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PLaNEETaLTa
Miljoonat monarkkiperhoset (Danaus plexippus) vael-
tavat vuosittain jopa 4500 kilometriä Pohjois-Amerikan Suu-
rilta järviltä Meksikoon talvehtimaan. Tänä talvena perhosten 
määrä on ollut pienin 20 vuoteen. Monarkkiperhosia uhkaa-
vat talvehtimismetsien laittomat hakkuut ja ilmastonmuutos. 
WWF tekee työtä paikallisten yhteisöjen parissa laittomien 
hakkuiden pysäyttämiseksi.
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WWF:n öljyntorjuntajoukot perustettiin kymmenen vuotta sitten. 
Itse liityin niihin muutama vuosi perustamisen jälkeen. Minulla oli 
tarve tehdä jotakin hyvää Itämeren puolesta, koska Helsingissä Itä-
meren rannalla kasvaneena ja asuvana olin nähnyt Itämeren vuosi 
vuodelta kurjistuvan tilan.  

WWF:n öljyntorjuntakursseille osallistuminen voimaannutti mi-
nua, kuten niin monia muitakin kursseille osallistuvia; jaoimme yh-
teisen huolen Itämeren tilasta ja WWF antoi meille mahdollisuuden 
tehdä jotakin hyvää Itämeren puolesta. Neljä vuotta sitten keväällä 
osallistumiseni öljyyntyneiden lintujen hoitokurssille jäi viimeiseksi 
osallistumisekseni WWF:n vapaaehtoistoimintaan. Samassa kuussa 
otin vastaan WWF:n pääsihteerin tehtävän.

WWF:n vapaaehtoisjoukoissa toimiessani unelmoin Itämeren 
puhdistumisesta. Nyt pääsihteerinä tiedän, että unelmani voi toteu-
tua ja WWF:n tavoite merestä, jonka luonto on elinvoimainen ja jo-
hon on mukavaa pulahtaa uimaan, voi muuttua todeksi.  

Sairaan Itämeren voidaan jo sanoa ole-
van toipilas. Paraneminen ei kuitenkaan 
tapahdu itsestään. Itämeren terveh-
tymiseen tarvitaan meitä kaikkia –
joukkovoimaa; WWF:n asiantun-
tevaa henkilöstöä, vapaaehtoisia, 
toimintaamme tukevia kummeja, 
kosteikkoja rakentavia maan-
omistajia, vastuullisesti toimivia 
kalastajia sekä valistuneita yri-
tysjohtajia ja kunnianhimoisia 
päättäjiä.  

Toivotan kaikille Pandan 
polun lukijoille aurinkoista ke-
sää ja sinilevättömiä rantoja!

Lue, mitä asiantuntijat 
ajattelevat Itämeren tule-
vaisuudesta, sivu 10.

Liisa Rohweder
Pääsihteeri
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JULKAISIJA
WWF
lIntulaHdenkatu 10
00500 HelSInkI
puH. 09 774 0100
etunImI.SukunImI@WWF.FI
WWF.FI
panda.org
WWF = maaIlman luonnon 
SäätIÖ (WWF) Suomen raHaSto

Y-TUNNUS
0215186-5

LAHJOITUSTILI
nordea 157230-11189

KERÄYSLUVAT
2020/2011/986/28.6.2011 Ja 
2020/2012/461/31.1.2012, koko 
maa aHVenanmaata lukuun 
ottamatta (1.7.2011-30.6.2013) 
Sekä aHVenanmaa Åland 
Ålr 2012/4935/22.5.2012 
(1.7.2012-30.6.2013)

OSOITTEENMUUTOKSET 
JA TUKIJA-ASIAT
puH. 09 7740 1054, 
040 192 3112 
(arkISIn klo 9-16), 
tukIJa@WWF.FI

TOIMITUS
päätoImIttaJa:
anne BraX
toImItuSSIHteerI:
anne BraX
taItto: aleXandra antell

PAINO
lIBrIS oY
ISSn 1458-5308

paInopaperI
cYcluS prInt 115 g
Blue angel 
-SertIFIoItu 
100 % kIerrätYSpaperI

KANNEN KUVA
kukoIStaVa rakkoleVäkaS-
VuSto (Fucus vesiculosus) 
kertoo meren HYVIn-
VoInnISta.

© Jukka nurmInen, 
aBYSS art oY

SeuraaVa leHtI IlmeStYY 
SYYSkuuSSa 2013

huom.uNELma PuhTaasTa
iTÄmErEsTÄ

ÄÄNEsTÄ ja VoiTa!
mistä WWF:n toimintaan liittyvistä asioista 
haluaisit lukea Pandan polusta? Kerro se meille 
- vastanneiden kesken arvotaan 25 euron 
lahjakortti WWF:n verkko kauppaan! Lisätietoja 
ja äänestysohjeet: wwf.fi/pandanpolku

PANDAN POLKU 3



Lyhyet

39 210

Espoon kaupungin 
työntekijät voivat 
muistaa luontoa 
kätevästi myös juh-
lapäivänään. Merk-

kipäivälahjoitus WWF:n luon-
nonsuojelutyölle on epäitsekäs 
ja arvostettu teko.  Henkilökoh-
taisten lahjojen sijaan työn-
antajaa voi pyytää tekemään 
lahjoituksen ainutlaatuisen 
Itämeremme puolesta. Lah-
joituksella päivänsankari on 
mukana estämässä rehevöi-
tymistä, parantamassa meri-
turvallisuutta, uhanalaisten 
lajien ja saaristoluonnon 
suojelua sekä edistämässä 
kestävää kalastusta. 

– Espoon kaupungilla 
merkkipäivälahjoitukset ovat saaneet hyvän vastaanoton. 
Itämeri lahjoitusten kohteena on meille lähes itsestään 
selvä valinta: onhan Espoo Itämeren rantakaupunki. Meri 
on tärkeä osa meidän espoolaisten elämää ja haluamme-
kin olla mukana huolehtimassa Itämeren hyvinvoinnista, 
sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

wwf.fi/merkkipaivalahjoitus

EsPooN KauPuNKi
muisTaa LuoNToa

WWF on jul-
kaissut Norp-
pa  kartta- sovel-
luksen, jonka 
avulla Saimaal-
la kalastava voi 
helposti tarkis-
taa kalaverkkoja ja muita 
saimaannorpalle vaaral-
lisia pyydyksiä koskevat 
rajoitukset esi merkiksi 
oman kesämökkinsä 
lähivesillä. 

Norppakarttaa voi 
käyttää älypuhelimel-
la, tabletilla ja netti-
selaimella. Sovelluk-
sen avulla käyttäjä voi 
myös paikantaa itsensä kartalle. Norp-
pakartta on toteutettu viimevuotisen Norppauinti-kerä-
yksen tuotolla.

Saimaalla astui 15. huhtikuuta voimaan jokakeväinen 
verkkokalastuskielto, joka kestää kesäkuun loppuun saak-
ka. Kalaverkot ovat saimaannorpan ylivoimaisesti mer-
kittävin kuolinsyy, ja erityisen vaarallisia ne ovat norpan 
poikasille eli kuuteille.

norppakartta.wwf.fi

NorPPaKarTTa 
NEuVoo KaLasTajaa 

saimaaLLa

Suurin osa suoma-
laisista suhtautuu il-
vekseen myönteisesti. 
WWF:n teettämässä 
kyselyssä ainoastaan 

yhdeksän prosenttia vastaajista pitää ilveskantaa liian suu-
rena ja sanoo sietokykynsä ilvestä kohtaan ylittyneen. Yli-
voimainen enemmistö, 73 prosenttia, on sitä mieltä, että 
ilveksiä ei ole Suomessa liikaa. Vastaajista 18 prosentilla ei 
ollut kantaa ilvekseen. 

Ilves on EU:n luontodirektiivillä tiukasti suojeltu laji, jon-
ka metsästykseen voidaan kuitenkin myöntää poikkeuslupia.  

– WWF on vastustanut ilveksen poikkeuslupien määriä, 
jotka ylittävät roimasti kestävän verotuksen tason. Mieles-
tämme huoli ilvestä kohtaan koetun sietokyvyn ylittymisestä 
on kyseenalainen, hataralla pohjalla ja perustuu valikoitu-
neen otoksen mielipiteisiin.  Kysely osoittaa nämä epäilykset 
oikeiksi, sanoo ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

Think if Laboratories -tutkimusyrityksen maaliskuussa 
toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 2000 suomalaista.

wwf.fi/viestinta

suomaLaisET 
iLVEKsEN PuoLELLa
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39 210
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1 500 000

Saimaan suurkosteikosta, jonka perustamista 
WWF on ollut edistämässä, on tullut nope-
asti todellinen lintuparatiisi. ainakin 24 lajia 
bongattu: mm. laulujoutsen, ruskosuohaukka, 
tundrakurmitsa, rantakurvi ja harmaahaikara.

Joukkovoima toimi, sillä 
thaimaa lupasi lopettaa 
kaiken norsunluukaupan 
1,5 miljoonan ihmisen 

allekirjoittaman vetoomuksemme ansiosta.  

maailmanlaajuiseen earth Hour 
-ilmastotapahtumaan osallis-
tui Suomessa myös koulujen, 
päiväkotien ja nuorisotalojen 
kautta ennätysmäärä ihmisiä: 39 

210 lasta ja nuorta. WWF tarjoaa runsaasti 
materiaaleja ilmasto-opetukseen. 
wwf.fi/ymparistokasvatus/materiaalipankki

WWF Suomi on kerännyt 20 nuoren joukon 
mukaan energiapoliittiseen vaikuttamiseen. 
näytä voimasi -kampanjan nuoret haluavat 
vaikuttaa tulevaisuuteensa kestävien ener-
giapäätösten kautta.

Saimaannorpan pesälaskijoilla oli tänä 
keväänä käytössään uusia varusteita: WWF 
Suomi hankki laskijoille 15 pelastuspukua 
ja 15 eräsukset viimevuotisen norppauinti- 
keräyksen tuottamilla varoilla. 

mItä WWF Saa aIkaan SInun laHJoItukSeSI 
aVulla? tällä palStalla eSItellään VIISI 
tuoretta SaaVutuSta.

Suomalainen suorave-
loituspalvelu päättyy 
nykyisessä muodos-
saan 31.1.2014. Muu-
tos on osa Suomen 
siirtymistä yhtenäi-
seen euromaksualuee-
seen. Tilalle tulee yhtä 
helppo e-lasku verkko-
pankissa asioiville ja suoramaksu konttoriasiakkaille. 

Muutos ei edellytä kuukausittain suoraveloituk-
sella lahjoittavilta WWF:n kummeilta mitään toimen-
piteitä.  Me ja pankkisi hoidamme maksutavan muu-
toksen. Kuukausilahjoituksesi veloitetaan muutoksen 
jälkeen automaattisesti samalta tililtä, jolta se nyt suo-
raveloitetaan.

Jokainen kuukausittaisella suoraveloituksella lah-
joittava kummi tulee saamaan WWF:ltä vielä tämän 
vuoden aikana kirjeen laskutustavan muutoksesta.  
Tukesi luonnon hyväksi jatkuu ihan normaalisti.

EKoLogiNEN
 E-LasKu TuLEE, 
suoraVELoiTus 

PoisTuu 

maksaja, joka ei jatkossakaan käytä verkkopankkia:
Suoramaksu toimii kannaltasi samalla tavalla 
kuin nykyinen suoraveloitus. Saat vuosittain en-
nakkoilmoituksen seuraavan vuoden kummimak-
suistasi postitse. Suoramaksu veloitetaan tililtäsi 
automaattisesti joka kuukauden eräpäivänä.

Verkkopankkia käyttävä maksaja: 

E-lasku toimitetaan sähköisessä muodossa 
suoraan verkkopankkiisi, jossa tiedot ovat 
tarkastettavissa. Kun suoraveloitus muunnetaan 
e-laskuksi, se veloitetaan tililtäsi automaattisesti 
joka kuukauden eräpäivänä. 

suoraVELoiTus

suoraVELoiTus E-LasKu

suoramaKsu

Ostohyvityksen ja WWF:n 
yhteistyö tarjoaa uuden mah-
dollisuuden tukea luontoa. 

Ostohyvitys on palvelu, jossa voi kerätä bonusta verkko-
ostoksista yli 450 verkkokaupasta. Bonuksen tai osan siitä 
voi nyt lahjoittaa WWF:lle. Jokaisesta WWF:n etusivun 
kautta tapahtuneesta rekisteröitymisestä Ostohyvitys lah-
joittaa lisäksi euron WWF:n työlle. 

www.ostohyvitys.fi/wwf

osTohyViTys

Uuteen palveluun siirtyminen ei edellytä kuukausittain 
lahjoittavilta kummeiltamme mitään toimenpiteitä.

PANDAN POLKU 5



Lyhyet

ekosysteemipalvelut 
ovat luonnon ilmaiseksi 
tarjoamia, ihmiselle vält-
tämättömiä aineellisia ja 
aineettomia palveluja.  

luonnon tarjoamia 
tuotantopalveluja ovat 
esimerkiksi lääke-, ra-
vinto- ja rakennusaineet. 
Ylläpitopalveluihin kuuluvat esi-
merkiksi yhteyttäminen ja ravinteiden kierto. lisäksi 
luonto säätelee ilmakehän ja vesistöjen koostumusta 
(sääntelypalvelut) ja tarjoaa kulttuuripalveluina mah-
dollisuuden rauhaan ja virkistäytymiseen.  

esimerkiksi metsäekosysteemi veden äärellä ei ai-
noastaan tuota puuta raaka-aineeksi, marjoja ruuaksi 
ja happea hengitettäväksi. Sen maaperä suodattaa ja 
puhdistaa pintavesiä, juuret sitovat maata paikalleen 
estäen eroosiota ja ehkäisten tulvia. metsä toimii 
hiilivarastona ja tarjoaa elinympäristön monille lajeille. 
metsämaisema tarjoaa myös esteettisiä elämyksiä.

ekosysteemipalveluiden käsitettä tarvitaan, jotta 
ymmärretään luonnon monimuotoisuuden merkitys 
ja taloudellinen arvo. tällöin on mahdollista ottaa ne 
paremmin huomioon yhteiskunnallisessa päätöksen-
teossa ja luonnonvarojen käytön suunnittelussa. 

EKosysTEEmiPaLVELu
Kiinalaisen huo-
nekalu- ja parket-
titeollisuuden voi-
makas kasvu on 
lisännyt räjähdys-
mäisesti laittomia 
hakkuita Venä-
jän Kaukoidässä. 
Hakkuiden seu-

rauksena uhanalaisen amurintiikerin elinympäristöt ovat 
uhattuina. Laittomasti hakattua puuta päätyy huonekalu-
jen ja parkettien materiaalina Kiinan kautta myös Yhdys-
valtain, Japanin sekä Euroopan markkinoille – jopa Suo-
meen. Kiinasta tai Venäjältä peräisin olevien tammesta, 
saarnista, jalavasta tai lehmuksesta tehtyjen tuotteiden 
kohdalla yritysten ja kuluttajien tulisi ehdottomasti ostaa 
vain FSC-sertifioituja tuotteita. 

Lue lisää FSC-sertifioinnista sivulta 20

LaiTTomaT 
haKKuuT uhKaaVaT 
amuriN TiiKEriÄ 
VENÄjÄLLÄ

WWF ja Nokian ympä-
ristöyhteistyö täyttää 
tänä vuonna kymmenen 
vuotta. Vuosien kuluessa 
yhteistyön aihealue on 
laajentunut ympäristö-
kasvatuksesta kierrätyk-
seen ja yrityksen ekologisen jalanjäljen pienentämiseen. 
Nokian ja WWF:n yhdessä tuottaman ympäristö- ja luon-
toaiheisen kännykkäsisällön käyttäjiä on jo 20 miljoonaa.
 

wwf.fi/yritykset

NoKia ja WWF: 
yhTEisTyöTÄ 

10 VuoTTa
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Helsingissä juostaan tänä-
kin keväänä puhtaamman 
ja terveemmän Itämeren 
puolesta. Juokse meresi 
edestä -tapahtuma koostuu 

kolmesta lenkistä pääkaupungin merellisissä maisemissa. 
Kullakin lenkillä on 4–5 tasoryhmää, joita jokaista vetää 
suomalainen ammattiurheilija. Vielä ehdit mukaan juokse-
maan 12.6. sekä Cooper-testiin 18.6.

Juoksutapahtuman tuotolla tuetaan WWF:n Itäme-
ri-työtä. Tapahtuman suojelijoita ovat kansanedustaja, 
WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Haa-
visto ja uimari Hanna-Maria Seppälä.

Tule mukaan: juoksemeresiedesta.fi

juoKsE 
mErEsi EdEsTÄ!

Älä sorru tyylittömiin muovikas-
seihin, vaan hanki kestävä ja käte-
vä ostoskassi. Kassi on valmistettu 
Reilun kaupan puuvillasta, ja kaik-
ki valmistusvaiheiden toimijat ovat 
Reilun kaupan merkkijärjestelmän 
piirissä. Puuvilla on viljelty ja kassi 
valmistettu Intiassa. Kassiin on kiinni-
tetty WWF:n ja Reilun kaupan merkit. 

Kassin leveys on 36 cm, korkeus 39 cm 
ja syvyys 15 cm. Hihnojen pituus on 62 cm. Kassissa on 
ulkopuolella kolme taskua ja sisäpuolella vetoketjulli-
nen tasku. Kasseja on saatavilla mustana ja punaisena.

WWF:n verkkokauppa:wwf.fi/osta

KauPPaKassi oN 
KEsTÄVÄ VaLiNTa 

Helmikuus-
sa maailman 
toiseksi suu-
rin paperin-
tuottaja Asi-
an Pulp and 
Paper (APP) 
ilmoitti lopettavansa Indonesian sademetsien ja suoalu-
eiden hakkaamisen. Eyes on the Forest -järjestökoalitio 
selvitti, että lupaus ei käytännössä johda lainkaan ar-
vokkaiden metsien suojeluun yhtiön päätuotantoalueella 
Sumatran saarella, koska yhtiö on jo ehtinyt kaataa lähes 
kaiken alueella hakattavissa olevan metsän. WWF vaatii 
yhtiötä ennallistamaan arvokkaat metsäalueet, joita se on 
hakannut viimeisten kolmen vuosikymmenen ajan pel-
kästään Sumatralla yli kaksi miljoonaa hehtaaria.

mETsÄjÄTiN 
LuPauKsET EiVÄT LisÄÄ 

sadEmETsiEN suojELua

Kun teet netissä yli 50 
euron kertalahjoituk-
sen, voit ladata saman 
tien koneellesi diplomin 
ja tulostaa sen vaikka 
lahjaksi. Valittavanasi 
on yhdeksän eri suoje-
lukohdetta. Näin osoitat mukavalla tavalla välittävä-
si paitsi ystävästäsi, myös luonnon hyvinvoinnista ja 
tulevaisuudesta. 

Huom. Jos teet kertalahjoituksen tilisiirtona etkä 
netissä, voit tilata diplomin tukijapalvelustamme 
puh. 040 192 3112.

Kiitos tuestasi - ystäviä tarvitaan! 
wwf.fi/diplomit

WWF-diPLomi 
LahjaKsi 

KEsÄN juhLiiN

Norppa-arpajaisissa 
on yli 80 000 upe-
aa palkintoa ja joka 
viides arpa voittaa! 
WWF käyttää ar-

pajaistuoton saimaannorpan ja suomalaisen 
luonnon suojeluun. 

Jos et ole saanut Norppa-
arpoja kotiin tai haluat niitä 
lisää, voit ostaa niitä netistä. 
Netissä voi myös pelata nettiar-
poja osoitteessa: 

onlinearpa.net/wwf

haLuaTKo LisÄÄ 
NorPPa-arPoja?
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– Joskus tulee voimaton olo, kun juttelen ihmisten kanssa, 
jotka vähättelevät vaikuttamismahdollisuuksia ilmaston-
muutokseen. Sitten taas tulee todella voimautunut olo, kun 
tekee töitä meidän kampanjatiimin kanssa ja muistaa, että 
eihän tässä yksin olla! Ympärillä on paljon ihmisiä, jotka 
haluavat vaikuttaa samaan asiaan, sanoo Iikka Oinonen. 

Iikka Oinonen on 19-vuotias ympäristötieteiden fuksi 
Helsingin yliopistosta. Oinonen on mukana Näytä voimasi 
–energiakampanjan luovassa tiimissä. Paristakymmenestä 
nuoresta koostuva ryhmä suunnittelee ja toteuttaa WWF:n 
kanssa noin vuoden mittaista kampanjaa, jossa kerätään 
kaupungeilta, yrityksiltä sekä organisaatioilta konkreetti-
sia sitoumuksia tuuli- ja aurinkoenergian lisärakentami-
seksi. Tiimiläisiä yhdistää tarve toimia. He joutuvat elä-
mään ilmastonmuutoksen muuttamassa maailmassa. 

– Itselleni iso potku persuksiin oli Hesarin juttu siitä, 
miten 80 prosenttia fossiilisista energiavarannoista pitäi-
si jättää käyttämättä, jotta maapallon lämpötila ei enää 
nousisi, sanoo toinen nuori kampanjatiimiläinen, lukion 
jälkeistä välivuotta viettävä Laura Wathén.

 – Energia-asiat ovat tietysti isoja juttuja,  eikä kukaan 
pysty yksin päättämään, että jätetään 80 prosenttia fos-
siilisista käyttämättä. On kuitenkin tärkeää, että nuorissa 
heräisi halu ymmärtää energia-asioita, eikä vaan kohautel-
taisi olkia, että kyllä muut tekevät päätökset, Wathén lisää.

yksi kymmenestä päättää
Energiateollisuus ry:n teettämän kyselyn mukaan yhdek-
sän kymmenestä suomalaisesta haluaa lisää aurinko- ja 
tuulivoimaa. Tästä huolimatta Suomi on muita EU-maita 
jäljessä tuuli- ja aurinkoenergian investoinneissa ja ra-
kentamisessa, vaikka olosuhteet ovat hyvät molempien 

TEKSTI: JOONAS ASUKAS

WWF käynnistää maailmanlaajuisen Näytä  
Voimasi - Seize Your Power -energia -
 kam panjan Maailman ympäristöpäivänä 
5. 6.2013. Suomen kampanjassa 
voimansa näyttävät nuoret.

tuottamiseen. WWF:n kampanja antaa enemmistölle ää-
nen muun muassa keräämällä nimiä vetoomukseen au-
rinkoenergian puolesta

– Mitä enemmän ihmisiä on mukana kampanjassa ja al-
lekirjoittamassa vetoomusta, sitä isompi painoarvo sillä on 
päättäjien keskuudessa, Wahtén sanoo. -Usein tuntuu siltä, 
että yhden vanhan pampun mielipide vastaa sadan nuoren 
mielipidettä. Päättäjien on tärkeää ymmärtää, että me nuo-
ret olemme tulevaisuus ja me elämme siinä tulevaisuudessa.

– Ilmastonmuutos otetaan edelleen liian kevyesti. Nyt 
on kyse siitä, odotellaanko tilanteen pahenemista vai toi-
mitaanko, Oinonen muistuttaa. 

– Monet suomalaiset, muun muassa omat vanhempa-
ni, pitävät asiaa tärkeänä, mutta eivät oikein tiedä miten 
toimia. Tavoitteeni kampanjassa on saada kaikki nämä 
ihmiset mukaan tekemään muutos.

ole osa muutosta!
Näytä voimasi -energiakampanjan avajaistapahtuma pi-
detään 5.6. Maailman ympäristöpäivänä Helsingin Kalli-
on Karhupuistossa. Luvassa on elävää musiikkia, katutai-
detta ja työpajoja rennossa ulkoilmahengessä. Kampanja 
huipentuu Earth Hour 2014 -ilmastotapahtumaan. 

– Viestini Pandan polun lukijoille on, että tulkaa mu-
kaan kampanjaan ja tehkää vaikka pienikin satsaus ilmas-
ton puolesta! Oinonen kannustaa.

– Nyt pitää tehdä muutos ja siihen tarvitaan kaikkia! 
Wathén sanoo.

Ohjeita ja tietoa kampanjaan osallistumisesta löydät 
tykkäämällä WWF Suomesta Facebookissa ja kampan-

jan nettisivuilta osoitteesta wwf.fi/naytavoimasi.

NÄyTÄ Voimasi!
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suomi Laahaa 
PahasTi jÄLjEssÄ 
• Euroopassa on kolme maata, joilla ei ole au-

rinkolämmön lisäystavoitetta: romania, Viro 
ja Suomi (Sitra).

• Suomi on yksi harvoja EU-valtioita, jossa ei 
ole aurinkoenergian tukijärjestelmää (Sitra).

• Saksan tuulivoimakapasiteetti on yli 100 ker-
taa suurempi kuin Suomen (eWea).

• Ruotsiin vuonna 2012 valmistunut uusi tuuli-
voiman tuotantokapasiteetti on noin 3 kertaa 
suurempi kuin Suomen koko tuulivoimakapa-
siteetti (eWea).
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Tue WWF:n 
ilmastotyötä! 

wwf.fi/ilmastokummi.

Luvut on kerännyt Näytä 
voimasi -kampanjatiimi 

yhdessä WWF Suomen kanssa.

ruotsin kasvihuone-
kaasupäästöt 

henkeä kohden ovat yli puolet 
pienemmät kuin suomessa. 
suomalaiset päästelevät 
hiilidioksidia ilmoille noin 10 t 
Co2 per henkilö vuodessa.

1/2 suomen pinta-
alasta peitettynä 

aurinko paneeleilla riittäisi 
tuottamaan koko maailman 
sähköntarpeen.

1/3

helsingin pinta-
alasta peitettynä 

aurinkopa neeleilla riittäisi 
tuottamaan koko suomen 
vuotuisen sähköntarpeen. 

1/10
suomalaisesta 
haluaisi lisää 

tuuli- ja aurinkoenergiaa. 
9/10
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TErVEhTyyKö 
PoTiLas?
Itämeri on sairastanut vuosikymmeniä.  
Sairauden oireita ovat muun muassa 
myrkylliset levälautat ja merenpohjan 
hapettomat, kuolleet alueet. Sairasta on 
lääkitty sekä Itämeren valtioiden yhteisin 
toimin että maiden omin konstein.  Miten 
potilaasta saataisiin viimeinkin terve? 

tekStI: anne BraX

PANDAN POLKU10 pandan polku10
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I t ä -
meren suu-
rin ongelma on re-
hevöityminen, joka johtuu 
mereen valuvista, liiallisista typpi- ja 
fosforikuormista. 

-Itämeren tila vaihtelee alueittain suuresti;  on 
hyvässä tai lähes hyvässä tilassa olevia alueita ja sellai-
sia, jotka kärsivät rehevöitymisestä pahasti, sanoo erikois-
tutkija Seppo Knuuttila, Suomen ympäristökeskuksesta

Itämeren ravinnepäästöt saavuttivat huippunsa 
80-luvun puolenvälin paikkeilla ja ovat siitä lähtien laske-
neet. Vaikutukset näkyvät silti pitkään, sillä Itämeren vesi 
vaihtuu vain kerran noin 30 vuodessa.

Viime kesä näytti lohdulliselta: leviä oli vähemmän ja 
vesi kirkkaampaa kuin pitkiin aikoihin. Toisaalta kesä oli 
kylmä ja sateinen, ja tämä vähensi osaltaan leväkukintoja. 

– Emme voi varmuudella sanoa, mikä johtuu luontai-
sesta syystä tapahtuneesta happitilanteen paranemisesta, 
mikä puhdistustoimista. Suomenlahden itäosan hyvä ke-
hitys voidaan kuitenkin osin jo lukea Venäjällä  tehtyjen 
puhdistustoimien ansioksi, sanoo Knuuttila.

maatalous tuhlaa fosforia
Itämereen valuvat rehevöittävät ravinteet ovat pääosin 
peräisin maataloudesta. Se syytää Suomessakin mereen 
lähes kymmenen kertaa enemmän fosforia kuin teollisuus 
tai yhdyskunnat.

– Maatalouden päästöjen  vähentämiseksi on tehty 
paljon. En halua syyttää maanviljelijöitä, sillä maataloutta 
säätelee pitkälti EU:n maatalouspolitiikka, sanoo ympä-
ristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen ympäristöministeri-
östä.  – Meneillään ovat juuri nyt ratkaisevat hetket, kun 
EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan.  

Suomi on luvannut olla tulevaisuudessa ravinteiden 
kierrätyksen mallimaa. Ympäristöministeriön rahoittamia 

hank-
keita on 
paljon aina lie-
telannan käsittelystä 
biokaasun tuottamiseen. 

Ison haasteen tuo se, että eläintuo-
tanto ja viljantuotanto ovat enenevässä määrin 
erillään. Esimerkiksi Varsinais-Suomeen rakennetaan 
yhä suurempia eläinyksiköitä. 

– Siellä missä eläintuotanto on keskittynyt, levite-
tään pelloille enemmän ravinteita kuin kasvintuotannon 
kannalta olisi tarpeen. Osa valuu sitten Itämereen, Seppo 
Knuuttila sanoo.

Löytyykö uusia ravinnepommeja ?
Seppo Knuuttilan mukaan yhdyskuntajätevesien puhdis-
tuksessa on edistytty kaikissa Itämeren maissa. 

On ajateltu, että myös teollisuuden asiat ovat hyvin, ja 
että sen päästöihin ei voi enää juuri vaikuttaa. Venäläisen 
lannoitetehtaan vuosi sitten havaitut jättimäiset fosfori-
päästöt Luga-jokeen toivat kuvaan ison särön.

– Muuallakin voi olla isoja päästölähteitä. Esimerkiksi 
Puolassa on paljastunut kaksi valtavaa lannoitetehtaiden 
kipsijätevuorta, joiden päästöistä ei Helcomille raportoi-
tujen tietojen perusteella voi päätellä juuri mitään, kertoo 
Seppo Knuuttila.©
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WWF Toimii 
iTÄmErEN suojELEmisEKsi
• WWF on suunnitellut ja rakentanut Suomessa 

noin 30 maatalouskosteikkoa sekä kartoittanut 
noin 70 kosteikoksi sopivaa aluetta. kosteikot pi-
dättävät maatalouden ravinnevalumia estäen niitä 
päätymästä Itämereen.

• Varaudumme öljykatastrofiin: WWF:n vapaaeh-
toisiin öljyntorjuntajoukkoihin kuuluu yli 6 500 
ihmistä. 

• Kampanjaamme ”Suomessa vain kestävästi tuo-
tettua kalaa kaupan vuonna 2015” lähti mukaan 
45 yritystä ja muuta toimijaa sekä 79 koulua.  
Vaikutimme mm. siian kalastusta koskeviin 
säädöksiin.

• Neljäsosa suomalaisista pyrkii noudattamaan 
kestäviin kalavalintoihin ohjaavaa kuluttajan 
kalaopastamme.

• Olemme pelastaneet Itämeren tärkeisiin eläinlajei-
hin kuuluvan merikotkan. parhaillaan hankimme 
satelliittilähettimien avulla tietoa lintujen liikkumi-
sesta tavoitteena estää tuulivoimaloiden ja lintujen 
yhteentörmäykset.

• Järjestämme joka kesä Saaristomerellä talkoolei-
rejä saaristomaiseman ennallistamiseksi ja uhan-
alaisten kasvien kasvuympäristön parantamiseksi.

• Olemme tehneet Saaristomeren kansallispuiston 
laajentamiseksi kartoituksia ja vetoomuksia.

• Vaikutamme aktiivisesti sekä Suomen että EU:n 
maatalous- ja kalastuspolitiikkaan. meillä on edus-
tajia useissa asiantuntijaryhmissä.

Tavoitteena hyvä tila vuonna 2020
Itämeren lääkäreihin kuuluvat EU, joka voi säätää jäsen-
valtioita velvoittavaa lainsäädäntöä, ja Helcom, jonka toi-
minta perustuu sitovaan valtiosopimukseen ja yhteisesti 
hyväksyttyihin toimenpideohjelmiin, mutta jolla ei ole 
sanktiomahdollisuutta.

Tällä hetkellä Suomessa uurastetaan EU:n meristrate-
giadirektiivin määräysten toteuttamiseksi. – Itämeren on 
oltava hyvässä kunnossa 2020 mennessä. Konkreettisia 
toimia sisältävän toimenpideohjelman on oltava valmis 
2015, kertoo Eeva-Liisa Poutanen.

Helcomin jäsenvaltiot puolestaan ovat sitoutuneet Itä-
meren hyvän tilan saavuttamiseen vuonna 2021. Välineenä 

Yhdessä pelastamme 
Itämeren! Liity:

wwf.fi/itamerikummi
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toimii Itämeren suojelun toi-
mintaohjelma, jonka tavoit-
teiden edistymistä tarkastel-
laan säännöllisesti, ja jossa 
myös Venäjä on mukana.

Poikkeuksia ja joustoja
WWF:n meriohjelman pääl-
likkö Sampsa Vilhunen 
pitää sekä EU:n että Helco-
min päätösten ja suunnitel-
mien ongelmana puutteel-
lista toimeenpanoa ja suuria 
joustomahdollisuuksia. 

– Minulla on se käsitys, että Itämeren hyvän tilan ta-
voitteestakin on Saaristomerta lukuun ottamatta livetty 
saman tien ja ainakin epävirallisesti todettu, että realis-
tiset tavoitteet ovatkin vuodessa 2027, Vilhunen toteaa. 

– Ei ole yhtä nopeaa tapaa parantaa Itämeren tilaa, 
mutta auttaisi paljon, jos olemassa olevat suunnitelmat 
toteutettaisiin. Uudet suunnitelmat vievät huomiota jo lu-
vatuilta parannuksilta.

 Sampsa Vilhunen toivoo, että Itämeren suojelussa 
muistettaisiin myös lajit ja luontotyypit. 

– Esimerkiksi kalakantojen tilaa ei käsitetä osaksi Itä-
meren tilaa, vaikka ylikalastus heikentää luonnon moni-
muotoisuutta. Vääristyneet lajisuhteet puolestaan vaikut-
tavat meren tilaan. 

uudet vaivat uhkana
Vaikka Itämeren rehevöi-
tyminen saataisiin kuriin, 
potilasta uhkaavat muut 
vaivat, kuten ympäristö-
myrkyt ja ilmastonmuutos.

– Jotkin myrkyt ovat 
poistuneet käytöstä, mutta 
yhtä haitallisia aineita on 
tullut korvaamaan niitä, 
sanoo Seppo Knuuttila. 

– Niistä ei puhuta tar-
peeksi.

– Jos ilmastonmuutos 
etenee ennustetusti, maatalouden harjoittamisedelly-
tykset Itämeren alueella paranevat nykyisestä. Jos kaik-
ki nyt viljelyn ulkopuolella oleva peltomaa otetaan uu-
delleen käyttöön, ravinnekuorma voi kääntyä kasvuun, 
Knuuttila pohtii.

Sampsa Vilhunen on huolissaan yleistyneestä ns. blue 
growth -ajattelusta, jonka mukaan meret on valjastettava 
täysimittaisesti esimerkiksi kalastuksen, vesiviljelyn, kul-
jetusten ja kaivannaisteollisuuden käyttöön.

 – Itämeri on kuin Villi länsi: kaikki toimialat tekevät 
omia suunnitelmiaan muista välittämättä. Itämeren hoi-
toa ja käyttöä pitäisi suunnitella kokonaisvaltaisesti.

Eeva-Liisa Poutanen on optimistinen: – Asiat ovat 
vuonna 2030 jo paljon paremmin kuin nykyään.

”Itämeren tila on hyvä, 
kun lapset voivat mennä 

uimaan silloin kuin haluavat, 
meren kalaa voi syödä 

raskasmetalleja pelkäämättä 
ja suuren öljy- tai kemikaali-

onnettomuuden riski 
on poistettu.”

Sampsa Vilhunen, 
WWF Suomi
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Viisi TÄrKEiNTÄ KEiNoa iTÄmErEN ParaNTamisEKsi:

Erikoistutkija 
Seppo Knuuttila, SYKE 
1. Isot pistekuormittajat on 

hoidet tava kuntoon, se on 
kustannustehokasta.

2. Ihmiset voisivat vähentää merkittä-
västi lihan kulutustaan, se pienen-
tää viljelyalan tarvetta.

3. koko maatalouden on keski-
pitkällä aikavälillä palattava 
luomutuotantoon.

4. Vaarallisten kemikaalien käytöstä 
on luovuttava.

5. on kuunneltava tutkijoita ja tur-
vattava uhanalaiset kalakannat ja 
talouskalojen kestävä kalastus.

Ympäristöneuvos 
Eeva-Liisa Poutanen, YM
1. länsirannikon maissa on ensisijai-

sesti saatava maatalouden vesistö-
päästöt kuriin ja ravinteet kiertoon.

2. Itärannikon maissa on ensisijaises-
ti puhdistettava yhdyskuntajäteve-
det Helcomin (eu:n vaatimustasoa 
tiukempien) suositusten mukaiselle 
tasolle. 

3. meriliikenteen typenoksidipäästöjä 
on vähennettävä.

4. Vaarallisten kemikaalien käytöstä 
on luovuttava.

5. meriluonnon monimuotoisuus on 
turvattava.

Meriohjelman päällikkö 
Sampsa Vilhunen, WWF Suomi
1. Itämeren ympäristöä parantavista 

suunnitelmista ja politiikoista  on 
poistettava löysentävät poikkeukset.

2.  maatalouden ympäristötuki on 
kohdennettava ympäristön kannalta 
tehokkaimmalla tavalla.

3.  poliittisista kalastuskiintiöistä on luo-
vuttava ja ne on asetettava tieteellis-
tä tietämystä vastaaviksi.

4.  meriliikenteelle on saatava konkreetti-
sia lisäturvamääräyksiä; pelkkä erityi-
sen herkän merialueen status ei riitä. 

5.  pääsatamiin on välittömästi ra-
kennettava riittävä alusjätevesien 
vastaanottokapasiteetti.
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Kevätjäillä liikkuvista laskijoista 30 on Metsähallituksen 
työntekijöitä ja loput noin 120 vapaaehtoisia. Tehokkaim-
min laskenta tapahtuu moottorikelkalla tai hydrokopte-
rilla. Suurin osa laskijoista kulkee kuitenkin hiihtämällä.

– Jokainen laskija saa aluksi 1–2 tunnin teoriakou-
lutuksen. Lisäksi heillä on henkilökohtainen tilapäisesti 
voimassa oleva numeroitu saimaannorpan pesä- ja poi-
kaslaskentalupa, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi 
Tuomo Kokkonen.

KuuTiNKarVaa, 
KiNoKsia ja LEPoPEsiÄ 
TEKSTI JA KUVAT: JUHA PIETILÄINEN

Norppauimari Kimmo Ohtonen seisoo sukset kädessä 
Pihla javeden rannalla Savonlinnassa. Huhtikuun lopun jää 
on mustaa ja harmaata, sellaista minne ei missään nimessä 
saa mennä. Kohta mennään, on ainoa hetki vuodesta, jolloin 
saimaannorpan pesät voidaan laskea. 

– Olen omasta kortistani todella ylpeä, ensimmäistä 
kertaa virallisena WWF:n laskijana numero 320 matkaan 
lähtevä Ohtonen hymyilee.

avannolta toiselle
Lykimme suksilla liukkaalla jäällä pelastuspuvut ylläm-
me. Molemmat välineet on ostettu viimesyksyisestä Norp-
pauinnista saaduilla keräysvaroilla: WWF hankki täksi 
kevääksi laskijoille 15 uutta pelastuspukua ja 15 eräsukset. 
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Norppauinti oli Kimmo Ohtosen uskomaton tempaus, 11 
päivän uintiurakka Savonlinnasta Lappeenrantaan, joka 
tuotti lähes 135 000 euroa saimaannorpan suojeluun. 

– Yksi puku maksaa yli tuhat euroa. On todella hienoa, 
että saimme niitä ja suksia lisää vapaaehtoisten laskijoi-
den käyttöön, Kokkonen kiittelee.

Kiertelemme rantoja, pyörrämme luotoja sekä isoja 
kiviä. Pieniä avantoja löytyy usein. Ovatko ne kenties nor-
pan jäähän räpylöillään rouhimia, vanhoja pilkkiavantoja 
vai likaläntin auringossa reiäksi sulattamia?

– Huomasitteko tämän, Kokkonen huikkaa peräämme.
Varjoksi luulemamme olikin vedenpinnan laskun 

myötä vajonneessa lumessa soikeaksi vääntynyt norpan 
hengitysreikä. 

Norppien pesät sijaitsevat yleensä lumikinoksissa, 
joten niitä ei löydä ennen kuin pesän katto romahtaa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sopivaa laskenta-
aikaa on joka kevät noin viikko. Tänä vuonna myöhäinen, 
nopeasti edennyt kevät sekä Saimaan vedenkorkeuden 
voimakas lasku tekivät pesien jäänteiden huomaamisen 
erityisen haastavaksi. 

Kuolinsyy tuntematon
Suksisauva piirtelee kuvioita ilmaan Kokkosen hahmotel-
lessa löytämäämme pesäpaikkaa kiven kupeessa. Avannon 
vieressä näkyy selvästi soikea painauma. Kyseessä on han-
gen alle kaivettu aikuisen yksilön lepopesä vailla poikasta.

Suojelubiologin vedenpitävästi pakattu puhelin piip-
paa ja soi jatkuvasti. Laskijoilta saapuu tietoja sekä ilmoi-

huiKEa NorPPauiNTi
norppauinti 28.8.–7.9.2012 tuotti saimaannorpan suoje-
luun lähes 135 000 euroa ja 498 uutta kummia. Varoilla 
on jo ehditty auttaa norppaa monin tavoin:

- älypuhelimella, tabletilla ja nettiselaimella käytettävä 
norppakartta-sovellus, jonka avulla voi helposti tar-
kistaa Saimaalla voimassa olevat kalastusrajoitukset. 
norppakartta.wwf.fi

- Vapaaehtoisille pesälaskijoille 15 uutta pelastuspukua 
ja 15 eräsukset.

- Venäjänkielinen esite ja nettisivu, joilla pyritään tavoit-
tamaan merkittävää Saimaan käyttäjäryhmää, venäläi-
siä matkailijoita. wwf.fi/sajmenskaja-kolchataja-nerpa/

- ensimmäinen kansallinen norppasymposiumi Joen-
suussa marraskuussa 2012. 

- lisää rahoitusta Itä-Suomen yliopiston 
norppatutkimukselle.
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Yhtäkkiä harmaan jään seassa näkyy musta pölkky. Se 
katoaa toviksi. Ponnahtaa uudelleen näkyviin. Se mikään 
pölkky ole, saimaannorppa siellä ihmettelee kulkijoita.

– Olisikohan noin kahdeskymmenes norppahavainto-
ni, Ohtonen riemuitsee.

Hiihtelemme kohti luotoa, jonka ympäriltä löytyy su-
laa vettä ja jäänteet kevään romahduttamasta pesästä. 

Kyseessä on selvästi poikaspesä: paikalta löytyy kuutin 
pehmeitä villoja, jotka vaihtuvat keväällä aikuiskarvaan.

– Mahtavaa, jossain tässä meidän lähellä polskii kuut-
ti opettelemassa emonsa opastamana norpan tavoille!

– Olipa hieno hiihtopäivä Saimaalla – ja päivän päät-
teeksi vielä tämä yllätys. Kuuluu meidän sukupolven työ-
hön, että osaltamme autamme saimaannorpan olemassa-
oloa ja yhteiseloa ihmisten kanssa, norppauimari Kimmo 
Ohtonen kiteyttää päivän tunnelmat. 

Liity saimaannorpan tukijoukkoihin:
wwf.fi/norppakummi.

Tai soita tukijapalveluumme 
puh. 040 192 3112

tuksia ympäri Saimaata. Haukivedeltä on juuri löytynyt 
kuollut kuutti.

– Kolmas tähän mennessä tänä vuonna eli aivan nor-
maali määrä vielä. Synnytys on aina riski, jotain voi men-
nä pieleen. 

Kuolleet kuutit otetaan talteen ja lähetetään Elintar-
viketurvallisuusvirasto Eviraan tutkittaviksi. Kuolinsyytä 
on usein mahdoton selvittää.

huonot ja hyvät uutiset
Laskentalenkin kierrettyämme palaamme tutkimaan tar-
kemmin jo aamulla löytämäämme paikkaa.

– Kyllä tässä selvästi on ollut pesä. Näyttää siltä, että 
se on romahtanut jo aiemmin talvella ennen poikasen 
syntymää. Täytyy kuitenkin vielä tutkia jään alta. 

Kokkonen työntää päänsä jäässä olevasta aukosta si-
sään ja tähyilee veden alle. Synnytyksessä menehtynyt 
kuutti löytyy usein avannon tuntumasta. Emo on aikansa 
koettanut herätellä poikastaan, joka on sitten kierähtänyt 
pesästä avantoon.

– Toivottavasti sieltä ei löydy kuollutta kuuttia, Oh-
tonen huolestuu.

Ei löytynyt tällä kertaa, mutta onko uutinen huono 
vai hyvä?

– Sekä että. Kuolleenkin poikasen löytyminen kertoo 
alueella elävän lisääntymisikäinen norppanaaras, joka voi 
ensi talvena saada uuden poikasen, kertoo Kokkonen.

Kuutinkarvoja todisteena
Iltapäivä on pitkällä, tuuli on yltynyt ja gps-laite näyttää 
20 hiihtokilometriä. Pysähdymme toviksi tähyilemään 
muutaman sadan metrin päässä olevaa luotoa.

Pehmeä kuutinkarva on todiste 
poikaspesästä.
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Saimaalla havaittiin tämän 
kevään laskennoissa yhteensä 60 

kuuttia, joista neljä oli kuollut pesäänsä.
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KEsÄKoNTTori 
TELTassa

WWF:n Suomalainen luonto -ohjelmassa 
työskentelevän Teemu Niinimäen päivät 
eivät ole pelkkää perinteistä konttorityötä. 
Kesäisin toimipisteen seininä ovat metsät 
ja meret, kattona teltta ja taivas. Tietokone 
vaihtuu moottorisahaan Teemun ohjatessa 
vapaaehtoisten työtä WWF:n järjestämillä 
talkooleireillä ympäri Suomea. 

– Kesällä herätään teltasta ja ruvetaan 
hommiin, aitoja rakentamaan tai metsit-
tyneitä perinneympäristöjä raivaamaan, 
Teemu kuvailee tavallista työpäiväänsä. 

Talkooleirit ovat luonnonsuojelua par-
haimmillaan: konkreettista työtä luonnon 
hyväksi komeissa maisemissa.

– Kyllä ne parhaat muistot tulevat tal-
kooleireiltä, kun leirin viimeisinä päivinä 
joukko on hitsautunut tiiviiksi ja työn jälki 
näkyy kunnostetussa perinnemaisemassa, 
Teemu kertoo parinkymmenen leirin ko-
kemuksella. Tänäkin kesänä edessä on viisi 
talkoorupeamaa.

– Saimaan Linnansaaren talkooleiri on 
jäänyt erityisen hyvin mieleen. Ajatus sii-
tä, että saimaannorpat polskivat samoissa 
maisemissa, tekee talkooleirin tunnelmas-
ta ainutlaatuisen.

Kesän jälkeen Teemun kotiutuu met-
sistä kaupunkiin, mutta tietokoneella is-
tumista ei syksyllä tai talvella liiaksi kerry. 
Talkooleirikauden ulkopuolella tekemistä 
riittää muun vapaaehtoistoiminnan organi-

soinnissa, kuten öljyntorjuntajoukkojen kouluttamisessa. 
Toiminnan mies myös toimistolla
Kun miehen tie ei vie vapaaehtoisten pariin, Teemu 

tekee työtä luonnon hyväksi WWF Suomen toimistolla. 
Viihtyykö metsien mies ollenkaan sisätiloissa?

– Totta kai viihdyn! Toimistollakin vallitsee sellainen 
hyvä talkoohenki, tekemisen meininki, Teemu sanoo.

Toimistolla Teemua työllistävät muun muassa tuuli-
voimaloiden ja merikotkien yhteiselon selvittäminen, jos-
ta hän on tehnyt gradunsa. 

– Kirjoitan juuri lehteen juttua työni tuloksista. On 
olemassa viitteitä siitä, että merikotkat saattavat kärsiä 
vääriin paikkoihin rakennetuista tuulivoimapuistoista. 
Siksi on erittäin tärkeää, että merikotka huomioidaan jo 
tuulivoimalan suunnitteluvaiheessa. 

Kasvot
keItä WWF:n toImIStolla
tYÖSkentelee Ja mItä He tekeVät?
kaSVot-palSta kertoo.

TEKSTI: JOONAS ASUKAS, KUVA: PETTERI TOLVANEN

Kenttäkoordinaattori Teemu 
Niinimäen hanskassa pysyvät 
moottorisaha ja vapaaehtoistoiminta.

Teemu Niinimäki, kenttäkoordinaattori
WWF:ssä vuodesta 2010
Kotoisin: klaukkalasta
Koulutus: Biologi
Harrastukset: retkeily, kalastus ja moni-
puolinen liikunta 
Tärkein työväline: kesällä moottorisaha, 
talvella läppäri
Luonnossa olisin: Susi. luonteessa on paljon 
samoja elementtejä. Sopeudun monenlaisiin 
elinympäristöihin, mutta parhaiten viihdyn met-
sässä kaukana kaupungeista. laumaeläimelle 
hyvä porukka ympärillä on myös tärkeä!
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Mistä materiaalista tehdyt ulkokalusteet 
ovat ympäristöystävällisin valinta?
Mikä tahansa huonekalu, joka on halvalla tehty huo-
noista materiaaleista eikä tule kestämään kauaa, on 
huono vaihtoehto. Tämä koskee kaikkia materiaaleja. 
Aina kannattaa valita kestävä huonekalu ja sellainen, 
jota voi korjata ja uudistaa. Vastuullisesti tuotettu puu 
on paras materiaali, sillä se on ekologinen, uusiutuva, 
kierrätettävä ja kaunis. Oikealla huolenpidolla puises-
ta huonekalusta pystyy nauttimaan vuosia.
Miksi on tarpeen kiinnittää 
huomiota puun alkuperään?
Jos hankkii trooppista puuta eikä tiedä sen alkuperää, 
voi olla aiheuttamassa esimerkiksi metsäkatoa. Met-
sien hakkuissa saatetaan myös vahingoittaa alkupe-
räisväestön oikeuksia, kulttuuria ja viedä paikalliselta 
yhteisöltä heidän toimeentulonsa. Jos emme tiedä, mi-
ten jokin tuote on tuotettu, saatamme tukea yrityksiä, 
jotka rikkovat pahasti työntekijöiden oikeuksia.
Mistä tietää, että puutarhakalusteet 
on tuotettu vastuullisesti?
Jos ei tunne henkilökohtaisesti puuntuottajaa ja puu-
seppää, ainoa tapa on varmistaa, että tuotteesta löytyy 
FSC-merkintä. Se kertoo, että tuote tulee hyvin hoide-
tusta metsästä, joka tuottaa ekologisia, sosiaalisia ja 

taloudellisia hyötyjä. Toki puukaluste voi olla tuotettu 
hyvinkin vastuullisesti, mutta jos siinä ei ole sertifi-
kaattia, ostaja ei voi täysin olla varma. 
Onko suomalaisia FSC-sertifioituja 
puutarhakalusteita jo saatavilla?
Tietääkseni ei. Suomessa tuotettu FSC-sertifioitu puu 
käytetään lähinnä paperintuotantoon ja erilaisten ra-
kennusmateriaalien tuotantoon. FSC-sertifioitujen 
ja korkeatasoisten huonekalujen tekeminen voisi olla 
Suomelle hyvä tilaisuus erikoistua vastuullisen ja laa-
dukkaan puun tuottamiseen. Uskon, että tällaisille ka-
lusteille olisi myös kysyntää.
Mistä vastuullisesti tuotettuja 
kalusteita voi ostaa?
Tämä on juuri sellainen asia, jossa kuluttaja voi vai-
kuttaa aivan älyttömän paljon. Siitä ei ole montaakaan 
vuotta, kun FSC-sertifioituja puutarhakalusteita piti 
etsimällä etsiä. Nyt niitä löytyy oikeastaan kaikista 
isoimmista liikkeistä. Kun kysyy FSC-sertifioituja tuot-
teita, niin kyllä sieltä yleensä jotain puutarhakalusteita 
löytyy. Jotkut kaupat ovat ottaneet linjakseen myydä 
pelkästään vastuullisesti tuotettuja tuotteita.

Kysymyksiin vastasi FSC Suomen pääsihteeri 
Anniina Kostilainen.

sErTiFiKaaTTi 
sÄÄsTÄÄ 
sadEmETsÄÄ 
TEKSTI: ANTTI HAAVISTO 

Vastuullisesti tuotettuja puutarha-
kalusteita etsivän kannattaa pitää 
mielessään kolme kirjainta.
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Salametsästys on kasvanut tällä vuosituhannella mitta-
kaavaan, joka uhkaa useiden lajien, kuten Afrikan ja Aa-
sian sarvikuonojen, tiikereiden ja norsujen sekä useiden 
hailajien tulevaisuutta. Laittomassa villieläinkaupassa 
liikkuu miljardeja euroja ja siitä on tullut osa järjestäyty-
nyttä rikollisuutta, jolla rahoitetaan myös sisällissotia ja 
muita konflikteja. 

WWF päätti viime vuonna yhdes-
sä kumppanijärjestöjensä kanssa 
käynnistää kampanjan salametsäs-
tyksen ja laittoman kaupan lopetta-
miseksi. Kampanjan päätavoite oli 
vaikuttaa maaliskuussa 2013 pide-
tyn CITES-kokouksen päätöksiin. 
Kansainvälisen CITES-sopimuksen 
puitteissa valtiot sopivat yhdessä siitä, mitä asioille pi-
tää tehdä. Kokouksissa on vuosien mittaan nostettu esiin 
huoli useiden lajien tilasta, mutta merkittävät päätökset 
ovat valitettavasti antaneet odottaa itseään.

WWF kävi aktiivista kampanjaa sekä julkisuudessa että 
taustalla vähemmän näkyvästi. Erityisesti nostamme esiin 
Kiinan ja Kaakkois-Aasian ongelmia, koska esimerkiksi 
norsunluusta ja sarvikuonon sarvesta valmistetut tuotteet 
päätyvät sinne joko perinteisen lääketieteen käyttöön tai 
koriste-esineiksi. Samalla vaikutamme Afrikan päättäjiin, 
jotta he asettaisivat lisää resursseja suojelualueiden ja ra-
jojen valvontaan. 

CITES-kokous pidettiin Bangkokissa. Harva osasi odottaa, 
että Thaimaa suurimpana norsunluun kuluttajana ilmoit-
taisi avauspuheenvuorossa pääministerinsä Yingluck 
Shinawatran suulla, että Thaimaa tulee lopettamaan kai-
ken kaupan norsunluulla.  Osa kaupasta on ollut tähän asti 

laillista, mutta suuri osa laitonta. Kattavan kiellon toteu-
duttua viranomaisten on helpompi toimia, kun enää ei ole 
mahdollisuutta sekoittaa laitonta ja laillista kauppaa. 

Tämän päätöksen aikaansaamisessa WWF:llä ja tukijoil-
lamme oli keskeinen rooli. Organisoimme kokouksen alla 

asiaa koskevan kansainvälisen vetoomuk-
sen, johon liittyi myös WWF:n tukija Leo-
nardo di Caprio. Tuhannet suomalaiset 
allekirjoittivat vetoomuksen ja kaikkiaan 
saimme yli 1,5 miljoonaa allekirjoitusta. 

Kaksi keskeistä maata sarvikuonon sarven 
laittoman kaupan lopettamiseksi ovat Mo-
sambik ja Vietnam. Niiden on tietyn ajan-
jakson kuluessa osoitettava, että ne ovat 

ryhtyneet asiassa konkreettisiin toimiin. Mikäli maat ei-
vät CITES-seurantakokouksessa 2014 pysty näyttämään 
tuloksia, muut valtiot käynnistävät kauppapakotteita niitä 
kohtaan. Keinot saattavat vaikuttaa kovilta, mutta kysees-
sä on kokonaisten lajien selviäminen hengissä ja keinojen 
on oltava sen mukaiset.

Lisäksi WWF ajoi viiden hai- ja kahden rauskulajin saat-
tamista sääntelyn alaiseksi, koska niiden populaatiot ovat 
uhattuna. Kokous päätti asiasta vaatimuksiemme mukai-
sesti, mikä on merkittävä voitto merien monimuotoisuu-
den kannalta.

WWF on tehnyt melkoisen urakan villieläinten laittoman 
kaupan ja salametsästyksen kitkemiseksi. Urakasta teki 
paljon helpomman tieto siitä, että takanamme on valtava 
määrä tukijoita, jotka haluavat, että vaikkapa tiikereiden 
ja sarvikuonojen tulevaisuus on tulevaisuudessa turvattu. 
Kiitos teille siitä! 

Sami Tornikoski
Ohjelmajohtaja
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Painavaa asiaa WWF:n aSIantuntIJat kertoVat,
kuInka aSIat todella oVat.

raaKaa 
saLamETsÄsTysTÄ 
KiTKEmÄssÄ

Salametsästys 
uhkaa 

useiden lajien 
tulevaisuutta.
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KaLaLouNas 
hormoNi-
KuorruTuKsELLa
Kaveripiirissäni e-pillerit ovat aina olleet enemmän sään-
tö kuin poikkeus. Lukiossa reseptin sai terveydenhoitajal-
ta helposti, pillereitä melkein tuputettiin. Pillereissä tun-
tui olevan — raskauden ehkäisyn lisäksi — paljon hyviä 
puolia aknen taltuttamisesta kuukautiskipujen lievenemi-
seen, eikä sivuvaikutuksista juurikaan puhuttu. Tosin ne 
eivät meitä varmaan olisi kiinnostaneetkaan. 

Välillä mietin pillereiden mahdollisia sivuvaikutuk-
sia, mutta ympäristönäkökulma ei juolahtanut mie-
leeni koskaan. Miten olisi, kun se ei ollut tuttu edes 
terveydenhoitohenkilökunnalle?

Kolmenkympin korvilla järkytyin oppiessani, että e-pil-
lereiden hormonit päätyvät virtsan kautta vesistöihin, 
aktivoituen siellä uudelleen ja vaikuttaen kalojen käyttäy-
tymiseen sekä mahdollisesti koko ekosysteemiin. Vaikka 
vessanpöntön ja luonnonvesien välissä on vedenpuhdis-
tuslaitos, ei käytössä oleva tekniikka pysäytä esimerkiksi 
e-pillereissä hyvin yleistä etinyyliestradiolia. Britannias-
sa tehdyssä tutkimuksessa yli 80 prosentissa mitatuista 
vesistöistä oli huomattavia etinyyliestradioli- eli EE2-
pitoisuuksia ja jokien kalakantojen 
uroksista jo puolessa on nähtävissä 
sukupuolen muuttumista uroksesta 
naaraaksi. 

Helsingin yliopistossa vuonna 2010 
valmistuneessa väitöskirjassa ker-
rotaan, että puolisynteettinen EE2-
hormoni hakeutuu ympäristöön 
päätyessään pois vedestä, takertuen 
pohjasedimentteihin ja kaloihin, al-
kaen häiritä koiraiden lajityypillistä 
käyttäytymistä. EE2-kuormitus muun muassa hidastaa 
ja laiskistaa uroksia tehden niistä naaraiden silmissä epä-
kiinnostavia lisääntymiskumppaneita. Naaraat eivät osaa 
valita enää vahvimpia yksilöitä ja lisääntyminen häiriin-
tyy. Me naiset annamme tietämättämme jatkuvaa hormo-
nihoitoa Itämeren kaloille.

Luontoon päätyvät lääkejäämät saattavat tulevaisuudes-
sa olla yhtä vakava ongelma kuin ilmastonmuutos. Turun 
yliopiston evoluutiobiologian dosentti Markus J. Ran-
talan mukaan elinympäristömme kemikalisoituminen on 
yksi suurimpia ongelmia mitä ihmiskunnalla on edessään. 

Se että karsimme esimerkiksi estrogeenin tavoin vaikut-
tavia kemikaaleja ruoka-, kosmetiikka- ja tavara-arse-
naalistamme ei yksin riitä: estrogeenimatkijat päätyvät jo 
juomavesiimme asti. Elimistön saadessa ulkopuolelta lii-
kaa estrogeenia laskee keho oman estrogeenituotantonsa 

tasoa, mikä puolestaan estää ovulaa-
tiota. Miesten sperman laatu on hei-
kentynyt dramaattisesti muutamassa 
kymmenessä vuodessa ja juomaveden 
estrogenisoitumista pidetään yhtenä 
mahdollisena syyllisenä.

Kun maailman ensimmäinen ehkäisy-
pilleri sai myyntiluvan vuonna 1961, 
eivät tutkijat osanneet varmuudella 
ennustaa, minkälaisia terveysvaiku-
tuksia niillä olisi pitkällä tähtäimellä. 

Pillereiden pelättiin esimerkiksi lisäävän syövän riskiä. 
Syöpä ei enää huoleta, keuhkoveritulpan riskin sen sijaan 
tiedetään nelinkertaistuvan e-pillereitä käyttävillä ja siitä 
naisia osataankin varoittaa etukäteen. Valitettavasti kaik-
kein suurin riski saattaa kuitenkin piillä lautasella ja juo-
malasissa. Siitä ei varoita kukaan. 

shingler
noora SHIngler on keStäVäStä elämäntaVaSta Ja 
YmpärIStÖaSIoISta kIInnoStunut HelSInkIläInen toImIttaJa

Me naiset 
annamme 

tietämättämme 
jatkuvaa hormoni-

hoitoa Itämeren 
kaloille.
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På svenska

− Det är klart att förekomsten av vår största rovfågel 
märks i naturen. Men så ska det vara, säger Toni Laakso-
nen som utnämndes i mars till ny ordförande för WWF:s 
havsörnsarbetsgrupp.

− Havsörnen kan falla bort från listan för utrotnings-
hotade arter, men den kommer alltid att vara en fåtalig 
och därför sårbar art. Den är dessutom en bra indikator 
för hur naturen och Östersjön mår.

Den 40-åriga Laaksonen är akademiforskare, docent 
i evolutionsekologi vid Åbo universitet och expert bland 
annat i fågelekologi. Han är lika gammal som arbetsgrup-
pen, och den yngsta ordföranden någonsin. Han ser med 
tillförsikt på sin uppgift. 

− Trots att antalet örnar har tiodubblats sedan 
1970-talet då arbetsgruppen inledde sitt arbete finns det 
fortfarande ett stort behov för arbetsgruppens expertis.

Forskningskunskap behövs
Laaksonen efterlyser kunskap som baserar sig på forskning. 
De mest akuta frågorna just nu handlar om hur havsörnens 
behov kan tillgodoses när vindkraften utvecklas kraftigt.

− Vi saknar användbar kunskap om hur örnarna rör 
sig och vilka rutter de väljer i olika situationer och livs-
skeden. Data har nog samlats in med satellituppföljning, 
nu borde någon analysera det och det är ett heltidsarbete, 
förklarar Laaksonen.

− Vi behöver också veta mera om hur havsörnen på-
verkar andra fågelbestånd. Man antar för mycket just nu 
om hur örnen påverkar till exempel ejder- och skarvbe-
stånden i ytterskärgården.  

hÄr Får 
haVsörNEN 
hÄrsKa
TExT: LAURA RAHKA 

magiska möten
Laaksonens närmare bekantskap med havsörnen började 
för ett tiotal år sedan. 

− Jag värvades med i boräkningen i området runt Åbo. 
Sedan dess har jag deltagit i arbetet alltid när det gått att 
passa ihop med mitt eget forskningsarbete. 

Laaksonen välkomnar alla som känner sig manade att 
komma med som frivillig. Det behövs särskilt folk som 
kan åka båt eller som inte är rädda för att klättra i träd.

− Boräkningen sker i maj och juni. Då åker vi med båt 
omkring i skärgården och letar upp nya bon eller kollar 
upp gamla. Vid varje bo klättrar en person upp till boet 
och ringmärker ungarna och en person antecknar obser-
vationer från omgivningen.

Mötena med vår ståtligaste fågel är alltid magiska, be-
rättar Laaksonen. 

− På våren klättrar man upp i en hög tall långt ute i 
skärgården och når upp till boet och ser örnen där i sitt eget 
rike. Man fylls av respekt för naturen och ödemarken.

Är du intresserad av att delta i boräkningen? 
Ta kontakt med: Toni Laaksonen, tokrla@utu.fi

−Vad vi tänker om havsörnen är 
avgörande för dess fortlevnad, 
säger havsörnsarbetsgruppens 
nya ordförande Toni 
Laaksonen.

Den ståtliga men sårbara havsörnen 
ska få råda i skärgården, säger havsörns-
arbetsgruppens nya ordförande.
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sinulle, jolle luonto on arvokkaampi kuin kukkamaljakko.
Täytät pian pyöreitä, mutta olet ylittänyt jo ”mullepaljon-
paketteja”-iän. Pakettien sijaan toivotkin ystäviesi lahjoittavan 
uhanalaisen luonnon suojelemiseen. keräyksen tekeminen 
on nyt helppoa ja vaivatonta sekä sinulle että osallistujille. 

perusta oma panda-keräys netissä ja valitse sinulle lähei-
sin suojelukohde. kerro keräyksestäsi sitten ystävillesi 
esimerkiksi sähköpostilla tai Facebookissa. omalla keräys-
sivullasi näet lahjoitukset ja viestit. uhanalainen luonto 
kiittää ja toivoo pitkää ikää myös sinulle!

oma.wwf.fi
oma panda-keräYS luonnolle

Hyvää
   syntymäpäivää!

uusi tapa 
tehdä yhdessä 

hyvää!
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