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Ylikulutuksemme uhkaa
maapallon eläimiä

Maapallomme tilanne on kriittinen. Selkärankaisten villieläinten määrä maailmassa
on romahtanut. Tuoreen Living Planet -raporttimme mukaan selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 60 prosenttia reilussa 40 vuodessa. Sivuilta 12–17 voit lukea aiheesta lisää.
Suurimmat syyt eläinten määrän vähenemiselle ovat luonnonvarojen ja lajien ylikulutus sekä maatalous. Ne selittävät yhdessä jopa kaksi kolmasosaa vähenemisestä.
Suurimpia uhkia luonnolle ovatkin globaalin keskiluokan ja keskiluokkaisen kulutuksen räjähdysmäinen kasvu. Käynnissä on sukupuuttoaalto, joka on ensimmäistä kertaa ihmisen aiheuttama.
Luonto ei ole meille tärkeä vain sen itsensä takia. Koko elämämme rakentuu luonnon varaan. Jokainen meistä voi tehdä arjessamme valintoja luonnon puolesta esimerkiksi vähentämällä eläinperäisiä elintarvikkeita lautasiltamme. Me WWF:ssä vaikutamme lisäksi jatkuvasti poliittisiin päättäjiimme, jotta luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa.
Meillä kaikilla pitää olla nyt selkärankaa toimia luonnon puolesta. Oletko valmis?

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi

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

Kannen kuva:
Siperiantiikeri (Panthera tigris altaica)
on kaikista luonnossa elävistä
tiikereistä ja kissaeläimistä kookkain.

facebook.com/wwfsuomi

wwfsuomi

@WWFSuomi
@WWFGreenOffice
@LiisaRohweder

wwf.fi

wwf.fi/uutiskirje

wwf.fi/lehti

© naturepl.com /
Edwin Giesbers / WWF
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ILMASTON
VUOKSI
TYÖNTEKIJÄMME KERTOVAT,
MINKÄ TEON HE OVAT TEHNEET
ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi

Minttu-Maaria
Partanen
viestinnän asiantuntija

Päätimme perheessämme
vähentää maitotuotteita,
sillä myös niiden ilmastokuorma on suuri. Vaikeinta
oli vähentää juuston
syöntiä. Juustosta on
tullut meillä harvinainen
herkku.

Pilvi Pulma
markkinointiassistentti

Äänestän vain päättäjiä,
jotka pistävät ympäristöasiat ykköseksi ja
jotka ovat tarpeeksi
rohkeita tekemään
isojakin päätöksiä
ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi.

Taimenet palaavat WWF:n ja K-ryhmän
kunnostamille joki- ja puroalueille

© LAURI ROTKO

© sinelev / shutterstock

WWF:n ja K-ryhmän toinen talkookausi uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi päättyi mainioin tuloksin. Kalat saivat tämän
vuoden kesä–syyskuussa 104 uutta kutupaikkaa jokiin ja puroihin.
Lisäksi talkoolaiset vapauttivat kaloille aiemmin saavuttamattomissa ollutta elin- ja kutuympäristöä 30 kilometriä.
Taimen on palannut viime vuonna kunnostetuille alueille. Esimerkiksi Inkoon Ingarskilanjoella polski syksyllä 2–3 taimenenpoikasta purometriä kohden.

Huomio metsänomistaja!
Haluatko vaalia luontoa metsässäsi? Hanki metsillesi FSC-sertifikaatti, jolla varmistat, että metsiäsi käsitellään luonnon monimuotoisuutta ja virkistysarvoja kunnioittaen. WWF ja Stora Enso edistävät yhdessä FSC-sertifiointia Suomessa.
Stora Enson FSC-ryhmä on metsänomistajalle vaivaton tapa
metsien sertifioimiseksi. Ryhmän jäsenenä metsänomistaja sitoutuu sertifiointiin ja toimii sen vaatimalla tavalla. Stora Enso
puolestaan vastaa ryhmän hallinnoinnista sekä hakkuiden ja
metsänhoitotöiden FSC:n vaatimusten mukaisesta toteutuksesta.
”FSC tunnetaan maailmalla hyvin, ja myös meiltä kysytään sertifioituja tuotteita”, sanoo Timo J. Räsänen Stora Enso Packaging
Solutionsista.
Lue lisää: storaensometsa.fi/palvelut/fsc-metsasertifiointi/

Villa pitää varpaat lämpiminä!
Hyödynnä verkkokauppamme paritarjous ja osta kotimaiset Urjalan Villan valmistamat WWF-villasukat sekä itsellesi että lahjaksi.
Samalla tuet luonnonsuojelua.
kauppa.wwf.fi/WWF-villasukat

© EMMI KARHIAHO / WWF

Kurkkaa
kauppaan!
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Tallink Silja palkittiin työstä
merenelävien hyväksi
MSC (Marine Stewardship Council) myönsi Suomen ensimmäisen
Kultainen Kala -palkinnon syyskuussa Tallink Silja Oy:lle. MSC:n
mukaan Tallink Silja on vaikuttanut suoraan kuluttajien valintoihin tuomalla MSC-sertifikaattiaan esiin ravintoloissaan ja viestinnässään. Sininen MSC-merkki takaa, että sillä merkityt kalat ja äyriäiset ovat vastuullisesti pyydettyjä.
Tallink Siljan Suomesta lähteville viidelle risteilylaivalle myönnettiin vuonna 2017 MSC:n jäljitettävyyssertifikaatti ensimmäisenä laivayhtiönä maailmassa. Tänä vuonna sertifikaattia laajennettiin kattamaan myös Tallinkin pikalaivat Megastar ja Star.
WWF on tehnyt Tallink-konsernin kanssa yhteistyötä usean vuoden ajan. Konsernin laivojen kalatarjonnan vastuullisuuden lisääminen ja WWF:n Kalaoppaan noudattaminen laivojen ravintoloissa ovat olleet yhteistyön tärkeitä muotoja.

Mikko Kuiri
asiakkuuspäällikkö,
Green Office

Ilmat viilenevät, mutta
lämpöä ei kannata
tuhlata! Energiatehokas
sisälämpötila ei ylitä
22:ta astetta. Yksi aste
alas lämpötilassa on
viiden prosentin säästö
lämmityskuluissa!

Kata KreftBurman
projektikoordinaattori

Lentäminen
aiheuttaa paljon
kasvihuonekaasupäästöjä. Lomailen
joko Suomessa tai
pääsääntöisesti
lähimaissa. En tee
kaukomatkoja.

Mia Rahunen
kestävän kehityksen
asiantuntija

Otin lokakuussa
osaa ilmastomarssiin
Helsingissä. Tarvitaan
kansalaisaktivismia
ja joukkovoimaa, jotta
vakavat ilmastoviestit
menevät päättäjille
perille.

Ilmastonmuutoksen

silminnäkijä
Tasha Elizarden kotikaupungilla on yksi vetonaula
yli muiden. Yli 20 kilometriä pitkä Mendenhallin
jäätikkö houkuttelee väkeä alaskalaiseen Juneaun
pikkukaupunkiin. Nähtävää tässä nähtävyydessä on
tosin koko ajan vähemmän. Syy on ilmastonmuutos,
joka sulattaa jäätikköä.
”Muistan, kuinka 8-vuotiaana kipusin perheeni
kanssa kotimme lähellä olevalle nyppylälle. Sieltä
ihailimme Mendenhallin jäätikköä. Nyt samasta paikasta ei näe jäätä enää ollenkaan”, sanoo 19-vuotias
Elizarde.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset Elizarden kotiseutuun saivat hänet kiinnostumaan arktisen alueen
suojelemisesta.
Oppiakseen lisää arktisesta alueesta ja vaikuttaakseen sen suojeluun hän osallistui lokakuussa WWF:n ja
Arktisen neuvoston biodiversiteettityöryhmän CAFF:n
Rovaniemellä järjestämään nuorten tapaamiseen,

Arctic Youth Summitiin. Monipäiväisen tapaamisen tavoitteena oli parantaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia arktisen alueen suojelussa. ”Nuorten on otettava
paljon nykyistä merkittävämpi rooli arktisen luonnon
monimuotoisuuden varjelemisessa”, Elizarde sanoo.
Tapaamiseen osallistui 35 ympäri maailmaa kotoisin olevaa nuorta. Arktisen alueen suojelu yhdistää
heitä, sillä kaukanakin arktisesta alueesta aiheutetut
kasvihuonekaasupäästöt nostavat lämpötiloja pohjoisessa, ja arktisen alueen lämpeneminen puolestaan
nostaa merenpintaa myös toisella puolella maapalloa.
Kokoontumisen päätteeksi Elizarde ja muut nuoret
luovuttivat arktisten maiden ympäristöministereille
laatimansa julkilausuman arktisen alueen suojelemisesta.
”Lupaan, että jos nuoret lähtevät edistämään sellaisia asioita, jotka ovat heille tärkeitä, he saavat paljon
aikaan ja hyviä asioita tapahtuu”, Elizarde sanoo.
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Askarruttaako jokin?
WWF:n asiantuntijat
vastaavat.

Viime aikoina on puhuttu paljon sekä ilmastonmuutoksesta että luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä. Kumpi on suurempi ongelma?
Kummatkin ongelmat ovat vakavia ja niillä on vahva yhteys. Ilmastonmuutos on
iso uhka luonnolle: se muuttaa lajien elinolosuhteita ja elinympäristöjä pysyvästi.
Ilmastonmuutoksen torjunta on siis luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen
torjuntaa. Toisaalta taas terve, monimuotoinen luonto sopeutuu paremmin säiden
ääri-ilmiöihin ja lieventää niiden kielteisiä vaikutuksia. Ongelmien ratkaisutkin
voivat olla yhteisiä. Esimerkiksi Suomessa vanhat metsät ovat monien uhanalaisten lajien asuinpaikka ja ne ovat sitoneet itseensä runsaasti hiilidioksidia
eli toimivat hiilivarastoina. Niinpä metsien suojelun lisääminen ja hakkuiden
vähentäminen auttavat sekä lisäämään luonnon monimuotoisuutta että torjumaan ilmastonmuutosta.
Jari Luukkonen,
suojelujohtaja

EU:n vesipuitedirektiivi suojaa eurooppalaisia jokia, järviä ja kosteikkoja,
kunhan sen toteuttamiseen sitoudutaan.
Nyt useat EU-maat haluavat kuitenkin heikentää direktiiviä muun muassa siirtämällä vesien
hyvän tilan saavuttamisen takarajaa vuodesta
2027 hamaan tulevaisuuteen. Tällä olisi vaikutuksia myös Suomeen. Vesistöjen tilan heikkeneminen
uhkaisi itsestään selvinä pitämiämme arjen asioita,
elinkeinoelämää ja lukemattomia lajeja, jotka elävät vesiekosysteemeistä. Sinä voit auttaa vetoamalla kanssamme
EU-päättäjiin osoitteessa wwf.fi/vesivetoomus

Koululaiset kisaavat kartonkipakkausten
kierrättämisestä
Tetra-Pakin ja WWF:n kouluille suunnattu Kartonkikilpailu edistää nestekartonkipakkausten kierrättämistä ja tietoa kierrätyksestä. Viime vuosina lähes
200 000 oppilasta ja esikoululaista on osallistunut kilpailuun Ruotsissa. Nyt
kilpailu järjestetään myös Suomessa. Alakoululaisille suunnattu kilpailu on
käynnissä kummassakin maassa helmikuuhun 2019 saakka.
Tetra Pak tukee yhteistyön myötä WWF:n luonnonsuojelutyötä ja lahjoittaa
10 senttiä jokaista Kartonkikilpailuun ilmoittautunutta lasta kohden.
Lue lisää: kartonkikilpailu.fi

WWF aloittaa taas kosteikkotyön

© ARI HEINILÄ

WWF aloittaa muutaman vuoden tauon jälkeen monivaikutteisten kosteikkojen rakentamisen yhdessä maanomistajien
kanssa. Kosteikkojen suunnittelu ja rakentaminen liittyvät
WWF:n uuteen laajaan kenttähankkeeseen, joka vähentää
ravinnekuormitusta ja rehevöitymistä järvissä ja joissa. Hanke vähentää maa- ja metsätalouden kuormitusta myös muilla
tavoin.
WWF etsii mukaan halukkaita maanomistajia Inkoon ja
Siuntiojoen alueilta, joilla Vesiensuojelu 4K -hanke alkuvaiheessa alkaa. ”Hanke on viljelijöille tuhannen taalan paikka,
sillä esimerkiksi kosteikkojen rakentamiseen ei tällä hetkellä
ole mahdollista saada tukea”, kannustaa WWF:n sisävesivastaava Elina Erkkilä. Vuoden 2020 loppuun jatkuva hanke
on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sitä rahoittavat WWF ja
ympäristöministeriö.
Lue lisää: wwf.fi/kuormitus-kuriin
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Vetoa kanssamme
vesien puolesta

© Hannu Aarnio

Luonnon köyhtyminen
ei ole mielipidekysymys
Sirpa Pietikäinen ON EUROPARLAMENTAARIKKO, JOKA ON KOKO IKÄNSÄ YRITTÄNYT YHDISTÄÄ YMPÄRISTÖN JA TALOUDEN NÄKÖKULMAT.

Ihminen ja hänen läheisensä eivät usein huomaa vanhenemista,
koska se on asteittainen muutos. Saattaa mennä pitkiäkin aikoja –
vuosia, vuosikymmeniä – katsoessa peiliin ja ajatellessa, ettei tässä
paljoa ole muuttunut.
Asteittain muuttuu myös luonnon monimuotoisuus – valitettavasti
huonoon suuntaan. Hiukan enemmän teitä ja tehtaita. Hiukan vähemmän varpusia ja nokkosperhosia. Ei siihen välttämättä kiinnitä
huomiota.
Politiikka keskittyy hyvän luomiseen ja jakamiseen. Siihen, millä
poliitikot kasvattavat suosiotaan: palkkojen nostamiseen sekä ruoan hinnan ja
verojen laskemiseen. Politiikan yksi rooli
on olla ihmisten mielissä hyväntuottamiskoneisto.

kysymys, mutta niin ei ole myöskään luonnon monimuotoisuuden
köyhtyminen.
Myös ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta tarvitaan vankempaa yleisymmärrystä. Kaikkien poliitikkojen pitäisi ymmärtää
evoluution, ekologian ja biologian perusteet.
Ympäristö on totta. Elämämme rakentuu paljon vankemmin luonnon monimuotoisuuden kuin talouden pohjalle. Jos talousjärjestelmä romahtaa, syntyy paljon kärsimystä. Moni esimerkki on kuitenkin osoittanut, että talousjärjestelmän voi rakentaa uudelleen
– ympäristöä ei.

”Poliitikoilla on
yllättävän vähän
tietoa luonnon monimuotoisuudesta”

Kuitenkin silloin, kun ”hyvän tuottamista” pitäisi rajoittaa luonnon monimuotoisuuden takia, eivät keskustelut kohtaa.
Toinen on aiheena tärkeämpi, toinen poliitikkojen silmissä kiireellisempi. Lyhyen
näkökulman kysymykset menevät ensimmäisenä hoidettaviksi. Kansainvälisessä
ympäristöpolitiikassa taas kansallinen etu ajaa liian usein ympäristön edelle – oma talouskasvu, työpaikat ja niin edelleen.

Politiikoilla on myös yllättävän vähän tietoa luonnon monimuotoisuudesta. Siihen suhtaudutaan yhtenä politiikan alana, kuten avaruuspolitiikkaan. Se on ongelma: poliitikko voi olla hyvä, vaikka ei
avaruudesta mitään ymmärtäisikään, mutta luonnon monimuotoisuutta ei saisi sivuuttaa pienenä politiikan sivujuonteena.
Talouteen ei suhtauduta näin. Itsekin kauppatieteen maisterina
olen sitä mieltä, ettei kukaan poliitikko voi olla täysin tietämätön talouden suurista kysymyksistä. Ylivelkaantuminen ei ole mielipide-

Taloutta ei voi julkisesti kyseenalaistaa
joutumatta naurunalaiseksi, mutta ympäristön, luonnon monimuotoisuuden
merkityksen ja ilmastonmuutoksen voi
edelleen sivuttaa vähäpätöisinä aiheina.

Faktat eivät auta. Mieleni tekisi usein
kaivaa esiin lukuja siitä, miten luonnon
monimuotoisuus pienenee ja lajikato
kiihtyy. Luvuilla ei kuitenkaan ole argumentaatiossa painoarvoa, jos ihmisiltä
puuttuu laajempi konteksti. Jotta tilanne saataisiin korjattua, tarvitaan paitsi tietämystä myös aitoa luontorakkautta. Paras pohja
luonnon ja ympäristön suojelulle on rakastaa luontoa kuin lemmikkiään.
Luonnon monimuotoisuuteen pitäisi suhtautua politiikassa enemmän kuin talouteen – ekologia ja ekonomia rinnakkain.
P.S. Meillä suomalaisilla on tapana hymistellä omalla luontosuhteellamme – täällä kun on aina arvostettu, hoidettu ja suojeltu
luontoa paremmin kuin missään muualla. Ehkä olisi pienen itsetutkiskelun paikka.
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ei pelota
Pyysimme kokemuksia ihmisiltä, jotka ovat kohdanneet suurpetoja
silmästä silmään tai asuvat niiden kanssa samoilla alueilla.
Suomalaisten tarinat kertovat uteliaisuudesta, ihailusta ja
kunnioituksesta suurpetoja kohtaan – siitä, että yhteiselo
karhujen, susien, ahmojen ja ilvesten kanssa on mahdollista.
Teksti JOONAS FRITZE

8
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”Olin 1990-luvun lopussa Lapissa kalareissulla, kun arvelin
oikaista helppokulkuisen vanhan ikimetsän halki. Otin suuntaa
kaukana näkyvästä tummasta kivestä, jota kohti saapastelin
kiirettä pitämättä. Olin kivestä noin 25 metrin päässä, kun se
yhtäkkiä alkoi liikkua. En ollut uskoa silmiäni, kun edessäni
seisoikin iso uroskarhu kahdella jalalla. Se katsoi minua, haisteli
ilmaa ja urahti melko voimakkaasti. Lähdin hiljaa kävelemään
takaperin, jolloin karhukin laskeutui alas. Se katsoi minua hetken,
käänsi selkänsä ja poistui hiljaa etuvasemmalle. Tunsin
tavatessa suurta kunnioitusta ja tiesin jostain syystä, ettei
pelkoon tai aggressiivisuuteen ollut mitään aihetta. Tapaaminen
muutti suhtautumistani luontoon voimakkaasti. Nyt ymmärrän,
että suurpedot kuuluvat luontoomme ja niiden kanssa voi elää.”
Jukka Kantell
”Koiran kanssa lenkillä ollessani kohtasin suden joen jäällä.
Pimeässä katselin sen jolkotusta noin kahdensadan metrin
päässä, harmittelin kameran puutetta ja sanoin jotain koiralleni.
Susi pysähtyi, katsoi hetken minua ja koiraani – ilmeisesti se
vasta silloin huomasi meidät, tulimme kuitenkin takaviistosta.
Susi arvioi reittinsä uudelleen ja suuntasi metsään kiinnittämättä
meihin enää sen kummempaa huomiota. Kyllä metsissämme
on tilaa sekä ihmisille että suurpedoille.”
Minna Timonen
”Olimme korvasienimetsällä hakkuuaukealla, kun mieheni tuli
luokseni. Rupesin kyselemään häneltä kaavituista kannoista,
että mikä ne on tehnyt. Kuinka ollakaan, risukasan toiselta
puolelta nousi karhun pää. Se kurkisti silmät pyöreinä, että
minustako täällä puhutaan. Karhu tuijotteli minua hetken ja
käänteli päätään, varmaan etsi suuntaa, mihin paeta, ja päätti,
että tuossa on lähin metsä. Ja sinne se pykäsi, yksi hujaus, niin
se oli metsän laidassa. Siellä se nousi vielä pystyyn ja katseli,
että mitä kauheita nuo elukat olivat. Kohtaamisessa ei ollut
mitään pelkoa, vaan enemmänkin ihastusta, tunne siitä, että olet
melkein lottovoittaja, kun pääset näkemään pedon näin läheltä.”
Kirsti Timonen
”Olen asunut ison osan 29-vuotisesta elämästäni maalla,
pienessä kylässä, jonka alueella on aina liikkunut susia, karhuja
ja välillä ilveksiäkin. Meillä on kotona ollut pitkään koiria, kissoja,
kaneja ja ankkoja lemmikkinä. Kertaakaan ei ole mitään
ongelmaa ollut petoeläinten kanssa, vaikka toki niitä lähelläkin
joskus liikkuu. Luonnossa lenkkeillessä olen pärjännyt
varovaisuudella ja maalaisjärjellä. Jos jätän kissan yöksi
ulos, koska se viihtyy siellä, suostun siihenkin, että peto
voi sen viedä. En tietenkään halua sitä, mutta petoeläimillä
on tapana saalistaa, ja pieni eläin on helpompaa riistaa.
Surisin kissaa, mutta en halua pelätä petoja enkä näe
siihen mitään syytä. Kyllä meille kaikille on tilaa.”
Eva-Maria Mustonen
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Yhteiselo
suurpetojen kanssa
on mahdollista

Karhu on Suomen kansalliseläin.
Niitä elää koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Karhu
luokitellaan silmälläpidettäväksi
eli lähes uhanalaiseksi lajiksi.

© Roger Leguen / WWF-Canon

Ilves on Suomen ainoa luonnonvarainen kissaeläin. Lajia tavataan
nykyään lähes koko maassa.

© Wild Wonders of Europe /Sergey Gorshkov / WWF

Susi on Suomessa erittäin
uhanalainen. Sen ahdingon syitä
ovat laiton ja laillinen metsästys.

10

Suomessa elää neljä suurpetolajia:
karhu, susi, ahma ja ilves. Vaikka
tähän lehteen kootut tarinat kertovat
niitä kohtaan tunnetusta uteliaisuudesta, ihailusta ja kunnioituksesta,
petoja kohtaan tunnetaan myös pelkoa ja ennakkoluuloja.
”Suurpetoja, erityisesti sutta, kohtaan tunnettua pelkoa ei tule vähätellä. Samalla on hyvä muistaa, ettei
pelko ole monesti suhteessa todelliseen riskiin”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.
Ilveksen ja ahman ei ole koskaan
todettu aiheuttaneen Suomessa henkilövahinkoja. Suden ei tiedetä tappaneen tai vahingoittaneen ihmistä
Suomessa vuoden 1882 jälkeen.
Karhu on suurpedoistamme ihmiselle
vaarallisin. Se on surmannut ihmisen
Suomessa edellisen kerran vuonna
1998. Vertailun vuoksi: tämän tapauksen jälkeen hevoset ovat aiheuttaneet Suomessa kahdeksan ihmisen
kuoleman ja koirat ja ampiaiset molemmat yli 20 kuolemaa.
”Yhteiselo suurpetojen kanssa on
mahdollista, mutta se ei tarkoita, että
se olisi pelkkää ruusuilla tanssimista. On nimittäin totta, että suurpedot
aiheuttavat vahinkoja kotieläimille,
metsästyskoirille ja poronhoitoalueella poroille. Suurpetojen aiheuttamien tappioiden oikeudenmukainen
korvaaminen haittaa kärsineille on
tärkeää”, Tolvanen sanoo.
Ihmisten ja suurpetojen yhteiselon
helpottamiseksi WWF on käynnistänyt laajan EU-rahoitteisen Eurolargecarnivores LIFE -hankkeen. Hanke
vähentää suurpetoihin kohdistuvia
pelkoja ja ennakkoluuloja sekä tarjoaa sidosryhmille mahdollisuuksia
keskustella ja jakaa kokemuksia.
Hanke esittelee keinoja, joiden avulla
Euroopassa on helpotettu yhteiseloa
ja ratkottu sosiaalisia, taloudellisia ja
ympäristöön liittyviä haasteita.
Lue lisää:
www.eurolargecarnivores.eu/
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Oppaana

aAltojen alla
WWF:n meriasiantuntija Anna Soirinsuo sukelsi toimittajien
kanssa Itämeren pinnan alle osoittaakseen, että vedenalainen
luonto, Soirinsuon toinen koti, kaipaa lisäsuojelua.
Teksti JOONAS FRITZE

”Suomen eteläinen saaristo on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen. Saariston upeaa luontoa
suojaamaan on perustettu kolme kansallispuistoa:
Saaristomeren, Tammisaaren ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistot.
Kasvavaan käyttöpaineeseen nähden saaristomme
luonnonsuojelu on kuitenkin riittämätöntä. Suurimmat puutteet ovat pinnan alla – esimerkiksi Itäisen
Suomenlahden kansallispuistossa ei ole suojeltu
vedenalaista luontoa lainkaan. Halusimme nostaa
tämän ongelman esille viemällä Suomen Kuvalehden
toimittajan ja kuvaajan sukeltamaan Itäiselle Suomenlahdelle. Halusimme näyttää, mitä kaikkea suojelun
ulkopuolelle on jäänyt ja mikä vedenalaista luontoa
uhkaa.
Vedimme sukellusvarusteet yllemme Kotkan
edustalla sijaitsevan Ulko-Tammion kupeessa. Sää
oli pilvinen ja harmaanlainen, mutta pinnan alla oli
värikästä: näimme syvänpunaista, vihreän eri sävyjä
ja ruskeaa. Rakkohaurua, entiseltä nimeltään rakkolevää, oli paljon. Pohjalla jököttävät siirtolohkareet
olivat merirokon ja simpukoiden peitossa. Tokkoja
vilahteli siellä täällä, ja levillä laidunsi leväkotiloita.
Oli hauska huomata, että pohjalla elelee runsaasti
sirokatkarapuja. Koiraat valtaavat pikku reviirinsä
levämättäiden väleistä ja vartioivat niitä mustasukkaisesti. Oli sanalla sanoen kaunista.

Saari, jossa veneemme oli ankkurissa, kuuluu
Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon ja siten
suojelun piiriin. Mikään veden alla näkemämme ei.
Se on epäkohta, jonka korjaamiseksi olemme ehdottaneet, että Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon
pitäisi liittää 40 000 hehtaaria vesialueita. Se tarjoaisi
merenalaiselle luonnolle kaivattua lisäsuojaa, sillä
tulevaisuudessa merihiekan nosto, tuulivoimapuistot
ja laivaväylien ja satamien rakentaminen voivat häiritä
alueen ekosysteemiä. Luonnonsuojelualueen asema
takaisi myös, että vedenalaista luontoa suojeltaisiin
tehokkaasti vakavan öljyonnettomuuden sattuessa.
Mediaretki kansallispuistoon oli hyvää työajan
käyttöä, koska yleisellä mielipiteellä on suuri merkitys
luonnonsuojelupäätöksiä tehtäessä. Tiedotusvälineet
tekevät ongelmat näkyviksi. Emme saa asiantuntijakuulemisissa aikaiseksi tuloksia, ellei yleinen mielipide puolla näkemystämme riittävästi.
Työnkuvaani kuuluu monenlainen mertensuojelu,
ja pääasiassa teen töitä muussa vaatetuksessa kuin
märkäpuvussa. Sukeltaminen on kuitenkin intohimoni: Mikään ei ole parempaa kuin leijua painottomana
pinnan alla, täydellisen keskittyneenä, muut ajatukset
jossain kaukana. Tunsin heti ensimmäisellä sukelluskerralla olevani kotona, eikä tunne ole muuttunut
vuosien saatossa. Tätä toista kotiani esittelen mielelläni myös medialle.”
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Norsujen
määrän
väheneminen
ei ole huono
uutinen vain
norsuille.
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Maapallon villieläimet

ahdingossa
WWF:n tuore raportti kertoo,
että selkärankaisten villieläinten
määrä maapallolla on romahtanut.
Vielä ei kuitenkaan ole liian
myöhäistä toimia.
Teksti Minttu-Maaria Partanen
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Afrikannorsut vaeltavat savanneilla ja metsissä naarasnorsujen johtamissa noin kymmenen yksilön perhekunnissa. Sekä naarailla
että uroksilla on syöksyhampaat, syöksyhampaat, jotka ovat koituneet tuhensien norsujen kohtaloksi laittoman norsunluukaupan
takia.
Viimeisten sadan vuoden aikana norsujen
määrä on vähentynyt arviolta 90 prosenttia
pääasiassa norsunluunkaupan takia. Salametsästys ja elinympäristöjen häviäminen
uhkaavat afrikannorsun tulevaisuutta, eikä
norsujen määrän väheneminen ole huono
uutinen vain norsuille. Se vaikuttaa myös
monien muiden eläin- ja kasvilajien eloonjäämiseen norsujen elinympäristöissä.
Vaeltaessaan norsut tönivät puita kumoon sekä syövät heinää, pensaiden lehtiä,
puiden oksia, lehtiä ja kuorta. Pensaiden ja
puiden raivaaminen auttaa muita laiduntavia eläimiä. Metsissä norsujen polut estävät
palojen leviämistä. Kuivalla kaudella norsut
kaivavat syöksyhampaillaan vettä maaperästä, jolloin myös muut eläimet pääsevät
juomaan.
Afrikannorsu on yksi esimerkki selkärankaisesta villieläimestä, joka kärsii ihmisten
ylikuluttamisesta ja elinympäristöjen tuhou-
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tumisesta. Sama suunta näkyy kaikkialla
maapallolla. WWF julkaisi lokakuussa Living Planet -raportin, joka seuraa selkärankaisten eläinten populaatioiden koon suhteellisia muutoksia eri puolilla maapalloa.
Raportin mukaan selkärankaisten eläinten
populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin
60 prosenttia vuodesta 1970. Linnut, kalat,
nisäkkäät sekä matelijat ja sammakkoeläimet vähenevät kaikkialla maailmassa, mutta erityisen nopeasti niiden määrä vähenee
trooppisilla alueilla. Lajirikkaassa Etelä- ja
Keski-Amerikassa eläinten määrä on vähentynyt keskimäärin 89 prosenttia, Tyynenmeren alueella 64 prosenttia.

Ylikulutus ja maankäytön muutokset syinä
Suurimmat syyt populaatioiden pienenemiseen ovat luonnonvarojen ylikulutus ja
maankäytön muutokset. Maankäytössä suurin vaikutus on maan raivaamisella maatalouden tarpeisiin, kuten karjalaitumiksi
sekä soija- ja palmuöljyviljelmiksi. Yhdessä
ylikulutus ja maankäyttö selittävät kaksi
kolmasosaa populaatioiden pienenemisestä.
Ylikulutus näkyy erityisesti kalojen kohdalla
ylikalastuksena, joka selittää jopa 55 prosenttia kalojen määrän vähenemisestä.

Tropiikissa suurin syy populaatioiden
pienenemiseen liittyy metsien raivaamiseen
maataloustuotantoon.
”Maataloudessa suurin vaikutus on kasvavalla lihatuotannolla. Jo 80 prosenttia
maatalouden käytössä olevasta alasta on
valjastettu eläinperäisen ruuan tuotantoon
joko laitumiksi tai rehun kasvatukseen”,
sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.
Vaikka väestö kasvaa maapallolla, suurin
uhka luonnolle on kasvavan keskiluokan nykyiset kulutustottumukset. Keskiluokkaisen
kulutuksen lisääntyminen näkyy maapallon
ekologisessa jalanjäljessä, joka on kasvanut
190 prosenttia viimeisten 50 vuoden aikana. Suomalaiset kuluttavat keskivertoa
selvästi enemmän. Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvitsisimme 3,6 maapalloa. Muita syitä populaatioiden pienenemiselle ovat vieraslajit
ja taudit, elinympäristöjen saastuminen ja
ilmastonmuutos.

Ilmastonmuutoksen hillintä auttaa lajeja
Ilmastonmuutos selittää nykyisestä eläinten
määrän vähenemisestä arviolta 8–12 prosenttia. Sen merkitys kuitenkin kasvaa tulevaisuudessa, mikäli ilmaston lämpenemistä

ei saada rajoitettua 1,5 asteeseen. Kahden
asteen lämpeneminen tarkoittaisi joidenkin
lajien pysyvää menettämistä. Käytännössä
kaikki tropiikin koralliriutat vaurioituisivat
pysyvästi. Maapallo menettäisi lähes viidesosan hyönteisistä, kasveista 16 prosenttia ja
selkärankaisista eläimistä kahdeksan prosenttia. Suomessa saimaannorppa ja lohikalat kärsivät ilmastonmuutoksesta jo nyt,
ja naali on sukupuuton partaalla.
”Ilmastonmuutoksen vastainen työ ja työ
luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi metsähakkuiden vähentäminen olisi erittäin
tärkeää metsäluonnon monimuotoisuuden
turvaamisen ja ilmastonmuutosta hillitsevän metsien hiilinielujen vahvistamisen
kannalta”, sanoo Liisa Rohweder.

Herätys luonnon puolesta

Mikä Living Planet -raportti?
• WWF julkaisee joka toinen vuosi Living Planet -raportin, jonka tulokset
perustuvat Living Planet -indeksiin.
Indeksi kuvaa suhteellisia muutoksia
selkärankaisten villieläinten populaatioiden eli kantojen koossa.
• Vuoden 2018 raportin indeksi perustuu 4 005 lajin 16 704 populaation
muutoksiin eri puolilla maapalloa.
Indeksi on pienentynyt 60 % vuosien
1970 ja 2014 välillä.
•	Living Planet -indeksi on suhteellisesti painotettu indeksi, jonka pohjalla
oleva metodologia huomioi tiedossa
olevat maantieteelliset ja eliöiden luokittelusta johtuvat harhat.
•	Living Planet -indeksi toimii suuntaaantavana arviona selkärankaisten
eläinten yksilömäärälle. Se on tämänhetkisen tiedon perusteella paras
arvio maailmanlaajuisesta selkärankaisten populaatioiden tilanteesta.

© Shutterstock / Joerg Huettenhoelscher / WWF

Liisa Rohweder kuvailee Living Planet -raportin indeksiä elämän indeksiksi.
”Elämämme perustuu luontoon ja sen lajeihin. Luonto tarjoaa meille ruuan, veden,
lääkkeitä ja virkistystä. Taloutemme ja hyvinvointimme perustuvat luontoon.”
Esimerkiksi pölyttäjät, kuten mehiläiset ja
perhoset, pölyttävät 75 prosenttia tärkeim-

mistä viljelykasveista. Erityisesti hedelmät
ja kasvikset, kuten omenat, mantelit ja öljykasvit, tarvitsevat pölyttäjiä. Pölyttäjien
määrä on vähentynyt tehomaatalouden ja
kaupungistumisen myötä.
Vaikka raportti kertoo eläinten huolestuttavasta tilanteesta, luonnon monimuotoisuuden puolesta on vielä mahdollista
toimia.
”Luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta puhutaan enemmän kuin
koskaan. Päättäjätkin alkavat herätä siihen,
mitä luonnossa tapahtuu. Tarvitsemme
poliitikoilta nyt selkärankaa tehdä pikaisia
päätöksiä luonnon puolesta”, Rohweder sanoo.
Toiveikkuuteen on aihetta, sillä työ eläinten suojelemiseksi on tuottanut hyviä tuloksia. Esimerkiksi Suomessa saimaannorppia
on nyt jo lähes 400, ja merikotka on pelastettu sukupuutolta. Norsujen salametsästyksen vastainen työ otti harppauksen,
kun Kiina kielsi norsunluukaupan tämän
vuoden alusta. WWF:n pitkäjänteinen työ
Nepalissa sarvikuonojen suojelemiseksi on
käytännössä lopettanut sarvikuonojen salametsästyksen, ja tiikereiden määrä Nepalissa on lähes kaksinkertaistunut.
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Voimme vielä pelastaa luonnon monimuotoisuuden
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Vaikka Living Planet -raportin tulokset kertovat kiihtyvästä eläinten määrän vähenemisestä, monimuotoisuuden heikkeneminen
on mahdollista pysäyttää. WWF:n tavoite on pysäyttää luonnon
monimuotoisuuden heikkeneminen vuoteen 2020 mennessä.
Sen jälkeen luonto ja lajit on saatava elpymään. Suomi on allekirjoittanut ensimmäisten maiden joukossa tärkeimmän luonnon
monimuotoisuutta turvaavan yleissopimuksen, The Convention
on Biological Diversityn. Sopimuksen tavoite on, että vuoteen
2050 mennessä luonnonvaroja käytetään siten, että ekosysteemit pysyvät elinkelpoisina eikä maapallon kantokykyä ylitetä.
Tarvitsemme entistä kattavammin tieteellistä tietoa, kuinka
hyvin maat pystyvät hidastamaan sukupuuttojen vauhtia ja mitä
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lisätoimia täytyy tehdä. Luonnonsuojelualueiden perustamista
on edistettävä, sillä suojelualueet ovat tärkeitä lajien säilymiseksi. Suojelutyön lisäksi luonnonvarojen kulutus sekä maa- ja metsätalous on saatava nykyistä kestävämmälle pohjalle.
Jokainen voi tehdä valintoja myös arjessaan luonnon puolesta. Äänestäminen ja poliittinen vaikuttaminen ovat tärkeitä keinoja kertoa päättäjille kiireestä toimia luonnon puolesta. Ekologinen elämäntapa sekä torjuu ilmastonmuutosta että on hyväksi
luonnolle. Ruokavalinnoissa kannattaa suosia kasvisruokaa ja
kestävästi kalastettua tai kasvatettua kalaa. Lisäksi kannattaa
välttää turhaa kulutusta sekä suosia energiatehokasta asumista
ja vähäpäästöisiä liikennevälineitä.

Koralliriutat ovat merten sademetsiä
Neljäsosa koralliriutoista on jo tuhoutunut niin
pahoin, ettei niitä voida enää palauttaa ennalleen. Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpeneminen on yksi korallien vakavimmista uhista.
Korallit tuhoutuvat lähes kokonaan, jos maapallon keskilämpötila nousee kaksi astetta.
Koralliriutat ovat merten sademetsiä. Maailman merialasta vain alle 0,25 prosenttia on
koralliriuttojen peitossa, mutta ne tarjoavat kodin noin neljännekselle merten lajistosta. Riuttojen vaikutus ulottuu aina pienistä katkoista
kalojen kautta ihmisiin saakka. Arviolta miljardi
ihmistä on jossain määrin riippuvaisia koralliriutoista ruuan- ja tulonlähteenä.

© JÜrgen Freund / WWF

Oranki on sademetsän puutarhuri
Orankien levinneisyysalue kattoi aikoinaan lähes koko Kaakkois-Aasian. Nyt niitä on jäljellä
vain Borneossa ja Sumatralla. Elinalueiden
tuhoutuminen ja pirstoutuminen ovat orankien
suurimpia uhkia.
Orangit ovat sademetsien puutarhureita.
Niiden syömät tai sylkemät siemenet itävät
varmemmin kuin suoraan hedelmästä maahan päätyneet siemenet. Orangit myös levittävät siemeniä ulosteensa mukana. Orankien
puutarhanhoito on elintärkeää metsän hyvinvoinnille. Niiden esiintyminen on merkki terveestä ekosysteemistä.

© Anup Shah / naturepl.com
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Tuoreen arvion mukaan saimaannorppakanta on kasvanut ilahduttavasti.
Saimaannorppia arvioidaan olevan nyt 380–400 yksilöä. Kun WWF aloitti
saimaannorpan suojelun vuonna 1979, norppia uiskenteli Saimaalla vain hieman yli 100. Kannan kasvu osoittaa, että saimaannorpan suojeluun on löydetty toimivia ratkaisuja, kuten verkkokalastuksen rajoitukset ja apukinosten
kolaaminen. Saimaannorppa on edelleen yksi maailman uhanalaisimmista
hylkeistä ja tarvitsee ihmisen apua vielä pitkään. Tulevaisuudessa etenkin voimistuva ilmastonmuutos on sille vaaraksi.
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Kiitos tuestasi. Nämä saavutukset eivät olisi
mahdollisia ilman uskollisia tukijoitamme. WWF
toimii kaikilla mantereilla ja yli 100 maassa.
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Tänä vuonna peräti 625 ihmistä torjui kanssamme vieraskasvien leviämistä. Yhdessä Allergia,- iho- ja astmaliiton kanssa aloittamamme Terve
askel luontoon -hanke valistaa luonnon terveysvaikutuksista ja kannustaa tekemään vapaaehtoistyötä luonnon hyväksi. Talkoissa on kitketty muun muassa kurtturuusua ja jättipalsamia, jotka tukahduttavat tieltään miltei kaiken muun kasvillisuuden ja ovat siten vakava
uhka kymmenille suomalaiseen luontoon kuuluville lajeille.

VIERASLAJIT

SALAMETSÄSTYS
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Teettämiemme tuoreiden selvitysten mukaan
Kiinassa vuodenvaihteessa voimaan astuneella norsunluukaupan kiellolla on ollut
merkittäviä myönteisiä vaikutuksia. Tarkastuksessa mukana olleet, laillisesti
norsunluuta myyneet kaupat olivat lopettaneet norsunluun myynnin. Kuluttajatutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä kiinalaisesta vastaajasta sanoi
tukevansa norsunluukaupan kieltoa.
Arvioiden mukaan jopa 20 000 norsua
tapetaan vuosittain niiden syöksyhampaiden kysynnän takia. Norsuja salametsästetään lähinnä Afrikassa, ja afrikannorsujen määrä on vähentynyt 1970-luvulta
alle puoleen.
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VIRTAVEDET

TIIKERIT

WWF:n kaikkien aikojen suurin virtavesihanke
käynnistyi syksyllä. Ensimmäistä kertaa
vuosikymmeniin uhanalaiset meritaimenet pääsevät nousemaan ihanteellisille lisääntymisalueilleen Siuntion Kirkkojokeen, kun WWF ja
Uudenmaan ELY-keskus rakentavat jokeen luonnonmukaiset
kalatiet. Rakentaminen alkoi
syyskuussa, ja kahden padon
ohi kulkevat kalatiet ovat
valmistuneet syksyn aikana.
Jokainen poistettu nousueste
on elintärkeä vaelluskaloille,
sillä juuri padot, siltarummut ja
muut lisääntymisalueille pääsyn
tukkivat esteet ovat syynä lajien
ahdinkoon. Kalateiden rakentamisen mahdollisti Lassi Leppinen
Säätiön tekemä suurlahjoitus, ja kiviaineksen hankkeeseen lahjoitti Rudus Oy.

Nepalissa lähes kaksinkertaistettiin tiikerien määrä alle 10 vuodessa.
Olemme olleet mukana toteuttamassa laajaa kartoitusta, jonka mukaan
maassa elää nyt arviolta 235 tiikeriä. Maailman mittakaavassa ennätyksellinen saavutus antaa toivoa uhanalaisten eläinten suojelutyöhön.
Erittäin uhanalaisiksi luokiteltujen villien tiikerien määrä on vähentynyt
maailmassa sadassa vuodessa 97 prosentilla, niitä on hieman alle 4 000
yksilöä. Maailman 13 tiikerivaltiota ovat solmineet sopimuksen, jonka
tavoitteena on kaksinkertaistaa tiikerien määrä vuoteen 2022 mennessä.
Nepalista näyttää tulevan ensimmäinen valtio, joka saavuttaa tavoitteen.
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Kurtturuusuille kyytiä

muumipapan maisemissa
Söderskärin karun kaunis luonnonsuojelualue toimi näyttämönä vuoden
2018 viimeiselle Terve askel luontoon -talkooleirille. Aurinkoisena syyskuun
viikonloppuna leirillä työskenneltiin vieraslaji kurtturuusun torjumiseksi.
Teksti JUHO TALJA • Kuvat PETTERI TOLVANEN

Helsingin Vuosaari kylpee auringossa syksyisen kirpeänä aamuna. Hyväntuulinen
porukka kantaa tavaroita laiturin vieressä
odottavaan saaristoristeilijään. Liityn lastausseurueeseen, tartun pariin vesitonkkaan
ja nostan ne laivaan.
Siniset työhaalarit, työhanskat ja pelastusliivit jaetaan jo merimatkalla. Suuntana on
Söderskärin luonnonsuojelualue Porvoon
ulommassa saaristossa. Laivan matkustajina
on 15 WWF:n ja Allergia-, iho-, ja astmaliiton talkooleirin innokasta osallistujaa ja järjestäjää.
Tunnin matkan jälkeen kannelle kerääntyneitä leiriläisiä kohtaa upea näky. Edessä
häämöttävä Söderskärin majakkasaari on
kuin suoraan maalauksesta. Ei ihme, että
Tove Janssonin arvellaan saaneen inspiraationsa Muumipappa ja meri -kirjansa tapahtumapaikkoihin juuri täältä. Kallioisen
saaren näkymiä hallitsee yli 30 metrin korkeuteen kohoava tornimainen majakka.
Ensimmäisen päivän talkootyön kohteena
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on majakkasaaresta muutaman kilometrin
päässä sijaitseva Jussinkari. Matka taitetaan
neljä henkilöä kerrallaan kuljettavilla moottoriveneillä. Vedän pelastusliivit ylleni ja
hyppään vuorollani veneeseen.
Jussinkarille rantautuminen on hankalampaa kuin majakkasaarelle, sillä laituria ei
ole. Kun kaikki talkoolaiset, työkalut, eväät
ja muut tarpeelliset tavarat on saatu sujuvalla yhteistyöllä maihin, seuraa ohjeistus.
WWF:n suojeluasiantuntijat Petteri Tolvanen ja Lotte Suveri kertovat, että tänään
työskennellään haitallisiin vieraslajeihin luokiteltavan kurtturuusun torjumiseksi.
”On tärkeää tehdä työtä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi erityisesti alueilla, joilla
on harvinaisia ja uhanalaisia luontotyyppejä. Pyrimme Söderskärin
suojelualueella kitkemään tiheät
kurtturuusuesiintymät pois, jotta
alueelle ominainen herkkä saaristokas-

villisuus pääsee palaamaan takaisin kurtturuusun valtaamille alueille”, Lotte Suveri
kertoo.
Vieraskasveiksi kutsutaan lajeja, jotka
ovat siirtyneet ihmisen mukana uusille alueille. Osa lajeista on luokiteltu haitallisiksi,
koska ne leviävät ja menestyvät valitettavan
hyvin: esimerkiksi merenrannoilla viihtyvä kurtturuusu tukahduttaa tieltään miltei
kaiken muun kasvillisuuden. Kun Suomen
luontoon kuuluvat alkuperäiset kasvit kärsivät tai katoavat, häviävät
myös monet niistä riippuvaiset hyönteiset, kuten
perhoset, kovakuoriaiset ja pistiäiset.
Paikalle on saapunut Söderskärillä 37
vuoden ajan työskennellyt ja pitkiäkin
jaksoja asunut Gustaf
Nordenswan, joka kertoo alueen olevan merkit-

tävä muiden luontoarvojensa ohella myös linnustonsa puolesta. ”Täällä pesii noin 1 500–
1 800 paria haahkoja. Muita alueelle ominaisia lajeja ovat esimerkiksi riskilä, pilkkasiipi
ja luotokirvinen”, Nordenswan sanoo.
Pienen evästauon jälkeen on aika kääriä
hihat ja ryhtyä tositoimiin Ensimmäinen
tuntemukseni on epäusko. Kurtturuusu on
levittäytynyt alueella laajaksi ja tiiviiksi pusikoksi. Pystyykö tuollaisen kasvuston muka
raivaamaan yhden viikonlopun mittaisella
leirillä?
Talkoolaiset tarttuvat kuitenkin rivakasti
oksasaksiin. Ensimmäiset työvaiheet ovat
maan pinnalla näkyvän kurtturuusupusikon
leikkaaminen ja oksien kasaaminen. Hyvät
työhanskat ja haalarit ovat tosiaan tarpeen!
Työ on rankkaa, mutta talkoolaisilla vaikuttaa olevan hauskaa. Aurinko paistaa, eikä
edes navakka merituuli haittaa liiaksi.
Alkuvaiheen epäilyksistäni huolimatta työ
etenee vauhdikkaasti, ja muutaman tunnin
kuluttua kohdealue on karsittu. Tämän jäl-

keen kurtturuusuista siivottu alue peitetään
pressuilla, jolloin juurikasvusto tukahtuu
muutamassa vuodessa. Tätä kutsutaan peittämismenetelmäksi.
”Tärkeintä hommassa on se, että näkee
saavansa konkreettisesti jotain aikaan ihan
muutamassakin tunnissa. Jos jokin on palkitsevaa, niin tämä”, Varsinais-Suomen Taivassalosta aamutuimaan leirille matkannut
Anna Schauman kommentoi.
Ankara tuuli tarjoaa melkoisen haasteen
pressujen paikallaan pysymiselle. Niinpä talkoopäivän huipentaa kuntosaliharjoittelusta
käyvä työvaihe. Pressujen päälle kannetaan
yhteisvoimin painoksi useita kymmeniä kivenmurikoita.
Kivisavotan jälkeen päivä on töiden osalta
pulkassa. Tunnelma vaikuttaa olevan väsynyt, mutta onnellinen. Talkoolaiset pääsevät
moottoriveneiden kyydissä takaisin majakkasaarelle, jossa odottavat puusauna ja leirikokin valmistama ilta-ateria. Rankka talkootyö jatkuu seuraavana päivänä, mutta nyt on

aika nauttia ulkosaariston tunnelmallisesta
syysillasta.
”Parasta leireissä on se, että täällä tehdään hiki hatussa hommia ja normaali kaupunkilaiselämä unohtuu. Täällä voi nollata
itsensä. Jotkut käyvät retriiteillä, mietiskelemässä tai joogaamassa. Mielestäni tämä on
samanlainen juttu”, Helsingistä leirille saapunut Raita Koskenala kuvailee.

Terve askel luontoon
-talkooleirit 2018
• 37 talkoo- ja koulutustapahtumaa
• 625 vapaaehtoista osallistujaa
• Järjestäjät WWF ja Allergia-, ihoja astmaliitto
• Talkoissa torjutaan haitallisten
vieraskasvien leviämistä
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MITÄ VÄLIÄ,

jos tiikerit häviävät
maapallolta?
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Näyttelijä Pirjo Heikkilä ja luontotoimittaja
Kimmo Ohtonen ottavat Villien jäljillä -ohjelmasarjassa
selvää siitä, miksi monet lajit ovat ahdingossa
ja mitä voimme tehdä auttaaksemme niitä.

KATSO

Villien jäljillä MTV3-kanavalla
tiistai-iltaisin klo 20.00.
Kaikki jaksot katsottavissa

mtv.fi

Seuraa ja jaa tarinoita luonnon monimuotoisuuden
merkityksestä somekanavissamme:

Osa jaksoista on tuotettu ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoituksen avulla.

© aki-pekka sinikoski / WWF

Ekologinen kompensaatio
– aito apu vai lupa pilata?
Ekologisen kompensaation periaatteesta keskustellaan nyt vilkkaasti. Mistä ekologisessa kompensaatiossa on kyse? Mitä etuja
ja ongelmia siihen liittyy? WWF:n metsäasiantuntija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Panu Kunttu vastaa. Teksti: AnNE BRAX

Mitä ekologinen kompensaatio tarkoittaa?
Yksinkertaistettuna kyse on pilaaja
korvaa -periaatteesta, jossa toiminnanharjoittaja, esimerkiksi yritys, hyvittää
luonnolle aiheuttamansa haitan. Ajatus on, että jos luontoa hävitetään tai
heikennetään jossain, sitä suojellaan
toisaalla. Suojeltavien kohteiden tulisi
WWF:n mielestä olla mahdollisimman
samanlaisia ja sijaita mahdollisimman
lähellä aluetta, jossa haittaa on aiheutettu. Suojelun lisäksi olisi tärkeää, että uudessa kohteessa
työskenneltäisiin aktiivisesti luonnon auttamiseksi ja monimuotoisuuden lisäämiseksi. Suurin osa Suomen luontotyypeistä on
laadultaan heikentyneitä, eikä niitä hoideta tai ennallisteta läheskään riittävästi.

”Ei saa tuudittautua
käsitykseen, että haittoja
kompensoimalla
pelastetaan maailma.”

Kuvaile jokin tilanne, jossa ekologinen kompensointi saattaisi
Suomessa tulla kyseeseen
Tyypillinen tilanne voisi olla rakennushanke, jonka tieltä hävitetään arvokasta luontoa. Aiheutettu menetys luonnon monimuotoisuudelle pitäisi korvata suojelemalla pinta-alaltaan suurempi,
mutta mahdollisimman samankaltainen alue mahdollisimman lähellä ja tekemällä siellä luonnon monimuotoisuuden tilaa parantavia toimenpiteitä.
Mitä hyvää näet ekologisen kompensaatiojärjestelmän mahdollisessa käyttöönotossa?
Valitettavasti Suomen lainsäädäntö antaa toiminnanharjoittajalle
luvan pilata luontoa jo nyt, mutta kompensointivelvoite puuttuu.
Siksi ekologinen kompensaatio voisi auttaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Jos ekologinen kompensaatio toimisi vahvoilla ekologisilla reunaehdoilla ja uskottavassa valvonnassa, se

olisi hyvä lisäkeino monimuotoisuuden turvaamiseen Suomessa.

Entä mitä vaaroja näet siinä?
Ekologinen kompensaatio ei yksinään riitä, vaan kyse on lisätyökalusta. Ei siis saa tuudittautua käsitykseen, että aiheutettuja haittoja
kompensoimalla voidaan pelastaa
maailma, vaikka jotkut ajatusta niin
markkinoivatkin. Kompensaatiojärjestelmä ei korvaa mitään olemassa
olevaa mekanismia eikä sen perusteella saa tehdä mitään heikennyksiä lakeihin tai määrärahoihin. Päinvastoin, ympäristölainsäädäntöä on kiristettävä joka tapauksessa ja luonnonsuojelun määrärahoja lisättävä.
Onko ekologisen kompensaation mekanismeja ylipäänsä
mahdollista saada toimimaan luontoa hyödyttävällä tavalla?
WWF:n mielestä ekologinen kompensaatio ei sovellu uhanalaisen tai hyvin harvinaisen luonnon turvaamiseen: tällaista luontoa ei saa heikentää lainkaan. Jos esimerkiksi laji vaatii juuri tietynlaisen elinympäristön, ihmisen on erittäin vaikea elvyttää ja
auttaa sitä muualla. Sen sijaan kompensaatiolla voidaan parantaa heikentyneen, mutta ei vielä erityisen uhanalaisen tai harvinaisen, luonnon tilaa luomalla sopivia elinympäristöjä uusille
alueille.
Onko ekologinen kompensaatio käytössä jo jossakin päin
maailmaa?
Ekologinen kompensaatio on käytössä jollakin tavalla sovellettuna noin 50 valtiossa. Kyse ei ole aivan uudesta ajatuksesta tai trendistä, sillä ensimmäisiä lakisääteisiä ekologisen kompensaation
velvoitteita oli jo 1970-luvulla Yhdysvalloissa.
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Laittavat kuulemma
mielellään hyvän
kiertämään veronpalautuspäivänä.
Iso kämmen lahjoittajille!
wwf.fi/lahjoita

© Eric Baccega / WWF
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Verokarhulta
pandakarhulle

Tukijapalvelu
Puhelin: 040 192 3112,
avoinna arkisin klo 9 –16
Sähköposti: tukija@wwf.fi
Osoite: WWF Suomi, tukijapalvelu,
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
wwf.fi/kummipalvelu
Lahjoitustili: FI41 1572 3000 0111 89
BIC (Swift) NDEAFIHH

Hyvää joulua ja a
vuott
onnellista uutta ja kiitos
mme
kaikille tukijoille odesta!
kuluneesta vu

Seuraa metsäneläinten joulua osoitteessa luontolive.wwf.fi. Miltä metsäpeuran joulumaisema näyttää Etelä-Pohjanmaalla, entä ahman Pohjois-Karjalassa?

Kummimaksut automaattisesti
Säännöllisesti lahjoittamalla olet vaivattomasti mukana tärkeässä työssä. Suoramaksua käyttävillä 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.
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Näyttelijä Pirho Heikkilä etsii
uhanalaisia eläimiä toimittaja
Kimmo Ohtosen kanssa MTV3:n Villien
jäljillä -sarjassa.

oo

la 7 olevan lomakkeen meille.
Tai soita tukijapalveluumme,
puh. 040 192 3112 ja pyydä
materiaalit.

”En usko saarnaamiseen enkä syyllistämiseen.
Mikäli ihmiset innostuvat kahden lahtelaisen,
Kimmon ja minun, toilailujen kautta vaikuttamaan ympäristöasioihin tai edes
saavat jonkinlaisen ajatuksen
näistä asioista,
olemme onnistuneet.”

©J

”Tuntuu, että testamenttilahjoittamisesta ja testamenteista voi jo puhua samalla tavoin
kuin mistä tahansa muistakin
asioista. Tähän on varmaankin vaikuttanut järjestöjen aktiivinen viestiminen asiasta”,
sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.
Kun haluat tietää lisää tai
kertoa testamentin tekemisestä WWF:lle, palautathan sivul-

© aki-pekka sinikoski / WWf

Arvojesi mukainen
allekirjoitus

WWF
kum

Hyvän mielen

joululahjavinkit
Joulutervehdykset
luonnon hyväksi
Helppoa, vaivatonta ja nopeaa! Tee lahjoitus
ja lähetä monimuotoisen luonnon suojelua
tukevat, aineettomat joulutervehdykset
sähköpostissa, Facebookissa jne. Kieliversiot: suomi, ruotsi tai englanti.
Lahjoita, lataa ja lähetä: wwf.fi/joulu

Kannattaa kurkistaa WWF-verkkokauppaan!
Tilaa joululahjat WWF-verkkokaupasta viimeistään 17.12.2018,
jotta paketit ehtivät aatoksi perille. Yli 50 euron tilauksissa on
ilmainen toimitus.
kauppa.wwf.fi

Unisex harmaa
Panda-huppari
65 €

Yhdessäkangaskassi
18 €

Heijastintarjous
12 €
Valintasi mukaan kolme
heijastintuotetta kahden
hinnalla (normaali
hinta 6-7 €/kpl).

© annie spratt / Unsplash
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Vesiluontoa rakastava

ärhäkkä suurtukija
Oikeustieteen tohtori Heidi Andersson tukee WWF:n työtä, kuten kymmenet
tuhannet muutkin yksityishenkilöt. He ovat kaikki luonnonsuojelulle
elintärkeitä. Anderssonilla on kuitenkin mahdollisuus rahoittaa
rakastamaansa luonnonsuojelua hieman enemmän kuin monilla muilla.
TEKSTI ANNE BRAX • Kuva JOONAS FRITZE

”Kun sain aikoinaan merkittävän perinnön, halusin sen
avulla tukea luonnonsuojelua. WWF mainittiin luotettavana ja vakaana järjestönä, joten päätin tukea sitä.”
Heidi Andersson on jo yli kaksi vuosikymmentä
rahoittanut WWF:n työtä Itämeren suojelemiseksi.
Anderssonin tuella WWF on muun muassa perustanut
monimuotoisuuskosteikkoja, auttanut lopettamaan
risteilijöiden jätevesipäästöt Itämereen ja edistänyt
vedenalaisen luonnon suojelua. Heidi Anderssonin
rahaston varoista maksetaan WWF:n 20 000 euron
suuruinen vuotuinen Panda-palkinto.
Itämeren lisäksi vesiasiat ovat muutenkin lähellä
Anderssonin sydäntä. Hän teki tohtorinväitöskirjansa vedensiirtoihin liittyvistä ongelmista ja erilaisista
intresseistä.
Ja jos Anderssonista olisi kiinni, Virtaankosken
voimalalaitoksen patorakennelmat Sysmässä olisi
räjäytetty taivaan tuuliin ja uhanalaiset taimenet
pääsisivät vaeltamaan Päijänteeltä Tainionvirtaan.
Andersson näet teki vuonna 2012 pysäytetystä voimalaitoksesta aikoinaan ostotarjouksen muutaman
virtavesien ystävän kanssa. Tavoitteena oli taimenen
elintilan lisääminen ja vesiluonnon suojelu.
”Tarjouksessa kyse oli kuusinumeroisesta summasta”,
Andersson kertoo. Osto ei kuitenkaan toteutunut.
Voimayhtiö saa jälleen käynnistää voimalan sillä
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ehdolla, että rakentaa toimivan kalatien.
Mikä Anderssonia luonnon kohtelussa suututtaa
tällä hetkellä eniten? Sekin liittyy vesiin. ”Oli suuri
pettymys, että KHO (Korkein hallinto-oikeus) piti
voimassa Kemijoki Oy:n saaman luvan Sierilän voimalaitoksen rakentamiseen Rovaniemelle”, Andersson
sanoo silminnähden harmissaan. Myös WWF ja muut
ympäristöjärjestöt ovat tuominneet hankkeen, joka
tuhoaisi Kemijoen viimeisen luonnontilaisen osuuden
ja tukkisi vaelluskalojen kulun.
Toinen Anderssonia kismittävä asia on kestävän
kehityksen käsitteen valheellinen käyttö. ”Todellisuudessa emme elä millään lailla kestävästi: kaahailemme
isoilla autoilla ja roskaamme ja tuhoamme luontoa.”
Itse Andersson sanoo koettavansa elää – liikkua,
asua ja syödä – ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
”Ei se helppoa ole, mutta ainakin yritän.”
Juristina Andersson ymmärtää hyvin toimivan lainsäädännön tärkeyden luonnonsuojelussa. Hänen uusin
tukikohteensa on WWF:n oikeudellisen neuvonantajan
palkkaamisessa avustaminen. Oman juristin avulla
WWF voi entistä paremmin vaikuttaa lainsäädännön
valmistelutyöhön.
”Ihmisen laki voi toimia vain luonnon lakien ehdoilla.
Tätä periaatetta kunnioitan”, Andersson sanoo ohjenuorakseen.

Sila
WWF kka on
:n Kala
oppaa
vihreä
n
teltav llä eli suos
iien la
jien lis
Ota o
talla.
pas a
vuksi
kalao
joulun
stoks
ille:
wwf.fi
/kalao
pas

Jouluinen kalaherkku

Ainekset
400 g silakkafileitä
Etikkaliemi
1 dl väkiviinaetikkaa
1/2 l jääkylmää vettä
1 rkl merisuolaa
Marinointikastike
1 dl crème fraichea tai kaurafraichea
1/2 tl suolaa
1 rkl sitruunamehua
3 rkl rypsiöljyä
1/2 dl silputtua purjoa
1 1/2 tl curryjauhetta
ripaus sokeria
silputtua tilliä
ripaus rouhittua valkopippuria

© Sabrina Bqain / WWF

CURRYSILAKAT
Poista silakoista selkäranka ja nahka.
Puolita fileet pituussuunnassa ja
laita kypsymään etikkaliemeen
yöksi jääkaappiin. Siivilöi etikkaliemi pois ja jätä silakat valumaan
lävikköön.
Silppua purjo ja tilli. Sekoita voimakkaasti haarukalla ranskankerman
tai kaurafraichen joukkoon huoneenlämpöinen rypsiöljy. Rouhi joukkoon
hieman valkopippuria ja mausta
suolalla ja ripauksella sokeria. Lisää
sitruunamehu, curryjauhe ja purjoja tillisilppu.
Kääntele silakat kastikkeeseen ja
anna maustua vähintään vuorokausi.
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ruoantuotantoa ja ihmisten terveyttä. Yhdessä muutos parempaan on vielä mahdollinen, mutta nyt on kiire toimia.

Nyt tarvitaan selkärankaa!

Auta ja liity kummiksi: wwf.fi/kummiksi
Tai tee kertalahjoitus: wwf.fi/lahjoitus

wwf.fi

* Lähde: WWF:n Living Planet 2018 -raportti. Living Planet Index on pienentynyt 60 % vuosien 1970 ja 2014 välissä. Indeksi kuvaa siinä mukana olevien
selkärankaisten eläinten kantojen koon suhteellisia muutoksia, ja toimii suuntaa-antavana arviona selkärankaisten eläinten yksilömäärälle.

TM

Uuden raportin mukaan selkärankaisten villieläinten määrä
on romahtanut keskimäärin 60 % reilun 40 vuoden aikana*. Suurin syy siihen on se, että me ihmiset olemme ajattelemattomuuttamme tai ahneuttamme vieneet eläimiltä
elintilan ja elämän. Käynnissä on lajien ennennäkemättömän voimakas sukupuuttoaalto, ja se on ensimmäistä kertaa historiassa ihmisten aiheuttama. Kyseessä on vakava
luonnon monimuotoisuuskriisi, joka uhkaa myös taloutta,

© Ossi ilvonen / vastavalo • Töyhtötiainen ( Lophophanes cristatus) vuodesta 2015 luokiteltu uhanalaiseksi suomessa

Tilanne on kriittinen.

together possible
• 4/ 2018																	

Maapallon sydän lyö tyhjää,
kun yksikin laji häviää.

