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Teemana ympäristönsuojelun 
haasteita

Varpuspöllön (Glaucidium 
passerinum) tilanne on 
heikentynyt monien 
muiden sitä yleisempien 
metsälintujen ohella 
liiallisten metsänhakkuiden 
seurauksena. Aiemmin 
silmälläpidettävä laji kuuluu 
nyt vaarantuneiden (VU) lajien 
uhanalaisluokkaan. Kuva 
Markku Suoknuuti.

pääKirJoitus

Ympäristönsuojelu on ekosysteemien suojelua ih-
misen toiminnan aiheuttamilta haitoilta. Siihen 
sisältyvät myös muun muassa hyvinvointiin 

liittyvinä tekijöinä tavoitteet luoda sekä luonnon- että 
rakennetusta ympäristöstä terveellinen, viihtyisä, vi-
rikkeellinen ja turvallinen myös muille lajeille kuin ih-
miselle asua ja toimia. Valtio ja kunnat pyrkivät ohjaa-
maan ympäristönsuojelua monin keinoin. Poliittisessa 
ohjauksessa merkittävin keino tavoitteiden saavutta-
miseen ovat erilaiset lait ja säädökset. Suunnitteluoh-
jauksella (esimerkiksi kaavat, METSO- ja Helmi-oh-
jelmat), taloudellisella ohjauksella (verot ja maksut ml. 
haittaverot, tukiaiset, päästökauppa ja korvausvastuu), 
sekä tieto-ohjauksella ja ympäristökasvatuksella pyri-
tään niin ikään parantamaan ympäristöjämme.

Ympäristönsuojelu ja luonnonsuojelu sanoina käsi-
tetään usein virheellisesti synonyymeiksi. Kuitenkin 
luonnonsuojelu on vain yksi, mutta merkittävä laajem-
man eli ympäristönsuojelun osa-alue. Luonnonsuoje-
lun tavoitteisiin sisältyvät ekosysteemien toimintaky-
vyn, monimuotoisuuden ja eliölajien säilyminen. Se on 
ainoita takeita sille, että myös meidän tulevilla suku-
polvillamme on mahdollisuus edes kohtalaisen hyvään 
elämään. Merkittäviä luonnonsuojelun keinoja ovat 
luonnontilaisten tai muiden arvokkaiden alueiden rau-
hoittaminen sekä lajisuojelu. 

Luonnonvarojen käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. 
Tämä on seuraus kulutuksen lisääntymisestä, jol-
la myös rahoitetaan hyvinvointiyhteiskunnan meno-
ja ja pyritään parantamaan osaltaan työllisyyttä. Ym-
päristönsuojelun yhtenä osa-alueena ovat tavoitteet 
luonnonvarojen kestävästä ja uusiutumattomien luon-
nonvarojen säästävästä käytöstä. Tämä kestävän kehi-
tyksen tavoite on kuitenkin taloudellisin ja poliittisin 
perustein usein ohitettu tai ainakin merkittävästi jou-
tunut väistymään nykyisten käytäntöjen tieltä. 

Tämän hetken puhuttavimpia ympäristöön liit-
tyviä hankkeita Kymenlaaksossa ovat Haminaan ja 
Kotkaan suunnitellut akkumateriaalitehtaat ja näi-
den hankkeiden vaikutukset ympäristöön, kuten itäi-
sen Suomenlahden vesien tilaan. Yhtenä ympäristön-
suojelun tavoitteena on ratkaista, ennaltaehkäistä tai 
ainakin lievittää niitä ympäristöongelmia, joita esi-
merkiksi akkumateriaalitehtaiden rakentaminen ja 
mahdollinen jalostustoiminta saa aikaan. Tämä vaatii 
kattavia ympäristövaikutusselvityksiä, parempia kuin 
mitä erilaisissa pienemmissä hankkeissa on aiemmin 
tehty.

 Kaakkois-Suomen metsien liiallinen hyödyntämi-
nen avo- eli päätehakkuineen on myös noussut jatku-
vasti esille arvioitaessa uhanalaisten eliölajien ja niiden 
elinympäristöjen tilaa. Metsäluontomme ei, varsin-
kaan Kaakkois-Suomessa, voi hyvin, eikä sen tila ole 
kohentunut vaan heikentynyt kymmenen viime vuo-
den aikana. Tämä koskee sekä luontotyyppejä että 
uhanalaisia lajeja ja niiden määriä (ks. Suomen luon-
totyyppien uhanalaisuus 2008 ja 2018; Suomen lajien 
Punainen lista 2010 ja 2019). Esimerkiksi koko Kaak-
kois-Suomen metsien suojeluun tarvitaan selvästi lisää 
pinta-aloja, jotta uhanalaisten luontotyyppien ja lajien 
kato saataisiin pysäytettyä. 

Biosfäärimme on sairas ja vaikeuksissa globaalis-
ti, ei vain jonkin maakunnan osalta. Ihmisen ympä-
ristöä pilaava ja haittaava toiminta on johtanut tähän 
kriittiseen tilanteeseen. Tulevaisuuden sukupolvet ih-
mettelevät, mitä te oikein teitte, ettekö te nähneet tai 
ymmärtäneet, mitä saitte aikaan. Poliitikoilta, viran-
omaisilta ja tavallisilta ihmisiltä vaaditaan nyt parem-
paa selkärankaa ympäristömme tilan parantamiseksi. 
Eikä ympäristön tilan parantamista yhtään helpota il-
mastonmuutos suorien tai välillisten vaikutusten li-
sääntyessä.



4          Kymenlaakson luonto 2021  Kymenlaakson luonto 2021          5

Suurimpana 
huolenaiheena 

nousi esille 
ilmastonmuutos  
(92 vastausta) 

sekä sen välilliset 
vaikutukset.

Yhdessä tämän ympäristönsuoje-
lun haasteita käsittelevän teemanu-
meron artikkelissa on syytä ottaa 
huomioon myös nuorten ajatukset 
ympäristömme tilasta. Tämä ajatus 
lähtökohtana tehtiin muutamille 
Kymenlaakson oppilaitoksille kyse-
ly, jossa yläkoululaiset ja lukiolaiset 
kertoivat ympäristön- ja luonnon-
suojeluun liittyvistä uhkakuvistaan 
sekä toiveistaan tilanteen paranta-
miseksi. Kyseessähän on kuitenkin 
pidemmällä aikajänteellä enemmän 
heidän, ei meidän iäkkäämpien, tu-
levaisuudesta. 

Kysely toteutettiin otantana eri 
luokka-asteille yläkoulun yhdek-
sännestä luokasta lukion kolman-
teen luokkaan. Se tehtiin suppeana 
siksi, että laajemman kyselyn jär-
jestämiseen ei ollut mahdollisuutta. 
Siitä huolimatta vastaukset kertovat 
nuorison ajatuksista ja huolista ylei-
sesti, vaikkakin laajempi vastaajien 
määrä olisi ollut tilastollisesti mer-
kittävämpi. 

Oppilaitoksista kyselyyn vastasi-
vat Kotkan Langinkosken koulu (9. 
luokka: 22 vastaajaa), Kotkan lyseo 
(1. luokka: 54), Kouvolan yhteisly-
seo (1. luokka: 31 ja 3. luokka: kuu-
si), Karhulan lukio (2. luokka: kaksi 
ja 3. luokka: 18) sekä Haminan lukio 
(2. luokka: 16 ja 3. luokka: kaksi). 
Vastaajista 87 oli tyttöjä tai nuoria 
naisia, 50 poikia tai nuoria miehiä, 
lisäksi 14 vastaajaa ei ilmoittanut 
sukupuoltaan, mikä tosin oli vapaa-

ehtoista.  Näiden koulujen opettajil-
le ja oppilaille esitän samalla suuret 
kiitokset kyselyn toteuttamisesta. 
Yläkoululaiset ja lukiolaiset (yh-
teensä 151) vastasivat neljään alla 
väliotsikkoina näkyvään kysymyk-
seen, joihin pyydettiin vastaajilta 
myös lyhyet perustelut.

mitkä luontoon liittyvät asiat 
huolestuttavat sinua tällä 
hetkellä?
Suurimpana huolenaiheena nousi 
esille ilmastonmuutos (92 vastaus-

Langinkosken 
ympäristölukio teki 
viikon opintoretken 
Pohjois-Ruotsiin 
Abiskon tuntureille. 
Kuvassa ruotsin kielen 
lehtori Liisa Penttinen 
ja osa abeista, kun 
Slåttatjokkan  
(1 191 metriä) huippu 
vallattiin 27.8.1997.  
Kuva Markku 
Suoknuuti.

ta) sekä sen välilliset vaikutukset: 
myrskyt, tulvat, kuivuus, metsäpa-
lot, korallien katoaminen ja lajisto-
vaikutukset, joita  oli kytketty vas-
tauksissa myös ilmastonmuutoksen 
”aihesanoiksi”. Huoli ilmaston-
muutoksesta, samoin kuin ympä-
ristötietämys, kasvoi oppilaiden iän 
karttuessa. 

Seuraavaksi eniten huolestutti 
maa- ja meriluonnon roskaantumi-
nen ja saastuminen (56 vastausta). 
Tähän liitettiin Itämeren ja valta-
merien saastumisen lisäksi myös 
ihmisen aiheuttamista päästöistä 

johtuva ilmakehän tilan huonon-
tuminen. Ilmakehän tilan heikke-
nemiseen voitiin vastauksista lukea 
myös ilmastonmuutoksen välilli-
sesti aiheuttamien metsäpalojen 
vaikutukset, ei pelkästään sitä, mitä 
ihminen mm. liikenteen ja eri teol-
lisuuden alojen päästöillään aiheut-
taa.

Eliölajien väheneminen, uhan-
alaisuus ja lajien sukupuutot (23 
vastausta) nousivat esille kolman-
tena asiakokonaisuutena. Ihmisen 
aiheuttama elinympäristöjen muu-
tos, sademetsien ja metsien hakkuut 

yleensäkin, monimuotoisuuden ja 
koskemattoman luonnon vähene-
minen, salametsästys sekä vesis-
töjen rehevöityminen olivat myös 
oppilaiden esille nostamia huolia, 
kuitenkin vain yhden käden sor-
milla laskettuina. 

Vastaajista 14, kaikki vieläpä poi-
kia, ei ollut huolestunut mistään tai 
ei oikeastaan mistään ongelmasta 
ja neljää, kaikki tyttöjä, huoletti ih-
misen välinpitämättömyys ja tietä-
mättömyys luonnon tilasta.

miten itse koetat vaikuttaa 
paremman ympäristön  
aikaansaamiseksi?
Oppilaiden vastauksista suurin 
osa (130) liittyi roskaamiseen (en 
roskaa tai yritän olla roskaamat-
ta), roskien lajitteluun ja kierrätyk-
seen. Selvästi vähemmin puututtiin 
liikkumistapojen muutoksilla (40) 
liikenteen päästöihin. Joukkolii-
kenteen ja kimppakyytien käyttö, 
pyöräily ja liikkuminen jalan olivat 
yleisimmät vastaukset. Muutamissa 
vastauksissa oppilas kertoi vähentä-
vänsä matkustelua, oli kyseessä sit-
ten koti- tai ulkomaan matka.

Muina ympäristön tilaan vaikut-
tamisen keinoina mainittiin myös 
sähkön- ja vedenkulutuksen (9) se-
kä päästöjen vähentäminen, turha 
kulutustavaroiden, mukaan luki-
en pikamuotituotteiden ostaminen 
sekä siirtyminen punaisesta lihasta 

NUORISOLLA ON AIHEELLISESTI 

HUOLI TULEVAISUUDESTAAN
Markku Suoknuuti
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enemmin kasvispainotteisempaan 
ravintoon. Lisäksi mainittiin eko-
logiset valinnat ja ei-ympäristöystä-
vällisten firmojen boikotointi. ”En 
mitenkään, ei ole minusta kiinni 
tai en tiedä” oli mielipide kysymyk-
seen kymmenessä vastauksessa. 

Koetko tulevaisuuttasi  
ajatellen, että ympäristö-
asioita ei oteta riittävästi  
huomioon?
Vastaajista 97 oli sitä mieltä, että 
ympäristöasioiden huomioon otta-
minen ei ole riittävää. Useimmissa 
tapauksissa tämä liittyi ilmaston-
muutokseen, metsien hakkuisiin ja 
eliölajien vähenemiseen tai uhan-
alaistumiseen. Vastaajista 44, näis-
tä 75 % poikia, katsoi ympäristö-
asioita huomioitavan tarpeeksi, 
muutamissa vastauksissa jopa lii-
kaakin.  Seitsemän vastaajista ei 
osannut sanoa asiasta, yksi vastasi 
”ei ole merkitystä minun elinajalla-
ni” ja kaksi ei vastannut kysymyk-
seen ollenkaan. Tytöt olivat selväs-
ti poikia enemmän huolestuneita 
ympäristön tilasta. Eräässäkin vas-
tauksessa todettiin, että ”en ha-
lua omia lapsia, koska olemme pi-
lanneet heiltä puhtaan maailman”. 
Toisaalta jotkut vastaajat kyllä kat-
soivat, että ongelmat tiedostetaan, 
mutta niiden korjaamiseksi ei teh-
dä tarpeeksi.

mihin luontoon liittyviin  
asioihin haluaisit viran- 
omaisten ja poliitikkojen  
kiinnittävän enemmän  
huomiota?
Kysymys poikikin aikamoisen lis-
tan asioita, joihin halutaan kiin-
nitettävän enemmän huomiota. 
Eliölajien ja elinympäristöjen suo-
jeluun (54 vastausta) halutaan puu-
tuttavan enemmän. Tähän sisältyi 
myös muutamia vesistöjen tilaan 
ja eläinten hyvinvointiin liittyviä 
mielipiteitä. Ilmastonmuutoksen 
hidastamiseen (35), roskaantumi-
sen vähentämiseen ja kierrätyksen 
tehostamiseen (34) sekä päästöhait-
tojen minimoimiseen (12) vaadi-
taan myös parempia, tehokkaampia 
toimenpiteitä. 

Tapio Lindholm 1953 - 2021

Vastaajista 14, kaikki vieläpä poikia,   
ei ollut huolestunut oikeastaan mistään ongelmasta.

Myös liialliseen kulutukseen, 
uusiutumattomien luonnonvarojen 
käyttöön, ympäristölle vahingol-
lisiin toimintoihin sekä ympäris-
törikoksiin haluttaisiin puututta-
van laajemmin, myös haittaveroin.  
Niin ikään haluttiin ympäristön 
kannalta kestävämpää energian-
tuotantoa ja hiilijalanjäljen pienen-
tämistä muussakin toiminnassa.

Vaikka ”en osaa sanoa” tai ”ei mi-
hinkään” -vastauksia (28) oli koh- 
talaisen suuri määrä – tai ehkäpä 
juuri siitä syystä –, haluttiin myös 
ympäristöasioista parempaa tiedot-
tamista ja ohjaamista. Muutamas-
sa vastauksessa ympäristötietojen 
opettamista haluttiin lisättävän jo 
alemmille luokille, alakoulusta al-
kaen. Nykyisinkin koulut tekevät 
myös luontoretkiä, kuten Kotkan 
lyseo Suomenlahdelle, Salpalinjalle 
tai Repovedelle, mutta kauempana 
oleviin kohteisiin ei oppilaitoksil-
la taloudellisesti ilmeisesti ole enää 
samoja mahdollisuuksia kuin jos-
kus ennen.

Muutamissa vastauksissa vaadit-
tiin nuorten ottamista paremmin 
huomioon päätösten teossa ja päät-
täjiltä parempaa yhteistoimintaa 
sekä tehtyjen päätösten toteutta-
mista. Nuorison vastauksista voi 
päätellä, että viranomaisilla ja po-
liitikoilla tulee jatkossakin tehtäviä 
näin ollen riittämään, toivottavasti 
se näkyy myös ympäristön tilassa.

Kotkan lyseon oppilaita retkikursilla 
Miehikkälän Salpalinjalle elokuussa 
2020. Kuva Leea Hering.

Marraskuun lopulla saapui 
surullinen tieto: filosofian toh-
tori Tapio Lindholm, tutkija ja 
ympäristökasvattaja, on kuol-
lut.  Tapio syntyi  Tampereella 
5.1.1953 ja kuoli äkillisesti juuri 
eläkkeelle päästyään Helsin-
gissä 23.11.2021 68 vuoden 
iässä. Ennen eläkkeelle siir-
tymistään hän toimi Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKEn)  
biodiversiteettikeskuksen 
johtavana asiantuntijana. 
Helsingin yliopistossa hän toi-
mi kasvitieteen assistenttina 
ja vuodesta 1991 kasvitieteen 
dosenttina. Väitöskirjassaan 
(1990) hän selvitti rämekas-
vien, mm. rahkasammalten, 
suovarpujen ja mäntyjen, 
kasvudynamiikkaa. 

Hän oli erittäin arvostettu 
kansainvälisessä yhteistyössä 
toimiessaan mm. ympäristö-
ministeriön suomalais-venä-
läisen luonnonsuojeluryhmän 
puheenjohtajana vuosina 
2002–2021, Barentsin neuvos-
ton luonto- ja vesityöryhmäs-
sä, Euroopan vihreän vyö-
hykkeen työryhmässä sekä 
kansainvälisen soidensuoje-
luryhmän (IMCG) hallituksen 
pitkäaikaisena jäsenenä.

Ollessaan Suomen Luon-

to -lehden päätoimittajana 
(1985–1989) hän sai lehden 
levikin moninkertaistumaan. 
Lisäksi hän oli pitkäaikainen 
vaikuttaja Dendrologian 
Seurassa. Hän toimi seuran 
puheenjohtajana (1991–1993), 
varapuheenpuheenjohtaja-
na (1988–1990) sekä seuran 
julkaisun, Sorbifolian, toimi-
tuskunnassa noin 16 vuoden 
ajan.  Suoseurassa hän oli 
puheenjohtajana (2017–2018), 
varapuheenjohtajana (2016, 
2019–2021), SUO-lehden 
päätoimittajana (1983–1984) 
ja toimituskunnan jäsene-
nä (1985–2021). Lisäksi hän 
osallistui myös mm. useiden 
suoaiheisten kirjojen toimit-
tamiseen. Hän kirjoitti satoja 
artikkeleita metsistä ja soista 
sekä niiden suojelusta. Lisäksi 
hän popularisoi luontotietoa 
lukuisissa vuosien 1982–1995 
Helsingin Sanomien artikke-
leissaan. 

Tapion vaikutus ympäris-
töön ja luonnonsuojeluun 
liittyvissä asioissa ulottui myös 
Kymenlaaksoon.  Lukuisa 
on se opiskelijoiden joukko, 
jolle Tapio opetti kasvitiedet-
tä ja yhtenä ensimmäisistä 
Suomessa luonnonsuojelu-

biologiaa niin Helsingissä 
kuin Lammin biologisella 
asemalla ja maastoretkillä. 
Viimeisen Kymenlaaksoon 
suuntautuneen retken hän 
teki 13.10.2021, jolloin Suo-
seuran järjestämällä retkellä 
Valkmusan kansallispuistossa 
tutustuttiin Munasuon ennal-
listamisalueeseen ja pitkos-
puureitin varren luonnon-
tilaiseen suoluontoon sekä 
kansallispuiston lähialueella 
jatkuvapeitteiseen metsän-
kasvatukseen. Osallistuin tä-
hän retkeen alueen tunteva-
na oppaana ja muistaessani 
keskusteluamme tulevaisuu-
den suunnitelmista minun 
on vaikeaa hyväksyä Tapion 
ennenaikaista poismenoa.

Tapion poismeno jätti  
luonnonsuojelun ja tietä-
myksen kenttään tyhjän 
paikan, jota on vaikea 
täyttää. Hänen toiveenaan 
ja pyyntönään kuitenkin oli, 
että tekisimme maailmasta 
paremman, minkä olemme 
myös jälkipolville ja lapsil-
lemme velkaa.

Markku Suoknuuti

TAPIO LINDHOLM ON POISSA

Tapio Lindholm 1953 –2021. 
Kuva Hannu Nousiainen.
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Kaikki tuntevat tari-
nan kunnan pelasta-
vasta isosta teollises-
ta hankkeesta, jonka 
ikävät luonnonsuo-

jelijat torppasivat liito-oravineen ja 
valituskierteineen. Tämä ehkä jon-
kinlaiseksi urbaaniksi legendaksi 
tai myytiksi kohonnut tarina elää 
edelleen vahvana alitajunnassam-
me kuntapolitiikassa. Sen luoma 
kuva luonnonsuojelijasta kunnan 
hyvinvoinnin uhkana on olkiukko, 
helppo ja halpa kikka vaientaa. Se 

vastakkainasettelu elää ja voi kui-
tenkin edelleen hyvin. 

Kuntien ympäristölautakun-
tien roolia luonnonsuojelussa 
tulisi kasvattaa
Suomessa ympäristönsuojelun 
kannalta tärkeimmät päätökset 
tehdään eduskunnassa. Eduskun-
ta säätää myös laeillaan ne tehtä-
vät, joita kuntien tulee hoitaa. Yksi 
näistä tehtävistä on ympäristön-
suojeluviranomaisena toimimi-
nen. Lisäksi hyvin paljon valtaa on 

jaettu alueellisille ELY-keskuksille, 
joihin edustuksellinen demokratia 
ei ulotu. 

Laissa kunnan toimivalta ym-
päristönsuojelussa on laaja, ja ehkä 
siksi myös epäselvä.  Se antaa mel-
koisen laajan pelikentän kunnille, 
jos halua on. 

”Kunnan tulee alueellaan valvoa 
ja edistää ympäristönsuojelua siten, 
että luontoa ja muuta ympäristöä 
suojelemalla, hoitamalla ja kehittä-
mällä turvataan kunnan asukkaille 
terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä 

on ajanut monet poliitikot itsesen-
suuriin ja murskannut rohkeuden 
ajaa ympäristön asiaa. 

Konsensus siitä, mikä on ympäris-
töasioiden arvo suhteessa politiikan 
muihin sektoreihin, on mielestä-
ni ehkä suurin este vihreälle ke- 
hitykselle. Paikallispolitiikassa on 
vaikea löytää tahoa, joka olisi val-
mis lyömään kampoihin ympä-
ristöarvoja pysyvästi tuhoavalle 
hankkeelle, kun vaakakupissa on 
potentiaalisesti useita satoja työ-
paikkoja. 

Mutta raja se on tuhollekin: 
kunnat ympäri Suomen ovat otta-
neet hyvin kriittisen kannan nii-
den alueelle suunniteltuihin kai-
voksiin. Kaivosteollisuus onkin 
tehnyt valtaisien tuhojen lisäksi 
suuren palveluksen ja herättäneet 
kansalaiset puolustamaan elinym-
päristöään. 

Jokin on muuttumassa. Jako-
linjat tuntuvat murtuvan, ja vih-
reä ajattelu on vallannut alaa myös 
paikallisessa päätöksenteossa. Ym-
päristön ja taloudellisten hyötyjen 

antava sekä luonnontaloudellisesti 
kestävä elinympäristö.”

Kaikki ymmärrämme, että tä-
mä kaiken kattava tehtävä on vah-
vasti ehdollinen, eikä sitä valitet-
tavasti toteuteta sananmukaisesti 
kunnissamme. On perusteltua, että 
kunnissa, jotka ovat kaikkein lähin 
hallinnollinen taso Suomessa, hoi-
detaan ympäristönsuojelun käy-
tännön työtä. Teoriassa siihen vai-
kuttamisen tulisi olla mutkatonta ja 
viranomaisellakin välitön näköala-
paikka kunnan luonnon tilaan. 

Kotka tunnetaan monista puistoistaan. 
Katariinan meripuisto sai Vuoden 
ympäristörakenne -palkinnon sekä 
Euroopan viherrakentajien järjestön 
ELCA:n Trend Award -palkinnon 2012. 
Kuva Markku Suoknuuti.

JOTTA  
pääTTäjäT EIVäT  
TOISTA KErTAA 
LöISI pääTäNSä  

KELTAKALLION  
MäNTYYN

Joona Mielonen
Kotkan kaupunginhallituksen jäsen
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Kotkassa – kuten monessa muus-
sakin kunnassa – ympäristöviran-
omaisen tehtäviä hoitaa ympäris-
tölautakunta. Lautakunnan ja sen 
viranomaisten aika kuluu suurim-
maksi osaksi erilaisien lupien kä-
sittelyyn. Monelle uudelle luotta-
mushenkilölle tuleekin yllätyksenä, 
että ympäristölautakunnassa käsi-
tellään hyvin vähän varsinaisia ym-
päristönsuojeluasioita.

Ympäristönsuojelun  
oltava kunnassa  
läpileikkaava tavoite
Kunnan ympäristönsuojeluun liit-
tyvä valta on ennen kaikkea kun-
nan kaavoitusmonopolin harteilla. 

Kaavoituksen kautta määritel-
lään maankäytön perusteita: mi-
kä alue rakennetaan asunnoille tai 
teollisuudelle, mikä alue pyhitetään 
metsälle ja muulle luonnolle.  Näin 
kunnassa ratkaistaan suoraan ym-
päristön kantokyvyn ja muiden ar-
vojen välisiä ristiriitoja. Kaupun-
kisuunnitteluun kiinteästi liittyy 
myös kaupungin omistamien met-
sien kohtelu. 

Ilmastonmuutoksen vastaises-
sa kamppailussa kuntien energia-
politiikka on myös tärkeä vaikut-
tamisen paikka. Kotkan kaupunki 
omistaa sataprosenttisesti energia-
yhtiön. On pelkästään poliittinen 
päätös, kuinka vihreää energiaa yh-
tiö tuottaa. Kotkan Energia onkin 
esimerkillinen uusiutuvien energi-
oiden tuottaja. 

Ympäristönsuojelun ilmastopo-
litiikasta luonnon monimuotoisuu-
den vahvistamiseen tulisi olla kun-
nan kaikkea toimintaa määrittelevä 
poikkileikkaava arvo. Mielestäni 
myös kuntien ympäristöhallintoa 
tulisi vahvistaa tämän valvomises-
sa. Ympäristölautakuntien kaut-
ta maan tulisi olla kunnan sisällä 
toimija, joka tekee suojeluesityk-
siä ja tarkastelee erilaisia hankkei-
ta kriittisesti. Tämä mahdollisuus 
on valitettavasti jätetty käyttämät-

tä. Sen tulisi olla kunnan sisällä 
toimiva voima, joka patistaa meitä 
kunnianhimoisempiin toimiin eikä 
vain ammu alas esityksiä resurssei-
hin vedoten. 

voimasuhteet ja suhdanteet
Demokratiassa asiat, joilla on ylei-
nen hyväksyntä, yleensä etenevät 
muitta mutkitta. Näin on myös 
ympäristöasioiden kanssa. Kotkas-
sa nousi viime valtuustokaudella 
varsinkin metsäpolitiikka vahvasti 
keskusteluun. Ihmiset olivat kylläs-
tyneitä näkemään tien laitojen rais-
kioita, ja näin metsien suojelu nousi 
keskusteluun. 

Kotka päätti valtuuston enem-
mistön voimin suojella Met-
so-kriteerit täyttävät arvomet-
sänsä vuonna 2018 pidetyssä 
talousarviokokouksessa. Vaikka 
poliittinen päätös on olemassa, ei 
ympäristöhallinto ole saanut suo-
jelua vieläkään vietyä loppuun. 
Periaatteellisella tasolla tämä oli 
kuitenkin mullistava muutos ajat-
telussa. Samana vuonna Kotkassa 
lisättiin omistajapoliittiseen ohjel-
maan luonnon monimuotoisuus 
metsien hoidon kriteeriksi. 

Luontoon liittyvät positiiviset, ki-
vat esitykset ovat kuntapolitiikassa 
helppo saada läpi. Harva vastustaa 
suojelutoimia, kun se ei maksa tai 
tuottaa selvää lisäarvoa. Toisin sa-
nottuna, kun kunnan ja sen asuk-
kaiden eduksi tuleva teollinen hanke 
aiheuttaa uhkan ympäristölle, myös 
meidän keskimääräistä vihreämpi-
en tulee tarkasti arvioida, onko hyö-
ty haittaa ja riskejä suurempi. Kun 
hyödyt todetaan suuremmiksi, vä-
hintä on pyrkiä minimoimaan uh-
kat. Kuntapolitiikassa päättäjä jou-
tuu olemaan pragmaattinen.

akkumateriaalitehdas –  
oletetut hyödyt ylittävät  
oletetut uhat. 
Kotkan Keltakallioon on viimeiset 
vuodet suunniteltu ja lobattu akku-

materiaalitehdasta. Toteutuessaan 
tehdas yhdessä Haminaan suunni-
tellun akkutehtaan kanssa työllis-
täisi suoraan 400 ihmistä. Tehdasta 
varten Kotka kaavoitti nopeaa tah-
tia teollisuusalueen laajennuksen. 
Kaavoituksessa annettiin mielestäni 
tehdastoimijalle selvät reunaehdot 
mm. jätevesien puhdistukseen ja oli 
siksi hyväksyttävissä. Ympäristölu-
van käsittely lopulta ratkaisee, miten 
nämä toteutuvat. On rehellistä tode-
ta, että uhkia on kuitenkin olemassa. 

Kuitenkin ehkä suurin sivulli-
nen uhri tässä hankkeessa oli kaa-
va-alueelta kaadettu metsä. Kot-
kan kaupunki hankki normaaleja 
käytäntöjään noudattaen maata – 
puut omistajat realisoivat rahaksi 
avohakkuilla heti tilaisuuden tul-
len. Järkyttävät raiskiot valtasivat 
perinteikkään museotien reunat, 
vaikka varmistusta tehtaan tulosta 
ei ollut eikä ole vieläkään. 

Vaikutustyön ansiosta kaupunki 
on muuttanut nyt maanhankinta-
käytäntöään. Se ostaa maan puus-
toineen, jotta vastaava voidaan vält-
tää jatkossa. Metsä pysyy pystyssä 
näin aina siihen hetkeen asti, kun 
on hankkeen kannalta välttämä-
töntä edetä. Hyvässä tapauksessa 
toteutumattomat hankkeet pelasta-
vat osan metsistä. 

Ympäristöä on suojeltava 
taloudellisilta ja poliittisilta 
suhdannekuopilta
Ympäristöön liittyvien aloitteiden 
ja suojeluesitysten läpisaaminen 
on – kuten demokratiaan kuuluu 
– voimasuhteista ja taloudellises-
ta tilanteestakin kiinni. Olisi kiin-
nostava nähdä tutkimusta, miten 
suhdanteet ovat vaikuttaneet eri ai-
koina tuloksiin. Tuloksista voi kui-
tenkin tehdä omia arveluita. 

Paikallisten taloudellisten haas-
teiden ja epäedullisten voimasuh-
teiden varalta tärkein toivo on pan-
tava vahvan lainsäädännön varaan. 
Uudistuva kaivoslaki on kohtalon 

kysymys asiassa. Vaikka kaivoslain 
uudistamisen tavoitteeksi on ase-
tettu ympäristönsuojelulliset nä-
kökulmat, on vähemmän yllättäen 
suuren rahan kaivosteollisuus on-
nistunut lobbaamaan omaa asiaan-
sa uudistustyössä. 

Vaikka tihkuneiden tietojen mu-
kaan kaivoslain uudistuksessa on 
monia hyviä kehitysaskelia, ku-
ten varausmaksujen ja kaivosveron 
asettaminen, on ympäristönsuoje-
lu jäämässä jalkoihin. Tuoreimman 
kaivoslakia koskevan kansalais-
aloitteen vaatimus jättää luonnon-
suojelualueet koskematta ei ole me-
nemässä läpi uudistuksessa. 

Myös kuntien valtaa ollaan lisää-
mässä päätöksenteossa. Samalla kun 
kaivosveron ja varausmaksujen aset-
taminen nostaa yritysten kynnystä 
aloittaa kaivostoiminta, päätös ohja-
ta kaivosveron tulot kuntiin huolet-
taa. Toki on oikein, että kunta, jossa 
kaivosteollisuuden haitat näkyvät, 
saa kaivosverosta osansa, mutta siitä 
voi tulla kuntapäättäjälle houkutin 
jopa haalia kaivoksia alueelle. 

Kuntapäättäjä toimii virkavas-
tuulla ympäristöasioissa ja tekee 
päätöksensä aina luottaen viranhal-
tijoiden virkavastuulla tekemiin ar-
vioihin. Voidaanko luottaa siihen, 
että taloudellista hyötyä ja ympäris-
töriskiä osataan arvioida objektiivi-
sesti? Kumman lobbaajalle on päät-
täjän helpompi näyttää ovea? 

Paikallinen päätöksenteko tar-
vitsee ohjausta tiukasta lainsää-
dännöstä. Kaivoslain uudistuksen 
osalta hyötyjen ja haittojen vertaa-
minen on kirjattava lakiin ja ympä-
ristölupa yhdistettävä kaivoslakiin 
kuten Luonnonsuojeluliitto on vaa-
tinut. Tarvitaan myös muita lakeja 
suitsimaan houkutusta tehdä lyhyt-
näköisiä päätöksiä luonnon kustan-
nuksella. 

Tiukkaa lainsäädäntöä tarvitaan, 
jotta kuntapäättäjät Kotkassakaan 
eivät enää toista kertaa löisi päätään 
Keltakallion mäntyyn. 

Keltakallion tulevalla 
teollisuusalueella metsiä 
on raivattu ja alueen 
laajentaminen jatkuu. 

Keltakalliolla Kotkan 
kaupunki on kiinnostunut  
myös osasta vielä 
pystyssä olevista metsistä, 
joiden polkuverkosto 
on tunnetusti ollut 
virkistyskäytössä. 

Kuvat Markku Suoknuuti.
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Yksittäiset harrastajat ovat 
kauan olleet kiinnostunei-
ta ympäristönsä yksityis-
kohdista. Parhaiten se il-

menee Luonnontieteellisen museon 
kokoelmien näytteistä. Näytteiksi 
on kertynyt kasveja, hyönteisiä ja 
tietoja linnuista, nisäkkäistä ja ma-
telijoista. Vaikka suuri osa kerääjis-
tä on tutkijoita, on joukossa myös 
muutoin vain luonnosta kiinnostu-
neita harrastajia.

Organisoidummaksi luonto- ja 
ympäristöharrastus muuttui, kun 
maakuntaan perustettiin monialai-
nen harrastuskerho, Kymenlaakson 
Luonnon Ystävät. Perustamisvuo-
deksi kirjattiin 1961, ja varsinkin 
alkuvuosina toiminta oli säännöl-
listä ja vilkasta. Siitä pitivät huolen 
kuukausittaiset kokoukset, joissa 
harrastajat kertoivat havainnois-
taan. Varttuneemmat harrastajat 
antoivat määritysapua nuorille har-
rastajille, ja havainnoista pidettiin 
pöytäkirjaa. Yhdistyksen suure-
na voimanponnistuksena oli oman 
tiedotuslehden julkaiseminen. Ky-
menlaakson Luonnon Ystävät säi-
lyi kauan maakuntaa kattavana yh-
teisönä, jonka kokouksiin tultiin 
kaikista osista maakuntaa. Ympä-

lösuhteilla oli ratkaiseva merkitys, 
ja Sten Steniuksen vaikutusta on 
syytä korostaa tässä työssä.

Myöhemmin liiton oma toi-
minta kohdistui eritysesti ympä-
ristövalistukseen. Siihen voi lukea 
maakuntahenkeä korostavan Ky-
menlaakson lukemiston ja varsin-
kin koulujen käyttöön tarkoitetun 
Tunne Kymenlaakso -nimisen ope-
tuksen tukimateriaalin, josta yk-
si osa koski nimenomaan Kymen-
laakson luontoa. 

Ennen maakuntaliiton fuusioi-
tumista nykyiseksi Kymenlaakson 
liitoksi se valitsi maakuntakukak-
semme kurjenmiekan. Painavan eh-
dotuksen valinnaksi tekivät Langin-
kosken ympäristölukion opiskelijat.

Kymenlaakson seutukaava-
yhdistys/-liitto (1942). Kuntaa laa-
jempien alueiden jäsentäminen 
kaavamuotoon tuli ajankohtaiseksi 
heti sotien jälkeen. Kymenlaaksossa 
tehtävä sopi vastaperustetulle seu-
tukaavayhdistykselle. Kannattaa 
muistaa, että Etelä-Kymenlaaksossa 
laajempaa alueiden käytön suunnit-
telua oli jo tehty 1930-luvulla, kun 
Karhulan–Kotkan alueelle oli luon-
noksenomaisesti tehty maankäytön 
yleissuunnitelma. Se oli myös vi-

rikkeenä maamme ensimmäiselle 
aluesuunnitelmalle, joka valmistui 
vuonna 1942 Kokemäenjokilaak-
soon. Tämä suunnitelma vauhditti 
myös vastaavan suunnitelman te-
koa Kymenlaaksoon, mutta sota-
vuodet hidastivat toimintaa niin, 
että oma suunnitelmamme val-
mistui vasta vuonna 1946, toisena 
maassamme. Alusta alkaen teolli-
suudella oli merkittävä osuus seu-
tukaavayhdistyksen toiminnassa. 
Se näkyi siinäkin, että Kymijoen 
koskista voimatalouden käyttöön 
kaavailtiin Langinkoskea, Siikakos-
kea, Pernoonkoskia ja Kultaankos-
kea. Erityisiä suojelualueita ei liioin 
esitetty. Työväestön tarpeiksi vir-
kistysalueita sitä vastoin esitettiin.

Yhdistysmuotoa pidettiin kui-
tenkin sopimattomana alueiden 
yleisestä käytöstä vastaavalle orga-
nisaatiolle, ja uudet lait edellyttivät 
seutukaavaliittojen perustamista. 
Kymenlaaksossa tähän vaiheeseen 
päästiin 1969, kun silloiselle Kymen 
lääninhallitukselle esitettiin Ky-
menlaakson seutukaavaliiton pe-
rustamista. Päätös valmistui nope-
asti. Alkuvaiheessa henkilöresurssit 
todettiin vaatimattomiksi ja uuden 
viraston henkilöstöä täydennettiin 

MUISTELUA 
YMPäRISTöASIOIDEN  
VIRALLISESTA KEHITYKSESTä 
MAAKUNNASSA
Risto Hamari

ristökysymysten parempaa huomi-
oonottoa vaadittiin myös virallisilta 
organisaatioilta. Yhteiskunnalli-
nen toiminta tapahtui aloitteiden, 
retkeilyjen ja aktiivisen osallistu-
misen keinoin maakunnan eri eli-
missä. Vähitellen ympäristöasiat 
löysivät tiensä niin kuntien kuin 
maakunnankin eri tasoille. Pää-
asiassa muistelen Kymenlaakson 
virallisen ympäristönsuojelun var-
haisvuosia.

Kymenlaakson maakuntaliitto 
(1937). Maakunta-ajatus konkreti-
soitui, kun Kymenlaakson osakun-
ta perustettiin (1933) Helsinkiin. 
Pian sen jälkeen käynnistyi itse 
maakuntaliitto (1937), jota voi pi-
tää vanhimpana julkisena toimija-
na. Maakunnan alue ei ollut edes 
muodostunut nykyiselleen, koska 
rajat vakiintuivat vasta toisen maa-
ilmansodan ja muutaman kuntalii-
toksen jälkeen. Maakuntaliitolla oli 
monenlaisia tehtäviä, eivätkä ym-
päristöasiat suinkaan olleet pääl-
limmäisinä heti sodan jälkeen. 

Vuosien kuluessa myös ympä-
ristökysymyksiin kiinnitettiin li-
sääntyvää huomiota. Se ilmeni yh-
teistyönä Kymenlaakson Luonnon 
Ystävien kanssa. Erityisesti henki-

Maakuntaliiton oppimateriaali- 
kansio. Kuva Risto Hamari.

Seutukaavaliiton teettämä 
harjuselvitys. Kuva Risto Hamari.

tasaista vauhtia. Tällöin valittiin 
suunnitteluosastolle suunnitteli-
jaksi Lasse Liljeqvist, vastuualuee-
naan Kymenlaakson luonto. Pitkän 
työuran ympäristökysymysten pa-
rissa tehnyt Liljeqvist lienee ensim-
mäinen maakuntatason virkamies 
tällä alalla. Seutukaavaa varten teh-
tiin kuitenkin tärkeää tutkimustyö-
tä. Tällaisesta esimerkkiä on Osmo 
Kontturin tekemä selvitys Kymen-
laakson harjuluonnosta. 

Seutukaavoitus kuitenkin mah-
dollisti huomion kohdistamisen 
suojelun kannalta merkittäviin 
luontokohteisiin. Kaavallisen muo-
tonsa asia sai, kun ensimmäinen 
vaihekaava, virkistys- ja suojelualu-
eiden vaihekaava saatiin valmiiksi. 
Siinä oli jo varauksia suojeltaviksi 
alueiksi, kun aiemmin suojeltaviksi 
oli esitetty lähinnä luonnonmuisto-
merkkejä, siis yksittäisiä puita, ki-
viä ja kasveja muutenkin. 

Kymenlaakson liitto (1993).  
Maakunnallisen suunnittelun voi-
mavarat vahvistuivat merkittäväs-
ti, kun seutukaavaliitto ja maa-
kuntaliitto sulautuivat yhteen 
Kymenlaakson liitoksi. Useat toi-
mihenkilöt jatkoivat työtään uuden 
organisaation puitteissa, mutta toi-

Maakuntakaavan SL ja S merkinnät eivät ole suojelleet 
Kajasuota ojitukselta. Kuva Markku Suoknuuti.

Suo-ojitus ja istutusmetsät kohtelevat kaltoin kahta erilaista 
ekosysteemiä. Kuva Markku Suoknuuti.
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ympäristökeskus julkaisi tuolloin 
ympäristön tilaa teemoittain käsit-
televää asiakaslehteä, Kaakkuria.

Ympäristökasvatus sai lisäpot-
kua ELY-keskuksen aloittaessa, kun 
maakuntaan syntyi yhteistyöver-
kosto KYY, Kymenlaakson ympä-
ristökasvatusyhteisöt (2014). Se laati 
maakuntaan ensimmäisen ympäris-
tökasvatusstrategian ja on toiminut 
säännöllisesti perustamisestaan al-
kaen. ELY-keskus toimii tämänkin 
verkoston henkisenä kotina.

Muut viranomaiset ja orga-
nisaatiot. Ympäristökysymykset 
ovat niin monitahoisia, että nii-
tä sivuavia tehtäviä on lukuisilla 
muillakin sektoriviranomaisilla ja 
erillisillä organisaatioilla. Sellai-
sia ovat monet piiriviranomaiset, 
kuten metsäalan, maatalouden, 
kalatalouden piirit ja Kymen ve-
siensuojeluyhdistys (nykyisin Ky-
mijoen vesi ja ympäristö ry).  Myös 
Kotkan ympäristölukion, Luonto-
koulu Hailin ja Nuorisokeskus An-
jalan toiminta on laaja-alaista.

mintaa organisoitiin uudelleen ja 
uusia työntekijöitäkin palkattiin. 
Ajan mittaan ympäristöasioiden 
hoitokin tehostui. Sen jäntevöittä-
miseksi liittoon perustettiin Ym-
päristöpoliittinen neuvottelukunta, 
joka ensi töikseen laati selvityksen 
maakunnan ympäristön tilasta. 
Ympäristökysymyksien vastuuhen-
kilöksi valittiin Liljeqvistin jälkeen 
Frank Hering.  Neuvottelukunnan 
nykyinen puheenjohtaja on An-
na Kiiski ja nykyisenä ympäristö-
suunnittelijana toimii Kaisa Leino. 

Uraauurtavaa oli myös suunnit-
telun ohjaaminen mereiseen ym-
päristöön, myös pinnanalaiseen 
luontoon. On selvää, että ympä-
ristökysymyksiin kiinnitettiin ai-
empaa enemmän huomiota, sillä 
maassa toimi jo oma ympäristöhal-
linto, jolla oli organisaatiot kunta-
tasolta maakuntien ja läänien kaut-
ta koko maan tasolle.

Tälle vuosituhannelle tultaessa 
oli päästy tasolle, jossa ympäris-
töasioita käsittelivät yliopistotut-

Vuosiraportti maakunnan 
ekotehokkuudesta.  
Kuva Risto Hamari.

la Leningradin alueella Taarnan 
kanssa, kun maaherramme lähetti 
delegaation tutustumaan ympäris-
töasioiden hoitoon naapurimaas-
sa. Voi vain lievästi viitata, että 
havainnot olivat mullistavia, sillä 
matkan aikana meille esiteltiin jä-
tehuoltoa, vesikysymyksiä ja maa-
talouden erikoisasioita.

ELY-keskus (2010). Lääninhal-
litukset ovat jo menneet, ja vas-
taavan tason tehtävät ovat nyt 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksella. 
Ympäristöasioilla on siellä oma 
osastonsa, ja sen päällikkönä toimi 
alkuvaiheessa Pentti Välipakka.  
Osastossa oli jo useita henkilöitä 
eri ympäristösektoreita hoitamas-
sa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
on myös niitä harvoja maamme 
ELY-keskuksista, joissa ylijohtaja-
na on ympäristöpuolen johtaja.

ELY-keskuksen edeltäjän, Kaak-
kois-Suomen ympäristökeskuksen,  
aikana ympäristökysymyksistä on 
koottu kattava tietokirja. Lisäksi 

Kuvat ylhäältä alas:

Avohakkuussa metsäekosysteemi 
muuttuu totaalisesti.  
Kuva Markku Suoknuuti.

Merestä kuroutuneet lahdet, eli fladat 
ja kluuvit, ovat usein kirkasvetisiä 
ja monimuotoisia elinympäristöjä. 
Kuvassa hauki ui särkikalaparven läpi 
Chara tomentosa -näkinpartaisniittyjen 
keskellä Virviikin alueella.  
Kuva Petra Pohjola.

Ulkomerellä Itäisen Suomenlahden 
kansallispuistossa rakkohauru (Fucus 
vesiculosus) kasvaa rehevöitymisestä 
huolimatta runsaana muodostaen 
elinympäristön paitsi kuvassa 
näkyvälle punahelmilevälle 
(Ceramium tenuicorne), myös monille 
selkärangattomille ja kaloille.  
Kuva Petra Pohjola.

kijat, aluehallintojen ja kuntaliit-
tojen virkamiehet sekä kunnalliset 
elimet. Se ei kuitenkaan merkitse 
vapaaehtoisen ympäristönsuoje-
lutyön merkityksen vähenemistä. 
Päinvastoin voi olettaa, että har-
rastajien ja viranhaltijoiden yh-
teistyöllä on mahdollisuus päästä 
aiempaa parempiin tuloksiin. Vie-
lä eivät kuitenkaan tulokset eri-
laisten mittalukujen osalta osoita 
ympäristön voivan hyvin. Omassa 
maakunnassamme asiaa kuitenkin 
seurataan säännöllisesti, siitä esi-
merkkeinä ympäristön tilaa käsit-
televät seurantaraportit. 

Kymen lääninhallitus. Kymen-
laakson ja Etelä-Karjalan alueet 
kattava Kymen lääninhallitus hoi-
ti myös omalta osaltaan ympäris-
tökysymyksiä. Läänin ympäris-
tönsuojelun tarkastajana toiminut 
Jorma Taarna tunsi Kymenlaak-
soa omakohtaisesti, sillä hän oli 
tehnyt kasvitieteen tutkimuksia 
mm. Jaalassa. Itsekin sain mie-
lenkiintoisen tilaisuuden vierail-

Seurantaraportti Kymen läänin 
ympäristön tilasta.  
Kuva Risto Hamari.

Kaakkois-Suomen ympäristön tila, 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus  
(2000). Kuva Pentti Välipakka.
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tilannekuvaa ja massiivisia 
haasteita
Ihmislajin runsastuminen ja ihmis-
toimintojen vaikutukset muuttavat 
nopeaan tahtiin maapallon hauras-
ta elonkehää. Ekologiset riskirajat 
on ylitetty ja luonnon monimuotoi-
suus katoaa. Ilmasto muuttuu toi-
miemme seurauksena kiihtyvällä 
nopeudella. Luonnon kantokyky ei 
kestä sitä, että ihmistoiminta levit-
täytyy yhä laajenevalle alueelle ja 
luonnonvaroja käytetään kestämät-
tömällä tavalla. Kasvi- ja eläinlaje-
ja katoaa tai on häviämisuhan alla 
merkittäviä määriä. Lajien lisäk-
si luontotyyppejä ja ekosysteemejä 
häviää tai on vakavasti uhattuna. 

Ilmastonmuutoksen hillitse-
mistä ja siihen sopeutumista vai-
keuttaa, että tehokasta kansainvä-
listä yhteistä sopimusta ei helpolla 
synny. Viimeisin näyttö tästä saa-
tiin Glasgow’n ilmastokokoukses-
ta. Onneksi silti monet tosiasiat il-
mastomuutoksen mekanismeista 
aletaan laajalti tunnustaa, mikä li-
sää edellytyksiä myös myönteiselle 
kehitykselle. Glasgow’n ilmastoko-
kouksessa ei enää esimerkiksi ollut 
tarvetta erikseen todistella ihmisen 
osallisuutta ympäristön ja ilmaston 
muutokseen. Kokouksen seurauk-
sena toimintoja kammetaan glo-
baalisti ympäristömyönteisempään 
suuntaan. Onko myönteinen kään-
ne riittävän nopea, siitä kiihkeä kes-
kustelu jatkuu varmasti.  Jatkuvana 
pyrkimyksenä on, että meidän eko-
loginen jalanjälkemme ei ylittäisi 
maapallon kykyä tuottaa uusiutuvia 
luonnonvaroja ja kasvihuonekaasu-
päästöjä. Maailman ylikulutuspäivä 

ajoittuu noin heinä-elokuun vaih-
teeseen, mutta meillä suomalaisilla 
kansallinen ylikulutuspäivä oli tänä 
vuonna jo 10. huhtikuuta. Tilanne-
kuva on kuin tuomiopäivän profe-
tiasta. Edellä todettu antaa aihetta 
miettiä, miten haluamme elää, mi-
ten haluamme viedä elämää eteen-
päin? Kaikesta huolimatta yritäm-
me täällä Suomessa tehdä omista 
lähtökohdistamme osuutemme. Te-
kemistä riittää.

elY-keskuksilla on rooli luon-
non- ja ympäristönsuojelussa
Laissa on säädetty ELY-keskusten 
tehtäväksi edistää alueellista ke-
hittämistä hoitamalla valtionhal-
linnon toimeenpano- ja kehittä-
mistehtäviä. Suojelukysymyksiin 
liittyviä erikseen mainittuja teh-
täviä ovat mm. ympäristönsuoje-
lu, luonnon monimuotoisuuden 
suojelu ja kestävä käyttö sekä ve-
sivarojen käyttö ja hoito. Lisäksi 
on aiheellista todeta, että ELY-kes-
kukset valvovat yleistä etua ympä-
ristö- ja vesiasioissa, tuottavat ja ja-
kavat ympäristöä koskevaa tietoa 
sekä parantavat ympäristötietout-
ta, ehkäisevät ja torjuvat ympäris-
tövahinkoja ja -haittoja, huolehtivat 
valtion vesitaloudellisista luvista ja 
yksityisoikeudellisista sopimuksis-
ta sekä huolehtivat ympäristö-, ve-
sihuolto- ja vesistötöiden toteutta-
misesta.

Tällä hetkellä ELY-keskuksille 
annettu tehtävä luonnonsuojelu-
kysymyksissä on vielä eräänlainen 
jarrumiehen työ, missä kielteistä 
kehitystä yritetään annetuilla voi-
mavaroilla edes hidastaa.   

luonnonsuojelua luonnon-
suojelulain perusteella
Luonnonsuojelulaki määrittää ELY-
keskuksen luonnonsuojelutehtävää. 
Luonnonsuojelulaissa ELYn tehtä-
vänä on edistää ja valvoa luonnon- 
ja maisemansuojelua alueellaan. 
ELY-keskus toimii luonnonsuoje-
luasioissa lisäksi tukiviranomaise-
na ja ohjaa, valvoo ja edistää tuen 
toimeenpanoa ja soveltamista. Tu-
kiviranomaisena ELY-keskus voi 
myöntää tukea hakemuksesta tai 
maanomistajan suostumuksella. Jos 
tuki edistää tuen saajan taloudellis-
ta toimintaa, se voidaan myöntää 
vain hakemuksen perusteella.

ELY-keskus toteuttaa luonnon-
suojelutehtäväänsä valvomalla 
maankäyttöä, hankkeita ja maan-
käytön suunnittelua. Edistämisteh-
tävässä ELY-keskus toteuttaa luon-
nonsuojelua tekemällä selvityksiä ja 
tilaamalle luonnonsuojelua edistäviä 
hankkeita. 

ELY-keskuksilla on tärkeä roo-
li valtakunnallisesti merkittävien 
luonnonarvojen turvaamiseksi laa-
dittujen luonnonsuojeluohjelmien 
toteuttamisessa. Hyvin konkreet-
tista toimintaa on ollut Etelä-Suo-
men metsien monimuotoisuuden 
toimintaohjelman eli METSOn to-
teutus. Siinä kunnianhimoisena 
tavoitteena on ollut vapaaehtoisin 
keinoin pysäyttää metsäisten luon-
totyyppien ja metsälajien taantumi-
nen sekä vakiinnuttaa luonnon mo-
nimuotoisuuden suotuisa kehitys 
vuoteen 2025 mennessä.

ELY-keskuksella on iso rooli San-
na Marinin hallituskaudella aloite-
tun Helmi-elinympäristöohjelman 

Ympäristönsuojelun haasteita
Näkökulmia Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta

Kuvat ylhäältä:

Tulvametsää Pyhtään Tyyslahden  
METSO-suojelualueella.  
Kuva Simo Jokinen.

Soidensuojelussa huomioidaan mm. 
uhanalaisia suoluontotyyppejä. 
Sararämeet ovat valtakunnallisesti 
vaarantuneita (VU), mutta Etelä-
Suomessa jo erittäin uhanalaisia (EN). 
Kuva Markku Suoknuuti.

Soita ennallistetaan Kymenlaakson 
alueella mm. Valkmusan 
kansallispuistossa. Kuva Munasuon 
ennallistamisalueelta, jossa 
suometsätieteen professori Harri 
Vasander ja Metsähallituksen Helena 
Lunden keskustelevat suo-ojien 
peittämisestä ja puuston poistoista. 
Kuva Markku Suoknuuti.

toteutuksessa. Helmi-elinympä-
ristöohjelma 2021–2030 vahvistaa 
Suomen luonnon monimuotoisuut-
ta ja turvaa luonnon tarjoamia elin-
tärkeitä ekosysteemipalveluja. Sa-
malla hillitään ilmastonmuutosta 
ja edistetään siihen sopeutumista. 
Kunnianhimoisen Helmi-ohjelman 
teemat ansaitsevat tulla erikseen 
manituiksi. Ohjelman tarkoitukse-
na on
•	 suojella ja ennallistaa soita,
•	 kunnostaa lintuvesiä ja 

-kosteikoita ranta-alueineen,
•	hoitaa perinnebiotooppeja,
•	hoitaa metsäisiä elinympäristöjä, 

kuten lehtoja ja paahdealueita,
•	hoitaa ja kunnostaa pienvesiä 

ja rantaluontoa, kuten 
hiekkarantoja.

Pertti Perttola, alueidenkäyttöpäällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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Soidensuojelu on edennyt 
reippaasti nykyisen eduskun-
nan aikana. Soidensuojelun täy-
dennysehdotukseen sisältyi 755 
suojelualuekokonaisuutta (SSTE-
aluetta), joista valtaosa sijaitsi yksi-
tyismailla. Yksityismaiden suokoh-
teiden suojelua toteutetaan samoilla 
vapaaehtoisuudenperiaatteilla kuin 
on toteutettu METSO-ohjelmaakin 
jo vuosia. Helmi-ohjelmaan kuuluu 
myös soidensuojelun etenemisen 
seuranta. Helmi-ohjelman tavoit-
teena on suojella 60 000 hehtaaria 
arvokkaita suoelinympäristöjä.

 Natura 2000 -verkostoon kuu-
luvien alueiden valvonta on ELY-
keskusten vastuulla. Tavoitteena 
on turvata Natura-verkostoon kuu-

luville alueille suojeluperusteiden 
luontoarvot.

Ympäristönsuojelusta laajasti 
ja vaikuttamisen keinoja 
Kun luontoympäristöämme halu-
taan varjella pilaantumiselta ja hä-
viämiseltä, ihmistoimintaa tulee 
tarkastella kokonaisvaltaisesti. Pis-
temäisten kohteiden suojelu ei riitä, 
jos koko biosfääri on nopean kiel-
teisen kehityksen kurimuksessa. 
Tarkasteltavaksi tulee monia isoja 
kysymyksiä, kuten elämäntapam-
me, liikkumisen muodot ja tarpeet, 
tuotantotalouden painopisteet, 
metsien käyttö, elintarviketuotan-
to, kemikaalien käyttö ja energia-
kysymykset. 

Monet ympäristökuormitusta 
aiheuttavat toiminnot ja luonnon-
suojeluasiat ovat samalla alueiden- 
käyttökysymyksiä. Infraverkosto- 
jen maanpintaa peittävä laajuus tu-
lee pitää pienenä, mutta samalla 
verkostojen tulee olla tehokkaita. 
Energialähteiden tulee olla uusiutu-
via ja toimintojen energiatehokkai-
ta. Ympäristönäkökulmasta myön- 
teistä vaikutusta saadaan, kun pal-
velut ovat helposti saavutettavissa ja 
arjen liikkumistarpeen syyt mini-
moitu. Raideinfran ja siihen tukeu-
tuvan aluerakenteen kehittäminen 
kumipyöräliikenteen kustannuk-
sella johtaa myönteisempiin ympä-
ristövaikutuksiin. Ravinnon tulee 
olla mahdollisimman paljon lähi-

Lintukosteikoita parannetaan mm. Salminlahdella Kotkan ja Haminan rajalla ruovikoita niittämällä.  
Kuva Markku Suoknuuti.

Pyhtään Heinlahdessa perinnebiotooppien hoitoon käytetään ylämaankarjaa.  Kuva Markku Suoknuuti.

KAS ELY-keskus on saanut aikaan niittorajoituksia teiden pientareilla, joilla on 
suuri merkitys uhanalaisten kasvi- ja hyönteislajien uuselinympäristöinä.  
Kuva Markku Suoknuuti.

ruokaa. Haja-asumisesta on lähtö-
kohtaisesti päästävä eroon, ellei se 
liity elinkeinojen harjoittamiseen. 
Julkisin varoin ei tulisi tukea sel-
laista, mikä aiheuttaa tarpeetonta 
ympäristökuormitusta. Lääkkeitä 
ylikulutuksen ja kielteisten ympä-
ristövaikutusten hillitsemiseen on 
kyllä olemassa, mutta rohtojen kar-
vaus hillitsee tehokkaasti niihin 
liittyvää poliittista valmiutta.

ELY-keskusten roolina on sää-
dösten puitteissa ohjata investoin-
teja rahoitusvälineillä siten, että va-
litaan ilmastomyönteisiä ratkaisuja. 
Liikenneratkaisuissa pyritään sii-
hen, että joukkoliikenteen toimin-
taedellytykset turvataan. Kävelyn ja 
pyöräilyn toimintaedellytyksiä on 
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edistetty määrätietoisesti jo useiden 
vuosien ajan. Energiatehokkuu-
den ja uusiutuvien energialähteiden 
suosiminen on jo normaalia virka-
työtä. Hyviä asioita kaikki, mutta 
kun tavoitteeksi asetetaan kansalli-
sen ylikulutuksen taittaminen, niin 
edelleen kertaluokkaa enemmän 
pitäisi tehdä. 

Ympäristön- ja luonnonsuoje-
lussa määrällisen vaikuttamisen 
keinona meidän kolmiportainen 
kaavoitusjärjestelmämme tarjoaa 
hyvän välineistön, jolla on tehoa. 
Kaavoituksella on mahdollista vä-
hentää tehokkaasti energian ja ym-
päristön kuormitusta sekä edistää 
luonnonsuojelun tavoitetta. 

Yleispiirteisyydestään huoli-
matta maakuntakaavoitus on toi-
mivin keino luoda edellytyksiä 
kuntarajat ylittävälle viheryhteys-
verkostolle. Maakuntakaavalla on 
mahdollista ohjata aluerakennetta 
ja jossain määrin myös yhdyskun-
tarakennetta. Asialla on huomat-
tava vaikutus, koska siinä samalla 
ohjataan liikkumista, energian ku-

lutusta ja ihmistoimintojen peittä-
vyysvaikutuksia suhteessa luonto-
ympäristöön.

Paljon voidaan tehdä ympäris-
tön eteen myös yleiskaavoituksella. 
Sen avulla ohjataan kunnan sisäistä 
rakennetta, johon sisältyy väestön 
ja asumisen, työpaikkojen ja elin-
keinojen, palvelujen ja vapaa-ajan 
alueiden sekä näitä yhdistävien lii-
kenneväylien ja teknisen huollon 
verkostojen sijoittuminen ja niiden 
keskinäiset suhteet. Ratkaisuilla on 
iso vaikutus ympäristökuormituk-
sen hallintaan ja luontoarvojen säi-
lymiseen. 

Maankäytön suunnittelujärjes-
telmän vaikutusmekanismeista on 
huomattava, että suunnittelun ja 
muun viranomaisohjauksen tar-
kentuessa määrällinen vaikutta-
vuus pienenee. Asiaa voisi havain-
nollistaa esimerkiksi siten, että 
ympäristön kannalta on vahingol-
lisempaa tehdä 0-energiataloja, jos 
ne hajasijoitetaan, kuin kunnostaa 
vanhaa ja tiivistää rakennetta ny-
kyiseen infraan tukeutuen. Ener-

giatehokkaan rakentamisen ym-
päristöhyödyt voidaan mitätöidä 
moninkertaisesti, jos se edellyttää 
tehottoman infraverkon ylläpitoa, 
runsasta yksityisautoilua. Lisäk-
si höttöinen infraverkko vie tilaa 
luontoympäristöltä.     

Maankäytön ja toimintatapo-
jemme ratkaisut perustuvat de-
mokraattiseen päätöksentekoon. 
Mielipiteillä ja osallistumisella on 
merkitystä. Vaikuttamisen keino-
ja ovat viestintä, luotettavan tiedon 
välitys ja ympäristöasioiden pitä-
minen esillä. Vaikka yleinen kehi-
tys on ollut huolta herättävää, myös 
Kymenlaakson kehityksessä on ha-
vaittavissa toivonpilkahduksia. It-
seäni ilahduttaa jatkuvasti muu-
tos Kymijoessa. Muuttaessani pois 
Kaakkois-Suomesta 80-luvun alku-
puolella Kymijoki oli minulle kuol-
lut ja haiseva avoviemäri, jossa en 
välittänyt pestä edes käsiäni.  Muu-
tettuani uudelleen Kaakkois-Suo-
meen vajaat 30 vuotta myöhemmin 
muutos oli valtava. Nykyisin joesta 
saa jopa lohia. Hyviä asioita tapah-

tuu, jos yhteinen tahtotila on riittä-
vän laaja.

elY-keskusten resurssit ja 
katse kohti tulevaa
Asiat ratkaistaan politiikan kei-
noin ja toimeenpanoa jalkautetaan 
virkatyönä. ELY-keskusten ympä-
ristövastuualueiden resursseja ja 
tehtäviä alettiin vähentää heti ELY-
keskusten perustamisesta lähtien. 
Nykyisen eduskunnan aloittamisen 
jälkeen aallonpohja on ainakin tois-
taiseksi ohitettu. Erityisesti luon-
nonsuojeluun on voinut rekrytoida 
lisää henkilöitä.  Luonnonsuoje-
lussa tekemistä on paljon, ja jotain 
on myös saatu aikaiseksi. METSO-
ohjelmalla Kaakkois-Suomen met-
säluontoa on saatu suojelun piiriin 
noin 500 hehtaarin vuosivauhdilla. 
Soidensuojelua on kaakossa toteu-
tettu yli 200 hehtaarin vuosittaisel-
la tuloksella. Perinnebiotooppeja ja 
rantaluontoa on kunnostettu. Lin-
tuvesikunnostuksissa ruovikoitu-
neita rantoja on niitetty merkittäviä 
määriä. Toimintaan on liittynyt tä-

nä vuonna uusi avaus, missä niitet-
ty ruovikko kerätään talteen jatko-
käyttöä varten. Niitetty ruovikko on 
kaupallisesti hyödynnettävissä kas-
vualustan ja mullan valmistuksessa 
sekä kuivikkeena. Toiminnan mo-
nistumista odotetaan toiveikkaina.

Ilahduttavaa on huomata, että 
ELY-keskuksessa kaikilla vastuu-
alueilla ympäristökysymykset ovat 
tulleet keskeisiksi teemoiksi.  Asi-
oita pyritään ratkaisemaan ilmas-
ton ja luonnon kannalta myöntei-
sellä tavalla. Tehtävää luonnon ja 
ympäristön eteen on niin paljon, 
että saadut lisäresurssitkaan eivät 
poista sitä, että koko ajan myös 
jää jotain tärkeää tekemättä. On-
neksi kyynisyys ei ole nakertanut 
tekemistä, vaikka monella myös 
jaksaminen on koetuksella. Hyviä 
esimerkkejä myönteistä ympäris-
töteoista kaivataan ja niitä myös 
tuotetaan. Suuri haaste on yleisen 
mielipiteen kääntäminen vahvem-
min ympäristömyönteiseksi sekä 
sen kääntäminen teoiksi. Paljon on 
vielä tehtävää.  

Vasemmalla Pyhtään 
Munapirtin Versonpohjan 
hiekkarannat ennen 
hoitotoimenpiteitä syksyllä 
2021. 

Oikealla Versonpohjan ranta 
syksyn 2021 hoitojen jälkeen. 

Kuvat KAS ELY-keskus.

Ilahduttavaa on 
huomata, että ELY-
keskuksessa kaikilla 

vastuualueilla 
ympäristö- 

kysymykset ovat 
tulleet keskeisiksi 

teemoiksi. 
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Urpo Koponen

KololintuJen  
ahdinKo 

tehometsä- 
talous

Ja

Olen ripustanut elämäni aikana  
7 000 linnunpönttöä pääasiassa 

metsiin. pöntöistä puolet on 
edesmenneen ystäväni ja 

luonnonsuojelumiehen pertti 
leppäsen vuosina 1995–2017 

nikkaroimia ja toinen puoli 
minun valmistamiani 1958–2021. vaikka olen lintujen 

rengastaja, pöntöt on ripustettu maastoon ennen 
kaikkea lintujen pesäpaikoiksi, ei rengastamista 

varten. toki rengastan aktiivisesti edelleen, ja suurin 
osa rengastuksista tulee pöntöistä, mutta haluan 

painottaa asiaa tässä järjestyksessä. Käenpiika ja 
kottarainen kaappasivat minusta otteen  

ja tekivät lintuharrastajan.

”Käenpiika ja kottarainen kaappasivat minusta otteen ja tekivät lintuharrastajan.”

Viirupöllönaaras ja Urpo Koponen.  Kuva Timo Vesterinen.
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Kottaraisista se alkoi
Jo ennen kouluikää tunsin val-
taisaa vetovoimaa metsiä kohtaan. 
Viihdyin kaikenlaisessa metsä-
luonnossa, mutta ikikuusikoiden 
vetovoimaa ei korvannut mikään. 
Kun muistelen 1950-lukua, kos-
kemattomalta näyttävät jättikuu-
sikot ovat tallentuneet mieleeni 
ikiajoiksi. Tällaisia metsiä ei tar-
vinnut siihen aikaan lähteä etsi-
mään kaukaa, vaan lähimmät oli-
vat näköetäisyydellä lapsuuden 
kodistani. Usein ne olivat rakkai-
ta leikkipaikkoja ja seikkailuym-
päristöjä loputtomalle mielikuvi-
tukselle. Samalla ne synnyttivät 
elämänmittaisen kunnioituksen 
vanhaa metsäluontoa kohtaan ja 
kasvattivat nöyrän mielen.

Metsä oli jännittävä ympäristö, 
muttei juuri koskaan pelottava. Oi-
keastaan pikkupojasta tähän päi-
vään asti olen kokenut metsän aina 
turvapaikaksi ja yöpynyt metsässä 
taivasalla kymmeniä öitä.

Aina on nukuttanut hyvin, vaik-
ka monet muistot tulvivat mieleeni. 
Kerran tunsin unenpöppörössä, ett-
en ollut metsässä yksin. Kun aamul-
la tarkastelin lähiympäristöä, löysin 
aivan tuoreet karhun ulostekakka-
rat, miltei höyryävät!  Karhu oli ollut 
yön hämyssä seuranani vain 50 met-
rin etäisyydellä nukkumapaikasta-
ni. Olin aivan innoissani.

Lintuharrastukseni alkoi var-
hain. Ensimmäisen havaintovihon 
tein kahdeksanvuotiaana vuonna 
1956. Vihkoon oli kirjattu havain-
toja sekä pihapiiristä että lähimet-
sistä. Ihmettelin esimerkiksi sitä, 
että harakka teki vuodesta toiseen 
pesänsä lähinaapurin pihahongik-

koon, vaikka vaihtoi aika usein pe-
säpuuta. Samoihin aikoihin löysin 
lähikuusikosta merkillisen lahoku-
pin, joka oli ulkopuolelta verhoiltu 
upeasti sammalella ja jäkälällä. Ku-
pissa oli viisi kauniin sinistä, har-
vakseltaan mustapilkkuista munaa. 
Olin löytänyt elämäni ensimmäi-
sen laulurastaan pesän.

Kymmenvuotiaana kansakou-
lussa tehtiin neljännellä luokal-
la pakollisena työnä kottaraisen 
pönttö. Siis ei yleensä linnunpönt-
töä, vaan nimenomaan kottaraisen 
pönttö. Meidän pihallamme ei ollut 
yhtään ripustuspuuta pöntölle, jo-
ten ripustimme pöntön isäni avus-
tuksella saunan päätyyn lyhyen sei-
pään nokkaan.

Pöntössä ei pesinyt koskaan kot-
tarainen eikä myöskään talitiainen, 
varpunen eikä mikään muukaan pi-
hapiirin tutuista linnuista. Liikettä 
pöntöllä kuitenkin havaittiin, vaik-
ka ruskea, miltei kottaraisen kokoi-
nen lintu vaikutti salaperäisen vie-
raalta.  Lopulta uteliaisuus voitti, ja 
päätin katsoa pöntön sisälle. Yllätys 
oli melkoinen, kun pöntön pohjalla 
oli kymmenen valkoista munaa ja 
pönttöä asutti ruskea, tunnistama-
ton lintu. Lintukirja kertoi melko 
pian, että kysymyksessä oli käen-
piika. Pesintä onnistui, ja tuolloin 
syttynyt kipinä lintuharrastajaksi 
tuntuu hehkuvan yhä. 

Kottaraisilla meni 1950-luvul-
ta 1970-luvulle hyvin. Pönttöjä oli 
miltei joka pihassa, ja pöntöillä tai-
tavasti laulava kottarainen. 1970-lu-
vun puolivälin tienoilla kottaraiset 
yhtäkkiä katosivat pariksi kymme-
neksi vuodeksi, kunnes uusi nousu 
alkoi 1990-luvun puolivälissä. Kot-

taraisten katoamista selitettiin nii-
den joukkohävittämisellä talvehti-
misalueilla Britanniassa, Belgiassa 
ja Hollannissa. Joukkohävitysten 
syyksi kerrottiin mm. uhka lentolii-
kenteelle. Kottaraiset muodostavat 
muuttoaikana valtaisia kottarais-
pilviä, joissa tiheään sulloutuneita 
lintuja saattaa olla yhdessä parves-
sa tuhansia yksilöitä. Oli asia niin 
tai näin, todennäköisesti aika moni 
kottarainen päätyi myös huippura-
vintoloiden à la Carte -listalle.

Kun aloin ripustaa urakalla kot-
taraisen pönttöjä pihoille, mutta 
myös peltojen reunamille ja ran-
noille, huomasin, että pesimistavat 
olivat muuttuneet.  Ennen katoa-
mistaan 1970-luvulla kottaraiset 
pesivät pihassa kuin pihassa, mutta 
nyt linnut asettuivat mielellään pel-
to- ja rantamaisemiin. 

Oli yleinen väärinkäsitys, et-
tä kottaraisten katoaminen johtui 
muutoksista maataloudessa. Kun 
lehmät katosivat laitumilta, kotta-
raiset seurasivat perässä. Itse tein 
varsin pian 1990-luvun pöntötyk-
sieni yhteydessä havaintoja, että 
näillä asioilla ei ole riippuvuutta. 
Ripustin esimerkiksi Kotkan Suur-
niitylle, Eskolaan ja Veikkolaan 
120 kottaraisen pönttöä, ja niissä 
on ollut parhaimmillaan 105 pe-
sää yhtaikaa, vaikka alueella ei ol-
lut pöntötyksen ja pesimisen aikaan 
ainuttakaan lehmää eikä juuri mui-
takaan laiduneläimiä, kuten hevo-
sia tai lampaita.

Kehotankin ihmisiä auttamaan 
kottaraisia ja ripustamaan pönttö-
jä, jos peltoja tai rantamaisemia on 
tarjolla. Sopiva ripustuskorkeus on 
3–4 metriä eikä 6–10 metriä, jon-

ne pöntöt aikaisemmin ripustettiin. 
Korostan tässä yhteydessä, että pi-
hapiiriä ei tarvita. Kottaraisesta on 
tullut siis myös asumattomien reu-
nametsien, pellonreunojen ja ranto-
jen pesimälintu.

tehometsätalous vei  
kololinnuilta pesäpuut
1960-luvulla suomalainen luonto 
joutui ahtaalle, kun luonnontilais-
ten soiden massiiviset ojitusohjel-
mat ja tehometsätalouden avohak-
kuut käynnistettiin. Huomasin 
1960-luvun loppupuolella, että pöl-
löjen luontaiset pesäpaikat, suuret 
lahopökkelöt, joita kutsuttiin savu-
piipuiksi, katosivat hetkessä. ”Sa-
vupiippu” on siis 2–6 metrin kor-

”Olen kokenut metsän aina turvapaikaksi 
ja yöpynyt metsässä taivasalla kymmeniä öitä.”

Kuvat ylhäältä:

Lintuharrastus alkoi 10-vuotiaana, kun 
saunan päätyyn ripustetussa kottaraisen 
pöntössä pesi yllättäen käenpiika.  Kuvassa 
käenpiialle tarkoitettu erikoispönttö.  
Kuva Timo Vesterinen.

Urpo Koponen on suunnitellut 110 erilaista 
pönttötyyppiä ja saanut niissä toistaiseksi 
pesimään 72 lintulajia ja useita kymmeniä 
nisäkkäitä ja selkärangattomia.  
Kuva Timo Vesterinen.

Erikoispönttöjä nikkaroidaan!  
Kuva Timo Vesterinen.

Käärme-, lintu- ja pönttömiehen työauto 
täydessä varustuksessaan. Kuva Jorma Rasi.

”Kottaraisen pöntössä pesi  
yllättäen käenpiika.”
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kuinen, päältä avoin useimmiten 
haapapökkelö, jossa varsinkin vii-
rupöllö haluaa pesiä, mutta lehto-
pöllön pesiäkin olen pökkelöistä to-
dennut.

Päätin 1967 valmistaa ensim-
mäiset pöllönpöntöt, joista kym-
menen suurinta olivat katottomia 
ja kymmenen pienempää katolli-
sia. Ripustin pöntöt avohakkuiden 
viereen pystyyn jätettyihin met-
siin. Uskoin tuolloin, ettei minun 
tarvitse elämäni aikana auttaa pe-
säpaikka-asioissa muita kololin-
tuja kuin pöllöjä. Samalla ajattelin 
myös metsänomistajia, jotka saavat 
taimikoilleen turvaa myyriä vas-
taan, koska avohakkuille istutettiin 
miltei poikkeuksetta havu- tai leh-
tipuun taimia, jotka ovat myyrien 
herkkua, myyrät taas pöllöjen pää-
ravintoa.

määrä on noin 4 100, ja määrä 
näyttää hupenevan 50–80 pöntön 
vuosivauhtia.

Yksi selvä syy lienee monitoi-
mikoneiden käyttäjien sukupol-
venvaihdos. Kun motot otettiin 
käyttöön, liikuttavan moni ko-
neenkäyttäjä otti minuun yhteyttä 
ja ilmoitti, että metsä on kaadettu 
ja pöntöt löytyvät tien viereltä tuk-
kipinojen läheltä tai jonkun suuren 
laakean kiven päältä tms.

Olipa sellaisiakin metsäammat-
tilaisia, jotka veivät pöntöt kotiinsa 
ja ilmoittivat osoitteen, josta pöntöt 
voidaan noutaa. Myös hakkuutöi-
den alkamisajankohta ilmoitettiin 
usein ja pöntöt ehdittiin siirtää kii-
reettömästi toisaalle.

Edellä kuvattuja yhteydenottoja 
tuli 1990–2010 kymmeniä vuodes-
sa, tänä vuonna vain yksi.

Tilanteen synkkyyttä kuvaa hy-
vin se, että minulla on nykyisin 
puissa satoja pönttöjä, joita on met-
sätöiden vuoksi siirretty vähintään 
viisi kertaa uuteen ympäristöön. 
Vaikka pönttö on siirretty metsään, 
jossa ei ole minkäänlaisia merkkejä 
tulevista hakkuista, yhä useammin 
metsä on kaadettu ennen seuraavan 
kevään pesimiskautta.

Tuntuu siltä, että ainoa turvalli-
nen paikka linnunpöntölle on lähi-
luonto, kuten puistot, pienet rauhoi-
tusalueet ja asuinpaikan pihapiiri.

vanhoista metsistä  
riippuvaisten lajien  
ahdinko pahenee                             
Vanha metsä määritellään usein seu-
raavalla tavalla. Vanhassa metsässä 
1/3 puista on eläviä, kasvavia pysty-
runkoja, 1/3 puista kuolevia, kuollei-

Jos viirupöllö ei mene haaviin, haetaan se 
pöntöstä kainalossa. Kuva Timo Vesterinen.

Viirupöllön poikasia rengastetaan. Mukana retkellä on usein asiasta 
kiinnostuneita lapsia ja aikuisia. Kuva Timo Vesterinen.

ta tai keloja ja 1/3 puista on maassa 
kaatuneina, osa sammaltuneina jne.

Edellä kuvailtuja vanhoja metsiä 
on Kymenlaaksossa alle 3 %; oikea, 
päivitetty luku saattaa olla jopa alle 
2 %!

Luonnon monimuotoisuuden 
kannalta olisi korvaamattoman tär-
keää, että vanhoja metsiä, vaikka 
pikkupirstaleina, olisi kaikkialla Ky-
menlaaksossa. Niiden tulisi muo-
dostaa pitkiä, helminauhamaisia 
käytäviä, jotta esimerkiksi liito-ora-
vat voisivat elää ja lisääntyä. Pirsta-
leisuus on saattanut helmipöllön ja 
varpuspöllön sukupuuton partaalle.

Muistan hyvin, kun juttelin Poh-
jois-Kymenlaakson rengastajien 
kanssa Etelä-Kymenlaakson helmi- ja 
varpuspöllötilanteesta parikymmen-
tä vuotta sitten. Kerroin vuosituhan-
nen vaihteessa, että nämä pöllölajit 

Olin kuitenkin auttamatto-
man väärässä. Jo kymmenen vuot-
ta myöhemmin kaikki kololinnut 
kärsivät pesäpaikkapulasta ja tar-
vitsivat apua. Aloin tehdä metsiin 
tavallisia kuusi-, sini- ja talitiaisen 
pönttöjä, purupönttöjä hömö- ja 
töyhtötiaiselle, puukiipijän taka-
seinättömiä pönttöjä ja pönttöjä 
helmi- ja varpuspöllöille ja liito-
oravalle. Pönttöjä valmistui noin 
50 vuodessa, ja ne ripustettiin etu-
päässä metsiin, joista luontaiset ko-
lopuut puuttuivat.

Pääosin metsänomistajat olivat 
iloisia pöntötyksistä, jotka useim-
miten tehtiin yhteistyössä heidän 
kanssaan. Joskus luvan pyytämi-
nen pöntötystä varten oli vaikeaa, 
sillä maanomistaja saattoi asua ul-
komailla tai perikunnan hallussa 
olevan metsän pöntötystä vastusti 

”Tuntuu siltä, että ainoa turvallinen paikka 
linnunpöntölle on lähiluonto.”

”Joskus luvan pyytäminen  
pöntötystä varten oli vaikeaa.”

Kotkan Ylänummen viimeinen hyvä metsojen soidinpaikka sai 
väistyä. Kuva Matti Hämäläinen.

Haminan Metsäkylän Talsverinniittyjen entinen lintu- 
paratiisi, jossa vuosien saatossa ehti pesiä liito-orava,  
pikkusieppo, pyrstötiainen, neljä pöllölajia, viisi haukka- 
lajia ja peräti kuusi tikkalajia. Kuva Matti Hämäläinen.

joku perikunnasta.
Pääpaino pöntötysalueita valites-

sani oli vanhoissa metsissä, mutta 
aikaa myöten jouduin yhä useam-
min ripustamaan pönttöjä myös 
talousmetsiin, joista kololintujen 
pesäpaikat puuttuivat lähes tyys-
tin. Mielellään pöntötin sellaisia ta-
lousmetsiä, joita oli käsitelty varoen 
ja jonne oli jätetty pystyyn kaiken-
ikäisiä puita.

pöntötkään eivät ole turvassa
Kun Miljoona linnunpönttöä 
-kampanja päättyi vuoden 2015 
keväällä, olin ripustanut kuuden 
kunnan (Hamina, Kotka, Kouvo-
la, Loviisa, Luumäki ja Pyhtää) 
alueelle yli 3 000 linnunpönttöä. 
Pönttömäärä oli suurimmillaan 
vuonna 2018, jolloin pönttöjä oli  
4 300. Tällä hetkellä pönttöjen 
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Vielä vuosituhannen vaihtues-
sa en olisi uskonut, että Kotkan 
kaupungin nimikkolintu merikotka 
pesii elämäni aikana Kotkassa. 
Näin on kuitenkin tapahtunut 
vuodesta 2010 lähtien. Pesä ei 
tosin ole ollut aivan Sapokassa, 
Katariinan meripuistossa tai Kuu-
sisessa, mutta joka tapauksessa 
laajan kaupunkimme rajojen 
sisäpuolella.

Merikotka levittäytyi Saaristo-
mereltä itään hitaasti, ja vasta 
2009 todettiin ensimmäinen 
onnistunut poikaspesintä Loviisan 
itäpuolella. Sitten ei kulunutkaan 
kuin vuosi, kun tämä uljas ilmo-
jen kuningas pesi onnistuneesti 
ensimmäisen kerran Kotkan 
saaristossa.

Tällä hetkellä merikotka on 
levittäytynyt koko Suomenlahden 
alueelle aina itärajalle saakka. 
Merikotka tarvitsee kuitenkin laa-
jan reviirin, eikä tiheys voi kasvaa 
hallitsemattomaksi.

mitä saaristossa liiKKuvan  
pitäisi tietää meriKotKasta?
Kysymys on tärkeä, koska joka 
kolmas pesä tuhoutuu vuosittain 
ihmisen tahallisen tai tahattoman 
häirinnän vuoksi. Kriittinen aika 
pesinnän onnistumisen kannalta 
on helmikuun puolivälistä kesä-
kuun puoliväliin. Jos tietää pesän 
ja haluaa, että pesintä onnis-
tuu, linnuille tulisi suoda neljän 
kuukauden pesimisrauha. Tuona 
aikana ei tule liikkua niin lähellä 
pesää, että emolinnut joutuvat 
lähtemään lentoon, sillä silloin 
voi tapahtua peruuttamattomia 
asioita.

Merikotkat alkavat rakentaa 
pesää jo tammi-helmikuussa, ja 
muninta tapahtuu helmi-maalis-

Merikotka lekuttelee 
pesämetsän yllä, kalatiira 
kiusaa. Kuva Jorma Rasi.

Merikotka potee Kymenlaaksossa 
sekä pesäpuu- että pesäpaikkapulaa. 
Järeistä pesäpuista ovat viimeiset 
pystyssä! Kuva Timo Vesterinen.

kuun vaihteessa. Haudonta-aika 
on 45 vuorokautta, joten poikaset 
kuoriutuvat aikaisintaan huhti-
kuun puolivälissä. Emolintujen 
suojaa poikaset tarvitsevat kesä-
kuun puoliväliin saakka, mutta 
miksi?

Varislinnut, etupäässä korppi, 
mutta myös varis, rakentavat 
usein pesänsä samaan metsään 
merikotkan kanssa. Lähimmillään 
pesä voi olla vain muutaman 
kymmenen metrin päässä me-
rikotkan pesästä. Korppi ja varis 
tarkkailevat herkeämättä tilan-
netta kotkan pesällä ja kiirehtivät 
heti pesälle, kun emo tai emot 
nousevat siivilleen. Merikotkan 
munat tai pienet poikaset ovat 
välittömästi vaarassa joutua va-
rislintujen saaliiksi.

Vaara on olemassa niin 
pitkään kuin poikasten siivet 
eivät vielä kanna. Kansainväliset 
nettipalvelut, esimerkiksi Viron 
looduskalender.ee, ovat näyttä-
neet monta kertaa suoratoistona, 
miten erityisesti korppi ajaa meri-
kotkan lentokyvyttömät poikaset 
pesän reunalle ja huiskii ne siitä 
siivillään alas. Pudotusmatka on 
yleensä 10–20 metriä, ja pesän 
alla on kiusallisen usein kivikkoa.

Esimerkiksi Kotkan saaristossa 
tuhoutui vuonna 2021 ihmisten 
häirinnän vuoksi kolme pesää.

Merikotka lisääntyy hitaasti, 
useimmiten poikasia on vain yksi 
tai kaksi, harvemmin kolme.

Jos haluat, että merikotkan 
pesintä onnistuu, älä mene niin 
lähelle pesää, että poikasten 
turvana oleva emolintu joutuu 
poistumaan häirintäsi vuoksi pe-
sältään. Merikotka vaihtaa usein 
pesäpaikkaa epäonnistumisen 
jälkeen.

merikotka / urpo Koponen

Isot poikaset on joskus helpompaa 
käsitellä maassa.

Jos rengastuspaikka korkealla 
puussa on hankala, poikaset lasketaan 
korissa tai kassissa köyden avulla 
alas.  Tutkimustoimenpiteet, kuten 
mittaukset, punnitus, rengastus ja 
höyhennäytteiden otto onnistuvat   
turvallisemmin alhaalla maassa.  
Kuva Jorma Rasi.  

ovat Etelä-Kymenlaaksossa esimer-
kiksi Kotkassa ja Pyhtäällä pesivinä 
äärimmäisen harvinaisia. Pohjois-
Kymenlaakson rengastajat kertoivat, 
ettei tilanne ole siellä yhtä paha. Nyt 
parinkymmenen vuoden jälkeen he 
myöntävät, että tilanne pohjoisessa 
on samanlainen kuin etelässä.

Kehitys on huolestuttavaa, asioita 
tapahtuu nopeasti. Esimerkiksi Suo-
men noin 250 vakituisesti pesivästä 
lintulajista puolet on tullut uhan-
alaisiksi 30 vuodessa. En uskal-
la edes ajatella mahdollisuutta, että 
linnun laulu hiljenee metsässä.

”En uskalla edes 
ajatella mahdollisuutta, 

että linnun laulu 
hiljenee metsässä.”
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Suomessa metsävarat tunne-
taan poikkeuksellisen hyvin, 
onhan niitä kartoitettu tieteel-

lisesti jo sata vuotta. Luonnonva-
rakeskuksen (Luken) tutkimuksen 
mukaan Suomessa kasvaa nyky-
ään yli neljä kertaa enemmän jä-
reitä puita kuin sata vuotta sitten. 
Järeitä puita on tällä hetkellä eni-
ten eteläisimmän Suomen metsis-
sä. Järeiden lehtipuiden määrä on 
yli kolminkertaistunut. Vanhojen, 
yli 150-vuotiaiden, puiden määris-
sä ei ole tapahtunut samankaltaista 
muutosta kuin järeillä puilla. Vielä 
1970-luvun alussa metsissämme oli 
noin 829 miljoonaa vähintään 150 
vuoden ikäistä puuta. 2010-luvulla 
niitä on noin 800 miljoonaa. Ylivoi-
maisesti suurin osa vanhoista puis-
ta on Pohjois-Suomessa.

Mielikuva vanhan ajan runsas-
puustoisista ja järeistä metsiköistä 

on tilastojen mukaan harhaanjoh-
tava. 1960-luvulle asti metsät olivat 
inventointitietojen mukaan nykyi-
siin verrattuna varsin harvapuus-
toisia. Nykyisin puut ovat isompia 
kuin ennen ja puustoa on 1,7 ker-
taa enemmän kuin sata vuotta sit-
ten, yhteensä 2,5 miljardia kuutio-
metriä.

metsien luontoarvojen kehi-
tys ei ole ollut yhtä suotuisa 
Tuoreimman uhanalaisuussel-
vityksen eli  Punaisen listan  mu-
kaan Suomessa joka yhdeksäs laji 
on uhanalainen. Metsät ovat ensi-
sijainen elinympäristö noin kol-
masosalle maamme uhanalaisista 
lajeista. Lehtojen ja vanhojen met-
sien merkitys on uhanalaisten laji-
en kannalta huomattava. Lajien ja 
luontotyyppien suojelu on avain-
asemassa luonnon monimuotoi-
suuden turvaamisessa. Metsissä ja 
perinneympäristöissä elää eniten 
lajeja, mikä osaltaan selittää uhan-
alaisten lajien suurta määrää. Met-
siä voi siis perustellusti sanoa luon-
non monimuotoisuuden kehdoksi. 

Yksityismetsänomistajat omis-
tavat pääosan Suomen metsistä, ja 
he päättävät, miten omaa metsää 
hoidetaan tai käsitellään. Metsäser-
tifiointijärjestelmät ohjaavat käy-
tännön toimintaa ja sen laatua var-
sin tehokkaasti kaikissa tuotannon 
vaiheissa. Myös nykyinen erittäin 
joustava metsälaki mahdollistaa 
monipuolisen metsien käsittelyn 

ja metsäluonnon erityispiirteiden 
huomioon ottamisen. 

Metsänomistajilla on yhä suu-
rempaa kiinnostusta metsien hoi-
toa ja niiden luontoarvoja kohtaan. 
Metsien muut kuin puuntuotan-
nolliset arvot ovat monelle met-
sänomistajalle jopa puuntuotantoa 
tärkeämpiä tavoitteita, mutta heil-
lä ei läheskään aina ole tietoa oman 
metsän erityisistä luontoarvoista. 

mitä metsäluonnon moni-
muotoisuuden turvaamiseksi 
tarvittaisiin?
Oikeaa ja luottamusta herättävää 
tiedotusta ja neuvontaa tarvitaan 
ennen muuta metsänomistajien 
suuntaan. On tärkeää, että metsän-
omistajat saavat metsäänsä koske-
vista luontoarvoista luotettavaa ja 
ymmärrettävää tietoa. Mitä parem-
min metsänomistajat tiedostavat 

oman metsänsä todellisia luontoar-
voja tai arvokkaita rakennepiirtei-
tä sitä helpommin ne voidaan ottaa 
huomioon. Epämääräiset ja puut-
teelliset tiedot lisäävät epäilyjä met-
sänkäytön mahdollisista rajoituk-
sista ja lisäävät vastakkainasettelua.

Hyvä yhteistyö metsänomista-
jien, eri metsäalan toimijoiden ja 
luontoasiantuntijoiden kesken aut-
taa kaikkia ymmärtämään toisiaan. 
Erityisen tärkeää olisi tehdä tiivis-
tä yhteistyötä esimerkiksi kasvi-, 
hyönteis- ja lintuharrastajien kans-
sa. Luontoharrastajilla on valtava 
määrä yksityiskohtaista elinympä-
ristö- ja lajikohtaista paikkatietoa. 
Hyvä olisi, jos myös metsänomista-
jia palkittaisiin nykyistä selvemmin 
oman metsän luontoarvoista ja nii-
den turvaamista koskevasta yhteis-
työstä, niin sanotusta omasta luon-
nontuottometsästä.

Merkittävä tekijä, joka haittaa 
luontoarvojen huomioon ottamis-
ta käytännön metsätaloudessa on 
maastotyöresurssien puute. Hak-
kuu- ja metsänhoitotöiden suun-
nittelu tapahtuu yhä suuremmassa 
määrin erilaisten digiaineistojen 
avulla toimistotyönä. Uudet digi-
taaliset paikkatiedot parantavat ti-
lannetta vähin erin, mutta edelleen 
on paljon puutteita ja väärääkin di-
gitaalista tietoa tarjolla, mikä vai-
keuttaa metsänomistajien ja metsä-
alan toimijoiden toimintaa.

Maaston pienialaisia erikoiskoh-
teita on vaikea paikantaa luotetta-
vasti työkohdesuunnitelmiin. Var-
sinkin talviaikaan toteutettavissa 
hakkuissa vaatimus on kohtuuton 
hakkuukoneen kuljettajille. Olisi 
erittäin tärkeää lisätä luontoarvo-
jen maastokartoituksia esimerkik-
si tunnetuilla arvokkailla maasto-

alueilla, kuten lehtokeskittymät, 
luonnontilaiset puronvarret, lähde-
alueet, jalopuuesiintymät ja paah-
dealueet. 

Suojeluohjelmien lisäksi tarvi-
taan kohdennettuja toimenpiteitä 
uhanalaisten lajien elinolosuhtei-
den parantamiseksi. Hyvä esimerk-
ki on Helmi-elinympäristöohjelma 
2021–2030. Sen avulla tartutaan 
Suomen luonnon köyhtymisen suu-
rimpaan suoraan syyhyn: elinym-
päristöjen vähenemiseen ja laadun 
heikkenemiseen. Ohjelman avulla 
rahoitetaan ja tehdään vaikuttavia 
tekoja luonnon monimuotoisuuden 
hyväksi. Samalla hillitään ilmas-
tonmuutosta ja edistetään siihen 
sopeutumista. Erilaiset luonnon-
hoitohankkeet ja elinympäristöjen 
ennallistamiset olisi hyvä kohden-
taa maantieteellisesti arvokkaim-
piin luontokokonaisuuksiin.

Yhteistyöllä vaikuttavaa 
metsäluonnon hoitoa

onko mahdollista raken-
taa yhteistä ymmärrystä 

koskien metsien eri käsitte-
lymenetelmiä, metsäluon-

non monimuotoisuutta, 
luontotyyppien uhanlai-
suutta ja ilmastomuutok-

sen uhkia? miten voitaisiin 
väittelyn sijaan rakentaa 
ymmärrystä ja yhteistyötä 
eri näkökulmien välille?

Kuvan lähde: Luonnonvarakeskus.

Seppo Repo                                                                                                     
Metsä- ja luontopalvelu S. Repo

Taipalsaaren Kyläniemessä on toteutettu paahde-elinympäristön hoitotoimenpiteitä eri hankkeissa vuosina 2007–2019. 
Ajuruohon siirtoistutuksia tehtiin vuosina 2017 ja 2019.  Kuva Juha Jantunen.
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Metsän eri kehitysvaiheet tarjoa-
vat vaihtelevia elinympäristöjä suu-
relle joukolle eri lajeja. Esimerkiksi 
avohakkuulla on monia myönteisiä-
kin vaikutuksia hyönteis- ja kasvila-
jistoihin. Uudistusalojen kukkivassa 
horsmakasvustossa vierailee muun 
muassa runsaasti kimalaisia, me-
hiläisiä, kukkakärpäsiä ja perhosia. 
Monimuotoisuuden ylläpitämisek-
si parhaita metsiä ovat eri kehitys-
vaiheessa olevat metsiköt, joissa on 
vaihtelevan ikäistä, kokoista ja eri 
puulajien puustoa ja pensaskerrosta 
vanhoine säästö- ja lahopuineen. 

Tärkeää olisi myös arvostaa sitä 
hyvää kehitystä, jota metsätaloudes-
sa on viimeisten 30 viime vuoden 
aikana saatu aikaan monimuotoi-
suuden turvaamisessa. Parannetta-
vaa on, mutta kehitys on ollut varsin 
myönteistä lisääntyneistä hakkuista 
huolimatta. Vastuullinen toiminta 
korostuu kaikkien metsäalan toimi-
joiden kohdalla, ja osaamista kehi-
tetään koko ajan. Mutta kun paljon 
tehdään, niin aina joskus tapahtuu 
virheitä ja tahattomia ylilyöntejä.

Tavoitteena on ollut lisätä ja 
parantaa paahdelajistolle sopivien 
elinympäristöjen määrää ja laatua 
Kyläniemessä. 

Kuvat vasemmalta:

Pienaukkojen polttoja toteutettiin 
2010 ja 2011. 

Hyvä luontainen 
hietaneilikkaesiintymä innosti 
ennallistamistoimenpiteisiin.

Ajuruohon siirtopistokkaista 
puolet oli 2021 elinvoimaisia 
ja luontaiset kasvustot ovat 
hyötyneet hoitotoimenpiteistä.

Kuvat Seppo Repo.

 Ilmastonmuutos on vakava uh-
ka, mutta luonnolla on kykyä so-
peutua ja tasapainottaa muutoksia. 
Toiset lajit hyötyvät ilmastomuu-
toksesta ja toiset kärsivät, se on 
luonnon sopeutumista muuttuviin 
olosuhteisiin. Todellinen uhka on 
kuitenkin metsätuhojen riskin li-
sääntyminen.

Ymmärrystä ja yhteistyötä eri 
näkökulmien välille
Metsä- ja ilmastokeskustelussa 
näyttää unohtuvan, että kyse on ko-
konaisuuksista. Päätöksiä ei voi teh-
dä vain yhden näkökulman perus-
teella, vaan ratkaisuja pitää hakea 
kokonaiskestävyyden kautta sovit-
tamalla yhteen sekä taloudellinen, 
ekologinen, sosiaalinen että kult-
tuurinen kestävyys.  

Paras lopputulos syntyy raken-
tavasta ja ymmärrystä lisäävästä 
yhteistyöstä yli mielipide- ja näke-
mysrajojen. “Naapuripöydistä huu-
telemalla emme saa aikaan paras-
ta mahdollista lopputulosta – eikä 
luontokaan siinä voita.” 

Taipalsaaren Kyläniemi 
kuuluu toiseen Salpausse-
län harjukokonaisuuteen. 
Kyläniemen harjualue, 

noin 14 km pitkä reunamuo-
dostuman osa, käsittää leveitä 
deltamaisia reunatasanteita, 
kumpuilevia reunalaajentumia, 
reunaterasseja sekä suuria reu-
naselänteitä.

Harjualue on valtakunnal-
lisesti arvokas ja merkittävä 
sekä maaperältään että eliös-
töltään. Kasvistoon kuuluvat 
mm. kangasvuokko, kangasa-
juruoho, kangassara, hietanei-
likka, hietaorvokki, häränsilmä, 
metsänätkelmä, ukontulikukka 
ja kangaskorte.

Paahdeympäristöt ovat har-
jumetsien monimuotoisuudelle 

arvokkaita harvinaistuneita 
elinympäristöjä. Suurin uhkate-
kijä on umpeenkasvu. Puuston 
latvuston sulkeutuminen hait-
taa paahteisuutta. Hyönteisistä 
paahdeympäristöjen lajeja on 
erityisesti perhosissa, myrkky-
pistiäisissä, kovakuoriaisissa ja 
sirkoissa. Yli 50 % uhanalaisista 
perhosistamme on riippuvaisia 
paahdeympäristöistä. 

Kohdealueella on toteutettu 
useita paahde-elinympäristöjen 
hoitotoimenpiteitä; Harjumet-
sien paahde-elinympäristöjen 
nykytila ja hoito -hanke 2007–
2008, Luonnonhoitoa liekillä 
-hanke 2010–11. Viimeksi alu-
eella on toteutettu paahde-
elinympäristöjen kunnostusta 
Light & Fire LIFE (LIFE 13 NAT/ FI/ 

000099) -hankkeessa vuosina 
2015–2019. 

Tavoitteena on ollut lisätä ja 
parantaa Kyläniemen alueen 
paahdelajistolle sopivien elin-
ympäristöjen määrää. Toteut-
tamalla pienaukkohakkuita 
(0,2– 0,5 ha / toimenpidekuvio), 
poistamalla rinnettä varjostavaa 
puustoa ja paljastamalla kiven-
näismaata on lisätty rinteen 
avoimuutta ja paahteisuutta. 
Tavoitteena myös aktiivisesti 
lisätä ajuruohon kasvustoja 
siirtoistutuksin hoitokohteilla sekä 
täydentää hoitotoimenpiteitä 
aiemmin vuosina 2010–2011 
poltettujen kuvioiden osalta. To-
teuttajana on ollut Metsäkeskus 
yhteistyökumppaninaan Etelä-
Karjalan Allergia- ja Ympäristö-
instituutti. 

Kokemuksia taipalsaaren Kyläniemen  
paahde-elinympäristöjen hoidosta.
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Suomen luonnonsuojelu-
liiton Kymenlaakson pii-
rin tärkein tehtävä on suo-
jeluvaikuttaminen. Tämä 

tarkoittaa aktiivisuutta tilanteis-
sa, joissa päätetään maan- ja luon-
nonvarankäytöstä Kymenlaakson 
maakunnan alueella. Piiri ja sen 
paikallisyhdistykset ovat ainoat 
riippumattomat luontoa puolus-
tavat organisaatiot maakunnassa, 
Kymenlaakson Lintutieteellinen 
Yhdistys ja Kotkan ympäristöseu-
ra poislukien. Rohkenen väittää, 
että Luonnonsuojeluliiton toimijat 
ovat näistä aktiivisimpia ja laaja-
alaisimpia vaikuttajia. Maakunnan 
muut toimijat ovat viranomaistaho-
ja kunnissa ja valtiolla. 

Mahdollisuutemme vaikuttaa 
luontoasioihin perustuu lakeihin, 
joissa ympäristöjärjestöt tunnuste-
taan osallisiksi erilaisiin suunnit-
telu- ja päätöksentekoprosesseihin. 
Osallisuus, kuten kuuleminen kaa-
va-asioissa, on ensimmäinen askel, 
toinen on kuulluksi tuleminen ja 
kolmas kädenjälkemme päätetyssä 
asiassa.

Luonnonsuojeluliitto Kymen-
laakson suorat vaikutusmahdol-
lisuudet rajautuvat ensimmäiseen 
vaiheeseen. Muu on kiinni asioiden 
valmistelijoista ja päätöksentekijöis-
tä, kuten viranomaisista, kuntapolii-
tikoista ja maanomistajista. Luonto-
järjestö voi nostaa asioita ja tarpeita 
esille, mutta ei sanella, mitä tehdään.

Voimme silti vaikuttaa Kymen-
laakson maan- ja luonnonvaran-

käyttöasioihin. Miten mahdollisuu-
temme käytämme ja mitä saamme 
aikaan, on aina tapauskohtaista. 
Teemme jatkuvasti valintoja. On-
ko tapaus sellainen, johon meillä on 
aikaa, osaamista ja keinoja puuttua? 
Entä miten se suhtautuu muihin 
työn alla oleviin tapauksiin? Kyse 
on priorisoinnista. Vaikka työmme 
esimerkiksi maakunnan metsien 
säilymiseksi on jatkuvaa, joudum-
me valitsemaan, mihin kohteeseen 
keskitymme, mikä on kiireellisem-
pää ja mikä voi odottaa. Kaava- ja 
lupa-asioilla varsinkin on oma ryt-
minsä, johon tarvitsee mukautua, 
jos aikoo olla mukana.

Kaavojen ja lupien kalteva 
pelikenttä
Kaava- ja lupa-asioihin sisältyy lain 
edellyttämänä luontoon liittyvien 
vaikutusten arviointi. Tiedot luon-
toarvoista ja -vaikutuksista perus-
tuvat hanketahon määrittelemiin 
tarpeisiin sekä luontoarvot ja -vai-
kutukset selvittäneen konsultin nä-
kemykseen. Luonnonsuojeluliitto 
Kymenlaakson osana on punnita, 
ovatko luontoarvot ja hankkeen 
vaikutukset tunnistettu riittävästi.

Joudumme monesti luottamaan 
annettuihin tietoihin ja korkein-
taan osoittamaan ilmeisiä puutteita, 
jotka edellyttäisivät lisäselvityksiä. 
Välistä selvityksiä täydennetään, 
useimmiten kuitenkin ei. Peruste-
luja ei anneta. Kuntien kaavamo-
nopoli näkyy myös luontoselvityk-
sissä, kun kunta toimii tilaajana ja 

Kymenlaakson luontoa 
puolustamassa

Turvetuotannossa pölyää ja pöly leviää usein myös  turvetuotantoalueen ulkopuolelle.  
Kuva Markku Suoknuuti.

huonosti toimivaan vesienkäsitte-
lyyn päästään puuttumaan viran-
omaisteitse. Tällaisiin rakenteellisiin 
vinoumiin on Luonnonsuojeluliitto 
Kymenlaakson hankalaa vaikuttaa, 
vaikka olemme paljon yrittäneet ja 
joskus onnistuneetkin.

ponnistelua metsien suojele-
miseksi
Luontoon kohdistuu vaikutuksia 
myös kaavoituksen ja luvituksen 
ulkopuolella, suurimpina niistä 
maa- ja metsätalous. Niiden koh-
dalla muuttavalta maankäytöltä 
ei edellytetä lupaa. Korkeintaan 
näin voi tapahtua uuden ojan te-
ossa. Vanhat ojat voi kunnostaa 
pelkän ilmoituksen varassa. Sa-
moin suon voi ojittaa, jos se tapah-
tuu pellonperustamistarkoitukses-
sa. Metsään voi tehdä avohakkuun 
kenenkään estämättä. Luonnon-
suojeluliitto Kymenlaakson kei-
not vaikuttaa, mitä maakunnan 

pelloilla ja metsissä tapahtuu, ovat 
siksi melko rajalliset.

Toimimme silti paljon metsien 
parissa. Laadimme ennen muuta 
suojelualoitteita. Tuomme maan-
omistajalle esille, miksi metsä olisi 
parempi suojeltuna kuin hakattuna. 
Metsiensuojelu perustuu Suomessa 
vapaaehtoisuuteen, Etelä-Suomen 
metsiensuojeluohjelma METSOon, 
joka nimestään huolimatta ulot-
tuu nykyisin Pohjois-Lappiin asti. 
METSO-suojelussa omistaja saa ve-
rottoman korvauksen metsästään. 
Yksityiset ja seurakunnat saavat 
täyden korvauksen, kunnat ja yhtiöt 
0–50 % puuston arvosta.

Luonnonsuojeluliitto Kymen-
laakso on tehnyt viime vuosina 
suojelualoitteita etupäässä yhtei-
söomistajille eli kunnille, seura-
kunnille ja metsäyhtiöille. Aloit-
teen läpimeno on aina positiivinen 
yllätys, vaikka perustelumme ovat 
vahvat: omistaja saa rahaa enem-

män kuin puukaupassa ja voi si-
joittaa summan metsätaloutta 
tuottavammin sekä ympäristövas-
tuullisemmin. Samalla omistaja 
säilyttää metsäekosysteemin elossa 
sen tuomine monimuotoisuus-, il-
masto-, virkistys- ja maisemahyö-
tyineen.

Hylätyt aloitteet kertovat usein 
enemmän omistajien arvo- ja aja-
tusmaailmasta kuin heidän hallin-
noimiensa metsien tilasta ja suoje-
lutarpeesta. Perustelut ovat välillä 
vaikeatajuisia. Erään omistajatahon 
mukaan metsiensuojelu on valtion 
vastuulla. Toisen mielestä Luon-
nonsuojeluliitto Kymenlaakson oli-
si pitänyt ostaa suojeltavaksi esite-
tyt metsät itselleen.

Vaikka voimme aina parantaa 
aloitteidemme laatua, niiden läpi-
meno on tuskin jäänyt luettavuu-
desta  kiinni. Vaikuttaa siltä, että 
esimerkiksi luottamustoimisissa 
on henkilöitä, jotka eivät tunne asi-

päättää, mitä selvitetään. Osa kun-
nista on kunnianhimoisempia huo-
mioimaan luontoaan kuin toiset.

Lupa-asioissa, kuten turvetuo-
tannon ympäristöluvissa, luonto-
arvojen ja luontovaikutusten tun-
nistaminen riippuu siitä, millaisen 
selvityksen lupaviranomainen hy-
väksyy. Turvetuotannon ympäris-
tölupahakemuksia täydennetään 
usein lupaviranomaisen pyynnöstä, 
koska hakijan antamat tiedot ovat 
puutteelliset. Puutteellisuus on niin 
yleistä, että se tuskin on sattumaa, 
kun hakijat ovat jopa kymmeniä 
vuosia alalla toimineita.

Ikuisuusongelma turvetuotan-
non ympäristöluvituksessa on toi-
minnan vaikutukset vesiin. Lupa-
järjestelmä lähtee siitä, että lupa 
tulee myöntää, jos siihen ei ole sel-
vää estettä, ja luvan tulee olla sellai-
nen, että sitä pystytään valvomaan. 
Tästä seuraa, että lainvoimaises-
ta luvasta huolimatta vesistövaiku-
tuksia ei tunneta tarpeeksi, koska 
toimintaa ei hallita riittävällä tark-
kuudella. Vaikutukset perustuvat 
arvioihin ja keskiarvoihin. Suokoh-
taisilla eroilla ja vuosittain vaihte-
levilla sääoloilla ei ole merkitystä. 
Turvetuotannon ympäristölupa-
järjestelmässä päästöjen määrä on 
ikään kuin päätetty jo etukäteen. 
Toiminta mahtuu siten lähtökohtai-
sesti luparajoihin.

Puutteellinenkin vaikutusseuran-
ta voi silti paljastaa, ettei näin aina 
käy. Menee kuitenkin vuosia, joskus 
jopa lähes kymmenen, ennen kuin 

Riku Rinnekangas, toiminnanjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry
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oita, joista ovat päättämässä. Huo-
mioiden, että METSO-ohjelma on 
käynnistynyt jo 15 vuotta sitten, se 
voi kuulostaa kummalliselta. Vaik-
kei päättäjä tuntisikaan metsäluon-
non ekologiaa, olisi suotavaa, että 
hän ymmärtäisi maan- ja luonnon-
varankäytön yhteyden luontokatoon 
ja ilmastonmuutokseen sekä orga-
nisaationsa vastuun niihin liittyen. 
Edellytykset vastuunkantoon ovat 
paremmat kuin koskaan, koska suo-
jelusta maksetaan. Aloitteemme voi 
myös nähdä ilmaisena palveluna ja 
kannusteena omistajalle tämän vas-
tuullisuuden kehittämistyössä.

maanomistajat avain- 
asemassa luontokadon  
torjunnassa
Luonnonsuojeluliitto Kymenlaak-
son haasteet ympäristönsuojelussa 
eivät liity niinkään toimiimme Ky-
menlaakson luonnon parissa, kuin 
ihmisten kanssa. Meidän tulisi vies-
tiä tekemisistämme nykyistä enem-
män. Meidän tulisi tehdä parem-
min näkyväksi ja ymmärrettäväksi, 
mitä teemme ja miksi, jotta asiat 
muuttuisivat, sillä muutos lähtee ih-
misen itsensä sisältä, sitä ei voi teh-
dä ulkopuolelta käsin.

Ympäristöongelmat ovat suuria 
niin Kymenlaaksossa kuin maail-
mallakin, mutta myös mahdolli-
suudet tehdä asioita paremmin ovat 
suuremmat kuin ennen. Vuosikym-
menten ja -satojen mittaan luontoa 
on kuitenkin jo ehditty muuttaa ja 
hävittää niin paljon, että korjatta-
vaa riittää. Samalla kaikki jäljel-
lä oleva arvokas luonto tulisi jättää 
rauhaan.

Vaikka on olemassa tarve, tieto 
ja keinot puuttua ympäristöongel-
miin, kynnys on ihmisten tietämyk-
sessä, arvoissa ja asenteissa. Nämä 
viime kädessä identiteettiä koskevat 
esteet ovat isoja, kenties liian isoja. 
Muutokset tapahtuvat vasta suku-
polvien vaihtuessa, jos silloinkaan. 
Yksilökohtaisten syiden ohella on 

yhteiskunnan rakenteellisia teki-
jöitä, paljolti elinkeinoihin ja talou-
teen liittyviä. Ne näkyvät kamppai-
luina mediassa ja politiikassa, kun 
saavutetuista eduista pidetään vii-
meiseen asti kiinni.

Suomen perustuslaissa vastuu 
luonnon monimuotoisuudesta kuu-
luu kaikille. Perustuslaki kuitenkin 
takaa myös vahvan omaisuuden 
suojan, ja siksi maanomistajat ovat 
avainasemassa. Olivatpa maan-
omistajat yksityisiä, yhteisöjä tai 
firmoja, niiden tulisi ottaa nykyis-
tä huomattavasti suurempi rooli il-
mastonmuutoksen ja luontokadon 
torjunnassa.

Kansalaisia kehotetaan jatkuvas-
ti tekemään kestäviä kulutusvalin-
toja, mutta maan- ja luonnonvaran-
käytöstä päättävien omistajatahojen 
vastuuttaminen on huomattavasti 
laimeampaa. Esimerkiksi Suomen 
metsäluonnon toimintakyvyn ta-
kaamiseksi tarvitsisi talouskäytön 
ulkopuolelle siirtää 30 % metsistä. 
Nykyisen noin 6 % suojeluasteen 
huomioiden lisäsuojelun osuus olisi 
mahdollista jakaa omistajaryhmien 
ja valtion kesken jälkimmäisen kor-
vatessa taloudelliset menetykset. 
Mutta toisin kuin ihmisten välisten 
kriisien, luontokriisien hoitoon ei 
tahdo löytyä rahaa, tai pikemmin-
kin poliittista tahtoa.

pitää katsoa  
mielikuvien taakse
Tässä lain, politiikan, talouden ja 
viestinnän monimutkaisessa peli-
kentässä Luonnonsuojeluliitto Ky-
menlaakso resurssiensa puitteissa 
toimii. Välillä tuntuu, että olem-
me mopolla moottoritiellä, mut-
ta Luonnonsuojeluliitto ja sen pai-
kalliset toimijat ovat silti kokoaan 
suurempia. Eräs syy siihen on toi-
mialamme, luonto ja sen puolus-
taminen. Niiden merkitystä ei ole 
enää helppo sivuuttaa. Oma haas-
teensa on näennäisvastuullisuus 
luonto- ja ympäristöasioissa, niin 

Paksu turvekerros on 
saanut väistyä ja sen alla 
oleva savinen pohjamaa 
on kuivatusojien luiskilla jo 
nähtävänä. 

Turvetuotantoalueen ojat 
ovat typpeä suosivan 
leveäosmankäämin 
(Typha latifolia) valtaamia. 
Ojat kuljettavat typpi- 
ja fosforipitoisia  vesiä 
turvetuotantoalueen 
alapuolisiin vesistöihin 
aina Suomenlahteen asti  ja 
rehevöittävät niitä. 

Kuvat Markku Suoknuuti.

Akkumateriaalitehtai-
den tulo Kotkaan ja 
Haminaan näyttää 
vääjäämättömältä. 

Hankkeita ympäröivä julkisuus 
on yksipuolista, otsikoissa ovat 
lähinnä työpaikat. Vaikutukset 
luontoon ovat jääneet vähäi-
semmälle huomiolle.

Liikenteen sähköistäminen on 
perusteltua ilmastonmuutoksen 
hillinnän kannalta, mutta asialla 
on kääntöpuolensa. Akkuma-
teriaalit ovat tyypillisesti uusiutu-
mattomia luonnonvaroja, joiden 
kaivu ja jalostus vaikuttaa monin 
tavoin ympäristöön. Akkumate-
riaalien jalostamisessa Kymen-
laaksossa keskeistä ovat vaiku-
tukset vesiin.

Kansainvälisten luonto- ja il-
mastopaneelien tutkijat ovat va-
roittaneet kapeakatseisuudesta 
ilmastonmuutoksen torjunnassa. 
Harkitsemattomat toimet voi-
vat vahingoittaa luontoa, mikä 
taasen voi entisestään vahvistaa 
ilmastonmuutosta.

Akkumateriaalilaitosten YVA-
ohjelma jätti vaikutukset rannik-
kovesiin ja laajemmin Itämereen 
avoimeksi. Vesistökuormituksen 
mittakaava alkaa hahmottua, 
kun lupien haku käynnistyy. 
Ennakoidulla maksimituotanto-
määrällä Haminan laitos aihe-
uttaisi typpikuormituksen, joka 
vastaa neljänneksen lisäystä 
nykyiseen Kotka-Hamina-meri-
alueelle tulevaan yhdyskuntien 
ja teollisuuden kuormitukseen. 
Typpi olisi vieläpä 100-prosentti-
sesti leville käytettävissä olevaa 
ammoniumtyppeä. Levämassa 
taas kuluttaa happea hajotes-
saan meren pohjalla.

Noin 20 kertaa Suomen-
lahden vettä suolaisempien 
prosessijätevesien purkualueel-
la aiheuttama voimakkaampi 
vesipatsaan kerrostuminen on 
omiaan lisäämään levämassan 
happea kuluttavaa vaikutusta. 

Vaarana on tällöin, että poh-
jan lähellä happi loppuu ja 
pohjaeliöt kuolevat. Hapetto-
missa oloissa alkaa muodostua 
rikkivetyä ja pohjasedimenttiin 
sitoutunut fosfori alkaa vapau-
tua vesimassaan.

Akkumateriaalilaitosten tuo-
ma kuormituslisäys tulisi vähen-
tää toisaalla yhteiskunnassa 
pois, jotta EU:n vesipuitedirektii-
vin tavoitteisiin pääsemiselle oli-
si edellytyksiä. Mistä vähennys 
otetaan, ja kenen kustannuksel-
la se tehdään? Huomionarvoi-
sia ovat niin ikään aikeet johtaa 
Kotkaan suunnitellun tehtaan 
jätevesiä Mussalon kunnalliseen 
puhdistamoon. Prosessivesien 
sisältämä suola voi aiheuttaa 
ongelmia aktiivilieteprosessille.

Vesien hyvä tila ei ole pelkkä 
kaunis tavoite, vaan osa EU:n ja 
Suomen lainsäädäntöä. Alka-
massa on viimeinen viisivuotis-
kausi, jonka jälkeen EU-maiden 
sisävesistöjen ja rannikkovesien 
tulisi olla hyvässä tai sitä pa-
remmassa tilassa. Kotkan ja 
Haminan alueen rannikkovesien 
tila on luokiteltu tällä hetkellä 
tyydyttäväksi ja välttäväksi. 
Vuoden 2027 jälkeen tilatavoit-
teisiin ei saa poikkeuksia enää 
yhtä helposti, ja tavoite koskee 
koko Itämerta.

Akkumateriaalilaitosten pro-
sessivesille olisi mahdollista to-
teuttaa suljettu kierto. Se on en-
nen kaikkea kustannuskysymys. 
Jätevesien johtaminen putkea 
pitkin Itämerta rehevöittämään 
ilmastonmuutoksen torjunnan 
nimissä ei pitäisi olla vaihtoehto 
sen enempää lainsäädännön 
kuin luonnonkaan kannalta.

Pekka Raukko
puheenjohtaja
Riku Rinnekangas
toiminnanjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliiton 
Kymenlaakson piiri ry

sanottu viherpesu. Asioiden sano-
taan olevan hyvin, mutta tilantei-
den ja tekojen todellinen laita jää 
epäselväksi.

Viimeaikainen keskustelu EU:n 
taksonomiasäätelyn ympärillä ker-
too, kuinka tärkeää on tunnistaa 
luontoon kohdistuvat todelliset ra-
situkset, jotta ympäristöongelmia 
voidaan ratkoa. Maan- ja luonnon-
varankäytön hallinta on Suomessa 
edelleen liikaa mielikuvien varaan 
rakennettua, aina maan hallituk-
sesta lähtien. Tämä on toivottavas-
ti pikkuhiljaa muuttumassa. Luon-
nonsuojeluliitto Kymenlaakso pyrkii 
muutosta osaltaan vauhdittamaan.

akkumateriaalitehtaiden haitat  
itämerelle minimoitava
luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson syyskokouskannanotto 2021



Kymenlaakson 
maakuntakaava 2040
Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson keskeisimpiä 
tavoitteita oli saada uusi maakuntakaava oh-
jaamaan myös metsätalousmaita, jotka oli jätet-
ty aiemmin kaavan ulkopuolelle. Tavoitteena oli 
saada mukaan samalla alueita, joilla ei tehtäisi 
avohakkuita. Kaavoitustyön yhteydessä tunniste-
tut siniviheryhteysvyöhykkeet olivat kohteita, missä 
jatkuva kasvatus olisi erityisesti tarpeen.

Kaavatapaamisissa voimasuhteet olivat noin 
10:1 metsien talouskäytön puolustajien hyväksi. 
Paikalla oli myös UPM:n edustaja, joka vaati, että 
Kymenlaaksossa pitää tehdä sama mitä Keski-
Suomessa oli juuri tehty: maakuntakaavassa ei 
saa olla mitään rajoituksia metsätaloudelle.

Kaavan ensimmäiseen versioon saimme mai-
ninnan erirakenteisesta metsänhakkuusta sinivi-
heryhteysalueille. Kierros kierrokselta merkintää 
lievennettiin, kunnes se jätettiin kokonaan pois. 
Metsäalan lobbaus oli erittäin voimakasta. Vakio-
perustelu oli, että tulee toimia ”lain rajoissa”. Se oli 
tyhjää puhetta, sillä metsälaki nimenomaan mah-
dollistaa erirakenteismenetelmän avohakkuun 
rinnalla. Lopputulos oli, että Kymenlaakson uusi 
maakuntakaava ei ohjaa Kymenlaakson talous-
metsien hakkuita mitenkään.

Kotkan Keltakallion  
asemakaavamuutos
Kotkan kaupunki valmisteli kaavamuutoksella 
tonttia akkumateriaalitehtaalle. Kaavoituksen 
yhteydessä ei tehty luontoselvitystä vaan käytet-
tiin YVA-arvioinnin yhteydessä tehtyä selvitystä. 
Kaavan ensimmäiseen vaiheeseen lausuttaes-
sa luontoselvitystä ei ollut saatavilla. Kun selvitys 
tuli, kävi ilmi, että oli selvitetty liito-oravaa, vaikka 
kaava-alue ei ole lajille ominaista elinympäristöä. 
Selvityksessä oli toisaalta havaittu mäntykankaalle 
tyypillistä kangasmaitikkaa. Kasvi on toisen direk-
tiivilajin, kirjoverkkoperhosen, toukkien ravintokas-
vi. Lisäselvityksiä ei tehty, vaikka esitimme ne tar-
peelliseksi.

Kaavaprosessia on leimannut Kotkan kaupun-
gin taholta kova kiire. Alueen kaavoituksessa al-
kaa pian seuraava vaihe. Tällä alueella on MET-
SO-suojeluun soveltuvaa metsää, jotka Kotkan 
kaupunki on valtuustonsa päätöksellä luvannut 
suojella. Kaavoittajan mukaan tässä tapauksessa 
tuo päätös ei kuitenkaan päde.

Haminan Summansuon 
turvehanke
Kymenlaakson aktiivisin turveyhtiö PJ Turve pyrkii 
kaivamaan pienelle Summansuolle. 14 hehtaarin 
hankkeessa on meneillään toinen valituskierros. 
Ensimmäisellä kerralla lupa kaatui hallinto-oikeu-
dessa pitkälti niiden seikkojen perusteella, joita 
Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakso oli valitukses-
saan esittänyt. Toisen valituksen laati PJ Turve, kun 
lupaviranomainen Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto hylkäsi yhtiön uuden hakemuksen.

Hakija esitti, että Summansuo on menettänyt 
luontoarvonsa, ja perusteli tätä suon reunaosien 
tilalla. Näin siitä huolimatta, että yhtiön lupaha-
kemus kohdistui reunojen sijaan suon keskiosaan, 
joka on säästynyt ojitukselta ja on edelleen pitkälti 
luonnontilainen.

Nykyisessä ympäristönsuojelulaissa uusien tur-
vetuotantoalueiden sijoittumisessa tulee arvioida 
luonnonarvoja. Turveala tekee kaikkensa, että 
suot, joille se on menossa, katsottaisiin luontoar-
vonsa menettäneiksi. Paksuturpeiset avosuot kiin-
nostavat kaivajia. Ne ovat lähes aina niitä, joihin 
turvetuotantoa ei tulisi lain mukaan kohdistaa. 
Seuraus on, että jokaisesta suosta käydään kamp-
pailu oikeusasteissa. Köyhälle luonnonsuojeluyh-
distykselle taakka on kohtuuton, kun vastassa on 
valtion miljoonatukia nauttiva Vapo (nykyinen 
Neova) tai AAA-luottoluokituksellaan ylpeilevä PJ 
Turve.

Valitushinnat ovat kaikille samat. Yksi hävitty 

Kirjoverkkoperhonen (Euphydryas maturna) on rauhoitettu direktiivilaji. Sitä, eikä 
monia uhanalaisia hyönteisiä riittävästi huomioida maankäytön ympäristövaikutusten 
arvioinneissa ja päätöksentekoprosesseissa. Kuva Markku Suoknuuti.

Haminan Summansuon turvekerros 
on toistaiseksi säästynyt suon 5–6 m 
paksulla keidasrämeellä.  
Kuva Markku Suoknuuti.

Hakkuu-uhan alta suojeluun siirrettyä kuusimetsää Riihisaaressa. 
Kuva Mikko Hannonen.
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hallinto-oikeusjuttu maksaa 260 euroa ja tekee 
0,62 % vuosibudjetistamme. Vastaavasti koko bud-
jettimme on Vapon vuotuisesta liikevaihdosta noin 
0,008 %. Hallinto-oikeusvalituksen tulisi maksaa 
Vapolle noin 3,4 miljoonaa euroa, jotta budjetti-
vaikutus olisi sama kuin meille.

UPM metsien suojelu 
Halla-Sippolassa
Metsäyhtiö UPM suojeli maitaan Kouvolan Halla-
Sippolassa viisi vuotta sitten. Luonnonsuojeluliit-
to Kymenlaakso vaikutti vahvasti suojelun toteu-
tumiseen. Kesäkuussa 2013 olimme yhteydessä 
UPM:ään, joka oli aikeissa hakata Haukkasuon 
eteläpuolella Heinojantien varressa sijaitsevan 
metsän. Puissa oli jo hakkuualueen osoittavat ns. 
leimikkonauhat, ja muutama puu oli kaadettu. Yh-
teydenottomme jälkeen UPM pidättäytyi hakkuis-
ta. Metsän suojelu toteutui lopulta 13 hehtaarin 
kokoisena.

Kesäkuussa 2014 teimme UPM:lle aloitteen Rait-
vieristen Riihisaaren metsän ja viereisen suolah-
dekkeen suojelusta. Tämäkin metsä oli menossa 
hakkuuseen. UPM perusteli asiaa kirjanpainajal-
la, mutta yhtiön mieli muuttui sitten äkisti. Suojelu 
toteutui lopulta 25 hehtaarin kokoisena. Vuonna 
2016 tehtiin ilahduttava havainto: liito-oravanaa-
ras pesi Riihisaaressa muutaman vuoden tauon 
jälkeen. Myöhemmin alueella on havaittu uhan-
alaiset hömötiainen ja töyhtötiainen.

Esimerkkejä Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson suojeluvaikuttamistyöstä
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Kuvat vasemmalta:

Kouvolan Sammalsuon lähteikköä ja sen 
lajistoa uhkaa läheisen uuden kaavoitusalueen 
maankäytön vaikutus pohjavesiin. 

Harsosammaleen (Trichocolea tomentella) 
tilannetta Sammalsuon lähteiköllä tulee 
seurata. Laji on erityisesti ja kiireellisesti 
suojeltava, jolloin sille tärkeän esiintymispaikan 
hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä. 

Kouvolan kaupunki osti ja suojeli  toisen 
Salpausselän Lautakorven lähteikköalueesta 
osan kompensaationa korvaamaan 
Sammalsuon lähteikön mahdollista 
heikentymistä. 

Kuvat Markku Suoknuuti.

H uoli luontokadosta ja ilmas-
tonmuutoksen vaikutuk-
sista tuo jatkuvan tarpeen 

uusille käsitteille tai termeille. Tässä 
kirjoituksessa ehdotetaan jo 50 vuot-
ta maailmalla käytetylle ekologiselle 
kompensaatiolle lyhyttä termiä eko-
hyvitys. Kysymys on siitä, että hä-
vitetyille luontoarvoille tarvitaan 
todellinen hinta ja vanhalle ”aihe-
uttaja maksaa” -periaatteelle oikeu-
denmukainen sisältö. Periaate on sa-
ma kuin ilmastopäästöjen kaupassa. 
Kiistaa on siitä, pitäisikö ekohyvitys 
olla pakollinen vai vapaaehtoinen. 
Toimiakseen luontokadossa ekohy-
vityksen on perustuttava lainsää-
däntöön, ympäristöviranomaisen 
valvontaan ja julkisiin rekistereihin. 
Silloin syntyvät myös luontoarvojen 
kontrolloidut markkinat, ei pelkkää 
viherpesua. Vapaaehtoinen hyvitys 
liittyisi lähinnä yritysten ja yksityis-
ten ympäristövastuuseen, ja se tarjo-
aa keinon erottua markkinoilla. 

Mielenkiintoista on, että parhail-
laan käydään laajaa kansainvälistä 
keskustelua luonnontuhontarikok-

sen tuomiseksi kansainväliseen ri-
koslakiin, samaan tapaan kuin kan-
sanmurha otettiin mukaan toisen 
maailmansodan jälkeen. Jo pelkkä 
luonnontuhon kriminalisointi saat-
taisi ehkäistä tai vähentää pahimpia 
luonnon hävityksiä, kuten Brasilian 
sademetsien hakkuita ja Indonesian 
trooppisten soiden kuivatuksia.

Ekohyvityksen tarve syntyy sii-
tä, että nykymenolla yhä useam-
pi eliölaji uhanalaistuu. Meillä jo-
ka yhdeksäs laji on uhanalainen ja 
luontotyypeistämme joka toinen, 
yhden arvion mukaan 80 luonto-
tyyppiä. Tähänastisilla toimilla 
tätä kehitystä ei ole onnistuttu 
hidastamaan, saati pysäyttämään. 
Ekohyvitystä käytettäisiin vain 
tapauksissa, joissa tuhoa tai hei-
kentämistä ei voida välttää. Lupa-
menettely olisi edelleen olemas-
sa, eikä ohituskaistaa esimerkiksi 
luonnonsuojelulakiin tai vesilakiin 
syntyisi. 

Ekohyvityksen tavallisin tapa on 
korvata luontoarvot jossain muual-
la, mieluiten lähellä. Luontoarvojen 

korvaamisessa on erilaisia mahdol-
lisuuksia, kuten luonnonsuojelu-
lain mukaiset uudet suojelualueet, 
kunnostaminen tai ennallistami-
nen. Helsingin yliopiston ympä-
ristötalouden professori Markku 
Ollikainen sanoo Helsingin Sano-
missa 7.10.2021: ”Ratkaisevaa on, 
että kompensaatio tuo aidosti jo-
tain lisää. Perustana tulee olla tie-
to luonnosta, ja kompensaationa 
toteutetun hyvityksen tulee olla vä-
hintään yhtä arvokas kuin aiheu-
tettu heikennys.” Yhtenä ongelma-
na on, että paikkaan sidottu tieto 
luonnosta on edelleen puutteellinen 
luontoarvojen markkinoita ajatel-
len. Kansainvälinen kokemus pu-
huu myös sen puolesta, että usein 
tarvitaan laajempia pinta-aloja eli 
ylikompensaatiota. 

Ekologisesta kompensaatiosta on 
kertynyt tutkimusta ja kokemuk-
sia maailmalta. Valitettavasti tu-
lokset ovat riittämättömiä ja hank-
keet usein epäonnistuneita, kuten 
Inkeri Vähä-Piikkiö (2021) osoit-
taa Helsingin kaupungille tekemäs-

sään perusteellisessa katsaukses-
sa. Kyseenalaisia luonnonsuojelun 
kannalta ovat etenkin niin sanotut 
habitaattipankit ja ekosysteemiho-
tellit. Näitä on voitu perustaa esi-
merkiksi tienrakennuksen yhtey-
dessä hiekkakuoppiin säilyttämään 
tilapäisesti ketojen tai paisterintei-
den kasveja. Tässä yhteydessä en 
niihin puutu.

Jo pitkään on valmisteltu luon-
nonsuojelulain uudistusta. Se on 
nykyisen hallituksen ohjelmassa, 
ja tavoitteena on tuoda se edus-
kuntaan vuoden 2022 aikana. Kes-
keisimpiä asioita ovat muutamien 
uusien luontotyyppien suojelu ja 
uutena ekologinen kompensaatio 
eli ekohyvitys, joka seuraisi luon-
nonsuojelun säädöksistä poikkea-
misesta tai osoittaisi vapaaehtoista 
suojeluvastuuta. 

Kun luonnonsuojelulakiehdo-
tuksesta on annettu lausuntoja, on 
käynyt ilmi, että erityisesti maa- ja 
metsätalousministeriö ja elinkei-
noelämän järjestöt, MTK ja Met-
säteollisuus ry suhtautuvat uusiin 

AUTTAAKO EKOHYVITYS LUONTOKADOSSA?
Rauno Ruuhijärvi

ehdotuksiin erittäin kielteisesti. 
Tämä on suomalaisessa ympäris-
tönsuojelussa uusi ilmiö ja poik-
keaa jopa menneiden vuosikym-
menten toimintakulttuurista. Kun 
kansainvälisten sopimuksien ta-
voitteena on estää luontokatoa ja 
parantaa eliöstön selviytymistä il-
mastonmuutoksesta, halutaan Suo-
messa kulkea aivan eri suuntaan 
kuin esimerkiksi EU:n vapaaehtoi-
sessa metsätaksonomiassa tai luon-
nonsuojelualueiden määrällisissä, 
kansainvälisissä tavoitteissa. Ol-
laan sitä mieltä, että meillä osataan 
käyttää luonnonvaroja, esimerkik-
si metsää, paremmin kuin muu-
alla ja siihen eivät muut saa puut-
tua. Tässä poliittisessa ilmapiirissä 
on varsin vaikea toivoa, että edes 
ekohyvitys tulisi vihdoinkin osak-
si lainsäädäntöä. Joudumme ehkä 
odottamaan sitä vaihetta, että suo-
malaiset tuotteet joutuvat kansain-
välisiin boikotteihin.

Kaikkialla elinkeinoelämässä 
ei kuitenkaan enää ajatella näin. 
Muun muassa kaivosteollisuudes-

ta kuuluu ääniä, joiden mukaan 
maankäytössä ollaan valmiita eko-
hyvitykseen. Selvästi ajattelu on 
muuttunut kansainvälisissä sijoi-
tuksissa, joihin myös EU:n takso-
nomia liittyy. On helppo havaita, 
että tämän vuoden alussa valmis-
tunut, Britannian hallituksen ti-
laama Cambridgen talousprofes-
sorin Partha Dasguptan (2021) 
laaja tutkimus biodiversiteetin 
merkityksestä taloudelle herättää 
hyväksyvää keskustelua ja vaikut-
taa talousajatteluun. Tämä kuusisa-
taasivuinen raportti löytyy helposti 
netistä ja ainakin sen lyhennelmää 
voi suositella kotiläksyksi.

Dasgupta, P. 2021. The Economics of 
Biodiversity: The Dasgupta Review – Full 
Report. 610 s.

Dasgupta,P. 2021. The Economics 
of Biodiversity. The Dasgupta Review – 
Abridget Version. 103 s.

Vähä-Piikkiö, I. 2021. Ekologinen kom-
pensaatio. Helsingin kaupunki, kaupun-
ginkanslia, kaupunkitieto. 25 s.
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Iso osa Suomen luonnon- ja ympäristönsuoje-
lusta niin valtakunnan, maakuntien kuin kun-
tienkin tasolla on virkamiestyötä. Niin tietys-
ti tulee ollakin, ja niin tulisi olla nykyistä vielä 
enemmän: vahva ja itsenäinen, riittävillä re-
sursseilla varustettu ympäristöhallinto on aina 
ollut luonnonsuojeluväen haaveena.

Meillä on nyt ympäristöministeriö, Metsähal-
litus, ELYt, AVIt ja SYKE sekä kuntien ympäris-
töviranomaiset ja metrikaupalla lakitekstiä 
ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta tur-
vaamassa, ja viimeisenä puolustuslinjana vielä 
poliisi ja oikeuslaitos.

Tekee mieli sanoa, 
että näennäisesti. 
Sillä kaikista näistä 
suojavarustuksista 
huolimatta luonnon 
tila heikkenee koko 
ajan. Lainsäädäntö 
antaa liikaa mah-
dollisuuksia tuhria ympäristöä ja tuhota luon-
toa, sillä sekä lakien soveltamisessa että niiden 
valvonnassa on ongelmia. Ihmisten oikeus 
harjoittaa luontoa rankastikin pilaavaa elin-
keinoa – jopa ihmisten oikeus harrastaa – kat-
sotaan käytännön tasolla tärkeämmäksi kuin 
monimuotoinen ekosysteemi tai jonkin muun 
eliölajin oikeus olemassaoloon. Suoranaiset 
ympäristörikoksetkin jäävät usein tutkimatta ja 
tuomitsematta. 

No, tapani mukaan katson asioita ehkä liian 
synkässä valossa. Olisihan tilanne paljon huo-
nompi, jos luonnon suojana ei olisi mainitse-
miani turvarakenteita lainkaan. Selvää kuiten-
kin on, että ne eivät nykyisellään riitä.

Tätä riittämättömyyttä on vaikea pelkästään 
lainsäädännöllä tai lupamenettelyillä korjata, 
koska se juontaa juurensa hallintokulttuuria sy-
vemmälle, lajimme tapaan katsoa maailmaa 
ja arvottaa asioita puhtaan ihmiskeskeisesti ja 
lyhytnäköistä hyötyä painottaen. Lakien sää-
täjät ja ohjeistusten laatijat ovat pahimmillaan 
ihan yhtä yksisilmäisiä kuin luonnon monimuo-
toisuudesta täysin ulalla olevat tavikset.

Oli havahduttavaa ja vähän vavahduttavaa-
kin tajuta vuosia sitten, että läheskään kaikki 

ne, joiden työnä on hoitaa ja valvoa yhteistä 
ympäristöämme ja suojella luontoa, eivät ole 
erityisen ympäristö- tai luontomyönteisiä ihmi-
siä, saati luonnonsuojelijoita. Heillä ei välttä-
mättä ole mitään käsitystä siitä, mitä luonnon 
monimuotoisuus todella tarkoittaa tai mitkä 
asiat vaikuttavat eliölajien uhanalaistumiseen. 
He vain tekevät työtään.

Esimerkiksi kaupungin metsien käytöstä ja myös 
niiden suojelusta saattaa olla vastuussa ihmi-
siä, joiden mielestä metsässä pitää voida kä-
vellä ilman vaaraa oksaan kompastumisesta

  tai joiden mieles-
tä siellä ei saisi olla 

maisemaa rumenta-
via lahopuita. Näiden 
periaatteiden mukaan 
taajamametsiämme 

sitten hoidetaan, eli tu-
hotaan. Olisiko virkoja 
täytettäessä jo aika al-
kaa painottaa eri ansi-

oita ja ominaisuuksia kuin tähän asti on tehty?

Ympäristön- ja luonnonsuojelun pitäisi olla en-
sisijainen arvo ja päämäärä kaikessa ihmistoi-
minnassa, jotta päälle kaatuvat ympäristöon-
gelmat saataisiin selätettyä. Siitä ollaan vielä 
kaukana. En tiedä, mistä muutos lähtisi, jos se 
ei lähde yksilöstä, joka ottaa luonnonsuojelun 
vakavasti ja vie sitä eteenpäin ihan jokaisessa 
roolissaan; ei pelkästään kuluttajana vaan yrit-
täjänä, metsänomistajana, virkahenkilönä, val-
tuutettuna, kansanedustajana, eläkeläisenä, 
vanhempana, työelämässä, opiskeluympyröis-
sä, harrastuskuvioissa, lomaillessa.

JK. Tämän kirjoituksen inspiroi osittain Juha 
Kauppisen Heräämisiä-kirja, joka kertoo taval-
lisista ihmisistä, jotka ovat nousseet puolusta-
maan luontoa, joskus yhteisöään uhmaten ja 
työpaikkansakin vaarantaen. Kauppinen pohtii 
kirjassaan paljon sitä, miksi luonnonsuojelija- 
tittelin omaksuminen tuntuu niin vaikealta, jo-
pa häpeälliseltä. Suosittelen lämpimästi kirjan 
lukemista, samoin Kauppisen aiempaa  
Monimuotoisuus-kirjaa.

Pauliina Klemola on Luonnonsuojeluliiton aktiivi, 
joka on syvästi huolissaan maailmanmenosta.

”Lakien säätäjät ja ohjeistus-
ten laatijat ovat pahimmillaan 

ihan yhtä yksisilmäisiä kuin 
luonnon monimuotoisuudesta 
täysin ulalla olevat tavikset.”

Suomen luonnonsuojeluliiton 
Kaakkois-Kymen yhdistys ry
Meri-Kymen Luonto ry
Pohjois-Kymen Luonto ry

osallistu ja auta lähiluontoa!
Pidätkö tekstien kirjoittamisesta?

Oletko hyvä organisoimaan?
Haluaisitko keittää kahvit talkooporukalle?

Haluatko seurata kaavoitusta?
Olisiko sinulla intoa vetää luontoretki?

Osaatko päivittää verkkosivuja?
Haluatko suojella soita ja metsiä?

ota yhteyttä ja tule mukaan!
Lisätietoja: www.sll.fi/kymenlaakso

KOL ERA
Rakennusliike

Vastuullista rakentamista. 
30 vuotta Kymenlaaksossa 

 1992–2022.

www.kolmera.fi



Ilmastonmuutosta hidastamassa
Monimuotoisuutta edesauttamassa
Vesien pilaantumista ehkäisemässä

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry  
toimii luonnon puolesta

Toimistossa
Maastossa

Kokouksissa
Talkoissa

Suomen luonnonsuojeluliiton 
Kaakkois-Kymen yhdistys ry
Meri-Kymen Luonto ry
Pohjois-Kymen Luonto ry


