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MEIDÄN KAIKKIEN 
METSÄT
Suomen metsät ovat meidän kaikkien – ainakin henkisesti. Vaikka emme omistaisi 
metsää, liikumme ja virkistäydymme niissä jokamiehenoikeudella. Metsissä meillä on 
sieni- ja marjapaikkamme, lenkkipolkumme ja valkovuokkoketomme.

Useilla meistä on myös mielipiteitä metsien käsittelystä. Mökki- ja lähimetsien avo-
hakkuut surettavat, koneiden mylläämät metsäpolut suututtavat. Toisaalta metsät 
nähdään vaurauden lähteenä, josta ammentaminen tuo vientituloja ja työpaikkoja.

Viime vuosikymmenien aikana harjoitettu metsätalous on ajanut suomalaisen met-
säluonnon ahdinkoon ja sadat lajit sukupuuton partaalle. Ei kuitenkaan ole vain yhtä 
tapaa käsitellä metsiä. Kaikki metsänhakkuut eivät katkaise lintujen laulua ja pilaa 
maisemia ja mustikkapaikkoja. Metsiä voi käsitellä luontoa kunnioittaen ja virkistys-
arvot säilyttäen – ja saada niistä kunnolla tuloja. 

Lue sivulta 12 juttu metsänomistajasta, joka havahtui ja siirtyi toisenlaiseen, valta-
virrasta poikkeavaan metsänhoitotapaan. Sivulla 20 jatketaan metsäteemaa ja kerro-
taan, miten metsiemme massiiviset hakkuut vaikuttaisivat ilmastoon.

Lue myös WWF-lehden verkkoversio osoitteessa wwf.fi /lehti. Sieltä löydät juttuja, 
joita painetussa lehdessä ei ole, kuten jutun WWF:n koulukiertueesta. 

Mielenkiintoisia lukuhetkiä!

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi
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Tykkää, seuraa, jaa ja vaikuta. Yhdessä muutamme maailmaa:

facebook.com/wwfsuomi

@WWFSuomi
@WWFGreenOffi ce
@LiisaRohweder

wwf.fi /uutiskirje

wwfsuomi

wwf.fi 

wwf.fi /lehti
Aasiannorsu (Elephas maximus) on 

pienempi ja karvaisempi kuin afrikan-
norsu, ja sillä on pienemmät korvat.

© Richard Barrett /WWF-UK

KANNEN KUVA:
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Vie työkaverit luontoon 
Suomen metsät tarjoavat elinympäristön yli 20 000 eliölajil-
le. Metsäluonnon monimuotoisuus on kuitenkin uhattuna, 
sillä jopa kaksi kolmasosaa metsiemme luontotyypeistä on 
arvioitu uhanalaisiksi.

Testaa nyt tietämyksesi metsän monimuotoisuudesta verk-
kosivuiltamme löytyvällä Green Offi  ce -metsävisalla! Jaa 
tietovisa työkavereillesi ja ehdota yhteistä retkeä luontoon. 
Selvitä, järjestääkö kotipaikkakuntasi opastettuja luontokä-
velyitä. Luontoretki sopii mainiosti toimenpiteeksi työpaikan 
ympäristö ohjelmaan. 

bit.ly/metsavisa

JUSSI NIKULA
ohjelmapäällikkö

Luontokirja 
Lainaa kirjastosta 

vuoden luontokirja 
Metsän salainen elä-

mä ja lähde tutkimaan 
luonnon pikkuihmeitä. 
Ota mukaan perhe ja 

ystävät retkelle!SUSANNA KUJANPÄÄ
Harjoittelija, kansainvälinen 
kehitys

Polkujuoksu 
Luontoliikunta parantaa 

henkistä ja fyysistä terveyttä. 
Oletko jo kokeillut polku-
juoksua? Katso vinkkejä 

trailrunning.fi  -sivustolta, jos-
ta löytyy myös lenkkiseuraa 
eri alueilta. Lisämotivaatiota 

voi hakea Instagramista 
#trailrunning ja #polkujuoksu. 
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Uudessa retropanda-
paidassa komeilee alku-

peräinen 1960-luvulla 
luotu pandalogo. Kierrä-

tysmateriaalista valmistet-
tua paitaa on saatavilla 

naisten, miesten ja lasten 
malleina. Osta omaksi 

tai lahjaksi!

kauppa.wwf.fi /
naisten-retropanda-t-paita
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Räknääjät    © Tiina Paju / WWF

Myös arvokkaimmat suojelualueet 
kärsivät salametsästyksestä
Lähes kolmannes maailman arvokkaimmista suojelualueista kär-
sii salametsästyksestä ja laittomasta puu- ja villieläinkaupasta. 
Tämä käy ilmi WWF:n uudesta raportista, jossa on selvitetty laji-
en tilaa UNESCOn luonnonperintökohteissa. Näissä kohteissa elää 
kolmannes maailman jäljellä olevista 3 890 villistä tiikeristä ja 40 
prosenttia kaikista afrikannorsuista. Esimerkiksi Indonesian Su-
matralla noin viisi prosenttia maailman viimeisistä sumatrantiike-
reistä tapettiin vuoden 2016 aikana. 

http://bit.ly/turvassa

Suomalaisten ylikulutuspäivä 
oli jo 3. huhtikuuta 
Suomi käytti tänä vuonna kolmessa kuukaudessa eli 3. huhtikuuta 
mennessä osansa maailman luonnonvaroista. Maapallon ylikulu-
tuspäivä on se päivä, jona ihmiskunnan ekologinen jalanjälki ylittää 
laskennallisesti maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja.

Suomalaiset kuluttavat oman osansa maailman luonnonva-
roista noin nelisen kuukautta maailman keskiarvoa aiemmin. 
Suurimmat syyt ylikulutukseen niin Suomessa kuin muuallakin 
maailmassa ovat energiantuotannon, liikenteen ja ruoan tuotan-
non aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

http://bit.ly/kulutus2017

Retro-pandapaita 
kesään
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Kurkkaa
kauppaan!
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LEENA OIVA
Kehityspäällikkö

Lemmikkisovellus Kesällä 
lomaillaan vähän kauem-

panakin ja lemmikkien 
hoito pitäisi järjestää. Uudet 

verkkopalvelut kerää-
vät yhteen eläinrakkaat 

lemmikinhoitajat ja hoitajaa 
etsivät lemmikinomistajat. 
Esimerkkejä: Pawshake.fi  

ja Hostmypet.fi 

ANNE BRAX
Viestintäjohtaja

Lintutorni-sovellus 
Kesäpäivä ilman 
lintuja on turha. 

Bongaa lintu! Lintu-
torni lähelläsi -sovellus: 
www.biomi.org/retkelle/

KAISA RYYNÄNEN 
Tiedottaja

Ruukkupuutarha 
Puutarhaan ei tarvita 

aina puutarhaa – 
ei välttämättä edes 

ulkotilaa. Kokeile 
ruukkupuutarhaa: 

http://kaupunkiviljely.fi /
missa/ruukkupuutarha/

Vaikuttavia   

KOHTAAMISIA
Entä, jos kukaan ei tule? Kysymys tulee 
hetkittäin Ida Vänttisen, 23, mieleen. 
On maaliskuun viimeinen lauantai, Ko-
nepajan Brunossa Helsingissä on jännit-
tynyt tunnelma. WWF:n Nuorten tiimi 
viimeistelee Earth Hour -tapahtumaa. 
Esiintyjät, kirppari- ja ruokamyyjät kaik-
ki ovat paikoillaan. Enää puuttuu yleisö.

Jännitys purkautuu pian helpotuksek-
si. Kova uurastus konkretisoituu tunnel-
malliseksi tapahtumaksi, johon riittää 
tulijoita jonoksi asti. Yleisöryntäys no-
teerataan Helsingin Sanomien verkkosi-
vuilla saakka. Hetki on järjestäjille hieno.

”Kun ihmisiä rupesikin tulemaan, ta-
jusi, että me tehtiin se yhdessä!” Vänt-
tinen, yksi tapahtuman puuhanaisista, 
muistelee.

Toisen vuoden biologian opiskelija on 
yksi kolmestatoista WWF:n Nuorten tii-
min jäsenestä. Ryhmä on viestinyt reilun 
vuoden ajan ympäristön kannalta kestä-
vistä ruokavalinnoista erityisesti nuorille.

Earth Hour -tapahtuman lisäksi Vänt-
tinen on tehnyt tiimissä ravintola-arvos-
teluita, kiertänyt yliopistokampuksilla 
ruoka ständin kanssa sekä osallistunut 
Maailma kylässä -festareille. 

Vänttinen kertoo oppineensa roppakau-
palla järjestötoiminnasta, projektimaises-
ta työskentelystä ja ryhmän johtamisesta. 
Vapaaehtoistyöhön saa uppoamaan tun-
teja, mutta työ palkitsee tekijänsä.

”On kannustavaa, kun näkee oman 
toimintansa vaikutuksen jonkun toisen 
ajatusmaailmassa.”

WWF:n 
Nuorten tiimiin 

haetaan täydennystä lokakuussa. 
Seuraa: 

vaikutasyomalla.fi .
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WWF 
VASTAA

Askarruttaako jokin? 
WWF:n asiantuntijat 

vastaavat.

Lähetä kysymyksesi 
meille: info@wwf.fi 
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Kohta perustettavassa Hossan kansallispuistossa sallitaan metsästys 
paikkakuntalaisille. WWF vastusti metsästyksen sallimista, miksi?

Kansallispuistot on perustettu säilyttämään Suomen luonnon arvokkaimmat alueet ja niiden 
eliölajisto mahdollisimman luonnontilaisina. Metsästys ei kuulu kansallispuistoihin luonnon-
suojelun sen paremmin kuin virkistyskäytönkään näkökulmasta.

Metsästyksen kieltäminen Hossan kansallispuistossa olisi vähentänyt metsästysmah-
dollisuuksia seudulla vain vähän, sillä peräti 97 prosenttia valtion Suomussalmella 
omistamista lupametsästysalueista jää kansallispuiston ulkopuolelle.

Useimmat alueella vierailijat olettavat, että kansallispuistossa voi liikkua ilman 
pelkoa metsästyksen aiheuttamasta häiriöstä.

JARI LUUKKONEN,
suojelujohtaja

Eläimet valtasivat Heurekan
Montako lihasta on norsun kärsässä? Miksi strutsi ei voi lentää? 
Paljonko painaa sonnin sydän? Muun muassa näihin kysymyksiin 
vastaa yhteistyökumppanimme tiedekeskus Heurekan uusi eläin-
ten Body Worlds -näyttely, joka on jatkoa suursuosion saavutta-
neelle näyttelylle ihmisen anatomiasta. Näyttely on avoinna loka-
kuun loppuun saakka.

Heurekan uusi planetaarioelokuva on puolestaan The National 
Geographicin tuottama 40-minuuttinen ”Pandat”, joka esittelee 
jättiläispandojen elämää lähempää kuin koskaan.

Kaksi Eiffel-tornillista paperia
Suomalaiset WWF Green Offi  ce -toimistot ovat 
jälleen vähentäneet huiman määrän kasvihuo-
nekaasupäästöjä – ja paperia. Vuonna 2016 
toimistot säästivät 4 440 tonnia päästö-
jä edelliseen vuoteen verrattuna. 
Eniten vähennettiin energian 
sekä lentoliikenteen aiheutta-
mia päästöjä. Paperia Green 
Offi  ce -toimistoissa säästettiin 
lähes kuusi miljoonaa arkkia. 
Niistä syntyvä kasa olisi yhtä 
korkea kuin kaksi Eiff el-tornia!

Katso kaikki tulokset: 
wwf.fi /greeno�  ce   

WWF:n 20 000 
euron Panda-palkinto 
virtavesien kunnostamiseen
WWF myönsi tänä vuonna 20 000 euron suuruisen Pan-
da-palkintonsa Virtavesien hoitoyhdistys Virholle. Yhdis-
tys käyttää palkintosumman vaelluskalojen kutupaikko-
jen ennallistamiseen Vantaan-, Karjaan- ja Uskelanjoilla.  

Tavoitteena on taata paikallisiin olosuhteisiin sopeu-
tuneiden uhanalaisten taimenkantojen säilyminen sekä 
luoda metsäpuroihin nousevalle meritaimenelle mahdol-
lisuus palata alueille, joista se on aiemmin hävinnyt.

”Virho on tehnyt pitkäjänteistä ja poikkeuksellisen 
menestyksellistä työtä virtavesien kunnostamisessa. Tu-
lokset ovat lisänneet kunnostettujen jokien arvostusta 
ja parantaneet veden laatua sekä kala- ja rapukantojen 
tilaa”, perustelee WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen 
palkinnon myöntämistä. 
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Burj Khalifa
828 m

Eiffel-torni
300 m

Helsingin 
olympiastadion

72 m

Paperinsäästö
587 m
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jousipyssyt ja teräaseet, osa varustautuu tulivoimin ja täsmätais-
teluvarustein. Oleellisinta on löytää luonnosta kaikki tarpeellinen, 
ja ulkomaailmasta tuodut vähät tarvikkeet varastoidaan – niiden 
tulisi riittää vuosiksi. Visut hamsterit nuukailevat liki kaikessa. 
Jäkälästä saa kananrehua, kananmunan kalvoa käytetään palo-
vammojen ja rohtumien hoitoon eikä kanapiiraan tekeminen ole 
rakettitiedettä. Opaskirjoja riittää tuhatmäärin.

Kiitos somen ja supernopean tiedonvälityksen uutisvatkuleineen, 
pelottelu on helpompaa kuin aikaisemmin. Luottamus auktoriteet-

teihin on koetuksella. Aamulla uutisoitu 
juttu perutaan iltapäivällä – arvoja ha-
keva kansalainen elää jatkuvaa aprilli-
päivää. Puupelto esitellään metsänä vä-
hän niin kuin kalaeines edustaisi merta. 
Aukkohakkuualueelta ei ole pitkä matka 
golfkentälle, eikä puppupuheista to-
tuuksiin. Lisätty todellisuus (tai vajavai-
sesti kerrotut tosiasiat) on ollut tarjolla 
jo pidemmän aikaa, eikä siihen tarvita 
teknisiä lisälaitteita. 

Tässä kaikessa voi nähdä satiiria tai 
ironiaa. Nauru hoitaa, nauru metsässä 
parhaiten. Siksi laitan kattilan päähän 

ja loikin kasvimaalle soppatarpeita hakemaan. Illalla kestitään 
ystäviä. Kumarran ja kuopaisen multaa. En asuta paratiisia enkä 
kansoita painajaista – todellisuus semmoisenaan kelpaa. Tontin 
lahoava haapa ei vie mielenrauhaa eikä yöunia, ja kaikesta huo-
limatta tämä kodikas ryteikkö vilisee vielä elämää enemmän kuin 
jaksaa seurata.

Kauhukuvia tulevaisuudesta – dystopioita – on nykyaikana lapselli-
sen helppo laatia: rakenteet romahtavat, luonto kostaa ja vähät sel-
viytyjät sinnittelevät, sillä porukkaa on liikaa. Tuotantoyhtiöt suol-
tavat sarjoja, ja sohvalla nököttävä tavis samastuu toisen taviksen 
hätään vesipullosta ja neuvottomuudesta linnunmunien kanssa. Et 
voi kilauttaa kaverille, kun mikään ei enää toimi. Kaikki voisi olla 
totta, kauhistellaan. 

Utopioissa taas sivutaan omavaraista paratiisia: kaikkia tarvitaan. 
Jokainen hevosen kikkara ja kasvin osa otetaan talteen, taitoja vas-
taavia tehtäviä riittää jokaiselle ja uusia 
opitaan. Porukka heitetään esimerkiksi 
viktoriaaniseen aikaan, ei-omistavaan 
luokkaan. Turha kilauttaa kaverille, kun 
puhelinta ei vielä ole keksitty. Kaikki tuo 
on ollut totta, kaipaillaan.  
 
Selviytymistarinat näkyvät myös proosas-
sa: joukko vetäytyy kauas eikä halua olla 
sivilisaation kanssa missään tekemisissä. 
Suden näkeminen voittaa lätkän, ja kää-
pätee hakkaa latten. Pelko hallitsemat-
tomasta ja laajasta kriisistä ajaa keskelle 
asuttamattomia seutuja, kotikutoisia 
bunkkereita tehdään. Mukavuudenhalu 
karsiutuu. Herra Trumpin toimet eivät ole hillinneet tarinoiden 
ideointia, eivät kirjailijoiden eivätkä niiden, jotka vakavissaan va-
rustautuvat todellisuuden huojahduksiin. 

Yhteisön jäsenten on oltava moniosaajia, vapaamatkustajia ei su-
vaita. Selviytyjäkoulukuntia on toki monenlaisia. Osalle riittävät 

Ei paratiisi 
eikä painajainen

MARI MÖRÖ ON MIKKELILÄINEN KIRJAILIJA, JOKA RAKASTAA PUUTARHANHOITOA JA JOLLE TODELLISUUS KELPAA SELLAISENAAN. 

”Arvoja 
hakeva kansalainen 

elää jatkuvaa 
aprillipäivää.”
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Kun viha muuttuu

RAKKAUDEKSI
Nepalissa, Chitwanin kansallispuistossa, elää ikonisia 
lajeja: sarvikuonoja, tiikereitä ja norsuja. Paikalliset 

ovat ylpeitä suojelusaavutuksista, ja luonnosta pidetään 
huolta yhdessä. Näin ei ole ollut aina.

TEKSTI JA KUVAT LILLI PUKKA

”Lähdimme viidakkoon viikoiksi. Meitä oli 
useita kymmeniä. Lähdimme sinne tappa-
maan.”

Päivä on lämmin Bagkhorin kylässä. Is-
tun Ramprasad Pandayn kanssa hänen 
lehtilautasia tekevän yrityksensä pajassa. 
Hän kertoo naisten aseman parantamisen 
tärkeydestä ja intohimostaan luonnonsuo-
jeluun. Siitä, kuinka arvokas luonto on ja 
kuinka hän haluaa omalla toiminnallaan 
varmistaa, etteivät ihmisten toiminta tai 
elinkeinojen harjoittaminen ole luonnolle 
haitallisia. Hän kertoo myös siitä, kuinka 
hän oli lapsuudessaan ja nuoruudessaan 
mukana salametsästysporukoissa.

”Minä olin joukostamme se, joka etsi sar-
vikuonon ja kertoi siitä muille. En itse am-
punut, onneksi. Ystäviäni on joutunut van-
kilaan, koska he ovat ampuneet”, Panday 

jatkaa tarinaansa.
Hänen menneisyydessään luontoa ei ha-

luttu suojella, vaan tilanne oli lähes päin-
vastainen.

”Jos näimme apinoiden hyppivän puissa, 
kaadoimme kaikki puut, joissa olimme niitä 
nähneet.”

Aika maksaa takaisin
Nykyään Panday kiertää WWF:n tapahtu-
missa ja muissa tilaisuuksissa kertomassa 
omaa tarinaansa ja vakuuttamassa ihmisiä 
luonnonsuojelun tärkeydestä. Hän on myös 
paikallisen ammattiliiton nokkamies, ja 
hänen lehtilautasyrityksensä on WWF Suo-
men ja Suomen Ammattiliittojen Solidaari-
suuskeskus SASKin tukema.

Tähän on kuljettu pitkä matka, sillä en-
nen luonto oli miehelle vihollinen. Miksi?

Sarvikuono kävi Nepalissa lähes sukupuuton 
partaalla, mutta sinnikkään suojelutyön ansiosta 
lajin kanta on saatu kasvamaan.

Esha Thapa (vas.), Gita B.K. ja Ramp-
rasad Panday valmistavat ekologisia 
lehtilautasia WWF Suomen tuella.

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta 9



”Se liittyi vahvasti siihen, että halusimme kostaa. Kerran tiikeri 
tappoi ystäväni karjaa. Lähdimme siis metsään ja tapoimme tiikerin. 
Kostoksi.”

Villieläinten ja ihmisten välisiä konfl ikteja tapahtuu Nepalissa 
edelleen. Tiikerit, sarvikuonot ja norsut päätyvät välillä viidakosta 
kyliin, ja tekevät aika ajoin tullessaan tuhoa: 
kyläläisiä ja karjaa on kuollut, taloja ja satoa 
tuhoutunut. Mutta Pandayn mukaan eläi-
miä ei enää haluta tappaa eikä luonnolle ha-
luta kostaa. Tähän vaikuttaa turvallisuuden 
ja tietoisuuden lisääntyminen.

Yksi tietoisuutta lisäävistä tahoista on 
WWF. Keinoja ovat muun muassa keskustelu-
tilaisuudet, koululaisten ympäristökasvatus, 
radio-ohjelmat ja katuteatteri. WWF panos-
taa Nepalissa myös vaihtoehtoisten elinkei-
notapojen löytämiseen ja kehittämiseen.

Panday kertoo, että hänen ajatusmaail-
massaan tapahtui muutos WWF:n aloitettua 
toimintansa alueella.

”Aloin ymmärtää, että nämä lajit ovat har-
vinaisia ja jos emme suojele niitä täällä, ne 
voivat kadota kokonaan. Koen, että maksan 
nyt takaisin luonnolle ne vääryydet, joita aiemmin tein. Ennen toimin 
luontoa vastaan, joten nyt haluan tehdä kaikkeni sen puolesta.”

Lajeja turvataan yhdessä
Siman Mahato Thir ja Karan Mahato ottavat minut hymyillen vas-
taan, kun saavun salametsästyksenvastaisen yksikön tiloihin Amal-
tarin puskurivyöhykkeellä sijaitsevassa kylässä. Intoa puhkuen he 
kertovat, ettei heidän alueellaan ole salametsästetty yhtäkään sar-
vikuonoa kahdeksaan vuoteen. Nuoret kuuluvat salametsästyksen 
vastaiseen yksikköön, jota pyöritetään alueella vapaaehtoisvoimin.

”Partioita on viidakossa paljon, ja salametsästäjät tietävät sen. En-
nen salametsästys oli yleisempää täällä. Nyt salametsästäjien pitää 
miettiä kymmenen kertaa, ennen kuin he tulevat tänne”, Karan Maha-
to, yksikön koordinaattori, kertoo ripaus ansaittua ylpeyttä äänessään. 

Chitwanin kansallispuiston alueella sijaitsee yhteensä 22 pusku-

rivyöhykettä. Puskurivyöhyke tarkoittaa suojelualueen kupeessa 
olevaa ihmisten asuttamaa aluetta. Vaikka armeija partioi suoje-
lualueella, paikallisilla on tärkeä rooli – ilman kaikkien yhteistyötä 
esimerkiksi salametsästystä olisi vaikea hallita. Etenkin vapaaeh-
toisvoimin toimivat, yhteisöjen omat salametsästyksen vastaiset 

yksiköt ovat avainasemassa pelastamassa 
ikonisia lajeja niitä kohtaavilta uhilta.

Luonto ottaa ja antaa
Luonto ei kuitenkaan ole aina ollut nuoru-
kaisia kohtaan hellä. Konfl ikteja sattuu aina 
välillä, ja joskus lopputulos voi olla karu. 
Siman Mahato Thirin isoisä kuoli seitsemän 
vuotta sitten, kun sarvikuono tuli yllättäen 
viidakosta kylään. 

”Silloin tulin vihaiseksi, kun näin sar-
vikuonon viidakossa, enkä vielä tiennyt 
luonnonsuojelun hyödyistä. Nyt puolestaan 
tulen sarvikuonon nähdessäni onnelliseksi. 
Ennen tuntui, että ne vain ottavat meiltä. 
Mutta nyt tiedän, että sarvikuonot myös an-
tavat paljon yhteisöllemme, muun muassa 
ekoturismin muodossa.”

Ekoturismilla on suuri taloudellinen vaikutus Chitwanin kan-
sallispuiston alueella eläville: valtio antaa noin puolet kansallis-
puiston varoista paikallistoiminnan kehittämiseen.

Tärkeällä asialla
Nuorukaiset ovat onnellisia, että he saavat olla osallisina uhan-
alaisten eläinten suojelussa. He ovat kuitenkin huolissaan siitä, 
ettei tietoisuuden taso luonnonsuojelusta ja sen hyödyistä ole 
kaikkialla yhtä hyvällä tolalla kuin heidän alueellaan.

Salametsästyksen vastaisen yksikön vapaaehtoiset kiertävät 
aina tilaisuuden tullen keskustelemassa muiden nuorten kanssa ja 
tekevät kaikkensa tietoisuuden kasvattamiseksi.

”Ihmiset, jotka elävät puskurivyöhykkeiden ulkopuolella, täytyy 
myös sitouttaa toimintaan. Heille täytyy kertoa suojelusta ja sen 
hyödyistä”, Siman Mahato Thir toteaa.

• Nepalissa on noin 645 sarvikuonoa. 
Suurin osa niistä elää Chitwanin kansal-
lispuistossa.

• WWF:n tavoite on kasvattaa määrä 800 
sarvikuonoon, mikä on mittaushistorian 
suurin populaatio Nepalissa.

• WWF työskentelee Nepalissa yhdessä 
valtion kanssa parantaakseen luonnon-
suojelua ja estääkseen salametsästystä. 
Chitwanin kansallispuisto on valtion 
prioriteettihanke, jonka toimintamalleista 
otetaan oppia myös muiden kansallis-
puistojen kehittämiseen maassa.

Karan Mahato (vas.) ja Siman Mahato Thir ovat Amaltarin puskurivyöhykkeen salamet-
sästyksen vastaisen yksikön vapaaehtoisia – ja koko sydämestään luonnon puolella.
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”Kollegani oli menossa öljyntorjuntajoukkojen koulutuk-
seen vuonna 2007, ja hän ajatteli, että voisin olla myös 
kiinnostunut. Koulutus oli mielenkiintoinen ja avartava. 
Koen, että minulla on eläinlääkärinä eettinen vastuu ja 
velvollisuus osallistua tällaiseen toimintaan. Samalla 
olen äärettömän iloinen, että pystyn tässä käyttämään 
ammattitaitoani ja edesauttamaan eläinten hyvinvointia.

WWF:n öljyntorjuntajoukkojen olemassaolo on 
erittäin tärkeää. Vaikka öljyonnettomuuden sattuessa 
vastuu vahinkojen torjunnasta ja korjaamisesta on vi-
ranomaisilla, WWF:n vapaaehtoiset toimivat tärkeänä 
tukena ja apuna rantojen puhdistuksessa ja öljyynty-
neiden eläinten hoidossa. Koulutetut ja asiansa osaa-
vat vapaaehtoiset mahdollistavat nopean toiminnan.

Öljy vaikuttaa lintuihin todella monella tavalla. 
Ehdottomasti suurimpana ja akuuteimpana uhkana 
on höyhenpeitteen vettähylkivän rakenteen rikkoutu-
minen. Sen seurauksena eläimen lämmöneristyskyky 
vähenee tai katoaa jopa kokonaan ja vesi pääsee 
iholle asti. Lintu paleltuu ja kuolee. Öljyyntyminen 
vaikuttaa myös lento- ja sukelluskykyyn ja sitä kautta 
ravinnon hankkimiseen. Kun lintu ei pysty lentämään 
ja sukeltamaan, se menehtyy nälkään ja kylmään. 
Suuressa mittakaavassa tuhot voivat heijastua koko-
naisiin lintupopulaatioihin.

Minun tavoitteenani olisi saada hoitoon päässeiden 

lintujen tila vakaaksi, mikä tarkoittaa alipainon ja ali-
lämmön nostamista ja stressin minimointia. Lintujen 
tilaa seurataan myös verinäyttein. Pesua ei aloiteta, 
ennen kuin linnun kokonaistila on riittävän vakaa, 
vaikka höyhenpeite olisi runsaasti öljyyntynyt.

En ole vielä, onneksi, joutunut toimimaan varsi-
naisessa öljyonnettomuustilanteessa. Puolivuosittain 
tapahtuvat vapaaehtoisten koulutukset ovat kuitenkin 
antoisia ja mukavaa vaihtelua omaan työhöni pien-
eläinpraktikkona. 

Marraskuussa 2016 minulle tarjoutui WWF:n järjes-
tämänä hieno tilaisuus oppia lisää luonnonvaraisten 
lintujen hoidosta, kun olin tutustumassa villieläin-
hoitolan toimintaan Oostendessa Belgian rannikolla. 
Siellä hoidetaan ympäri vuoden runsaasti kaikenlaisia 
lintuja erilaisista vesilinnuista kyyhkysiin ja puluihin 
sekä pienistä peipoista isoihin petolintuihin. Käy-
tännön työn lisäksi parasta antia olivat keskustelut 
hoitolan eläinlääkärin Raul Garcia Hermoson ja muun 
henkilökunnan kanssa. 

Tästä kaikesta katson olevan iloa ja hyötyä tulevissa 
öljyntorjuntajoukkojen koulutuksissa, ja etenkin mah-
dollisessa todellisessa öljyonnettomuudessa. Kuten 
varmasti kaikki öljyntorjuntaryhmäläiset, toivon myös, 
etten koskaan joutuisi noita taitoja ja oppeja käyttä-
mään tositilanteessa.”

Öljyyntyneiden eläinten  

PELASTAJA
Vilkkaasti liikennöidyllä Itämerellä öljyonnettomuusriski 
on koko ajan läsnä, mutta WWF:n vapaaehtoiset ovat 
valmiina. Eläinlääkäri Pilvi Lassila on ollut WWF:n 
öljyntorjuntajoukoissa jo 10 vuotta.   

TEKSTI NOORA LAAKSONEN
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Metsä on

NÄHTÄVÄ PUILTA
Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa 

ja merkittävin luonnonvaramme. Olemme kansa-
kuntana saaneet metsiltä paljon. Olisiko meidän jo 

korkea aika antaa takaisin – myös metsäluonnolle?

TEKSTI JOONAS FRITZE JA ANNE BRAX  •  KUVAT SABRINA BQAIN 
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”Töyhtötiainen laulaa! Ja nyt kuuluu hö-
mötiaisen ääni!” 

WWF:n metsäasiantuntija Panu Kunttu 
on ilahtunut. Aiemmin näitä yleisiä metsä-
lintujamme ei nykyään kovin usein kuule. 
Lajit arvioitiin uhanalaisiksi vuonna 2015 
niiden voimakkaan vähentymisen takia. 

Suomalainen metsäluonto ei muuten-
kaan voi niin hyvin kuin yleisesti uskotaan. 
Puut kasvavat kyllä erinomaisesti, mutta 
avohakkuut, yksipuolinen metsänhoito ja 
soiden ojitus ovat ajaneet sadat lajit suku-
puuton partaalle. 

”Puuta tarvitaan arkisten kulutustavaroi-
demme raaka-aineeksi, mutta puun tuot-
tamisella pitäisi olla nykyistä paljon tiu-

kemmat reunaehdot. Niinpä tarvitsemme 
metsien suojelualueverkoston merkittävän 
laajentamisen lisäksi ekologisesti kestävää 
metsänhoitoa, jossa luontoarvot huomioi-
daan vahvasti. Toimia kaivataan niin val-
tiolta, yrityksiltä kuin kaikilta metsänomis-
tajiltakin”, Kunttu sanoo.

”Esimerkiksi Suomen yli puoli miljoonaa 
yksityistä metsänomistajaa voisivat kantaa 
kortensa kekoon ja auttaa uhanalaisia lajeja 
omissa metsissään”, Kunttu sanoo vierel-
lään metsänomistaja, joka toimii juuri näin.

Havahtunut metsänomistaja
Ei ehkä ole sattuma, että hömö- ja töyh-
tötiaiset laulavat juuri Sampo Mannisen 

metsässä. Kun saapastelemme toukokuun 
aurinkoisena iltapäivänä Mannisen Lopella 
sijaitsevalla palstalla, meidän on vaikea us-
koa, että ympäröivältä, varsin puustoiselta 
metsäalueelta on äskettäin kaadettu suuri 
määrä järeitä tukkipuita. Hakkuista kielivät 
lähinnä maassa olevat risut ja havut. Luon-
toarvoja on selvästi kunnioitettu: Mannisen 
40 hehtaarin metsässä ei enää tehdä auk-
kohakkuita eikä muokata tai ojiteta maata. 
Lahopuu saa jäädä metsään.

”Metsän pitää säilyä metsänä. Aukkohak-
kuulla tuhotaan eläinten ja kasvien elinym-
päristöt”, Manninen muotoilee metsänhoi-
toperiaatteensa.

”Tuoton lisäksi minulle ovat tärkeitä met-

Metsänomistaja Sampo Manninen vaihtoi avohakkuut metsä-
luonnon kannalta parempaan jatkuvaan kasvatukseen.
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Seitsemän vinkkiä 
metsänomistajalle 
Tehometsätalous on ajanut suomalaisen 
metsäluonnon ahdinkoon ja sadat lajit su-
kupuuton partaalle. Saako metsiä siis ha-
kata lainkaan? Vastaus on kyllä – kyse on 
siitä, miten, missä ja milloin hakkuut teh-
dään. Tässä WWF:n seitsemän vinkkiä:

1. Ryhdy kasvattamaan metsääsi jatkuvan 
kasvatuksen menetelmällä. Jatkuvassa 
kasvatuksessa harjoitetaan metsänhoitoa 
ilman avohakkuita. Metsässä on aina kai-
kenikäisiä ja -kokoisia puita, ja se uudistuu 
luontaisesti. Lue artikkeli jatkuvasta kas-
vatuksesta nettisivuiltamme: bit.ly/jatkuva
2. Älä korjaa kuolleita puita pois metsästä. 
Tuhannet metsässä elävät lajit tarvitsevat 
lahopuuta. Lajit tarvitsevat kaikenlaista 
lahopuuta: kuolleita pystypuita, keloja, 
pökkelöitä ja maahan kaatuneita runkoja.
3. Älä tee hakkuita lintujen pesimäaikana 
huhti–heinäkuussa. Kesäkuu on pesimä-
kauden kannalta tärkein kuukausi.
4. Suosi ja säilytä lehtipuita. Tehometsä-
talous on vähentänyt rajusti lehtipuiden 
osuutta metsissämme. Lehtipuilla elää 
aivan eri lajistoa kuin havupuilla.
5. Älä ojita soita tai käytä ojitusmätästys-
tä maanmuokkausmenetelmänä. Myös 
kunnostusojitusta kannattaa välttää, sillä 
se aiheuttaa vesistöhaittoja ja heikentää 
suoluontoa entisestään.
6. Jätä arvokkaat luontokohteet kokonaan 
hakkuiden ulkopuolelle. Tällaisia paik-
koja ovat esimerkiksi uhanalaisten lajien 
esiintymät, vesistöjen rantametsät, lehdot 
sekä ojittamattomat tai rehevät korvet.
7. Tarjoa metsääsi suojeltavaksi. MET-
SO-ohjelman kautta metsänomistaja voi 
saada markkinahinnan mukaisen verot-
toman korvauksen metsänsä pysyvästä 
suojelusta. www.metsonpolku.fi 

Jos haluat varmistaa, että toiveesi ote-
taan huomioon, ota käyttöön WWF:n ja 
metsäalan asiantuntijaorganisaatio Ta-
pion kehittämä Hoitotahto-lomake. Se 
kertoo metsäammattilaiselle ne periaat-
teet, joita haluat metsässäsi toteutetta-
van. wwf.fi /hoitotahto

Mitä sinä voit tehdä?Tutustu WWF:n Metsänhoito-oppaaseen 
ja Hoitotahtoon ja kerro niistä ystävillesiwwf.fi /metsanhoito-opas

sän luonto- ja virkistysarvot sekä se, ettei 
ojituksella pilata vesistöjä.”

Panu Kunttu silmäilee Sampo Mannisen 
metsää hyväksyvästi.

”Tällä Sampon harjoittamalla metsän-
hoitotavalla ratkaistaisiin esimerkiksi 
liito-oravien ja metsälintujen ongelmat”, 
Kunttu sanoo.

Metsäneuvonta on yksipuolista
Tutkimusten mukaan iso osa suomalaisista 
metsänomistajista suhtautuu Sampo Man-
nisen tavoin myönteisesti luontoarvojen 
turvaamiseen omissa metsissään. Harmit-
tavan harva pystyy kuitenkaan toimimaan 
tämän mukaisesti.

”Karkeasti voidaan sanoa, että nykyi-
sissä metsänhoidollisissa käytännöissä on 
kaksi isoa ongelmaa. Ensimmäinen on se, 
etteivät monet metsänomistajat tiedä, mitä 
he voisivat tehdä luonnon hyväksi omissa 
metsissään. He kuuntelevat metsäalan am-
mattilaisia, jotka valitettavasti suosittelevat 
usein alaharvennusta, avohakkuita ja met-
sänviljelyä”, Panu Kunttu sanoo.

”Metsäalan ammattilaiset eivät WWF:n 
tuoreen tutkimuksen mukaan kerro met-
sänomistajille tarpeeksi vaihtoehtoisista ja 
luonnolle hyvistä metsänhoitotavoista.”

Manninen on Kuntun kanssa yhtä mieltä. 
Hän hoiti metsiään ennen paikallisen met-
sänhoitoyhdistyksen ja Metsäliiton kanssa. 
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Neuvonta painottui avohakkuisiin ja siihen 
liittyviin metsänhoitotoimiin. Se, etteivät 
vaihtoehtoiset metsienkäsittelymuodot ole 
yleistyneet, liittyy ammattilaisten muu-
toshaluttomuuteen ja arvovaltaan, Sampo 
Manninen uskoo.

”Vanhasta valtavirrasta poikkeava metsän-
hoitotapa tuli lailliseksi vasta vuonna 2014. 
Iso osa metsänhoitajista on edelleen vanhan 
koulukunnan edustajia, kaikenlaisia muutok-
sia vastustavia jääriä. Kun metsänhoitoyhdis-
tyksen ihminen on usein vielä tuttu, hänelle 
on vaikea sanoa vastaan”, Manninen sanoo.

Manninen on vaihtanut avohakkuut jat-
kuvaan kasvatukseen, ja metsäpalvelut hän 
ostaa menetelmään erikoistuneelta Arvo-
metsä Oy:ltä. Jatkuvassa kasvatuksessa 
isoimpia puita korjataan tasaisin väliajoin, 
mutta kaikkea ei hakata. Näin syntyy suu-

relta osin tukkipuuta, josta saa paremman 
hinnan. Kuitupuut, joista yleensä tehdään 
esimerkiksi sellua, jätetään lihomaan tu-
keiksi ja odottamaan seuraavaa hakkuuta.

 
Omat toiveet voi ilmaista Hoitotahdolla
Myös toinen Kuntun mainitsemista ongel-
mista liittyy tiedon kulkuun. Monet metsän-
omistajat tietävät täsmälleen mitä haluavat, 
mutta heidän toiveensa eivät välttämättä 
välity hakkuiden toteuttajalle asti. 

Tämän ongelman ratkaisemiseksi WWF 
ja metsäalan asiantuntijaorganisaatio Tapio 
ovat kehittäneet lomakkeen helpottamaan 
metsänomistajien ja metsäammattilaisten 
yhteistyötä. Hoitotahto-lomake kertoo met-
säammattilaiselle ne periaatteet, joita met-
sänomistaja haluaa metsässään toteutetta-
van. Hoitotahdon voi liittää metsän hoitoa 

ja käsittelyä koskevaan sopimukseen, kuten 
puukauppa- tai metsäpalvelusopimukseen.

”Tällaista metsäpalvelu- tai puukauppa-
sopimukseen liitettävää metsäluontoa kos-
kevaa lomaketta ei Suomessa ole aiemmin 
ollut käytössä. Se tarjoaa metsänomistajille 
helpon ja vaivattoman tavan turvata met-
sänsä monimuotoisuus”, Kunttu sanoo.

”Metsänomistajat tosiaan kaipaavat tu-
kea valintoja tehdessään. Esimerkiksi täällä 
tutustumassa käyneet ihmiset ovat olleet 
huojentuneita, kun he ovat havainneet, että 
metsiä voi käsitellä ilman avohakkuita”, 
Sampo Manninen lisää.

Harpomme pois tuoksuvasta, eläinten 
jälkiä ja lintujen laulua täynnä olevasta 
metsästä. On helppo yhtyä Sampo Manni-
sen toteamukseen: ”On otettava laput sil-
miltä ja nähtävä metsä elävänä.”
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Jatkuvassa kasvatuksessa metsään jää kaiken kokoisia ja 
ikäisiä puita. Sellaisessa metsässä viihtyy myös hömötiainen.
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Karvaan on   

KATSOMINEN

Ismo Marttinen vetää pelastuspuvun veto-
ketjun tiukasti kiinni ja käynnistää ilmatyy-
nyaluksen moottorin. Marttinen, WWF:n 
pitkäaikainen vapaaehtoinen, vastaa norpan 
pesälaskennoista eteläisen Saimaan alueella.

Saimaan rannoille satoi viime talvena 
niin vähän lunta, että norpille kolattiin 
apukinoksia pesinnän turvaamiseksi. Nämä 
ihmisten kasaamat kinokset on helppo löy-
tää, sillä ne on merkitty kartalle. Luonnon-
kinoksiakin syntyi, ja erityisesti niiden va-
ralta Marttinen pitää nyt silmänsä auki.

Tuuli on kova, ja ilmatyynyalus liukuu 
jään päällä jatkuvassa luisussa kuin teini-
pojan ohjastama BMW. Pian Marttinen py-
säyttää aluksen, hyppää kyydistä ja loikkii 
hieman tunnustellen petollisen jään yli ison 
kinoksen viereen. Hän kumartuu ja kurk-
kaa pesän kyljestä sisään. 

Läheskään kaikissa pesissä ei synny poi-
kasta. Perheenlisäyksen voi paljastaa pe-
sästä löytynyt veri tai istukka, mutta usein 
poikaspesän tunnistaa sieltä löytyneestä 
pitkästä ja villamaisesta kuutinkarvasta.

Marttinen sipaisee pesän kattoa, ja sor-

miin tarttuu karvaa. ”Aikuisen karvaa. 
Tämä pesä on poikamiesboksi”, hän toteaa.

Löydämme päivän aikana kolmen apu-
kinokseen tehdyn pesän lisäksi neljä luon-
nonkinosta, joissa saimaannorppa on pitä-
nyt suojaa pakkaselta ja viimalta. Poikasia 
löytyy yksi, mutta se on valitettavasti kuol-
lut jo synnytyksessä. Kuolleena syntyneen 
poikasen löytyminen kuitenkin kertoo, että 
alueella uiskentelee lisääntymisikäinen 
norppanaaras, joka voi ensi talvena saada 
uuden poikasen.

Kun Marttinen osallistui ensimmäistä 
kertaa pesälaskentoihin 36 vuotta sitten, 
norppia oli jäljellä hieman yli sata. Nyt kan-
nan kooksi arvioidaan 360 yksilöä.

”On ollut hienoa olla todistamassa kan-
nan kasvua ja sitä, kuinka ihmiset ovat läh-
teneet mukaan norpan suojeluun.”

Ismo Marttinen löysi kumppaneineen 
WWF:n Lappeenrannasta Puumalaan 

ulottuvalta laskenta-alueelta merkkejä 12 
kuutista. Kuuteista kaksi löytyi kuolleina.

TEKSTI JA KUVA JOONAS FRITZE

Joka kevät yli sata vapaaehtoista etsii Saimaan rannoilta 
lumikinoksia, lumikinoksista saimaannorpan pesiä ja pesistä 
jälkiä poikasista. Jälkien löytyminen on usein karvan varassa.
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Yhdessä se on 

MAHDOLLISTA
Uskollisten tukijoidemme avulla pystymme
saavutuksiin kaikilla mantereilla. Kiitos, 

että olet mukana ympäristönsuojelun 
menestystarinoissa.

1 300 000
Jo yhdettätoista kertaa vietettyyn Earth 
Houriin osallistui teettämämme gallu-
pin mukaan 1,3 miljoonaa suomalaista. 
Suomessa tuntia vietettiin Maailman 
suurin kynttiläillallinen -teemalla, jolla 
herätettiin keskustelua ruoan ilmasto-
vaikutuksista. Maailmanlaajuisesti mu-
kana oli ennätysmäiset 187 maata ja 
maantieteellistä aluetta sekä miljoonia 
yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä.
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12 
Maaliskuussa otettiin iso harppaus nor-
sujen suojelussa, kun Kiina sulki 12 
norsunluutehdasta ja 55 norsunluun 
vähittäiskauppaa. Loput kaksi kolmas-
osaa kaupoista ja tehtaista suljetaan 
tämän vuoden aikana. Noin 20 000 nor-
sua tapetaan vuosittain niiden syöksy-
hampaiden kysynnän takia. Teemme 
tukijoidemme avulla pitkäjänteistä työtä 
norsunluukaupan kieltämiseksi muissa-
kin Aasian maissa.
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100
Vuoden 2015 lopulla käynnistimme 100 
liekkiä Nepaliin -kampanjan, jolla ke-
rättiin varoja biokaasuyksiköihin Madin 
kylään. Tukijoidemme ja ulkoministe-
riön avulla 100 nepalilaisperhettä sai 
viime vuoden aikana käyttöönsä bio-
kaasuyksikön, joka säästää yhden per-
heen käytössä 5 000 kiloa polttopuuta 
vuodessa. Näin säästetään metsiä, jot-
ka tarjoavat kodin monille uhanalaisille 
lajeille, kuten tiikereille.
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4
Lumileopardin pannoitus onnistui Kan-
chenjungan suojelualueella Nepalissa 
toukokuun alussa. Kyseessä on neljäs 
lumileopardi, joka on saatu pannoitet-
tua Itä-Nepalin suojelualueilla. Yualun-
giksi nimetyn naaraslumileopardin 
elämää seurataan WWF:n, Nepalin 
valtion ja paikallisten tutkijoiden voimin. 
Erittäin uhanalaisista lumileopardeista 
saadaan pannan avulla tietoa niiden 
suojelua varten.

29 173
Maaliskuussa julkaisimme ensimmäis-
tä kertaa Suomessa Lihaoppaan, jonka 
latasi verkosta ensimmäisen kahden 
kuukauden aikana 29 173 käyttäjää. 
Oppaassa arvioidaan eri lihojen ym-
päristövaikutuksia. Maailma ei kestä 
nykyistä lihankulutustamme ja oppaan 
pääviesti onkin ”vähemmän ja ympä-
ristön kannalta parempaa lihaa”. Liha-
opas on herättänyt runsaasti tervetul-
lutta keskustelua.
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277
WWF, Metsähallitus, Itä-Suomen yli-
opisto, alueen ELY-keskukset ja lukui-
sat vapaaehtoiset kolasi helmikuussa 
277 apukinosta saimaannorpille. Erit-
täin uhanalainen saimaannorppa syn-
nyttää poikasensa helmi-maaliskuussa 
lumipesään rantakinoksiin, mutta tänä 
vuonna lumi ei leudon sään vuoksi ki-
nostunut paikoin riittävästi. Apukinok-
set ovat korvaamaton suoja vastasyn-
tyneille kuuteille.
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together possible TM

Mitä sinä voit tehdä:
WWF:n kummina tuet työtämme.
wwf.fi/kummiksi
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Kahta mieltä metsien  

LISÄHAKKUISTA
Suomessa suunnitellaan puun käytön merkittävää 

lisäämistä. Yksi peruste on ilmastonmuutoksen hillintä 
korvaamalla fossiilisia polttoaineita puuperäisellä 

bioenergialla. WWF:n ja laajan tutkijajoukon mukaan 
puunkäytön lisääminen kiihdyttää ilmastonmuutosta.

TEKSTI KAISA RYYNÄNEN • KUVITUS KATRI VIRTALAAKSO

Metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuu-
toksen hillinnässä. Ne sitovat hiilidioksidia 
ilmakehästä, ja toimivat siten niin sanottui-
na hiilinieluina. Suomen metsien hiilinielut 
sitovat vuosittain hiilidioksidia määrän, 
joka vastaa noin puolta Suomen kasvihuo-
nekaasupäästöistä.

Suomessa metsiä halutaan hyödyntää 
entistä enemmän biotalouden nimissä, ta-
voitteena on talouskasvu, uudet työpaikat 
– ja ilmastonmuutoksen hillintä. Hallituksen 
tavoitteiden mukaisesti kotimaisen runko-
puun hakkuut kasvaisivat noin 65 miljoo-
nasta kuutiometristä noin 80 miljoonaan 

kuutiometriin vuodessa. Jos tämä 
toteutuu, Suomen metsien 
hiilinielun ennakoidaan 
pienenevän vuosina 
2021–2030 noin puo-
leen nykyisestä.

 
Alan tutkijat huolissaan 
Kevättalvella 68 suo-
malaista alan tutki-
jaa julkaisi yhdessä 

kannanoton Suomen metsien käyttösuun-
nitelmista. Tutkijat esittivät vakavan varoi-
tuksen siitä, että toteutuessaan hakkuiden 
ja puunkäytön lisääminen heikentää luon-
non monimuotoisuutta ja kiihdyttää ilmas-
tonmuutosta.

Yksi kannanoton allekirjoittajista on Suo-
men ympäristökeskus SYKEn erikoistutkija 
Sampo Soimakallio. Hän on tutkinut puun 
käytön ilmastovaikutuksia vuosituhannen 
alusta lähtien.

”On selkeä tulos, että hallituksen suun-
nittelema puunkäytön lisäys aluksi kiihdyt-
tää ilmastonmuutosta”, Soimakallio sanoo.

Hallituksen tavoittelema puunkäytön 
lisääminen ei tutkijoiden mukaan auta vä-
hentämään hiilidioksidipitoisuuden nou-
sua ilmakehässä useisiin vuosikymmeniin 
tai edes tämän vuosisadan aikana, vaikka 
niin sanotut korvaushyödyt huomioitaisiin. 
Korvaushyödyillä tarkoitetaan hiilidioksidi-
päästöjen vähenemistä, kun terästä ja beto-
nia korvataan puurakentamisella tai fossii-
lisia polttoaineita korvataan puupohjaisella 
bioenergialla.

Eri mieltä biotalouden vaikutuksista
Maa- ja metsätalousministeriön met-

säneuvos Heikki Granholmin mu-
kaan käytettävissä olevia tutkimus-

tuloksia ja erilaisia näkemyksiä 
kyllä hyödynnetään kansallisia 

metsä- ja biotalousstrategioi-
ta laadittaessa.

”Arvioiden mukaan väli-
aikaisesti metsien hiiliva-

raston kasvu hidastuu, 
mutta metsät säilyvät 

kuitenkin merkit-

tävinä hiilinieluina ja hiilivaraston kasvu 
palautuu ajan myötä korkeammalle tasolle”, 
Granholm sanoo.

”Biotalous tarjoaa jo lyhyellä ja keskipit-
källä aikavälillä mahdollisuudet päästä pois 
uusiutumattomien luonnonvarojen, kuten 
hiilen ja kaasun käytöstä”, Granholm toteaa.

WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula 
on eri mieltä. Hän huomauttaa, että nyt 
kaavaillulla hiilinielujen kutistamisella 
puoleen olisi pitkäkestoinen vaikutus.

”Lisähakkuiden myötä hiilinielut pysyvät 
useita vuosikymmeniä selvästi alemmalla 
tasolla kuin tilanteessa, jossa lisähakkuita 
ei tehdä. Ilmaston kannalta vaikutus vastaa 
karkeasti ottaen koko Suomen liikennesek-
torin päästöjä joka vuosi”, sanoo Nikula.

Elävä metsä on paras hiilinielu
Sampo Soimakallion mukaan suomalaiset 
metsät hillitsisivät lyhyellä aikavälillä il-
mastonmuutosta parhaiten siten, että niitä 
ei hakattaisi. Tämä johtuu erityisesti siitä, 
että Suomessa metsät ovat nuoria ja niiden 
kyky sitoa hiiltä on hyvä.

Kaadetun puun vaikutus ilmastoon riip-
puu siitä, mihin tarkoitukseen sitä käy-
tetään. Ilmaston näkökulmasta parasta 
olisi, että puuhun sitoutunut hiili säilyisi 
lopullisessa tuotteessa mahdollisimman 
pitkään ennen kuin se vapautuu takaisin 
ilmakehään. Pitkäikäisissä puutuotteissa 
hiili pysyy pidempään kuin lyhytikäisissä 
puutuotteissa.

”Nykytiedon valossa metsistä korjattua 
puuta kannattaisi käyttää erityisesti puura-
kentamiseen”, Soimakallio sanoo.

Rakennus- ja energiakäytön väliin jää-
vät muut puusta tehtävät tuotteet, kuten 
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paperi, sellu, pakkausmateriaalit, tekstiilit 
ja biomuovit. Ilmastonäkökulmasta näiden 
lyhytikäisten tuotteiden tekeminen ei kui-
tenkaan ole Soimakallion mukaan välttä-
mättä sen tehokkaampaa kuin puun poltta-
minen energiaksi. 

Sivuvirrat eivät riitä
Puun käyttöä eri muodoissa halutaan edel-
leen lisätä. Suomen kokonaisenergianku-
lutuksesta noin neljännes katetaan puu-
peräisillä polttoaineilla. Puun käyttämistä 
energiantuotantoon perustellaan sillä, että 
energiaa tuotetaan teollisuudessa syntyvis-
tä sivuvirroista. 

”Suurin osa uusiutuvaan energiaan käytet-
tävästä puusta tulee teollisuuden sivutuot-
teista. Suoraan polttoon käytettävä puu on 
esimerkiksi hakkuutähdettä, jonka käyttö ei 
ole muussa yhteydessä tarkoituksenmukais-
ta”, metsäneuvos Heikki Granholm sanoo.

Maallikon korvaan muutoin hukkaan me-
nevän materiaalin käyttö energiaksi kuulos-
taa järkevältä. Sampo Soimakallion mukaan 
sivuvirrat eivät kuitenkaan riitä kattamaan 
hallituksen kaavailemia määriä.

”Bioenergialle on niin kovat 
tavoitteet, että pelkät sivu-
virrat eivät siihen rii-
tä”, Soimakallio 
sanoo.

Puutuotteiden jalostusarvoa nostettava
Jussi Nikulan mukaan metsiä voi ja kannat-
taa käyttää edelleen, mutta hakkuumääriä 
ei pitäisi nostaa. Tuotannon painopistettä 
pitäisi muuttaa ympäristön kannalta kestä-
vämpään suuntaan.

”Halvan bulkkituotannon määrän lisää-
misen sijaan pitää keskittyä jalostusarvon 
kasvattamiseen. Biotaloudella on mahdol-
lisuus kukoistaa ja tuoda Suomeen työ-
paikkoja ja hyvinvointia, mutta se riippuu 
alan toimijoiden kyvystä kehittää modernia 
liiketoimintaa puun viime vuosien käyttö-
määrien ja ekologisesti kestävän metsän-
hoidon puitteissa”, Nikula sanoo.

Nykyisellään hallituksen suunnitelmat 
uhkaavat Nikulan mukaan biotalouden 
hyväksyttävyyttä, sillä niillä on kieltei-
nen vaikutus sekä ilmastoon että 
metsäluonnon monimuotoi-
suuteen.

Hiilinielujen 
puolitta-

minen olisi erityisen haital-
lista juuri nyt, kun Pariisin 
ilmasto sopimuksen mukai-
sesti päästöjä pitäisi kaik-
kialla vähentää ripeästi.

”Jos haluamme pitää 
ilmaston lämpenemisen 
sovitusti selvästi alle kah-
dessa asteessa, niin met-
sien hiilinieluja pitää kas-
vattaa ja samaan aikaan 
vähentää merkittävästi 
suoria päästöjä liikentees-
tä ja ener gian tuo tan-
nosta”, Nikula 
toteaa.
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Puisia kaupunkeja?  

KYLLÄ KIITOS!
Puurakentaminen on paras tapa varastoida 

metsien hiiltä. Puusta rakentamisen esteitä raivataan 
nyt Suomessa. Tulevaisuudessa näemme ehkä 

jälleen puusta tehtyjä kaupunkeja.

Puurakentaminen on paras mahdollinen 
tapa varastoida hiiltä pitkäksi aikaa. Puuta-
lossa hiili säilyy, kun puurakenteet toimivat 
pitkäaikaisina hiilivarastoina. 

Puisten rakennustuotteiden valmistus tuot-
taa hyvin vähän hiilidioksidia muihin mate-
riaaleihin verrattuna. Rakennustuotteiden 
valmistuksen hiilidioksidipäästöistä yli 90 
prosenttia aiheutuu sementin ja teräksen val-
mistuksesta.

Ilmastoystävällisen rakentamisen tulisi olla 
itsestään selvää, sillä rakentaminen sen kuin 
lisääntyy.  Maapallon väestö kasvaa arvioiden 
mukaan sadalla miljoonalla ihmisellä vuodes-
sa, ja vuoteen 2050 mennessä noin miljardin 
ihmisen lasketaan muuttavan kaupunkeihin.

Olisiko siis jo aika alkaa rakentaa kerrosta-
loja ja kokonaisia kaupunkeja puusta?

”Kyllä! Me näemme nyt suhteellisen vahvan 
puurakentamisen trendin olevan alkamas-
sa. Paikallaan rakentamisesta siirrytään ele-
menttien ja moduulien myötä tehdasraken-
tamiseen. Me haluamme olla – ja olemme jo 
– teollisia kumppaneita tällaisten toimijoiden 
kanssa”, sanoo strategiajohtaja Esa Kaikko-
nen Metsä Woodista. 

Metsä Wood on Metsä Groupin puutuote-
teollisuuden markkinointinimi. Yhtiö myy 
ja markkinoi viilupuuta, vanereita sekä sa-
hatavaraa. Metsä Wood on ollut mukana ra-
kentamassa ja kehittämässä puukerrostaloja 
yhteistyökumppaneidensa kanssa Helsingin 
Viikkiin ja Honkasuolle. Honkasuon kohteen 
rakensi pääurakoitsijana Rakennusliike Repo-
nen, joka on yksi alan pioneereista.

”Moduuleista ja elementeistä rakenta-
minen on nopeaa ja materiaali on kevyttä. 

TEKSTI ANNE BRAX • KUVA HANS KOISTINEN / METSÄ WOOD

Meillä on hankkeita, joissa työmaalla on 
säästynyt jopa kolmannes ns. normaalira-
kentamisen ajasta. Materiaalia voi myös 
kuljettaa paikalle kerralla paljon enemmän. 
Puu myös kestää ihan yhtä hyvin kuin muut-
kin materiaalit – kaikki rakennukset vaati-
vat huolenpitoa tai ne muuttuvat vaaralli-
siksi”, Kaikkonen jatkaa.

Kaikkosen mukaan puun käyttö rakenta-
misessa siis yleistyy. Rakentaminen on kui-
tenkin hänen mukaansa konservatiivinen ja 
varsin säännelty toimiala, jossa muutokset 
tapahtuvat hitaasti.

”Kaikki uskomukset puun heikkouksista, 
kuten palamisesta tai lahoamisesta, ovat van-
hentuneita. Nämä asiat kyetään korkeissakin 
rakennuksissa nykyään hallitsemaan erittäin 
hyvin. Onneksi EU ja monet sen jäsenvaltiot, 
Suomi mukaan lukien, ovat ryhtyneet pur-
kamaan säännöksiä puurakentamisen tieltä. 
Lisäksi uskon, että pitkällä aikavälillä puura-
kentaminen asetetaan etusijalle yhteiskun-
tien kehittämisessä juuri tuon hiilensitomis-
kyvyn takia. Näinhän on käynyt jo autoilussa 
vähäpäästöisten autojen kohdalla. Kyse on 
poliittisista valinnoista”, Kaikkonen sanoo. 

Ympäristöministeriö on ryhtynyt laati-
maan tiekarttaa rakennusmateriaalien ja 
-tuotteiden valmistuksesta aiheutuvien kas-
vihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ta-
voitteena on, että rakennusten hiilijalanjälki 
otetaan huomioon rakentamisen säädöksissä 
2020-luvun puoliväliin mennessä.

Lisäksi ministeriö uudistaa rakentamis-
määräykset vuoteen 2018 mennessä. Tässä 
yhteydessä arvioidaan myös puurakentamis-
ta koskevat vaatimukset.
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ja Madagaskarissa on tehty vaikuttamistyötä ja saatu sen seurauk-
sena ympäristökasvatus osaksi kansallista opetussuunnitelmaa. 
Paljon tuotetaan paikallisiin suojelukohteisiin liittyviä materiaa-
leja, ja joissain maissa WWF ylläpitää yleisöille avoimia luontokes-
kuksia. Lisäksi monissa maissa toimii nuorten vapaaehtoistiimejä.

Mikä on uutta kansainvälisen ympäristökasvatuksen kentällä?
Vaikka kasvatus on alusta lähtien kuulunut WWF:n keinovali-
koimaan, verkostolla ei ole ollut laajamittaista yhteistä kasvatus-
toimintaa. Vuosi sitten sain tehtäväkseni selventää kasvatuksen 
roolia WWF:n suojelutyössä. Nopeasti kävi ilmi, että WWF:n ym-
päristökasvatuksella on maailmanlaajuiset vaikutusmahdollisuu-
det, joita kannattaisi hyödyntää. Ryhdyin kokoamaan kasvattajia 
yhteen – mikä ei ollutkaan ihan yksinkertainen tehtävä, kun heitä 
työskentelee eri toimistoissa hyvin eri nimikkeillä. Nyt olemme 
vihdoin järjestäytyneet WWF Education Community -nimiseksi 

yhteisöksi, jossa meitä on reilut 100 yli 
50 toimistosta. Tällä hetkellä pohdim-
me, miten voisimme parhaiten hyötyä 
erilaisesta osaamisestamme ja saada 
toisistamme tukea. Samaan aikaan on 
myös pidettävä mielessä, etteivät sa-
mat viestit ja keinot toimi kaikkialla.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Mietimme yhdessä muun muassa sitä, 
mitkä ovat ne aiheet, joiden parissa 
ryhdymme työskentelemään globaalis-
ti. Tavoitteena on saada parhaat käy-
tänteet leviämään ympäri maailman. 
Kuulumisiamme voi seurata verkoston 
yhteisestä uutiskirjeestä, joka löytyy ne-
tistä nimellä WWF Education Bulletin.

Mitä WWF:n ympäristökasvattajat tekevät?
Tuemme WWF:n suojelutyötä kasvatuksen keinoin eli motivoimal-
la ja aktivoimalla eri-ikäisiä ihmisiä toimimaan. Tuotamme mate-
riaaleja, järjestämme koulutuksia, tarjoamme kansalaisvaikutta-
misen mahdollisuuksia ja autamme eri tahoja tekemään arjestaan 
kestävämpää. Toisin kuin moni luulee, WWF:n ympäristökasvatus 
ei ole vain koululaisten kanssa tehtävää työtä.

Millaista on hyvä ympäristökasvatus?
Pelkkä opetusmateriaalin julkaiseminen ei riitä, vaan olennaista on 
saada ihmiset pohtimaan omia toimintatapojaan. Esimerkiksi ruo-
katyössä meillä on käytössä korttipeli, jossa vertaillaan erilaisten 
aterioiden ympäristövaikutuksia. Pelaajien kesken syntyy aina kes-
kustelua, kiistelyäkin, ja lopulta ahaa-elämyksiä. Yhtä oikeaa vas-
tausta ei ole, vaan peli antaa tilaa omille oivalluksille. Oppimaansa 
voi sitten viedä käytäntöön vaikkapa kokeilemalla materiaalipan-
kistamme löytyviä reseptejä.

WWF-verkosto on maailmanlaa-
juinen. Miten tämä näkyy ympä-
ristökasvatuksessa?
Sekä opetuksen että ympäristön-
suojelun painopisteet vaihtelevat 
valtavasti eri maissa. Siispä myös 
WWF:n ympäristökasvatus on mo-
ninaista. Esimerkiksi Kamerunissa 
kehitetään kyläyhteisöjen toimin-
taa ympäristövastuullisemmaksi, 
Arabiemiraateissa koulutetaan 
yliopistojen opiskelijaryhmiä vesi-
varojen suojelijoiksi, ja Sveitsissä 
tarjotaan perheille kokemuksia 
luonnonsuojelualueilla. Nepalissa 

Ympäristökasvatusta 
maailman mitassa

WWF:N YMPÄRISTÖKASVATTAJAT ERI PUOLILTA MAAILMAA TOIMIVAT JATKOSSA TIIVIIMMIN YHDESSÄ. MIKSI – JA MITEN? TOIMINTAA KOORDI-
NOIVA WWF SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN OHJELMAPÄÄLLIKKÖ HANNA SEIMOLA  VASTAA. TEKSTI: PAULA KALLIO.

”WWF:n 
ympäristökasvatus

ei ole vain
koululaisten 

kanssa tehtävää
työtä.”
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WWF
kummit

Olemme auki 
koko kesän
Tukijapalvelu palvelee osoit-
teessa tukija@wwf.fi  tai nume-
rossa 040 192 3112, arkisin klo 
9–16 koko kesän ajan. Kesä on 
hyvää aikaa hoitaa kuntoon esi-
merkiksi osoitteenmuutokset, 
kummisumman korotukset tai 
maksutiliin liittyvät muutokset.  

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

Säännöllisesti lahjoittamalla olet vaivatto-
masti mukana tärkeässä työssä. Suoramak-
sua käyttävillä kummeilla lahjoittaminen 
hoituu jo automaattisesti. Jos käytät e-las-
kua, tiesithän, että kaikkein kätevimmin 
voit maksaa kuukausilahjoituksesi ottamal-
la käyttöön automaattisen hyväksynnän 
verkkopankissasi. Näin sinun ei tarvitse 
muistaa asiaa kuukausittain, vaan lahjoitus-
summa maksetaan automaattisesti ajallaan. 

Kummimaksut 
automaattisesti

Ehdit vielä juhla-arvontaan!
Etkö saa vielä Norppa-arpoja kotiisi? Nyt on jaossa ennätysmäärä hienoja voitto -
ja! Päävoittona hybridiauto, Toyota Yaris (arvo 22 800 €). Juhlavuoden lisäarvon-
nassa myös matkalahjakortti (arvo 2000 €). Kun lisäät nimesi postituslistalle kesä-
kuun loppuun mennessä, ehdit vielä vuoden viimeiseen arpapostitukseen. Toimi heti!

Tilaa Norppa-arvat 
täältä: wwf.fi /arpatilaus 
tai soita tukijapalveluumme 
puh. 040 192 3112.

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

– Kimmo Ohtonen, 
toimittaja, luonto-
kuvaaja

©
 LAU

R
A HEIM

ONEN

”Ilmaston lämpeneminen 
vaikuttaa aivan kaikkeen 

maapallollamme. 
WWF:n Ilmasto- 

kummina tuen 
WWF:n valistus- ja 

vaikutustyötä. 
Tätä tärkeämpää 
avustuskohdetta 

on vaikea keksiä!” 

– Laura Lindstedt, 
Finlandia-palkittu 

kirjailija 
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WWF
kummit

Sentti per

KILOMETRI 
Jenni Antinaho laittoi itsensä likoon luonnon puolesta. 

Hän perusti oman keräyksen WWF:lle ja haastaa nyt 
muut mukaan sentti per kuljettu kilometri.
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Jenni vaeltaa ja meloo tämän kesän aika-
na 2 000 kilometriä 10 viikon aikana ja 
välittää sosiaalisen median kautta kuvia ja 
tunnelmia reissustaan ja meidän käsittä-
mättömän hienosta Pohjolan luonnostam-
me. Jenni on huolissaan luonnon tilasta ja 
halusi tehdä konkreettisesti jotain luonnon 
hyväksi. Syntyi projekti ja keräys ”Pohjolan 
luonnon puolesta”. Keräys löytyy täältä: 
bit.ly/melominen  

Oma keräys on avoin ympäristö kaikille
Kuka tahansa voi osallistua Jennin kerä-
ykseen, ja jokainen voi halutessaan myös 
perustaa oman keräyksen itselleen tär-
keän luonnonsuojelukohteen hyväksi: 
tiikerin, lumileopardin, Itämeren, suoma-
laisen luonnon, jääkarhun, sademetsien, 
ilmaston tai saimaannorpan. Yhdessä 
saamme tuloksia aikaan. Luonto kiittää 
kaikkia hyväntekijöitä!

Näin helposti perustat oman keräyksen WWF:n suojelutyölle:
1. Mene sivulle: oma.wwf.fi 
2. Valitse suojelukohde ja luo oma keräyssivu
3. Innosta ystävät lahjoittamaan!
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Ympäristönsuojelua  

KIRJEKUORI KERRALLAAN
Painotuotteita valmistavalla Suomen Uusiokuo-
rella oli vuonna 1989 kunnianhimoinen tavoite: 
kerätä miljoona markkaa WWF:n työlle. Vaikka 
tavoite on ylitetty, yhteistyö jatkuu.

Paperitehtaat olivat varsin suuri saastuttaja 1980-luvul-
la. Tähän halusi puuttua Suomen Uusiokuori – yritys, 
joka perustettiin sillä ajatuksella, että ihmisten käyttöön 
olisi saatava ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Markkinoille tuotiin yrityskäyttöön suunnattu WWF:n 
pandalogolla varustettu, kierrätetystä paperista valmis-
tettu kirjekuori, jonka tuotoista osa ohjataan WWF:n 
suojelutyöhön.

”Sillä kannustettiin ja kannustetaan yhä käyttä-
mään kierrätyskuorta. Yhteistyökumppanit myös 
näkevät kuorta käyttävän yrityksen vastuuntunnon – 
pienellä teolla”, Uusiokuoren toimitusjohtaja Tuomas 
Rämö kertoo.

Yhteistyön alkuvaiheessa Uusiokuorella oli tavoittee-
na kerätä miljoona markkaa, siis lähes 170 000 euroa, 
WWF:n suojelutyöhön. Tavoite saavutettiin vuonna 
2015, ja tällä hetkellä Itämerta on suojeltu Uusiokuo-
ren painotuotteilla jo 180 000 eurolla.

Yhteistyön suojelukohde sopii Rämön mukaan yri-
tyksen ajatusmaailmaan hyvin.

”WWF:llä oli silloin ja on edelleen kokonaisvaltainen 
ote suojeluun. Kyse ei ole yksittäisistä lajeista, vaan 
ympäristön kokonaistilan parantamisesta. Itämeren 
suojelu on tyypillinen esimerkki siitä, ettei suojelu 
rajoitu vain yhteen lajiin tai valtioon.”

Uusiokuori oli alallaan ainutlaatuinen toimija, sillä se 
aloitti Suomessa kierrätyskuorien valmistuttamisen ja 

markkinoinnin. Sitä ennen paperinkierrätystä kannatta-
vien oli ostettava ulkomaisten valmistajien tuotteita. 

”Etsimme myös omassa jokapäiväisessä toiminnas-
samme mahdollisimman ympäristöystävällisiä ratkai-
suja. Tässä on viime vuodet hyvänä apuna ollut WWF:n 
Green Offi  ce -ohjelma.”

Toimistoille suunnattu Green Offi  ce on käytännön-
läheinen ympäristöjärjestelmä, jonka avulla ekotehok-
kuuden huomioiminen onnistuu työpaikan arjessa. 
Rämö kertoo, että Uusiokuoressa Green Offi  cen peri-
aatteita noudatetaan muun muassa kierrättämällä sekä 
säästämällä energiaa.

”Kerran kesässä teemme myös perinpohjaisen varas-
tokatselmuksen sekä hoidamme pihan ja rakennuksen 
mahdollisimman hyvään kuntoon. Emme käytä kerta-
käyttöastioita, ja suosittelemme kesäaikaan esimerkiksi 
työmatkapyöräilyä työntekijöillemme”, Rämö summaa.

”Etenkin Green Offi  cessa mukana olevat asiakkaat 
ovat entistä kiinnostuneempia ympäristöasioiden huo-
mioimisesta paperissa ja kuorissa”, hän lisää.

Rämö kertoo osallistuvansa itse ympäristötalkoisiin 
kierrättämällä ja säästämällä energiaa sekä ottamalla 
luonnon huomioon siellä kulkiessa.

”Vapaa-ajalla vietän aikaa koirani kanssa luonnossa. 
Työn vastapainoksi luonnossa rentoutuu ja mieli rau-
hoittuu. Samoin mökkielämä vie ajatukset pois työn 
kiireistä.”

TEKSTI LILLI PUKKA  •  KUVA LASSE TUOMINENTEKSTI LILLI PUKKA  •  KUVA LASSE TUOMINEN

Tutustu 

ystäväyr
ityksiin: 

wwf.fi /ysta
vayrityk

set
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Ruokaisa  

KESÄSALAATTI 
RESEPTI JA KUVA: KATARIINA VÄÄTÄNEN

Ainekset 4:lle
3 dl täysjyväpastaa
rasiallinen kirsikkatomaatteja
rapeita salaatinlehtiä
huuhdeltuja babypinaatinlehtiä
200 g halloumijuustoa viipaloituna
¼ vesimelonia

Salaatin kastike
3 rkl öljyä
2 rkl omena- tai appelsiinimehua
2 rkl valkoviinietikkaa
vajaa ½ tl suolaa
¼ tl mustapippuria

Esim. tuoretta basilikaa, 
minttua tai silmusalaattia

1. Keitä pasta, valuta lävikössä ja anna jäähtyä.
2. Pilko salaatti, kirsikkatomaatit ja meloni 

salaattikulhoon. Lisää pinaatinlehdet.
3. Sekoita kastikeaineet. 
4. Grillaa tai paista halloumijuusto pannulla 

siten, että juusto saa hieman väriä.
5. Sekoita pasta salaattiin. 
6. Asettele annoksen päälle halloumiviipaleet 

ja maun mukaan basilikan tai mintun lehtiä 
tai silmusalaattia. Sekoita kastike salaatin 
joukkoon tai tarjoile se erikseen.
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METSIEMME 
LAJEISTA JO 

814 
ON UHANALAISIA 

Auta meitä puolustamaan unohdettuja luontoarvoja metsissämme. 
Tavoitteemme on pysäyttää Suomen metsien kiihtyvä köyhtyminen 
ja turvata siellä elävien lajien tulevaisuus. Yhdessä se on mahdollista.  
Pysäytetään Suomen metsien köyhtyminen: wwf.fi/lahjametsalle 
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