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Vastuullista metsänhoitoa  
edistävä paperi.

J OS SELASIT maaliskuus-
sa sosiaalisen median kana-
via, saatoit törmätä muoviton 

maaliskuu -tempaukseen, jonka tar-
koituksena oli herätellä ihmisiä vähen-
tämään kertakäyttöisen muovin kulu-
tusta. 

MUOVIROSKIEN saama huomio 
muistutti minua siitä, että en ollut vie-
lä aloittanut muovin lajittelua koto-
nani.   Muovipakkausten keräyspisteet 
ilmestyivät Tampereelle kuitenkin jo 
vuoden 2016 alussa, kun vastuu pak-
kausjätteiden keräyksestä siirtyi niiden 
tuottajille. 

TUUMASTA TOIMEEN. Ensi-
töikseni tyhjensin sekajäteastian keit-
tiön lattialle ja ihmettelin. Olisiko 
rosamunda-perunoita voinut ostaa 
muuten kuin valmiiksi muovipussiin 
pakattuna? Ja mikä järki on pikanuu-
deleissa: muovikääre, jonka sisällä on 
mausteita pienemmissä muovikääreis-
sä.

SEURAAVAKSI ETSIN kotiani 
lähinnä olevan muovinkeräyspisteen, 

jonka paikansin noin kilometrin pää-
hän. Vaikka matka ei ole pitkä, tun-
nustan olleeni hieman ärtynyt. Olin-
han juuri muuttanut taloyhtiöön, jossa 
kaikki muut roskat voi lajitella omassa 
pihassa. Nyt olisi taas edessä uusia ros-
kanraahausreissuja.

JOS KOTITALOUKSIEN odote-
taan vievän roskansa vähintään kilo-
metrin päähän kotoa, miten toimivat 
isot organisaatiot? Seuraavana päivänä 
lähetin Twitterissä viestiä Tampereen 
kaupungille ja kysyin, lajitellaanko 
Tampereen virastoissa muovia. Vas-
taus oli diplomaattinen: ”Tällä hetkellä 
ei ole järjestelmällistä keräystä, mutta 
asiaa on selvitelty ja tilannetta seura-
taan”. Eli ei.

SEURAAVAKSI UHRIKSI valit-
sin Tampereen korkeakoulut. Lähetin 
viestin kaikille kolmelle korkeakou-
lulle, ja kysyin, mikä on muovinkerä-
yksen tilanne heidän kampuksillaan. 
Vastauksen sain vain Tampereen tek-
nilliseltä yliopistolta. Siellä tutkimus-
prosesseista syntyvät muovit kerätään 

kierrätykseen. Kotitalousmuoveja ei 
TTY:lläkään kerätä, mutta kun Tampe-
re3 aikanaan pyörähtää käyntiin, muo-
vin keräys voisi kuulemma olla hy-
vinkin mahdollista. Otin kommentin 
vastaan haasteena tulevalle korkeakou-
lulle, ja jään seuraamaan tuleeko Tam-
pereen ”tulevaisuuden korkeakoulus-
ta” edelläkävijä myös tällä saralla.  

TÄSTÄ LEHDESTÄ VOIT LUKEA 
myös toisesta, paljon pidemmälle vie-
dystä pyrkimyksestä tehdä Tamperees-
ta edelläkävijä. Yhdistyksemme jätti 
yhdessä Pirkanmaan Luonnonsuojelu-
piirin kanssa kuntalaisaloitteen, jonka 
avulla toivomme, että turpeen poltto 
Naistenlahden voimalaitoksessa lope-
tettaisiin.

TOIVOTTAVASTI SAAMME 
OLLA YLPEITÄ TAMPEREESTA, joka 
näyttää hyvää esimerkkiä sekä omille 
asukkailleen että muille kaupungeille.

Aino Saarenmaa
Päätoimittaja
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Kolumni: Kannon Nokassa                15

Kannen kuva : 
Jenni Hakenen
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SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO TERVEHTII

Hyvää metsävuotta metsien ystävät

oikeuden metsäisestä Vartiosaaresta. 
Ja Tampereella jatkuu metsien ystävien 
työ Makkarajärven suojelualueen saa-
miseksi. Luonnonsuojeluliiton sitkeä 
työ pitää metsiä pystyssä.

TÄNÄ VUONNA vietämme Luon-
nonsuojeluliitossa metsävuotta. Met-
sälajien riski kuolla sukupuuttoon on 
kahden edellisen uhanalaisuusarvion 

metsien jatkuva kasvatus. Se ei sinäl-
lään ratkaise kaikkia ongelmia eikä ole 
vaihtoehto suojelulle, mutta on parem-
pi lähtökohta kuin avohakkuut. Jatku-
vassa kasvatuksessa aluetta ei hakata 
paljaaksi, vaan metsä säilyy peitteise-
nä. Haluamme uudistaa lainsäädäntöä 
ja tukipolitiikkaa siten, että metsien 

Paloma Hannonen, Suomen luonnon- 
suojeluliiton suojeluasiantuntija,  
erityisagendalla metsät ja suot.

HALLITUS ESITTÄYTYY

Aino Saarenmaa
Olen Tampereella viihtyvä hel-

sinkiläinen, joka ikävöi välillä meri-
ilmaa ja silokallioita. Onneksi tääl-
läkin on vesistöjä, joiden ääressä 
rauhoittua. Tältä vuodelta odotan 
uusia retkikohteita, lämmintä kesää 
ja lähempää tuttavuutta Näsijärven 
kanssa. Suomen luonnossa parasta 
on neljä vuodenaikaa, ja toivon että 
saamme nauttia niistä myös tulevai-
suudessa. Tämä on toinen vuoteni 
yhdistyksen hallituksessa.

Antti Putaja
Toista vuotta hallituksen pu-

heenjohtajana. Introvertti ja realisti-
nen optimisti, jonka kiinnostuksen 
kohteisiin kuuluu luonto, kirjalli-
suus ja kausaliteettien louhinta.

Heta Heiskanen
Olen ensimmäisen vuoden va-

rajäsen. Viimeistelen väitöskirjaani 
Euroopan ihmisoikeustuomioistui-
men ympäristökäytännöstä Tam-
pereen yliopiston Johtamiskor-
keakoulussa. Toimin tutkijana 
ALL-YOUTH STN hankkeessa, joka 
tutkii nuorten osallistumista kes-
tävän hyvinvoinnin edellytyksenä. 
Olen ollut selvittämässä kansalais-
ten ympäristöpäätöksentekoon liit-
tyvien oikeuksien toteutumista ja 
auttanut laatimaan hallinto-oikeu-
den valituksen malminetsinnässä. 
Jatkossakin luonnonsuojelullisesti 
vahvin taitoni kytkeytyy lakipykä-
lien pureskeluun. Luonnossa liikun 
mielelläni kamera kaulassa tai rink-
ka selässä.

Jenni Hakanen
Olen toista vuotta mukana 

hallituksessa ja toimin sihteerinä. 
Vapaa-ajallani viihdyn luonnos-
sa liikkumassa tai valokuvaamas-
sa. Yhdistystoiminnassa parasta on, 
että koko ajan oppii uutta, saa toi-
mia tärkeiden asioiden hyväksi ja 
tutustuu samanhenkisiin ihmisiin.

Nina V. Nygren
Olen ensimmäistä vuotta hal-

lituksessa varajäsenenä. Olen ym-
päristöpolitiikan tutkija ja opetta-
ja Tampereen yliopistossa, ja tulin 
mukaan hallitukseen erityisesti voi-
dakseni jatkaa Solkivuoren liito-
oravametsän yhteistyöryhmässä yh-
distyksen edustajana. Aktiivinen ja 
osallistava luonnonhoito on sydän-
täni lähellä.

Sabrina Nykänen
Toimin ensimmäistä vuotta 

hallituksen jäsenenä ja lähdin mu-
kaan toimintaan oppiakseni lisää 
ruohonjuuritason luonnonsuoje-
lutyöstä. Huoli ihmisen toiminnan 
vaikutuksesta luontoon ajoi minut 
opiskelemaan kestävää kehitystä ja 
valmistuin viime vuoden lopussa 
ympäristösuunnittelijaksi. Lempiai-
heet: hauki, vesiensuojelu ja paikka-
tietojärjestelmät.

Hallituksen muut jäsenet: 
Antti Virnes, Jenni Järvi, Kim Hie-
tikko, Maria Sirviö, Mika Kuronen 
ja Tarja Virtanen.

Haluamme tuoda keskusteluun 
mukaan vaihtoehdon, joka on usein 
parempi luonnolle ja metsänomista-
jan kukkarolle. Tämä vaihtoehto on 

”Metsätalouden  
ongelmista osoitamme  
kohti suomalaisen 
metsätalouden isointa 
epäkohtaa - avohakkuuta.

välillä säilynyt samana. Metsäisis-
tä elinympäristöistä suurin osa on 
uhanalaisia. Olemme sitoutuneet 
niin kansainvälisesti kuin kansal-
lisestikin pysäyttämään luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
vuoteen 2020 mennessä. Maa- ja 
metsätalousministeri Jari Lep-
pä totesi kuitenkin viime vuon-
na, että “näyttää todennäköiseltä, 
että kunnianhimoinen tavoite py-
säyttää luonnon monimuotoisuu-
den köyhtyminen ei toteudu vielä 
vuoteen 2020 mennessä” . 

Kun huomataan ettei nykyi-
sillä teoilla päästä tavoitteeseen, pitäi-
si tekoja lisätä. Näin ei ole tehty. Sen 
sijaan hakkuita aiotaan lisätä samalla, 
kun luonnonsuojelun rahoitusta on 
vähennetty. Kansalaisjärjestöjen yksi 
tehtävä on osoittaa ne kohdat yhteis-
kunnassa ja politiikassa, jotka kaipaa-
vat korjaamista. Sen me aiomme tänä 
vuonna tehdä. Siksi me puhumme 
metsistä vieläkin enemmän.

Hakkuumäärät ovat ennätystasol-
la. Arviolta noin puolet lisähakkuis-
ta on jo saavutettu. Vanhojen metsien 
määrä vähenee. Suomen ympäristö-
keskus julkaisi 2017 lopussa raportin 
pohjoisen korkean suojeluarvon met-
sistä. Nämä metsät pitäisi säästää pait-
si luonnonsuojelullisista syistä myös 
ilmaston ja saamelaiskulttuurin takia. 

Metsätalouden ongelmista osoi-
tamme kohti suomalaisen metsätalou-
den isointa epäkohtaa - avohakkuuta. 
Avohakkuut ovat riski paitsi uhanalai-
sille lajeille myös esimerkiksi mustikal-
le ja monille ruokasienille. Avohakkuu 
ja sitä seuraava maanmuokkaus pilaa 
vesistöjä ja kiihdyttää ilmastonmuu-
tosta. Jopa valtion retkeilyalueilla avo-
hakataan, mikä on aivan päätöntä. 

jatkuvan kasvatuksen 
osuus nousee reilusti 
avohakkuuseen näh-
den. Kyselytutkimuk-
sen mukaan metsän-
omistajilla on tähän 
valmiutta. Metsähalli-
tuksen yhteisten metsi-
en hoitajana tulisi toi-
mia tässä esimerkkinä.

Isojen teemojen li-
säksi metsiä puoluste-
taan metsä kerrallaan. 
Pystyyn jää pitkän 
kamppailun jälkeen 
esim. Oulussa Sangin-
joen metsät, Kainuus-
sa Pesiönjärven saar-
ten metsät, Oulujärven 
Kaarresalossa on tois-
taiseksi korkeimman 
h a l l i nt o - o i k e u d e n 
hakkuukielto ja Hel-
singissä hallinto-oi-
keus poisti rakennus-

Joka päivä ajattelen metsiä. 
Juoksen metsissä, vien lapseni 
metsään, istun syömään eväitä, 
lepään ja hengitän metsässä. Pa-
lautan voimani työntekoon ja us-
koni muutoksiin. Laitan silmät 
kiinni ja ajattelen jotakin rakkais-
ta metsistä, huojumassa tuulessa, 
kohoamassa pimeässä  kohti tal-
vista pakkastaivasta, ihan ilman 
minua, metsänä. 

Paloma Hannonen

KUVA: FELIX SIIVONEN
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Mitäs täällä tapahtuu?

VAIKKA VUOSI EI OLE vielä edes 
puolessa välissä, on yhdistyksessä eh-
ditty järjestää jo monenlaista toimin-
taa.

HELMIKUUN ALUSSA järjestet-
tiin retki Etelä-Hervannassa. Retken 
tarkoituksena oli tutkia eläinten jäl-
kiä, mutta retkeä edeltävinä päivinä 
kertyneet korkeat kinokset eivät olleet 
houkutelleet eläimiä liikkeelle. Se ei 
kuitenkaan reippaita retkeilijöitä hai-
tannut. Hanki ja puihin jäänyt lumi 
teki metsästä todella hiljaisen paikan.

SAMPOLAN KIRJASTOSSA vie-
tettiin Luonto lainassa -teemaviikkoa 
5.-10. helmikuuta. Viikon teemana oli 
“metsä kutsuu sinua”, ja kirjastossa oli 
esillä kirjastonhoitajien metsäaiheisia 

lukuvinkkejä. Lasten piirustustehtävis-
sä saimaannorpat saivat viihtyisän jär-
ven ja karhu vehreän kotimetsän. 

HELMIKUISENA maanantai-il-
tana järjestettiin vierailu Kaupin täh-
titornille. Kyseessä oli yhdistyksen 
toinen tähtitornivierailu, ja retki oli 
tälläkin kertaa varsin suosittu. Tuli-
joita olisi ollut enemmän kuin voitiin 
ottaa. Pilvisen sään takia tähtitaivaan 
kuvioihin tutustuttiin virtuaalisen tai-
vaan avulla.

RETKI HEPOVUORELLE sujui 
aurinkoisessa pakkassäässä. Samalla 
ryhmä tutustui alueelle suunniteltuun 
luontopolkuun.

MAALISKUUN ALUSSA keväästä 
ei ollut vielä merkkiäkään. Luonnon-

LUONNONKUKKIEN PÄIVÄN RETKI 

su 17.6. klo 13-15
Jokavuotinen luonnonkukkien päivän retki 
järjestetään Ruotulassa. Kokoontuminen 
Ruotulan tenniskeskuksen parkkipaikalla  
(Toimelankatu 8, 33560 Tampere). 
Kävelemme Toimelantietä Näsijärven rannan 
suuntaan. Säästä ja tilanteesta riippuen poik-
keamme tieltä silloin tällöin syrjään. 
Varusteet säänmukaiset.  
Oppaana on Matti Kääntönen. 
Retki kestää noin kaksi tuntia.

Seuraa  
ja tykkää
a   sll.fi/tampere

a tysy.info@gmail.com

a Olemme nyt myös Instagramissa!  
         Löydät meidät nimimerkillä  
         @slltampere 

      Jaa omat kuvasi:  #tampereenluonto

a Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan 
     Yhdistyksessämme on jatkuvasti tarjolla    
        erilaista tehtävää vapaaehtoisille.  
        Seuraa ilmoittelua facebookissa tai  
        sähköpostilistalla.

        Facebook-ryhmän löydät nimellä     
        “Tysyn vapaaehtoiset”

       Yhdistyksen yleiselle tiedotuslistalle voi 
       liittyä lähettämällä pyynnön  
       osoitteeseen sll.tampere@gmail.com.  
      Listalle liityttyäsi saat sähköpostiisi myös  
      uutiskirjeet.

a Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan  
         järjestämään kaipaamaasi toimintaa!

Hyödynnä jäsenetusi!
Yhdistyksemme jäsenenä saat alennusta 
seuraavista paikoista:

 
Tampereen Luontokauppa 
Laukontori 4

www.tampereenluontokauppa.fi

10 %:n alennus kaikista normaalihintaisista 
tuotteista

Ekokauppa Ruohonjuuri 
Hämeenkatu 15

5 %:n alennus kaikista normaalihintaisista 
tuotteista

Ekokampaamo Oranssi

5 %:n alennus

www.ekokampaamo-oranssi.com

suojeluliitto Tampereen ja Luonto-Lii-
ton Hämeen piirin yhteisellä lumi-
kenkäretkellä 27 kenkäilijää taivalsi 
Hervantajärven metsissä. 

ALUEELLE ON suunnitteilla Mak-
karajärvi-Viitastenperän luonnonsuo-
jelualue, jonka suojelupäätöksen Tam-
pereen kaupunginhallitus tosin hylkäsi 
viime joulukuussa. 

VIIME VUODEN LOPUSSA osal-
listuimme Luontolahjani 100-vuotiaal-
le -haasteen yhdessä Pirkanmaan luon-
nonsuojelupiirin kanssa. Ehdotimme 
suojeltaviksi kohteiksi Kintulammin ja 
Makkarajärven-Viitastenperän alueita. 
Tampereen kaupunki päätti osallistua 
kampanjaan suojelemalla Kintulam-
min alueen. 

MAALISKUUN 20. päivä järjes-
tettiin yhdistyksen kevätkokous pää-
kirjasto Metsossa. Ennen kokous-
ta Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin 
aluesihteeri Juho Kytömäki esitteli 
Kintulammin uutta retkeilyaluetta. 

HERVANTAJÄRVEN METSIEN 
muistoretkellä 22.3.  heitettiin hyväs-
tit Hervantajärven asuinalueen alle 

jääville metsille ja samalla muisteltiin 
yhdistyksen taistelua näiden metsien 
puolesta. Retken lopuksi sytytimme 
muutaman kynttilän alueen muistoksi.

LEHDEN PAINON ja postituksen 
välissä olemme toivottavasti järjestä-
neet onnistuneet pönttötalkoot.

Aino Saarenmaa

Hervantajärven metsien muistolle. Kuva: Vesa-Petteri Paananen
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Luonnonsuojeluliitto Tampereen ja Luonto-Liiton Hämeen piirin yhteisellä 
lumikenkäretkellä 27 kenkäilijää taivalsi Hervantajärven metsissä.
Kuva: Tuomo Vuohensilta
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Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suo-
men ympäristökeskuksen (SYKE) jul-
kaisemassa tutkimuksessa selvisi, että 
metsätalouden aiheuttamaa ravinne-
kuormaa on vuosikymmeniä aliarvioi-
tu pahasti.

Aiempien tutkimusten pohjalta 
muodostunut käsitys on, että soiden 
metsäojituksesta johtuvat ravinne-
päästöt palaavat ojittamattomien soi-
den tasolle noin kahdessakymmenessä 
vuodessa. Myös Suomen vesistökuor-
mitusarvio perustuu tähän oletukseen. 
Luken ja SYKEn yhteistutkimus kui-
tenkin osoitti, että soiden metsäoji-
tusten ravinnepäästöt vesistöihin ovat 
huomattavasti aiemmin luultua suu-
remmat ja pitkäkestoisemmat. Tutki-
mustulokset julkaistiin Science of the 
Total Environment -tiedejulkaisussa.

Luken ja SYKEn tutkimuksessa 
ilmeni, että valumavesien ravinnepi-
toisuudet ovat sitä suuremmat, mitä 
enemmän suon ojittamisesta on kulu-
nut aikaa. Tutkittujen soiden valuma-
vesien kokonaistyppi- ja kokonaisfos-
foripitoisuudet yli kaksinkertaistuivat 
40 vuoden aikana. Aiempien tutki-
musten kohteena ovat olleet pääasias-
sa vain 20-30 vuotta ojitettuina olleet 
suot, joten luultavasti siksi niissä ei ole 
huomattu vastaavanlaista kehitystä. 
Sitä ei vielä tiedetä, lisääntyvätkö va-
lumavesien ravinnepitoisuudet edel-
leen 60 vuoden jälkeen ensimmäises-
tä ojituksesta. Vaikka tämänkaltaisesta 
kehityksestä on viitteitä, yli 60 vuotta 
sitten ojitetuilta alueilta on liian vähän 
tietoa luotettavan mallinnuksen teke-
miseen. 

Tutkimuksessa vertailtiin ojitet-
tujen ja luonnontilaisten soiden va-
lumavesien keskimääräistä kokonais-
typpi- ja kokonaisfosforipitoisuutta. 
Valuma-alueiden ravinnepitoisuuksi-
en taustalla olevia tekijöitä selvitettiin 
lineaarisella regressiomallilla. Mallis-
sa huomioitiin niin soiden rehevyys-
luokitus (ombrotrofinen tai minerot-
rofinen) kuin soiden prosentuaalinen 
osuus valuma-alueesta. Ojitettujen 
alueiden kohdalla mallissa huomioi-
tiin myös ojitettujen soiden prosen-
tuaalinen osuus valuma-alueesta ja 

arvioitu. Tutkijat arvioivat, että vesistö-
kuormitusarviota tulisi korottaa typen 
kohdalla noin 5 000 tonnia ja fosforin 
kohdalla noin 200 tonnia. Tulokset 
ovat merkittäviä varsinkin meneillään 
olevan metsäbiomassaan perustu-
van biotalousbuumin takia. Suomessa 
huomattava osa tästä biomassasta haa-
litaan metsätaloutta varten ojitetuilta 
soilta. Kun biotalouden koneisto tar-
vitsee lisää puuta entistä nopeammin, 
tilanne johtanee väistämättä siihen, 
että kunnostusojitukset talousmetsien 
vesitalouden parantamiseksi ja puus-
ton kasvun nopeuttamiseksi lähiaikoi-
na lisääntyvät - ja samoin käy myös ra-
vinnekuormitukselle. Tämä tulisi ottaa 
huomioon päätöksenteossa.

Lähteet: 
Luonnonvarakeskuksen tiedote 5.9. 2017. 
Soiden ojittaminen näkyy vesistöissä yhä 
enemmän.  
 
Nieminen, M., Sallantaus, T., 
Ukonmaanaho, L., Nieminen T. M.  
& Sarkkola, S. 2017.  
Nitrogen and phosphorus in discharge from 
drained peatland forests are increasing. 
Science of the Total Environment 609, 
974-981.

Maa- ja metsätalousministeriö. 2011. 
Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja 
vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi 
strategiaksi. 

 

ensimmäisen ojituksen ikä. Soiden re-
hevyysluokitus ja prosentuaalinen 
osuus valuma-alueesta eivät selittä-
neet luonnontilaisten soiden valuma-
vesien fosforipitoisuuksien vaihteluita. 
Luonnontilaisten soiden valumavesi-
en typpipitoisuudet olivat yhteydes-
sä ainoastaan valuma-alueen soiden 
prosentuaaliseen määrään. Sen sijaan 
metsäojitettujen soiden valumavesien 
ravinnepitoisuudet olivat tilastollises-
ti merkitsevästi yhteydessä ainoastaan 
ojituksen ikään.

 “Todennäköisenä syynä ravinne-
pitoisuuksien kasvuun on ojituksen 
käynnistämä yhä pidemmälle etenevä 
turpeen maatuminen. Maatunut tur-
ve on alttiimpaa eroosiolle kuin vähän 
maatunut. Tämä lisää erityisesti par-
tikkelimaisen typen ja fosforin huuh-
toumia. (…) Lisäksi turpeen maatu-
essa ravinteita vapautuu koko ajan 
enemmän helppoliukoiseen muotoon, 
mikä lisää myös vedessä liuenneena 
kulkeutuvien ravinteiden huuhtoutu-
misriskiä”, todetaan Luken tiedottees-
sa.

 Suomen nykyisen vesistökuormi-
tusarvion mukaan metsätalouden ai-
heuttama vuotuinen typpikuormitus 
on 1 600 tonnia ja vuotuinen fosfori-
kuormitus on 130 tonnia. Noin neljäs-
osan Suomen metsäpinta-alan, eli noin 
5 miljoonan ojitushehtaarin ravinne-
kuormaa on kuitenkin laskelmissa ali-

Ravinnekuormitus: termillä tarkoitetaan rehevöitymistä 
aiheuttavien ravinteiden, kuten typen ja fosforin, kulkeutumista 
vesistöihin. Lisääntynyt ravinnekuormitus aiheuttaa rehevöitymistä.
 
Kokonaistyppi ja -fosfori: vedessä olevien kaikkien erilaisten typen 
(kok. N) ja fosforin (kok. P) yhdisteiden kokonaismäärä. Kokonaistypen 
ja fosforin pitoisuudet mitataan erikseen.

Ombrotrofinen suo: karu ja vähäravinteinen suo, joka saa ravinteita  
sateen mukana. 

Minerotrofinen suo: ravinteikas suo, joka saa ravinteita ympäröi-
västä maastosta.

Tiesitkö? Luken tilastojen mukaan Pirkanmaan metsätalousmaalla 
olevista soista 75 % on ojitettu. Vastaavaa tietoa ei löytynyt Tampe-
reen alueelta.

Kuormituslaskelmat aliarvioivat soiden 
metsäojittamisen vesistövaikutuksia
Teksti Sabrina Nykänen, ympäristösuunnittelija (AMK) Kuva Juho Kytömäki

mutta näiden osuus alkuperäisestä 
suoalasta on arviolta noin miljoona 
hehtaaria, mikä tekee metsätaloudesta 
merkittävimmän soiden käyttömuo-
don Suomessa.

Soiden metsäojitusten tavoittee-
na on parantaa talousmetsien vesita-
loutta ja tuottavuutta. Koska vedellä 
kyllästyneen turpeen vähähappisuus 
hidastaa puuston kasvua, vedestä ha-
lutaan eroon. Ojituksen seurauksena 
suo kuivuu ja ravinteikkaat, humuksen 
värjäämät happamat vedet johdetaan 

suon alapuoliseen vesistöön. Muutos 
on niin suoluonnon kuin vesiekosys-
teemien kannalta kohtalokas. 

Vaikka luonnontilaisia soita ei 
enää ojiteta metsätalouskäyttöön, van-
hoja ojituksia perataan ja täydenne-
tään – ja kaikkea tätä tuetaan verora-
hoilla. Kun ojitettujen soiden osuutta 
metsäpinta-alasta suhteuttaa siihen 
tosiseikkaan, että vesiensuojelulliset 
rakenteet ovat yleensä riittämättömiä, 
tulee kieltämättä lohduton olo. Ja ihan 
kuin tämä ei riittäisi, viime syyskuussa 

S uot peittävät kolmasosan eli 
noin 9 miljoonaa hehtaaria 
Suomen maapinta-alasta. Suo-

mi on maailman soisin maa, mutta 
vain 1,2 miljoonaa hehtaaria suoalasta 
on suojeltu, ja ojittamattomia eli luon-
nontilaisia soita on jäljellä vain noin 4 
miljoonaa hehtaaria. Maamme alku-
peräisestä suoalasta (10,4 miljoonaa 
hehtaaria) yli puolet (5,7 miljoonaa 
hehtaaria) on ojitettu metsätalous-
käyttöön. Soita raivataan myös maa-
talouden ja turvetuotannon tarpeisiin, 

Tältä näyttää tyypillinen kunnostusojitus.
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kuuluisia näköaloja erityisen Claude-
lasin läpi, joka sai luonnon näyttämään 
maalauksen kaltaiselta. Nykyäänkin 
luonnon kauneudesta puhuminen 
pelkistyy usein ”upeisiin maisemiin”. 
Carlsonin mukaan emme tällöin kui-
tenkaan tavoita luonnosta kuin pienen 
osan, ja varsinkin metsien rikas ekolo-
gia jää meiltä piiloon. ”Upea maisema” 
ei sisällä lahopuuta, pieneliöstöä, mä-
tänevää rahkasammalta eikä linnun-
laulua. Ei ole kuitenkaan mitään syytä, 
miksi emme voisi oppia pitämään täl-
laisia asioita myös esteettisesti miellyt-
tävinä tai ainakin huomionarvoisina. 
Metsän arvostaminen on helpompaa, 
jos siitä nauttii.

Metsä on moniaistinen. Metsän 
ymmärtäminen pelkkänä maisemana 
hukkaa valtaosan kokemuksestamme. 
Maisema rajoittuu näköaistiin, mut-
ta metsä tulvii kaikkiin aisteihimme. 
Keväisin kuulemme linnunlaulua, tal-
visin lumen narskuntaa askelten alla ja 

METSÄ EI OLE MAISEMA

toisten mielestä mikä tahansa vilpitön 
ja syvällinen yritys aistia luontoa riit-
tää. Niin tai näin, lienee totta, että es-
teettinen kokemuksemme syvenee ja 
rikastuu, jos pyrimme havainnoimaan 
luontoa tarkasti ja monipuolisesti. Eri-
tyisen haasteen esteettiselle arvostelu-
kyvyllemme asettaa metsä, varsinkin 
vanha ja luonnontilainen metsä. Van-
ha metsä on tavattomasti monisyisem-
pi, muuttuvaisempi ja vaihtelevampi 

aistittava kokonaisuus kuin yksikään 
taideteos. Kenties taiteen kauneuteen 
tottuneet aistimme pitää erikseen har-
jaannuttaa ymmärtämään metsää.

Metsä on ekologinen kokonai-
suus. Ympäristöestetiikan guru Allen 
Carlson pitää ongelmallisena sitä, että 
useimmiten arvostamme esteettisesti 
luontoa pelkästään erilaisina maisemi-
na, siis taideteoksen kaltaisina näkymi-
nä. 1700-luvulla ihmiset jopa katselivat 

Viisi syytä, miksi metsän kauneus  
ei ole katsojan silmässä

M etsä ei ole taideteos. Valtaosa 
modernista ympäristöestetii-
kasta nojaa ajatukseen, jonka 

mukaan luonnonympäristöjen asian-
mukainen esteettinen kokeminen on 
tärkeää, jos haluamme suojella luon-
toa. Paljon on kiistelty siitä, mitä asian-
mukaisuus voisi tarkoittaa: joidenkin 
mielestä meillä täytyy olla luonnon-
tieteellistä ymmärrystä voidaksem-
me oikein kokea luonnonkauneuden, 

Teksti Antti Virnes  Kuvat Jenni Hakanen

niin edelleen. Lahoamisprosessit tuok-
suvat yhtä vivahteikkaasti ja yhtä mo-
nimutkaisin yhdistein kuin parfyymit. 
Variksenmarjat tai sikurirouskut tar-
joavat gourmet-illalliseen vertailtavia 
makuelämyksiä – ainakin kilometri-
en taivalluksen jälkeen. Aihkimännyn 
kaarna tuntuu sormenpäihin miellyt-
tävältä, mutta eri tavalla kuin pehmeä 
karhunsammal. Tuulenkaadot ja siir-
tolohkareet asettavat tasapainoaistil-
lemme haasteita, ei esteitä.

Metsään mennään. Maisema on 
olennaisesti liikkumaton, sillä sitä kat-
sellaan paikallaan tai lähes paikallaan, 
passiivisina. Ääritapauksessa sitä kat-
sotaan valokuvasta. Metsään sen sijaan 
kuljemme sisään, se ympäröi meidät, ja 
liikkuessamme se jatkuvasti muuttuu. 
Tietysti välillä on syytä olla paikallaan-
kin, erityisesti jos haluamme havaita 
villieläimiä, mutta tällöinkin olemme 
koko ruumiillamme metsässä, virittäy-
tyneenä havainnoimaan. Metsä myös 

tarjoaa erilaisia esteettisiä elämyksiä 
eri tavoin liikkuen: polulla kävellen, 
puunrunkoa kiiveten, rikkumattomal-
la hangella hiihtäen, lampareessa ui-
den, marjoja mättäältä poimien ja niin 
edelleen. 

Metsä ei ole kertomus. On selvää, 
että kaikkea havaintoamme värittää 
se, mitä olemme aiemmin kokeneet, 
kuulleet ja lukeneet. Kaikilla meillä 
on jokin maailmankuvaamme sopiva 
ennakkokäsitys siitä, mikä metsä on 
ja millaista siellä on, mutta luultavas-
ti metsä on kuitenkin jotain muuta. 
Helpoin tapa korjata vajavaisia ennak-
kokäsityksiään metsästä on tietenkin 
kokea sen kauneus paikan päällä, oma-
kohtaisesti, mahdollisimman kaukana 
opituista tulkinnoista. Metsän kaune-
us ei ole katsojan silmässä, vaan myös 
korvassa, nenässä, kielessä ja iholla. Ja 
siellä metsässä.
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likin ensin kopauttaa kolmesti 
runkoon ja hakattava alin oksa 
irti ja heitettävä se pois. Näin 
varoitettiin puun haltijaa ja 
saatiin se siirtymään pois hei-
tettävään oksaan. Mikäli näin 

voisesti. Sillä tavoin varmistettiin, että 
saaliseläimet antautuisivat saaliiksi uu-
delleen ja että niiden vainajasielut eivät 
vainoaisi ihmisiä. Suomalaisten saa-
liseläimistä erityisesti karhua kunni-
oitettiin jopa jumalallisena, taivaassa 
syntyneenä olentona, joka vaati erityis-
kohtelua. Se ei olekaan ihme, sillä kar-
hu on Suomen luonnon voimakkain 
eläin ja sillä on samankaltaisia piirteitä 
kuin ihmisellä, kuten kaikkiruokaisuus 
ja kahdella jalalla seisominen. Karhun 
uskottiinkin olevan ihmisen sukua ja 
karhun ja ihmisnaisen liitosta on usei-
ta tarinoita. Karhun katsottiin myös 
voivan muuttua ihmiseksi ja ihmisen 
karhuksi. Karhun erityisasemasta ker-
tovat karhunkaadon päätteeksi vie-
tetyt karhunpeijaiset, joissa pidettiin 
samanlaisia rituaaleja kuin häissä ja 
joissa karhunliha-aterian jälkeen kar-
hun luut vietiin metsään ja sen kallo 
ripustettiin puuhun, jotta karhu voisi 
syntyä uudelleen.

Entisaikojen suomalaisten met-
sään liittyvissä uskomuksissa käsit-
teet metsästä, sen haltijoista ja muus-
ta metsänväestä sekoittuvat ja olivat 
moninaisia. Olennaista oli kuitenkin, 
että metsä ei kuulunut ihmisille eikä 
sitä nähty pelkästään hyödyn näkökul-
masta. Metsä oli sen eläinten ja puiden 
sekä niistä huolehtivien haltijoiden ja 
muiden olentojen koti, ja niinpä sii-
hen oli suhtauduttava asianmukaisella 
kunnioituksella.

Lähteet:
Uno Harva: Suomalaisten muinaisusko. 
WSOY, 1948

Risto Pulkkinen:  
Suomalainen kansanusko.  
Samaaneista saunatonttuihin.  
Gaudeamus, 2014.

Haltijoita ja 

– entisajan suomalaiselle metsä oli kunnioitettava paikka

S uomalaiset ovat aina eläneet 
metsän lähellä ja siitä riippu-
vaisina. Metsästä on saatu ra-

vintoa, virkistystä sekä puuta rakenta-
miseen ja tavaroiden valmistamiseen. 
Entisaikojen suomalaisille metsä tar-
josi elannon, mutta oli myös vaaralli-
nen ja kunnioitettava paikka, jossa he 
uskoivat kasvien, sienten ja eläinten 
ohella elävän paljon henkiolentoja.

Vuosisatojen takaisille esivanhem-
millemme metsä ei ollut vain jotain, 
jonka antimia saattoi hyödyntää, vaan 
elävä kokonaisuus, jonka eliöiden ja 
olentojen kanssa ihminen oli jatkuvas-
sa vuorovaikutuksessa. Keskeinen osa 
esikristillistä muinaisuskoa ja kristin-
uskon rinnalla elänyttä ja siihen sekoit-
tunutta kansanuskoa oli usko haltijoi-
hin ja muihin tuonpuoleisiin ihmisen 
rinnalla eläviin olentoihin. Tällaiset 
olennot saattoivat tuoda ihmisille hy-
vää onnea ja varoittaa vaaroista, mutta 
suututettuina olla vaarallisia ja tuottaa 
paljon vahinkoa. Myös eläimillä kat-
sottiin olevan ihmisen tavoin tunteva 
ja ajatteleva sielu. Näin ollen esimer-
kiksi metsänkävijöiden tuli kunnioit-

taa metsää ja siellä eläviä tämän- ja 
tuonpuoleisia asukkaita noudattamalla 
tiettyjä sääntöjä ja uhraamalla saadusta 
saaliista osa henkiolennoille.

Yksi suomalaisen muinais- ja kan-
sanuskon luonnonhaltijoista oli met-
sänhaltija. Se esiintyi monissa muo-
doissa ja samaistettiin usein itse 
metsän kanssa. Mikael Agricola mai-
nitsi hämäläisten ja karjalaisten van-
hoista jumalista tekemässään luette-
lossa hämäläisen metsänhaltija Tapion 
ja karjalaisen Hiiden. Usein ei voida 
olla varmoja siitä, tarkoitettiinko niil-
lä Tapio- ja Hiisi-nimisiä olentoja vai 
itse metsää, sillä molemmista tapauk-
sista on paljon esimerkkejä. Hiisi on 
myös eri aikoina ja paikoissa merkin-
nyt muutakin, esimerkiksi kalmistoa.

Kansanrunoissa mainitaan usei-
ta muitakin metsänhaltijoita, joista 
osaa kuvattiin usein Tapion perheen-
jäseninä. Näitä olivat esimerkiksi met-
sän emäntä Mielikki ja riistan antaja 
Annikki. Agricolan jumalaluettelossa 
mainitaan erikseen vielä oravia anta-
va Nyrckes ja jäniksiä antava Hiitta-
vainen. Haltijoiden nimistä ja tehtävis-

tä on useita eri muunnoksia, ja osalla 
niistä oli todennäköisesti yhteyksiä 
keskiaikaiseen pyhimysmytologiaan.

Useilla eläimillä uskottiin olevan 
omia saaliinhaltijoita, eläinlajin myyt-
tisiä kantaäitejä, joita kutsuttiin nimel-
lä ”emuu”. Emuut huolehtivat nimik-
koeläimistään ja antoivat niitä saaliiksi 
metsästäjille. Tunnetuimpia nimetty-
jä emuita ovat ketun emuu Käreitär ja 
karhun emuu Hongatar. Tapiokin on 
voinut olla alun perin koko metsän 
emuu.

Metsän- ja saaliinhaltijoilta pyy-
dettiin saalista ja kun sitä saatiin, siitä 
tuli uhrata heille osa. Esimerkiksi saa-
liseläimen luut tai joitain elimiä saa-
tettiin haudata metsään. Yleisimmin 
metsästäjät ovat uhranneet saalista sen 
saantipaikalla, mutta uhreja voitiin jät-
tää myös vaikkapa muurahaispesään 
tai Tapion pöydäksi kutsutun mata-
laksi ja laakeaksi kasvaneen havupuun 
päälle. Uhraamisen lisäksi metsästäji-
en tuli muutenkin käyttäytyä metsässä 
soveliaasti. Epäkunnioittavasta käytök-
sestä suuttunut haltija saattoi nimit-
täin vahingoittaa ihmistä tai pidättää 
luonaan ihmisen tai karjaeläimen eli 
johdattaa tämän metsänpeittoon. Met-
sänpeittoon joutunut ei pystynyt löytä-
mään tietään pois metsästä eikä otta-
maan yhteyttä keneenkään, eikä häntä 
voineet muut havaita. Metsä tai haltija 
voitiin yrittää suostutella päästämään 
metsänpeittoon joutunut ihminen tai 
eläin pois esimerkiksi ripustamalla kivi 
puunoksaan tai kaarelle taivutettujen 
puiden latvaan. Se avattiin, jos metsän-
peittoon joutunut palasi.

Metsän- ja eläintenhaltijoiden li-
säksi myös yksittäisillä puilla uskottiin 
olevan haltijoita. Puita kaadettaessa tu-

Teksti Eija Isoviita Kuvitus Anu Toivola

ei tehty, haltija jäi kaadettuun puuhun 
ja saattoi aiheuttaa monenlaista har-
mia, jopa puun kaatajan kuoleman.

Paikoin tunnettiin lisäksi pai-
kallisia metsänhaltijoita, jotka olivat 
metsään kuolleiden ihmisen henkiä. 
Tällaiset henget saattoivat olla hyvin 
vaarallisia, sillä jos niiden asuttamal-
le paikalle kuoli joku toinen, hänestä 
tuli paikan uusi haltija ja edellinen va-
pautui tehtävästään. Näin ollen haltijat 
yrittivät tahallaan eksyttää tai vahin-
goittaa ihmisiä.

Suomen länsiosien muinais- ja 
kansanuskossa metsän olentoihin lu-
keutui metsänneito, edestä päin ih-
misnaista, mutta takaa kaarnaista 
puunrunkoa tai sammalta muistuttava 
henki. Metsänneidosta oli paljon eri-
laisia, ristiriitaisiakin uskomuksia. 
Joissain tarinoissa metsänneito oli vaa-
rallinen ja houkutteli miehiä tuhoon, 
toisissa se taas toi hyvää onnea tai pal-
kitsi kohteliaan tai kanssaan seksiin 
suostuneen metsänkävijän.

Muita muinais- ja kansanuskon 
metsän olentoja olivat keijumaiset ja 
leikkisät sinipiiat, jotka hoitivat met-
sää ja sen eläimiä, sekä maahiset, maan 
alla asuvat pienikokoiset ihmisen kal-
taiset olennot. Metsässä asuvia maa-
hisia kutsuttiin toisinaan metsähisiksi. 
Maahisille saatettiin antaa lahjoja jot-
ta ne pysyisivät ihmisten kanssa hyvis-
sä väleissä, mutta sinipiioille ei tiedetä 
uhratun.

Metsän henkiolentojen ohella 
myös metsän eläimiä tuli kunnioittaa 
ja kohdella ihmisen kanssa tasa-ar-

karhunpeijaisia
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Suojelua, sekoilua, spraymaalia ja sooloilua

Jos olet liittynyt äskettäin Suomen 
luonnonsuojeluliittoon, saatat  hämmästyä tämän 
lehden kolahdettua  postista. 
Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenenä olet 
liittynyt myös asuinpaikkasi  paikallisyhdistykseen, 
eli Luonnonsuojeluliitto Tampereeseen. 
Suomen luonnonsuojeluliitto toimii kolmella 
tasolla:  Luonnonsuojeluliitto Tampere paikallisesti, 
piiri maakunnallisesti ja liitto valtakunnallisesti.

Tervehdys!
JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN ON 
ARVOKAS SUOJELUTEKO!
Tuet näin vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä. 

Luonnonsuojeluliitto Tampereen jäsenenä saat muun 
muassa monia jäsenetuja, kuten Tampereen Luonto ja 
Luonnonsuojelija -jäsenlehden, äänioikeuden kokouksissa ja 
erilaisia alennuksia.

Lähde mukaan  paikallisyhdistyksesi 
toimintaan!

Kuten viime vuoden alussa saattoi 
uumoilla, vuoden 2017 aikana nousi 
esiin 100 sitä ja 100 tätä -tilaisuuksia 
ja kampanjoita. Luonnonsuojeluliitol-
la oli oma Suomen 100 luontohelmeä 
-kampanja, minkä lisäksi tapetilla oli 
myös muun muassa valtion Luonto-
lahjani satavuotiaalle -kampanja.

Luontohelmistä suojeltiin vuoden 
kuluessa varsinaisesti vain yksi: Ou-
lujärven Ärjänsaari. Kohteille saatiin 
toki näkyvyyttä, ja usean kohteen suo-
jelu myös eteni, joukossa esimerkiksi 
Oriveden Eräpyhä. Eräpyhän osittai-
nen suojelupäätös jätti tosin runsaasti 
avoimia kysymyksiä ja alueen tulevai-
suuden edelleen epävarmaksi.

Pirkanmaalla kunnat tarttuivat 
ilahduttavasti Luontolahjani-kampan-
jaan sekä siihen liittyviin luonnon-
suojelupiirin ja paikallisyhdistysten 
suojelualoitteisiin. Tampereella aloite 
johti siihen, että jo viisi vuotta aiem-
min kaupungin luonnonsuojeluoh-
jelmassa suojeltavaksi sovittu Kintu-
lammin retkeilyalue lopulta suojellaan 
virallisesti. Tätä kirjoittaessani ELY-
keskuksen rauhoituspäätöstä tosin 
odotellaan yhä.

Tampereen toisen suunnitellun 
luontolahjan, Hervannan ”Makkaran-
perän”, tilanne on mutkikkaampi. Met-
säosaamisensa ilmeisesti Hakamet-

sässä hankkinut Kalervo Kummola 
kirjoitti nenäliinaansa suojelun kaa-
tavan sekopäisen ponsiesityksen, joka 
meni läpi kaupunginhallituksessa. 
Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto 
onneksi osoitti selkärankaa, kun yli 
puolet valtuutetuista allekirjoitti Mak-
karanperän suojelua ajavan valtuusto-
aloitteen.

Sekä Kintulammin että Makka-
ranperän suojelukiemurat vahvistavat 
vanhan viisauden, jonka mukaan vas-
ta sitten kannattaa juhlia suojelun to-
teutumista, kun rauhoituspäätös on 
putkahtanut ELY-keskuksesta. Vielä 
mukavampaa se on tietysti sitten, kun 
luonnonsuojelualueen vihreää rajausta 
voi ihailla Kansalaisen karttapaikassa.

Tampereen kehyskunnissakin ta-
pahtuu: Ylöjärvi kunnostautui Luon-
tolahjani-kampanjassa, mutta Lem-
päälä ja Kangasala ovat talven aikana 
hankkineet huonompaa mainetta vir-
kistysmetsiensä hakkuilla. Olen koke-
nut parinkymmenen vuoden aikana 
metsiensuojelussa kaikenlaista, mutta 
Kangasalan Kirkkoharjulla vedettiin 
eräänlaiset pohjat. Kaupungin edusta-
jalle piti tosissaan perustella jopa sitä, 
miksi yli 10 vuotta maassa maannutta 
lahopuuta ei pidä eikä kannata kerätä 
pois. Ja kun yritimme puhua harjun 
laen keloutuvien mäntyjen puolesta, 

hän säntäili merkitsemässä niitä sa-
moja puita kaadettavaksi tervasroson 
vuoksi. Ilmassa leijuva spraymaalin 
käry viimeisteli absurdin tilanteen.

Pirkkalan kunta päätti sooloilla ja 
laittaa kaupunkiseudun yhteisen ra-
kennesuunnitelman kerralla uusiksi 
lätkäisemällä Toivion alueelle osayleis-
kaavaluonnoksessa 15 000 uutta asu-
kasta, kun rakennesuunnitelmassa pu-
huttiin korkeintaan 2 500 asukkaasta. 
Pirkkala ei välittänyt myöskään maa-
kuntakaavasta, sillä yli puolet Toivion 
kaavan asukkaista on osoitettu maa-
kuntakaavan virkistysalueelle – ja osa 
Taaporinvuoren luontohelmikohteelle. 
Kaava on niin räikeästi maankäyttö- 
ja rakennuslain vastainen, että sen jos 
minkä luulisi kaatuvan hallinto-oikeu-
dessa, jos niin pitkälle joudutaan.

Teksti Juho Kytömäki

Tampereesta toivotaan uusiutuvien 
energialähteiden käytön edelläkävijää
Suomen Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ja Tampereen yhdistys vaativat, että 
Naistenlahden voimalaitoksessa luovutaan turpeen käytöstä polttoaineena. Asiasta 
jätettiin aloite Tampereen kaupungille ja Sähkölaitokselle maaliskuun puolessa välissä.

Teksti Aino Saarenmaa 
Kuva Jenni Hakanen

Erilaisten energiaratkaisujen poh-
timinen Tampereella on ajankohtaista 
nyt, kun Naistenlahti 2:n voimalaitos-
ta ollaan uusimassa. Uudessa voima-
laitoksessa suunnitellaan poltettavan 
30–100 % biopolttoaineita ja 0–70 % 
turvetta. Pirkanmaan ELY-keskuksen 
tekemän päätöksen mukaan Naisten-
lahti 2:n voimalaitoksen uusimiseen 
ei sovelleta ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyä (YVA).  Aloitteessa to-
detaan, että asia ei toistaiseksi ole saa-
nut ansaitsemaansa huomiota, vaikka 
kyseessä on tärkeä julkinen päätös. 

– Jos Tampereen Sähkölaitos lo-
pettaa turpeen polton Naistenlahdessa 
nyt, se on edelläkävijä. Mutta jos ote-
taan käyttöön uusi, turvetta polttava 
voimalaitos, Tampere juuttuu jälkiju-
naan. Turpeen poltto loppuu Suomes-
sa joka tapauksessa muutaman kym-
menen vuoden kuluessa ilmastosyistä, 
sanoo Luonnonsuojeluliiton Pirkan-
maan piirin aluesihteeri Juho Kytö-
mäki.

Naistenlahdessa poltettava turve 
on peräisin valtionyhtiö Vapo Oy:n 
turpeenottoalueilta. Parhaillaan Vaa-
san hallinto-oikeus miettii, onko alue-
hallintoviraston Vapolle myöntämä 
ympäristölupa Ylöjärven Talasnevan 
laajennusalueen turpeenottoon lain-
mukainen. Laajennusalue sijaitsee 
maakuntakaavan luonnon monimuo-
toisuuden ydinalueella, ja suon kui-
vatusvedet kuormittaisivat toistaiseksi 
erinomaisessa kunnossa säilynyttä Au-
rejärveä.

– Vapon ympäristöluvan perus-
teella Talasnevan turve poltettaisiin 
mitä ilmeisimmin Naistenlahdessa. 
Tampereen Sähkölaitos on siis tällä 
hetkellä asiakkaana mukana suoluon-

”Turpeen kaivu ja 
polttaminen kiihdyttävät 
ilmastonmuutosta. 
Turpeen polton 
kasvihuonekaasupäästöt 
ovat jopa suuremmat kuin 
kivihiilellä.

pidettäviksi. Lajiston osal-
ta esimerkiksi suolinnusto 
on uhanalaistunut voimak-
kaasti, mikä johtuu soiden 
liian voimakkaasta hyö-
dyntämisestä ja riittämät-
tömästä suojelusta.

Myös puuenergiaan 
liittyy ongelmia, muuta ne 
ovat merkittävästi pienem-
piä kuin turpeen käytön 
ongelmat. Aloitteessa esi-

non ja vesistöjen tilaa heikentävässä 
sekä ilmastonmuutosta nopeuttavassa 
toiminnassa. Eikä Talasneva ole ainoa 
tapaus, Kytömäki sanoo.

Turpeen kaivun kohteena oleval-
ta suolta suoluonto häviää kaivami-
sen ajaksi käytännössä kokonaan. Suo 
myös palautuu erittäin hitaasti (tu-
hansien vuosien kuluessa) ja vain, jos 
suon vesitalous palautetaan ennalleen. 
Etelä-Suomessa 96 % suotyypeistä on 
luokiteltu uhanalaisiksi tai silmällä-

tetään, että myös esimerkiksi geoter-
mistä energiaa ja aurinkoenergiaa ke-
hitettäisiin voimakkaasti, jotta puuta ei 
tarvitse käyttää niin paljon.

Tampereella jätettyä aloitetta 
vauhditti Helsingin kaupunginvaltuus-
ton päätös ottaa askel kohti turpeen 
poltosta luopumista. Helsinki toimii 
omistajaohjauksen keinoin siten, että 
Vantaan Energia Oy ei käyttäisi tur-
vetta Martinlaakson uudistettavassa 
voimalaitoksessa. Helsingin kaupunki 
omistaa Vantaan Energiasta 40 %. 

KANNON NOKASSA

Naistenlahden voimalaitos.



Erika piirsi karhulle viihtyisän kotimetsän  
Sampolan kirjastossa Luonto lainassa  
-teemaviikolla.
Kuva: Aino Saarenmaa

Luonnonsuojeluliito Tampereen tavoittena on viihtyisän elinympäristön vaaliminen ja 
lähiluonnon merkityksen korostaminen Tampereella. Tulevan kevään ja kesän aikana 
järjestämme erilaisia retkiä, talkoita ja muita tapahtumia, joista tässä muutamia.

5.5. KOKO KAUPUNGIN SIISTEYSTALKOOT (EPILÄNHARJU)
19.-20.5. MATALANKYNNYKSEN YLI -RETKI
26.5. RETKEILYPÄIVÄ KINTULAMMIN RETKEILYMAJALLA
 4.-10.6. VIHREÄLLÄ VIIKOLLA TAMMELANTORIN YMPÄRISTÖTORI JA 
VIERASLAJITALKOOT
11.-17.6. SLL:N METSÄVIIKKO
17.6.  LUONNONKUKKIEN PÄIVÄN RETKI RUOTULASSA
17.–19.8. KINTULAMMILLA KORTEJÄRVEN TILAN AVOIMET OVET 
26.8. SUOMEN LUONNON PÄIVÄN RETKI 
LOPPUKESÄSTÄ KETOTALKOITA TEISKOSSA.

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!

Ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät osoitteesta sll.fi/tampere

ALLEKIRJOITA ADRESSI 
KAUPPI-NIIHAMAN METSIEN 

SÄÄSTÄMISEN PUOLESTA  
GOO.GL/FHQCYN


