään.
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Mitä hyvää EU on tuonut Suomen luonnon- ja ympäristönsuojeluun?
Suomessa on suojeltu kohtuullisen kattava verkosto merkittäviä
luontoalueita EU:n luonto- ja lintudirektiivin ansiosta. Käytännössä tämä Natura 2000 -niminen verkosto luo pohjan luonnon
monimuotoisuuden suojelulle koko Euroopassa.
Vesiensuojelussa EU:n lainsäädäntö on estänyt Suomea jatkamasta vesistöjen tuhoamista. Olemme padonneet valtaosan
maamme vapaana virtaavista joista ja olisimme saattaneet padota lisää, mutta huoli EU:n lainsäädännön rikkomisesta on vaikuttanut osaltaan siihen, että suunnitelmat on haudattu.
Lisäksi EU tarjoaa mahdollisuuden hakea taloudellista tukea
erilaisiin luonnonsuojeluhankkeisiin. Esimerkiksi niin sanotun LIFE-ohjelman tuki on mahdollistanut Suomessa kymmenet onnistuneet suojeluhankkeet. Myös WWF on hyödyntänyt
LIFE-ohjelman rahoitusta muun muassa saimaannorpan ja kiljuhanhen suojelussa. Parhaillaan ohjelman tuella on käynnissä
esimerkiksi hanke kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi, jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä vähentämällä
rakennuksista aiheutuvia päästöjä.

EU-tuomioistuin arvioi parhaillaan Suomessa sallitun kannanhoidollisen sudenmetsästyksen hyväksyttävyyttä. Susi on listattu EU:n luontodirektiivissä tiukasti suojeltaviin lajeihin. Oikeudessa selvitetään nyt, onko Suomi myöntänyt liian löyhästi lupia
sen tappamiseen.
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Miksi luonnon tilasta huolestuneiden kansalaisten pitäisi
äänestää EU-vaaleissa?
Euroopan unionin lainsäädäntö, niin sanotut EU-direktiivit,
ohjaavat Suomenkin lainsäädäntöä. Suomen ympäristölainsäädännöstä jopa 80 prosenttia tulee suoraan EU:sta. Nyt valittavat
EU-parlamentaarikot ovat erittäin merkittävässä asemassa lainsäädännöstä päätettäessä.

Panda ja partiolaiset

luonnon puolesta
Teksti ja kuvat Iida Nieminen

Panda-merkki kannustaa partiolaisia havainnoimaan
ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta.
Turkulainen lippukunta tarttui haasteeseen ja
suoritti merkin huhtikuisena viikonloppuna.
Mikaelin Sinikellot -nimisen tyttöpartiolippukunnan jäsenet ovat juuri saapuneet aurinkoiseen Ruissaloon Turkuun ja purkavat
reppujaan, kun jokaisen puhelimeen kilahtaa resepti. Ruuaksi on keittoa, joka pitää
valmistaa itse trangialla.
Matka Ruissaloon on ollut tyttöjen kertomuksen perusteella täynnä tapahtumia. He
ovat tehneet päivän aikana Panda-partiomerkkiin liittyviä rasteja ympäri kaupunkia
ja tutustuneet esimerkiksi öljyntorjuntaan
ja sen haasteisiin yrittämällä poistaa ruokaöljyä vesiastiasta.
”Öljy saarrettiin ympäröimällä se narulla
ja poistettiin muovipullon avulla samalla tavalla kuin kananmunan keltuaisen voi erottaa. Toi kyllä alkoi vaan kauhoa öljyä pois”,

sanoo 11-vuotias Siiri Kumpuoja ja osoittaa nauraen 10-vuotiasta Iiris Löytöstä.
Toisella rastilla ryhmän piti hoitaa loukkaantuneita eläimiä, tässä tapauksessa pehmoleluja.
”Eläimet kertoivat englanniksi, mitä niille
on sattunut, ja meidän piti hoitaa ne kuntoon.
Saimme onneksi käyttää Google-kääntäjää,
joten se vähän helpotti”, Löytönen kertoo.
Uuden partiomerkin suorittaminen kuulostaa vauhdikkaalta. Ei ihme, että vatsat
kurisevat jo.

Merkki luonnon monimuotoisuuden puolesta
WWF ja partiolaiset aloittivat viime vuonna
kansainvälisen yhteistyön, jonka tavoite on
lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoi-

suudesta ja halua suojella sitä. Yksi keino
tavoitteen saavuttamiseksi on järjestöjen
yhdessä tuottaman Panda-partiomerkin
suorittaminen.
Vartionjohtajat Aino Mikkola ja Siiri
Laine ovat suunnitelleet ohjelman Mikaelin
Sinikelloille käyttämällä apuna Panda-merkin netistä löytyviä esimerkkitehtäviä. Ruuan kiehuessa Mikkola antaa tytöille uuden
tehtävän.
”Etsikää lähistöltä puu ja antakaa sille
nimi. Pohtikaa, minkä ikäinen puu on, minkälainen sen kasvualusta on ja mitä muita
kasveja sen läheisyydessä kasvaa”, Mikkola
kehottaa.
Löytönen ja Kumpuoja löytävät lähistöltä
kaksihaaraisen männyn, joka saa muotonsa

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta

17

Siiri Kumpuoja ja
Iiris Löytönen suorittivat
Panda-partiomerkin.

vuoksi nimen Jalat. Tyttöjen arvio puun iästä on yli 600 vuotta. Pian lähistöltä on tunnistettu myös Jorma-Pekka, joka on jo laho,
sekä Kissaboy, joka on suunnilleen saman
ikäinen kuin tytöt itse.
Tehtävä jatkuu puun rungon tunnustelulla ja haistelulla. Tytöt sulkevat silmänsä ja
nojautuvat puihin.
”Jalat tuoksuu saunalta. Jorma-Pekasta
irtoaa sammalta ja se tuoksuu vähän suklaakekseiltä, mutta se voi johtua siitä, että me
ajatellaan niitä samaan aikaan”, tytöt selittävät.

Uhanalaisia tunnistamassa
Kun ruoka on syöty ja trangiat putsattu, on
aika lähteä seuraavalle rastille Marjaniemen lintutornille. Löytönen ja Kumpuoja
saapuvat perille hengästyneinä ja ilmoittautuvat rastille kädet partiotervehdyksessä. Rastin teema on uhanalaisuus.
Tehtävä on tunnistaa eläimiä ja kertoa,
ovatko ne uhanalaisia. Kuvissa on muun
muassa saimaannorppa, liito-orava ja susi.
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Lyhyen harkinnan jälkeen Löytönen ja
Kumpuoja päätyvät siihen, että uhanalainen laji on sellainen, joka on vaarassa kadota. Molemmat tietävät, että saimaannorppa
ja liito-orava ovat uhanalaisia, mutta jäävät
vielä pohtimaan suden tilannetta.
(On se.)
”Luonnon monimuotoisuus on esillä
kaikessa, mitä partiossa tehdään, mutta
yleensä siihen ei syvennytä niin paljon kuin
Panda-merkin yhteydessä. Teema on tärkeä
ja ajankohtainen”, vartionjohtaja Aino Mikkola toteaa.
Tytöille luonnon monimuotoisuus on vielä vieras termi.
”Se voisi tarkoittaa, että lajeja on paljon.
Ainakin se liittyy lajien ja luonnon suojeluun”, Löytönen pohtii.
Hetken kuluttua kaikki ovat yhtä mieltä
siitä, että monimuotoisuus on jotain, mikä
tulisi säilyttää. Toisin sanoen: ihmisten pitäisi suojella luontoa, ettei luonto köyhdy
lisää.
10 pistettä ja Panda-merkki.

Panda-partiomerkki
•	Partiolaisia kannustetaan oppi-

maan uusia asioita lippukuntien
jakamien partiomerkkien avulla.

•	Panda-merkkiin kuuluu luon-

non monimuotoisuuden havainnoimista, toimimista luonnon
puolesta ja oman mielipiteen
ilmaisua.

•	Merkkiä tehdessään partiolaiset

voivat esimerkiksi rakentaa suojapaikkoja pölyttäjähyönteisille,
viettää kasvisruokapäivää tai lähettää postikortteja päättäjille.

•	Panda-merkki on suunnattu

sudenpentu- ja seikkailijaikäisille
eli 7–12-vuotiaille partiolaisille.

Kentällä
Tällä palstalla
pääsevät ääneen
ihmiset, jotka
suojelevat luontoa
kentällä.
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viilentäjä
Teksti Katja Rönkkö • KUVA Roger Leguen / WWF

Ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa Ison valliriutan merikilpikonnat
naaraiksi. WWF Australian ohjelmapäällikkö Christine Hof on mukana
testaamassa, voiko munintarantoja viilentää kilpikonnien pelastamiseksi.
”Merikilpikonnat munivat hiekkarannoille. Poikasten
sukupuoli määräytyy munia ympäröivän hiekan lämpötilan mukaan: mitä lämpimämpää hiekka on, sitä
enemmän syntyy naaraita. Jos sukupuolijakauma vinoutuu liikaa, kilpikonnien tulevaisuus on uhattuna.
Tällä hetkellä tilanne on erittäin huolestuttava.
Olemme tutkineet merikilpikonniin kuuluvien liemikilpikonnien sukupuolijakaumaa Ison Valliriutan
pohjoisosissa. Yli 99,9 prosenttia tutkituista kilpikonnista oli naaraita. Naaraita syntyy luonnostaan enemmän, mutta on epänormaalia, että uroksia on näin
vähän. Testaamme nyt keinoja viilentää munintarantoja, jotta kilpikonnilla olisi mahdollisuus selviytyä.
Testirantamme sijaitsee pikkuruisella Milmanin
saarella aivan Australian pohjoiskärjessä. Olemme
siirtäneet osan rannalle munineiden kilpikonnien munista testipaikalle ja merkinneet pesät tarkasti, jotta
voimme seurata hiekan lämpötilaa munien ympärillä.
Munat eivät kärsi siirtämisestä.
Kokeilemme pesien viilennystä kahdella tavalla:
kastelemalla pesiä merivedellä ja varjostamalla niitä
palmunlehdillä. Tavoitteemme on saada pesiä ympäröivän hiekan lämpötila laskemaan hieman, jotta
uroksia syntyisi enemmän. Yli 29,1 asteen lämpötila
tuottaa pääasiassa naaraita. Poikasia ei synny lainkaan, mikäli lämpötila ylittää 34 astetta.
Kokeilussa on haasteensa. Vaikeinta on löytää oikea tasapaino siinä, paljonko kasteluvettä tarvitaan

ja miten usein pesiä pitää kastella, sillä hiekka ei saa
viilentyä myöskään liikaa.
Suuri osa merikilpikonnien munintarannoista sijaitsee kaukana kaikesta, kuten esimerkiksi rakennusmateriaaleista tai juoksevasta vedestä. Tämän takia
valitsimme keinoiksi sellaisia, joita voidaan käyttää
myös asumattomilla saarilla kaukana kehityksestä.
Merivettä ja palmunlehviä löytyy näiltä alueilta lähes
joka paikasta.
Kun saamme myöhemmin tänä vuonna tuloksia
parhaista keinoista, voimme kopioida toimintatapoja muille munintarannoille Australian ulkopuolelle,
kuten Papua-Uuteen-Guineaan tai Tyynenmeren saarille.
Merikilpikonnat tulevat sukukypsiksi vasta 25–30
vuotiaina. Näistä pesistä kuoriutuvat poikaset pariutuvat ja munivat aikaisintaan 2040-luvulla. Tutkimme
kilpikonnien sukupuolijakaumaa säännöllisesti geenitestien ja endokrinologian avulla, jotta saamme tietoa
siitä, mihin suuntaan sukupuolijakauma kehittyy.
Pesien viilentäminen ei riitä pelastamaan kilpikonnia tulevaisuudessa, mikäli ilmastonmuutosta ei
saada pysäytettyä. Kilpikonnat ovat selvinneet tällä
planeetalla miljoonia vuosia, mutta nyt ne ovat todellisessa vaarassa ihmisen aiheuttaman ilmaston
lämpenemisen takia. Tarvitsemme erittäin nopeita
päätöksiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi joka
puolella maailmaa.”

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta
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Tuoreita

onnistumisia
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Maailman suurin ilmastotapahtuma, WWF:n Earth Hour,
ylsi Suomessa uuteen ennätykseen. Tapahtumaan osallistui eri tavoin 1,7 miljoonaa suomalaista, ilmenee Kantar
TNS:llä teettämästämme kyselytutkimuksesta. Kansainvälisesti WWF:n Earth Hour sivusi viime vuoden ennätystä,
kun 188 maata tai maantieteellistä aluetta osallistui tapahtumaan 30. maaliskuuta. Tapahtuman tunnetuin teko
on sammuttaa valot symbolisena eleenä ilmaston puolesta.
Valot sammuivatkin tuhansista maamerkeistä, esimerkiksi
Pariisin Eiffel-tornista ja Helsingin keskustakirjasto Oodista. Kiitos osallistumisestasi – näytimme yhdessä miljoonien
ihmisten kanssa maailman päättäjille, kuinka tärkeää luonnonsuojelu ja ilmastonmuutoksen torjuminen meille on!
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Kiitos tuestasi. Nämä ajankohtaiset
onnistumiset eivät olisi mahdollisia
ilman pitkäjänteisiä tukijoitamme.

Earth Hour Suomessa uuteen ennätykseen

Merikotka ei ole enää uhanalainen
Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen
julkaiseman Suomen lajien Punaisen kirjan mukaan
merikotkaa ei enää luokitella uhanalaiseksi. Sinnikkäiden suojelijoiden ja tukijoiden avulla syntyi yksi
maamme historian sykähdyttävimmistä luonnonsuojelun menestystarinoista. Merikotkakanta pienentyi
1900-luvun alusta lähtien vainon ja ympäristömyrkkyjen seurauksena siten, että vuonna 1975 kuoriutui
enää neljä merikotkan poikasta. Pitkäjänteisen suojelutyön ansiosta vuonna 2018 luku oli jo noin 450.
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Iso kiitos onnistumisesta kuuluu WWF:n merikotkatyöryhmän lukuisille vapaaehtoisille, jotka ovat suojelleet lähes 50 vuoden ajan maamme suurinta petolintua. Merikotkan pelastaminen on loistava esimerkki
siitä, että pitkäjänteinen suojelutyö tuottaa tulosta.
Samalla Punaisen kirjan tulokset osoittavat, että luonnonsuojelua tarvitaan yhä enemmän, sillä muutamista
merikotkan kaltaisista valonpilkahduksista huolimatta
uhanalaisten lajien määrä on kasvanut Suomessa entisestään.
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Lähes 400 000 vetoaa EU:hun vesiasioissa
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WWF:n ja yli 100 muun järjestön kansainvälisessä #ProtectWater-kampanjassa kannustettiin ihmisiä osallistumaan EU:n
järjestämään kansalaiskuulemiseen Euroopan vesien puolesta. 375 386 ihmistä allekirjoitti EU:n vesiä suojelevan
lainsäädännön heikentämistä vastustavan vetoomuksen, mikä nostaa
sen EU:n historian kolmen suurimman kansalaiskuulemisen joukkoon.
Niin sanottuun vesipuitedirektiiviin
suunnitellut heikennykset sallisivat
EU-maiden laskea tavoitteitaan vesiensuojelussa ja jatkaa suojelutoimien laiminlyömistä. Kansalaisten vahva
tuki on erityisen tärkeä tilanteessa, jossa
valtaosa EU-maista, Suomi mukaan lukien, ei edelleenkään toteuta kaikkia direktiivissä sovittuja suojelutoimia.
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Yli 20 000 ihmistä marssi ilmaston puolesta
Ilmastomarssi kokosi huhtikuun
alussa Helsingin keskustaan yli
20 000 osallistujaa, joille ilmastonmuutos oli eduskuntavaalien ja seuraavan hallituskauden
tärkein teema. Ilmastomarssin
kutsui koolle joukko huolestuneita kansalaisia ja Korvaamaton-kampanja, jota WWF Suomi oli toteuttamassa muiden
ympäristö- ja kehitysjärjestöjen
kanssa. Marssijat vaativat seuraavalta hallitukselta toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomesta pitää tehdä maailman ensimmäinen
fossiilivapaa hyvinvointivaltio, jossa ilmastokriisi ja lajien uhanalaistuminen pysäytetään yhtä aikaa. Suomi on monella mittarilla mitattuna maailman osaavin maa. Meillä on siis
kaikki edellytykset tehdä päätöksiä, jotka inspiroivat
koko maailmaa. Ilmastomarsseja järjestettiin samaan
aikaan myös Rovaniemellä, Oulussa ja Raumalla.

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta
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Maukkaat

muistisäännöt
Teksti Antti Haavisto • KUVITUS Katri virtalaakso

WWF julkaisi ruokasuosituksen, jota noudattamalla
voidaan ruokkia maapallon kasvava väestö terveellisesti,
hillitä ilmastonmuutosta ja turvata luonnon
monimuotoisuuden säilyminen.
Ruuantuotanto on tällä hetkellä yksi suurimmista yksittäisistä kasvihuonepäästöjen
aiheuttajista. Se on myös suurimpia syitä
maailman villieläinten määrän romahtamiseen, sillä metsien ja muiden luonnontilaisten alueiden raivaaminen eläinperäisen ruuan tuotantoon ajaa villieläimet ahtaalle.
Tutkimusten perusteella tiedetään, millainen ruuantuotanto vahingoittaa luontoa
mahdollisimman vähän tai jopa parantaa
ympäristön tilaa. Lisäksi tutkijat ovat vuosi-
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kymmeniä selvittäneet eri ruoka-aineiden
vaikutuksia ihmisten terveyteen. Alkuvuodesta julkaistu EAT-Lancet Commission -raportti kokoaa ainutkertaisella tavalla nämä
kaksi näkökulmaa yhteen. Lopputulos on
laajan kansainvälisen tiedeyhteisön näkemys siitä, millainen on sekä terveellinen että
ympäristön kannalta kestävä ruokavalio.
Tällä hetkellä suomalaiset ovat kaukana
tutkijoiden suosituksista. Erityisesti punaisen lihan kulutus on liian suurta. Lihalla ja
muilla eläinperäisillä tuotteilla on monin-

kertaiset ympäristövaikutukset kasviperäisiin tuotteisiin verrattuna, sillä lihan, kananmunien ja maidon tuottamiseksi pitää
kasvattaa ensin viljaa ja muita kasveja tuotantoeläinten ruuaksi.
Viereiselle sivulle on koottu WWF:n ruokasuositus, jota noudattamalla voi helliä
sekä ympäristöä että ihmiskehoa ja -mieltä.
Suositus perustuu EAT-Lancet Commission
-raporttiin ja WWF:n Kalaoppaaseen. Paina
maukkaat muistisäännöt mieleen, nappaa
kuva tai leikkaa sivu talteen!

akso
© katri virtala

✂
Kasvisruokavaliot ovat monipuolisesti koostettuina ravintosisällöltään verrannollisia ravitsemussuositusten mukaiseen sekaruokavalioon. Myös vegaaniruokavalio on mahdollista koostaa
niin, että se sisältää kaikkia välttämättömiä aminohappoja. (THL, 2014). WWF:n suositukset eivät välttämättä sovi kaikille. Ruoka-aineallergiat on aina otettava huomioon omassa ruokavaliossa.
Lähteet: Willett, W., Rockström, J., Loken, B., et al. (2019). Food in the Anthropocene: The EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet,393(10170), 447-492., WWF:n Kalaopas
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Toimi heti!

Kesä on hyvää aikaa
hoitaa kuntoon
esimerkiksi osoitteenmuutokset,
kummisumman
korotukset tai
maksutiliin liittyvät
muutokset.

© Aino sirkesalo / WWF
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Olemme auki
koko kesän Tukijapalvelu

Arvot elämään

Jos et vielä saanut arpoja kotiisi,
ehdit kesäkuun loppuun asti
ilmoittautua syksyn postitukseen
osoitteessa wwf.fi/arpatilaus tai
soittamalla tukijapalveluumme.

”Olen tilannut WWF:ltä testamenttilomakkeet. Tarkoituksenani olisi tämän vuoden
aikana täyttää ne, kun olemme menossa
puolisoni kanssa pankin lakimiehen juttusille tekemään muitakin asiakirjoja. Itselläni ei ole perillisiä, joten saan päättää koko
omaisuudestani. Luonto on tässä iän myötä
tullut minulle entistä tärkeämmäksi, ja olen
sekä WWF:n Itämeri-kummi että öljyntorjuntajoukkojen jäsen. Omiin kokemuksiini
perustuen WWF tekee arvokasta työtä asiantuntevasti ja luotettavasti, ja se on uskottava
toimija. Meren rannalla asuvana ja veneilyä
harrastavana sydäntäni lähellä on erityisesti
Itämeri, joten toivon testamenttilahjoitukseni
menevän ensisijaisesti sen hyväksi tehtävään
työhön.”
Nimim. Merituuli
Testamenttimateriaalien tilaukset:
wwf.fi/testamentti tai soita tukijapalveluun.

Kurkkaa
kauppaan!

Lippis kierrätysmuovista

WWF-tuotteita ostamalla
tuet työtämme luonnon
hyväksi.

kauppa.wwf.fi/wwf-lippis

to ltd

kifo

Lue lisää ja jaa sivua:
wwf.fi/itamerikummiksi

/A

Jaakko Saariluoma, näyttelijä

sk

”Olen ollut WWF:n Itämeri-kummina jo
yli 10 vuotta, koska meri on minulle rakas
ja se tarvitsee meidän kaikkien apua.”
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© Emmi KarHiAho / WWF

WWF-lippis on valmistettu vanhoista
muovipulloista! Se on saatavana
kirkkaan sinisenä, luonnonvalkoisena
ja mustana.

© ALEXANDRA ANTELL / WWF

Näistä arvoista en
luovu – luontoarvot
ja Norppa-arvat!
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Puhelin: 040 192 3112,
avoinna arkisin klo 9–16
Sähköposti: tukija@wwf.fi
Osoite: WWF Suomi, tukijapalvelu,
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
wwf.fi/kummipalvelu
Lahjoitustili: FI41 1572 3000 0111 89
BIC (Swift) NDEAFIHH
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PÄIVÄTYÖKERÄYS

2019-2020

HULLUUTTA

…kun ilmasto lämpenee

LÄMMIN KIITOS!
Kiitämme WWF:n Päivätyökeräykseen osallistuneita kouluja arvokkaasta tuestanne.

Tervetuloa taas mukaan!
Ensi lukuvuonna voimme suojella luontoa
taas yhdessä. Infoa ja ilmoittautumiset:
wwf.fi/paivatyokerays

Lotta on huolissaan ilmastonmuutoksesta
Tänä vuonna ennätysmäärä kouluja osallistui WWF:n
Sulaa hulluutta -päivätyökeräykseen. Sipoonjoen
koulua käyvä 16-vuotias Lotta Raatikainen kertoo,
miksi osallistuminen tuntui niin tärkeältä.
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saivat myös koulumme oppilaat puolelleen, kun jokavuotinen taksvärkki eli päivätyökeräys järjestettiin jälleen viime
syksynä. Taksvärkin tarkoituksena on, että oppilaat tekevät yhden
koulupäivän verran työtä esimerkiksi
kotona tai valitsemallaan työpaikalla.
Taksvärkki-päivän jälkeen oppilaat lahjoittavat ansionsa hyväntekeväisyyteen.
Yhdessä kouluni muiden tukioppilaiden
kanssa valitsimme WWF:n lahjoituksen
saajaksi. Järjestön ajamat asiat koskettavat

©

”Luonnossa liikkuminen ja siitä nauttiminen on mielestäni jokaisen ihmisen perusoikeus. Sen takia on tärkeää pitää huolta
luonnosta samalla tavalla kuin se pitää
huolta meistä.
Monet Suomessa asuvat arvostavat sekä
luonnon tarjoamia kauniita maisemia että
sen ylläpitämää rauhaa. Tämän ylpeydenaiheen säilyttämisen kannalta on mielestäni
mahtavaa, että luonnonsuojelusta on tullut
hyvin ajankohtainen puheenaihe niin kahvipöydissä kuin poliittisissa piireissäkin.
Ilmastonmuutos ja muut ympäristökriisit

luonnon lisäksi jokaista ihmistä maapallolla, minkä takia koimme WWF:n tukemisen
tärkeäksi.”

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta
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TÄLLÄ PALSTALLA
HAASTATELLAAN
IHMISIÄ, JOTKA
TUKEVAT WWF:N
TYÖTÄ.

Uhanalaiset kalat

hyppivät
verkkokalvoille
TEKSTI Paula Kallio • kuva Petteri Hautamaa

Petteri Hautamaa kuvaa Vantaanjoessa
kutevia meritaimenia ja antaa WWF:n käyttää
kuviaan ja videoitaan ilmaiseksi.
Pikkupoikia oli kielletty menemästä Vantaanjoen
rantaan, joten juuri sinne he menivät. Petteri Hautamaan ensimmäinen muisto luvattomilta retkiltä
on veden epämiellyttävä, leväinen haju.
Etelä-Suomessa virtaavan Vantaanjoen tila on
kuitenkin kohentunut parissa vuosikymmenessä
niin, että erittäin uhanalainen meritaimen pystyy
taas lisääntymään siinä. Luontokuvausta harrastava
Hautamaa ottaa joka syksy viikon lomaa ikuistaakseen taimenia, jotka palaavat mereltä kotijokeensa
kutemaan.
”Haluan näyttää muillekin muutoksen, jonka olen
nähnyt lähietäisyydeltä asuttuani koko
ikäni Vantaanjoen varrella.
Likavesiviemärin asemaan
alistettu vesistö on asenteiden ja toimintatapojen muutoksella onnistuttu palauttamaan lohi- ja meritaimenjoeksi”, Hautamaa sanoo.
Kalojen pääsy kutupaikoille on kuitenkin
edelleen työn ja tuskan takana. Hautamaan
kuvissa ja videoissa vonkale toisensa perään syöksyy suoraan päin patoja. Vain osa pääsee nipin napin

Hautamaa haluaa
näyttää muille muutoksen,
jonka on nähnyt
lähietäisyydeltä.
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esteiden yli. Suomen joissa ja puroissa on kymmeniä
tuhansia patoja ja muita rakennelmia, joihin sukupuuton partaalla olevat kalat lyövät päitään.
”Jos liikkuu syksyllä Vantaanjoen varressa, ei voi
välttyä näkemästä, kun kutemaan pyrkivät kalat törmäävät patoihin. Myös jätevesipäästöt ovat edelleen
ongelma, mutta niitä on vaikeampi kuvata. Enkä toisaalta edes haluaisi ikuistaa mahat pystyssä kelluvia
kaloja.”
Kalat ovat vahvasti läsnä Hautamaan elämässä
myös taimenen kutusesongin ulkopuolella. Hän
vastaa työkseen muun muassa vastuullisista kalavalinnoista Helsingin kaupungin suurkeittiöissä ja on
esimerkiksi kouluissa tarjottavien lahnaburgereiden
takana. Innokas kalamies kirjoittaa myös juttuja kalastusharrastajien lehtiin.
Hautamaan kuvat ja videot ovat hyvin tärkeitä
WWF:n työlle uhanalaisen virtavesiluonnon suojelemiseksi. Suurimmalle osalle suomalaisista vedenalainen maailma on suhteellisen tuntematon. Kovin moni
ei edes tiedä, että Suomessa elää uhanalaisia kaloja.
”Kun epäkohdat nousevat tietoisuuteen, niitä pystytään toivottavasti myös korjaamaan.”
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Resepti

WWF ja Sydänmerkki
edistävät yhdessä parempia
ruokavalintoja.

Muhkeat

Banaaniletut
12 annosta

♥ Raaka-aine saatavilla Sydänmerkki-tuotteena

♥ 1 banaani
♥ 8 dl kaura- tai soijamaitoa
4 munaa
3 dl vehnäjauhoja
♥ 1 dl kaurajauhoja
♥ ½ dl öljyä
½ dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
1 tl leivinjauhetta
½ tl suolaa
Paistamiseen
♥ ½ dl öljyä
Tarjoiluun
1 dl vaahtoutuvaa vaniljakastiketta
♥ 250 g maitorahkaa
½ tl kanelia
4 dl marjoja

Soseuta banaani haarukalla.
Sekoita kaikki lettutaikinan
ainekset ja anna turvota noin
½ tuntia. Tee sillä aikaa täyte.
Vaahdota vaniljakastike ja sekoita siihen rahka. Mausta kanelilla.
Paista taikinasta lettuja ohukaispannulla tai paistinpannussa.
Ohjeesta tulee 10–12 isoa lettua
pannun koosta riippuen.
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ELÄKÖÖN!
Hyvä mieli syntyy antamisesta. Oletko ajatellut, että merkkipäivänäsi haluaisitkin pyytää ystäviäsi antamaan lahjat luonnolle? Se
onnistuu nyt helposti. Valitse sinulle sopivin tapa: WWF:n Oma
keräys -nettipalvelu, Facebook-keräys tai perinteinen tilisiirto.
Lue lisää synttärilahjoittamisesta: wwf.fi/syntymapaivat
Tukijapalvelumme antaa mielellään myös lisätietoa,
puh. 040 192 3112 tai tukija@wwf.fi

Uhanalainen luonto
kiittää ja toivoo pitkää
ikää myös sinulle.
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Hyvää syntymäpäivää!

