
HERKULLISTA JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ
WWF:n ruokakurssilta vinkit 

arjen ruokavalintoihin.

LISKON TILA VEI VOITON
Kansainvälisen viljelijäkilpailun voittaja yhdistää 

tilallaan ympäristönsuojelun ja tuottavan viljelyn.

LUONNONMETSÄT KARTALLE
Työryhmä etsii valtion mailta 

suojelun arvoisia metsiä.

Lehti elävän maapallon puolesta
4/2021

ILMASTONMUUTOKSEN 
VAUHTI ON LUNNILLE LIIKAA



Lajeilla vaikeuksia 
sopeutua elinalueidensa 
lämpenevään ilmastoon

6  Professori tukee luonnonsuojelutyötä valokuvillaan

7  Tunnetko minut? Esittelyssä ilves

18  Kansainvälisen viljelijäkilpailun päävoitto tuli Suomeen

19 K-Kalapolut-yhteistyö päättyi huikeisiin saavutuksiin vaelluskalojen hyväksi 

20 Kentällä: Konkari uudistaisi sarvikuonojen laskentaa

21 Asiaa: Luonnonsuojelulain uudistuksessa on paljon myönteistä

22 Tuoreita onnistumisia

24 Kolumni: Rikkinäisilläkin somealustoilla voi ajaa muutosta

25  Resepti: Saariston marinoidut silakat

26  Kummiaukeama

16 WWF:n ruokakurssilta 
ohjeet ympäristö-
ystävälliseen ruokailuun

SISÄLLYSLUETTELO

13 27 Koululaiset askartelevat 
Itämeren hyväksi

Sivu 8

Vanhan metsän tunnuslajit 
tarkasteluun ja kartalle

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta2



facebook.com/ 
wwfsuomi

instagram.com/
wwfsuomi

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

wwf.fi/uutiskirje
wwf.fi
wwf.fi/kummiksi
wwf.fi/yritykset

Tykkää, seuraa, 
jaa ja vaikuta. 

Yhdessä muutamme 
maailmaa.

WWF-LEHTI 
on lehti tukijoillemme Suomessa.
30. vuosikerta.

Seuraava lehti ilmestyy  
maaliskuussa 2022. 

  
Osa lehden sisällöstä 
tuotetaan Suomen ulko -
asiain ministeriön tuella.

JULKAISIJA
WWF
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
Puh. 09 774 0100
toimitus@wwf.fi
wwf.fi
panda.org
WWF = Maailman Luonnon 
Säätiö – World Wide Fund For 
Nature, Suomen rahasto sr. 
Y-tunnus 0215186-5

LAHJOITUSTILI
FI41 1572 3000 0111 89

KERÄYSLUVAT
Suomi RA/2017/672,
myönnetty 27.6.2017 koko
Suomen alueella Ahvenan- 
maata lukuun ottamatta
(1.7.2017–30.6.2022),
Ahvenanmaa Åland 
ÅLR 2021/3044/4.5.2021 
(1.7.2021–30.6.2022). 
wwf.fi/kerayslupa.

OSOITTEENMUUTOKSET 
JA TUKIJA-ASIAT
Puh. 040 192 3112 
(arkisin klo 9-16), 
tukija@wwf.fi

PAINO
Punamusta 
ISSN 1458-5308
Painopaperi:
UPM Fine 120g
FSC Mix -sertifioitu

TOIMITUS
Päätoimittaja:
Joonas Fritze
Toimituspäällikkö: 
Minna Nyrhinen-Blazquez
Tekijät tässä numerossa:
Silja Annila
Paula Kallio
Niina Mälkiä
Minttu-Maaria Partanen
Miina Poikolainen
Tiitu Saarikoski
Ronja Salmi
Arttu Timonen
Katri Virtalaakso
Ulkoasu: 
Alexandra Antell
Taitto:
Johanna Kulmalainen

Kansi:
Lunni (Fratercula arctica). 
© Megan Lorenz / WWF

Vuonna 1992 seurasin Rion ympäristökokousta ja tunsin tuskaa siitä, millaisen maailman 
sukupolveni oli lapsilleen jättämässä. Uutisointi kokouksesta vaikutti minuun syvästi ja 
ymmärsin, että halusin auttaa luontoa ammatikseni. Liki kolmekymmentä vuotta myö-
hemmin teen työtä luonnon hyväksi. Tänä aikana paljon on muuttunut – niin hyvässä kuin 
pahassa.

Vuonna 2021 ilmasto on lämpenemässä vaarallisesti ja sukupuutto uhkaa yli miljoonaa 
lajia. Niin ilmastonmuutos kuin luontokato ovat edenneet kriiseiksi, joiden seurauksista 
kärsivät niin syyttömät kuin me syypäätkin.

Onneksi ilmassa on myös toinen muutos ja sen myötä toivoa. Jos meitä ympäristön ääni-
torvia vielä 1990-luvulla pidettiin yksittäisinä viherpiipertäjinä, nykyään on valtavirtaa 
odottaa ja vaatia ilmaston ja luonnon huomioimista yrityksiltä, päättäjiltä ja toisiltamme. 
Ympäristökysymyksistä on tullut erottamaton osa vastuullista toimintaa.

Päättäjätkin ovat heränneet: lokakuussa järjestetyssä YK:n luontokokouksessa 196 val-
tion johtajat julistivat luontokadon uhkaavan ihmiskuntaa ja lupasivat pysäyttää luonnon 
köyhtymisen. Seuraavaksi puheiden on muututtava käytännön suunnitelmiksi, mittareiksi 
ja teoiksi. 

Olen optimistinen. Nyt, kun meitä ympäristökansalaisia alkaa olla joka organisaatiossa 
ja kaikissa kokoushuoneissa, en malta odottaa tulevaa. 

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi
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                                                                         Ympäristökansalaisten 

ESIINMARSSI
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Savannialue tuhoutuu 
huolestuttavalla vauhdilla
Brasiliassa sijaitseva Cerrado on biodi-
versiteetiltään maailman rikkain savan-
nialue. Satelliittikuvien perusteella tä-
män vuoden tammi–elokuussa savannia 
kuitenkin tuhoutui lähes 3 800 neliö- 
kilometriä. Tulipaloja alueella on sytty-
nyt tänä vuonna 50 000, 48 prosenttia 
viime vuotta enemmän. Suurin osa pa-
loista on sytytetty tahallaan, kun aluetta 
raivataan soijanviljelyyn ja karjalaitu-
miksi. WWF vaatii EU:lta, että se kieltää 
lailla metsien ja muiden ekosysteemien-
katoa aiheuttavien tuotteiden tuomisen 
EU:n alueelle.

PINNALLA 
NYT

TYÖNTEKIJÖIDEMME  
VINKIT TALVEEN.

Talvella on kiehtovaa 
havainnoida luontoa 
lumipeitteeseen  
ilmestyneistä jäljistä.  
Tassun, käpälän tai 
kavion tunnistaminen  
on jännittävää puuhaa.  
Jälkien perusteella voi  
myös yrittää päätellä  
eläimen kulkusuuntaa.

JUUSO LAUTIAINEN
Asiakkuuspäällikkö 
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YRITYSTEN KÄYTTÄMÄ PALMUÖLJY  
AIHEUTTAA EDELLEEN METSÄKATOA

ALEXANDRA ANTELL  
Art Director (AD)

Pimeinä vuodenaikoina 
vitamiini- ja hivenaine- 
purkit kaivetaan yleen- 
sä kaapeista. Voit 
kuitenkin kasvattaa 
terveystuotteita ihan 
itse herkullisten ja 
rapsakoiden itujen ja 
versojen muodossa.

Yritykset eivät ole pystyneet varmistamaan käyttämänsä palmuöljyn kestävyyttä, selviää 
WWF:n syksyllä julkaisemasta pisteytyksestä. Pisteytyksessä arvioitiin 227 merkittävän 
palvelualan, vähittäiskaupan ja kulutustuotteita valmistavan yrityksen sitoumuksia ja toi-
mia vastuullisen palmuöljyn käytön puolesta.

Pisteytyksessä oli mukana yrityksiä Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, Aasiasta, Afrikasta 
ja Australiasta. Suomalaisista yrityksistä arvioitavina olivat S-ryhmä, Kesko ja Fazer, jotka 
sijoittuivat pisteytyksessä keskikastiin, kuten suurin osa muistakin arvioiduista yrityksistä. 
Parhaiten arvioinnissa sijoittui sveitsiläinen vähittäiskaupan yritys Coop Switzerland.

Kestämättömän palmuöljyn tuotannon suurin haitta on metsäkato.
”Metsäkato aiheuttaa moninaisia ongelmia tuottajamaissa. Kun sademetsiä hakataan 

plantaasien tieltä, lukuisten uhanalaisten lajien, kuten sarvikuonojen, tiikerien ja oran-
kien, elinmahdollisuudet heikentyvät. Tuotanto uhkaa myös alkuperäiskansojen maaoi-
keuksia, metsäalueita ja toimeentuloa”, sanoo WWF:n metsä- ja kehitysyhteistyöasiantun-
tija Maija Kaukonen.

WWF:n arvioinnin tulos on selkeä merkki siitä, että yritysten vapaaehtoisten toimien 
lisäksi EU:ssa tarvitaan tiukka laki ehkäisemään metsäkatoa.WWF pettyi EU:n  

päätökseen lohikiintiöstä
EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto 
päätti lokakuussa Itämeren kalastuskiin-
tiöistä ensi vuodelle. WWF pettyi EU:n 
päätökseen, joka uhkaa lohikantoja. Lo-
hen kohdennettu kaupallinen kalastus 
kiellettiin Itämeren pääaltaan alueella, 
mutta käytännössä EU sallii lohenkalas-
tuksen jatkossakin sivusaaliina. Kansain-
välisen merentutkimusneuvosto ICES:n 
mukaan kaikki lohenkalastus olisi pitä-
nyt lopettaa ensi vuoden ajaksi Itämeren 
pääaltaan alueella heikkojen lohikanto-
jen turvaamiseksi.

Kansallispuistosta  
löytyi toistasataa  
laitonta tulipaikkaa
WWF ja Metsähallituksen Luontopalvelut 
järjestivät lokakuussa laittomien tuli-
paikkojen purkutalkoot Nuuksion kansal-
lispuistossa. Laittomia tulipaikkoja löytyi 
123, ja niitä oli purkamassa 15 vapaa- 
ehtoisryhmää. Tulipaikkojen määrä oli 
pienentynyt huomattavasti vuoden ta-
kaisesta 350:stä, mutta määrä yllätti silti. 
Luku kertoo, että retkietiketti vaatii ker-
tausta: tulen tekeminen ei kuulu joka-
miehenoikeuksiin.
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Monimuotoinen luonto on arvokas lahja meille jokaiselle.  
Tänä jouluna yrityksenne voi antaa takaisin luonnolle tukemalla 
WWF:n suojelutyötä lahjoituksella. Valitkaa työkavereiden  
kesken teille sopivin joululahjoituskohde – apuanne tarvitsevat 
esimerkiksi Itämeri, saimaannorppa ja suomalaiset metsät. 

Katso kaikki kohteet ja lahjoita: wwf.fi/yritysjoulu 

Auta luontoa yrityksen joululahjoituksella
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KATJA LÄHDESMÄKI- 
JOSEFSSON
Projektipäällikkö

Joulun lähestyessä 
suosittelen tutustu-
maan Elina Innasen 
Vegaanin joulukirjaan. 
Kirjassa on monta 
ihanaa jouluista 
reseptiä!

Suuntaa kirkkaana 
iltana pimeälle, valo- 
saasteettomalle paikalle 
ja kääriydy paksuun 
makuupussiin. Makuu-
pussin lämmöstä on 
mukava tarkkailla tähti- 
taivasta. Tunnistatko 
taivaalta Otavan ja  
Ison karhun?  

SANNA PALVANEN
Ympäristökasvatuk-
sen asiantuntija

MANU VIHTONEN
Virtavesiasiantuntija 

Kalojen aineen- 
vaihdunta hidastuu 
talvella jään alla. Olen 
kuitenkin havainnut, 
että ihmisen aineen- 
vaihduntaa ja veren- 
kiertoa avantoon 
pulahtaminen vilkas-
tuttaa. Suosittelen 
”lämpimästi”!

YK:n luontokokouksesta 
tärkeä julistus
YK:n luontokokouksen ensimmäinen osa 
järjestettiin lokakuussa Kiinassa. Kokouk-
sessa allekirjoitettiin Kunmingin 
julistus, jossa allekirjoitta-
neet valtiot sitoutuvat ta-
voitteeseen saada luonto 
elpymisen tielle vuo-
teen 2030 mennessä. 
Varsinaisia päätöksiä 
on luvassa ensi vuoden 
toukokuussa, kun neu-
vottelut huipentuvat 
päättävään kokoukseen. 
WWF vaatii, että kevään 
neuvotteluiden lopputulos 
on sitova, käytännöllinen ja oi-
keudenmukainen sopimus, joka auttaa 
pysäyttämään luonnon köyhtymisen.

© KAISA SIREN / WWF

Kansalaisaloite  
eteni eduskuntaan 
Yli 50 000 allekirjoitusta kerännyt uhan-
alaisten lajien metsästyksen rajoittamiseen 
tähtäävä kansalaisaloite luovutettiin loka-
kuussa eduskunnan käsiteltäväksi. WWF:n 
tukemassa aloitteessa esitetään metsäs-
tyslakia muutettavaksi siten, että uhan-
alaiseksi luokiteltu riistalaji olisi aina rau-
hoitettu. Tällä hetkellä Suomessa pesiviä 
uhanalaisia vesilintuja, kuten heinätavia ja 
tukkasotkaa, saa metsästää rajoituksetta.
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ASKARRUTTAAKO JOKIN? 
WWF:N ASIANTUNTIJAT 
VASTAAVAT.

Lähetä kysymyksesi 
meille:  
toimitus@wwf.fi

WWF  
VASTAA

Miten tuulivoimaa voidaan rakentaa luonnon kannalta kestävästi? 
Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii nopeaa siirtymää uusiutuviin energialähtei-
siin, kuten tuulivoimaan. Tuulivoimarakentaminen pitää kuitenkin tehdä mahdolli-
simman kestävästi luonnon kannalta. Tuulivoimaloita ei pidä rakentaa luonnonsuoje-
lualueille maalla eikä merellä. Tuulivoimaloita tulisi rakentaa vain maakuntakaavassa 
ja merialuesuunnitelmassa varatuille alueille. Jos yksityiskohtaisemmassa kaavoi-
tuksessa ilmenee, että rakennettavalla alueella on merkittäviä luontoarvoja, hanke 
pitää pysäyttää.

Maalla tuulivoimapuiston huoltotiet ja sähköjohdot pirstaloivat luontoa, 
ja eräät lajit, kuten isokokoiset linnut ja lepakot, ovat alttiita vahingoille. 
Suunnitteluvaiheessa onkin tehtävä perusteelliset luontoselvitykset. Meri- 
tuulipuistoja on suunnitteilla myös Suomen rannikolle. Vedensyvyydel-
tään alle 15 metrin rannikkoalueille rakentamista pitää välttää, sillä ne 
ovat meriluonnolle arvokkaimpia alueita.

BERNT NORDMAN  
Ilmastovastaava
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Vaikka valtiot antoivat Glasgow’ssa paljon lupauksia, neuvottelujen lopputulos oli WWF:n 
mielestä pettymys.

”Tulos riittää kuitenkin pitämään elossa toiveen maapallon keskilämpötilan nousun 
rajaamisesta puoleentoista asteeseen”, WWF:n ilmastovastaava Bernt Nordman sanoo.

Kokouksessa ei saatu aikaan riittäviä päätöksiä päästövähennyksistä, ja myös rahoitusky-
symykset osoittautuivat äärimmäisen vaikeiksi. Kehittyneet maat olivat osana Pariisin sopi-
musta luvanneet 100 miljardin dollarin vuosittaisen ilmastorahoituksen kehittyville maille. 

”Monet maat ilmoittivat lisäävänsä rahoitusta, mutta päätöslauselma jäi rahoituksen 
osalta vaisuksi”, Nordman sanoo.

WWF pitää hyvänä, että valtiot pääsivät Glasgow’ssa yhteisymmärrykseen Pariisin so-
pimuksen sääntökirjasta. Valtioiden ilmastositoumukset (NCD-asiakirjat) päivitetään jat-
kossa yhteisen syklin mukaisesti viiden vuoden välein. 

Päätöslauselmassa maat tiedostivat, että luontokato ja ilmastokriisi pitää ratkaista  
yhdessä. 

”Ilmastonmuutos kiihdyttää luontokatoa. Monimuotoinen luonto voi puolestaan aut-
taa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Ilmastosopimuksen ja bio-
diversiteettisopimusten välille tarvitaan jatkossa yhä enemmän vuorovaikutusta”, sanoo  
WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder. 

KANSAINVÄLISEN  ILMASTOPOLITIIKAN  USKOTTAVUUS 
PELASTUI VAIN TÄPÄRÄSTI GLASGOW’SSA 
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TÄLLÄ PALSTALLA 
HAASTATELLAAN 
IHMISIÄ, JOTKA 
TUKEVAT WWF:N 
TYÖTÄ.

Tukija

Anssi Vainikka innostui luontokuvaamisesta 18 vuot-
ta sitten ostettuaan ensimmäisen järjestelmäkame-
ransa. Sen jälkeen kuvamateriaalia on kertynyt niin 
ahmoista, karhuista, linnuista kuin erilaisista luon-
tokohteista. Jottei Suomen luonnon todellinen tila 
unohtuisi, Vainikka on kuvannut myös avohakkuu- 
aukeita ja padottuja virtavesiä.

”Kuvalla voi kertoa monia asioita. Ja minusta 
luonnonsuojelukuvaus – sikäli kun conservation 
photographylle on hyvää käännöstä – on yksi tehok-
kaimpia tapoja saada ihmiset näkemään asioita”, 
Vainikka sanoo.

Hän kertoo, että tutkijana häntä 
turhauttaa, miten moni 
elonkirjoon vaikuttava 
asia tunnetaan jo aivan 
riittävällä tarkkuudella 
ja silti mitään ei tehdä.

”Lisätutkimuksella ei 
pelasteta maailmaa niin kauan, kun fossiilista hiiltä 
poltetaan, metsät avohakataan ja joet padotaan il-
man ohitusuomia”, Vainikka suree.

Hän uskoo, että kuvan voima voi joissakin ta-
pauksissa toimia herätteenä paremmin kuin nippu  
tutkimusartikkeleita. Toisaalta kuvallakin voi ker-
toa valikoiden, ja itse valokuvaustilanteet voivat 
olla jopa epäeettisiä.

”Olen itse pohtinut paljon suurpetojen kuvausta. 
Luontokuvaajissa on valitettavasti sellaisiakin, jotka 
ovat valmiita tekemään lähes mitä hyvänsä kuvan 
eteen. Itse kun olen biologi, niin minua kiinnostaa 
enemmän luonnon tarkkailu ja toimiminen mahdol-
lisimman varovasti. Uskallan sanoa omista kuvistani, 
että ne on kuvattu luontoa vahingoittamatta.”

Vainikka on professori Itä-Suomen yliopiston ym-
päristö- ja biotieteiden laitoksella, jossa hän tutkii 
muun muassa kalojen käyttäytymistä, kalastuksen 
vaikutuksia ja kalojen roolia vesiekosysteemeissä. 
Vapaa-ajan valokuvausreissuilla kameran tähtäimes-
sä ovat useimmiten linnut.

”Näin syyskuussa Patvinsuon kansallispuistossa 
ensimmäistä kertaa hiiripöllön, josta nappasin puo-
lessa tunnissa 300 kuvaa. Onhan se elämys, kun  
vastaan tulee tuollainen huipputilanne.” 

Luonnonsuojelua  

LINSSIN LÄPI
Itä-Suomen yliopiston professori Anssi Vainikka luovutti 

luontokuviaan WWF:n käyttöön edistääkseen luonnonsuojelutyötä. 
Kaloja päivätyökseen tutkivalle Vainikalle kiinnostavin 

kuvauskohde ei löydy vesistöstä vaan ilmasta.

TEKSTI MINNA NYRHINEN-BLAZQUEZ • KUVAT ANSSI VAINIKKA

”Uskallan sanoa omista 
kuvistani, että ne on kuvattu 
luontoa vahingoittamatta.”
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Ilves (Lynx lynx)
-
Ilves on ainoa Suomessa elävä luonnon-
varainen kissaeläin. Se asuttaa lähes 
koko maata. Sitä kuitenkin harva näkee, 
sillä vaikka tuo suuritassuinen tupsu-
korva voi elää asutusten liepeillä ja taa-
jamametsissä, se on hyvin ihmisarka, ja 
liikkuu siksi yleensä öisin tai hämärässä. 
Ilves ei ole ihmiselle vaarallinen peto, 
mutta kotieläimille ja poroille se saattaa 
aiheuttaa vahinkoja.

Ilves oli kadota Suomesta kokonaan 
1900-luvun alussa metsästyksen takia, 
mutta kanta elpyi aallonpohjasta. Vaikka 

suomalaiset suhtautuvat ilvekseen 
myönteisemmin kuin muihin suurpe-
toihin, liian suuret metsästyskiintiöt 
ovat viime vuosina johtaneet jälleen 
ilveskannan taantumiseen. Nykyisin 
Suomessa elää noin 2 200 ilvesyksilöä, 
ja ilvestä saa metsästää poikkeusluvilla.

WWF:n tavoitteena on säilyttää ilves 
elinvoimaisena ja arvostettuna osana 
suomalaista luontoa. Lisäksi tavoittee-
na on hälventää ilvekseen ja muihin 
suurpetoihin kohdistuvia pelkoja ja  
ennakkoluuloja.

FAKTA: 

Ilveksen tuntomerkit ovat tupsukorvat,  
keltaiset silmät, kirjava turkki ja suuret 
tassut.

Aikuinen ilvesuros painaa enimmillään  
25 kiloa ja naaras 20 kiloa.

Ilvesnaaras tulee kiimaan helmi–maalis- 
kuussa. Hieman yli kahden kuukauden  
kantoajan jälkeen se synnyttää 2–3 poikasta.

Ilves on suurpeto, joka syö pelkästään  
lihaa, kuten pikkujyrsijöitä, jäniksiä ja  
peuroja.

Tunnetko minut?
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Metsäkartoittaja Ari Aallon kokoama työryhmä kulkee 
kartoittamassa valtion mailla sijaitsevia suojelunarvoisia 

luonnonmetsiä. Lähdimme metsäkartoittajien 
matkaan Äänekosken Kivettyyn katsomaan, 

kuinka arvokkaita metsiä tunnistetaan.

TEKSTI  TIITU SAARIKOSKI • KUVAT ARTTU TIMONEN

Aamusta iltaan etsimässä  

VIIMEISIÄ  
LUONNONMETSIÄ



”Kultarypykkä! Tämä onkin päivän ensim-
mäinen.”

Metsäkartoittaja Ari Aalto nostaa varo-
vasti ohutta männynrunkoa maasta, ja sen 
alapinnalta paljastuu kirkkaan keltaisia 
laikkuja.

Kultarypykkä on vanhan metsän indi-
kaattorilaji. Sen esiintyminen kertoo, että 
olemme vanhassa, luontoarvoltaan rikkaas-
sa metsässä, josta löytyy luultavasti myös 
muita vanhojen metsien lajeja.

Asetelma on kummallinen, sillä ympä-
röiviä maisemia hallitsevat hakkuuaukeat 
ja hennon näköiset männyntaimet. Vain 
muutamien kilometrien päässä rymistelee 
metsäkone kasaamassa tukkeja pinoon tien-
varteen.

Olemme suurella valtion omistamalla 
metsäalueella. Lähes kaikki alueen vanha 
metsä on hakattu, Aalto kertoo. 

”Kartoitamme täällä näitä muutaman 
hehtaarin kokoisia laikkuja luonnonmet-
sää, jota on vielä jäljellä. Tämäkin alue on 
merkitty avohakattavaksi”, hän toteaa ja 
viittilöi muutaman metrin päähän, jossa 
puuhun sidottu punainen nauha kertoo 
suunnitellusta hakkuusta.

Aalto naputtelee löytämänsä kultarypy-
kän koordinaatit tarkasti ylös gps-laittee-
seen. Kaikki havainnot vanhojen metsien 
indikaattorilajeista ja uhanalaisista metsä-
lajeista merkitään kartalle.

Kivetyn alueen kartoittaminen on osa 
suurempaa hanketta, joka tarkoituksena on 
saada kartalle kaikki valtion mailla sijaitse-
vat luonnonmetsät. Työ aloitettiin WWF:n 
viime vuonna myöntämällä 20 000 euron 
arvoisella Panda-palkinnolla. Tämän vuo-
den hanketta on jatkettu Koneen säätiön 
apurahalla.

Työ on tärkeää, sillä luonnonmetsät hu-
penevat Suomessa huolestuttavaa vauhtia. 
Metsiemme lajeista 833 on uhanalaisia, ja 
useat näistä lajeista ovat riippuvaisia luon-
nonmetsistä. Valtion mailla sijaitsevia luon-
nonmetsiä ei ole aiemmin merkitty kartalle, 
ja arvokasta metsää hävitetään jatkuvasti 
hakkuissa.

”Tämäkin metsä on luontoarvoiltaan sel-
laista, että valtio olisi valmis maksamaan 
yksityiselle metsänomistajalle tämän suoje-
lusta. Silti se aiotaan hakata”, Aalto selittää 
ristiriitaista tilannetta.

Metsien kartoittaminen vaatii huolelli-
sen suunnittelutyön. Potentiaaliset alueet 
rajataan etukäteen ilmakuvien, karttojen ja 
muun saatavilla olevan tiedon avulla. Poh-
jatyötä on tehty tietokoneen ääressä edelli-
senä talvena useampi kuukausi.

”Jos lähtisimme vain sattumanvaraisesti 
metsään harhailemaan, emme löytäisi siel-
tä juuri mitään. Nyt meillä on käytännössä 
aina jo etukäteen vahva epäily, että kohtees-
sa on arvokasta metsää: usein sen tunnistaa 

jo auton ikkunasta”, Aalto kertoo.

Vanhan puun perintö säilyy vuosisatoja
Lajien tunnistamisen lisäksi metsäkartoit-
tajat arvioivat esimerkiksi puuston raken-
netta ja lahopuun määrää. Puiden ikää on 
toisinaan vaikea arvioida eteläisen Suomen 
metsissä, joissa samalle alueelle mahtuu 
monenlaista metsätyyppiä. Silloin täytyy 
tarkastella puun oksia ja kaarnaa.

”Männyt voivat suotuisissa olosuhteissa 
kasvaa tällaiseen mittaan 80 vuodessa, ja 
toisenlaisissa olosuhteissa siihen saattaa 
mennä 150 vuotta”, Aalto kommentoi ym-
päröiviä puita.

”Nyt olemme luultavasti hieman alle 100 
vuoden ikäisessä, mäntyvaltaisessa seka-
metsässä.”

Aallon silmä on harjaantunut tunnista-
maan indikaattorilajeja jo metrien päästä. 
Pian löydämme ruskokäävän, sitten nor-
jantorvijäkälän. Korokäävän tarkasteluun 
Aalto ottaa avuksi 10-kertaiseksi suurenta-
van luupin. Toisinaan lajeista otetaan myös 
näytteitä puukolla, mutta useimmiten tun-
nistus onnistuu silmämääräisesti.

Kookkaan lahopuun pintaa koristaa ruso-
kantokääpä. Se on seuraajalaji, joka ilmaan-
tuu ruostekäävän lahottamiin runkoihin. 
Rusokantokäävän löytyminen kertoo hyväs-
tä lahopuun jatkumosta alueella.

”Rusokantokääpä kasvaa vuodesta toi-

Männyn rungossa tupsuina kasvava 
korpiluppo kertoo metsän luontoarvosta.

Ari Aalto käyttää lajien tunnistamisessa apuna luuppia, joka suurentaa kohteen 10-kertaiseksi.
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• Vanhat luonnonmetsät ylläpitävät  
luonnon monimuotoisuutta, sillä  
ne toimivat elinympäristönä useille  
uhanalaisille metsälajeille.

• Suomi on sitoutunut EU:n biodiversiteetti- 
strategiaan, jonka tavoitteena on kaikkien  
luonnonmetsien suojeleminen.

• Valtaosa Suomen metsistä on käsiteltyjä ja luonto- 
arvoiltaan heikentyneitä. Jäljellä olevat luonnonmetsät  
tulisi saada kiireesti suojelun piiriin.

• Luonnonmetsien suojeleminen on myös edellytys kestävälle metsätaloudelle.

Luonnonmetsät Suomessa

seen, ja sen iän voi laskea vuosirenkaista. 
Tämä on iso, noin viisivuotias”, Aalto ker-
too tutkiessaan tulitikkuaskin kokoista 
kääpää.

Paksun sammalpeitteen alta pilkistää van-
han kelomännyn kierteinen latva. Kyseessä 
on aihkimaapuu, eli kaatunut ja lahonnut 
ikimänty. Kovaksi kuivuneen kelopuun laho-
aminen on pitkä prosessi, ja siksi sitä asuttaa 
aivan omanlainen lajistonsa. Aihkimaapuut 
ovat harvinaisia, sillä useimmiten puut kaa-
detaan niin nopeasti, ettei aikaa kelottumi-
selle saatikka maatumiselle ole.

”Jokainen tällainen puu on yksilö, ja sen 
perintö säilyy metsissä vuosisatoja. Tä-
mäkin mänty on saattanut ensin elää 400 
vuotta, seistä sitten kelona 100 vuotta ja 
maata lahoamassa toiset 100 vuotta”, Aalto 
laskeskelee. 

Mäntymetsien lajien suojelusta puhut-
taessa kyse onkin usein sadoista vuosista.

”Jos tämä metsä suojeltaisiin nyt, voi olla, 
että tietyt lajit lähtisivät leviämään täällä 
vasta vuonna 2300.”

Metsälinnut kärsivät hakkuista
Metsäkartoittajat kulkevat metsässä hajal-
laan, koska se on ajankäytöllisesti tehok- 
kainta. Useimmiten työtä tehdään pareit-
tain, mutta tällä kertaa kahdeksanhenki-
sestä työryhmästä on paikalla lähes puolet. 
Välillä kartoittajat pysähtyvät vertailemaan 

Kivetyn alue on avohakkuiden pirstaloima. Aihkimaapuu on ollut osa Kivetyn metsää 
jo satoja vuosia, kertoo Aalto.

lajihavaintoja: aluksi tunnistettua kultary-
pykkää on löytynyt kahdesta muustakin la-
hopuusta. Työryhmä on yksimielinen siitä, 
että alue täyttää arvokkaan metsän kriteerit.

Lyhyen ajomatkan päästä löytyy luonto-
arvoiltaan vielä hitusen parempaa metsää. 
Maassa on enemmän lahopuuta, ja korkei-
den mäntyjen runkoja täplittävät vaalean-
vihreät korpiluppotupsut. 

Kartoittajat etsivät metsästä lähinnä 
helposti havaittavia lajeja, kuten erilaisia 
sammalia, jäkäliä ja kääpiä. Tarkan lajisto-
kartoituksen tekeminen veisi aikaa, ja muu-

tamien indikaattorilajien avulla saadaan 
tarpeeksi kattava kuva metsän luontoarvos-
ta. Jos vastaan tulee uhanalaisia eläimiä, 
nekin merkitään kartalle.

”Tänään olemme nähneet sekä hömötiai-
sen että töyhtötiaisen, jotka ovat kumpikin 
nykyään uhanalaisia”, Aalto kertoo.

Linnut sinnittelevät Kivetyn pirstaleisessa 
metsässä, jossa niiden elinympäristö kape-
nee siivu kerrallaan.

”Kartoitamme nyt ihan viimeisiä luon-
nonmetsien rippeitä täällä. Jos nämä alueet 
hakataan, häviävät linnut täältäkin.” 
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Valtio omistaa yli neljäsosan Suomen 
metsistä. Myös kunnat ja seurakunnat 
omistavat valtavan määrän metsää. Näis-
tä julkisten metsänomistajien metsistä on 
suojeltu vain murto-osa. Kun metsä ei ole 
laillisen suojelun piirissä, siellä on mah-
dollista tehdä hakkuita.

Valtion omistamia metsiä hallinnoi 
Metsähallitus, jolle poliitikot asettavat tuot-
totavoitteen. Tuottotavoite on ollut vuosi-
kausien ajan luonnon näkökulmasta liian 
suuri, ja korkea tuottotavoite onkin suurin 
syy valtion metsien liiallisiin hakkuisiin.

”Valtion omistamien metsien käyttöön 
vaikuttaminen on suomalaisen luonnon 
kannalta äärimmäisen tärkeää. Jokaisel-
la on onneksi oikeus vaikuttaa”, WWF:n 
johtava metsäasiantuntija Mai Suominen 
sanoo.  

Metsävaikuttamisen voi aloittaa ve-
toamalla poliitikkoihin. Kansanedustajaa 
voi huomauttaa Metsähallituksen ylisuu-
resta tuottotavoitteesta ja kannustaa te-
kemään kirjallisia kysymyksiä Metsähalli-
tuksen toiminnasta.

”Muista kohdistaa yhteydenotto oi-
kealle henkilölle: oman vaalipiirin asiat 
kiinnostavat kansanedustajia usein eni-
ten, ja ympäristövaliokunnan jäsenet 
ovat yleensä kiinnostuneita ympäristö-
asioista. Voit myös olla suoraan yhtey-
dessä Metsähallitukseen, varsinkin, jos 
haluat vaikuttaa jonkin yksittäisen koh-
teen suojeluun.”

Metsähallitukseen voi vedota, jos 
havaitsee toimenpiteitä, jotka uhkaavat 
luonto- tai virkistysarvoiltaan tärkeää 
aluetta. Palautteen pitäisi vaikuttaa tär-

keiden virkistys- ja retkeilymetsien hak-
kuisiin ja niissä käytettäviin hakkuume-
netelmiin.

Metsien käsittelyyn liittyvien epäkoh-
tien tuominen julkisuuteen voi olla teho-
kas tapa vaikuttaa. Aihetta voi esimerkiksi 
nostaa esiin sosiaalisessa mediassa.

”Twitterissä voit helposti kohdistaa 
viestisi suoraan päättäville tahoille mer-
kitsemällä heidät tviittiin. Aiheesta voi 
vinkata paikalliselle tai valtakunnalliselle 
medialle tai laatia lehteen mielipidekir-
joituksen. Myös adressin kerääminen on 
hyvä tapa edistää sinulle tärkeän metsän 
suojelua”, Suominen vinkkaa. 

Lue lisää vinkkejä julkisomisteisten metsien 
suojeluun WWF:n metsävaikuttamis-

oppaasta wwf.fi/vaikutametsiin

SINÄKIN VOIT VAIKUTTAA VALTION METSIEN SUOJELUUN

Aalto arvelee, että metsälintujen ahdin-
gon hahmottaminen voi olla ihmisille han-
kalaa. Saatetaan ajatella, että linnut voivat 
vain ottaa siivet alleen ja etsiä itselleen 
paremman elinympäristön, jos niiden koti-
metsä hakataan.

”Metsälinnuille sopivat elinympäristöt al-
kavat vain olla aika harvassa.”

Lisää painetta metsien suojeluun
Työryhmä tekee usein ikäviä löytöjä ajel-
lessaan pitkin syrjäisiä metsämaita. Esi-
merkiksi alkusyksystä Kuusamosta löytyi 
valtava pino 300-vuotiasta ikimäntyä, jos-
ta oltiin tekemässä haketta.

”Ei siinä tarvitse kovin paljoa miettiä, että 
mistä aiheesta tviitata, kun aina seuraavan 
mutkan takaa tulee joku entistä absurdimpi 

metsätalousjuttu vastaan”, Aalto huokai-
see. Työryhmä ylläpitää Twitter-tiliä, jossa 
julkaistaan kuvia ryhmän tekemistä löy-
döksistä. 

Kartoittaessa tulee onneksi vastaan myös 
iloisia yllätyksiä. Hienoimpia kokemuksia 
ovat Aallon mukaan olleet ne kerrat, kun 
työryhmä on kohdannut täysin koskema-
tonta ikimetsää.

”Se on mahtava tunne, kun katselee ym-
pärilleen ja tajuaa, että tätä metsää ei ole 
koskaan hakattu. Sellaisiakin metsiä on 
vielä valtion mailla, tosin ne ovat pieniä ja 
hajallaan olevia alueita. Lähes kaikki Suo-
men suojelualueetkin on hakattu ainakin 
kertaalleen.”

Ajatus kartoitustyön ansiosta pelastuvis-
ta luonnonmetsistä palkitsee. Aalto uskoo, 

että työ lisää painetta metsien suojelulle. 
Sitoutuessaan EU:n ja YK:n monimuotoi-
suustavoitteisiin Suomi on nimittäin sitou-
tunut myös luonnonmetsien suojeluun. 

”Kun valtion luonnonmetsät on merkitty 
kartalle, ei voida enää vedota tietämättö-
myyteen.”

Kellon lähestyessä kolmea kartoittajilla 
on jo kiire seuraavaan paikkaan. Kartoitusta 
voi tehdä vain hämärän tuloon asti, sillä pi-
meässä lajien tunnistus käy mahdottomaksi.

Kivetyssä tehdyt lajihavainnot ilmoitetaan 
Metsähallitukselle. Toiveena on, että laji-
havainnot saisivat Metsähallituksen muutta-
maan hakkuusuunnitelmiaan.

”Jos nämä kartoittamamme alueet pääte-
tään hakata, niin se on sitten sitä luonto-
katoa käytännössä”, Aalto toteaa. 

Kultarypykkä on vanhalle metsälle tunnusomainen laji.
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Kuivuutta, metsäpaloja ja lämpenevää merivettä.
 Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo kaikissa maapallon 

elinympäristöissä. Muutokset tapahtuvat niin nopeasti, 
etteivät kaikki eläimet ehdi sopeutua niihin. 

TEKSTI MINTTU-MAARIA PARTANEN

Eläimet  

ILMASTONMUUTOKSEN 
ARMOILLA

Lunnit elävät suurimman osan vuodesta 
merellä. Ne saapuvat maalle vain muu-

tamaksi kuukaudeksi pesimään. Yli 90 prosenttia 
lunneista elää Euroopassa, missä lunnien määrä  
on romahtanut muutaman vuosikymmenen aikana. 

Merellä lunnit ovat herkkiä sään ääriolosuhteille. 

Voimakkaat tuulet ja myrskyt vaikeuttavat 
lintujen mahdollisuuksia sukeltaa ja etsiä 
ruokaa. Pesimäaikana sään ääri-ilmiöt voivat 
vaurioittaa munia ja syntyviä poikasia. 

Ilmastonmuutos sotkee myös merilajien 
luonnollista kiertoa. Lunnit syövät pieniä 

kaloja, kuten tuulenkaloja, jotka puolestaan 
syövät hankajalkaisia. Lämpenevä merivesi 
johtaa siihen, että hankajalkaiset runsastuvat 
ennen kalanpoikasten kuoriutumista. Tuulen-
kalojen määrä romahtaa, jolloin lunnit eivät 
voi ruokkia poikasiaan. 

  Lunni
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Virtahevot elävät 
joissa, järvissä ja 

kosteikoissa eri puolilla Saharan 
eteläpuolista Afrikkaa, missä 
niiden määrä on vähentynyt 
viime vuosikymmenten aikana. 

Nouseva lämpötila, pitkitty- 
nyt kuivuus, epäsäännölliset 
sateet ja lisääntynyt veden haih-
tuminen vähentävät makean ve-
den määrää. Pääasiassa vedessä 
elävänä eläimenä virtahepo on 
sopeutunut huonosti korkeisiin 
lämpötiloihin olleessaan kui-
valla maalla. Tilanne voi johtaa 
kuivumiseen ja virtahevon 
kuolemaan.

Makean veden vähentyes-
sä myös ihmisten ja eläinten 
väliset konfliktit lisääntyvät. 
Vesipula ajaa virtahevot lähem-
mäs ihmisasutuksia. Esimerkiksi 
Tansaniassa Ruaha-joki on jo 
kuivunut kokonaan kuivalla 
kaudella, mikä vaikeuttaa  
virtahepojen elämää. 

  Kimalainen Kimalaisten, kuten muidenkin pölyttä-
jien määrä on romahtanut nopeasti. 

Kimalaisten määrä on vähentynyt eniten kuumilla 
levinneisyysalueilla, kuten Meksikossa ja Espanjassa, 

  Virtahepo

sillä ne kestävät huonosti lisääntyvää kuumuutta. 
Kimalainen tuottaa lämpöä lentäessään. Myös 

tuuhea karvapeite nostaa hyönteisen lämpötilaa, 
mikä altistaa kimalaisen ylikuumentumiselle. 

Osa kimalaispopulaatioista on muuttanut 
viileämmille seuduille, mutta siirtyminen  
uusille elinalueille ei ole korvannut kimalais-
ten määrän vähenemistä. 
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Amazonin sademetsässä 
asuva mustapääsaimiri 

elää tunnetuista kädellisistä lajeista pienimmäl-
lä, vain yhdellä 879 neliökilometrin alueella. 

Keisaripingviinit ovat 
sopeutuneet elämään 

Etelämantereen äärimmäisissä olosuhteissa. 
Ne tarvitsevat pysyvän, lujan jään vähintään 
yhdeksäksi kuukaudeksi vuodessa pesintää, 
poikasten kasvamista ja höyhenten vaihta-
mista varten. Ilmastonmuutoksen tiedetään 
kuitenkin vähentävän jäätä ja muuttavan  
sen rakennetta.

  Mustapääsaimiri

• Vaikutamme ilmastopolitiikkaan Suo-
messa, EU:ssa ja kansainvälisesti. Olim-
me mukana joulukuussa päättyneessä 
YK:n ilmastokokouksessa. Vaikutamme 
lainsäädäntöön, jotta ilmastokysymyk-
set huomioidaan päätöksenteossa.

• Metsät auttavat ilmastokriisin hidasta-
misessa. Torjumme metsäkatoa Suo-
messa ja maailmalla.

• Suojelemme ilmastonmuutoksesta kär- 
siviä eläimiä. Suomessa autamme esi-
merkiksi saimaannorppaa ja naalia. 
Kansainvälisesti suojelemme monia 
ilmastonmuutoksesta kärsiviä eläimiä, 
kuten lumileopardia.

• Vaikutamme yrityksiin ilmastonmuu-
toksen torjumiseksi. WWF:n Green 
Office -järjestelmässä lukuisat työpai-
kat pienentävät Suomessa hiilijalanjäl-
keään. Kannustamme yrityksiä päästö-
vähennyksiin myös muilla tavoin.

Näin WWF  
torjuu ilmastokriisiä

  Keisaripingviini Jäässä pitää olla sopivalla etäisyydellä  
railoja ravinnonhankkimista varten, mutta 
myös tarpeeksi kiinteää jäätä poikasia varten. 
Jos ravinnonhakumatkat pitenevät, keisari-
pingviineiltä kuluu matkoihin paljon energiaa, 
jolloin mahdollisuudet lisääntyä heikkenevät. 
Jos taas jää on liian heikkoa tai sulaa liian  
aikaisin, poikaset eivät ehdi kehittää veden-
kestävää höyhenpeitettä suojakseen. 

Ne ovat riippuvaisia alueen ekosysteemeistä, 
joka perustuu säännöllisesti tulviviin jokiin. 
Apinoiden elinalueen ennustetaan häviävän 
lähes kokonaan ilmastonmuutoksen seurausten, 

kuten nousevan vedenpinnan, kuumuuden ja 
äärimmäisten tulvien takia. Koska laji elää vain 
yhdellä alueella, yksi poikkeuksellinen tulva voi 
pyyhkäistä koko lajin elinalueen maapallolta. 
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WWF:n maksuttomalla ruokakurssilla tar-
tutaan härkäpapua sarvista ja selätetään 
kasvis- ja kalaruokaan liittyviä arkisia 
haasteita. Kuuden viikon mittainen, uutis-
kirjeinä toteutettava kurssi opettaa taitoja, 
joiden avulla kasviksista ja kalasta syntyy 
helposti herkullista ruokaa. Samalla voi 
löytää uusia tapoja osallistua ruuan ympä-
ristövaikutusten pienentämiseen.

Ruuantuotanto on maailmanlaajuisesti 
yksi suurimmista kasvihuonekaasujen ai-
heuttajista. Sillä on myös muita vaikutuk-
sia ympäristöön. Erityisen merkittävä on 
maatalouden vaikutus luonnon monimuo-
toisuuden heikkenemiseen. Suomalais-
tenkin ruuankulutuksella on yhteys muun 
muassa Itämeren rehevöitymiseen ja sade-

Haluatko oppia kokkaamaan koukuttavan 
hyvää kasvisruokaa, käsittelemään kestävästi pyydettyä 

kalaa tai preppaamaan arkiruuat fiksusti etukäteen? 
Tilaa WWF:n ruokakurssi, joka yhdistää herkullisen 
kokkauksen ympäristöystävällisiin ruokavalintoihin.

TEKSTI NIINA MÄLKIÄ • KUVA VICUSCHKA/SHUTTERSTOCK • KUVITUKSET KATRI VIRTALAAKSO

  
Parempaa ruokaa 

ITSELLE JA YMPÄRISTÖLLE

metsän hakkuisiin. Siksi 
arjen ruokavalinnoilla 
on mahdollista hillitä 
ilmastonmuutosta, 
luonnon monimuo-
toisuuden köyhty-
mistä ja vesistöjen 
rehevöitymistä. 

Kasviksista  
koukuttavan hyvää
Perusohje ympäristöystä-
välliseen ruokavalioon on yksinkertainen: 
enemmän kasviksia ja vähemmän lihaa. 
Mutta miten kasviksista saa riittävän ravit-
sevaa ja ennen kaikkea niin hyvää ruokaa, 
että se kohoaa lempiruokalistojen kärkeen? 

WWF:n kurssi tarjoaa vastauk-
seksi muun muassa kolme tär-
keää sääntöä: käytä sesongin 
raaka-aineita, mausta kunnolla 
ja muista umami eli juuri se li-
haisan täyteläinen maku, jota 
moni ruuassa kaipaa. Kurssilla 
neuvotaan myös, millaisilla 
valmistustekniikoilla kasvis-
ruokien makua ja rakennetta 
voi kehittää.

Suosikkiherkut kasviproteiineista
Kauppojen hyllyt notkuvat toinen toistaan 
innovatiivisempia uusia kasviproteiine-
ja. On pihvejä, pyöryköitä, puikkoja sekä 
nyhtö- ja jauhelihojen tapaan käytettäviä 
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maustettuja ja 
maustamattomia 
kasviproteiineja. 
Ruokakurssi an-
taa rastit kaupas-
sa suunnistami-
seen ja reseptit, 
joilla arkisen jau-
helihakierteen voi 
muuttaa herkulliseksi 
ruokaseikkailuksi vaikkapa 
vegetortillojen ja -tacojen maailmassa. 
Kurssilta saa hyödylliset vinkit myös papu-
jen käsittelyyn.

Raikkaita ratkaisuja kalaruokapäiviin
WWF:n kahden viikoittaisen kala-aterian 
suositusta on helppo noudattaa, kun op-
pii muutaman helpon kalankäsittelyniksin 
ja valitsee ostoskoriin sesongissa olevaa 
lähikalaa. Lähikalaa on helppo lisätä ruo-
kalistalle myös uusien kotimaisten puoli-
valmiiden kalatuotteiden avulla. Vesistöjen 
rehevöitymistä vähentää muun muassa sär-
kikalojen syöminen. Ruokakurssi tarjoaa 
apua jopa hieman hankalina pidettyjen 
kalalajien valmistukseen ja paljastaa kikat, 
joilla kala kypsyy meheväksi niin pannulla 
kuin keitossakin.

 
Päivän tärkein ateria
Maitotuotteet muodostavat ruokava-
liomme ilmastovaikutuksesta merkit-
tävän osan. Ilmaston näkökulmasta 
ei kannata vaihtaa lihaa juustoon 
vaan valita kokonaan muita vaih-
toehtoja. Mitä siis leivän päälle  

vaikkapa aamiaisella? Kokei-
lemisen arvoisia ovat ainakin 
herkulliset kasvistahnat, joista 
saa samalla terveellisiä kuituja 
ja hyviä rasvoja. Kurssilla ko-
kataan aamiaista, lounasta ja 

välipalaa myös täysjyväviljoista 
ja tutustutaan kaurapohjaisiin 

tuotteisiin, joilla voi korvata maito-
tuotteita ruuanlaitossa.

Helpompi arki preppaamalla
Meal prepping eli useiden aterioiden teke-
minen tai esivalmistelu yhdellä kertaa tuo 
säästöä ruokamenoihin ja helpotusta arki-
rutiineihin. Moni harrastaakin ruokaprep-
pausta jo lähes huomaamattaan – vaikkapa 
kokatessaan viikonloppuna valmiiksi myös 
alkuviikon ruuat. Pienellä lisäsuunnitte-
lulla preppaamisen voi kuitenkin viedä 
askeleen pidemmälle. WWF:n ruokakurs-
si kertaa ruokapreppauksen periaatteet. 
Saat ideoita tuttujen raaka-aineiden mo-
nipuoliseen käyttöön sekä vinkit ruokien 
valmistamisjärjestykseen ja säilyttämiseen. 

Ideoista voit poimia juuri ne, 
jotka sopivat omaan 

arkeesi. Pitäisitkö 
esimerkiksi sil-
loin tällöin uu-
niruokapäivän, 

jolloin kok-
kaat ja leivot 
samoilla uu-
ninlämmöil-

lä kerralla 
enemmän? 

Grillibravuureja kasviksista
Keskimäärin 65 prosenttia ruuankulutuk-
sen ilmastovaikutuksista Suomessa muo- 
dostuu liha- ja maitotuotteista. Lihan vaih-
taminen kasviksiin onkin tärkein ympäris-
töteko, jonka ruokavaliossaan voi tehdä. 
Kaupan vihannesosasto on ruuanlaittajan 
aarrearkku – myös grilliherkkuja himoit-
sevalle. Kokkaatpa kesällä grillin ääressä 
tai talvella kotilieden lämmössä, kurssilta 
saat hyvät vinkit kasvisten paahtamiseen 
ja grillaamiseen sekä kivat, helposti tuu-
nattavat perusreseptit, joilla teet kasvik-
sista esimerkiksi mehukkaita burgereita ja 
pizzaa. Ruokakurssi kokoaa vinkkilistoiksi 
myös hieman erikoisemmat kasvikset sekä 
kastikkeet, jotka tekevät grilliherkuista  
entistäkin koukuttavampia. 

”Lihan vaihtaminen kasviksiin 
on tärkein ympäristöteko, 

jonka ruokavaliossaan voi tehdä.”

•  Tilaa osoitteesta wwf.fi/ruokakurssi

• Tutustu ympäristöystävällisen syö-
misen peukalosääntöihin käytännön 
esimerkkien avulla.

• Saat kuuden viikon aikana kahdek-
san uutiskirjettä.

• Kurssin on koonnut ruokatoimittaja 
Niina Mälkiä. Reseptit ovat laatineet 
ruokatoimittajat Sanna Kekäläinen, 
Nina Karlsson ja Vilja Pursiainen.

WWF:n ruokakurssi
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Siinä, missä nyt on Liskon luomukasvitila, 
on asuttu ainakin puoli vuosituhatta. Jär-
ven rannalla Kangasalan Suinulassa sijait-
sevasta asuinpaikasta on kirjallisia mainin-
toja 1400-luvun lopulta.

Sauli Branderin isoäidin isä osti tilan 
vuonna 1918, ja vetovastuussa ovat vuoroil-
laan olleet isoäiti, sitten Asko-isä. Vuodesta 
2005 on ollut Saulin vuoro.

Hänestä on hyvin luontevaa huolehtia 
vesistön lähinaapurina tilansa ravinnepääs-
töistä.

”Olemme halunneet jättää viereisen Vesi-
järven ympäristöineen aina entistä parem-
massa kunnossa seuraavalle sukupolvelle.”

Varsin hyvin he ovat myös onnistuneet. 
Brander voitti juuri pääpalkinnon WWF:n 
kansainvälisessä kilpailussa, jossa haet-
tiin koko Itämeren alueen ympäristöystä-
vällisintä viljelijää. Voittopisteitä ropisi 
varsinkin vesienhallinnasta. Liskon tilan 
pelloilta ei päädy lähivesiin rehevöittäviä 

ravinteita eikä muuta kuormittavaa aines-
ta, sillä valumavedet kulkevat suodattimi-
na toimivien kosteikkojen ja suojavyöhyk-
keiden läpi.

Vaikka merenrantaan on Pirkanmaalta 
matkaa, Vesijärven vointi vaikuttaa Itä-
mereen. Lähes koko Suomi on Itämeren 
valuma-aluetta, ja iso osa rannikkovesien 
kuormituksesta tulee jokien mukana sisä-
maasta.

Liskon tilan ensimmäisen kosteikon ra-
kennutti Asko-isä kokeilumielessä 1990-lu-
vulla. Järven kunto oli 1980-luvulta alkaen 
selvästi huonontunut, ja sinilevääkin esiin-
tyi ajoittain. Kosteikko paransi vedenlaa-
tua, joten isä rakennutti niitä lisää, ja Sauli 
on jatkanut työtä vuorollaan. Nyt kosteik-
koja on kolme.

Tilalla myös esimerkiksi noudatetaan 
maaperää huoltavaa viljelykiertoa, tuote-
taan iso osa omasta energiasta ja vaalitaan 
perinneympäristöjä. Vaatimaton voittaja 

kuitenkin korostaa, ettei ole keksinyt näistä 
juuri mitään itse.

”Olen lukenut paljon tutkimusta ja vie-
raillut muilla tiloilla. Näin olen löytänyt 
meille parhaiten sopivat käytännöt.”

Luomuun siirtymisestä vuosikymmen sit-
ten hän saa ottaa kunnian. Oivallus siihen 
tuli taivaalla.

”Kotimatkalla eräästä kokouksesta katse-
lin lentokoneen ikkunasta Skånen valtavia 
peltoja. Illalla pihaan kurvatessani totesin, 
että määrällä emme ehkä pärjää viljavam-
mille maille, mutta laadulla voisimme”, hän 
kertoo.

Tilan tulevaisuus henkilöityy Sanni-tyt-
täreen, joka isänsä suureksi iloksi on kiin-
nostunut maataloudesta. 12-vuotias Sanni 
pyörittää omaa kesäkanalaa, jonka toimin-
ta on jo siinä määrin vakiintunutta, että 
naapurit tietävät keväisin kysellä tuoreiden 
munien perään. Ne toimitetaan kotiinkulje-
tuksena polkupyörällä. 

Itämeren ympäristöystävällisimmäksi  

SUKUPOLVIEN TYÖLLÄ
TEKSTI PAULA KALLIO • KUVA ARTTU TIMONEN

Sauli Brander on virallisesti Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä. 
Omasta mielestään hän on vain lenkki sukupolvien ketjussa, jossa  
kukin on vuorollaan pyrkinyt sen hetken parhaisiin ratkaisuihin.

”Olemme halunneet jättää 
viereisen Vesijärven ympäristöineen 
aina entistä paremmassa kunnossa 
seuraavalle sukupolvelle.”
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Lähes kaikki suomalaiset vaelluskalalajit 
ovat uhanalaisia, koska puromme ja jokem-
me ovat täynnä vaellusesteitä. Esimerkiksi 
siltarummut ja vanhat myllypadot estävät 
taimenen ja muiden virtavesilajien matkan 
kutupaikoilleen.

Viisi vuotta sitten syntyi idea yhteistyös-
tä, jossa puroja ja jokia kunnostettaisiin 
WWF:n ja K-ryhmän johdolla luonnontilai-
semmiksi. K-Kalapolut-yhteistyössä yhdis-
tyivät WWF:n asiantuntemus virtavesien 
suojelusta sekä K-ryhmän kauppiasverkos-
to, joiden yhteispelillä turhia vaellusesteitä 
voitiin poistaa koko Suomen laajuudella.

Yhteistyö tuotti tulosta: vuoden lopussa 
päättyvän K-Kalapolut-yhteistyön aikana 
talkoissa rakennettiin noin 300 kutusoraik-
koa ja poistettiin 27 vaellusestettä, minkä 
ansiosta vaelluskaloille avautui noin 100:aa 
kilometriä vastaava matka esteetöntä elin- 
ympäristöä.

Työ huipentui talkoisiin
Vaelluskalojen pelastamiseksi järjestettiin 
yhteensä 35 talkoot, joihin osallistui yli  

Kuteminen kuuluu nyt   

KAIKILLE
WWF:n ja K-ryhmän yhteistyössä vaelluskaloille kunnostettiin 

lisääntymisalueita viiden vuoden ajan. Talkoiden ansiosta kaloille avautui 
uutta vaellusreittiä yhteensä noin sataa kilometriä vastaava matka.

TEKSTI TYTTI JUUSTI • KUVA LAURI ROTKO

1 000 vapaaehtoista sekä yli 70 K-kauppaa 
ja -kauppiasta. Kunnostustöiden toteutu-
misen mahdollistivat lisäksi maanomista-
jien ja paikallisten vesienhoitoyhdistysten 
tuki.

”Konkreettisten saavutusten ohella ilah-
duttavinta hankkeessa on ollut yhteistyön 
voima: se, että olemme saaneet paljon ih-
misiä yhteen yhteisen tavoitteen taakse”, 
sanoo Keskon vastuullisuusjohtaja Matti 
Kalervo.

Jokaisten talkoiden valmistelu aloitettiin 
jopa kuukausia ennen itse päivän koitta-
mista, kertoo WWF:n virtavesiasiantuntija 
Manu Vihtonen.

”Osa maan- ja vesialueen omistajista ei 
välttämättä edes tiennyt, kuinka arvokas 
heidän omistamansa alue oli luonnon kan-
nalta. Siksi työ jokaisessa kohteessa alkoi 
paikallisiin tutustumisella ja virtavesityöm-
me esittelemisellä”, Vihtonen sanoo.

Etenkin paikalliset K-kauppiaat tarttuivat 
ehdotukseen talkoiden järjestämisestä in-
nokkaasti.

”Jotkut suhtautuivat asiaan jopa niin, että 

johan sitä oli odotettu, että talkoot tulevat 
omalle paikkakunnalle”, Kalervo kertoo.

Taimenet ovat palanneet
Talkoissa kunnostetuissa kohteissa on jo 
nähty lupaavia muutoksia.

”Onhan se upeaa, kuinka esimerkiksi 
Imatran Unterniskanjoelle on vuoden 2017 
ensimmäisten talkoiden jälkeen syntynyt 
säännöllisesti taimenen luonnonpoikasia”, 
iloitsee Vihtonen.

Hän toivoo, että hanke innostaisi jatkos-
sakin eri tahoja jatkamaan määrätietoista 
virtavesityötä.

”Talkoot ovat lisänneet tietoisuutta vael-
luskalojen uhanalaistumisen syistä, mutta 
tarjonneet myös ratkaisuja tilanteen korjaa-
miseksi. Jatkossa ihmiset osaavat toivotta-
vasti kiinnittää huomiota turhiin esteisiin 
vesistöissä ja jopa edistää niiden avaamista 
itsenäisesti.”

K-Kalapolut-yhteistyön slogan oli ”Kute-
minen kuuluu kaikille”. Talkoiden ja tiedon 
lisääntymisen myötä iskulauseen voi sanoa 
tulleen lunastetuksi. 
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Sarvikuonolaskennan 

KEINOT UUSIKSI
TEKSTI SILJA ANNILA

Nepalilaisella Kanchan Thapalla on takanaan 18-vuotinen 
historia luonnonsuojelussa. WWF Nepalissa lajien suojeluohjelmaa 

johtava Kanchan on sarvikuonojen laskennassa konkari,
 joka on innokas kehittämään uusia menetelmiä.

”Muistan yhä ensimmäisen sarvikuonojen laskennan, 
jossa olin mukana. Vaikka olen sittemmin osallistu-
nut viiteen laskentaan, prosessi on pysynyt samana. 
Laskijat kulkevat norsuilla ja perkaavat kuukauden 
kuluessa tarkkaan sarvikuonojen elinalueet. Norsuil-
la ratsastaminen on yksi harvoista toimivista tavoista 
edetä vaikeakulkuisilla soilla, kosteikoilla ja jokimet-
sissä. Norsujen terveydestä huolehditaan tekemällä 
niille terveystarkastus joka aamu.

Ensimmäisessä laskennassani vuonna 2004 lii-
kuimme hitaasti mutta varmasti läpi jopa seitsemän 
metriä korkean kasvillisuuden. Ja yhtäkkiä se oli 
edessäni, vain 10 metrin päässä: aikuinen urossarvi-
kuono, kaksi metriä pitkä, nahka kuin panssari, käyrä 
sarvi. Se oli ensimmäinen laskemani sarvikuono.

Sarvikuonojen laskennassa on oltava äärimmäi-
sen tarkkana. Tiimit varmistavat, että jo lasketut 
sarvikuonot liikkuvat tarkkailulinjan takana. Laski-
jat huutavat toisilleen tietoja, jottei yksikään sarvi-
kuono jää huomaamatta. Päivän päätteeksi tiimien 
reittejä tarkastellaan GPS:llä. Näin voidaan paikan-
taa mahdollisia aukkoja, poistaa tuplalaskennat sekä 
suunnitella seuraavaa päivää.

Sarvikuonojen laskennassa ei ole kyse vain nume-

roista. Saamme esimerkiksi arvokasta tietoa siitä, 
miten sarvikuonot ovat jakaantuneet tietyllä alueel-
la. Sarvikuonojen seuraamisessa on sitä jotain, ja 
olenkin saanut nähdä, miten sarvikuonojen määrä on 
lähes tuplaantunut ensimmäisestä laskentamatkasta-
ni. Nykyään sarvikuonoja on Nepalissa 752. Määrän 
kasvu tuo minulle iloa, vaikka laji on edelleen uhan-
alainen.

Tulevaisuudessa tuttuja laskentamenetelmiä on 
kehitettävä. Nykymuotoinen laskenta voi kuulostaa 
yksinkertaiselta, mutta se on fyysisesti ja henkisesti 
kuormittavaa – ja joskus vaarallista. Aina on mahdol-
lista, että laskija kohtaa petoeläimen. Tänä vuonna 
menetimme ensimmäistä kertaa laskennan historias-
sa kollegan tiikerin hyökkäyksessä.

Yksi mahdollinen tapa laskea sarvikuonoja voisi 
olla geeninäytteiden ottaminen niiden ulosteesta,  
etenkin kun Chitwanin kansallispuistossa Nepalin 
eteläosissa on laboratorio näytteiden tutkimiseen. 
Vielä testaamista odottava vaihtoehto olisi varustaa 
droneja lämpökameroilla. Olen varma, että seuraa-
van sarvikuonolaskennan koittaessa vuonna 2025 
olemme onnistuneet kehittämään laskentaan uusia 
tapoja pitäen samalla kiinni perinteistä.” 

Kentällä
TÄLLÄ PALSTALLA 
PÄÄSEVÄT ÄÄNEEN 
IHMISET, JOTKA 
SUOJELEVAT 
LUONTOA KENTÄLLÄ. 
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”LAINSÄÄDÄNTÖ EI SUOJAA TÄLLÄ HETKELLÄ LUONNON 
MONIMUOTOISUUTTA RIITTÄVÄN HYVIN”, SANOO  

WWF:N OIKEUDELLINEN NEUVONANTAJA RAIJA-LEENA OJANEN.

TEKSTI  JOONAS FRITZE
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Miten lakiuudistus etenee?
”Ympäristöministeriö sai kesällä valmiiksi luonnoksen uudesta 
luonnonsuojelulaista. Ministeriö keräsi luonnoksesta palautetta, 
ja myös WWF antoi lausunnon syyskuussa. Lakiehdotus on tar-
koitus antaa eduskunnan käsittelyyn alkuvuodesta 2022. Lopulta 
uuden lain kohtalo sinetöidään eduskunnan äänestyksessä.”

Lisääkö ympäristöministeriön ehdottama lakiluonnos  
lain toimivuutta? 
”Ympäristöministeriö ei lausunnoilla olevassa luonnoksessaan 
ehdota lakiin radikaaleja ja riittäviä muutoksia. Yksi iso murhe 
on esimerkiksi se, että luonnonsuojelulaki ei koskisi metsälain 
alla olevaa talousmetsäluontoa. Ehdotuksessa on kuitenkin mu-
kana myös paljon hyvää. Lakiesityksessä tulisi säilyttää muun 
muassa niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä ja muita toimijoita 
koskeva selvilläolovelvollisuus, jonka mukaan jokaisen on riit-
tävällä tavalla oltava selvillä toimintansa vaikutuksista luon-
nolle. Toinen välttämätön uusi työkalu on huomioonottamis-
velvoite, mikä edellyttää, että uhanalaiset lajit ja luontotyypit 
on otettava entistä paremmin huomioon lupamenettelyissä ja 
kaavoituksessa. Lisäksi muutamien kaikkein uhanalaisimpien 
luontotyyppien automaattinen suojelu ja malminetsinnän kiel-
täminen valtion suojelualuilla ovat hyviä avauksia.”

Mitkä ovat luonnonsuojelulain uudistuksen isoimpia  
kiistakysymyksiä tällä hetkellä? 
”Kiistat tiivistyvät vastakkainasetteluun vapaaehtoisten toimien 
ja pakottavan sääntelyn välillä. Elinkeinoelämä pelkää lisäsään-
telyn vaikutuksia lupaprosesseihin. Maa- ja metsätalouden 
etujärjestöt vastustavat muun muassa selvilläolovelvollisuu-
den ja huomioonottamisvelvoitteen kirjaamista lakiin. Tämä 
tarkoittaa, että vastustus kohdistuu juuri niihin uudistuksiin, 
joilla edistettäisiin luonnon läpileikkaavaa huomioimista ja sitä 
kautta systeemitason muutosta. Ympäristöministeriön ei pitäisi 
taipua vastustuksen edessä. Vapaaehtoinen suojelu ja lakisää-
teiset velvoitteet eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja 
vaan molempia tarvitaan. Lain tehtävä on kuitenkin luoda 
sitovat vähimmäisvelvoitteet, joilla luonnon köyhtyminen 
oikeasti pysähtyy. Tähän tavoitteeseen Suomi on valtiona 
sitoutunut.” 

Mikä on luonnonsuojelulaki?
”Luonnonsuojelulain tavoite on ylläpitää luonnon monimuotoi-
suutta. Laki määrittää säännöt, joilla arvokasta luontoa, eläin-
lajeja ja kasveja suojellaan. Luonnonsuojelulaissa määritellään 
esimerkiksi, miten ja millä perustein kansallispuistoja ja muita 
luonnonsuojelualueita voidaan perustaa. Siinä määritellään 
myös muun muassa, miten EU:n lintu- ja luontodirektiivejä pan-
naan täytäntöön.”

Miksi lakia uudistetaan?
”Nykyinen luonnonsuojelulaki ei ole onnistunut tavoitteessaan, 
sillä suomalainen luonto köyhtyy edelleen. Pääministeri Sanna 
Marinin hallituksen ohjelman tavoite on luonnon monimuotoi-
suuden heikkenemisen pysäyttäminen. Hallitusohjelmassa on 
päätetty luonnonsuojelulain uudistamisesta yhtenä toimenpi-
teenä tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.”

Mitkä ovat nykyisen lain suurimmat puutteet?
”Nykyinen luonnonsuojelulaki on liian suppea. Luonnonsuoje-
lulaista pitäisi tehdä luonnonsuojelun perustuslaki, jonka peri-
aatteita sovellettaisiin kaikkiin maankäyttöä ja luonnonvarojen 
hyödyntämistä koskeviin lakeihin ja lupaprosesseihin.”

Vahva laki   

LUONNON PARHAAKSI

TÄLLÄ PALSTALLA 
ASIANTUNTIJAMME 

YRITTÄVÄT VASTATA 
VAIKEISIIN KYSYMYKSIIN 

YMMÄRRETTÄVÄSTI. 

Asiaa
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Kolme jokea, jotka virtaavat yhteensä 700 kilomet-
riä Itävallan, Kroatian, Unkarin, Serbian ja Slovenian 
läpi, on julistettu Unescon biosfäärialueeksi eli kestä-
vän kehityksen mallialueeksi. Tästä poikkeuksellisen 
monimuotoisesta ympäristöstä tulee Euroopan suurin 
suojeltu jokialue. Euroopan Amazoniksikin kutsutun 
alueen kokonaispinta-ala on noin miljoona hehtaaria. 

Alueella elää esimerkiksi äärimmäisen uhanalaisia 
sampia ja yli 250 000 muuttolintua vuodessa. Suojelu 
hyödyttää myös ihmisiä, jotka saavat alueelta muun 
muassa juomavetensä. Maailman ensimmäisen viiden 
valtion alueella sijaitsevan biosfäärialueen luominen 
on seurausta meidän ja kumppaneidemme monivuoti-
sesta vaikuttamistyöstä.

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

Tuoreita

ONNISTUMISIA

”Euroopan Amazon” suojeltiin 
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Olemme rakennuttaneet kaksi kosteikkoa 
Hangon Täktomiin. Suoraan mereen laske-
van uoman yhteyteen rakennettavat kosteikot 
pidättävät pelloilta ja metsästä tulevaa ravin-
ne- ja kiintoainekuormaa. Kosteikkojen yh-
teenlaskettu pinta-ala on 2,3 hehtaaria, ja ne 
käsittelevät valumavesiä 150 hehtaarin alalta. 
Kosteikkojen merkitys korostuu tulevaisuudes-
sa, sillä ilmastonmuutoksen myötä sateiden ja 
ravinne- ja kiintoainevalumien odotetaan lisään-
tyvän huomattavasti. Kosteikkojen rakentaminen 
lisää myös vesi- ja kahlaajalinnustolle soveltuvien 
elinympäristöjen määrää. Kosteikot toteutettiin osa-
na johtamaamme RANKKU-hanketta.

Lisää kosteikoita läntiselle Uudellemaalle
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F Toukokuussa 2021 asiantuntijoiden tiimi pannoitti kaksi 
lumileopardia Nepalin vuoristossa yhdessä paikallis-

ten asukkaiden kanssa. Osallistuimme pannoituk-
seen ja tuimme sitä rahallisesti. Pannoittaminen 

auttaa suojelemaan uhanalaista lajia, jonka 
elämästä emme tiedä vielä läheskään kaik-

kea. Arka lumileopardi välttää kontaktia 
ihmiseen ja elää karuissa vuoristo-olosuh-
teissa, minkä vuoksi sen tutkiminen on 
vaikeaa. Seurantapantojen GPS-signaalia 
seuraamalla saadaan arvokasta tietoa 
lumileopardien reiteistä ja liikkumisesta. 
Pannoituksen yhteydessä lumileopardeil-
le tehdään mittauksia, joista niin ikään 

saadaan tietoa lajin entistä tehokkampaa 
suojelua varten. Keski-Aasian ja Himalajan 

vuoristossa esiintyvän lumileopardin kannan 
koon arvioidaan olevan 4 000–6 600 yksilöä.

Äärimmäisen uhanalaiset kiljuhanhet lepäilivät jälleen 
syys-lokakuussa muuttomatkallaan Liminganlahdella Oulun 
seudulla. Tämä oli noin 50 vuoden tauon jälkeen jo toinen 
peräkkäinen syksy, kun linnut lepäilivät samalla alueella. 
Lintuja havaittiin yhteensä kahdeksan. Pyysimme yhdessä 
Suomen riistakeskuksen kanssa metsästäjiä noudattamaan 
erityistä varovaisuutta, kun kiljuhanhet olivat paikalla.  

Kehotimme metsästysseuroja harkitsemaan omaehtoisia ra-
joituksia varsinkin hämärällä metsästämiseen. Metsästäjille 

perustettiin myös viestintäryhmä kiljuhanhien liikkeistä tiedot-
tamiseen. Yhteistyö kannatti, sillä havaintojemme mukaan vesi-

lintujen hämäräaikainen metsästys alueella väheni viime vuodesta.

Indonesiassa olemme saaneet lupaavia 
tuloksia äänikarkottimien käytöstä erit-

täin uhanalaisen iravadindelfiinin suo-
jelussa. Kalaverkkoihin kiinnitetyt ja 
äänisignaalia tuottavat karkottimet 
varoittavat delfiinejä päätymästä liian 
lähelle verkkoja ja sotkeutumasta 
niihin kuolettavasti. Kokeilu on to-
teutettu Borneon saarella virtaavalla 
Mahakam-joella, jossa elää noin 80 

iravadindelfiiniä. Verkkoihin sotkeutu-
minen on aiheuttanut joella jopa kaksi 

kolmasosaa iravadindelfiinien kuolemista 
viimeisen 25 vuoden aikana. Paikallisten 

kalastajien mukaan delfiinit pysyvät loitolla 
äänikarkottimilla varustetuista verkoista.
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Nepalissa pannoitettiin kaksi lumileopardia

Kiljuhanhien syysmuutto sujui turvallisesti

Jokidelfiinejä suojellaan äänikarkottimilla 

Lisää kosteikoita läntiselle Uudellemaalle
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RONJA SALMI ON TOIMITTAJA JA YRITTÄJÄ, 
JOKA VUOROTTELEE WWF-LEHDEN KOLUMNISTINA 
JANI KAARON KANSSA.

Voiko rikkinäisillä  

SOMEALUSTOILLA VAIKUTTAA?

Kolumni

Tänä syksynä suomalaiset toimittajat kävivät Sanna Marinin 
Instagramissa. Valtakunnan isoimmissa medioissa tulkittiin 
pääministerin selfieitä kuin ne olisivat olleet kaukomailta tuo-
tuja teelehtiä. Boomer-ihmetyksen keskiössä tuntui olevan ky-
symys siitä, kuinka pääministeri käyttää sosiaalista mediaa. 
Itseäni kiinnostaa jokseenkin päinvastainen kysymys: miten 
some käyttää meitä ja politiikkaa osana bisnestään? 

Jotkut somen vaikutukset politiikkaan ovat ilmeisiä. Uudet vä-
lineet ovat tuoneet politiikkaan lisää poseerausta, sähäkkää 
spinnausta ja nopeutta. Kriitikoiden mielestä somen osasyytä 
on myös niin sanottu identiteettipolitiikka. Kritiikin keskiössä 
ollut Instagram on toki henkilöön keskittyvä, minäkeskeinen ja 
kuvapainotteinen alusta, mutta toisaalta se on tila, jossa polii-
tikkonainen on ensi kerran saanut rajata omat kuvansa ja valita 
ilmeensä. Somen joukkovoimalla perinteiseen mediaan nouse-
vat myös puheenaiheet, kuten Me Too ja Black Lives Matter.

Alustat eivät kuitenkaan ole neutraaleja tai kohtele politiikan 
aiheita tasapuolisesti. Algoritmit suosivat suuria, kärjistyneitä 
tunteita ja sensuroivat tiettyjä sisältöjä. Facebookista tihkuu jat-
kuvasti tietoa, kuinka tämä megalomaaniseksi paisunut yritys 
taipuu autoritääristen valtioiden sensuurikäskyihin. Facebookin 
tehtävänä kun ei ole luoda yhteiskuntarauhaa vaan tuoda  
voittoja osakkeenomistajilleen.

Facebookin entinen työntekijä Frances Haugen on verrannut  
yhtiötä tupakkafirmoihin, joiden toimintaan puututtiin 
1960-luvulta alkaen. Tulevaisuudessa valvomattomat algo-
ritmit voivatkin olla kauhistelun aihe, siinä missä nyky-
nuoren on mahdotonta käsittää, kuinka pankkikontto-
rissa on joskus saanut polttaa.

Somealustat ovat rikkinäisiä. Niiden rakennuspali-
koissa on seksismiä, rasismia ja kulutushysteriaa ja 
narsismia. Mutta myös rikkinäisillä alustoilla voi-
daan ajaa muutosta parempaan. Greta Thunbergin 
Fridays for Future -koululakko tuskin olisi noussut 
globaaliksi ilmiöksi ilman sosiaalisen median 
tukea. Juuri somessa havahduttiin siihen, että  
Amazon palaa.

Instagramin tarinoita tai yksityisviestejä ei ehkä 
luotu poliittiseen keskusteluun, mutta niin vain 
käyttäjät ovat valjastaneet ne käyttöönsä. Tarinois-
sa tapahtuvaa keskustelua voi olla vaikea lukea, jos 

alustalla vain silloin tällöin piipahtaa. Mutta vakituisille käyt-
täjille toisiinsa viittaavat tarinat ovat polku, jota on helppo 
seurata. Instagramin vaikuttajatyötä ja poliittista keskustelua 
kritisoiva puhe onkin sukua ajatukselle, että kadulla mieltään 
osoittavat ihmiset ilmaisevat ajatuksiaan jotenkin väärin. ”Vää-
ränlaisen vaikuttamisen” paheksuminen on kansanedustaja 
Anna Kontulan kuvaaman pikkuporvarillisuuden ilmentymä, 
jossa käytöstavat ovat moraalia korkeammalle arvostettu asia. 
Tässä ajattelutavassa Elokapinan mielenosoitus on ajatuksel-
taan hyvä, mutta toimintatavaltaan tuomittava.

Journalismilla on someuutisoinnissaan itsetutkiskelun paikka. 
Sosiaalisen median alustat vaikuttavat siihen, miten ja minkä-
laista politiikkaa tehdään, mutta kysyykö journalismi itseltään, 
miten journalismiin vaikutetaan? Jos toimittajat tyytyvät rapor-
toimaan Twitter-tantereen tapahtumia, pelaavat ne somejättien 
algoritmipeliä, jossa provosoituminen on puoli ruokaa. Poliit-
tisessa somessa journalismia tarvitaan, koska siinä missä some 
mahdollistaa kansalaisvaikuttamisen, on se myös vallassa ole-
ville päättäjille areena, jossa ei-toivotut kysymykset voi ohittaa 
peukalon pyyhkäisyllä. 
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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

Saariston marinoidut 

SILAKAT
Annoksia: 4–6

Valmistusaika: 1 vrk + 1 vrk

Ainekset
300–400 g silakkafileitä

Etikkaliemi
1 dl etikkaa
1/2 l jääkylmää vettä
1 rkl merisuolaa

Marinointiliemi
3 pientä punasipulia
1/2 dl silputtua purjonvartta
1 1/2 dl vettä
vajaa 1/2 dl etikkaa
5 rkl sokeria
2 1/2 tl suolaa
1/2 tl rouhittua valkopippuria
5 maustepippuria
1 laakerinlehti
2 rkl öljyä

1. Poista silakoista selkäranka ja nahka. 
Puolita fileet pituussuunnassa ja laita 
kypsymään etikkaliemeen yöksi jää-
kaappiin.

2.  Siivilöi etikkaliemi pois ja jätä silakat 
valumaan lävikköön. Leikkaa sipulit 
ohuiksi renkaiksi ja asettele silakka- 
fileet, sipulirenkaat ja purjosilppu ker-
roksittain.

3.  Sekoita marinadi ja kuumenna no-
peasti kattilassa. Jäähdytä. Kaada 
kylmä liemi silakoiden päälle. Anna 
marinoitua jääkaapissa yhden vuoro-
kauden ajan.

4.  Tarjoile alkupalana tumman leivän 
kanssa.
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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

Kilautetaan  
kummille!

Puhelimeen vastasi 
Liisa, joka on ollut 

WWF-kummina 12 vuotta.

Mikä on lempipaikkasi luonnos-
sa? ”Luonnossa on monia minulle 
tärkeitä asioita, mutta lempipaik-
kojani ovat metsäpolut ja järvien 
rannat.”

Mikä on mielestäsi parasta tal-
vessa? ”Talvessa on viehättävää 
hiljaisuus, kun luonto rauhoittuu 
lepoon. On tunne, että puutkin 
ovat syvässä unessa talven ajan.”

Mikä sai sinut liittymään WWF- 
kummiksi? ”Liityin siksi, että  
WWF:n asia on tärkeä, ja luonto 
tarvitsee puolustajia.”

Kiitos tuestasi!
Kiitos kaikille tukijoillemme kuluneesta 
vuodesta! Ilman teitä työmme luonnon 
puolesta ei olisi mahdollista. 

Toivottavasti olette rinnallamme myös 
vuonna 2022, sillä vain yhdessä voimme 
saada tuloksia aikaan.

WWF:llä ja Supermarsu 
2 -elokuvan pörröisellä 
päähenkilöllä on sama 
tavoite: pelastaa pölyt-
täjät ja luonnon moni-
muotoisuus. Yhteistyöllä 
WWF ja elokuvan tekijät 
haluavat innostaa kaik-
kia toimimaan sankarei-
na ja suojelemaan luon-
toa. Elokuvan ensi-ilta 
on 21. tammikuuta.

Sinäkin voit auttaa 
pölyttäjiä sivuillamme  
wwf.f i/super marsun 
kanssa. Tekemällä lah- 
joituksen luonnon moni-
muotoisuuden suojelu-
työhön saat ladattavaksi  
myös Supermarsu-ku-
van, jolla voit kannustaa 
muutkin pelastamaan-
pölyttäjiä. Jokaista tarvi-
taan! 

WWF JA SUPERMARSU YHTEISTYÖSSÄ

Ethän unohda 
kummimaksua? 

 Säännöllisten lahjoit-
tajien tuki on meille ää-

rimmäisen tärkeää, sillä se 
mahdollistaa pitkäjänteisen 

suojelutyömme. Tiesithän, että 
kaikkein kätevimmin voit maksaa 
kuukausilahjoituksesi ottamalla 
verkkopankissasi käyttöön e-laskun 
automaattisen hyväksynnän? Näin 
sinun ei tarvitse muistaa maksua 
kuukausittain, vaan lahjoitussum-
ma maksetaan automaattisesti ajal-
laan. Kiitos, kun olet mukana!

KURKKAA 
KAUPPAAN!

WWF-TUOTTEITA  
OSTAMALLA TUET 
TYÖTÄMME LUONNON 
HYVÄKSI.
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Suojaa pääsi 
kylmältä
WWF:n ja Villawoolin yh-
teistyömalliston pipo sopii 
ulkoiluun kirpeässä ilmassa. 
Villawool lahjoittaa jokaisen 
myydyn pipon hinnasta 
3 euroa arktisen alueen 
suojeluun. Tue suojelu-
työtämme ja tilaa omasi:

kauppa.wwf.fi

Aineeton joululahjavinkki!  Hanki kummius lahjaksi läheisellesi osoitteesta wwf.fi/lahjaksi
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Espoolaiskoulun nelosluokkalaiset piirsivät julisteen 
Itämeren kaloista ja lahjoittivat osan työnsä 

myyntituotoista WWF:lle Itämeren suojeluun.

Niipperin kou-
lun 4S-luokas-
sa käy kuhina, 
kun graafikko 
Anna Kristeri 
neuvoo oppi-
laita silakan 

piirtämisessä. 
Ensin piirretään 

pallo, sitten lisätään 
pari kaarevaa viivaa ja pian taululle onkin 
ilmestynyt veikeän näköinen silakka.

”Oho, tästä silakasta tuli vahingossa aika 
pullukka”, kommentoi yksi oppilaista piir-
rostaan.

Oppilaat viettävät koko aamupäivän piir-
täen Itämeren kaloja. Kaloista painetaan 
julisteita ja postikortteja, joita myymällä 
oppilaat keräävät rahaa luokan kassaan. 
Osan tuotoista oppilaat päättivät lahjoit-
taa WWF:lle Itämeren suojeluun. 

”Meri saastuu, kun ihmiset roskaa-
vat. Kaikkien pitäisi saada elää rauhassa 
täällä maapallolla ja kalatkin tarvitsevat 

suojaa”, silakkaa värittävä Enna perustelee 
luokan päätöstä auttaa Itämerta. 

Opettaja Sanna Ojala kertoo luokan ole-
van projektista innoissaan. 

”Perehdyimme tätä varten Itämereen ja 
sen asukkeihin opetussuunnitelmasta poi-
keten jo hieman etukäteen viime vuonna”, 
Ojala sanoo.

Auttaminen on hauskaa
Silakkapiirustukset ovat pian valmiita, ja 
seuraavana vuorossa on kampela. Kampe-
lan samalla puolella sijaitsevat mulkosil-
mät herättävät hilpeyttä luokassa.

Andreaksen ja Lukan 
mielestä kalojen piir-

täminen on haus-
ka tapa auttaa 
luontoa. Kam-
pelaa on heidän 
mielestään eri-
tyisen kiva piir-

tää, koska se on 
pullea ja helppo 

värittää.
”Siistein-

tä kaloissa 
on, että ne 
osaavat hen-
gittää veden 
alla ja uida”, 
he pohtivat.

Eemil kertoo lem-
pikalansa olevan hauki.

”Pidän hauesta, koska se on ahmatti ja 
syö muita kaloja.”

Luonnon auttaminen on oppilaille tär-
keää myös koulun ulkopuolella. Elvira ja 
Seela kertovat keräävänsä vapaa-ajalla  
roskia luonnosta. 

Minja ei voi ymmärtää, miksi ihmi-
set heittävät roskia maahan, vaikka ihan  
vieressä olisi roskakori. Minja kertoo pi-
tävänsä Itämeren suojelua tärkeänä, sillä 
piirtämiensä kalojen tapaan hän viihtyy 
myös itse merivedessä, ainakin kesäisin.

”Meillä on mökki meren rannalla ja uim-
me tosi paljon Itämeressä”, hän kertoo. 

TEKSTI JA KUVAT TIITU SAARIKOSKI

Kaloja taiteilemalla 

APUA ITÄMERELLE

WWF
kummit
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AUTA LUONTOA 
JOULUTERVEHDYKSELLÄ!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille tukijoillemme!

WWF:n joulutervehdys on helppo ja
ympäristöystävällinen tapa muistaa
läheisiä. Samalla tuet työtämme pohjoisen
luonnon ja lajien suojelemiseksi. Jo 15 eurolla
pääset lataamaan kauniin joulukortin ja suurem-
malla lahjoituksella saat useamman upean kuvan.
Saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Voit ilahduttaa läheistä myös aineettomalla joululahjalla 
antamalla lahjaksi WWF-kummiuden.
Luonto kiittää!
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