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Ilmastonmuutos on vakava uhka eläimille. Se sulattaa saimaannorpan pesäkinokset, tuho-
aa kilpikonnien pesimäalueita ja vaikeuttaa pandojen ravinnonhankintaa. 

Ilmastonmuutos on vakava uhka myös ihmisille. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospa-
neelin IPCC:n syyskuussa julkaisema erikoisraportti varoittaa mannerjäätiköiden sulami-
sen nostavan merenpintaa. Nousu on 2,5 kertaa nopeampaa kuin se oli viime vuosisadalla. 
Jo nyt ihmiset kärsivät vakavista tulvista Bangladeshissa, vetäytyvät kohti sisämaata Fid-
zillä ja yrittävät pitää laineet poissa Miamin kaduilta.

Edellä luetellut uhkat ovat konkreettisia ja pelottavia. Liki yhtä pelottavaa on, että ilmas-
tonmuutos uhkaa viedä meiltä myös jotain aineetonta, jotain hyvin suomalaista. Kerrom-
me tässä lehdessä, kuinka Suomessa talvet ovat jo nyt siirtyneet 300 kilometriä pohjoiseen. 
Se tarkoittaa, että Lahden seudun 1980-luvun talvet vastaavat 2020-luvun Joensuun tal-
via. On vaikea kuvitella suomalaisuutta ilman pipolätkää luonnonjäällä, ilman pulkkamä-
essä koettua pakkaspäivän riemua, ilman narskuvaa lunta kenkiemme alla. 

Meillä ei kuitenkaan ole varaa vaipua toivottomuuteen. Vaikka peruuttamatonta tuhoa 
on jo tapahtunut, voimme vielä vaikuttaa tulevien muutosten voimakkuuteen. Meillä on 
kymmenen vuotta aikaa puolittaa globaalit kasvihuonekaasupäästöt, ja fossiilisista polt-
toaineista luopuminen on ainoa tie eteenpäin. Tarvitsemme ennen kaikkea vaikuttavia 
poliittisia päätöksiä ja yritysvastuuta, mutta jokainen meistä voi vaikuttaa myös omalla 
kulutuskäyttäytymisellään.

Tule mukaan suojelemaan talvemme.

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi
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tykkää, seuraa, 
jaa ja vaikuta. 

yhdessä muutamme 
maailmaa.

                                                                 suojellaan 

tALvemme
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Essi AArnio- 
LinnAnvuori
ympäristökasvatuk-
sen asiantuntija

Leikkiä ei kannata 
unohtaa koskaan 
– etenkään vuoden 
pimeimpinä päivinä. 
perinteinen piiloleik-
kikin muuttuu lasten 
mielestä jännittäväm-
mäksi, kun ulkona on 
pilkkopimeää.

kaneli, glögi, pipari, 
appelsiini – joulukuu 
on täynnä ihania 
tuoksuja. Jos perin-
teiset joulun tuoksut 
tympivät, kannat-
taa ottaa käyttöön 
eteerisiä öljyjä tai 
kynttilöitä.

piNNALLA 
Nyt
TyönTekiJöidemme vinkiT 
TuLevaan TaLveen. 

yritykset tukevat  
luonnonsuojelua 
We Care Icon lahjoittaa WWF:lle 5 sent-
tiä myydyistä meikeistä ja ihonhoitotuot-
teista. Lahjoituksia on kertynyt vuodesta 
2010 lähtien yli 118 000 euroa. Varoilla 
on tuettu muun muassa Itämeren ja sai-
maannorpan suojelua.

Sauna- ja ravintolakompleksi Löylyssä 
on tarjoiltu vuodesta 2016 saakka Jasper 
Pääkkösen nimikkolohikeittoa. Keiton 
myynnistä on kertynyt yli 30 000 euron 
hyväntekeväisyyspotti, joka lahjoitetaan 
WWF:lle Itämeren suojeluun.

vierAskAsveiLLe kyytiä tALkoissA
WWF:n ja Allergia-, iho- ja astmaliiton yhteinen Terve askel luontoon -hanke päättyy vuo-
den lopussa. Hankkeen tulokset ovat hienoja. Vuosina 2017–2019 hanke järjesti yli 150 
tapahtumaa, joissa torjuttiin vieraskasvien leviämistä ja koulutettiin vapaaehtoisia järjes-
tämään talkoita. Tapahtumiin osallistui yli 2 000 ihmistä.

Vieraskasveiksi kutsutaan lajeja, jotka ovat siirtyneet ihmisen mukana uusille alueille. 
Osa näistä lajeista, esimerkiksi kurtturuusu ja jättipalsami, on luokiteltu haitallisiksi, kos-
ka ne voivat tukahduttaa tieltään miltei kaiken muun kasvillisuuden.

Vieraskasvien torjumisen lisäksi hankkeessa valistettiin ihmisiä luonnon terveysvaiku-
tuksista, sillä luontaisen lajistomme lisäksi vieraskasvien torjunnasta hyötyy myös talkoo-
lainen.

”Kosketus monimuotoiseen luontoon rikastuttaa kehon mikrobistoa, vahvistaa elimis-
tön puolustuskykyä ja suojaa monilta sairauksilta, kuten allergialta ja astmalta”, kertoo 
Allergia-, iho- ja astmaliiton toiminnanjohtaja Paula Hellemaa.

Terve askel luontoon -hankkeen loppuseminaari järjestettiin marraskuun lopussa Hel-
singissä. Hankkeen rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

viljelijäpalkinto tanskaan
WWF palkitsi syyskuun lopussa tans-
kalaiset Kristian ja Maria Lundgaard-
Karlshøjin Itämeren ympäristöystävälli-
simpinä viljelijöinä. Kansainvälinen raati 
vaikuttui tilan lukuisista ravinnekuor-
mitusta vähentävistä toimenpiteistä ja 
viljelijöiden omistautumisesta kestävän 
maatalouden käytäntöihin. WWF on pal-
kinnut Itämeren ympäristöystävällisim-
män viljelijän vuodesta 2009 lähtien.
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suojeluasiantuntija

Lohen ylikalastus jatkuu
EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston pää-
töksen mukaan Itämerellä saa pyytää ensi 
vuonna huomattavasti enemmän lohia 
kuin tieteellisen suosituksen mukaan olisi 
kestävää kalastaa. Päätös on ristiriidassa 
sen kanssa, että EU:n virallinen tavoite on 
ollut ylikalastuksen lopettaminen vuoteen 
2020 mennessä. Jotta Itämeren lohikannat 
pääsevät elpymään, kiintiöpäätöksissä olisi 
seurattava tutkijoiden viestiä.
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tähtäävästä suunnitelmasta  

                            voivat hyötyä niin
ihmiset kuin 

sudetkin.

susipolitiikassa  
askel parempaan
Maa- ja metsätalousministeriön valmiste-
lema uusi susikannan hoitosuunnitelma 
on edistysaskel susikiistan ratkaisussa. 
Suunnitelman luonnoksessa nostetaan 
keskeiseksi tavoitteeksi suden sietämisen 
edistäminen ja esitetään useita toimen-
piteitä, jotka voivat auttaa ihmisten ja  
susien välistä rinnakkaiseloa. Rauhan-
omaisen rinnakkaiselon edistämiseen 
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Lähde lumijälkiret-
kelle. Suomen luonto 
vaikuttaa talvella 
hiljaiselta, mutta 
nisäkkäiden ja kana-
lintujen jäljet paljas-
tavat, että metsissä, 
soilla ja rannoilla on 
elämää läpi talven. PAnu Kunttu

metsäasiantuntija

kokeile kivikautista 
kalastusta ja tainnuta 
matalassa vedessä 
oleva kala kolkkaa-
malla sitä nuijalla 
ohuen teräsjään läpi. 
Toimii esimerkiksi 
lahnalle, jonka  
syöminen on eko-
teko.

sAmPsA  
viLHunEn
ohjelmapäällikkö

mukava talvituliainen 
on lasipurkki, jossa 
on pikkuleipien kuiva-
ainekset kauniina 
kerroksina. Leivot- 
taessa lisätään enää 
esimerkiksi vesi ja 
rasva, ja taikina on 
valmis.

LuoNtoLiveLLä miLjooNAyLeisö
WWF:n Luontolivessä on seurattu tänä vuonna saimaannorppien, metsäpeurojen, sääksi-
en, liito-oravien, käärmeiden, ahmojen ja järvilohien elämää suorissa lähetyksissä. Kaiken 
kaikkiaan Luontoliveä on katsottu vuoden aikana yli neljä miljoonaa kertaa.

WWF:n Luontoliven tavoite on levittää tietoa harvinaisista eläinlajeista ja niiden kohtaa-
mista uhkista sekä innostaa ihmisiä osallistumaan luonnon suojeluun.

”Luontoliven avulla voimme tuoda luonnon ihmisten lähelle. Miljoonat katselukerrat 
osoittavat ihmisten viihtyneen livelähetysten parissa”, WWF:n viestinnän asiantuntija Joo-
nas Fritze sanoo.

Luontolive-sivuilla aloitetaan uusia lähetyksiä keväällä.
”Talvella suorien lähetysten toteuttaminen on haasteellista, sillä akut tyhjenevät nope-

asti aurinkopaneeleista huolimatta.” 
Fritzen mukaan ainakin saimaannorppien, sääksien ja käärmeiden elämää pyritään seu-

raamaan suorissa lähetyksissä myös ensi vuonna. Lähetyksiä voivat mahdollisesti tähdit-
tää myös uudet lajit.
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KAti mALmELin
yritysyhteistyö-
johtaja

meriluonnon suojelussa 
petrattavaa
WWF:n ja Sky Ocean Rescuen julkaisema 
raportti paljastaa vakavia puutteita meri-
luonnon suojelussa koko EU:n alueella. 
Raportista selviää, että vaikka yli 12 pro-
senttia EU:n merialueista on virallisesti 
suojeltu, vain alle kahdelle prosentille 
kaikista merialueista on tehty hoidon 
ja käytön suunnitelma. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että alueet ja niiden 
luonto on suojeltu vain paperilla.
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metsänhoito-opas  
päivitetty
Suomessa on yli 500 000 yksityistä met-
sänomistajaa. Tutkimusten mukaan iso 
osa heistä suhtautuu myönteisesti luon-
toarvojen turvaamiseen metsissään. 
Ongelma kuitenkin on, etteivät monet 
metsänomistajat tunne vaihtoehtojaan. 
Syyskuussa päivitetty WWF:n Metsän-
hoito-opas tarjoaa tietoa keinoista, joiden 
avulla luonnon monimuotoisuuden tur-
vaaminen onnistuu metsän käsittelyssä.
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aSkaRRuTTaako 
Jokin? WWF:n 
aSianTunTiJaT 
vaSTaavaT.

Lähetä kysymyksesi 
meille: info@wwf.fi
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WWF  
vAstAA

Janne Neuvonen johtaa yritystä, joka toi WWF:n livelähetykset mobiili-
sovellukseen. Hän myös korjasi Norppaliven kameran viime hetkellä.

toimitusjohtaja pelasti

NorppALiveN
TekSTi Ja kuva JoonAs FritzE

voiko rakennusten energiatehokkuutta parantaa huonon-
tamatta sisäilman laatua? ”Rakennusten energiatehokkuuden 
parantaminen on olennaista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 
energiatehokkuutta ei kuitenkaan pidä parantaa sisäilman kustan-
nuksella, koska suomalainen ihminen viettää sisätiloissa yli 90 pro-
senttia elinajastaan. energiatehokkuushanketta suunniteltaessa ja 
toteuttaessa on tärkeää huomioida rakennus ja sen kunto kokonai-
suutena. Sisäilmastoon vaikuttavat esimerkiksi ilmanvaihto, koste-
us, valaistus, melu, ilman epäpuhtaudet ja lämpötila. onnistunut 
toteutus vaatii toimivaa yhteistyötä ja viestintää suunnittelijoiden, 
kiinteistön käyttäjien, kiinteistön omistajien, urakoitsijoiden ja huol-
tohenkilökunnan välillä. Hankkeessa on lisäksi oltava realistinen 
budjetti, aikataulu ja resurssit, jotta rakennuksen energiatehok-
kuutta voidaan parantaa ilman, että sisäilman laatu kärsii.” 

ELisAbEtH AnEtJärvi
energiatehokkuusasiantuntija

WWF avasi Norppaliven toukokuussa 2016. Suora lä-
hetys Saimaan rantakiveltä nousi nopeasti ilmiöksi: 
sitä katsottiin vajaan kuukauden aikana yli kaksi mil-
joonaa kertaa. Suosio on jatkunut seuraavinakin vuo-
sina. Pullervo-norpasta ei kuitenkaan olisi tullut koko 
kansan ihastusta ilman Janne Neuvosta.

Vaikka Norppaliven kameraa oli testattu tuntikau-
palla ennen ensimmäistä asennuskertaa, tositilantees-
sa tekniikka petti. Kamera saatiin toimimaan vasta, 
kun WWF:n pitkäaikainen yhteistyökumppani Juha 
Taskinen nouti Neuvosen paikalle veneellä. Tuolloin 
muun muassa antenneja ja valvontakameroita myy-
nyttä yritystä johtanut Neuvonen löysi nopeasti vian. 
Diagnoosi: sähköjohdosta oli hankautunut poikki yksi 
ainoa säie kameraa asennettaessa.

Neuvonen on jatkanut WWF:n avustamista suori-
en luontolähetysten toteuttamisessa. Hän on hank-
kinut kamerat, auttanut niiden asentamisessa ja toi-
minut tärkeänä neuvonantajana teknisiä haasteita 
ratkottaessa.

Uusin yhteistyön muoto on Neuvosen perustaman 
startup-yritys BCasterin WWF:lle tekemä Luonto-
live-sovellus, jonka kautta muun muassa saimaan-
norppien ja kalasääskien elämää voi seurata käte-
västi kännykällä.

”WWF:n kanssa tehty yhteistyö sai minut ymmär-
tämään, kuinka tärkeää työ luonnon ja eläinten hy-
väksi on. Koen, että yksi missioistani on auttaa ih-
misiä ymmärtämään luonnon arvo ja haavoittuvuus 
kuvien ja videon avulla”, Neuvonen sanoo. 
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muoviongelmaan on ratkaisuja 
TekSTi PAuLA KALLio

WWF:n tavoite on lopettaa muovin päätyminen meriin vuoteen 
2030 mennessä.

”Tämä onnistuu muuttamalla järjestelmää, jolla muovia 
tuotetaan, käytetään ja hävitetään. avainasemassa ovat turhan 
kertakäyttöisen muovin vähentäminen ja kierrätyksen tehosta-
minen”, sanoo WWF:n meriasiantuntija Anna soirinsuo.

WWF vaatii yk-vetoista sopimusta, jossa maat sitoutuvat 
vähentämään muoviroskaa, tekemään kunnolliset toiminta-

suunnitelmat muovin kierrättämiseksi ja sopimaan jätehuollon 
tukemisesta kehittyvissä maissa.

”Tavoite tulee olla, että sata prosenttia muovista kerätään 
kierrätykseen”, Soirinsuo sanoo.

moni on samaa mieltä: 1,5 miljoonaa ihmistä ympäri maail-
maa allekirjoitti WWF:n vetoomuksen kansainvälisen muoviros-
kasopimuksen solmimisen puolesta. yli 40 maata, Suomi mu-
kaan lukien, on ilmaissut tukensa sopimukselle.

”elämme ratkaisun hetkiä. on erittäin rohkaisevaa, että ih-
miset, päättäjät ja yritykset ovat heränneet kasvavaan muovi-
roskaongelmaan. Seuraavaksi yk:ssa pitää aloittaa neuvottelut 
sopimuksen yksityiskohdista”, Soirinsuo sanoo.

3. kuinka suuri osa maapallolla olevasta 
muovista on tällä hetkellä roskaa?

a) 30%  
b) 50%  
c) 75%

4. kuinka monta kiloa muovia tuotettiin jokaista 
maapallon ihmistä kohti vuonna 2016?  

a) 38 kiloa 
b) 53 kiloa 
c) 72 kiloa

1. kuinka kauan muovipullon hajoaminen  
meressä kestää keskimäärin?  

a) 150 vuotta 
b) 300 vuotta 
c) 450 vuotta

2. missä ovat itämeren 
roskaisimmat rannat? 

a) Suomessa 
b) puolassa 
c) venäjällä

5. jos jatkamme roskaamista nykyiseen tahtiin, milloin 
maailman merissä on enemmän muovia kuin kaloja? 

a) vuonna 2030 
b) vuonna 2050 
c) vuonna 2070

6. kuinka monen eläinlajin yksilöiden on havaittu vahin-
goittuneen, koska ne ovat jääneet kiinni muoviroskaan?  

a) 110 
b) 180 
c) 270

7. kuinka suuri osa nykyisestä 
muovista on kertakäyttöistä?   

a) 30%  
b) 40%  
c) 60%

oikeaT vaSTaukSeT: 1 c) 450, 2 a) SuomeSSa, 3 c) 75%, 4 b) 53 kiLoa, 5 b) 2050, 6 c) 270, 7 b) 40%
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muovi pois  

LuoNNostA
Meremme ja luontomme hukkuvat 

nykymenolla muoviin. Testaa, kuinka 
hyvin tiedät faktat muoviroskasta.

TekSTi minttu-mAAriA PArtAnEn
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ronJA sALmi on ToimiTTaJa Ja yRiTTäJä,  
Joka vuoRoTTeLee WWF-LeHden koLumniSTina  
Jani kaaRon kanSSa.

miten unelmoidaan  

kohtuudeLLA? 

kolumni

Rakensin iltaisin taloa. Makasin lapsena koivuvanerista tehdyn 
kerrossängyn yläpedissä ja kasasin mielessäni omakotitaloa 
huone huoneelta. Iso keittiö, oma kirjasto. Pihalle omenapuu, 
tai ehkä useita, ja ikkunan viereen suuri tammi. Pienen matkan 
päähän talli ja sinne kaksi ponia. Noin alkuun. 

Myöhempinä vuosina haave päivittyi. Lisäsin pääni sisäiselle 
kartalle kakkosasunnon New Yorkiin, missä olisi Sinkkuelämän 
tyyliin walk-in-vaatekaappi. Olen myös haaveillut asunnosta 
Portugalissa surffirannan lähellä ja ”matkustavasta elämäntyy-
listä”, mitä ikinä se tarkoittaakaan. 

Lyhyesti sanottuna olen unelmoinut vauraudesta. Varakkuu-
desta. Vapaudesta, jonka raha suo, mahdollisuudesta kuluttaa 
kursailematta. 

Unelmani eivät ole tavattomia, kukapa varattomuudesta haa-
veilisi. Ja olenhan muiden tapaan unelmoinut myös hellyydes-
tä, perheestä ja lapsista. Vaikutusvallasta, osaamisesta ja lah-
jakkuudesta. 

Mutta maalliset unelmani? Ne ovat kohtuuttomia. Jo nykyi-
sellä elämäntyylilläni paukutan helposti yli Sitran elämän-
tapatestin kestävän hiilijalanjäljen. Eikä pikatestiin edes voi 
syöttää kaikkia syntejään. Minä elän jo nyt yli varojeni, mitä 
tulee hiilibudjettiini. Unelmieni lämmitettävät lisäneliöt, 
lentokilometrit ja laidunmaat eivät sovi ilmastohuolen 
yhtälööni. 

Seurasin vuoden ajan toimittaja Timo Korven pääs-
töpaastoa, Ylelle toteutettua videosarjaa, jossa Kor-
pi yritti elää vuoden ajan alle kahden tonnin hiili-
dioksidipäästöillä. Tavoite onnistui, ja viimeisessä 
videossa Korpi kävi läpi tuntojaan liittyen vähä-
päästöiseen elämään. Kaikista vaikeinta oli ollut 
luopua kuluttamisesta. On mahdotonta arvioida 
kunkin tuotteen tai palvelun todellista hiilijalanjäl-
keä, joten tavoitteeseen pääsemiseksi Korvelle oli 
yksinkertaisinta pitää eurot pankkitilillä ja jättää 
kuluttamatta. 

Unelmista ei pitäisi tuntea syyllisyyttä. Minä viimeisenä ihmi-
senä haluaisin kieltää ihmisiltä unelmoinnin! Sadat miljoonat 
ihmiset unelmoivat ennen nukahtamistaan välttämättömyyk-
sistä, luksusesineistä ja asunnoista. Heillä on siihen oikeus. 
Mutta minun, hyväosaisen, etuoikeutetun ja keskituloisen suo-
malaisen haaveet jatkuvasta henkilökohtaisesta talouskasvus-
ta ovat poskettomia. Vastuullinen kuluttaminen on merkityk-
sellistä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, mutta todellista 
vastuullista kuluttamista on jättää kuluttamatta. Minun koh-
dallani henkilökohtaisten ilmastovalintojen ja ilmastonmuu-
toksen hidastamisen isojen tekojen filosofia on sama: pitäisi 
tulla toimeen sillä mitä on. Ja vielä vähentää. 

Olen vähentänyt unelmieni talosta lämmitettäviä huoneita. Se 
ei silti näytä onnettomalta. 
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”Metsäpalot ovat Indonesiassa jokasyksyinen ongel-
ma. Tänä vuonna metsää poltettiin erityisesti Borne-
on saarella, jota me indonesialaiset kutsumme Kali-
mantaniksi. Palot levisivät muun muassa Sebangaun 
kansallispuistoon, joka sijaitsee melko lyhyen ajomat-
kan päässä kotikaupungistani. Sebangaun kansallis-
puisto on tunnettu uhanalaisista orangeistaan. Pa-
himmillaan palopesäkkeitä on ollut kansallispuiston 
ja sen suojavyöhykkeen alueella tuhansia.

Kenttätyöntekijämme ovat raportoineet palojen 
jäljiltä kuolleista villieläimistä, kuten käärmeistä ja 
muurahaiskävyistä. Tämä on erittäin surullista, sillä 
malaijinmuurahaiskäpy on äärimmäisen uhanalai-
nen, ja sen määrää rokottaa palojen lisäksi myös lai-
ton villieläinkauppa. Emme vielä tiedä, miten metsä-
palot ovat vaikuttaneet kansallispuiston orankeihin.

Asun Keski-Kalimantanilla, jossa on laajoja pal-
muöljyviljelmiä. Viljelmiä laajennetaan edelleen ja 
metsää poltetaan niiden tieltä. Suurin osa Keski-
Kalimantanin luonnontilaisista metsistä on suosade-
metsiä. Metsiä on ojitettu ja kuivattu historian saa-
tossa, mikä on aiheuttanut kuivuutta ja edesauttanut 
palojen leviämistä. Suosademetsiin on varastoitunut 
valtava määrä hiiltä, joka vapautuessaan kiihdyttää 
ilmastonmuutosta.

Olen auttanut sammutustöissä Keski-Kalimantanil-
la. Työ on välillä todella vaikeaa. Partioimme sään-
nöllisesti sekä kansallispuistossa että sen lähistöllä. 
Minun ja muiden kenttätyöntekijöidemme tehtävä on 
auttaa ja tukea paikallisyhteisöjä ja vapaapalokuntia 
metsäpalojen ehkäisyssä ja sammuttamisessa. 

Metsäpalot ja sankka savusumu ovat haitaksi myös 
ihmisille. Esimerkiksi kotikaupungissani Palangka-
rayssa kaikki asukkaat ovat käyttäneet savusumun 
takia hengityssuojaa, ja koulut ovat olleet kiinni 
pahimpien palojen aikaan. Osa työnantajista, myös 
omani eli paikallinen WWF-toimisto, ovat tarjonneet 
kannettavia happisäiliöitä pahimpien päivien varalle.

Kun metsäpalot riehuvat, tärkeintä on saada sam-
muttajille varusteita, ruokaa ja vettä, jotta he voivat 
tehdä sammutustöitä. Olemme toimittaneet alueen 
vapaapalokuntalaisille turvavarusteita, kuten kypä-
riä sekä paloturvallisia kenkiä ja käsineitä. Olemme 
varustaneet joukkoja myös radiopuhelimilla ja palo-
jen sammuttamiseen tarvittavilla varusteilla, kuten 
pumpuilla ja varaosilla. Lisäksi olemme hankkineet 
tietoa palojen leviämisestä drooneilla.

Tärkeintä on kuitenkin ennaltaehkäistä metsäpalo-
ja nyt ja tulevaisuudessa. WWF tekee tätä työtä Indo-
nesiassa vuoden jokaisena päivänä.” 

palojen

tALtuttAjA
WWF:n projektipäällikkö Okta Simon taistelee 

joka syksy metsäpaloja vastaan Indonesian Borneolla. 
Palojen jäljiltä sademetsistä on löytynyt kuolleina 

jopa erittäin uhanalaisia muurahaiskäpyjä.

TekSTi KAtJA rönKKö

kentällä
TäLLä paLSTaLLa 

pääSeväT ääneen 
iHmiSeT, JoTka 

SuoJeLevaT LuonToa 
kenTäLLä. 

©
 S

H
u

TT
eR

ST
o

ck

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta 9



©
 K

IM
M

O
 O

H
TO

N
EN

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta10



Tuntuuko, että pakkaset olivat lapsuudessasi nykyistä purevampia, lumi-
hanget korkeampia ja järven jää paksumpi? Muistot pitävät paikkansa, 
sillä ilmastonmuutos on jo muuttanut Suomen luontoa. Maapallon kes-
kilämpötila on noussut yli asteella, mutta arktinen alue lämpenee kaksi 
kertaa nopeammin. 

Suomessa talvien keskilämpötila on noussut muita vuodenaikoja enem-
män. Tämä vaikuttaa esimerkiksi lumen, jään ja roudan määrään. Ilmas-
tonmuutos on jo siirtänyt talviamme 300 kilometriä pohjoiseen. Tämä 
tarkoittaa, että Lahden seudun 1980-luvun talvet vastaavat 2020-luvun 
Joensuun seudun talvia. 

Selvitimme, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa suoma-
laisille tuttuihin maisemiin: metsiin, Itämereen ja Lapin tuntureihin. 

Ilmastonmuutos tuo Suomeen uusia lajeja, 
muuttaa elinympäristöjä ja vaikeuttaa pohjoisiin 

oloihin sopeutuneiden lajien elämää. 
Suomen metsät, Itämeri ja Lapin tunturit ovat 

jo muuttuneet ilmastonmuutoksen takia.

TekSTi minttu-mAAriA PArtAnEn • Kuvitus ALExAndrA AntELL

ilmastonmuutos muuttaa 

suomeN LuoNtoA
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Metsä on suomalaisille tärkeä henkireikä. 
Suomalaiset marjastavat, sienestävät ja liik-
kuvat ympäri vuoden metsissä. Tulevaisuu-
dessa jokaiselle suomalaiselle tuttu maise-
ma kuitenkin muuttuu. Esimerkiksi kuusi, 
suomalaisen metsän yksi tärkeimmistä ja 
tunnetuimmista puista, on vaarassa Etelä-
Suomessa. 

Mänty ja lehtipuut voivat kasvaa aiempaa 
nopeammin lämpenevän ilmaston ansiosta, 
mutta kuuselle ilmastonmuutos tarkoittaa 
nykyistä heikompia kasvuolosuhteita. Kun 
2000-luvun vaihteessa Etelä-Suomen met-
sistä kuusia oli 45 prosenttia puustosta, 
vuosisadan lopussa kuusia saattaa olla vain 
kahdeksan prosenttia.

”Monelle kuusten luoma hämyisyys tuo 
metsän tunnun. Lisäksi vanhat kuusikot 
antavat suojaa vaarantuneeksi luokitellulle 
liito-oravalle”, sanoo WWF:n johtava met-
säasiantuntija Panu Kunttu.

Metsän eläimistä esimerkiksi kettu, hirvi 
ja metsäkauris voivat hyötyä ilmastonmuu-
toksesta. Valkoisen suojavärin talveksi vaih-
tavat eläimet, kuten metsäjänis ja kärppä, 
puolestaan kärsivät vähenevästä lumipeit-
teestä.

Ilmastonmuutos tuo uusia kasvi- ja eläin-
lajeja Suomen metsiin. Näitä lajeja kutsu-
taan vieras- tai tulokaslajeiksi. Vierasla-
jeiksi kutsutaan lajeja, joiden leviämistä 
ihminen on auttanut tahallaan tai vahingos-
sa. Ne voivat hyötyä ilmastonmuutoksesta. 
Jättipalsami ja japanintatar ovat jo levin-
neet haitallisina vieraslajeina Etelä-Suo-
men metsiin, ja niiden määrä voi lisääntyä 
entisestään. Tulokaslajeja ovat esimerkiksi 
villisika ja sakaali, jotka ovat saapuneet 
Suomeen etelästä itse.

”Vaikka ilmastonmuutos voi lisätä Etelä-
Suomen metsien lajimäärää, metsiemme 
monimuotoisuus on vaarassa. Yksipuolisen 
metsänhoidon lisäksi ilmastonmuutoksen 
seurauksena Suomeen saapuvat vieras- ja 
tulokaslajit ovat yksi suurimmista uhkista 
metsien monimuotoisuudelle. Ne syrjäyt-
tävät luontoomme kuuluvia lajeja, ja poh-
joisen lajit joutuvat väistymään eteläisten 
tieltä”, Kunttu muistuttaa. 

Kylmiin oloihin sopeutuneet lajit ovat jo 
nyt siirtyneet pohjoisemmaksi. Yli sadan 
Suomessa esiintyvän lintulajin esiintymis-
alue on siirtynyt 35 kilometriä pohjoiseen 
vuodesta 1970 vuoteen 2012. Monien poh-

joisten lintujen, kuten hiiripöllön ja riekon, 
esiintymisalueen keskipisteet ovat siirty-
neet jopa 150 kilometriä pohjoiseen.

Metsänomistajien kannattaa kantaa 
huolta ilmastonmuutoksesta metsätuhojen 
takia. Todennäköisesti tuulten nopeudet 
ja myrskyjen määrä eivät Etelä-Suomessa 
merkittävästi lisäänny, mutta kaikista ko-
vimmat, niin sanotut katastrofaaliset myrs-
kyt voivat lisääntyä. 

”Eniten metsien myrskytuhojen lisään-
tymiseen vaikuttaa roudan väheneminen. 
Ilman routaa puut eivät voi ankkuroitua 
juurineen jäiseen maahan, vaan ne kaatu-
vat myrskytuulissa aiempaa herkemmin”, 
Kunttu toteaa. 

Myös hyönteisten tekemät metsätuhot 
lisääntyvät, koska kylmät pakkaset eivät 
enää tapa niitä talvisin. Esimerkiksi puita 
syövät lehti- ja havununna selviävät nykyis-
tä useammin leudoista talvista hengissä. 
Riski kuusia syövän kirjanpainajan laajoista 
tuhoista nousee merkittävästi.

”Metsänhoidossa kannattaa suosia seka-
puustoisia ja puustoltaan erirakenteisia met-
siä, jotka pärjäävät yksipuolisia metsiä pa-
remmin muutoksia vastaan”, Kunttu sanoo.

metsissä kuuset vähenevät, tuhot lisääntyvät

Metsät voivat muuttua odottamattomalla tavalla ja niiden monimuotoisuus heikentyä. Metsien tuhot voivat lisääntyä ja kuusien määrä vähentyä Etelä-
Suomessa. Ilmastonmuutos on jo tuonut metsiin vieras- ja tulokaslajeja, kuten villisian ja jättipalsamin – tulevaisuudessa mahdollisesti esimerkiksi pesu-
karhun ja sakaalin. 

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta12



Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja 
saastuneimmista meristä. Sen tulevaisuus ei 
näytä valoisalta muuttuvassa ilmastossa.

”Itämeri on herkkä ilmastonmuutoksen 
seurauksille, koska se on matala sisämeri 
ja sen vedenvaihtuvuus on pientä”, sanoo 
WWF:n suojeluasiantuntija Jenny Jyrkän-
kallio-Mikkola.

Rehevöityminen on Itämeren suurin uhka. 
Aiemmin esimerkiksi Selkämerellä sinilevä-
kukinnot olivat harvinaisia, mutta 2000- 
luvulla niistä on tullut pysyvä ilmiö. Tule-
vaisuudessa sinilevää on yhä kauemmin ja 
kasvustot ovat aiempaa laajempia ja pak-
sumpia. 

”Lisääntyvät sateet huuhtovat paljaalta 
maalta yhä enemmän ravinteita Itämereen, 
mikä lisää sinilevän määrää.”

Sinilevän lisääntymisestä tulee rehevöity-
mistä ruokkiva kierre. Kun sinileväkukinto 
kuolee, se vajoaa pohjaan, jossa hajotustoi-
minta lisääntyy. Se taas kuluttaa pohjasta 
happea. Hapettomista pohjista fosfori liuke-
nee takaisin veteen ja ruokkii edelleen sini-
leviä. 

”Vaikka onnistuisimme vähentämään 
päästöjä, sinileväpäivien määrä voi jopa kak-
sinkertaistua vuosisadan loppuun mennes-
sä”, Jyrkänkallio-Mikkola muistuttaa.

Itämeren vesi on jo nyt tummunut väril-
tään. Sadassa vuodessa veden näkösyvyys 
laski jopa yhdeksästä metristä nykyiseen 
noin viiteen metriin. Jatkossa vesi tumme-

nee ja samenee entisestään, sillä ilmaston-
muutoksen myötä sademäärä lisääntyy. 

”Vesi näyttää aiempaa ruskeammalta, 
koska mereen päätyy aiempaa enemmän hu-
musta ja muuta orgaanista ainetta.”

”Itämeren suolapitoisuus laskee, kun jois-
ta ja vesistöistä valuu aiempaa enemmän 
makeaa vettä Itämereen. Esimerkiksi sini-
simpukka kärsii suolapitoisuuden vähene-
misestä.”

Ilmastonmuutoksen takia Itämeri näyttää 
erilaiselta talvella. Pintavedet voivat läm-
metä jopa neljä astetta vuosisadan loppuun 
mennessä. 

”Lämpimämpi meri jäätyy hitaammin, ja 
jääpeite on nykyistä ohuempi sekä kestää 
lyhyemmän aikaa. Osa Itämeren alueista voi 
tulevaisuudessa jäädä kokonaan ilman jää-
tä”, Jyrkänkallio-Mikkola toteaa.

Jään väheneminen vaikuttaa Itämeren 
kasveihin ja eläimiin. Esimerkiksi itämeren-
norppa synnyttää poikasensa ahtojääloh-
kareiden muodostamiin pesäkoloihin. Jään 
väheneminen vaikeuttaa norpan pesintää.

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös rantoihin.
”Kun keväisin jäälautat sulavat ja kulut-

tavat rantojen kasvillisuutta, rannat pysyvät 
avoimina. Jos tämä vähenee, rannat ovat 
vaarassa kasvaa umpeen.”

Kylmään veteen sopeutuneet kalat, kuten 
made, kärsivät meriveden lämpenemisestä. 
Siian ja hauen määrät vähenevät. Sen sijaan 
särkikalat, kuten särki ja lahna, hyötyvät Itä-

meren rehevöitymisestä ja lämpenemisestä. 
Myös kasvillisuudessa tapahtuu paljon muu-
toksia.

”Rihmalevä valtaa jo nyt rakkolevältä ti-
laa. Rakkolevä on Itämeren avainlaji, josta 
monet muut lajit ovat riippuvaisia. Rakkole-
vä tarjoaa muille lajeille ravintoa ja suojaa, 
joten sen väheneminen vaikuttaisi laajasti 
muihin lajeihin, kuten haukeen ja moniin 
äyriäisiin.”

Lämmin vesi tuo vieraslajeja, kuten vale-
sinisimpukoita ja vaeltajasimpukoita, jotka 
vievät tilaa sinisimpukalta. Jo nyt merirokko 
vie elintilaa muilta lajeilta.

”Saaristolinnuille suuri uhka ovat munia 
ja poikasia syövät vieraslajit, kuten minkki ja 
supikoira. Erityisesti supikoira näyttää hyö-
tyvän ilmastonmuutoksesta”, Jyrkänkallio-
Mikkola sanoo.

Vieraslajit uhkaavat myös Itämeren ran-
nikoita. Yksi suurimmista ongelmista on 
pihoilta ja puutarhoista levinnyt kurtturuu-
su, joka levittäytyy rannoille ja tukahduttaa 
muun kasvillisuuden alleen. 

Merenpinta nousee kaikkialla jäätiköiden 
sulamisen takia, mikä hävittää hiekkaran-
toja. Itämerellä maankohoaminen kumoaa 
osan merenpinnan noususta, mutta osa Itä-
merenkin hiekkarannoista on vaarassa. 

”Suomenlahdella merenpinnan nousu on 
Perämerta suurempi ongelma, ja voi vaikut-
taa siellä hiekkarantoihin. Se vaikuttaisi mo-
nen kesälomalaisen elämään.”

itämeri rehevöityy ja tummenee

Itämeren havainnekuvassa vedenpinta nousee, vesi tummuu ja sinilevän määrä lisääntyy ilmastonmuutoksen takia. Itämerennorppa, hauki, made ja sini-
simpukka kärsivät, kun taas särkikalojen määrä lisääntyy. Vedenalainen kasvillisuus yksipuolistuu. Vieraslajit, erityisesti kurtturuusu, pääsevät leviämään 
rannoilla, ja supikoira uhkaa saariston lintujen pesintää.
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Ilmastonmuutoksen edetessä Suomen luon-
nossa kaikista heikoimmassa asemassa ovat 
Tunturi-Lapin kasvit ja eläimet. Lämpötilan 
nousu tuo pohjoiseen koko ajan lisää etelän 
lajeja. Pohjoisen lajit eivät pääse siirtymään 
tuntureiden huippuja korkeammalle eivätkä 
Jäämeren rannikkoa kauemmas pohjoiseen.  

”Tunturilajiston tilanne on kriittinen. Mo-
net arktisiin olosuhteisiin erikoistuneet lajit 
ovat erityisen herkkiä ilmastonmuutoksel-
le”, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri 
Tolvanen.

Vaikka kasvihuonekaasupäästöjä vähen-
nettäisiin, suuri osa tutkituista arktisista la- 
jeista on vaarassa menettää yli puolet esiin-
tymisalueistaan Pohjolassa kuluvan vuosi-
sadan aikana. Jos päästöjen vähennyksessä 
epäonnistutaan pahasti, jopa yhdeksän pro-
senttia Pohjolan arktisista lajeista on vaaras-
sa menettää koko elinympäristönsä.

Ilmastonmuutos muokkaa erityisesti puut-
toman tunturipaljakan maisemaa ja lajistoa 
voimakkaasti. Jokainen 0,6 asteen lämpö-
tilan nousu siirtää metsänrajaa 100 metriä 
korkeammalle, joten matalat tunturit uhkaa-
vat metsittyä. Se tarkoittaisi avotunturioloi-
hin erikoistuneiden lajien elinympäristöjen 
katoamista. Pohjoisimmassa Lapissa kolmen 
asteen lämpötilan nousu voisi laskea tuntu-
ripaljakoiden ja -koivikoiden osuuden nykyi-
sestä 30 prosentista alle yhteen prosenttiin. 

Tunturikoivikoita uhkaavat myös laajat 
mittarituhot, jotka voivat ilmaston lämpe-
nemisen myötä lisääntyä. Tunturimittari 
on koko maassa esiintyvä perhonen, jonka 
toukat syövät puiden lehtiä. Lapissa toukat 
voivat massaesiintymävuosina syödä tuntu-
rikoivikot täysin paljaiksi. 

Pohjoisen Suomen talvet säilyvät lumisina 
myös tulevaisuudessa, mutta lumipeite saa-
puu syksyllä nykyistä myöhemmin ja sulaa 
keväällä aiemmin. Koska lunta sataa lyhy-
emmän aikaa, lumipeitteen paksuus ohenee 
keskitalvella. Lumen väheneminen vaikuttaa 
erityisesti lajeihin, jotka ovat riippuvaisia lu-
menviipymistä. Lumenviipymä on alue, josta 
lumi sulaa viimeisenä.

”Lumi tarjoaa toisaalta suojaa talven pak-
kasilta, mutta estää myös eteläisten, pidem-
pää kasvukautta vaativien lajien leviämisen 
pohjoiseen. Lumen väheneminen on monille 
arktisille lajeille, kuten jääleinikille ja kiiru-
nankellolle, jopa suurempi uhka kuin lämpö-
tilan nouseminen”, Tolvanen sanoo.

Ilmastonmuutos vauhdittaa haitallisten 
vieraslajien leviämistä. Esimerkiksi lupiini ja 
jättipoimulehti voivat levitä ilmaston lämpe-
nemisen myötä yhä pohjoisemmaksi. 

Monet avotunturin eläimet ovat jo kärsi-
neet ilmastonmuutoksesta. Naali oli ai-
emmin Pohjois-Suomessa yleinen laji, 
mutta nykyisin sitä havaitaan Suo-
messa vain satunnaisesti. Edelli-
nen varmistettu naalin pesintä 
tapahtui Suomessa yli 20 vuotta 
sitten. Kettu on jo levittäytynyt 
naalin elinalueille, ja ilmaston-
muutoksen arvellaan auttavan 
ketun leviämistä edelleen. Tun-
tureissa esiintyvät eläimet ovat 
riippuvaisia toisistaan, jolloin yh-
den lajin väheneminen vaikuttaa 
muihin lajeihin.

”Esimerkiksi tunturisopuli on tun-
tureiden ravintoketjussa keskeisen tär-
keä eläin, sillä muun muassa naali, tunturi-

pöllö ja monet muut petolinnut käyttävät sitä 
ravinnokseen. Tunturisopuli tarvitsee menes-
tyäkseen pitkiä, kylmiä ja lumisia talvia. Sen 
väheneminen vaikuttaa heti sitä ravinnok-
seen käyttäviin eläimiin”, Tolvanen sanoo.

Suomen avotuntureilla pesivistä linnuista 
on jo nyt suurempi osa uhanalaisia kuin koko 
maan linnuista. Tunturiylängöillä elävät 
muun muassa kiiruna, tunturipöllö, tunturi-
haukka ja keräkurmitsa. 

”Tunturipaljakan lintujen kannat ovat vaa-
rassa heikentyä voimakkaasti. Osa lajeista 
voi kadota Suomesta kokonaan”, Tolvanen 
sanoo. 

OP on rahoittanut Ilmastonmuutoksen 
vaikutus Suomen luontoon esimerkki- 

ympäristöissä  -taustaselvityksen  
tekemistä.

Lapin avotunturit vaarassa

WWF työskentelee  
ilmastokriisin ratkaisemiseksi

• ilmastotyömme tärkein tavoite on rajoittaa  
ilmaston lämpeneminen korkeintaan  

1,5 asteeseen ja torjua ilmastonmuutoksen  
aiheuttamat riskit ihmisille ja luonnolle.

• vaikutamme ilmastopolitiikkaan ja -päätöksiin  
Suomessa, eu:ssa ja kansainvälisesti. 

• vaikutamme yrityksiin päästöjen vähentämiseksi. 

• autamme eläinlajeja sopeutumaan  
ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin  

elinympäristöissä.

• kannustamme ja autamme ihmisiä  
tekemään ilmastoystävällisiä  

ratkaisuja arjessaan.

Ilmastonmuutos ajaa monia Lapin avotuntureiden lajeja, kuten tunturisopulin, ahman, naalin ja tunturipöllön, ahtaalle. Metsäraja nousee ylemmäs ja 
avotunturit uhkaavat kasvaa umpeen. Laajat hyönteistuhot tunturikoivikoissa voivat lisääntyä, ja vieraslajit, kuten lupiini ja jättipoimulehti, levitä yhä poh-
joisemmaksi.
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Madridissa arvioidaan myös sitä, miten rikkaat maat tukevat 
ja rahoittavat köyhempien maiden mahdollisuuksia sopeutua 
ilmastonmuutoksen seurauksiin. Toistaiseksi länsimaiden lu-
paamat summat kansainväliseen ilmastorahoitukseen ovat riit-
tämättömiä. Köyhimmät maat kärsivät ilmastonmuutoksesta 
eniten, vaikka ne ovat vähiten vastuussa ihmisen aiheuttamasta 
ilmastonmuutoksesta. 

Mitkä maat edistävät ja mitkä jarruttavat neuvotteluja? 
Vaikka kokouspaikka siirtyi viime metreillä Chilestä Espanjaan, 
Chile säilyi kokouksen puheenjohtajamaana. Chile onkin avain-
asemassa neuvottelujen onnistumisessa. Maa korostaa päästövä-
hennysten lisäämistä ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Usein 
EU on vauhdittanut neuvotteluita merkittävästi. Toivomme, että 
niin käy myös nyt Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. 

Kiina on yksi kriittisistä toimijoista kansainvälisessä ilmas-
topolitiikassa. Vaikka maa investoi paljon esimerkiksi uusiutu-
vaan energiaan, se ei ole kertonut päivittävänsä päästövähen-
nystavoitteitaan. Yhdysvaltojen ja Brasilian presidentit ovat 
kritisoineet ja jarruttaneet kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. 
Onneksi esimerkiksi Yhdysvalloissa monet osavaltiot tekevät 
merkittäviä ilmastotoimia presidentistään huolimatta.

Mitä muuta kokouksessa tapahtuu? 
Kokouksessa valtiot neuvottelevat ilmastotoimista, mutta viral-
listen neuvottelujen ulkopuolella tapahtuu paljon muutakin. 
Muun muassa yritykset, kaupungit, eri yhteiskunnan sektorit 
ja järjestöt esittelevät ilmastoratkaisujaan. Vaikka valtiot aset-
tavat ilmastopolitiikkaa säätelevät lait ja säädökset, ei-valtiol-

liset toimijat usein toteuttavat asetetut päästövähennykset. 

Miksi WWF on mukana ilmastokokouksessa?
WWF:llä on kansainvälisenä ympäristöjärjestönä paljon 
annettavaa ilmastoneuvotteluissa. Haluamme saada ai-
kaan mahdollisimman hyviä ilmastopäätöksiä luonnon ja 
ihmisten kannalta. Laajan verkostomme avulla voimme 
toimia tapahtumassa sillanrakentajana. Olemme pit-
kään toimineet hyvässä yhteistyössä niin hallitusten kuin 
ei-valtiollistenkin toimijoiden, kuten tutkijoiden, järjes-
töjen ja yritysten kanssa. Meillä on paljon asiantuntijoita 
tärkeiltä aloilta, kuten energiaratkaisuista, metsien- ja 
luonnonsuojelusta sekä ruokajärjestelmistä. 

Miksi tämän vuoden ilmastokokous on tärkeä  
ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta?
Vuonna 2015 solmitun Pariisin ilmastosopimuksen mukaan 
maat asettavat itselleen päästövähennyssitoumuksia. Maiden 
tämänhetkiset tavoitteet eivät kuitenkaan ole läheskään riit-
täviä pitämään maapallon keskimääräinen lämpeneminen 1,5 
asteessa. Nykyiset lupaukset johtaisivat kolmen asteen lämpe-
nemiseen. Pariisin ilmastosopimuksen toteutumisen kannalta 
on tärkeää, että maat sitoutuvat ensi vuoden aikana nykyisiä lu-
pauksia paljon suurempiin päästövähennyksiin. Maiden pitäisi 
päästä sopuun myös siitä, että vuodesta 2030 eteenpäin niiden 
velvollisuus on nostaa päästövähennyksiä joka viides vuosi. 
 
Mitkä ovat kokouksen suurimmat kiistanaiheet?

Kokouksessa kiistellään muun muassa siitä, miten maat voivat 
hyödyntää muissa maissa rahoittamiaan ilmastotoimia omien 
päästövähennystavoitteidensa saavuttamiseksi. Jos esimerkiksi 
Suomi rahoittaisi Tansaniassa ilmastoprojektia, joka vähentäisi 
kasvihuonekaasupäästöjä, vain toinen maista saisi sisällyttää 
päästövähennyksen ilmastoraportointiinsa. 

vaLTioT kokoonTuvaT JouLukuuSSa eSpanJan 
madRidiin kanSainväLiSeen iLmaSTokokoukSeen, JoSSa 
cHiLe Toimii puHeenJoHTaJana. maiden piTää SiTouTua

nykyiSTä miTTavimpiin pääSTöväHennykSiin, JoTTa 
iLmaSTon Lämpeneminen voidaan RaJaTa 1,5 aSTeeSeen, 

Sanoo WWF:n iLmaSToaSianTunTiJa miA rAHunEn.

TäLLä paLSTaLLa 
aSianTunTiJamme 

yRiTTäväT vaSTaTa 
vaikeiSiin kySymykSiin 

ymmäRReTTäväSTi. 

Asiaa

madridissa koittavat ilmastokriisin  

kriittiset hetket
TekSTi minttu-mAAriA PArtAnEn

© aki-pekka SinikoSki / 
WWF
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Susien liikkuessa lähellä ihmis-
asutusta, merimetsojen aset-
tuessa uudelle alueelle tai 
hylkeiden vahingoittaessa 
sekä kalasaalista että pyy-
dyksiä puhutaan usein 
ihmisen ja luonnon väli-
sestä konfliktista.

Kun Alistair Bathille 
sanoo sanan konflikti, hän 
korjaa.

”Puhun mieluummin ihmi-
sen ja luonnon välisestä vuoro-
vaikutuksesta”, Memorial University 
of Newfoundland -yliopistossa työskentelevä 
tutkija ja ammattilaissovittelija Bath toteaa. 

Bathin mukaan termeissä on merkittävä 
ero: konfliktit ovat aina ihmisten välisiä, 
mutta luonto ei riitele eikä ole eri mieltä ke-
nenkään kanssa. Bathin tehtävä on saada eri 
mieltä olevat ihmiset kuuntelemaan toisiaan 
ja etsimään yhteisymmärrystä.

”Jos haluamme auttaa luontoa, meidän 

Luonto

ei riiteLe
Ammattisovittelija Alistair Bath kiertää maailmaa 

ratkomassa luontoon liittyviä kiistoja.

TekSTi sAndrA JärvEnPää • KuvAt JoonAs FritzE

täytyy ratkaista ihmisten väli-
set kiistat.”

itsevarma karhu
Bath erottelee neljä kon-
fliktin tyyppiä, joiden 
tunnistaminen on olen-
naista ratkaisun löytä-
miseksi. 

Ensimmäinen on kog-
nitiivinen konflikti, jossa 

osapuolilla on erilaista tie-
toa asiasta. Toinen konflikti-

tyyppi liittyy arvoihin: yhden osa-
puolen mielestä sutta täytyy suojella sen 

itseisarvon vuoksi, toisen mielestä eläimellä 
ei sellaista ole. Kolmas linkittyy hintaan ja 
hyötyyn: osapuolet voivat ajatella toisten 
hyötyvän tai itse kärsivänsä tilanteesta enem-
män vahinkoa. Neljäs konfliktin muoto liittyy 
käyttäytymiseen ja sen kautta rakentuvaan 
luottamukseen. 

Bathin mukaan neljäs konfliktityyppi on 

kaikkein yleisin luontoon ja luonnonvaroi-
hin liittyvissä tapauksissa. Esimerkiksi susi-
kiistan taustalla ei aina ole niinkään kysymys 
itse petoeläimestä kuin susiseutujen asuk-
kaiden, metsästäjien, luonnonsuojelijoiden, 
viranomaisten ja tutkijoiden välillä pitkään 
vallinneesta luottamuspulasta.

Bath antaa esimerkin. Hän saapui eräänä 
aamuna italialaiseen pikkukylään, jossa kar-
hu oli yön aikana tappanut paikallisen nai-
sen kanat. Konflikti, Bath ajatteli mielessään. 
Nainen ei kuitenkaan puhunut konfliktista, 
riidasta eikä varsinkaan karhun tappamises-
ta, vaan ”itsevarmasta karhusta”, ”orso con-
fidente”. Naisen mukaan karhu pääsi kylään 
vain siitä syystä, että puistonvartijat eivät 
ruoki sitä tarpeeksi eivätkä katso sen pe-
rään. Karhu ei ollut naiselle ongelma, vaan 
ihminen oli.

optimismi kumpuaa onnistumisista
Vaikka Bath ratkoo työkseen ihmisten väli-
siä erimielisyyksiä, hän on loputtoman op-

AListAir bAtH

• FilosoFiAn tohtori

• työsKentelee MeMoriAl  
univeRSiTy oF neWFoundLand 

-yLiopiSToSSa kanadaSSa.

• Kiertää MAAilMAA sovittele- 
maSSa ympäRiSTöön Ja  

LuonToon LiiTTyviä  
kiiSToJa.
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timistinen. Omien sanojensa mukaan hän on 
onnistunut 24 vuoden työurallaan löytämään 
kaikissa kiistoissa yhteisymmärryksen. Kiis-
tat ovat ratkaistavissa, sillä Bathin mukaan 
ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia. 

”Sekä metsästäjät että luonnonsuojeli-
jat haluavat olla metsässä pitkälti samoista 
syistä. He pitävät vaelluksesta, puista, villis-
tä luonnosta ja ystävien kanssa oleskelusta. 
Lopuksi toinen ottaa kuvan ja toinen ampuu 
eläimen ruuaksi. Pohjimmaiset syyt ovat kui-
tenkin samat.”

Usein eri mieltä olevat ryhmät ovat yhtä 
tunteikkaita ja intohimoisia sen suhteen, mi-
hin uskovat. Täytyy vain selvittää, voisiko 
intohimo tarjota yhteisen maaperän. Usein 
yhteinen maaperä on yksimielisyys siitä, että 
riitely ei auta ja kiistalle täytyy löytyä ratkaisu.

kaksi korvaa ja yksi suu
Kun Alistair Bath saapuu sovittelemaan kiis-
taa, hän tulee ensisijaisesti kuuntelemaan. 
Bath varoo antamasta kuvaa, että tietäisi 
enemmän kuin muut. 

”Sanon usein, että koska synnymme kah-
della korvalla ja yhdellä suulla, meidän pi-
täisi kuunnella kaksi kertaa niin paljon kuin 
puhua.”

Bath toimii keskusteluiden mahdollistaja-
na. Hän kuuntelee, mistä ollaan eri mieltä, 
mistä se johtuu ja miten yhteinen ratkaisu voi-
taisiin löytää.

Bathin ryhtyessä ratkomaan urbaanin 
luonnon monimuotoisuuteen liittyvää kiistaa 
Jerusalemissa hän sai puhelun kaupungin 
apulaispormestarilta. Tämä halusi puhua tu-
levien kolmen päivän ohjelmasta. Jokainen 
päivä oli suunniteltu täyteen puheenvuoroja, 
ja vasta kolmannen päivän päätteeksi ohjel-
maan oli varattu puoli tuntia keskustelulle. 
Bath ehdotti, että puheiden sijaan aloitet-
taisiin keskustelulla. Apulaispormestari oli 
kauhuissaan.

Lopulta esityksille ei jäänyt lainkaan aikaa 
ja kolmen päivän tuloksena oli 50 sivua sopi-
musta gasellien ja metsän suojelusta.

tuntematon pelottaa
Bathin mukaan monet luontoon liittyvät kiis-
tat johtuvat siitä, että ihmiset pelkäävät tun-
tematonta ja sitä, mitä eivät voi kontrolloida. 
Harva pelkää autolla matkustamista, mutta 
monet lentämistä. Nykyihminen on irtaantu-
nut luonnosta, jolloin luonnosta on tullut pe-
lottava.

Hänen mukaansa muutos on kuitenkin näh-
tävissä, ja se voi auttaa myös kiistojen ratkai-
sussa. 

”Opimme koko ajan enemmän siitä, miten 
luonto voi tarjota meille valtavasti hyötyjä il-
maiseksi.”

Bathin mielestä ihmisten täytyy kysyä itsel-
tään, mikä luonnossa saa ihmisen tuntemaan 
olonsa paremmaksi.

”Olen aina nauttinut reppureissaamisesta, 
telttailusta ja vaeltamisesta. Luonto merkitsee 
minulle paikkaa, jossa pysähtyä, kuunnella ja 
rentoutua. Paikkaa, jonka olemassaolo mei-
dän täytyy varmistaa tuleville sukupolville.” 

Ahmakiistaan haetaan ratkaisua puhumalla
ahma on Suomessa erittäin uhanalai-
nen. Sen ainoa uhka on laiton ja lailli-
nen pyynti. Luonnonvarakeskus arvioi 
koko maan kannaksi talvella 2018−2019 
noin 270−300 ahmaa. Ahmojen tappa-
miseen on myönnetty poikkeuslupia, 
koska ne aiheuttavat vahinkoa porota-
loudelle. 

Luonnonsuojelijat, virkamiehet ja 
poronomistajat ovat olleet ahmakysy-
myksessä pitkään napit vastakkain niin 
Suomessa kuin muissakin pohjoismais-
sa. yhtenä mahdollisuutena parantaa 
tilannetta olisi siirtyä yhteispohjoismai-
seen, valtioiden rajat ylittävään ahma-
kannan hoidon suunnitteluun. Alistair 
bath alkaakin vetää prosessia, joissa 
kiistan eri osapuolet keskustelevat ah-

makannan hoidosta ja suojelusta poh-
joismaissa.

WWF:n ohjelmapäällikön Petteri 
tolvasen mukaan bathia pyydettiin 
keskustelujen vetäjäksi, sillä hänellä 
on pitkä kokemus ja hyvät ansiot mui-
den suurpetokantojen hoitoon liitty-
vissä hankkeissa euroopassa.

”ahma on erittäin uhanalainen laji, 
joka kaipaa parempaa suojelua. Sa-
malla on kuitenkin muistettava, että se 
aiheuttaa todellisia vahinkoja porota-
loudelle. vahinkojen oikeudenmukai-
nen korvaaminen on tärkeää, mutta 
samalla on turvattava myös ahman 
tulevaisuus. Lähdemme keskusteluun 
tarkoituksenamme rakentaa siltoja”, 
Tolvanen sanoo.

Alistair Bathin mukaan ihmisten välisten kiistojen ratkaiseminen on tärkeää luonnonsuojelun 
kannalta.

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta 17



madagaskarin

kummAjAiset
Lähes puolet maapallon kameleonttilajeista elää 
ainoastaan Madagaskarilla. Niiden tulevaisuus 

on vakavasti uhattu metsäkadon ja 
laittoman lemmikkikaupan takia. 

TekSTi KAtJA rönKKö • lähteet WWF-mAdAgAsKAr, mongAbAy.com
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Madagaskarilaisen sanonnan mukaan ka-
meleontin toinen silmä katsoo tulevaan ja 
toinen menneeseen. Pään eri puolilla sijait-
sevat ja eri suuntiin liikkuvat silmät anta-
vat liskoille sympaattisen ilmeen, mutta ka-
meleonttien tunnetuin erityispiirre on kyky  
vaihtaa väriä. 

Toisin kuin usein luullaan, kameleontit 
eivät muuta ulkonäköään pelkästään sulau-
tuakseen ympäristöönsä. Ne viestivät väri-
en vaihtamisella tunteita, kuten pelkoa tai 
paritteluhalua, muille kameleonteille.

Silmät, värin vaihtaminen ja muut huo-
miota herättävät erityispiirteet ovat yksi syy 
kameleonttien ahdinkoon: ne ovat haluttua 
kauppatavaraa maailman kasvavilla lem-
mikkimarkkinoilla. Lemmikkikaupan lisäksi 
metsähakkuut muodostavat vakavan uhan 
monille kameleonteille.

”Madagaskarilta häviää virallisen arvion 
mukaan 40 000 hehtaaria metsää vuosittain. 

WWF työskentelee Madagaskarilla  
kameleonttien suojelemiseksi.

Suuri osa kameleonttilajeista elää pienillä 
alueilla, ja niiden mahdollisuudet siirtyä 
hakkuiden alta uusille elinalueille ovat hei-
kot”, kertoo Simon Rafanomezantsoa, joka 
työskentelee WWF Madagaskarin biodiversi-
teettiasiantuntijana.

Suurin syy metsäkatoon ja lajien ahdin-
koon on kestämätön kaskiviljely, jossa met-
sä hakataan ja maa poltetaan, jotta maape-
rä soveltuisi paremmin esimerkiksi maissin 
ja sokeriruo’on viljelyyn.

”Tehokkainta on ratkaista kestämätön 
viljelymaan raivaus yhdessä paikallisyhtei-
söjen kanssa. Tärkeää on kuitenkin, että 
paikallisten ihmisten elinkeino ei kärsi. 
Olemme yhdessä etsineet ja kehittäneet 
kestäviä tapoja vil-
jellä maata ja saa-
da toimeentuloa”, 
Rafanomezantsoa 
kertoo.

WWF työskentelee Madagaskarilla myös 
laittoman villieläinkaupan suitsimiseksi ja 
tekee paikallisyhteisöissä ympäristökasva-
tusta, jotta ihmisten kiinnostus ympäristön-
sä suojelemiseen lisääntyisi.

Kameleontteja elää Madagaskarilla jo-
kaisessa kansallispuistossa ja jopa isojen 
kaupunkien viheralueilla. Tiedot kamele-
onttien maailmasta täydentyvät koko ajan, 
sillä tutkijat löytävät edelleen ennestään 
tuntemattomia lajeja.

”Luontomme on ainutlaatuinen: jopa 90 
prosenttia eläinlajeistamme on endeemisiä, 
eli niitä elää villinä ainoastaan Madagaska-
rilla. Jos menetämme ne täältä, menetäm-
me ne koko maailmasta.” 

1. Kameleontti pyydystää jopa 100 kilometrin tuntinopeutta liikkuvalla kielellään muun muassa hyönteisiä ja pienempiä liskoja, joskus jopa pieniä lintuja. 
2. Pitkänenäinen ja uhanalainen Camulla gallus on yksi monista Madagaskarin lajeista, joita ei elä missään muualla.
3. Pohjois-Madagaskarilla elävä uhanalainen Brookeesia minima on maailman toiseksi pienin kameleonttilaji. Kuvan yksilö on täysikasvuinen.

1.

2. 3.
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Naudanlihantuotanto käy nykymenolla kalliiksi luonnolle. 
Päätimme tarkastella suomalaisella tilalla syntyneen 

sonnivasikan ympäristövaikutuksia.

TekSTi Antti HAAvisto • Kuvitus KAtri virtALAAKso

Luvut

LuideN ympäriLLä

Kun helsinkiläinen opiskelijaravintola Uni-
cafe ilmoitti lokakuussa luopuvansa nau-
danlihan tarjoamisesta ilmastosyistä, jul-
kinen keskustelu kiihtyi nopeasti. Unicafen 
päätöstä moittivat muun muassa elintarvi-
kealan yritys Atria ja maa- ja metsätalous-
ministeri Jari Leppä.

Naudanlihantuotantoa käsittelevät tutki-
mukset ja tilastot osoittavat kuitenkin, että 
nykyinen naudanlihan tuotanto kuormittaa 
ilmastoa merkittävästi: Yhden kilon tuottami-
nen aiheuttaa monikertaiset päästöt esimer-
kiksi sianlihaan, broileriin tai herneeseen ver-
rattuna. Lisäksi tuotanto rehevöittää vesistöjä.

ruuansulatus ja rehu suurimmat päästölähteet
Noin 75 prosenttia suomalaisten syömästä 
naudanlihasta on kotimaista, ja noin 80 pro-
senttia kotimaisesta naudanlihasta saa alkun-
sa maitotilalta. Lihantuotantoon käytetään 

muun muassa lypsylehmiä ja maitotilalla 
syntyneitä vasikoita. Tutkimalla suomalaisel-
la maitotilalla syntyneen vasikan elinkaarta 
pääsemme siis jyvälle, millaisia vaikutuksia 
kotimaisella naudanlihalla on luonnolle.

Otetaan esimerkiksi maitotilalla syntyvä 
urosnauta. Todennäköisimmin nauta on ayr-
shire-maitokarjarotua, se on siis maitorotui-
nen sonnivasikka.

Vasikoita ei yleensä kasvateta maitoti-
loilla teuraspainoon asti, vaan ne siirretään 
vasikkakasvattamoon 2–4 viikon ikäisinä. 
Sinne vie myös sonnivasikkamme tie. Vasik-
kakasvattamosta se siirretään lihantuotan-
totilalle loppukasvatukseen.

Ympäristövaikutusten kannalta oleellisin-
ta on, mitä sonniin menee sisään ja mitä sii- 
tä tulee ulos sen elinaikana. Luonnonva-
rakeskuksen Luken tutkimuksen mukaan 
maitorotuisen sonnin ilmastovaikutuksista 

38 prosenttia aiheutuu rehujen viljelystä ja 
44 prosenttia metaanista. 

Metaani on hiilidioksidia 35 kertaa voi-
makkaampi kasvihuonekaasu. Sitä syntyy, 
kun mikrobit hajottavat ravintoa naudan 
ruuansulatuksessa.

Esimerkkisonnimme ravinto koostuu säi-
lörehunurmesta ja viljasta. Säilörehunurmi 
on nurmea, joka niitetään pellolta ja säilö-
tään. Yli puolet Suomessa kasvatetusta vil-
jasta käytetään kotieläinten ruokkimiseen. 
Suuri osa rehuksi kasvatettavasta viljasta 
päätyy naudoille – ne syövät enemmän viljaa 
kuin ihmiset.

Osa pelloista, joita käytetään nautojen ra-
vinnon tuottamiseen, on turvemailla. Turve-
peltoja on Suomessa vain noin 10 prosenttia 
kokonaispeltoalasta, mutta niistä aiheutuu 
yli puolet peltojen aiheuttamista kasvihuo-
nekaasupäästöistä. Esimerkiksi kun turve- 
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maata muokataan maanviljelyssä, maan 
mikrobeille syötetään happea. Hapen avul-
la mikrobit hajottavat turvetta ja tuottavat 
samalla runsaasti kasvihuonekaasuja. Tästä 
syystä myös hallitustenvälinen ilmastonmuu-
tospaneeli IPCC on huolissaan turvemaiden 
raivaamisesta pelloksi.

Maidon- ja naudanlihantuotantoon tar-
vitaan nurmi- ja viljapeltoja rutkasti enem-
män kuin mitä vastaavan kalori- tai proteii-
nimäärän tuottaminen kasveilla vaatii. Jos 
söisimme esimerkiksi enemmän kauraa ja 
vähemmän naudanlihaa, ilmastopäästöt las-
kisivat ja nautoja tarvittaisiin huomattavasti 
vähemmän. Tällöin paljon ilmastoa kuormit-
tavia turvemaiden peltoja voitaisiin ennallis-
taa soiksi tai metsittää. 

Välillä nurmiviljelyn eduksi mainitaan, 
että nurmi on hiilinielu. 

”On totta, että nurmella on usein tärkeä 

rooli viljelykierrossa. Useimmissa tapauk-
sissa nurmiviljelyssä oleva pelto menettää 
vähemmän hiiltä ilmakehään kuin viljapel-
to. Tämä ei kuitenkaan tee nurmesta vielä 
hiilinielua”, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö 
Jussi Nikula. 

Luonto kaipaa laiduntajia
Kun nautojen rehu koostuu pääasiassa säilö-
rehusta ja viljasta, yhä harvempi nauta lai-
duntaa eli syö ravinnokseen tuoretta nurmea 
laitumella. Ainoastaan luomutuotanto vel-
voittaa laidunnukseen. Maitorotuinen son-
nimme ei välttämättä laidunna ollenkaan. 

”Maitorotuisten sonnien ruokinnassa noin 
60 prosenttia on tyypillisesti säilörehunurmea 
ja noin 40 prosenttia viljaa, ohraa tai kauraa”, 
kertoo tutkija Hannele Heusala Lukesta. 

Myös lypsylehmien laiduntaminen on vä-
hentynyt merkittävästi. Asiantuntijaliitto Pro-

Agrian mukaan lypsylehmät söivät vuonna 
2018 keskimäärin vain neljä prosenttia ra-
vinnostaan laitumelta. Tämä on huono uuti-
nen, sillä laiduntaminen tekee luonnolle hy-
vää. Runsaista ilmastopäästöistä huolimatta 
naudoilla on paikkansa luonnonsuojelussa.

”Jos märehtijät laiduntaisivat ilman lisä-
ruokintaa luonnonlaitumilla, karja pitäisi 
huolen, etteivät lajistoltaan tärkeät perinne-
ympäristöt kasvaisi umpeen. Vaikka laidun-
nus ei tapahtuisi luonnonlaitumilla, on siitä 
silloinkin hyötyä esimerkiksi hyönteisille ja 
linnustolle”, sanoo WWF:n suojeluasiantun-
tija Mari Koistinen.

Jos naudanlihaa haluaa syödä, kannattaa 
valita WWF:n Lihaoppaan suositusten mu-
kaisesti kohtuudella luomu- tai luonnonlai-
dunlihaa. Luvut osoittavat, että muilla ta-
voilla tuotetun naudanlihan kulutusta olisi 
syytä vähentää reippaasti. 
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Tuoreimman arvion mukaan saimaannorppakannan koko on noin 
410 yksilöä. Kun aloitimme lajin suojelun vuonna 1979, Saimaas-
sa ui ainoastaan hieman yli 100 norppaa. Kannan kasvu osoittaa, 
että lajin suojelussa on onnistuttu. Etenkin laajentuneet verkko-
kalastuksen rajoitukset ja apukinosten kolaaminen vähälumisina 
talvina ovat olleet onnistuneita toimenpiteitä. Suuri kiitos norpan 
tarinassa kuuluu kummeillemme ja lahjoittajillemme, joiden ansi-
osta olemme pystyneet tekemään pitkäaikaista suojelutyötämme. 
Uurastusta uhanalaisten hylkeiden suojelemiseksi on kuitenkin 
jatkettava, sillä saimaannorppa ei ole vieläkään turvassa.

saimaannorppia on nyt yli 400

© SabRina bqain / WWF

Lihankulutus kääntyi suomessa laskuun 
Lihaa kulutettiin Suomessa tammi–heinäkuussa kaksi 
prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tulokses-
ta kertoi TNS Kantar -markkinatutkimusyritys. Tilas-
tojen mukaan lihan määrä suomalaisten ravinnossa on 
pienentynyt vuositasolla hetkittäisesti ennenkin, mutta 
olemme toiveikkaita sen suhteen, että tällä kertaa tilastot 
kääntyisivät pysyvästi laskusuuntaan. Ruokavalion muu-
tos on ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta 
välttämätöntä, sillä eläinperäisillä tuotteilla on moninkertai-
set ympäristövaikutukset kasviperäisiin tuotteisiin verrattuna. 
WWF:n Lihaopas kannustaa suomalaisia syömään vähemmän 
lihaa. Oppaaseen tutustuneet ja sen sisältöjä jakaneet tukijam-
me ovat siis avainasemassa ruokavalion muutoksessa.

Kiitos tuestasi. Nämä ajankohtaiset 
onnistumiset eivät olisi mahdollisia 
ilman tukijoitamme ja pitkäjänteistä 
luonnonsuojelutyötä.

tuoreita

oNNistumisiA
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Lihankulutus kääntyi suomessa laskuun 

Luoteis-Venäjältä kantautuu iloisia uutisia. Vienan-
joki–Pinegan-alueelle perustettiin uusi 300 000 

hehtaarin suojelualue. Seutu on luonnoltaan 
erityisen arvokas, sillä siellä kasvaa yksi 

Euroopan viimeisistä koskemattomista 
laajoista aarniometsistä. Metsä tarjoaa 
kodin monille ikonisille eläinlajeille, 
kuten esimerkiksi metsäpeuralle. Suoje-
lualueen perustaminen on WWF:n sekä 
muiden järjestöjen ja yhteistyökump-
paneiden pitkäjänteisen työn ansiota. 
Ratkaisun avulla pyritään säästämään 

aarniometsä hakkuilta.

Kesäkuun alussa valmistuneessa hallitusohjelmassa luonnon-
suojelulle luvattiin 100 miljoonaa euroa lisää rahoitusta. Hal-
litus on lunastamassa lupauksensa ja lisäsatsaus on mukana 
myös lokakuussa julkaistussa hallituksen esityksessä valtion 
vuoden 2020 budjetista. Lisämäärärahasta 42 miljoonaa on 
tarkoitus käyttää luonnon monimuotoisuutta vahvistavaan 

Helmi-ennallistamisohjelmaan, jonka avulla esimerkiksi suo- 
jellaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja sekä  

hoidetaan perinneympäristöjä. Lisäksi metsiensuojeluohjelma 
Metson toteuttamista vauhditetaan. Kasvaneista määrärahois-

ta huolimatta on kuitenkin selvää, että luonnonsuojelujärjestöjen 
määrätietoista työtä tarvitaan Suomessa edelleen. 

WWF:n ja K-ryhmän yhteistyö tuotti talkoo-
kauden aikana jälleen mainioita tuloksia. 

Kesän aikana järjestetyissä virtavesital-
koissa vapautettiin yli 50 kilometriä vir-
tavesiä, jotka olivat aiemmin erilaisten 
esteiden vuoksi esimerkiksi taimenten 
ulottumattomissa. Suomen vaelluska-
lat ovat uhanalaisia, koska pienet pu-
romme ja jokemme ovat usein täynnä 

kalojen vaellusta ja kutemista hanka-
loittavia esteitä, kuten siltarumpuja ja 

patoja. WWF:n ja K-ryhmän virtavesi-
talkoissa näitä esteitä poistetaan talkoo-

voimin. Esteiden poiston lisäksi talkoissa 
rakennetaan käsityönä puroihin ja jokiin 

taimenille sopivia kutusoraikkoja ja elinym-
päristöjä. 

yli 50 kilometriä virtavesiä vapautettiin

300 000 hehtaaria aarniometsää suojeltiin venäjällä
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Luonnonsuojelulle 100 miljoonaa lisää määrärahoja
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”Pohjoinen, luminen luonto on 
mielestäni maailman kaunein. Se ei saa kadota. 

Tuen WWF:n työtä arktisten lajien suojelemiseksi.” 

Peetu Piiroinen, lumilautailija 

Lue lisää ja jaa sivua: 
wwf.fi/lumikummiksi

WWF
kummit
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kummimaksut  
automaattisesti
Säännöllisesti lahjoittamalla olet vaivattomasti 
mukana tärkeässä työssä. Suoramaksua käyttävil-
lä kummeilla lahjoittaminen hoituu jo automaat-
tisesti. 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 makse-
taan automaattisesti ajallaan. 

Suomalaisissa kotitalouksissa heitetään 
vuosittain roskiin yhteensä 140 miljoo-
naa kiloa ruokaa. Erityisen suurta hävik-
ki on juhlapyhinä. Näillä keinoilla joulu-
pöytäsi herkut eivät lennä tänä vuonna 
roskiin. Vinkit ruokahävikin välttämi-
seen antoi Motivan vastuullisen ruoka-
ketjun kehittämisen asiantuntija Elina 
Ovaskainen.

mieti määrä tarkkaan
paljonko eri jouluruokia otat omalle lautasel-
lesi? kerro määrät syöjien lukumäärällä.

viNkkejä LuoNNoNystäväN jouLuuN

selvitä suosikkiruoat 
Tiedustele lempijouluruoat etukäteen. karsi 
ruokalajit, joita kukaan ei tunnu kaipaavan. kehtaa viedä vähemmän

kun ateria rakennetaan yhteisvoimin, 
usein eri ruokalajeja on tarjolla paljon. 
muista jo valmistaessa, että esimerkiksi 
12 hengen seurueelle voi tehdä ruokala-
jeja 6 hengen reseptin mukaan. 

jätä varavarasto kauppaan
monissa kaupungeissa kaupat ovat joulu- 
viikollakin auki joka päivä. muista tämä,  
jos pohdit varavaraston haalimista.

ole tarkkana kalan kanssa
Tuore kala säilyy jääkaapissa vuorokau-
den, savustettu tai hiillostettu kala yh-
destä kahteen vuorokautta. määrä kan-
nattaa siis arvioida erityisen tarkkaan.

5 keinoa ruokahävikin 
välttämiseen

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

anna LaHJa, Joka Tuo iLoa SaaJaLLe Ja 
SamaLLa HyödyTTää LuonToa. 

Anna apua. Lahjoita tavaran 
sijaan jotakin sellaista, mikä 
sinulta luonnistuu näppärästi. 
auta vaikka siivouksessa, re-
montoinnissa, koiran ulkoilut- 
tamisessa tai pyörän huollossa.

Muista joulutervehdyksellä 
ja suojele samalla luontoa. Tee 
lahjoitus luonnonsuojelutyölle 
osoitteessa wwf.fi/joulu, ja saat 
samalla ladattavaksi WWF:n 
kauniit sähköiset joulukortit. 

Jos haluat antaa lahjaksi ta- 
varaa, muista verkkokaup-
pamme tuotteet. WWF-tuot-
teita ostamalla tuet työtämme 
luonnon hyväksi. vinkkejä löy-
dät viereiseltä sivulta.

Anna aikaa. kiireisen arjen 
keskellä ei aina ehdi olla lä-
heistensä kanssa. korjaa asia 
tänä jouluna ja anna lahjaksi 
aikaasi esimerkiksi talvisen 
luontoretken merkeissä.

Pyydä, että sinua muistettaisiin jouluna tavaroiden sijaan lahjoituksella luonnonsuojelu-
työlle. Tempaise keräys käyntiin helposti ja nopeasti oma.wwf.fi-sivustolla tai Facebookin 
varainkeruutyökalulla. wwf.fi/keraysluonnolle

Perusta joulukeräys! 
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Luonnonystävän lahjat 

WWF-kAupAstA
Tilaa joululahjat WWF-verkkokaupasta viimeistään 15.12., 

jotta paketit ehtivät aatoksi perille.  
Yli 50 euron tilauksissa on ilmainen toimitus. 

kauppa.wwf.fi

WWF
kummit

innosta työpaikkaasi 
antamaan lahja ilmastolle!

Ehdota pomollesi ja työkavereillesi, että henkilökuntalahjojen  
sijaan tuette tärkeää työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.  

Kun annatte yhteisen joululahjan WWF:n ilmastotyölle,  
olette mukana ratkaisemassa maailman ilmastokriisiä!

Joulukampanjaan lahjoittaminen sopii  
kaiken kokoisille yrityksille ja organisaatioille.  

Lue lisää: wwf.f i/lahjoita/yritysjoulu/

unisex harmaa 
panda-huppari 

65 euroa 

villawool  
saimaannorppa-pipo 

45 euroa 

Naali-pehmolelu 
25 euroa 

paletti Luontokalenteri 2020 
15 euroa 

WWF-villasukat 
27,50 euroa 
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”En ole ollut lapsesta saakka kiinnostunut ympäris-
töasioista. Perheestänikin löytyy ihan muiden alojen 
asiantuntijoita. Vasta lukiossa tai ammattikorkeakou-
lussa eksyin lounaslinjastolla kasvisruuan kohdalle. 
Kokeilin kasvissyöntiä varmaankin läpällä”, Fanny 
Aapio sanoo. 

Aluksi Aapio oppi ruuan ympäristövaikutuksista 
kavereiltaan ja tutuiltaan. Nyt vuosia myöhemmin 
hän tekee gradua lukiolaisten tietämyksestä ruuan 
ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Aapion opinnot 
yliopistolla keskittyvät ilmastonmuutokseen ja kestä-
vään kuluttamiseen.

Aapio on ollut mukana WWF Nuorissa vuodesta 
2016. Tuolloin entinen kesätyökaveri suositteli hän-
tä hakemaan ryhmään, jonka jäsenet ovat viestineet 
ympäristöystävällisistä ruokavalinnoista erityisesti 

nuorille. Jatkossa ryhmän toiminta tulee Aapion 
mukaan keskittymään enemmän poliittiseen vaikut-
tamiseen. 

”Tämä on ollut minun tapani vaikuttaa yhteis-
kuntaan. Käyn myös mielenosoituksissa. Nyt niissä 
näkee jo pieniä lapsia pitämässä puheita. Kun he 
vaativat aikuisilta tekoja, ymmärrän, että sanat on 
suunnattu myös minulle. Vaikka heidän ei pitäisi jou-
tua osoittamaan mieltään, olen heidän puolellaan ja 
kannustan.”

”Monet ympäristöasiat ovat huonosti, mutta teen 
kaikkeni. Sen takia minua ei ahdista, vaan olen itse 
asiassa todella toiveikas. Ymmärrän kuitenkin, jos 
muita ahdistaa. Toimiminen ja asioihin vaikuttami-
nen eivät välttämättä auta kaikkia samalla tavalla 
kuin minua, mutta kannattaa kokeilla.” 

ympäristövaikuttamisen  

Nuori koNkAri
Fanny Aapio, 25, vetää Helsingissä 

WWF Nuorten ryhmää, joka edistää kestävää 
ruuankulutusta ja -tuotantoa.

TekSTi Antti HAAvisto • KuvA Aki-PekkA SinikoSki / WWF

TäLLä paLSTaLLa 
HaaSTaTeLLaan 
iHmiSiä, JoTka 
TukevaT WWF:n 
TyöTä.

tukija

”Monet ympäristöasiat ovat huonosti, mutta teen kaikkeni. 
Sen takia minua ei ahdista, vaan olen itse asiassa todella toiveikas.” 
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resepti

Osta MSC-merkittyä silliä. 
Se on WWF:n Kalaoppaan 

vihreällä listalla.

 2  kevytsuolattua  
 sillifilettä

 1  iso punasipuli

 1/2 dl  ketsuppia

 2 rkl  sokeria

 5 rkl  sitruunamehua

 1/2 dl  rypsiöljyä

 1/4 tl  rouhittua  
 valkopippuria

 1 dl  tillisilppua

Tee ensin kastike. Purista puolen sitruunan 
mehu (noin 5 rkl) kulhoon. Sekoita mehun 
joukkoon sokeri ja lisää ketsuppi. Maus-
ta valkopippurilla ja tillisilpulla. Sekoita 
joukkoon huoneenlämpöinen öljy ohuena 
nauhana ja lisää lopuksi pieneksi kuutioitu 
punasipuli.

Pyyhi sillifileet kuiviksi talouspaperilla. 
Leikkaa silli sopiviksi haarukkapaloiksi ja 
kääntele kastikkeeseen.

tomaattinen

jouLusiLLi
ReSepTi Ja kuva SAbrinA bqAin / WWF
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WWF:n joulutervehdys on nopea, helppo 
ja ympäristöystävällinen tapa muistaa 

jouluna ystäviä ja suojella samalla luonnon 
monimuotoisuutta. Jo 10 eurolla pääset lataamaan 

kauniin joulukortin. Summaa korottamalla saat 
myös pakettikortit ja diplomin. Saatavilla 

suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

wwf.fi/joulu

AutA LuoNtoA 
jouLutervehdykseLLä!

hyvää joulua ja onnellista
uutta vuotta kaikille tukijoillemme 

ja kiitos kuluneesta vuodesta!


