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Tubeen, mars!*

Vastuullista metsänhoitoa  
edistävä paperi.

Kannen kuva : 
Mika Kuronen

OLEN VIIME AIKOINA 
seurannut nuoria suoma-
laisia videobloggaajia lä-

hestulkoon liikuttuneena. Katselen 
vaikuttuneena sitä, miten avoimes-
ti kameran edessä puhutaan aiheesta 
kuin aiheesta.

NÄISTÄ ÄLYKKÄISTÄ JA MYÖ-
TÄTUNTOISISTA NUORISTA TULEE 
rohkeita vaikuttajia, joita tämä maa 
kaipaa. Itse asiassa moni heistä on sitä 
jo nyt. Yli 76 000 ihmistä on katsonut 
Youtubessa videon, jossa nimimerkillä 
mansikkka tubettava Maiju Voutilai-
nen kertoo vinkkejä muovijätteen vä-
hentämiseen. Kun Miisa Rotola-Puk-
kinen eli mmiisas kertoo aamupalan 
äärellä ajatuksiaan ilmastonmuutok-
sesta, ruudun takana on yli 100 000 
katsojaa. 

MERKITTÄVÄ OSA suomalais-
ten videoblogien ja muiden Youtu-
be-kanavien seuraajista on syntynyt 
2000-luvulla. He edustavat sukupol-
vea, joka on pienestä pitäen elänyt glo-
baalien kriisien keskellä. Vuoden 2018 
nuorisobarometrin mukaan nuoret 
ovat entistä enemmän huolissaan il-
mastonmuutoksesta. Tälle sukupolvel-
le jatkuva talouskasvu ei välttämättä 
ole arvoista tärkein.

KAIKKI OPPIVELVOLLISUUT-
TAAN SUORITTAVAT nuoret tus-
kin ovat huolissaan ympäristöasioista, 
mutta niistä puhuminen on kuitenkin 
jo arkipäivää. Vielä viisitoista vuotta 

sitten ympäristöahdistusta tuskaileva 
yläkouluikäinen oli ryhmässään taval-
lisuudesta poikkeava. Nyt esimerkiksi 
ilmastonmuutos on luonteva keskuste-
lunaihe, joka kytkeytyy vahvasti omiin 
valintoihin.

NUORTEN YMPÄRISTÖYSTÄ-
VÄLLISIÄ VALINTOJA olisi helppo 
tukea arkisilla teoilla, vaikkapa kiin-
nittämällä huomiota kouluruokailuun. 
Kasvisruokaa tarjoillaan silti monissa 
kouluissa yhä erikoisluvalla, sen sijaan 
että oppilas saisi itse päivittäin tehdä 
valintansa.

TALOUDELLINEN TILANNE RA-
JOITTAA NUORTEN MAHDOLLI-
SUUTTA VAIKUTTAA omilla ostopää-
töksillä, eikä puoluepolitiikka  näytä 
kiinnostavan heitä.  Mutta kun nuoret 
tarttuvat heille luonteviin itseilmai-
sun muotoihin, niitä pitäisi tukea, eikä 
suinkaan vähätellä: Taasko sä olet siel-
lä Youtubessa? Eihän tubettaja ole mi-
kään oikea ammatti. 

Onneksi asiaan on herät-
ty. Nuorten vaikutusmahdollisuuk-
siin kiinnittää huomiota esimerkiksi  
monitieteinen ALL-YOUTH-hanke, 
jonka tavoitteena on löytää tapoja, 
joilla nuorten aktiivista kansalaisuutta 
voitaisiin vahvistaa. Kestävä kehitys on 
yksi hankkeen viidestä näkökulmasta.

MAHTAVAA ON myös se, että 
asenteet muuttuvat pikkuhiljaa, ja nuo-
rille annetaan heidän ansaitsemaan-
sa tunnustusta. Tänä syksynä Suomen 

Lions-liitto nimesi vloggaaja Maiju 
Voutilaisen vuoden 2018 valtakun-
nalliseksi Hyväntekijäksi. Voutilaisen 
kanavalla puhutaan usein esimerkiksi 
mielenterveydestä ja omien valintojen 
kunnioittamisesta.

TÄMÄN LEHDEN LUKIJOISTA 
tuskin löytyy montaakaan tällä vuo-
situhannella syntynyttä. Sitä suurem-
malla syyllä suosittelen viettämään 
ainakin yhden illan Youtubessa. Voit 
yllättyä siitä, kuinka rohkeasti kame-
ran takana koetellaan rajoja ja rikotaan 
tabuja, joista vanhemmat vielä hiljene-
vät. 

AINO SAARENMAA
Päätoimittaja

*Tubettaminen tarkoittaa videoiden lataamis-
ta Youtube-videopalveluun.

Videobloggaaminen eli vloggaaminen 
tarkoittaa videoiden kuvaamista ja niiden 
lataamista nettiin muiden katsottavaksi.  
Vlogit keskittyvät usein tekijänsä arkipäiväi-
seen elämään.
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KESKUSTOIMISTON TERVEHDYS YHDISTYS ESITTÄYTYY

Maakuntauudistus koettelee kansalaisten ympäristöllisiä oikeuksia

KÄYNNISSÄ OLEVA MAAKUN-
TAUUDISTUS muuttaa maamme ym-
päristönsuojelua merkittävällä tavalla. 
Yksi työllemme olennainen seikka on 
viranomaisen yleisen edunvalvonnan 
heikentyminen, käytännössä viran-
omaisten valitusoikeuden poistuminen 
hallituksen esityksen myötä. 

Tähän saakka ympäristöhallinto on 
nojannut kahden valtion viranomai-
sen toimintaan. Aluehallintovirastois-
sa (AVI) käsitellään lupahakemuksia ja 
myönnetään lupia ympäristöön jollain 
tavalla vaikuttaville hankkeille, esimer-
kiksi turve- ja kaivoshankkeille. Elin-
keino- , liikenne- ja ympäristökeskukset 
eli ELY-keskukset paitsi valvovat lupien 
noudattamista antavat myös neuvoja ja 
lausuntoja jo siinä vaiheessa, kun alue-
hallintovirasto niitä puntaroi. Pääosin 
järjestelmä on toiminut, mutta on ol-
lut myös tilanteita, joissa ELYn neuvot 
ovat jääneet huomioitta lupakäsittelys-
sä. Luvasta on tullut potentiaalisesti tu-
hoisa ympäristölle. Tässä kohdin viran-
omaisen valitusoikeus on tullut peliin 
mukaan. ELY on voinut valittaa luvas-
ta. Turhaan ei ELY ole yleensä valitta-
nut, sillä valtaosa valituksista on myös 
menestynyt.

Nyt AVIt ja ELY-keskukset yhdis-
tetään uudeksi valtion viranomaiseksi, 
Luovaksi. Samalla viranomaisen vali-
tusoikeutta halutaan heikentää, vaikka 
se on demokraattisen yhteiskunnan 
päätöksenteon perusjuttu. Emme ole 
olleet yksin kritisoimassa tätä suunni-
telmaa. Jopa korkein hallinto-oikeus on 
sitä kritisoinut. Valitusoikeus on nimit-
täin yksi kolmesta keskeisestä ympäris-
töllisestä oikeudesta, joihin kuuluvat 

oikeus saada tietoa, osallistua päätök-
sentekoon ja hakea muutosta päätök-
siin tuomioistuimesta. Nämä oikeudet 
sisältyvät Suomessa jo perustuslakiin.

Mitä tämä tarkoittaa? Mihin mei-
dän pitää ehkä varautua? Katsotaanpa 
sanatarkkaa lainausta muutosehdotuk-
sen muistiosta: “Näin ollen jo toteu-
tettujen eri lainuudistusten (erityisesti 
maankäyttö- ja rakennuslain muutos 
230/2017) ja tämän ehdotettavan uu-
distuksen yhteisvaikutukset siirtävät 
käytännössä ympäristöjärjestöjen vas-
tuulle muutoksenhakua viranomaisilta 
yleisen edun ja osin myös laillisuusval-
vonnan nimissä. Tältä osin muutos vai-
kuttaa perustuslain 20 §:n 2 momentin 
toteutumiseen.”

mitä seuraavaksi tapahtuu? Valitusoi-
keus kuuluu osaksi jättimäistä sote-pa-
kettia, jonka tulevaisuus on vielä täysin 
auki. Tuskin edes hallitus itse tietää, 
mitä tapahtuu ja milloin. Ympäristö-
valiokunnassa lakiehdotukseen tuli 
parannus ja yleisen edun valvonta on 
nostettu takaisin tulevan viranomaisen 
tehtäviin. Toisaalta perustuslakivalio-
kunta todennäköisesti odottelee koko 
sote-paketin saagan loppuun. Ja tätä 
saagaa on syytä seurata tarkasti ratkai-
suunsa saakka.

Pasi Kallio
Luonnonsuojeluliiton  ympäristöjuristi

Antti Virnes

Olen ensimmäistä vuotta hallitukses-
sa. Toimin jäsenrekisterivastaavana, 
eli minua voi häiritä, jos yhdistyksen 
tietosuoja mietityttää. Harrastan mie-
lelläni kaikenlaista luontoon liittyvää, 
erityisesti retkeilyä, umpihankihiihtoa, 
luontokirjallisuutta, ympäristöfilosofi-
aa ja -estetiikkaa.

Eija Isoviita

Olen kuulunut Suomen Luonnonsuo-
jeluliittoon seitsemän vuotta. Toimin 
tällä hetkellä Tampereen yhdistyksen 
lehtiryhmässä, osallistun talkoisiin 
ja toisinaan muihinkin tapahtumiin. 
Biologia ja erilaisten eliöiden elämä on 
aina ollut mielestäni kiehtovaa. Muita 
minulle tärkeitä ja minua kiinnostavia 
luontoasioita ovat ekologinen elämän-
tapa kaupungissa sekä luontoon ja 
eliöihin liittyvät myytit ja kansanusko-
mukset.

Tarja Virtanen

Olen ensimmäistä vuotta hallituksessa 
ja toimin taloudenhoitajana. Mukaan 
lähdin oppiakseni lisää lähiluon-
nosta ja mahdollisuuksista vaikuttaa 
yhdistystoiminnan kautta. Metsä eri 
vuodenaikoina on suuri rakkauteni ja 
vietän metsässä paljon aikaa marjasta-
en, sienestäen, koiran kanssa samoil-
len sekä ystävien kanssa retkeillen.

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!

Kyllä. Hallitus itsekin 
toteaa, että vastuuta siir-
retään käytännössä ym-
päristöjärjestöjen eli kan-
salaisten vastuulle. Eikä 
siinä vielä kaikki. Osana 
kokonaisuutta myös kan-
salaisten ja järjestöjen va-
litusmahdollisuuksia on 
jo aiemmin heikennetty 
mm. valituslupajärjestel-
mää laajentamalla ja va-
litusmaksuja nostamalla. 

Jo yleisen edun val-
vontaa turvaavan viran-
omaisen valitusoikeuden 
heikentäminen on an-
teeksiantamatonta, puhu-
mattakaan sen sälyttämi-
sestä kansalaisille. Yleisen 
ympäristöedun valvonta 
on valtion ydintehtävä.

Tärkein kysymys on, 
KUVA: MERJA PAAKKANEN / LUONNONSUOJELULIITTO
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Mitäs täällä tapahtuu?
YHDISTYKSEN LOPPUKEVÄÄ-

SEEN, KESÄÄN JA SYKSYYN on jäl-
leen mahtunut monenlaisia tapahtu-
mia.

HUHTIKUUN PUOLIVÄLISSÄ 
teimme yhdessä Vastedes ry:n kanssa 
taideretken Mänttä-Vilppulan Serla-
chius-museoihin. Opastuksessa huo-
mioitiin mukavasti ryhmämme kiin-
nostus ympäristöasioihin.

VIIKKOA MYÖHEMMIN NIKKA-
ROITIIN linnunpönttöjä Kisapirtillä 
Kangasalla. Osa pöntöistä lähti teki-
jöidensä matkaan, loput kävimme ri-
pustamassa Kaukajärven metsiin.

YHDISTYKSELLEMME PERUS-
TETTIIN KEVÄÄLLÄ myös “roska-
ryhmä”, jonka toiminta on lähtenyt 
mukavasti käyntiin. Siivoustalkoita 

ja roskakävelyitä on järjestetty kerran 
kuussa, ja tähän mennessä vapaaehtoi-
set ovat siivonneet muun muassa Toh-
lopissa, Rauhaniemessä, Härmälässä ja 
Ratinanrannassa. Pienten roskien li-
säksi etenkin metsiköistä on löytynyt 
kaikkea mahdollista vaatteista muovi-
tuoleihin. Pyhäjärven rannoilla ui ve-
silintujen lisäksi suuri määrä styroxia 
– työtä siis riittää.

MYÖS RETKIRYHMÄN TOIMIN-
TA ON OLLUT AKTIIVISTA. Kevääl-
lä järjestettiin neljä lyhyttä arki-illan 
luontokävelyä, jotka keräsivät yhtä 
poikkeusta lukuun ottamatta hyvin 
osallistujia. Pidempiä päiväretkiä teh-
tiin kaksi: huhtikuisella kelirikko-
retkellä kuljettiin lumisohjon ja su-
lamisvesien hallitsemassa luonnossa 

Lamminrahkalla, ja toukokuinen har-
juretki suuntautui Teivaalanharjulle. 
Toukokuun lopussa tehtiin lisäksi ma-
talan kynnyksen yön yli -retki Kaita-
järvelle. 

KESÄKUUSSA oli vuorossa pe-
rinteinen Luonnonkukkien päivän 
retki, jolla perehdyttiin kasveihin Nii-
hamassa. Oppaanamme oli tänäkin 
vuonna Matti Kääntönen Tampereen 
kasvitieteellisestä yhdistyksestä.

RETKIEN JA ROSKIENKERUUN 
LISÄKSI KESÄLLÄ TALKOILTIIN. 
Kaupissa torjuttiin lupiinia ja Vaakko-
lammilla kitkettiin jättipalsamia. Erää-
nä heinäkuun iltana vajaan kymmenen 
hengen porukka suuntasi Teiskon ke-
tokohteeseen Koivulan niitylle, jossa 
hoidettiin uhanalaisten lajien elinym-

päristöä. Niityllä kasvavat muun mu-
assa erittäin uhanalaiseksi luokiteltu 
ketokatkero ja silmälläpidettävä aho-
noidanlukko.

ELOKUUSSA pidettiin jo perin-
teeksi muodostunut Tapahtumien 
yön lepakkobongaus. Tapahtuma ke-
räsi noin 70 bongaajaa Pyynikin kirk-
kopuistoon. Ari ja Katja Nieminen 
kertoivat lepakoista ja vastailivat ky-
symyksiin yhdessä Antti Virneksen 
kanssa. Lähes kaikki osallistujat eh-
tivät nähdä pohjanlepakoita, joita le-
pakkodetektorin avulla saattoi havaita 
lentelevän ympäristössä vielä senkin 
jälkeen, kun niitä ei yötaivaan tum-
mennuttua enää silmä erottanut.

KESÄN LOPUSSA Kintulam-
min uudella luonnonsuojelualueella 
vietettiin Eloisa elokuu -tapahtumaa. 
Eri tahot järjestivät ohjelmaa jokai- 

sena elokuun viikonloppuna. Meidän 
vuorollamme saunottiin, retkeiltiin 
ja järjestettiin suon ennallistamistal-
koot. Aurinkoinen sää houkutteli pai-
kalle paljon vieraita, ja vapaaehtoisten 
pitämässä kahviossa päästiin mais-
telemaan myös nuotiolla paistettuja  
lettuja.

ELOKUUN LOPUSSA Suomen 
luonnon päivänä tehtiin aamuvarhain 
vierailu Pohtiolammen Sääksikeskuk-
seen Kangasalle. Katselimme sääksiä ja 
opimme uusia asioita linnuista.

SYYSKUUSSA oli vuorossa vii-
konloppuvaellus Helvetinjärven kan-
sallispuistossa. Lokakuussa retkeiltiin 
Taaporinvuorella ja käytiin poimimas-
sa karpaloita syksyisellä Siikanevalla.

Koonnut: Jenni Hakanen

Seuraa  
ja tykkää
a   sll.fi/tampere

a sll.tampere(a)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

Koivulan niityllä raivattiin elintilaa uhanalaisille kasveille.

Koivulan niityllä kasvaa uhanalaisia ketokatkeroita.

Yaniv Steinberg auttoi kahviossa Kortejärven tilalla.
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Kintulammin ennallistamisryhmä: 
Saako täällä polttaa? 
Luonto palaa ennallistamalla

S yksyllä 2017 Tampereen kau-
punki kutsui kolme luonto-
yhdistystä keskustelemaan 

Kintulammin hoito- ja käyttösuunni-
telmasta. Palaverissa nousi esiin myös 
alueen ennallistamistoimet, joilla luon-
toa palautettaisiin luonnontilaisiksi – 
onhan alueella paljon ojitettuja soita ja 
talouskäytössä olleita metsiä. Saimme  
Juho Kytömäen (SLL Pirkanmaa) ja 
Jere Niemisen (Villi Vyöhyke) kanssa 
idean kolmen yhdistyksen yhteisestä 
ennallistamisryhmästä, joka toteuttaisi 
nämä ennallistamistoimet. Suo-ojien 

patoamisen ja lahopuiden tuottamisen 
lisäksi kouluttautuisimme Metsähal-
lituksen luontopalveluiden ennallis-
tamispoltoissa hurjiksi metsänpoltta-
jiksi, jotka polttaisivat Kintulammin 
metsät uuteen loistoonsa muutaman 
vuoden päästä. Vitsailimme nimeksi 
Polttoryhmää, mutta keväällä korrek-
tius sai otteen nimen vaihtuessa Kintu-
lammin ennallistamisryhmäksi.

Suomalaisessa mediassa on kau-
histeltu metsäpalojen aiheuttamia tu-
hoja niin paljon, että on aivan ym-
märrettävää, että useampikin lukija 

miettii, mitä ihmeen tekemistä metsi-
en poltoilla on luonnonsuojelun kans-
sa. Metsien talouskäyttö kuitenkin on 
tärkein syy siihen, miksi metsämme 
voivat pahoin. Esimerkiksi neljäsosa 
metsälajeistamme on uhanalaisia. Jos 
odotettaisiin, että talouskäytössä ollut 
lajistoltaan köyhtynyt puupelto palau-
tuisi monimuotoiseksi luonnonmet-
säksi, niin aika laskettaisiin sadoissa 
vuosissa. Tänä aikana moni laji ehtisi 
kuolla sukupuuttoon, ja vielä useam-
pi laji muuttua uhanalaiseksi. Meillä 
ei siis yksinkertaisesti ole aikaa odo-

tella. Ennallistamispoltot ovat nopein 
tapa palauttaa talousmetsä luonnon- 
tilaiseksi. 

Idea metsien ennallistamiseen 
polttamalla virisi, kun viime vuosisa-
dan jälkipuoliskolla huomattiin, että 
vanhoissa kaskikohteissa kasvoi terve 
ja luontoarvoiltaan monimuotoinen 
sekametsä. Se, minkä ihmissilmin nä-
emme tuhoksi esteettisin tai taloudelli-
sin perustein, onkin luonnolle eduksi. 
Palaminen tekee metsistä monimuo-
toisempia ja luo valtavan määrän laho-
puustoa, joilla monet uhanalaiset lajit, 
kuten täpläjalokuoriainen, palolatikka 
ja kulohärö, viihtyvät. Metsäpalot luo-
vat suotuisat kasvuympäristön myös 
roimasti vähentyneelle haavalle, joka 
on elinaikanaan tärkeä puu monelle 
lajille hyönteisistä lintuihin ja sieniin, 
sekä mustikalle, jonka määrä romah-
ti puoleen 1950-luvulta 1990-luvul-
le metsien talouskäytön seurauksena 
(Luonnonsuojelija 3/2018). Valitetta-
vasti poliittiset päättäjämme eivät vielä 
ymmärrä, että metsän arvokkain puu 
on kuollut puu.

Ennallistamistoimissa tärkeä rooli 
on myös ojitettujen soiden palauttami-
sella kohti luonnontilaa. Suomen sois-
ta yli puolet ja paikallisesti jopa 90% 
on ojitettu metsätalouden tarpeisiin. 
Esimerkiksi Pirkanmaan pohjoisosis-
sa maastokartan tutkailu on melkoi-
sen surullista puuhaa.  Koko Suomen 
suotyypeistä uhanalaisia on hieman yli 
puolet ja esimerkiksi Etelä-Suomessa 
kaikki muut suotyypit paitsi pari rä-
metyyppiä on määritetty alueellises-
ti uhanalaisiksi. Ojitusten tunnettuja 
haittoja ovat myös vesistöihin päätyvät 
ravinnepäästöt, joista typpi- ja fosfo-
ripäästöjen on (vuonna 2017) todettu 
kasvavan vuosikymmenien ajan sitä 
enemmän, mitä kauemmin ojituksesta 
on aikaa. Tämänkin perusteella on kä-
sittämätöntä, että Suomessa uudelleen-
ojitukset ovat vielä sallittuja. Mahdolli-
sesti hieman tuntemattomampi mutta 
erittäin ajankohtainen haitta ovat oji-
tusten aiheuttamien hiilidioksidi-, me-
taani- ja ilokaasupäästöjen ilmastovai-
kutukset. Suomen hiilivarastoista yli 
kaksi kolmasosaa on turpeessa, ja on-
kin syytä pitää huolta, että ne myös py-
syvät siellä. Ojitettujen soiden ennal-

listaminen on siis myös 
ilmastotyötä. 

Muita suunnitel-
tuja ennallistamistoi-
mia on tuottaa laho-
puuta muilla tavoin 
kuin tulen avulla: pui-
ta voidaan esimerkik-
si kaulata, eli kuoria 
puun kaarna koko run-
gon ympäriltä, min-
kä seurauksena puu 
kuolee pystyyn. Lisäk-
si haavoille voidaan 
yrittää antaa elintilaa 
tekemällä metsiin pien- 
aukkoja.

Toiminta 
vuonna 2018

Tälle vuodelle kaa-
vailtiin toiminnaksi 
suotalkoita Kintulam-
milla ja osallistumista 
muutamiin Metsähalli-
tuksen luontopalvelui-
den eri kansallispuis-
toissa ja muilla alueilla 
toteutettaviin polttoi-
hin. Metsähallituksen 
väki ottikin meidät 
lämpimästi vastaan 
tarjoten mahdollisuut-
ta osallistua useisiin 
kohteisiin. Päätimme 
keskittyä ”lähikohtei-
siin” Seitsemisen, Sa-
lamajärven ja Repove-
den kansallispuistoissa.  

Teksti Antti Putaja Kuvat Mika Kuronen, Antti Putaja ja Juho Kytömäki

"Kaskisavuun laaksot verhouu."

Palo pidetään tiukasti hallinnassa.

Pumppuaseman rakentelua. 

Suotalkoissa paalutusta. 



10  Tampereen Luonto        2/2018 2/2018        Tampereen Luonto  11

Tule mukaan suunnittelemaan uutta 
toimintaa!

 "Roskaryhmä" on yhdistyksen 
uusin tulokas, joka tekee töitä siistin 
Tampereen puolesta.

Ryhmä perustettiin keväällä 2018 
Turun paikallisyhdistyksen innoitta-
mana.

Roskien kerääminen talkoovoimin 
on hyvä tapa tehdä konkreettisia tekoja 
luonnon puolesta, ja tutustua samalla 
lähiluontoon ja kaupungin vieraisiin-
kin kulmiin. Kesän ja syksyn aikana 
siivoustalkoita onkin järjestetty useaan 
otteeseen.

Anitta Pyykkö on jo vuosikausia 
kerännyt roskia omasta lähimetsästään 
ja kauppamatkansa varrelta. 

–Roskaryhmä oli minulle hyvä 
tapa laajentaa tätä "harrastustani". 
Etenkin muoviroskien keräämisen jär-
vien rannoilta olen kokenut tärkeäksi 
ajatellen lintuja ja muita vedestä ravin-

tonsa saavia eläimiä. Bussia odottaessa 
voi myös kerätä roskat, kun pysäkeillä 
yleensä on roskikset. Pieni roskapussi 
ja hanska taskussa ovat vakiovarustee-
ni, Pyykkö sanoo.

Ensimmäistä kertaa mukana olivat 
myös Annika ja Markus Koppanen, 
jotka osallistuivat syksyn viimeisiin sii-
voustalkoisiin Viinikanpuistossa.

–Olimme yllättyneitä, että päälli-
sin puolin siistissä puistossa on mel-
koisesti roskia ja erityisesti muovijä-
tettä, kun hieman tarkemmin katsoo. 
Aina puhutaan, että valtameret ovat 
täynnä muovijätelauttoja, mutta ei 
Suomikaan ole täysin välttynyt ongel-
malta, vaikka mittakaava on tietysti 
täysin eri, Koppaset tuumivat. 

Nyt arki-illat ovat jo pimeitä, ja 
seuraavat talkoot saavat odottaa ensi 
vuoden puolelle. Talvella on kuiten-

kin hyvää aikaa miettiä, mitä kaikkea 
muuta ryhmä voisi tehdä. Ehkä voi-
simme kiinnittää huomiota jätteiden 
määrän vähentämiseen arkielämässä 
tai kannustaa Tampereen kaupunkia 
ja täällä toimivia yrityksiä yhä parem-
paan jätteiden lajitteluun ja niiden vä-
hentämiseen.

Leffailtoja, yleisöesitelmiä, luku-
piiri, kestohedelmäpussien ompelua - 
mitä sinä haluaisit tehdä? Ideoita voi 
jakaa esimerkiksi Facebookissa, tai lä-
hettää osoitteeseen aino.saarenmaa@
gmail.com.

 
PS. Myös uusia nimiehdotuksia 

otetaan vastaan. Kyse ei toki ole mis-
tään roskasakista.

 
Teksti: Aino Saarenmaa

Anitta Pyykkö, Annika Koppanen ja  Markus Koppanen osallistuivat 
siivoustalkoisiin Viinikanlahdenpuistossa elokuussa.
Kuva: Edward Trethowan

Keväällä tilanne siis näytti erittäin hy-
vältä koulutusmahdollisuuksien run-
sauden vuoksi, mutta kuuma ja to-
della kuiva kesä perui monet poltot. 
Tietääksemme ainoastaan Seitsemisen 
kansallispuiston toisen kohteen poltto 
toteutui, ja siellä myös olimme muka-
na toukokuussa. 

Polttoa edeltävänä päivänä yhdis-
tyksemme oli mukana valmistelutöis-
sä, jossa kannettiin sammutusletkut ja 
-pumput paikoilleen. Kyseiseltä kuu-
den hehtaarin alueelta oli pari vuot-
ta sitten poistettu osa puustosta palon 
voimakkuuden hillitsemiseksi ja alu-
een ympäri oli raivattu suojavyöhyke, 
jolta oli poistettu kaikki palava puu-
aines. Lisäksi alueen ulkopuolelle oli 
kaivettu kuoppia ympäröiville soille 
ja padottu ojia sammutusveden tur-
vaamiseksi. Kyseessä ei siis ole mikään 
hallitsematon metsäpalo, joten hur-
jat mielikuvat on syytä haudata. Seu-
raavana aamupäivänä olimme koko 
joukolla auttamassa suojavyöhykkeen 
kastelussa. Iltapäivällä oli ohjelmas-
sa poltto, jonka toteuttivat konkarit. 
Alku oli jännittävää varsinkin kun olin 
epäuskoinen koko prosessin hallitta-
vuuden suhteen. Liekit olivat alkuun 
melkoisen isoja, mutta palo rauhoittui 
nopeasti. Sellaisilla paikoilla, joihin oli 
ollut turvallista jättää enemmän puita 
pystyyn, liekit yltyivät alueen keskellä 
todella mahtaviksi.

 Alkuun kiertelin lähimetsissä ky-
tyvahtina ja sitten yhdistyksen toisen 
henkilön kanssa pääsimme osallistu-
maan esisammutukseen. Varsinainen 

poltto kesti alle viisi tuntia. Ennallista-
misryhmämme päätehtävä oli vastata 
jälkisammutuksesta ja ympärivuoro-
kautisesta jälkivartioinnista,. Jälkisam-
mutuksen vaihe, jossa sammutuska-
lustolla kastelimme palopesäkkeet ja 
savuavat kohdat varsinkin reuna-alu-
eilta, kesti yli puolen yön. Sen jälkeen 
alkoi jälkivartiointi, jossa pääsimme 
aika helpolla, sillä alue oli palanut niin 
perusteellisesti ettei hankalia kyteviä 
kohteita oikein ollut.

 Polttoon osallistuminen oli mo-
nellakin tapaa mahtava kokemus. Eri-
tyistä mielenkiintoa herättää alueen 
kehittymisen seuraaminen ihmiselon 
ajan. Palokärjet nimensä mukaises-
ti hääräsivät heti poltetulla alueella. 
Näimme myös kulorastaan, joten ei 
senkään nimi ole tuulesta temmattu. 
Ilta-aurinko leikitteli savuavassa met-
sässä synnyttäen hienoja maisemia. 
Ylen Elävät puut -luonto-ohjelman te-
kijät olivat paikalla polton aikana, ja 
sarjan ensimmäisessä jaksossa onkin 
materiaalia toukokuulta. 

 Eloisa Elokuu -viikonlopun yh-
teydessä järjestimme suon ennallista-
mistalkoot Kintulammilla Kaukaloi-
sen lounaspuolella sijaitsevalla suolla. 
Edellispäivänä olimme olleet teke-
mässä valmistelutoimia. Talkoissa ra-
kennettiin suo-ojiin padot, joiden tar-
koitus on nostaa suon vedenkorkeus 
entiselleen, minkä seurauksena myös 
suoluonto alkaa palautua. Suurena 
apuna talkoissa olivat Keski-Suomen 
suomestarit, joista Ari Aalto on vel-
jensä Matin kanssa kehittänyt käyttä-

mämme patomallin tähän käsityönä 
tehtävään ennallistukseen. Talkoisiin 
tuli erittäin motivoitunut ja hyvän tal-
koohengen omaava 18 ihmisen poruk-
ka, jolla saimme tehtyä kaikki suunnit-
telemamme padot. Kaikki osallistujat 
innostuivat olemaan toiminnassamme 
mukana myös jatkossa. Tämä oli his-
torian ensimmäinen ennallistettu suo 
Tampereella.

Mitä seuraavaksi?

Ensi vuonna ennallistetaan toinen 
suo Kintulammilla. Toivottavasti suo-
vuodessa-tahti jatkuu tulevaisuudessa-
kin – kysymys on pitkälti Tampereen 
kaupungin ja Pirkanmaan ELY-kes-
kuksen luvanmyöntötahdosta. Syksyl-
lä koimme suuren pettymyksen, kun 
ELY-keskus torppasi ilman järkeviä pe-
rusteita jatkotoimet juuri ennallistelul-
la suolla, juuri kun siellä piti järjestäää 
puiden kaulaustalkoot. 

Ennallistamispolttoihin koulut-
tautumista jatketaan useamman ke-
sän ajan, ja tavoitteena on ensi kesänä 
päästä osallistumaan useampiin koh-
teisiin ja isommalla porukalla. Varsi-
naiset ennallistamispoltot Kintulam-
milla ovat ohjelmassa vasta muutaman 
vuoden päästä, kun olemme saaneet 
koulutettua riittävän kokeneen poru-
kan sitä varten. Tarvitsemme mukaan 
enemmän väkeä eri tehtäviin, jotta 
hanke joskus toteutuisi.

Jos Kintulammin ennallistamis-
ryhmässä mukana oleminen kiinnos-

Padonrakentajat tauolla.

taa, niin ilmoittaudu sll.
tampere@gmail.com, ja 
pääset mukaan tähän ai-
nutlaatuiseen toimintaan 
ja samalla tutustumaan 
kansallispuistoihin aivan 
uudesta näkökulmasta. 
Ennallistamistoiminnas-
sa on vapaaehtoistomi-
jan kannalta parasta  työn 
vaikutusten välitön näke-
minen ja seurausten pit-
kä-aikaisuus.



Teksti Antti Klemi
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LÄHELTÄ JA HYVÄÄ

S uomessa on viime vuosina pu-
huttu suoranaisesta lähiruo-
kabuumista. Ravintoloitsijat, 

erilaiset yhteisöt ja kuluttajat ovat al-
kaneet käyttää lähiseutujensa tuot-
teita, ja ei ole enää mikään ihme, että 
esimerkiksi koko ravintolan ruokalista 
muodostuu lähiruuan ympärille. Esi-
merkiksi tamperelainen ravintola C on 
ansioitunut lähiruuan puolestapuhuja-
na, joka kaivaa vaikka sitruunoita ylö-
järveläiseltä luomutilalta pysyäkseen 
täysin kiinni paikallisissa aineksissa.

Tavallisen kuluttajan kohdalla yksi 
ilmiö ovat olleet erilaiset lähiruokapii-
rit ja -renkaat, joita Suomessa pyörii 
arviolta 200 kappaletta. Tänäkin kesäl-
lä monella turulla ja torilla ovat tuotta-
jat ja kuluttajat kohdanneet lähiruoan 
merkeissä. 

Mitä on sitten lähiruoka? Maa- ja 
metsätalousministeriön vuonna 2013 
aloittaman Lähiruokaohjelman mu-
kaan sillä tarkoitetaan erityisesti pai-
kallisruokaa, joka edistää oman alueen 
paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruoka-
kulttuuria, joka on tuotettu ja jalostet-
tu oman alueen raaka-aineista ja joka 
markkinoidaan ja kulutetaan omalla 
alueella, esimerkiksi maakunnassa tai 
pienemmällä alueella. Lyhyet jakelu-
ketjut ovat yksi tärkeä elementti, jol-
loin tuottajien ja kuluttajien yhteistyö 
saadaan mahdollisimman mutkatto-
maksi.

Tätä lähiruokapiireissäkin koros-
tetaan. Kun erilaiset taloudelliset toi-
mijat vähenevät jakeluketjussa, varmis-
tetaan se, että kuluttaja niin sanotusti 
”saa mitä tilaa”. Samalla tuotteen eko-
loginen jalanjälki pienenee, kun kul-
jetukseen ja pakkaamiseen käytetyt 
kulut saadaan minimoitua. Tärkeänä 
asiana myös maa- ja metsätalousmi-
nisteriön ohjelmassa mainitaan alueen 
oman ruokakulttuurin korostaminen. 
Monelle ravintolalle ja yksityiselle ku-

Lähiruokapiirit ja -renkaat kaventavat kuilua  
tuottajan ja kuluttajan välillä

luttajalle onkin noussut tärkeäksi se 
seikka, mistä järvestä kala on saatu tai 
miltä pellolta perunat on nostettu. 

Lähiruokapiirien voidaan sanoa 
saaneen alkunsa Pietarsaaresta, jossa 
alettiin pyörittää niin sanottua REKO 
(Rejäl konsumtion – Reilua kulut-
tamista) -lähiruokarengasta vuonna 
2013. Thomas Snellmanin ideoima 
malli on levinnyt myöhemmin ympäri 
Suomea, ja Tampereellakin toimii täl-
lä hetkellä seitsemän REKO-rengasta: 
Hakametsässä, Tohlopissa, Teiskossa, 

Kesärannassa, Ahlmanilla, Hervan-
nassa ja Tammelantorilla. Idea on yk-
sinkertainen: Facebookin suljetuissa 
ryhmissä sovitaan kaupoista, ja tuot-
teet vaihtavat omistajaa sovittuina ai-
koina.

Pyysimme aktiivisia lähiruoka-
piirien ja -renkaiden toimijoita, Ahl-
manin kehityspäällikkö Eeva Ylistä ja 
Tampereen yliopiston ylioppilaskun-
nan Tamyn luomu- ja lähiruokapiiri 
Tampiirin hallitusta, kertomaan toi-
mintatavoistaan ja näkemyksistään. 

Rekolan porkkanat ”Olen ollut työni puitteissa REKO-
toiminnassa jo 4–5 vuotta. Aluksi tu-
tustuin Etelä-Pohjanmaalla toiminei-
siin, Thomas Snellmanin perustamiin 
Suomen ensimmäisiin REKO-renkai-
siin, ja heti tuntui, että tällainen toi-
minta olisi hyvä tapa saada kuluttajat 
ja tuottajat asioimaan lähempänä toi-
siaan ja myös tekemään tuottajia ku-
luttajille tutuksi. Ensimmäinen RE-
KO-rengas lähti käyntiin Vesilahdella, 
josta olen itsekin kotoisin, ja tällä het-
kellä Pirkanmaalla toimii 22 rengasta, 
joissa on yhteensä noin 28 500 ihmistä 
mukana. Tampereella renkaita on seit-
semän, ja ne tavoittavat noin 9 100 ih-
mistä. Toimin myös valtakunnallisessa 
lähiruokakoordinaatiohankkeessa Pir-
kanmaan edustajana.

Tärkein asia itselleni REKO-toi-
minnassa on tuottajan ja kuluttajan 
kohtaaminen ja toiminta ilman välikä-
siä. Eihän laadukas ruoka ole koskaan 
kuluttajalle halpaa, mutta ei tuottaja-
kaan siitä paljoa saa, koska väliportaat 
vievät niin paljon. REKO-toiminnas-
sa tuotteen hinnasta menee kuiten-
kin suurin osa suoraan tuottajalle. On 
myös tärkeää, että tuotteet ovat laaduk-
kaita ja ainutlaatuisia saman päivän 
tuotteita. Kyseessä ei siis ole mikään 

halpa ja tehokas massajuttu, mutta tär-
keää onkin juuri se, että ihmiset tulevat 
toisilleen tutuksi, ja kuluttaja voi men-
nä vaikka itse katsomaan tuotteiden al-
kuperää. Mukana on siis myös eettinen 
näkökulma. 

Jos miettii toiminnan kannalta tär-
keimpiä tuotteita, niin kananmunat 
ovat olleet aina se selkeä hittituote, ja 
onkin ollut tärkeää, että renkaassa on 
mukana ainakin yksi eettinen munan-
tuottaja. Maku on niin paljon parem-
pi verrattuna kaupan muniin, ja tämän 
on varmasti moni kuluttaja huoman-
nut. Myös jauhoja ja ryynejä on saa-
tavilla, sillä Pirkanmaan maaperä so-
veltuu hyvin viljan kasvatukseen. Näin 
syksyisin juurikkaita menisi paljon 
enemmän, mutta kuiva kesä on jättä-
nyt sadon pieneksi. 

REKO-toiminnan yksi parhaita 
puolia on sen pienimuotoisuus, jolloin 
turha byrokratia jää pois. Myös se, että 
kaupat tehdään jo etukäteen Faceboo-
kissa, vaikuttaa siihen, että torimyyn-
ti-ilmoituksia ei tarvitse tehdä. Myös 
vähäriskisyys kiinnostaa: tuottaja voi 
tehdä koe-eriä ja testata, mikä toi-
mii ja mitä voisi kehittää pidemmälle.  
REKO-toiminnan avulla onkin saatu 
Pirkanmaalle uusia yrittäjiä, jotka ovat 

huomanneet, että jokin tuote on me-
nestys, ja sitä kautta on päästy eteen-
päin kauppojen hyllylle asti.

Ongelmaksi näen taas kuluttaji-
en tavoitettavuuden. Koska REKO-
toiminta keskittyy Facebook-ryhmiin, 
on se varsin haavoittuvainen esimer-
kiksi algoritmien muutokselle. Nythän 
Facebookista ei tule enää ilmoituk-
sia niistä ryhmistä, joita ei aktiivisesti 
seuraa, ja tällöin moni putoaa pois toi-
minnastamme. Ihmisiä pitäisi siis akti-
voida, mutta maksetut mainokset nos-
taisivat taas kustannuksia. Tämä on 
eräänlainen muna–kana-ongelma: jos 
kuluttajia ei löydy, ei löydy enää tuot-
tajiakaan, ja toiminta hiljenee. Myös 
Tampereen alueella on aktiivisia mut-
ta myös aika passiivisia renkaita, joissa 
ei tuottajalle jää paljoa käteen kulujen 
jälkeen. Aktivoimiseksi on mietitty esi-
merkiksi erilaisia tapahtumia, mutta se 
tuottaisi taas lisätyötä. REKO-toimin-
ta on yksinkertaisuudessaan loistava 
idea, nyt se vain pitäisi saada ihmisten 
tietoisuuteen.

Eeva Ylinen
Kehittämispäällikkö, Ahlman

Noutopäivän tarjontaa



Teksti Eija Isoviita Kuva Antti Putaja

Luonnonsuojelua  
ja liikkumista hyvällä porukalla
Raija Torna osallistuu aktiivisesti Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen
yhdistyksen retkille ja talkoisiin. Hän innostaa muitakin osallistumaan yhteiseen 
tekemiseen luonnossa ja sen hyväksi.

T amperelainen Raija Torna 
huomasi pari vuotta sitten 
Aamulehdessä ilmoituksen 

Luonnonsuojeluliitto Tampereen ret-
kestä Atalassa ja päätti lähteä mukaan. 
Retki oli mieleenpainuva, ja sen myötä 
Torna kiinnostui Tampereen yhdistyk-
sen retkiryhmästä, osallistui sen järjes-
tämälle vaelluskurssille ja liittyi Suo-
men luonnonsuojeluliittoon. 

Kuluneiden kahden vuoden aika-
na hän on retkien ohella ehtinyt olla 
mukana esimerkiksi talkooleirillä Seit-
semisen kansallispuistossa ja talkoissa 
Kintulammin luonnonsuojelualueella. 
Talkoissa hän on osallistunut polun-
raivaukseen ja puron ennallistamiseen 
sekä kitkenyt, siivonnut ja toiminut 
saunavahtina.

–Liikunnan ja luonnossa olemisen 
lisäksi talkootöissä saa olla mukana 
suojelemassa luontoa ja auttaa monin 
eri tavoin. Samalla oppii uutta ja tutus-
tuu uusiin ihmisiin, Torna sanoo.

Liikunta ja ulkoilu on aina ollut 
Tornalle tärkeää. Luonnossa oleilu jäi 
välillä opiskelujen ja töiden vuoksi vä-
häisemmäksi, mutta Torna kulki esi-
merkiksi työmatkat pyörällä. Ei luonto 
silti koskaan mielestä jäänyt, sillä luon-
tosuhde syntyi jo lapsuudessa ulko-
leikkien, marjastuksen ja vanhempien 
esimerkin myötä. Työelämässä olles-
saan Torna teki pääasiassa erilaisia toi-
mistotöitä Tampereella ja pääkaupun-
kiseudulla sekä Ruotsissa, Saksassa ja 
Kanadassa. Hän on matkustellut pal-
jon myös vapaa-ajallaan. Suhde luon-
toon syvenikin uudestaan ulkomailla 
– erityisesti Kanadan upea luonto teki 
Tornaan vaikutuksen.

Nykyään jo kahdeksan vuotta syn-
nyinkaupungissaan Tampereella jäl-

leen asunut Torna haluaa pitää huolta 
kunnostaan ja terveydestään liikku-
malla luonnossa. Astmaatikkona hän 
karistaa mieluusti kaupungin pölyt ja-
loistaan ja lähtee vaikkapa metsäret-
kelle lähiluontoon Kauppi-Niihamaan. 
Myös vapaaehtoistöistä mieluisimpia 
ovat fyysiset työt ulkosalla.

–Luonnossa olo auttaa, kunto py-
syy hyvänä, ja mieli virkistyy, hän to-
teaa. 

Tornan mielestä järjestötoimin-
taan on ollut helppoa tulla mukaan. 
Hänen mielestään on hienoa, että 
Luonnonsuojeluliitto Tampereen ret-
ket ja talkoot ovat ilmaisia tai edulli-
sia ja niihin järjestyy kimppakyyti tai 
matkat joukkoliikennevälineillä, mikä 
mahdollistaa osallistumisen myös au-
tottomalle. Ikäkään ei ole este, sil-

Vapaaehtoistyön pitää olla elämässä 
lisä, ei stressinaihe. Siksi pitää välillä 
vähän rajoittaa itseään, hän muistut-
taa.

Toistaiseksi Tornan paras muisto 
vapaaehtoistyöstä on ollut Seitsemisen 
talkooleiri ja varsinkin sen ensimmäi-
nen päivä, jolloin hän katseli lehmiä ja 
vasikkaa heinää niittäessään.

–Silloin oli hieno tunnelma. Koko 
tapahtumasta jäi mieleen monipuoli-
nen tekeminen ja hyvä porukka. Oli 
paljon naurua ja hieno sää.

Seuraavaksi Torna suunnittelee 
lähtevänsä mukaan haastavammil-
le retkille ja haaveilee vaelluksista La-
pissa ja Santiago de Compostelassa 
Espanjassa. Talkoilua hän aikoo myös 
jatkaa osallistumalla esimerkiksi  
“roskakävelyille”.

lä tapahtumissa on aina 
joku opastamassa ja niissä 
edetään ryhmän ehdoil-
la. Torna on huomannut 
myös sen, että porukassa 
uskaltaa tehdä asioita, joi-
ta ei välttämättä tekisi yk-
sin, kuten vaikka yöpyä ul-
kosalla. Ketään ei tarvitse 
tuntea ennestään, sillä yh-
teisen tekemisen äärellä tu-
tustuu helposti. Voi saada 
uusia ystäviäkin.

Luonnonsuojelun li-
säksi Torna on kiinnostu-
nut historiasta ja vetänyt 
kulttuurikävelyitä ikäihmi-
sille. Huonoja puolia hän ei 
vapaaehtoistyöstä löydä.

–Ainoastaan siinä pi-
tää olla tarkkana, ettei haa-
li itselleen liikaa tekemistä 
ja yritä yli omien voimien. 

”
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Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Tamyn  
luomu- ja lähiruokapiiri Tampiiri

Tampiiri on ollut toiminnassa 
noin 90-luvun loppupuolelta asti. Ruo-
kapiiri toimi pitkän aikaa Tampereen 
yliopiston ylioppilaskunnan alaisuu-
dessa, kunnes rekisteröityi Tampiiri-
nimiseksi yhdistykseksi vuonna 2014. 
Edelleen toimimme Tamyn harraste-
yhdistyksenä, ja kytkös opiskelijoihin 
on vahva.

Tampiiri on voittoa tavoittelema-
ton yhdistys ja toimii vapaaehtoisvoi-
min. Yhdistyksen tarkoitus on lisätä 
luomu- ja lähiruoan tunnettavuutta ja 
saatavuutta erityisesti opiskelijoiden 
keskuudessa. Yhdistyksen toiminnan 
juuret ovat ruokapiiritoiminnassa.

Selkeimpänä toimintana on ker-
ran kuussa järjestettävä noutopäivä 
yliopistolla. Yhdistyksen jäsenet voi-
vat tehdä nettisivuilla etukäteen ruo-
katilauksen, ja piirin aktiivit välittävät 
tilaukset tuottajille, jotka toimittavat 
tilatut tuotteet yliopistolle. Sitten ak-
tiivit ja muut noutopäivän vapaaehtoi-
set järjestävät tuotteet noutopaikalle, 

ja tilaajat tulevat noutamaan ja maksa-
maan omat tilauksensa.

Ruokapiiritoiminnan rinnalla yh-
distys järjestää jäsenilleen muuta luo-
mu- ja lähiruoka-aiheista toimintaa ja 
tapahtumia, kuten tilavierailuja tuotta-
jien luomutiloille, kasvisruoka- ja lei-
vontakursseja, villiyrtti- ja sieniretkiä 
sekä luentotilaisuuksia.

Tällä hetkellä aktiivisia tilaajia on 
120 hallituksen kahdeksan jäsenen ja 
kuuden toimihenkilön lisäksi. Jäsenek-
si liitytään kalenterivuodeksi kerral-
laan maksamalla vuosittainen jäsen-
maksu.

Ruokapiirin suosituimpia tuottei-
ta ovat yleensä satokauden tuoretuot-
teet. Alkusyksystä valikoimassa on ol-
lut esimerkiksi perunaa, porkkanaa, 
sipulia, pinaattia, kirsikkatomaattia, 
kesäkurpitsaa, erilaisia kaaleja, puna-
juurta ja muita juureksia. Lisäksi va-
likoimassamme on myös esimerkik-
si erilaisia viljatuotteita, kananmunia, 
hunajaa ja spelttituotteita. Pyrimme 

siihen, että ruokapiirin tuotteet olisi-
vat mahdollisimman lähellä tuotettuja, 
mutta haluamme pitää valikoimamme 
mahdollisimman laajana, ja mukana 
on luomutuottajia myös vähän kau-
empaa. Lisäksi valikoimassamme on 
myös Reilun kaupan tuotteita Tampe-
reen kehitysmaakaupalta, ja jäsenem-
me voivat myös tilata ulkomaisia luo-
mutuotteita noutopäivään Tietäväisen 
luomutukun kautta.

Tarjontaa kaventaa se tosiseikka, 
ettemme voi pitää esillä noutopäivis-
sä emmekä siten valikoimassa kylmä-
säilytystä vaativia tuotteita. Vaihtoeh-
toja marketeissa tarjottavalle lihalle ja 
muille eläinkunnan tuotteille on kui-
tenkin aika hyvin tarjolla Pirkanmaan 
REKO-lähiruokarenkaissa.

Haluaisimme kuitenkin tavoit-
taa toiminnallamme entistä enemmän 
opiskelijoita, sillä nyt vain alle puolet 
jäsenistä on opiskelijoita. Viestinnässä 
ja markkinoinnissa olisi tässä petratta-
vaa. Voisimme viestiä paremmin tar-

joamiemme tuottei-
den ekologisuudesta 
ja eettisyydestä ja 
haastaa opiskelijoita 
maistamaan ja tote-
amaan laadun itse.

Tavoitteemme 
on  edelleen lisätä 
luomu- ja lähiruuan 
tunnettavuutta. Ta-
voite ruuan ja ruo-
kaketjujen arvos-
tuksen lisäämiseksi 
on lähimpänä mei-
dän toimintaamme, 
ja tätä edistämme 
esimerkiksi tilavie-
railujen ja tuote-
esittelyjen kautta. 
Uskomme, että kun 
kuluttajilla on tie-
toa siitä, missä ja 
miten heidän ruo-
kansa tuotetaan, se 
lisää myös arvostus-
ta ruokaa ja ruoan-
tuottajia kohtaan.

Tampiiri retkellä Rekolan biodynaamisella maatilalla

LUONNONSUOJELIJAN TARINA  Ajantasaisen tapahtumakalenterin löydätosoitteesta sll.fi/tampere

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!
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L uontoympäristöä vahingoittava 
toiminta on perinteisesti ollut 
joko laillista ja lupamääräysten 

mukaista tai lainvastaista. Jos kyseessä 
on lainvastainen toiminta, vahingonte-
kijä hyvittää ja korvaa vahingon jälki-
käteen saastuttaja maksaa –periaatteen 
mukaisesti. Ekologisen kompensaati-
on logiikka ei kuitenkaan tyhjenny pel-
kästään jälkikäteen korjaaviin toimiin. 

Ekologisen kompensaation eli 
luontoarvojen hyvittämisen lähtökoh-
tana on, että luontoympäristöä vahin-
goittavien toimintojen jäljelle jääviä 
haittoja voidaan hyvittää suorittamal-
la ennalta kielteisiä luontovaikutuksia 
vähentäviä toimenpiteitä. Toisin sa-
noen ne haitat, joita ei kokonaan voi-
da välttää hyvitetään suunnitelmalli-
sesti ennalta. Tavoitteena on yleensä 
se, etteivät luontoarvot eivät missään 
vaiheessa prosessia vähenisi. Tähän on 
yleensä vaikeaa päästä jo teknis-ekolo-
gisten epävarmuuksien vuoksi. 

Ekologista kompensaatiota 
koskevaa lainsäädäntöä ei 
vielä ole

Suomessa ekologista kompensaa-
tiota ei vielä säännellä lailla, kuten esi-
merkiksi Alankomaissa ja Saksassa. 
Kompensaatio voi kuitenkin perustua 
myös vapaaehtoisuuteen. Suomessa 
Metsähallitus sekä rakennus- ja kiin-
teistökehitysalan yritys NCC aloitti-
vat viime vuonna pilottihankkeen va-
paaehtoista ekologista kompensaatiota 
koskien. Hankkeessa on mukana Suo-
men Habitaattipankki, jonka päämää-
ränä on perustaa Suomeen kompen-
saatiomarkkinat. 

Suomen luonnonsuojeluliiton 
Pirkanmaan piirin aluesihteeri Juho  
Kytömäki katsoo, että ekologisen 
kompensaation kehittäminen edellyt-
tää tarkkaa määrittelyä ja sääntelyä.

–Määrittelisin ensinnäkin tar-

kat rajat, joiden puitteissa ekologis-
ta kompensaatiota voitaisiin käyttää. 
Varovaisuusperiaatetta pitää noudat-
taa. Pitää myös sopia, mitä kaikkea 
saa kutsua ekologiseksi kompensaa-
tioksi. Pyritäänkö kompensaatiolla 
korvaamaan vaikkapa kaikki jonkin 
tietyn hankkeen aiheuttama luonnon-
arvojen menetys, vai saako kompen-
saatioksi sanoa sellaisia toimia, joil-
la onnistutaan hieman vähentämään 
monimuotoisuushävikkiä?   Kytömäki 
kommentoi. Kytömäen mukaan eko-
logisesta kompensaatiosta tarvittaisiin 
lisää tutkimusta ja tiedotusta. Aihees-
ta on käynnistetty Suomessa useampi 
tutkimushanke niin ekologian, oikeus-
tieteen, taloustieteen kuin yhteiskun-
tatieteiden kentällä, ja hankkeissa ja 
niiden välillä tehdään monitieteistä 
yhteis-työtä.
 

Ekologinen kompensaatio 
ei sovi kaikkiin tilanteisiin

Luontoarvojen hyvittäminen:  
Teksti Heta Heiskanen

Saastuttaja maksaa -periaate
Saastuttaja maksaa -periaatteen (aiheuttajaperiaate tai aiheuttamisperiaate) mukaan ympäristöhaittoja aiheuttaja 
vastaa ensisijaisesti ympäristöhaittojen estämisestä tai vähentämisestä. Lisäksi haitan aiheuttaja vastaa pilaantu-
neen ympäristön ennallistamisesta ja muiden aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta.

Mitigaatiohierarkia
Mitigaatiohierarkian ("haittojen vähentämisen järjestyksen") mukaan ekologisesta kompensaatiota tehtäessä en-
sin tulee välttää haittoja ja sitten vähentää haittoja. Ainoastaan haittojen välttämisen ja haittojen vähentämisen 
jälkeen jäljelle jäävät haitat voidaan hyvittää eli kompensoida. Kompensaatio suunnitellaan ja toteutetaan aina 
ennen haittojen syntymistä. Mitigaatiohierarkiassa näiden eri toimien järjestys on tärkeä. 

Varovaisuusperiaate
Varovaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että tiettyihin ympäristöä suojeleviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen 
täyttä tieteellistä varmuutta ympäristöä koskevista haitoista. Varovaisuusperiaate on keskeinen kansainvälisen 
ympäristöoikeuden ja EU-oikeuden periaate. 

Oikeuskäytäntö on alkanut 
muotoutua

Kompensaatio-peli –tutkimushanke 
pureutuu ekologiseen kompensaati-
oon pelillistämisen keinoin. Kehitteillä 
on peli, jonka tarkoituksena on auttaa 
ymmärtämään ekologisen kompensaa-
tion vaikutuksia luonnonsuojeluun ja 
yhteiskuntaan. 

–Kompensaatio ja sen onnistumi-
nen ovat riippuvaisia lainsäädännöstä, 
kompensaatiosäännöistä ja valtasuh-
teista. Näitä pyrimme pelissä simuloi-
maan, Nina Nygren kertoo.

Pelin kehittäminen ja käyttäminen 
tuottaa uudenlaista vuorovaikutusta, 
joka tekee näkyväksi ekologiseen kom-
pensaatioon liittyvät jännitteet. Peliä 
kehitetään vuorovaikutteisesti esimer-
kiksi Tampereen yliopistolla järjestet-
tävällä kurssilla ja erilaisten toimijoi-
den kanssa pelaamalla.

–Toivomme että pääsemme pe-
luuttamaan peliä myös luonnonsuoje-
lutoimijoiden kanssa, miettii Nina  
Nygren. 

KUVA: TIINA HEIKKILÄ

KUVA: TIINA HEIKKILÄ

Tampereella on toistaiseksi käytet-
ty ekologista kompensaatiota tai aina-
kin siihen kytkeytyvää toimintamallia 
liito-oravia ja raitiotien varikkoaluetta 
koskien. Tampereen ympäristönsuoje-
luyhdistys valitti asiasta korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen (KHO 1706/2017), 
mutta valitus ei menestynyt.

–Varsinaista kompensaatiota ta-
pauksessa ei käsittääkseni tehty, kos-
ka elinympäristön hävitystä korvaavat 
toimenpiteet (hyppytolpat, yhteyspui-
den istuttaminen ja pöntötys) eivät ole 
millään muotoa riittäviä, Kytömäki ar-
vioi.

uhka vai mahdollisuus?

 

Vaikka ekologisesta kompensaa-
tiosta ei ole tällä hetkellä olemassa 
Suomessa erillistä lainsäädäntöä, käy-
täntöjä kehitetään ja lainsäädäntöä 
luonnostellaan jo. Ekologiseen kom-
pensaatioon ja sen käyttöön liittyy mo-
nenlaisia eettisiä kysymyksiä ja erilai-
sia riskejä.

–Keskeinen uhkakuva on se, jos 
ajatellaan, että ekologinen kompen-
saatio  sopii kaikkiin tilanteisiin. Ei ni-
mittäin varmasti sovi. Pahimmillaan 
kompensaatio voi tarjota vaarallisen 
porsaanreiän korvaamattomien luon-
nonarvojen tuhoamiseen lyhytnäköi-
sen taloudellisen hyödyn hankkimi-
seksi, toisin sanoen mainion työkalun 
viherpesuun, Kytömäki pohtii.

Kompensaatiota määritellessä asi-
aa tulee tarkastella esimerkiksi ekolo-
gisesta, taloudellisesta ja maantieteel-
lisestä näkökulmasta, jotka voivat olla 
ristiriidassa toisiinsa nähden.

Tampereella tekeillä uusi 
kompensaatiokorttipeli

Luonnonsuojeluliitto Tampereen 
hallituksen varajäsenen, ympäristö-
politiikan tutkija Nina V. Nygrenin 
johtama, Koneen säätiön rahoittama 
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Luontolahja 101-vuotiaalle Suomelle? 

H ervannan eteläpuolella sijait-
sevan Makkarajärven ja lä-
heisen Viitastenperän alueen 

suojelu näyttää vihdoin toteutuvan. 
Kuten luonnonsuojeluhankkeille usein 
käy, Makkarajärvi-Viitastenperän suo-
jeleminen on ollut vaiheikas proses-
si. Alue on ollut jo vuosia merkittynä 
luonnonsuojelualueeksi sekä Pirkan-
maan maakuntakaavassa että Tampe-
reen kaupungin luonnonsuojeluoh-
jelmassa, ja suojelu oli määrä vihdoin 
toteuttaa viime vuonna osana Luonto-
lahjani 100-vuotiaalle Suomelle -kam-
panjaa, yhdessä Kintulammin kanssa. 
Uutta luonnonsuojelualuetta ehdittiin 
jo mediassa ihastella, kunnes kaupun-
ginhallitus vastoin kaikkia odotuksia 
äänesti joulukuussa hankkeen nurin. 
Asia sai farssin piirteitä. Päätökseen 

lisättiin ponsi, jonka mukaan kaupun-
ki voisi halutessaan neuvotella asiasta 
naapurikuntien kanssa. Aamulehti uu-
tisoi, että Kalervo Kummola kirjoitti 
ponnen nenäliinaan.

Kaupunginhallituksessa hanket-
ta kaatamassa olivat kokoomus, SDP 
ja perussuomalaiset. Perustelut olivat 
tyypillisen onttoja; vedottiin siihen, 
että perustettava alue rajoittuu etelässä 
ja idässä Lempäälään ja Kangasalaan, 
ja haluttiin muka neuvotella ensin hei-
dän kanssaan mahdollisesta laajem-
masta alueesta. Kukaan ei tietenkään 
vaivautunut selittämään, miksi luon-
nonsuojelualueen perustaminen Tam-
pereelle olisi millään muotoa estänyt 
sen laajentamisen myöhemmin Lem-
päälän ja Kangasalan puolelle. Todel-
liset syyt torppaamiselle jäivät hämä-

– Makkarajärvi-Viitastenperän suojelu etenee sittenkin

Teksti Antti Virnes  Kuvat Tiina Heikkilä

rän peittoon, mutta on spekuloitu, että 
Kokoomus ja SDP olisivat halunneet 
kaavoittaa osan alueesta asuntoraken-
tamiseen. Makkarajärven lähistöltä 
kaadettiinkin hiljattain metsää tont-
tien tieltä.

Kummolan nenäliina ei kuiten-
kaan liihottanut lopulliseen voittoon. 
Alun perinkin suojelun puolesta kau-
punginhallituksessa äänestäneet vih-
reiden, vasemmistoliiton ja keskustan 
jäsenet tekivät keväällä valtuustoaloit-
teen Makkarajärven-Viitastenperän 
luonnonsuojelualueen perustamisesta 
ja saivat enemmistön taakseen. Aloite 
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja 
kaupunki haki toukokuun lopulla ELY-
keskukselta rauhoituspäätöstä.

Makkarajärven-Viitastenperän 
alue on ekologisesti kiistattoman ar-

Makkarajärvi

Kohti parempaa  
Kauppi-Niihamassa?

KANNON NOKASSA

Tampereen Kauppi-Niihaman vir-
kistysmetsä on ollut kuluvana vuonna 
paljon otsikoissa. Ensin keväällä luon-
nonsuojelunäkökulmasta surullisella 
tavalla, kun Ruotulan golfkentän mah-
dollinen siirtäminen tai laajentaminen 
metsään nousi esille. Sittemmin tilan-
ne on ilahduttavasti parantunut.

Aika moni taisi ajatella huhtikuus-
sa golfkenttää koskevien suunnitel-
mien yhteydessä, että nyt riittää. Siis 
todellakin riittää se ainainen Kauppi-
Niihaman nyrhiminen ja pirstomi-
nen milloin mihinkin tarkoitukseen. 
Vakuuttavia todisteita tällaisen tunte-
muksen olemassaolosta saatiin, kun 
7500 ihmistä, joista kolme neljästä oli 
tamperelaisia, allekirjoitti Tampereen 
Kauppi-Niihama säästettävä luonnolle 
ja virkistyskäytölle -vetoomuksemme.

Nimet kertyivät vajaan kahden 
kuukauden aikana lähinnä netissä, 
mutta myös esimerkiksi Niihaman ma-
jalla. Luovutimme adressin kesäkuussa 
Tampereen yhdyskuntalautakunnalle 
kolmen järjestön voimin (Luonnon-
suojeluliiton Pirkanmaan piiri ja Tam-
pereen yhdistys sekä Luonto-Liiton 
Hämeen piiri). Apulaispormestari 
Aleksi Jäntti puhui tilaisuudessa koh-
teliaasti pyöritellen, mutta useampi-
kin lautakunnan jäsen tuli jälkeenpäin 
kiittelemään ja kannustamaan meitä. 
Adressi sai myös melko hyvin julki-
suutta nimien keruun aikana.

Elokuussa oli aika yllättyä iloisesti, 
kun Pekka Salmi (sd.) teki valtuusto-
aloitteen Kauppi-Niihaman suojelusta. 
Vielä iloisempi yllätys oli se, että kaik-
kiaan 36 valtuutettua 67:stä allekirjoitti 
aloitteen. Selvästi yli puolet Tampereen 
kaupunginvaltuutetuista siis kannattaa 
alueen jonkinasteista suojelua!

Yhtäkkiä Kauppi-Niihaman tilan-
ne näyttää valoisammalta. Toki mitään 
varsinaisia päätöksiä ei vielä ole tehty, 
mutta nyt on ainakin mahdollista, että 

hyviäkin asioita tapahtuu. Valtuuston 
enemmistön näkemystä Kauppi-Nii-
hamasta ei pitäisi voida ohittaa – aina-
kaan helposti. Tietenkin imperiumin 
vastaisku lienee tulossa, mutta joka 
tapauksessa tilanne on varsin paljon 
parempi kuin viime huhtikuussa, kun 
golfkenttää koskevat suunnitelmat tu-
livat julki.

Samaan aikaan on käynnistynyt 
Kauppi-Niihaman kokonaissuunnitte-
lu. Siihen pääsevät osallistumaan kaik-
ki halukkaat. Pidin kahdessa suunnit-
telun aloittavassa yleisötilaisuudessa 
kommenttipuheenvuoron luonnon-
suojelunäkökulmasta. Yllätyin jälleen 
iloisesti, kun molemmissa tilaisuuksis-
sa lähes kaikki yleisöstä tulleet kom-
mentit puolustivat Kauppi-Niihamaa 
rakentamista tai hakkuita vastaan. Ne-
kin kommentit, joissa puhuttiin josta-
kin muusta, koskivat lähinnä kevyen 
liikenteen väyliä tai muuta virkistys-
käyttöön liittyvää.

Kauppi-Niihama on valtakunnal-
lisesti arvokas virkistysmetsä ja yksi 
Suomen 100 luontohelmestä. En tiedä 
onko tämä positiivisuuden puuska lop-
puun asti perusteltu, mutta juuri tällä 
hetkellä uskon, että parin kolmen vuo-
den päästä se on myös osa Tampereen 
kansallista kaupunkipuistoa. Töitä se 
vielä vaatii, mutta asia ei näytä enää 
mahdottomalta.

Teksti Juho Kytömäki

vokas vanhoine metsineen, kallioineen 
ja ojittamattomine soineen. Suojelu on 
kuitenkin tärkeää myös siksi, että se 
on Tampereen hienoimpia virkistys-
kohteita. Pienen, suoreunaisen Mak-
karajärven ympäri kulkee viitoitettu 
luontopolku, ja helppokulkuisia mutta 
silti vaihtelevia viitoittamattomia pol-
kuja alueella on runsaasti. Toisin kuin 
Kintulammi, Makkarajärvi on helpos-
ti saavutettavissa julkisella liikenteellä. 
Runkolinjan 3 pysäkki on vain lyhyen 
kävelymatkan päässä, ja parin vuoden 
päästä kallioisiin mörrimöykkymet-
siin voi suhahtaa ratikalla. Toivoa toki 
sopii, ettei yleisöryntäys muodostu 
niin valtaisaksi, että luonnon rauha on 
mennyttä. Opasteita ja muutamaa epä-
virallista tulipaikkaa lukuun ottamatta 
alueen palvelut ovat ainakin toistaisek-
si sen verran niukat, että ainakaan kal-
joittelevista seurueista siellä ei tarvitse 
juuri kärsiä, vaikka saavutettavuus on-
kin hyvä ja Hervantakeskuskin on vain 
parin kilometrin päässä.

Kunhan rauhoituspäätös astuu 
voimaan, Makkarajärvi-Viitastenperä 
on Tampereen kantakaupungin suurin 
luonnonsuojelualue. Voi olla, että Suo-
mi on 101-vuotias luontolahjan saa-
dessaan, mutta parempi myöhään kuin 
ei milloinkaan.



SYYSKOKOUS
Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistyksen syyskokous pidetään  
tiistaina 27. marraskuuta klo 18 alkaen yhdistyksen toimistolla 
(Kuninkaankatu 39, 33200 Tampere) 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: toimintasuunnitelman ja talousarvion 
vahvistaminen sekä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja 
toiminnantarkastajien valitseminen vuodelle 2019.

Varsinaista kokousta ennen Pertti Siilahti pitää esitelmän  
vastaperustetusta (28.12.2017) Laatokan kansallispuistosta. 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Suopursu 
Kuva: Tiina Heikkilä


