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Elämme luonnon

kohtalonvuotta
© aki-pekka sinikoski / WWF

Pessimistien suosiman sanonnan mukaan lupaukset on tehty rikottaviksi. Vaikka olen pesunkestävä optimisti, ajoittain sanonnassa tuntuu olevan vinha perä.
Luonnon suojelemiseksi on solmittu runsaasti kansainvälisiä sopimuksia. Moneen sopimukseen on kirjattu, että niiden kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan vuoteen 2020
mennessä.
Elämme vuotta 2020, ja minulla on ikäviä uutisia: monia tavoitteita ei saavuteta kuluvan vuoden aikana. Ylikalastus jatkuu EU:n alueella, luonnon monimuotoisuus hupenee
yhä eikä maapallon pinta-alasta saada suojeltua 17 prosenttia vuoden loppuun mennessä.
Lupaukset on rikottu, koska löysät sopimustekstit ovat antaneet siihen mahdollisuuden.
Tänä vuonna kirjoitetaan uusiksi monta luonnon turvaksi solmittua sopimusta, ja siksi vuosi 2020 on poikkeuksellisen tärkeä. Esimerkiksi loppuvuodesta uudistettavan YK:n
kansainvälinen biodiversiteettisopimuksen on oltava nykyistä huomattavasti sitovampi,
jotta luonnon köyhtyminen voidaan pysäyttää.
Ilmastokriisin torjunnan kannalta ratkaisevat askeleet otetaan Glasgow’n ilmastokokouksessa. Valtioiden pitää julkistaa tiukennetut päästövähennystavoitteensa ennen kokousta. Ilmaston lämpeneminen on rajoitettava 1,5 asteeseen luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin
turvaamiseksi.
Suomella on mahdollisuus vaikuttaa tehokkaiden kansainvälisen sopimuksen syntymiseen. Luonnon hätä on noussut viime vuosina yhä voimakkaammin julkiseen keskusteluun. Olen vakuuttunut, että tämä paine pakottaa päättäjät siirtymään vihdoin sanoista
tekoihin.

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi

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

facebook.com/
wwfsuomi

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

instagram.com/
wwfsuomi

wwf.fi/uutiskirje

wwf.fi
wwf.fi/kummiksi
wwf.fi/yritykset
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Pinnalla
nyt
Työntekijöidemme
vinkit kevääseen.

AlexandRa
Antell
art director

Vegaaniskannerisovellus on oiva apu
kasvisruokavaliota
harjoittelevalle. Sillä voi
skannata tuotteiden
EAN-koodit ja selvittää,
ovatko ne esimerkiksi
vegaanisia tai laktovegetaarisia.

Liisa
Rohweder
pääsihteeri

Huhtikuussa kannattaa bongata lintuja!
Esimerkiksi Helsingin
Viikissä voit nähdä
harmaahaikarayhdyskunnan ja Espoon
Laajalahdessa erilaisia tikkoja sekä monia eri vesilintulajeja.

© Lauri Rotko

Sushiravintolat tukevat
luonnonsuojelua
Sushibar + Wine lahjoittaa jokaisesta
myydystä New Nordic -lajitelmasta 50
senttiä WWF:n Itämeri-työlle. Hanko
Sushi puolestaan lahjoittaa jokaisesta myydystä lohilajitelmasta 50 senttiä
WWF:n työlle kestävän kalanviljelyn
edistämiseksi. Molemmat ravintolaketjut ovat MSC- ja ASC-sertifioituja. Se
tarkoittaa, että merenelävät ovat jäljitettävissä lautaselta aina pyyntipaikkaan
asti. MSC- ja ASC-sertifioidut tuotteet
löytyvät WWF:n Kalaoppaan vihreältä
listalta.
wwf.fi/kalaopas

Sarvikuonojen
salametsästys väheni

Videokampanja: Sovussa petojen kanssa

Sarvikuonojen salametsästys väheni Etelä-Afrikassa vuonna 2019, kertovat maan
viranomaiset. Vuonna 2019 Etelä-Afrikassa salametsästettiin 594 sarvikuonoa,
kun vuonna 2018 luku oli 769. Suunta on
hyvä, mutta salametsästys ja elinalueiden
häviäminen uhkaavat edelleen sarvikuonojen tulevaisuutta.

WWF:n helmikuussa aloittama Euroopan laajuinen videokampanja antaa äänen ihmisille, joiden mielestä suurpetojen kanssa voi elää rinnakkain. Videoilla esiintyy esimerkiksi karjankasvattajia ja lammaspaimenia, jotka ovat löytäneet tapoja suojella eläimiään
pedoilta. Lisäksi videoilla pääsevät ääneen tavalliset asukkaat, kuten lieksalainen Eliisa
Kiiskinen (kuvassa), jotka hyväksyvät susien, karhujen, ilvesten ja ahmojen läsnäolon.
”Ihmisten ja suurpetojen välinen rinnakkaiselo on mahdollista, jos ihmiset ovat valmiita
oppimaan toisiltaan ja heiltä löytyy halua yrittää sopeutua tilanteeseen”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.
Virallisten arvioiden mukaan Euroopassa elää tällä hetkellä noin 17 000 sutta, 17 000
karhua, 9 000 ilvestä ja 1 250 ahmaa. Videot osoittavat, kuinka ihmiset eri maista ovat
löytäneet tapoja elää rinnakkain suurpetojen kanssa.
”Suurpetojen kanssa elävien paikallisyhteisöjen tilanteet ja reaktiot ovat hyvin erilaisia
eri puolilla Eurooppaa. Toivomme, että videot inspiroivat ihmisiä etsimään ratkaisuja paikallisiin haasteisiin”, Tolvanen sanoo.
Videokampanja on osa LIFE EuroLargeCarnivores -hanketta, jota EU rahoittaa. Videot
on kuvattu Suomessa, Norjassa, Saksassa, Ranskassa, Slovakiassa, Italiassa, Espanjassa,
Portugalissa, Puolassa, Itävallassa, Unkarissa ja Romaniassa.

Tofusta lahjoituksia sademetsille
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Jalofoods lahjoittaa jokaisesta myydystä Jalotofu Maustamaton (270 g) -pakkauksesta
10 senttiä WWF:lle. Varoilla tuetaan sademetsien suojelua. Kaksi kolmasosaa maailman eläin- ja kasvilajeista elää sademetsissä.
Monet lajit ovat uhattuina niiden elinalueiden kapenemisen vuoksi, kun metsiä tuhotaan muun muassa kestämättömän maatalouden ja kaivostoiminnan takia. Jalotofu on
luomua ja sillä on Reilun Kaupan sertifikaatti.

Anne
Tarvainen
ohjelmapäällikkö

Järjestä taimivaihtarit
viherpeukaloiden
kesken. Kauppojen
pusseissa on usein
liian paljon siemeniä
yhdelle, joten ylijäämät
voi antaa kaverille.
Voitte myös vaihtaa
taimia keskenänne.

Anna
Soirinsuo
meriasiantuntija

Silakka on ympäristöystävällinen valinta
ruokapöytään. Niinpä
huhti-toukokuun
vaihteessa kannattaa
kokeilla silakan ongintaa. Silakka on niin
ahne, että pelkkä kiiltävä koukku kelpaa.

Essi AarnioLinnanvuori
ympäristökasvatuksen asiantuntija

Ryhdy kansalaistutkijaksi ja osallistu
Luonto-Liiton järjestämään kevätseurantaan. Seurannassa
tarkkaillaan yli 40
eläin- ja kasvilajia.
Havainnot lajeista
ilmoitetaan osoitteessa kevatseuranta.fi.

© panu kunttu / wwf

© Lauri Rotko

Elina Erkkilästä
vesistösankari
WWF:n johtava sisävesiasiantuntija Elina Erkkilä on saanut Suomen ympäristökeskuksen vesistökunnostusverkoston
myöntämän kunniamaininnan. Vesistösankari-kampanjassa esitellään henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan vaikuttaneet
vesistöjemme tilan parantamiseen. Erkkilän työ vesistöjen eteen on monipuolista: hän pyrkii vaikuttamaan poliittisiin
päätöksiin ja on mukana käytännön suojelutyössä, kuten purokunnostuksissa,
padonpuruissa ja kosteikoilla.

Luontohelmet jäivät vaille lain suojaa
Alkuvuodesta julki tulleiden tietojen mukaan jopa 30 000 hehtaaria aiemmin suojeltuja
luontokohteita on jäänyt Suomessa vaille lain suojaa. Metsälakiin tehdyt muutokset mahdollistavat nyt hakkuut näillä luontoarvoiltaan erityisen tärkeillä alueilla.
”Hehtaarimäärä, jolta on kadonnut lain suoja, vastaa Espoon maapinta-alaa. Kyseessä
on ennennäkemätön heikennys metsäluonnon lakisääteiseen turvaamiseen”, WWF:n johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.
Suomen metsäkeskus ylläpitää rekisteriä niin sanotuista erityisen tärkeistä elinympäristöistä, jotka on suojeltava lailla. Tällaisia elinympäristöjä ovat esimerkiksi purojen ja
lähteiden rantametsät, monenlaiset suot ja rehevät lehdot, sillä niissä elää poikkeuksellisen rikas eliölajisto. Metsälain uudistuksen yhteydessä erityisen tärkeiden elinympäristöjen kriteerejä kiristettiin, minkä seurauksena Metsäkeskus on poistanut rekisteristään ison
määrän kohteita.
”Jo ennen lain uudistamista laaja tutkijaryhmä varoitti metsälain uudistuksen olevan
valtava heikennys luonnon kannalta. Nyt tämä heikennys on konkretisoitunut karmealla
tavalla, kun näiltä luontohelmiltä on viety lain turva”, Kunttu sanoo.
Suomen metsäluonnon uhanalaistuminen on tuoreiden tietojen mukaan jatkunut.
”Metsälakia pitää muuttaa nyt nopeasti metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi”, Kunttu sanoo.

Tältä näyttää
ilmastonmuutos
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Ilmastonmuutos
tuo Suomeen uusia lajeja, muuttaa
elinympäristöjä ja
vaikeuttaa pohjoisiin
oloihin sopeutuneiden
lajien elämää. Myös ihmiset
tuntevat ilmastonmuutoksen
vaikutukset: talven vesisateet lisääntyvät
Etelä-Suomessa, ja lumen ja roudan määrä
vähenee. Näitä muutoksia pääsee nyt tarkastelemaan WWF:n uudesta palvelusta.
Palvelun tiedot perustuvat WWF:n teettämään selvitykseen, jossa käydään läpi tuoretta tutkimustietoa ilmastonmuutoksen
vaikutuksista Suomen luontoon.
wwf.fi/ilmastonmuutos-suomessa
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Askarruttaako
jokin? WWF:n
asiantuntijat
vastaavat.
Lähetä kysymyksesi
meille: info@wwf.fi

Onko soijan syöminen ympäristöteko? ”Eläinperäisten tuotteiden tuotannon vaikutukset ovat yleensä moninkertaisesti
suuremmat kuin kasvituotteiden. Samaa pätee soijaan, sillä valtaosa maailman soijasadosta käytetään eläinten rehuksi. Tällaisen rehusoijan viljely aiheuttaa metsäkatoa ja köyhdyttää luontoa. Siksi ympäristön kannalta soija kannattaa syödä soijana,
ei eläinten kautta kiertävänä rehuna. Esimerkiksi soijapihvi on
hiilijalanjäljeltään selvästi parempi valinta kuin jauhelihapihvi.
Jos eläintuotannon määrä saataisiin laskuun, tarvittaisiin myös
vähemmän soijaa ja muita rehuksi kasvatettuja kasveja. Siksi
soijaan liittyvien ongelmien ratkaisun kannalta oleellisinta on vähentää lihankulutusta ja tuottaa soijaa vastuullisesti.”

Mari Koistinen
suojeluasiantuntija

Nuoret haluavat

toisen Earth Hourin
Teksti Noora Laaksonen • KuvA Teija Korhonen

Viime kesänä kouvolalainen Jade Suhonen (kuvassa oikealla) pohti, miten ihmisiä saisi heräteltyä pohtimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Suhonen keskusteli asiasta tätinsä kanssa, ja pian idea oli syntynyt: vuoteen pitäisi saada
toinen Earth Hour. Se olisi syyskuun viimeisenä lauantaina.
Syksyllä 2019 Suhonen kampanjoi uuden Earth Hourin
puolesta yläkoulullaan. Nuorten huoli ympäristöstä kuultiin, ja kohta hän olikin ystävänsä Katri Kortelaisen kanssa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ilmastoseminaarissa
tuomassa nuorten mielipidettä esiin. Toisen Earth Hourin
kohtalo on vielä auki: Suhonen pitää kampanjaan liittyvää
Instagram-tiliä @2xearthhour ja kerää nimiä adressiin,
joka on tarkoitus luovuttaa ympäristöministeri Krista Mikkoselle.
”Olemme saaneet paljon positiivista palautetta, ja moni
on lähtenyt mukaan”, Suhonen kertoo.
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Suhonen ja Kortelainen korostavat, että myös nuoret haluavat ja pystyvät vaikuttamaan omilla tavoillaan. He ovat
esimerkiksi vähentäneet lihansyöntiä ja saaneet vanhempansa kierrättämään innokkaammin. Lisäksi Suhonen ja
Kortelainen ovat huomanneet, että heidän lähellään olevat
ihmiset ovat alkaneet miettiä enemmän valintojensa vaikutusta luontoon ja ilmastoon.
”Kukaan ei uskalla heittää roskaa maahan meidän ympärillämme.”
Heillä on myös viesti vanhemmille:
”Opettakaa lapsianne toimimaan ilmaston hyväksi. Pidetään pallo pystyssä!”
WWF:n Earth Hour on maailman suurin ilmastotapahtuma, jota vietetään seuraavan kerran 28. maaliskuuta. Lue lisää ja osallistu: wwf.fi/earthhour

© aki-pekka sinikoski / WWF
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Kolumni

Nostalgiaa

monessa sukupolvessa
Viime vuonna luontoelokuvien tekijä Marko Röhr kertoi
Anna-lehden haastattelussa työnsä motivaatiosta näin: ”Teen
luontofilmejä tallentaakseni muuttuvaa kansallismaisemaa.
Haluan näyttää luonnon tuleville sukupolville sellaisena, kuin
se on ollut.”
Haastattelu sai minut mietteliääksi. Mitä jos minä olisin taltioinut luontoa sellaisena, kuin sen itse nuorena luonnonharrastajana koin? Olisin taltioinut valtavat kottaraisparvet, jotka
muuttoaikoina täyttivät takapihamme nurmikon. Olisin taltioinut pensastaskut ja peltosirkut, jotka olivat tavallinen nähtävyys aivan kotikulmillani. Olisin taltioitunut auton ikkunaan
läsähtelevät hyönteiset, kun lapsena ajoimme merenrantaan
uimaan. Sillä missä ne ovat nyt – kottaraiset, pensastaskut ja
ikkunaan läsähtelevät ötökät?
Entä jos äitini olisi taltioinut luontoa silloin, kun hän oli pieni? Äiti ei harrastanut luontoa eikä paljon tuntenutkaan sitä,
ja ehkäpä juuri siksi mieleeni jäivät nämä sanat: ”Sitä mie olen
ihmetellyt, että missä on kissankäpälät. Niitä oli ennen joka
paikassa. Ja missä on se ihana tuoksumaarianheinä? Meillä
tuoksui kesällä siltä koko piha.”

sitä, minkä minä näen jo vakavasti köyhtyneenä monimuotoisuutena? Entä jos ekosysteemit olivat köyhtyneet jo silloin, kun
minä olin lapsi?
Valokuvaajat ja dokumentaristit tekevät arvokasta työtä tallentaessaan sitä, mitä on nyt, mutta hekään eivät voi tallentaa
sellaista, mikä on jo kadonnut. Sen sijaan sukupolvien ketju voi
kertoa siitä paljon. Se, miten maailma on muuttunut isopapan
ajoista tähän päivään asti, on hieno historiankirjoitus. Ja mikäpä saisi lapsia siitä paremmin kiinnostumaan kuin isopapan tai
papan kertomukset, miten näilläkin seuduilla metsämansikoita
oli niin paljon, että niitä sai syödä vatsansa kipeäksi ja perhosia
niin runsaasti, että tuskin näki eteensä.
Sukupolvien ketjussa voidaan levittää myös rakkautta luontoon ja pitää yllä pientä toivonkipinää siitä, että hyvät ajat
vielä palaisivat. Jopa niin hyvät, että sellaisesta tietää vain
isopappa.

Niinpä. Kissankäpälä on nyt silmälläpidettävä eli lähes uhanalainen laji, eivätkä maarianheinät muodosta enää samanlaisia
laajoja, tuoksuvia kasvustoja kuin äitini lapsuudessa.
Entä mitä lapseni taltioisivat luonnosta tänä päivänä? On
uskomatonta ajatella, että kun kotieläinten määrä edelleen vähenee ja vähät jäljellä olevat suljetaan sisätiloihin, haara- ja räystäspääskyt saattavat olla lapsilleni
muutaman vuoden päästä harvinaisia nähtävyyksiä.
Olen aina ollut optimistinen luonnon monimuotoisuuden suhteen. Kun kerran tiedämme, miksi lajit
vähenevät, tiedämme myös, mitä meidän on tehtävä mahdollistaaksemme niiden paluun. Luonto tulee aina takaisin, jos sen annetaan tulla.
Mutta millainen luonto? Miten osaamme kaivata
sellaista, mistä emme tiedä? Meillä on taipumus
muistella kaiholla sitä, mitä olemme kokeneet lapsuudessa. Mutta entä jos omat lapseni nostalgisoivat
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Jani Kaaro on toimittaja ja tietokirjailija,
joka vuorottelee WWF-lehden kolumnistina
Ronja Salmen kanssa.

© Mervi Kunnasranta / UEF

Kuutit syntyivät

heikoille jäille
Teksti Joonas fritze

Erittäin uhanalainen saimaannorppa kärsi
historiallisen lämpimästä talvesta.
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WWF:n aluevastaava Ismo Marttinen on huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista saimaannorpan tulevaisuuteen.

”Ei hyvältä näytä.”
Hiekka rahisee Ismo Marttisen jalkojen
alla, kun hän astelee pitkin Taipalsaaressa
sijaitsevan Sarviniemen lumetonta rantaa.
Pitkän ja kapean niemen edustalla aukeavan
Mäntysaarenselän jää ei kestä pilkkimiestä.
Lännestä lähestyy saderintama – pian vihmoo vettä. Eletään helmikuun loppua.
Suomen talvi oli tänä vuonna historiallisen lämmin. Leuto sää vaikutti luontoon
monella tapaa. WWF:n aluevastaavana toimiva Marttinen on erityisen huolissaan saimaannorpasta.
Kun lunta on riittävästi, saimaannorppa synnyttää poikasensa rantakinokseen
kaivamaansa pesään. Pesä suojaa poikasta
pedoilta ja hyiseltä viimalta. Ilman pesän
suojaa jopa puolet kuuteista voi kuolla.
Marttinen osoittaa vastarannalla sijaitsevaa lumetonta saarta.
”Tuon saaren rannalla on perinteinen saimaannorpan pesäpaikka. Normaalisti sen
rannassa olisi tähän aikaan vuodesta kinos,
jonka sisällä norppanaaras valmistuisi synnyttämään poikasen. Nyt ei ole lunta lainkaan. Jos meillä olisi hyvät kiikarit, saattaisimme nähdä norpan avojäällä.”
Viime vuosina saimaannorpan suojelemiseksi on tehty niin sanottuja apukinoksia.
Apukinokset ovat ihmisen kolaamia isoja
lumikasoja, joiden suojiin norppa voi kaivertaa pesänsä. Ihmisen tekemät kinokset
ovat pelastaneet norpan pesinnän monena
huonona lumitalvena.
Tänä vuonna jää oli niin ohut, etteivät
kolaajat päässeet Etelä-Saimaalla monelle
perinteiselle pesäpaikalle. Joillain alueilla
kinostalkoiden esteenä oli lumen puute.

”Tämä talvi on kyllä menetetty Etelä-Saimaalla”, Marttinen huokaisee.
Saimaa on yksi Euroopan suurimmista järvistä, joten lumi- ja jäätilanne voi
vaihdella huomattavasti alueelta toiselle.
Esimerkiksi Savonlinnan seudulla lunta ja
jäätä oli hieman enemmän kuin etelässä, ja
apukinoksia voitiin tehdä hieman paremmissa oloissa.
Saimaannorpan suojaksi kolattiin Metsähallituksen johdolla tänä vuonna noin 150
kinosta. Kinosten kolaamiseen osallistuivat
aiempien vuosien tapaan WWF, Itä-Suomen
yliopisto ja suuri määrä vapaaehtoisia. Historiallisen leudon talven takia apukinoksia
saatiin tehtyä aiempia vuosia vähemmän.
Ne jäivät monin paikoin myös suunniteltua
pienemmiksi.

Ilmastonmuutos näkyy Saimaalla
Ismo Marttisen suku on pitänyt jo 68 vuoden ajan kirjaa eteläisen Saimaan jäätymisestä. Ennen tätä vuotta seurantahistorian
myöhäisin jäätymispäivä oli vuodelta 2012,
jolloin mittauspisteenä toimiva Mäntysaarenselkä jäätyi 27. tammikuuta. Tänä vuonna selkä jäätyi vasta 5. helmikuuta.
”Vaikka ennätykset on tehty rikottaviksi,
tämän ennätyksen rikkoutumista en olisi halunnut olla todistamassa”, Marttinen sanoo.
Ismo Marttisen isän Kaikun aloittama
havaintosarja on yhtenäinen vuodesta
1952 lähtien. Kun seurantahistorian ensimmäisten 15 vuoden aikana (1952–1966)
keskimääräinen jäätymispäivä oli 13. joulukuuta, edellisten 15 vuoden keskiarvo
(2005–2019) on 6. tammikuuta.
”Yksi huono talvi ei vielä ole kohtalokas

norppakannalle. Merkit kuitenkin näyttävät,
että lämpimät talvet yleistyvät. Jos kehitys
jatkuu, tilanne näyttää synkältä norpan kannalta”, Marttinen sanoo.

Apua keinopesistä?
Apukinoksia ei voi kolata ilman lunta ja
jäätä. Niinpä Metsähallitus ja WWF:n tukemat Itä-Suomen yliopiston norppatutkijat
selvittävät, hyväksyvätkö saimaannorpat
ihmisten tekemiä rakennelmia synnytyspesikseen.
Vuonna 2018 tutkimuksessa tehtiin läpimurto, kun norppanaaras synnytti terveen
kuutin ponttoneiden varassa kelluvaan ja
pohjaan ankkuroituun keinopesään. Saimaannorpan keinopesät ovat prototyyppejä, joita kehitetään ja testataan.

Saimaalle vietiin
noin 20 keinopesää.
Tänä talvena Saimaalle vietiin noin 20
keinopesää eri materiaaleista. Myös WWF
vei Etelä-Saimaalle yhden keinopesän.
”Keinopesistä voi olla konkreettista apua
tulevaisuudessa, mutta ehdottomasti tärkeintä on hillitä ilmastonmuutosta”, Ismo
Marttinen sanoo.
”Saimaannorpan suojelua on jatkettava,
sillä se ei ole vielä läheskään turvassa. Meidän on muistettava, että jos saimaannorppa
häviää Saimaalta, se häviää koko maailmasta. Siksi norpan suojelu on kunnia-asia suomalaisille ja etenkin meille Saimaan alueen
asukkaille.”

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta

9

© Katja Nuorvala / WWF

10

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta

Luonto

hoitaa meitä
Teksti Anne Brax

Luonnon tervehdyttävistä vaikutuksista on jo tieteellistä
näyttöä. Jos tutkimustulokset otettaisiin vakavasti,
ympäristömme muuttuisi paljon nykyistä vihreämmäksi.
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rauhoittaa ja nopeuttaa stressistä palautumista”, Tyrväinen sanoo.

Saako kävelyretki metsässä sinut rauhoittumaan ja virkistymään? Hakeudutko mielelläsi meren rannalle tai metsän syliin, kun
ahdistaa ja huolet painavat?
Et ole ainoa. Monet ihmiset kokevat saavansa terveyttä ja mielenrauhaa luonnosta.
Viime vuosien tieteellinen tutkimus luonnon terveyshyödyistä tukee ihmisten omakohtaisia havaintoja.
”Vihreässä ympäristössä ihminen voi paremmin. Tämä on seurausta monen tekijän
yhteisvaikutuksesta”, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen. Tyrväinen on tutkinut luonnon terveysvaikutuksia usean vuoden ajan.
Koska viheralueet ovat hiljaisempia ja
saasteettomampia kuin rakennetut ympäristöt, ne voivat innostaa ihmisiä liikkumaan. Vihreässä ympäristössä oleskelu
vaikuttaa myönteisesti myös mielialaan ja
auttaa hallitsemaan stressiä.
”Metsässä oleskelu laskee sydämen sykettä ja verenpainetta nopeasti. Myös lihasjännitys vähenee. Kaikkein selkeimmin metsässä samoilu vaikuttaa mielialaan, sillä metsä

Pienet vihersirpaleet eivät riitä

W

i

ld

W

on

de

o
rs

fE

uro

Widstrand / WWF
pe /

onas
© jo

fritze / WWF

©

Tyrväisen kenttäkokeessa Helsingissä verrattiin keskenään metsäistä ja laajaa Keskuspuistoa, kaupungin syleilyssä sijaitsevaa
Alppipuistoa ja vilkasta keskusta-aluetta.
Kokeessa mitattiin muun muassa koehenkilöiden mielialoja, stressihormoniksikin kutsutun kortisolin tasoa, verenpainetta sekä
sydämen sykettä. Tulosten perusteella arvioitiin, miten eri alueilla oleskelu elvyttää
ihmisiä.
”Metsän myönteiset vaikutukset näkyivät jo viidessätoista minuutissa”, Tyrväinen
kertoo. Mitä pidempään metsässä viipyi,
sitä selvempiä vaikutukset olivat.
Sekä Keskuspuiston metsä että kaupungin
sykkeessä sijaitseva Alppipuisto elvyttivät
osallistujia, mutta Keskuspuiston metsä oli
heidän mielestään selvästi miellyttävin. Viheralueiden koolla, muodolla ja laadulla on
merkitystä terveysvaikutusten kannalta.
”Hyvä viheralue ei saa olla kymmeninä

pieninä palasina, vaan sen tulee olla riittävän suuri ja yhtenäinen”, sanoo Tyrväinen.
Tyrväisen tutkimusten mukaan lähellä sijaitsevat ja helposti saavutettavat vihrealueet innostavat eniten ihmisiä liikkumaan
luonnossa. Hänen mukaansa ei olekaan
ihme, että helsinkiläisten luontokeitaassa
Keskuspuistossa käydään vuosittain noin
kaksi miljoonaa kertaa. Luku on iso, sillä
Suomen kansallispuistoissa käytiin viime
vuonna yhteensä noin 3,2 miljoonaa kertaa.
Tyrväisen mukaan olemassa olevista viheralueista on pidettävä hyvää huolta.
”Kun yhdyskuntarakennetta tiivistetään,
käy helposti niin, että samalla kutistetaan
viheralueita ja vähennetään terveyden kannalta arvokasta ympäristöä.”
Luonnon terveysvaikutusten tutkiminen
on maailmanlaajuisesti tärkeää, sillä jo
puolet maapallon väestöstä asuu kaupungeissa. Liisa Tyrväisen tutkimushankkeissa
on ollut mukana japanilaisia kumppaneita.
Japanissakin on tutkittu metsän vaikutusta ihmisen fysiologiaan, esimerkiksi keskushermoston toimintaan ja stressiin
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Metsän myönteiset vaikutukset
näkyvät jo viidessätoista minuutissa.
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liittyviin merkkiaineisiin veressä ja syljessä.
Tutkimuskohteina käytettyjä metsiä on julistettu terveysmetsiksi. Niiden käytön edistämiseksi on koulutettu metsäterapeutteja
ja luotu erityisiä metsäkylpyohjelmia, joissa
kansalaisia ohjataan metsäkäynneille.

Rikas luonto suojaa parhaiten
Kliinisen allergologian emeritusprofessorin
Tari Haahtelan ja hänen kollegojensa tutkimukset viittaavat siihen, että luontokosketuksen väheneminen on monien sairauksien lisääntymisen taustalla.
Nopea kaupungistuminen on voinut köyhdyttää ihmisten mikrobistoa. Luonnosta
etääntynyt elämäntapamme on Haahtelan
mukaan yhteydessä allergioiden, astman,
diabeteksen, tulehduksellisten suolistosairauksien ja jopa Alzheimerin taudin lisääntymiseen.
Rikas, monimuotoinen luontoympäristö
saattaa siis suojata allergialta. Haahtela
selvitti tätä niin sanottua biodiversiteettihypoteesia kokeellisesti yhdessä akateemikko
Ilkka Hanskin kanssa. Tutkijat kartoittivat
Pohjois-Karjalassa suomalaisten koululaisten kotien ympäristöä kolmen kilometrin
säteellä.

Tulosten perusteella näytti siltä, että koteja ympäröivän luonnon monimuotoisuus
oli yhteydessä teini-ikäisten ihon mikrobiston rikkauteen. Tämä taas oli yhteydessä
immuunipuolustukseen ja terveyteen. Samantyyppisiä tuloksia on saatu muistakin
suomalaisaineistoista.
”Ihmisen immuunipuolustusta pitäisi
harjoittaa koko elämän ajan, jotta se osaa
erottaa vaarallisen vaarattomasta ja oman
vieraasta. Kaupunkiympäristöissä harjoittelu on heikompaa. Tarpeettomasti varuillaan
oleva immuunijärjestelmä reagoi tulehduksella vaikkapa biologisesti vaarattomaan
siitepölyhiukkaseen”, selittää Haahtela.
Ihmiset, jotka asuvat monimuotoisen
luonnon keskellä, eroavat usein elintavoiltaan ja ravinnoltaan kaupunkimaisissa ympäristöissä asuvista. Kasviksia, juureksia ja
hedelmiä kasvatetaan itse ja marjoja ja sieniä poimitaan useammin. Juomana voi olla
vesijohtoveden sijaan kaivovesi.
Marjojen, hedelmien ja vihreiden kasvien
pinnoilla ja soluväleissä majailevat hyvät
mikrobit.
”Kyllä luonnosta itse poimitulla mustikalla on aivan erilainen mikrobisto kuin
pakastealtaasta poimitulla marjalla. Tätä
on tutkittu tosi vähän. Olisi kiinnostavaa
selvittää, minkälaista mikrobistoa löytyy

vaikkapa kaupan hedelmätiskistä”, Haahtela innostuu.

Luontoyhteydestä on pidettävä huolta
Luonnon terveysvaikutusten tutkimus on
kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvulla ja
mukaan on tullut uusia tieteenaloja. Tari
Haahtelan mukaan yhteiskunnan tulisi huolehtia ihmisten luontoyhteyden säilymisestä.
”Luontoyhteyttä voidaan parantaa esimerkiksi kaavoituksen keinoin ja rakentamista
ja liikennettä ohjaamalla. Päättäjät voivat
parantaa viheralueiden saavutettavuutta ja
ohjata ihmisten vapaa-ajanviettoa”, Haahtela
luettelee.
Luontoa pitäisi tuoda lisää kaupunkiympäristöön: Kaupunkiviljelyä katoilla, terasseilla
ja parvekkeilla pitää kehittää. Puita, kasveja
ja viheralueita tarvitaan lisää. Nurmikoiden
sijaan voidaan istuttaa niittyjä. Luontopäiväkodit ja pieneläinpihat voidaan tuoda osaksi
kaupunkia.
”Yhteiskuntien pitää mennä luonnon mukaan, ei sitä vastaan”, Haahtela sanoo.
Itse kunkin kannattaisi lisätä omaa kosketusta luontoon – kirjaimellisesti.
”Liiku luonnossa. Tuota jotain ruokapöytään omalla takapihalla, terassilla, kukkaruukussa tai missä tahansa”, Haahtela kehottaa.
”Olet, mitä syöt, juot, hengität ja kosketat.”
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Asiaa
Tällä palstalla
asiantuntijamme
yrittävät vastata
vaikeisiin kysymyksiin
ymmärrettävästi.

Luonnonsuojelussa sovitellaan

luonnon ja
ihmisten oikeuksia
Teksti Katja Rönkkö
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Voivatko ihmisoikeudet ja luonnonsuojelu olla ristiriidassa?
Joskus luonnonsuojelun onnistuminen voi saattaa ihmiset ja
villieläimet törmäyskurssille. Kun onnistumme vuosien työn
tuloksena lisäämään jollain alueella esimerkiksi villien norsujen määrää, voivat norsulaumat aiheuttaa kylille ja sadoille
suurta tuhoa tallomalla niitä. Tällaisissa tapauksissa on tärkeää, että meillä on käytössä rahastot, joista paikalliset voivat
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Liittyvätkö ihmisoikeudet ennen kaikkea kehitysmaissa
tehtävään työhön?
Ihmisoikeudet pitää huomioida joka puolella maailmaa tehtävässä työssä. Kiinnostava esimerkki löytyy Hollannista, jossa
korkein oikeus vahvisti viime vuoden lopulla, että Hollannilla
on ihmisoikeusperustainen velvollisuus torjua ilmastonmuutosta. Meillä Suomessa hyvä esimerkki on, miten löydämme ratkaisun saamelaisten oikeuksiin ja luonnonsuojeluun liittyvissä
kysymyksissä.

Mikä ihmisoikeuksien ja luonnonsuojelun yhteensovittamisessa on vaikeinta?
Hankalimpia ratkaistavia ovat tilanteet, joissa joudutaan rajoittamaan ihmisen aiheuttamaa painetta luonnolle esimerkiksi
alueilla, joilla elää alkuperäiskansoja. Tällöin on erityisen tärkeää löytää ratkaisu, joka tukee alkuperäiskansojen kestäviä
elinkeinoja ja toimeentuloa. Esimerkiksi Indonesiassa on perustettu suojelualueita, joiden hyödyntäminen on kielletty kaikilta
muilta paitsi Dayak-alkuperäiskansalta. Dayakit saavat kerätä
ruokaa myös suojelualueelta. Joskus ristiriidat voivat olla isojakin, ja silloin asiantuntemusta voidaan hakea esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöiltä. Tärkeintä on uskaltaa nostaa esille hankalimpia kysymyksiä esimerkiksi kehitysmaavaltioiden kanssa
toimittaessa. Asioita on aina mahdollista kehittää. Jos päättäisimme
toimia ainoastaan malliesimerkkien kanssa,
tekisimme kehitysyhteistyötä
Ruotsissa.

ki

Toivotko, että WWF tunnettaisiin myös työstä ihmisoikeuksien eteen?
On selvää, että suuri yleisö tuntee WWF:n lähinnä ikonisten
eläinlajien suojelusta. Kun aloitin työni kuusi vuotta sitten, yllätyin itsekin, että WWF tekee paljon niin sanottua perinteistä kehitysyhteistyötä. Toivon, että WWF tunnettaisiin myös ihmisten
kanssa tehtävästä työstä. Esimerkiksi Nepalissa olemme onnistuneet suojelemaan metsiä niin, että myös paikallinen väestö hyötyy suojelusta.

hakea korvausta villieläinten aiheuttamasta haitasta. Paikallisten kanssa on myös kehitetty keinoja pitää norsut poissa kylistä
ja pelloilta. Esimerkiksi voimakkaan tuoksuisten ja norsujen inhoamien viljelylajikkeiden istutuksista on saatu hyviä tuloksia.

os

Miten ihmisoikeudet liittyvät luonnonsuojeluun?
Ihmisoikeudet ovat kaiken luonnonsuojelun perusta, sillä jokaisella ihmisellä on oikeus puhtaaseen ympäristöön. Lisäksi
meidän täytyy huomioida ja vahvistaa ihmisoikeuksia kaikessa
työssämme, sillä emme voi suojella luontoa ilman paikallisyhteisöjen hyväksyntää. Jos luontoa yritetään suojella niin sanotusti pakottamalla, hyödyt jäävät lyhytaikaisiksi. Jos sen sijaan
mietimme yhdessä, miten sekä luonto että paikallisyhteisöt
voivat hyötyä suojelusta, olemme matkalla kohti pitkäaikaisia
hyviä tuloksia.

Luontoa voidaan suojella vain ottamalla paikalliset ihmiset
mukaan, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Anne Tarvainen.
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Kentällä
Tällä palstalla
pääsevät ääneen
ihmiset, jotka
suojelevat luontoa
kentällä.

Tervetuloa kotiin,

sukulaiseni biisoni
Teksti Joonas Fritze • KUVA Clay Bolt / WWF US

Monica Terkildsen työskentelee WWF:ssä biisonien palauttamiseksi PohjoisAmerikan Suurille tasangoille. Oglala Lakota -heimoon kuuluva Terkildsen
uskoo biisonien suojelun hyödyttävän myös alkuperäiskansoja.
”Avasimme peräkärryn oven ja hetken ajan kuulimme vain repivän tuulen, joka tuiskutti lunta EteläDakotassa sijaitsevan Badlandsin kansallispuiston
tasangoilla ja kanjoneissa. Sitten, kuin äänettömän
lähtölaukauksen saattelemina, neljä biisonia rynnisti
peräkärrystä vapauteen.
Biisonien vapautus oli minulle äärimmäisen tunteellinen hetki, sillä kyseessä oli ensimmäinen kerta
lähes 150 vuoteen, kun biisonit koskettivat tätä maata. Vapautusta edelsi pitkä työ. Vuonna 2014 WWF
kannatti maa-alueiden vaihtokauppaa Badlandsin
kansallispuistossa, minkä seurauksena puistoon liitettiin pieni yksityinen maa-alue, joka oli estänyt biisonien käytössä olevan alueen leviämisen.
WWF:n keräämillä rahoilla rakennettiin lähes 70
kilometriä aitaa, joka kasvatti biisonien elinalueen
kansallispuistossa 233 neliökilometristä 325 neliökilometriin. Vasta tämän jälkeen biisonit voitiin vapauttaa uudelle alueelle.
Vapautuksesta kuvattiin video, jonka taustalla voi
kuulla äänekästä naislaulua. Kutsumme tällaista laulua wicaglataksi, ja olin yksi äänessä olleista naisista.
Olin tilanteessa täydellisen innostunut, liki uudestisyntynyt. Ilmaisin toivoni uusista mahdollisuuksista
ja paremmasta tulevaisuudesta sekä ihmisille että
biisoneille.
Biisonit ovat Pohjois-Amerikan suurimpia ja ikonisimpia nisäkkäitä. Kymmenet miljoonat yksilöt vael-

sivat aikoinaan näillä valtavilla tasangoilla. Kun uudisasukkaat levittäytyivät 1800-luvulla Yhdysvaltain
itärannikolta kohti länttä, biisonit olivat kadota.
Vuonna 1886 kanta oli romahtanut 512 yksilöön.
Onneksi jäljelle jääneitä biisoneita suojeltiin, ja tällä
hetkellä suojelualueilla elävän kannan kooksi arvioidaan noin 21 000 yksilöä.
Olen Oglala Lakota -heimon jäsen, ja biisonien paluu on heimollemme niin taloudellisesti kuin henkisesti merkittävää. Kunhan laumat kasvavat, heimomme saa pyytää biisoneita perinteidemme mukaisesti.
Heimomme osallistuu Badlandsin kansallispuiston
eteläosien hallinointiin, ja biisonien paluu vahvistaa
ylpeyttämme ja osallisuuttamme päätöksenteossa.
Olen työskennellyt WWF:ssä kolmen vuoden ajan.
WWF:n tavoite on perustaa Suurten tasankojen
pohjoisosaan viisi biisonilaumaa, joissa kussakin on
vähintään 1 000 yksilöä. Biisoneiden suojelu on jännittävää työtä, ja samalla saan edustaa yhteisöäni.
Työssäni olen jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri heimojen kanssa, jotka ovat Yhdysvaltojen pohjoisten
tasankojen historiallisia asukkaita.
Haluan nähdä biisoneiden palaavan maillemme,
sillä korjaamme nyt ympyrää, joka on aikoinaan rikottu. Sukulaiseni biisoni, tervetuloa kotiin.”
Katso video biisonien vapautuksesta:
bit.ly/biisonit
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Eukalyptuksen

asukit
Teksti Katja Rönkkö

Koala on vähäkalorisia myrkkylehtiä syövä puolustuskyvytön
ja hidas liikkuja, jonka elinalueet pienenevät hälyttävästi.
Laji selvisi silmittömästä metsästyksestä, mutta tarvitsee
nyt ihmisen apua enemmän kuin koskaan.
Tätä kirjoitettaessa Australian metsissä savuaa edelleen. Pahimmat palot ovat jo takanapäin, mutta tuho on käsittämätön: metsää ja maastoa on palanut yli 10 miljoonaa
hehtaaria, mikä vastaa kolmasosaa Suomen
pinta-alasta.
Palot ovat tuhonneet monia uhanalaisten lajien elinympäristöjä, ja yksi pahasti
kärsineistä lajeista on koala. Tulipalot ovat
raivonneet niiden tärkeimmillä elinalueilla, kuten Kangaroo Islandilla. Eteläaustralialainen saari on koaloiden ja muiden
uhanalaisten lajien, kuten kiiltokakadujen,
keidas. Se on ainoa paikka, jossa koalat eivät kärsi bakteeritulehduksesta, joka riivaa
populaatioita Manner-Australiassa.
”Pelkäämme, että yli puolet saaren koaloista on kuollut paloissa”, kertoo WWF:n
koala-asiantuntija Stuart Blanch sähköpostitse Australiasta.
Liekkien lisäksi koaloita uhkaa kuivuus.
Lajin nimi juontuu aboriginaalien Dharugkielen sanasta gula, joka tarkoittaa vedetöntä. Koaloiden on aiemmin virheellisesti
luultu selviävän kokonaan ilman vettä. Ne
saavat kuitenkin suurimman osan vedestään

kosteista eukalyptuspuun lehdistä. Pitkään
jatkuvat erittäin lämpimät kaudet ja metsäpalot aiheuttavat vakavaa kuivuutta myös
eukalyptuspuissa, ja tämä aiheuttaa koaloille nestehukkaa.
”Metsäpalojen aikaan olemme jättäneet
koaloille ja muille eläimille juomavesipisteitä, jotta ne selviytyisivät paloista ja kuivuudesta hengissä”, Blanch kertoo.

Kotipuiden tuho
Australian metsä- ja maastopalot ovat olleet
historian tuhoisimpia, mutta ne eivät ole ainoa syy koaloiden ahdinkoon.
”Metsien ja koaloille välttämättömien eukalyptuspuiden tuhoaminen on ollut erittäin
massiivista. 2000-luvun alusta lähtien koaloiden elinalueilla on tuhottu kymmenen
miljoonaa hehtaaria metsää”, Blanch kertoo.
”Tällä menolla Uuden Etelä-Walesin koaloiden pelätään kuolevan sukupuuttoon jo
vuonna 2050.”
Uuden Etelä-Walesin koalapopulaatiot
ovat hyvin tärkeitä, sillä ne ovat Queenslandin populaatioiden lisäksi ainoita, jotka elävät yhä alkuperäisillä elinalueillaan. Muille

alueille koalat on palautettu. Koaloita on
myös viety kokonaan uusille alueille.
Lajin ahdinkoon on myös historiallisia
syitä. Eurooppalaiset uudisasukkaat tappoivat 1800–1900-luvuilla ainakin kahdeksan
miljoonaa koalaa niiden turkkien takia. Turkit olivat haluttuja etenkin niiden vedenpitävyyden takia.

Valtava ennallistamisurakka edessä
Koaloiden määrä on vähentynyt arviolta 95
prosenttia siitä, mitä se oli ennen laajamittaisen metsästyksen ja elinympäristöjen tuhoamisen aloittamista.
Lohduttomalta vaikuttavassa tilanteessa
on kuitenkin yhä paljon pelastettavaa. Tällä hetkellä WWF tukee paikallisjärjestöjä
kenttätyössä ja vaikuttaa Australian hallintoon ympäristö- ja ilmastopolitiikan vahvistamiseksi.
”Seuraavaksi työlistallamme on massiivinen elinalueiden ennallistamisurakka. Tavoitteemme on suojella ja kasvattaa kaksi
miljardia puuta kymmenessä vuodessa, jotta
koaloilla ja muilla lajeilla on koti myös tulevaisuudessa”, Blanch sanoo.

Ei karhu ollenkaan

Koalan elinalueet

Australia

Vaikka suomeksikin kuulee usein puhuttavan koalakarhusta, koalat ovat
itse asiassa pussieläimiä. Ne ovat siis
lähempänä kenguruita kuin karhuja.
Koalat ovat yöeläimiä, ja niiden aineenvaihdunta on erittäin hidasta. Tämän
takia koalat nukkuvat tai lepäävät jopa
20 tuntia vuorokaudessa.
Sitkeä koala on hämmästyttänyt
tutkijoita, sillä eukalyptuspuunlehdet
ovat myrkyllisiä. Eukalyptuspuun öljyn
sisältämä myrkky on aiheuttanut liiallisesti käytettynä myrkytyksiä etenkin
lapsille Australiassa. Eukalyptuksen
lehtiä mutustelevat koalat sen sijaan
eivät ole myrkystä moksiskaan. Niiden
ruoansulatus pystyy neutraloimaan
myrkyn tehokkaasti.

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta

17

1

Riistakamerat taltioivat elämää

Lapin avotuntureilla
Teksti Joonas Fritze • KUVAT Metsähallitus / WWF

WWF ja Metsähallitus ovat asentaneet
Tunturi-Lappiin riistakameroita, joiden avulla
naalin esiintymisestä saadaan arvokasta tietoa.
Kokosimme yhteen parhaat kuvat
viime vuosien ajalta.

Naali on Suomen uhanalaisin nisäkäs. Se
on pesinyt edellisen kerran varmuudella
maassamme vuonna 1996. Lajista tehdään
kuitenkin vuosittain näkö- ja jälkihavaintoja, joiden perusteella Metsähallitus seuraa
naalikannan kehittymistä. Tässä seurannassa WWF:n rahoittamat riistakamerat
ovat tärkeässä osassa, sillä niiden avulla
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naalin esiintymisestä saadaan lisää arvokasta tietoa. Esimerkiksi vuonna 2016 riistakameran kuvat antoivat viitteitä pesintäyrityksestä.
Riistakamerat räpsähtävät aina havaitessaan liikettä. Vaikka riistakamerat on
asennettu naalien kuvaamiseksi, kuviin voi
tallentua myös kutsumattomia vieraita.

2

3

4

1. Naali tallentui riistakameran kuviin viime toukokuussa. Riistakamera on asennettu taustalla näkyvän ruokinta-automaatin yhteyteen. Keinoruokinta on tärkeää naalille erityisesti niinä vuosina,
kun luontaisesti vaihtelevat sopuli- ja myyräkannat ovat alhaalla.
Tänä vuonna WWF aikoo lisätä ruokinta-automaattien lukumäärää yhdessä Metsähallituksen kanssa. Tavoite on palauttaa naali
pysyvästi Suomen luontoon.

3. Ahma on kettua harvinaisempi vieras kuvissa. Pohjoisimmassa Lapissa elää vain noin 40–60 ahmaa. Viime vuosina ahmoja
on tapettu Suomessa porovahinkojen vähentämiseksi. Tänäkin
vuonna maa- ja metsätalousministeriö salli kahdeksan yksilön
tappamisen. Mielestämme erittäin uhanalaisen lajin tappaminen
ei ole oikea ratkaisu, mutta porotaloudelle aiheutuneet vahingot
pitää korvata oikeudenmukaisesti.

2. Kettu on tuttu näky riistakameroiden kuvissa. Se on viime vuosikymmeninä levittäytynyt yhä ylemmäs tuntureille, ja samaan aikaan Suomen naalikanta on romahtanut. Kettu syö samankaltaista
ravintoa kuin naali ja valtaa aiemmin naalin käytössä olleita pesäpaikkoja. Naalin ruokinta-automaatit on kuitenkin suunniteltu niin,
ettei kettu mahdu sisään.

4. Yllättävin riistakamerakuvissa esiintyvä laji on ilves. Poronhoitoalueella elää vain noin 45–60 ilvestä. Ilves on ahman, suden ja
karhun ohella yksi neljästä suurpedostamme. Suurpetojen tilanne
Lapissa on huono, sillä niitä metsästetään sekä laillisesti että laittomasti. Tämä on ongelma myös naalin kannalta, sillä se käyttäisi
petojen kaatamat haaskat mielellään hyväkseen.
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Ekologisuus yhdistää tulevaisuuden

ruokatrendejä
Teksti Antti Haavisto • KUVITUS Alexandra Antell

Vuosituhannen vaihteen jälkeen tuontikala valtasi Suomen kala
markkinat, broilerin suosio kasvoi räjähdysmäisesti ja kauraa
kaadettiin kahvin joukkoon. Millaisia ympäristövaikutuksia
vuosituhannen alun ruokatrendeillä oli? Entä mitä asiantuntijat
odottavat seuraavilta kahdeltakymmeneltä vuodelta?

Mikä muuttui 2000–2020?
Norjalainen lohi valtasi
kalamarkkinat

kg/hlö/vuosi

1,6
Silakankulutus Suomessa*
Suomalaisten kalankulutuksessa tapahtui suuria muutoksia
vuosituhannen vaihteen jälkeen.
1,4
Viimeisten 20 vuoden aikana
esimerkiksi silakan kulutus on
1,2
kääntynyt jyrkkään laskuun. Vielä vuosituhannen vaihteessa suo1
malaiset söivät keskimäärin noin
kilon silakkaa vuodessa. Tällä
0,8
hetkellä suomalaiset kuluttavat
silakkaa enää noin 300 grammaa vuodessa henkeä kohden.
0,6
Suomalainen silakka on ympäristöystävällinen valinta. Iso osa
0,4
silakkasaaliista päätyy kuitenkin
turkiseläinten ja kalankasvatuk0,2
sen rehuksi.
Samalla kun silakan suosio on
0
notkahtanut, norjalainen kasvatettu lohi on vallannut markkinat
2000				 2008			 2018
2030
2040
ryminällä. Sen kulutus on kolminkertaistunut Suomessa vuodesta 2000. Lohen supersuosio aiheuttaa ympäristöongelmia
suurin osa miehistä ja melko moni nainenkin söi 2010-luvulla liian
Norjan vuonoissa, joissa ja merialueilla. Kalankasvatuslaitoksista
paljon prosessoitua ja punaista lihaa.
päässeet karkulaislohet risteytyvät luonnonkalojen kanssa ja heiPerunan määrä väheni lautasella
kentävät niiden kantoja. Lisäksi kaikki kalarehu ei päädy kasvaPerunaa kulutettiin Suomessa vuonna 2000 hieman yli 60 kiloa
tuskasseissa olevien kalojen suuhun vaan leviää meriveteen rehehenkeä kohden. Viime vuosien tilastot ovat hajanaisia, mutta suovöittäen lähialueita.
malainen syö perunaa arviolta enää alle 50 kiloa vuodessa. Tämä
Lihan kokonaiskulutus kasvoi
siitä huolimatta, että perunaa voidaan viljellä Suomessa hyvin, se
Siinä missä kalan kokonaiskulutus kasvoi vuosituhannen vaihtaipuu monipuolisesti erilaisiin ruokiin ja sisältää vitamiineja seteesta vain reilulla kilolla henkeä kohden, lihan kokonaiskulutus
kä kivennäisaineita.
kasvoi yli kymmenen kiloa. Lihankulutuksen kasvu selittyy lähes
Perunan lisäksi lautasilla olisi syytä lisätä juuresten ja kasviskokonaan broilerin suosiolla. Broilerin kulutus on lähes kaksinkerten määrää. Vaikka kasviksia syödään nyt keskimäärin enemmän
taistunut vuodesta 2000.
kuin vuosituhannen vaihteessa, niiden osuutta ruokavaliossa oliRunsaalla lihankulutuksella on suuret ympäristövaikutukset.
si ympäristön ja terveydenkin kannalta hyvä kasvattaa edelleen.
Lihankulutus esimerkiksi rehevöittää Itämerta, kuormittaa ilmasTällä hetkellä moni kasvissyöjäkin syö liian vähän kasviksia. Jos
toa ja uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Lihan kulutusta ei tarruokavalio perustuu esimerkiksi pastaruokiin, viljojen osuus
vitse seuraavienkaan vuosikymmenten aikana lopettaa kokonaan,
ruokavaliossa voi olla suuri mutta kasvisten osuus jäädä turhan
mutta vähentäminen on tarpeen. Se olisi hyväksi myös terveydelle:
pieneksi.
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Mikä muuttuu 2020–2040?
Silakka suosioon

kg/hlö/vuosi

WWF:n suojeluasiantuntija Matti OvasLihankulutus Suomessa*
90
ka on vannoutunut silakan ystävä. Silakka on edullista, sitä on saatavilla lähes
80
ympäri vuoden ja siitä on helppo valmistaa herkullisia keittoja, pataruokia ja
70
sushia.
”Tulevina vuosikymmeninä uskon näke60
väni silakan paluun ruokapöytiin. Vuonna
2040 syömme enemmän myös särkikaloja
50
ja paljon nykyistä vähemmän tonnikalaa
ja kasvatettua lohta”, Ovaska sanoo.
40
Kasvatettu lohi on todennäköisesti tulevaisuudessa vastuullisempaa. Jos ku30
luttajien tietoisuus ja kaupan alan kunnianhimo jatkavat kasvuaan nykyiseen
20
malliin, voisi vuonna 2040 kaikki Suomessa syöty kasvatettu norjalainen lohi olla
10
ASC-sertifioitua. Tähän viittaavat viime
vuosikymmenen aikana sekä kasvatetun
0
kalan ASC-sertifikaatin että pyydetyn ka2000				 2008			 2018
2030
2040
lan MSC-sertifikaatin yleistyminen Suomessa. Nämä sertifikaatit kertovat, että
kala on vastuullisesti kasvatettu tai kakaita. Pienimuotoista perunaviljelyä on myös helppo kokeilla itse”,
lastettu. Kun vuoden 2010 tammikuussa Suomessa oli myynnissä
Koistinen sanoo.
32 MSC-sertifioitua kalatuotetta, nyt niitä löytyy jo yli 760.
Perunan lisäksi Koistinen uskoo, että trendituotteiden joukkoon
Lihankulutus pysyvään laskuun
nousevat seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä muun muassa
ekologisesti tuotettu levä ja erilaiset täysjyväviljatuotteet. LeväsLihan kokonaiskulutuksessa nähtiin notkahduksia vuosina 2009
tä saataisiin ravinteikasta salaattia ilman merkittäviä ympäristöja 2014, mutta vasta vuonna 2019 asiantuntijat arvioivat, että livaikutuksia. Viljatuotteiden, esimerkiksi talkkunajauhon, kuitu
hankulutus lähtee Suomessakin pysyvämpään laskuun. Jos näin
pitoisuus on runsas.
kävisi, seuraisimme trendeissä muun muassa Ruotsia, Tanskaa ja
Seuraavista vuosikymmenistä voi odottaa vastuullisen kalan ja
Alankomaita.
kotimaisten kasvisten juhlaa. Tästä hyötyisi luonnon lisäksi myös
”Vuonna 2040 syömme nykyistä enemmän kasviksia, palkokasveja, kotimaista kalaa ja viljatuotteita.
jokainen hyvän ruuan ystävä.
Aamu alkaa kaura- tai ruisleivällä, mutta
juusto ja kinkku ovat vaihtuneet juureskg/hlö/vuosi
leikkeleisiin, kasvistahnoihin ja papuval80
Perunankulutus Suomessa*
misteisiin”, uskoo WWF:n suojeluasiantuntija Mari Koistinen.
70
Viime vuosina ruokakeskustelua ovat
hallinneet erityisesti uudet kasvipohjai60
set tuotteet. Lihankorvikkeita valmistavan Beyond Meat -yhtiön listautuminen
50
pörssiin vuoden 2019 toukokuussa osoitti, että kasvipohjaiset tuotteet kiinnostavat kuluttajien ja median lisäksi myös
40
sijoittajia. Yhtiön osake on yli nelinkertaistanut arvonsa listautumisesta. Sijoit30
tajat näyttävät uskovan, että kasvipohjaisten tuotteiden menekki jatkuu myös
20
seuraavat vuosikymmenet.

Perunan paluu
Mari Koistinen povaa myös perinteisempien ruoka-aineiden suosion kasvua.
”Uskon, että vuonna 2040 perunalajikkeista puhutaan yhtä intohimoisesti kuin
nyt pienpanimo-oluista. Kotimaisessa perunassa riittää kokeiltavaa ja keskusteltavaa. On perinnelajikkeita ja uusia tulok-

10
0

2000				 2008			 2018

2030

2040

*Lihan kulutusluvut kypsentämättömänä, luullisena lihana. Kotimaisen kalan kulutus
on laskettu fileepainona ja tuontikalan kulutus pääosin tuotepainona. TUOREIMMAT
TILASTOT PÄÄOSIN VUODELTA 2018. lähde: Luonnonvarakeskus, Ravintotase, kalan kulutus
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Tuoreita

onnistumisia

Tuoreimpien kartoitusten mukaan Ugandassa sijaitsevan Bwindin kansallispuiston
alueella elävien vuorigorillojen määrä on
noussut noin 460 yksilöön. Vuonna 2011
gorilloja eli alueella arviolta 400. Kun määrään lasketaan mukaan Virungan alueella
elävä populaatio, luonnonvaraisia luonnonvaraisia vuorigorilloja elää maailmassa arviolta hieman yli 1060 yksilöä. Vuorigorillat ovat
edelleen uhanalaisia, mutta kannan kasvu osoittaa, että pitkäjänteisellä suojelulla voidaan saada
tuloksia aikaan. WWF jatkaa työtään vuorigorillojen suojelemiseksi.
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Kiitos tuestasi. Nämä ajankohtaiset
onnistumiset eivät olisi mahdollisia
ilman tukijoitamme ja pitkäjänteistä
luonnonsuojelutyötä.

Vuorigorillojen määrä kasvussa

Haarajoen padon purkamisesta päästiin sopimukseen
Keravanjoessa sijaitsevan Haarajoen padon purkaminen on nyt askeleen lähempänä
toteutumista. Järvenpään kaupunki, Uudenmaan ELY-keskus, WWF Suomi ja alueen
maanomistaja ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on Haarajoen vanhan padon ja patosillan purkaminen. Jokiin ja puroihin rakennetut padot ja
muut esteet ovat suurin syy Suomen vaelluskalojen uhanalaisuuteen. Keravanjoessa
tehtävien purkutöiden ansiosta uhanalaisille kaloille vapautuu jopa sata kilometriä
esteetöntä vaellusreittiä. Purkutyöt aloitetaan näillä näkymin kesällä 2021, ja ne
on tarkoitus saada valmiiksi saman vuoden aikana. Lisäksi pyritään kunnostamaan
koskialue kalojen lisääntymis- ja elinalueeksi.
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Muuttoliike lupaa hyvää uhanalaiselle valkoselkätikalle
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Valkoselkätikan kanta on saatu Suomessa hitaasti
nousemaan aktiivisen suojelun ansiosta. Vuonna 2019 tehdyssä seurannassa löytyi noin 220
valkoselkätikan reviiriä. Seurannan toteuttivat Metsähallitus, BirdLife ja WWF. Suomen edelleen uhanalainen valkoselkätikkakanta on saanut täydennystä idästä,
sillä Suomessa on tänä vuonna havaittu
runsaasti Venäjän suunnalta vaeltaneita tikkoja. Tikat ovat pääasiassa omaa
elinpiiriään etsimään lähteneitä nuoria
yksilöitä. Muutaman vuoden kuluttua
varmistuu, miten syksyn 2019 suurvaellus vaikuttaa Suomessa pesivän kannan
vahvuuteen.
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Koulutetut koirat etsivät koaloja Australiassa
Metsäpalot ovat tehneet viime kuukausina järkyttävää tuhoa Australiassa.
Palot ovat olleet erityisen tuhoisia jo
muutenkin uhanalaisille koaloille.
Pelastajat käyttävät nyt erikoiskoulutettuja koiria elossa olevien koalojen
etsimiseen palaneilta metsäalueilta.
Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Koirien avulla on löydetty useita paloista selvinneitä koaloja, joita on voitu
auttaa. Koalojen kunto tarkastetaan ja
niille voidaan esimerkiksi jättää juomavettä. WWF rahoittaa etsijäkoirien työtä.

©

DN

C
PW

/W

WF N

epal

Lumileopardien historiallinen pannoitus onnistui Nepalissa
Viime vuoden lopulla Länsi-Nepalissa matkannut retkikunta
onnistui asentamaan GPS-satelliittipaikantimilla varustetun
pannan kahdelle lumileopardille. Kyseessä on ensimmäinen
kerta, kun Länsi-Nepalin alueella eläviä lumileopardeja pystytään seuraamaan satelliittipaikannuksella. Pannoitusten
avulla uhanalaisten lumileopardien liikkeistä ja reviireistä
saadaan suojelun kannalta olennaista tietoa. Tutkijat pystyvät uuden tiedon avulla esimerkiksi tunnistamaan lajille
tärkeät elinympäristöt ja niiden väliset reitit. Nepalin hallituksen johtama operaatio toteutettiin yhteistyössä WWF Nepalin ja
muiden paikallisten lumileopardien suojelutyötä tekevien järjestöjen kanssa.
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Kummimaksut
automaattisesti

Tukijapalvelu

Säännöllisesti lahjoittamalla olet vaivattomasti
mukana tärkeässä työssä. Suoramaksua käyttävil
lä kummeilla lahjoittaminen hoituu jo automaattisesti. Jos käytät e-laskua, tiesithän, että kaikkein
kätevimmin voit maksaa kuukausilahjoituksesi
ottamalla käyttöön automaattisen hyväksynnän
verkkopankissasi. Näin sinun ei tarvitse muistaa
asiaa kuukausittain, vaan lahjoitussumma maksetaan automaattisesti ajallaan.

Uusien norppa-arpojen
myynti on alkanut!

Jäivätkö arvat saamatta?

Jaossa on taas yli 84 000 upeaa palkintoa.
Jokainen lunastettu arpa auttaa saimaannorppaa ja suomalaista luontoa. Keskimäärin
noin joka viides arpa voittaa. Suuret kiitokset
tuestasi!

Jos et ole saanut arpoja kotiisi maalis-huhtikuun aikana, lisää
nimesi arpojen postituslistalle osoitteessa wwf.fi/norppa-arpajaiset
tai soita tukijapalveluumme puhelinnumeroon 040 192 3112. Näin
olet mukana syksyn arpapostituksessa.
Arpojen myyntiaikana (16.03.2020–15.09.2020) voit myös pelata nettiarpoja tai tilata lisää perinteisiä paperiarpoja osoitteesta
onlinearpa.net/wwf.

Kestopussi mukaan
kauppareissuille
Pakkaa tuoreet hedelmät ja vihannekset
kestopussiin. Näin vältät helposti turhan
muovijätteen syntymistä.

WWF-tuotteita ostamalla
tuet työtämme luonnon
hyväksi.

e / WWF

Kimmo Ohtonen, toimittaja, luontokuvaaja

itz

Fr
as
oo

n

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta

Liity sinäkin saimaannorppakummiksi:
wwf.fi/norppakummiksi
©J

”Saimaannorppa edustaa uhanalaista
luontoa, jonka selviytyminen on meistä kiinni.
On kunniatehtävä olla mukana suojelemassa
ainutlaatuista järvihyljettä ja sen valtakuntaa.”

kauppa.wwf.fi/globe-hope-kestopussi

© Emmi KarHiAho / WWF

Kurkkaa
kauppaan!
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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/tukijapalvelu
Lahjoitustili: FI41 1572 3000 0111 89
BIC (Swift) NDEAFIHH
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Syntymäpäiväkeräys

suomalaisen

luonnon hyväksi!
WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder
perusti keväisen merkkipäivänsä
kunniaksi Oma keräyksen, jonka tuotto
ohjataan suomalaisen luonnon hyväksi.
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Keräyksen kohteen valinta oli huhtikuussa 60 vuotta täyttävälle Rohwederille helppo, sillä tämän rakkaus suomalaiseen luontoon syttyi jo lapsuudessa.
”Sain viettää kaikki lapsuuden kesäni mökillämme Saimaan rannalla Puumalassa. Siellä sain olla osa luontoa ja
kasvaa sen keskellä. Saimaalla on aina paikka sydämessäni”, Rohweder kertoo.
Myös Saimaan tunnetuin asukki saimaannorppa on tullut
Rohwederille tutuksi jo vuosia sitten, kun hän pääsi ihastelemaan saimaannorppaa sen luontaisessa elinympäristössä.
”Näin saimaannorpan ensimmäisen kerran 1986, kun
olin häälomallani Saimaalla. Se oli aivan mahtava kokemus. Tuolloin norppia oli Saimaassa alle puolet nykyisestä
määrästä.”
Sittemmin Rohweder on nähnyt suojelutyön tuottavan
tulosta. Nykyisin norppia on Saimaalla hieman yli 400.
”Noin 15 vuotta sen jälkeen, kun olin nähnyt saimaannorpan ensimmäistä kertaa, se pesi samalle järven selälle,
jonka rannalla mökkimme on. On ollut upeaa nähdä kannan kasvaneen, mutta saimaannorppa on edelleen erittäin
uhanalainen. Se tulee tarvitsemaan apuamme vielä pitkään
esimerkiksi uhkaavan ilmastokriisin vuoksi.”
Saimaan lisäksi suomalainen luonto on WWF:n pääsihteerin mukaan täynnä paikkoja, jotka rauhoittavat ja pysäyttävät.
”Järven tuoksulla ja aaltojen liplatuksella on suorastaan
meditatiivinen vaikutus. Itse rauhoitun myös metsissä.
Olen jopa tehnyt päätöksen WWF:n pääsihteerin paikan
vastaanottamisesta metsäretkellä.”
Koska luonto on Rohwederille niin rakas, hän halusi juhlapäivänsä kunniaksi antaa luonnolle lahjan. WWF:n Oma
keräys tarjosi siihen helpon ja mukavan tavan.
”Keräyksen avulla voin laittaa hyvän kiertämään. Voin
antaa nyt takaisin sitä, mitä olen itse saanut luonnolta.”
Oma keräys on maksuton nettipalvelu, jossa jokainen
luonnonystävä voi perustaa oman keräyksen esimerkiksi
tärkeän juhlapäivän kunniaksi.

©

WWF
Suomen pääsihteeri
Liisa Rohwederin
synttärikeräys

oma.wwf.fi /
liisa60v
OMA KERÄYS:
•
•

Perusta Oma keräys netissä osoitteessa oma.wwf.fi.

•

Valitse sinulle sopivin keräyskohde yhdeksästä
vaihtoehdosta ja kerro muutamalla lauseella, miksi
kyseinen kohde on sinulle tärkeä.

Voit perustaa Oma keräyksen esimerkiksi juhlapäiväsi kunniaksi, harrastusporukalla tai ihan vain
rakkaudesta luontoon.

• 	Kutsu ystäväsi mukaan hyvän asian puolesta esimerkiksi Facebookissa, Twitterissä tai sähköpostitse.

• 	Näet ystäviesi tekemät lahjoitukset heti omalla keräyssivullasi.
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TÄLLÄ PALSTALLA
HAASTATELLAAN
IHMISIÄ, JOTKA
TUKEVAT WWF:N
TYÖTÄ.

Keihäsmestarista

metsien suojelijaksi
Teksti ja kuva Joonas Fritze

WWF avasi helmikuussa Luontoliveen uuden kameran
luontokuvaaja Hannu Siitosen kanssa. Siitonen on
keihäänheiton arvokisamitalisti, jolle metsä ja sen asukkaat
ovat olleet aina urheilumenestystä tärkeämpiä.
Säärensyvyinen lumi narskuu, kun Hannu Siitonen
tarpoo kohti metsän siimeksessä sijaitsevaa lintujen
talviruokintapaikkaa. Eletään helmikuun alkua, ja
Siitonen on asentamassa kameraa, jonka kautta suomalaiset pääsevät pian seuraamaan ruokintapaikan
tohinaa suorassa lähetyksessä.
Siitonen oli 1970-luvulla Suomen juhlituimpia
urheilusankareita, joka voitti keihäänheitossa EMkultaa vuonna 1974 ja olympiahopeaa vuonna 1976.
Siitonen on kuitenkin sanonut useassa haastattelussa, etteivät urheilusaavutukset ole hänelle niin tärkeitä kuin voisi kuvitella. Tärkeitä ovat metsä ja sen
asukkaat.
”Nuorempana harjoittelin paljon. Kun harjoituksissa meni huonosti, menin metsään. Kun tulin pois,
harjoituksissa kulki paremmin”, hän kertoo.
Siitonen aloitti valokuvaamisen jo nuorena poikana. Urheilu-uran päätyttyä hän kuvasi yhä enemmän
– lähinnä metsää, ja metsässä etenkin kuukkelia. Valokuvaus avasi hänelle uuden uran.
Yksi uran kohokohdista on vuonna 2012 valmistunut elokuva Metsän tarina. Siitonen toimi katsojaennätyksiä rikkoneen elokuvan pääkuvaajana yhdessä
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Mikko Pölläsen kanssa.
Nyt Siitonen avustaa WWF:n Luontoliven toteutuksessa. Kamera on asennettu luonnoltaan arvokkaaseen metsään lintujen ruokintapaikan kupeeseen.
Monet livekamerassa vierailevista lajeista, kuten
valkoselkätikka, hömötiainen ja töyhtötiainen, ovat
uhanalaisia.
”Lajit, jotka ovat eläneet tuhansia vuosia vanhoissa
metsissä, eivät yksinkertaisesti pärjää talousmetsissä”, Siitonen sanoo.
Suomen metsissä elää 833 uhanalaista lajia ja
niiden määrä kasvaa, jos metsien käsittelyssä ei tapahdu muutosta. Lisääntyneet hakkuut ahdistavat
Siitosta.
”Usein tulee mieleen Eino Leinon runo Elegia, jossa puhutaan toivottomasta taistosta taivaan valtoja
vastaan”, hän sanoo.
”Minun tapani taistella on jatkaa saarnaamista ja
toivoa, että sillä voi olla vaikutusta pitkässä juoksussa. Ehkä tämäkin suora lähetys avaa jonkun silmät.”
WWF avaa uusia kameroita Luontoliveen
lähiaikoina. Seuraa: luontolive.wwf.fi

© Sabrina Bqain / WWF

Resepti

Unohda tomaattikastike
ja tee mehevä ja täyteläinen
pizza bianco, joka
ei kaipaa edes juustoa!

Rosmariini-

perunapizza
2 pizzaa
Pizzapohja
¼ tuorehiivaa
2 dl kädenlämpöistä vettä
½ tl suolaa
noin 5 dl durumvehnäjauhoja
loraus oliiviöljyä
Rosmariinipesto
3 runsasta rosmariinioksaa
½ ruukku basilikaa
1 valkosipulin kynsi
kourallinen pähkinöitä (esim.
pekaani- tai saksanpähkinöitä)
reilu loraus oliiviöljyä
1 rkl sitruunan mehua
hieman suolaa

1. Valmista pizzapohja. Murenna hiiva kädenlämpöiseen veteen. Lisää suola ja alusta taikinaan
jauhot osissa. Lisää loppuvaiheessa mukaan
pieni loraus oliiviöljyä, ja vaivaa taikinaa käsin
10 minuuttia. Peitä liinalla ja jätä kohoamaan
lämpimään paikkaan reiluksi puoleksi tunniksi.
2. Valmista pesto. Mittaa kaikki ainekset kulhoon ja
soseuta tasaiseksi. Tarkista maku.

Valkoinen kastike
1 prk kaurafraichea
1 sitruunan raastettu kuori
½ tl suolaa
Täytteet
4 isoa perunaa hyvin suolatussa
vedessä keitettynä
pieniä kapriksia
Vinkki!
Lisäksi
oliiviöljyä
rucolaa
chilihiutaleita

Käytä tähän
edelliseltä aterialta
ylijääneitä
perunoita!

3. Valmista valkoinen kastike sekoittamalla kaurafraicheen pestyn sitruunan kuori ja suola.
4. Laita uuni kuumenemaan 300 asteeseen (tai jos
uunisi ei lämpeä niin kuumaksi, aseta lämpötilaksi 250 astetta). Jaa taikina kahteen osaan.
Muotoile jauhotetulla pinnalla taikina sormin
ohueksi levyksi. Öljyä kevyesti puhdas uunipelti ja nosta pizzapohja suoraan pellille. Taputtele
vielä taikinaa ohuemmaksi pellin päällä.
5. Levitä pohjalle valkoista kastiketta. Asettele lopuksi päälle ohuita perunasiivuja, reilusti kapriksia ja lusikoi sinne tänne pestokastiketta.
6. Paista uunin keskitasolla noin 7–9 minuuttia ja
viimeistele oliiviöljyllä, rucolalla ja chilihiutaleilla.
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Maapallon sydän lyö tyhjää,
kun yksikin laji häviää.
Tilanne on kriittinen. Ilmastonmuutos kuihduttaa elinympäristöjä ja kiihdyttää lajikatoa. Eläimet ja kasvit ovat riippuvaisia toisistaan, ja ihminen on täysin riippuvainen luonnosta.
Käynnissä on ennennäkemätön ihmisen aiheuttama massa
sukupuuttoaalto, joka horjuttaa kokonaisia ekosysteemejä.
Luonnon köyhtyminen on vielä mahdollista pysäyttää,
mutta toimiin on ryhdyttävä välittömästi. Teemme joka

päivä töitä maailmanlaajuisen verkostomme voimin säilyttääksemme monimuotoisen luonnon, joka ylläpitää kaikkea
elämää maapallolla. Päämäärämme on kunnianhimoinen,
emmekä tule tavoittamaan sitä yksin.
Kun luonnon syke katoaa, sinun sydäntäsi tarvitaan. Ole
kanssamme ratkaisemassa maailman vakavinta ympäristökriisiä. Yhdessä voimme luoda toivoa.

Auta kummina!
wwf.fi/kummiksi

