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MILLAINEN ON sielun-
maisemasi? Minulla niin 
kuin uskoakseni monella 

muullakin suomalaisella siihen kuu-
luu olennaisena osana metsä. Metsään 
mennään lataamaan akkuja ja virkis-
täytymään joko yksin tai yhdessä mui-
den kanssa.

METSÄN SUOTUISIA terveysvai-
kutuksia on viime vuosina tutkittu pal-
jon, ja etenkin havupuiden on todettu 
puhdistavan tehokkaasti ilmaa ja lisää-
vän jopa vastustuskykyä. On alettu pu-
hua metsäkylvyistä ja niiden paranta-
vista vaikutuksista.

TÄNÄ KESÄNÄ otsikoissa ovat ol-
leet Brasilian metsäpalot. Elokuun lop-
puun mennessä Amazonin sademetsää 
oli hävitetty jo noin 6400 neliökilomet-
riä, eikä tuholle näy loppua. Sademet-
siä kutsutaan maailman keuhkoiksi, ja 
niiden hävittäminen vaikuttaa maapal-
lon hapentuotannon lisäksi muun mu-
assa biodiversiteettiin peruuttamatto-
malla tavalla. Samaan aikaan IPCC:n 
raportissa todetaan, että hiilinieluja 
pitää lisätä ilmastonmuutoksen vaiku-
tusten torjumiseksi.

SUOMESSA ASIASTA ON ollut 
paljon puhetta, mutta tekoja on edel-
leen vähän. Laajojen avohakkuiden 
ja voimakkaan maanmuokkauksen 
vuoksi esimerkiksi mustikan peittä-
vyys on puolittunut 50-luvulta, ja sadat 
metsiemme lajeista ovat uhanalaisia tai 
luokiteltu silmälläpidettäviksi.

ISO OSA ÄÄRIMMÄISEN tai 
erittäin uhanalaisista lajeista on lintu-
ja. Suomen luonnonsuojeluliiton Pe-
särauhaa-kampanjassa vaaditaan, että 
metsähakkuita rajoitetaan lintujen tär-
keimpään pesimisaikaan keväällä ja 
kesällä. Vetoomuksen allekirjoitti 13 
000 ihmistä, ja se luovutettiin syys-
kuussa ympäristöministerille. Monet 
ennen niin yleiset lintulajit kuin hö-
mötiainen ja varpunen ovat uhanalais-
tuneet ennen kaikkea metsätalouden 
takia.

ONKO OMA mielenmaisemasi ko-
tiseudullasi vai Lapin tuntureilla? Kuu-
luuko siellä tuulen huminaa puiden 
latvustossa ja iloista linnunlaulua? Pi-
detään huolta, että meidän ja muiden 
sielunmaisemat säilyvät ja niistä pää-
see nauttimaan jatkossakin. Suomessa 
on laajat jokamiehenoikeudet, käyte-
tään niitä hyväksemme ja tutustutaan 
ympäristöömme kaikkina vuoden-
aikoina. Edessä olevan talven aikana 

metsässä voi nauttia hiljaisuudesta ja 
etsiä hangilta eläinten jälkiä.

METSÄÄN PÄÄSEE myös Suo-
men luonnonsuojeluliiton Tampereen 
yhdistyksen ohjatuilla retkillä, joita 
järjestetään ympäri vuoden. Retkistä 
tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla.

KIRSI RAIVIO
Päätoimittaja
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SLL TERVEHTII

Liittokokouksen satoa

L U O N N O N S U O J E L U L I I T O N 
LIITTOKOKOUS pidettiin lämpimässä 
kesäsäässä Punkaharjun Metsämuseo 
Lustolla elo-syyskuun taitteessa. Sama-
na viikonloppuna liputettiin teemaan 
sopivasti Suomen luonnon päivää.

Liittokokous on liiton ylin päättävä 
elin. Tämän takia kokouksen sisältö on 
määritelty säännöissä tarkasti. Koko-
uksessa valittiin uudet jäsenet liittoval-
tuustoon sekä valtuuston uusi puheen-
johtaja ja hallituksen puheenjohtaja. 
Liittovaltuustoa luotsaa seuraavaksi 
vaikuttajakonkari Riitta Lunti Puu-
malasta. Liittohallituksen puheenjoh-
tajana jatkaa toiselle kaudelle Harri 
Hölttä. Pirkanmaan liittovaltuusto-
edustajat vaihtuivat kokonaan. Uudet 
varsinaiset valtuutetut ovat Hannu 
Raittinen ja Seppo Leinonen. Vara-
jäseniksi Pirkanmaalta valittiin piirin 
ehdotuksen mukaisesti Keijo Ranta-
nen ja Jyrki Heimonen.

Ympäristöministeri Krista Mik-
konen vieraili kokouksessa kiittämäs-
sä Luonnonsuojeluliiton vaalityötä. 
Hän totesi Luonnonsuojeluliiton an-
sioksi sen, että hallitusneuvotteluissa 
saatiin ympäristöasiat vahvasti kuulu-
viin. Säätytalon edessä kannatti siis sei-
soa aamusta toiseen. Ministeri kehotti 
myös jatkamaan tehokasta sparraamis-
ta.

Ikkunaton auditorio ei ollut ihan-
teellisin paikka nauttia Suomen luon-
non päivästä, mutta päivän juhlalli-
suuksiin ehdittiin osallistua ennen 
kokousta ja kahvitauolla. Yksi koko-
uksen kohokohdista koettiin heti ko-
kouksen aluksi. Kokousväki muodos-
ti Luston pihalla jättimäisen norpan, 
joka kuvattiin ilmasta käsin. Kun vi-
deotallenne näytettiin kokousväelle 
päivän päätteeksi, norppahahmo sai 
aikaan ilon kiljahduksia ja aplodit. 

Kahvitauolla puolestaan nautittiin 

mustikkapiirakkaa ja askarreltiin Sibe-
liusbokseja. Sibeliuksella oli kuuleman 
mukaan maailmalla matkatessaan aina 
mukana tulitikkurasia, jossa oli jotain 
suomalaisesta luonnosta. Se toimi hä-
nelle inspiraationa, kun luomisvoima 
uhkasi ehtyä. Ehkä tällaisesta rasiasta 
voisi olla apua myös luonnonsuojelu-
työssä!

Tärkeä osa liittokokouksen ensim-
mäistä päivää oli ympäristöpalkintojen 
jakaminen. Tänä vuonna palkinnois-
sa korostui luonnon monimuotoisuus 
ja nuoret. Perinteisen ympäristöpal-
kinnon sai Luontopaneeli, joka edis-
tää tieteen ja poliittisen päätöksenteon 
välistä vuorovaikutusta asioissa, jotka 
koskevat luonnon monimuotoisuut-
ta ja ekosysteemi-
palveluja. Kultainen 
sulka myönnet-
tiin toimittaja Juha 
Kauppiselle. Hä-
nen tuorein kirjan-
sa Monimuotoisuus 
avaa ymmärrettä-
vällä tavalla luonnon 
monimuotoisuutta 
ja sen katoamista. 
Kauppista kiiteltiin 
myös lukuisten ym-
päristöongelmien 
tuomisesta julkisuu-
teen. Ympäristöava-
us-palkinto annettiin 
nuorten ilmastoliik-
keelle. Palkinnon 
saivat Ilmastovei-
vi 2019 -kampanja, 
ENO-verkkokoulu, 
nuorten ilmasto-
lakkoliike ja Nuor-
ten Agenda 2030 
-kokous. Kuten pu-
heenjohtaja Harri 
Hölttä totesi, nuor-

ten ilmastoliike on antanut uutta toi-
voa ilmastonmuutoksen vastaiseen 
työhön.

Liitto kutsui myös kunniajäse-
niä. Uusiksi kunniajäseniksi nimet-
tiin pitkäaikaiset valtuuston puheen-
johtajat Vesa Luhta Inarista ja Tuire 
Laurinolli Sastamalasta. Lisäksi kun-
nianorppien joukko sai ensimmäisen 
naisen riveihinsä, kun saimaannorp-
pa-asiantuntija Kaarina Tiainen ni-
mettiin kunnianorpaksi.

Eija Lindqvist
järjestöasiantuntija ja liittokokouksen sihteeri

Haastattelussa luonnon sekatyömies Markus Sirkka

”Tule kuuntelemaan 
Markus Sirkan 
luontokuvaesitelmä 
keskiviikkona 27.11.

Suomen luonnonsuojeluliiton 
Tampereen yhdistyksen sääntömää-
räinen kokous pidetään keskiviikkona 
27.11.2019. Ennen kokousta valoku-
vaaja Markus Sirkka pitää luontoku-
vaesitelmän. Haastattelimme Markus-
ta Tampereen Luonto -lehteen.

KUKA OLET JA MITÄ TEET 
TYÖKSESI?

– Olen Markus Sirkka, "luonnon 
sekatyömies", valokuvaan, kirjoitan ja 
opastan luonnossa ja luonnosta.

KERRO VÄHÄN ESITELMÄSI 
AIHEESTA.

– Esitelmäni aiheena on ”Mereltä 
tuntureille, Haltilta Hankoon – retkei-
lytoimittajan ja luontokuvaajan Suo-
mi”. Olen retkeillyt työkseni ympäri 

Suomea parikymmentä vuotta ja luon-
to on ollut minulle antelias monella 
tapaa. Esityksessä pääsen kertomaan 
Suomen luonnosta, siellä retkeilystä ja 
mieleen painuneista kokemuksista. 

MITÄ MUITA LUONTOON 
LIITTYVIÄ KIINNOSTUKSEN 
KOHTEITA SINULLA ON?

– Kirjoitan luonnosta ja retkei-
lystä lehtiin, muun muassa Suomen 
Luontoa olen avustanut jo lähes pari-
kymmentä vuotta. Minulla on myös 
luontomatkailuyritys, jonka puitteis-
sa järjestän muun muassa melonta- ja 
luontokuvausretkiä.  Toimin myös op-
paana vaelluksilla niin kesällä kuin tal-
vella. Lisäksi tarhaan mehiläisiä.

VOIKO MIELESTÄSI 
VALOKUVILLA EDESAUTTAA 
LUONNONSUOJELUA?

– Ilman muuta. Hyvä esimerkki on 
vaikkapa Juha Taskisen työ saimaan-
norpan suojelussa. Valokuvat tuovat 
luonnon lähelle niillekin, jotka eivät 
luonnossa muuten juuri käy. Myös ym-
päristön epäkohdat tulevat näkyviksi 
suurelle yleisölle, kun ne dokumentoi-
daan ja tuodaan kuvin esille.

Teksti Minna Heinonen
Kuvat Markus Sirkka

OLETKO VALOKUVAAJANA 
ITSEOPPINUT VAI OLETKO 
OPISKELLUT ALAA? MINKÄ 
VINKIN ANTAISIT
ALOITTELEVALLE 
LUONTOKUVAAJALLE?

– Olen suorittanut valokuvaajan 
ammattitutkinnon. Erä- ja luonto-op-
paan ammattitutkinnosta on hyötyä 
myös. Kun perustekniikka on hallus-
sa, voi keskittyä omannäköisten kuvi-
en ottamiseen. Kalusto ei ole oleellista, 
vaan olemassa olevasta otetaan irti se, 
mikä saadaan. Kännykälläkin saa ny-
kyisin hyviä kuvia.

Suomi on täynnä pieniä ja suuria luonnonihmeitä,  
joissa riittää löydettävää ja seikkailtavaa.  
Kuvassa on Maljakivet, erikoinen raukki Suonteella 
Luhangassa, Keski-Suomen ja Etelä-Savon rajalla.

KUVA: KIRSI  RAIVIO

KUVA: MERJA PAAKKANEN / LUONNONSUOJELULIITTO
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Mitäs täällä tapahtuu?
Kevään ja kesän kuulumisia

L U O N N O N S U O J E L U L I I T T O 
TAMPEREEN loppukevät ja kesä ku-
luivat perinteisesti retkeilyn ja talkoi-
lun merkeissä.

VIERASLAJITALKOISSA torjut-
tiin jättipalsamia ja lupiinia. Kesäkuus-
sa kitkimme jättipalsamia Kaukajärven 
Isolammilla yhdessä Villin vyöhyk-
keen kanssa. Heinäkuussa jatkettiin 
Vaakkolammilla kesällä 2018 aloitet-
tua jättipalsamin torjuntaa. Jättipalsa-
mien määrä Vaakkolammilla on ilah-
duttavasti vähentynyt parin vuoden 
talkoilumme myötä. Kaupissa kävim-
me torjumassa lupiinia.

HEINÄKUUN LOPUSSA suoje-
limme uhanalaisia kasveja ketokoh-
teessamme Koivulanniityllä Teiskossa. 
Noin 15 osallistujan porukalla raiva-
simme niittämällä ja kitkemällä lisää 
elintilaa uhanalaisille ketokatkerolle ja 
ahonoidanlukolle.

MYÖS ROSKARYHMÄN toiminta jat-
kui aktiivisena. Koko kaupungin siivous-
päivänä toukokuun alussa siistittiin Ka-
levankankaan lähistöä. Elokuussa roskia 
kerättiin Eteläpuistossa, Kalevanharjulla ja 
Tesomalla.

RETKIRYHMÄ RETKEILI kevään 
ja kesän aikana Kaukajärvellä, Teivaa-
lanharjulla sekä Halimasjärvellä.

KESÄKAUDEN RETKIIN kuului 
myös perinteinen Luonnonkukkien 
päivän retki, joka tänä vuonna järjes-
tettiin jo Luonnonkukkien päivän aat-
tona. Suuntasimme Lukonojanmäen 
Pitkäahteeseen oppaanamme Matti 
Kääntönen Tampereen kasvitieteelli-
sestä yhdistyksestä. Retki keräsi jälleen 
kymmeniä kasveista kiinnostuneita 
osallistujia.

ELOKUUN LOPUSSA Kintulam-
min Kortejärven tilalla järjestettiin jäl-
leen Eloisa elokuu -tapahtumaviikon-
loppuja.

YHDISTYKSEMME vastasi kahden 
viikonlopun ohjelmasta. Viikonloppu-
jen aikana ennallistettiin suota ja käytiin 
sieniretkellä Lasse Kososen opastama-
na. Kortejärven tilalla pidettiin lisäksi 
kahviota ja lämmitettiin saunaa.

JÄSENILTOJA pidettiin kevään ai-
kana kaksi: ensimmäinen keskittyi kaa-
voitukseen ja toinen Kortejärvi-viikon-
loppujen suunnitteluun.

Koonnut: Jenni Hakanen

Kuva:  Antti Putaja

Jättitatarta raivaamassa.
Kuva: Antti Putaja

Roskakävelyllä Eteläpuistossa.
Kuva:  Kirsi Raivio

Suomen luonnon päivän 
sieniretki.
Kuva:  Kirsi Raivio

Suunnittelua Solkivuoren liito-oravien  
suojelu- ja hoitometsässä. 
Kuva:  Kirsi Raivio

Eloisa elokuu viikonloppu 31.8.-1.9.
Kuva:  Kirsi Raivio
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Teksti Antti Putaja  Kuvat Kirsi Raivio

Jotain mätää metsämaalla

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

M ikä Suomen metsissä on 
ongelmana? Metsätalouden 
edustajien ja poliitikkojen 

suusta on monesti kuultu, että Suo-
messa on metsää enemmän kuin kos-
kaan, joten miksi luonnonsuojelijat 
ovat huolissaan metsistä? Ongelmak-
si tarjotaan usein avohakkuita, mutta 
jatkuvaa kasvatusta voidaan toteuttaa 
yhtä lailla luonnon monimuotoisuut-
ta kaventavasti. Metsää ei todellakaan 
Suomesta puutu, varsinkin jos joku 
pystyy näkemään hakkuuaukiot ja ti-
heät istutustaimikot metsänä. Metsää 
on, mutta vääränlaista. Olemme kor-
vanneet metsämme viljelysmailla, joil-
la kasvatetaan viljan sijaan yhden lajin 
puupeltoja. Voiko tällaisia puupeltoja 
lajistollisesti edes enää kutsua metsik-
si?

Monimuotoisuuden vähentymi-
nen on metsien suurin ongelma – nel-
jännes metsälajeista on jo uhanalaisia. 
Uusimmalla (2019) Suomen lajien Pu-
naisella listalla uhanalaisten metsälaji-
en määrä kasvoi 13.5 prosenttia vuoden 
2010 arvioon verrattuna. 50-luvulla 
Suomen neljänneksi yleisin lintu hö-
mötiainen on nykyään erittäin uhan-
alainen laji, eli sillä on erittäin suuri 
todennäköisyys kuolla sukupuuttoon 
lähitulevaisuudessa. Hömötiainen kai-
vertaa pystyyn kuolleeseen ja lahon-
neeseen lehtipuuhun eli pökkelöön 
itselleen pesäkolon, mutta pökkelöitä 
ei juuri talousmetsistä löydy. Hömöti-
aisen on myös vaikea löytää riittäväs-
ti ravintoa talousmetsistä, joissa hyön-
teislajisto suppea sekä lajistoltaan että 
määrältään. Lahopuun puuttuminen 
on suurin yksittäinen syy hömötiaisen 
ja muiden metsälajien uhanalaistumi-
seen ja metsäekosysteemin pahoin-
vointiin. Olemme haravoineet metsis-
tämme liian siistejä.

Tampereen metsät 
ovat allergisoituneet 
ylihygieniasta

Tuulenkaatoja suurempi ongelma on 
kesän ajaksi teiden varsille varastoita-
vat tukkikasat, joista syntyy merkittävä 
määrä kirjanpainajia, vaikka ongelman 
voisi helposti hoitaa määräämällä pie-
nillekin tukkipinoille poiskuljetusvel-
vollisuuden.

Aamulehden jutussa hävetti toi-
nenkin asia, sillä lehden nettisivuil-
la kyseisen uutisjutun yhteydessä oli 
linkki yhdistyksemme järjestämiin 
suotalkoisiin Kintulammilla, vaikka 
kaupungin toimet ovat täysin päinvas-
taista toimintaa kuin luonnon ennal-
listaminen.

Ilmastonmuutos ja 
monimuotoisuus

Suomalaisen metsätalouden epä-
ekologisuuden ilmaston kannalta voi-
si tiivistää kärjistykseen, että Suomen 
metsät kirjaimellisesti vedetään ves-
sanpöntöstä alas ja loput poltetaan. 
Kaadettuja puita ei käytetä tuotteisiin, 
joissa hiili olisi pitkään sidoksissa, ku-
ten taloihin ja huonekaluihin, vaan 
vessapaperin kaltaisiin lyhytikäisiin 
bulkkituotteisiin.

Suomen ympäristökeskuksen, 
Itä-Suomen yliopiston ja Luonnon-
varakeskuksen tänä vuonna julkaistu 
tutkimus oli ensimmäinen, jossa on 
tarkasteltu hiilen kiertoa metsäteolli-
suustuotteiden koko elinkaaren aikana 
hakkuista vessanpönttöön. Se osoittaa, 
että nyt voidaan unohtaa viimeisetkin 
väitteet siitä, että nykyhakkuumäärät 
olisivat kestävällä tasolla. ”Tutkijoiden 
laskelmien mukaan nykytasolle kasva-
neet hakkuut aiheuttavat lähes liiken-
teen veroisen ilmastopäästön vuosit-
tain.” 

Näissä metsähakkuututkimuksis-
sa ja varsinkin niiden uutisoinnissa 

on kuitenkin yksi suuri ongelma. Niis-
sä puhutaan usein vain ilmaston kan-
nalta kestävästä hakkuutasosta. Luon-
non köyhtymisen, esimerkiksi lajien 
uhanalaistuminen ja eliöstön yksipuo-
listuminen, kannalta kestävät hakkuu-
määrät ovat vielä paljon pienempiä ja 
kestävät hakkuutavat toisenlaisia kuin 
ilmaston kannalta. 

Tänä vuonna hallitustenvälinen il-
mastopaneeli IPCC otti erinomaisesti 
huomioon tämän ongelman ja varoit-
ti lajien kadosta, sillä tähän asti mo-
nimuotoisuus- ja ilmastonmuutoson-
gelmat ovat kulkeneet keskusteluissa 
omia polkujaan. Nyt raporteissa ko-
rostetaan toistuvasti maankäytön vä-
hentämistä, soiden ja turvemaiden 
suojelua ja ennallistamista, bioenergia-
toimien järkeistämistä, ruuan ja metsi-
en kasvattamisen yhdistämistä, viljel-
tävien lajikkeiden monipuolistamista 
sekä monokulttuurien välttämistä.

Suomessa ilmastonmuutoksesta 
ja metsien hiilensidontamääristä on 
riittänyt puhetta viime vuosina, mut-
ta toteutunut kehitys on ollut täysin 
päinvastaista. Kasvaneiden metsien 
hakkuumäärien vuoksi metsien hiilen-
sidontakyky on romahtanut pienim-
milleen sitten vuoden 1990. Suomel-
le tärkeitä hiilinieluja on kavennettu: 
Turvemaita raivattu pelloiksi ja uusia 
soita otettu turvekäyttöön sekä ojitet-
tu. Ylipäänsä metsäalaa on kavennet-
tu. Suomen akilleenkantapää on laho-
puun lisäksi ollut soihin liittyvät asiat, 
sillä soiden talouskäytössä on Suomes-
sa vahva perinne. Lahopuun lisäämi-
nen, turpeen käytön lopettaminen 
ja ojitettujen soiden ennallistaminen 
ovat sellaisia toimia, joissa monimuo-
toisuus ja ilmastotoimet lyövät kättä. 
Mänty kasvaa 300-500 vuotta, kuolee 
300 vuotta ja lahoaa 300 vuotta, joten 
luonnontilaisessa metsässä hiili on pit-
kään sidoksissa.

Tampereen kaupunki on uudista-
massa metsänhoitotapojaan, mikä on 
erinomainen asia. Mutta johtaako mi-
kään sittenkään muutokseen luontoar-
vojen kannalta? Lahopuun lisääminen 
olisi elintärkeää, mutta uuden ohjel-
man tavoitteisiin on verhottu kauniil-
ta vaikuttavia sanoja, joiden tiedetään 
johtavan siihen, ettei muutosta laho-
puumäärän suhteen ole odotettavissa. 
Aamulehdessä (12.8.) Tampereen kau-
pungin edustaja kirjoitti, että Kauppi-
Niihaman metsistä pitää kuulemma 
poistaa kaikki pystyyn kuolleet puut ja 
tuulikaadot, jotta pystytään minimoi-
maan kirjanpainaja-hyönteisen aihe-
uttamat taloudelliset tappiot metsän-
omistajille. 

Jos kaupungin metsissä olisi riittä-
västi lahopuuta, sitä kautta syntyneen 
monimuotoisuuden vuoksi metsis-
sä olisi myös hyönteisiä syöviä lintu-
ja, jotka pitäisivät huolen siitä, etteivät 
kirjanpainajat ja muut tuholaiset pää-
sisi valloilleen. Nyt tasapaino puuttuu. 
Kaupunki on oman noidankehänsä 
luonut pitämällä metsät liian siisteinä. 
Liian puhtaita talousmetsiä voi verra-
ta ylihygienian allergisoimiin ihmisiin.

Kirjanpainajasta ei kuitenkaan ole 
mitään haittaa Kauppi-Niihaman met-
sissä, joita kaupunki ei kuitenkaan talo-
udellisesti hyödynnä, vaan päinvastoin 
ötökkä ennallistaisi luontoa ja tuottai-
si lahopuuta, jota Suomen uhanalaiset 
lajit suorastaan huutavat kaipaavansa. 
Vähitellen lajimäärä nousisi ja tasapai-
no palautuisi. Keskellä kaupunkia ei ole 
edes merkittävää vaaraa siitä, että kir-
janpainaja leviäisi yksityisten metsiin. 

Artikkeli jatkuu seuraavalla sivulla.
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Teksti Eija Isoviita  Kuva Antti Putaja

LUONNONSUOJELIJAN TARINA

Suotalkoissa on tekemisen meininki
Luonnonsuojeluliitto Tampereen riveissä talkoilevan ja retkeilevän Markus Rinteen 
mukaan yhdistykseen mahtuvat kaikentyyppiset ihmiset.

L uonnossa oleskelu ja liikku-
minen on aina ollut Markus 
Rinteelle tavallista. Kotipaik-

kakunnalla Ähtärissä hänen isänsä oli 
vapaa-ajan kalastaja, ja Rinne kalasti 
hänen mukanaan. Nuorempana hän 
kuului myös monta vuotta partioon 
ja harrasti suunnistusta. Nykyään vii-
tisentoista vuotta Tampereella asunut 
ja ohjelmistoalalla työskentelevä Rinne 
retkeilee, käy vaelluksilla ja marjastaa 
edelleen toisinaan. Hyötyliikuntaa tu-
lee muun muassa polkupyörällä kulke-
misesta.

Ei siis ihme, että Rinne innostui 
pari vuotta sitten lähtemään Suomen 
luonnonsuojeluliiton Tampereen yh-
distyksen sieniretkelle Hervantaan 
nähtyään Facebookissa ilmoituksen 
ja huomattuaan kaverinkin olevan 
menossa. Retken myötä hän osallis-
tui muutamaan muuhunkin tapah-

tumaan ja liittyi luonnonsuojeluliit-
toon. Nykyään hän lähtee talkoisiin 
ja retkille oman ehtimisensä mukaan.  
– Ne ovat kivaa yhteistä tekemistä, hän 
sanoo.

Erityisesti Rinne on pitänyt soi-
den ennallistamistalkoista, joihin hän 
on osallistunut Kintulammin retkei-
ly- ja luonnonsuojelualueella Tampe-
reen Teisko-Aitolahdessa. Niissä on 
rakennettu patoja ja kuorittu puita, jot-
ta suo saataisiin vettymään uudelleen.  
– Suotalkoissa on sellainen tekemisen 
meininki, kun on isompi urakka, hän 
kertoo. Suotalkoiden ohella Rinne on 
ollut mukana myös muissa talkoissa, 
kuten roskienkeruukävelyillä ja keto-
ja niittämässä, sekä erilaisilla retkillä. 
Hänestä on tärkeää, että tapahtumia 
on monenlaisia, sekä helpompaa että 
vaativampaa toimintaa.

Rinteen mielestä vapaaehtoisessa 

TULE MUKAAN 
TOIMINTAAN!
Luonnonsuojeluliitto Tampereen toimintaryhmissä pääset vaikuttamaan kaupungin tulevaisuuteen, 
suojelemaan lähiluontoa, järjestämään retkiä, talkoilemaan, kehittämään ja huoltamaan 
luontopolkuja, suunnittelemaan tapahtumia ja paljon muuta!

Tapahtumiimme osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä yhdistyksessä ja toimintamme on pääsääntöisesti 
ilmaista ihan kaikille. 

Käy katsomassa lisätietoa osoitteesta sll.fi/tampere/toiminta

SEURAA JA TYKKÄÄ
sll.fi/tampere
Facebookista löydät meidät hakusanalla “Luonnonsuojeluliitto Tampere”
Instagram: @slltampere

Roskakävely Kalevanharjulla.  
Markus Rinne kuvassa keskellä.

luonnonsuojelutyössä ei ole huonoja 
puolia, mutta haasteita siinä välillä on.  
– Vaatii joskus aika paljon tietää, mikä 
luonnolle on lopulta hyväksi ja mikä 
pahaksi. Korostetaanko esimerkiksi 
suotalkoissa ilmastonmuutoksen tor-
juntaa vai luonnon monimuotoisuu-
den ylläpitoa, hän sanoo. Eri luon-
tojärjestöillä ja ihmisillä on erilaisia 
näkemyksiä siitä, mikä olisi kulloinkin 
kannattavin tapa toimia, eikä varmoja 
vastauksia aina olekaan. Isot vaikutuk-
set saattavat näkyä vasta vuosien päästä.  
– Toiset ovat intohimoisemmin jol-
lain tietyllä kannalla kuin toiset. Silti 
kaikentyyppiset ihmiset mahtuvat kyl-
lä mukaan toimintaan, Rinne tuumii.  
– Jos tämmöinen yhtään kiinnostaa, 
niin kannattaa tulla vaikka jonkun ma-
talan kynnyksen tapahtuman kautta 
kokeilemaan!

Metsien hoitamattomuutta 
hoidon sijaan

muuta kuin taloudellisesti kannatta-
via. Harvennuksia jatketaan ilmeisesti 
siitä syystä, että näin on toimittu en-
nenkin, sillä mitään muuta perustetta 
en ole saanut vastaukseksi. Kolmella 
ensimmäisellä kohdalla voidaan hel-
posti oikeuttaa metsien harvennukset 
esimerkiksi ”maisemallisista” syistä, 
kuten tehdään tälläkin hetkellä. Virkis-
tyskäytön turvaamisella ei harvennus-
toimia voida perustella, sillä luonnon-
tilaiset metsät ovat myös helpommin 
kuljettavia kuin myllätyt hakkuuauke-
at, harvennusjäteryteiköt ja avohak-
kuille istutettavat läpitunkemattomat 
taimikot. ”Elinvoimainen” ja ”terve” 
metsä tarkoittavat näissä yhteyksis-
sä tuulikaatojen ja pystyyn kuolleiden 
puiden poiskorjaamista 1800-luvun 
puutarhaperiaatteen mukaisesti. Ta-
lousmetsien kohdalla ”hyvinvoiva” on 
kiertoilmaisu taloudelliselle arvolle.

Valtion ja kuntien tulisi siirtyä jat-
kuvaan kasvatukseen ja ennen kaikkea 
luoda metsiinsä monimuotoisuuskei-
taita. Uhanalaistumiskehitys ei enää 
välttämättä ole pysäytettävissä nyky-
menetelmää hienosäätämällä, sillä 
metsälajit ovat vähentyneet myös sel-
laisista metsistä, joissa talousmetsiin 
on pyritty jättämään lahopuita. Har-

voin tällaisiin metsiin jätetyt lahopuut 
ovat kyllin isoja, jotta niistä riittäisi 
”elinkaarta” esimerkiksi kaikista uhan-
alaisimmille kääville ja sammalille.  

Tampereen kaupungin tulisi uudis-
taessaan metsänhoitotapojaan nostaa 
ekologinen kestävyys ykkösprioritee-
tiksi eikä samanarvoiseksi taloudel-
listen tavoitteiden kanssa. Kantakau-
pungin asuinalueiden väliset pienet 
metsiköt voisi jättää kokonaan luon-
nontilaan. Tarvittaessa puut, jotka kaa-
tuvat kulkureiteille ja teille, katkaistai-
siin ja siirrettäisiin sivuun lahoamaan. 
Laajemmilla metsäalueilla Teiskossa 
tulisi siirtyä jatkuvaan kasvatukseen si-
ten, että lahopuumäärä taattaisiin koko 
alueella mutta erityisesti monimuo-
toisuuskeitaissa, jotka jätettäisiin täy-
sin luonnontilaisiksi. Yli 100-vuotiaat 
puut tulisi jättää kaikkialla kaupungin 
metsissä rauhaan sekä metsien yhte-
näisyys ja ekologiset käytävät luonto-
arvoiltaan merkittävien kohteiden vä-
lillä olisi turvattava.

Metsänhoitotoimintamallien si-
jaan tarvitsisimme toimintaohjeet 
metsien hoitamattomuudelle, sillä 
luonto hoitaa loput.

Tampereen kaupunki on uudista-
massa metsienhoidon toimintamal-
lejaan ja on ilmoittanut kuuntelevan-
sa tässä yhteydessä luontojärjestöjä ja 
kansalaisiaan. Tämä herättää aina toi-
veita, mutta annetaanko meille tällä-
kään kertaa muuta kuin illuusio vaikut-
tamisesta, kun taloudelliset realiteetit 
lopulta astuvat mukaan. Tällaiset epäi-
lykset vahvistuvat katsoessa seuraavia 
kaupungin uudelle hoito-ohjelmalle 
asetettuja tavoitteita: ”Metsämaisema 
on elämyksellinen ja metsien kulttuu-
riarvot turvataan”, ”Metsämme ovat 
elinvoimaisia ja muutoksiin sopeutu-
via”, ”Toimintatavat ovat avoimia, vuo-
rovaikutteisia ja erilaisten käyttäjien 
tarpeet huomioivia”, ”Metsien hoito ja 
käyttö on taloudellisesti perusteltua”.

Nämä näyttävät päällisin puolin 
toivottavilta tavoitteilta, mutta vuodet 
ovat näyttäneet, miten näitä käytetään 
tälläkin hetkellä. Viimeinen kohta oli-
si kerrankin toivottavissa, sillä se tar-
koittaisi harvennustoimien loppumista 
kantakaupungin metsissä, sillä met-
sänhoitotoimet näissä ovat kaikkea 
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Teksti Antti Virnes ja Jenni Hakanen Kuvat Kirsi Raivio

KARTALLA

Tampereen kansallinen 
kaupunkipuistohanke 

nytkähtää eteenpäin

Tampereelle on jo pitkään suunniteltu kansallista kaupunkipuistoa.  
Nyt hanke on edennyt hakuvaiheeseen saakka, mutta merkittäviä alueita  
Eteläpuistosta ja Niihamasta uhkaa jäädä puiston ulkopuolelle.

K ansalliset kaupunkipuistot 
ovat kaupunkimainen vasti-
ne kansallispuistoille. Niiden 

avulla säilytetään valtakunnallisesti 
merkittäviä kaupunkikohteita. Siinä 
missä kansallispuistot koostuvat pää-
asiassa merkittävistä luonnonympäris-
töistä, kansallisissa kaupunkipuistoissa 
pyritään suojelemaan kaupunkiluon-
non ja virkistysalueiden ohella myös 

merkittävää rakennettua kulttuuri-
perintöä. Kansallisen kaupunkipuis-
ton perustamisesta säädetään maan-
käyttö- ja rakennuslaissa. Suomessa 
on nykyisellään jo yhdeksän kansal-
lista kaupunkipuistoa. Ensimmäinen 
perustettiin Hämeenlinnaan vuonna 
2001 ja uusin on Kuopioon vuonna 
2017 perustettu. Tampereen on siis jo 
korkea aika saada omansa.

Kansallinen kaupunkipuisto on-
kin ollut tekeillä jo pitkään. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi tarveselvityksen 
jo vuonna 2017, ja hanke on kirjattu 
myös nykyiseen pormestariohjelmaan. 
Kaupungin tavoitteena on saada puis-
to perustettua jo ensi vuonna. Puiston 
perustamisesta päättää ympäristömi-
nisteriö, jolle kaupunki lähettää hake-
muksen.

Kansallisten kaupunkipuistojen 
periaatteena on laaja ja eheä luon-
nonarvoja ja rakennettua kulttuu-
riympäristöä yhdistävä alue. Puis-
ton tulee alkaa ydinkeskustasta tai 
sen läheisyydestä. Puistossa tulee olla 
myös ekologisia käytäviä puiston la-
jistolle. Tampereella kaupunkipuis-
ton rajausehdotukseen on sisällytetty 
muun muassa Tammerkosken rannat 
vanhoine teollisuusrakennuksineen, 
Kauppi-Niihaman rantametsät, Pyy-
nikin ja Pispalan harjumaisemat sekä 
kaupunkia ympäröivät järvet. Tampe-
reen arvokkaista järvialueista ja ran-
takohteista puistoon aiotaan liittää 
muun muassa Viikinsaari ja muita Py-
häjärven saaria, Näsijärven puolella 
Reuharinsaaret ja Reuharinniemi la-
pinraunioineen sekä Iidesjärvi linnus-
tollisesti arvokkaine rantoineen.

Suunnitellut aluerajaukset ovat 
kuitenkin sekä luonnonsuojelun että 
kaupunkilaisten viihtyvyyden näkö-
kulmasta myös puutteellisia. Keskus-

tan rakennettuja kulttuuriympäristöjä 
ja Pyynikin harjumaisemia yhdistää 
Eteläpuisto, josta on kuitenkin suurin 
osa rajattu suunnitelman ulkopuolelle. 
Eteläpuisto on määritelty valtakunnal-
lisesti merkittäväksi rakennetuksi kult-
tuuriympäristöksi, ja se on kaupunki-
laisille tärkeä lähiluontokohde. Edellä 
mainitut seikat tukisivat Eteläpuiston 
sisällyttämistä kaupunkipuistoon ko-
konaisuudessaan. Kaupunki on kui-
tenkin jo pitkään havitellut aluetta 
asuntorakentamiseen. Keskustan itä-
puolisia harjumaisemia, Kalevankan-
gasta ja Aakkulanharjua hautausmai-
neen ei olla liittämässä puistoon.

Toinen merkittävä ongelma kau-
punkipuiston rajausehdotuksessa liit-
tyy Niihaman alueeseen: Niihaman 
metsien lähes koko eteläinen osa on 
rajattu pois. Koko Niihaman metsä-
alue aina Jyväskylän moottoriliiken-
netiehen asti tulisi yhdistyksemme 
mielestä sisällyttää kansalliseen kau-
punkipuistoon, koska tähän nyt puis-

ton ulkopuolelle jätettyyn alueeseen 
sisältyy muun muassa Hepovuoren 
suosittu virkistysalue ja Alasjärven 
pohjoisrannalla sijaitseva Lahnakallio, 
joka kuuluu kaupungin luonnonsuoje-
luohjelmaan.

Kansallisen kaupunkipuiston ra-
jausehdotus oli kaupunkilaisten kom-
mentoitavana syyskuussa. Yhdistyk-
semme antoi ehdotuksesta palautetta 
yhdessä Luonnonsuojeluliiton Pirkan-
maan piirin kanssa. Mielipiteessäm-
me esitimme muun muassa koko 
Eteläpuiston ja Niihaman sekä Kale-
vankankaan ja Kalevanharjun sekä 
Kirkkosuonnotkon ja Aakkulanharjun 
sisällyttämistä kaupunkipuistoon. 

Rajausehdotuksen puutteista huo-
limatta Tampereen merkittävien kau-
punkikohteiden arvon tunnustaminen 
kansallisen kaupunkipuiston muodos-
sa ja hankkeen valmistelun etenemi-
nen on erinomainen asia.



14  Tampereen Luonto        2/2019 2/2019        Tampereen Luonto  15

KIRJAESITTELY

Zero waste - jäähyväiset jätteille

Otso Sillanaukeen Zero waste - 
jäähyväiset jätteille -kirja kannustaa 
helpoin ja käytännöllisin vinkein jät-
teettömään elämään. ”Uudistamista 
vaativat ennen kaikkea omat rutiinit ja 
tavat”, kirjoittaa Sillanaukee niin kut-
sutun nollahukkaelämän tavoittelusta. 
Kirja opastaa etenemään pikkuhiljaa 
helpoista muutoksista haastavampiin. 
Olennaisinta on asennemuutos, sillä 
kyse on elämänpituisesta matkasta.

Kirja esittelee viiden K:n mallin, 
joka askeleiden tärkeysjärjestyksessä 
on seuraava:

• Kanna mukana
• Karsi
• Käytä uudelleen
• Kierrätä
• Kompostoi
Kun ylimääräisestä jätteestä kieltäy-

tyy kantamalla mukanaan esimerkiksi 
omaa juomapulloa ja kauppakassia, jä-
tettä ei pääse alkujaankaan syntymään. 
Turhat tavarat kotoaan voi myydä, lah-
joittaa eteenpäin tai kierrättää ja edes-
auttaa näin kiertotalouden kehittymis-
tä. Uutta hankkiessa taas kannattaa 
kiinnittää huomiota siihen, että tavara 

on mahdollisuuksien mukaan korjatta-
vissa ja käytettävissä uudelleen.

Suomalaiset ovat ahkeria kierrättä-
jiä, mutta se yksin ei riitä. Maailman 
ylikulutuspäivä oli tänä vuonna 29. 
heinäkuuta. Suomalaisten osalta yli-
kulutuspäivä koittaa jo huhtikuussa, 
ja jos kaikki maailman ihmiset kulut-
taisivat meidän laillamme, tarvittaisiin 
WWF:n mukaan 3,8 maapalloa. Silla-
naukee kirjoittaa, että kierrätettävyyttä 
on helppo käyttää tekosyynä roskaa-
miselle, vaikka todellinen ongelma ei 
ole jätteiden käsitteleminen vaan liial-
linen kulutus.

Tehokas tapa pienentää hiilijalanjäl-
keään on Sillanaukeen mukaan ruo-
kahävikin vähentäminen, sillä kaikes-
ta tuotetusta ruoasta noin kolmasosa 
heitetään pois. Samalla ruokateollisuus 
aiheuttaa noin 22 prosenttia maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä. Biojätteet 
käsittelemällä voidaan palauttaa ra-
vintoaineita luonnon kiertokulkuun ja 
tuottaa esimerkiksi biopolttoainetta.

Sillanaukee kehottaa äänestämään 
paitsi vaaleissa myös jaloillamme ja ra-
hoillamme. Meillä on sekä oikeus että 

OTSO SILLANAUKEE: ZERO WASTE JÄÄHYVÄISET JÄTTEILLE. S&S 2018, 200 S.

velvollisuus selvittää toimintamme 
seuraukset ympäristölle ja tehdä tie-
toisia valintoja. Sillanaukeen mukaan 
nollahukka on elämäntyyli, joka mah-
dollistaa henkilökohtaisen negatiivisen 
ympäristövaikutuksen minimoimisen 
itselleen sopivan kokoisin askelin.

Kirsi Raivio

Piirin kuulumisia – jokainen voi vaikuttaa!
Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri täyttää tänä vuonna 50 vuotta.  
Paljon on saatu aikaan, mutta luonnon monimuotoisuuden suojelulle  
on edelleen tarvetta enemmän kuin koskaan.

Piirin toimistolla on tapahtunut 
muutoksia, kun aluesihteeri Juho Ky-
tömäki jäi opintovapaalle. Muutokset 
eivät ole koskaan kivuttomia, kun tie-
toa ja kokemusta siirtyy syrjään. Juho 
on antanut taustatietoja edelleen pyyn-
nöstä, mistä suuri kiitos. On kuitenkin 
myönnettävä, että opeteltavaa riittää.

Toiminnassa jo useamman vuo-
den mukana ollut Marjo Niemenmaa 
on hoitanut vuoden alusta järjestön 
toimintaa osa-aikaisena työntekijänä 
järjestösihteerinä. Itse tulin mukaan 
toimintaan kesäkuun alussa, kun tulin 
valituksi osa-aikaiseksi aluesihteeriksi.

Olen koulutukseltani biologi, 
luontokartoittaja ja toimittaja, ja työ 
aluesihteerinä on vaikuttanut tähän 
mennessä erittäin mielenkiintoiselta. 

Osa-aikaisen aluesihteerin tehtävän 
ohella teen muita töitä, luontokartoi-
tuksia ja toimittajan hommia. Tuntuu-
kin, että töitä olisi paljon enemmän 
kuin mihin tunnit antavat myöten.

Piirin Kotouttavaa luonnonhoi-
toa -hankkeessa Sari Hämäläinen ja  
Ritva Pietarinen ovat järjestäneet 
kunnioitettavan määrän luonnonhoi-
totalkoita: vuoden aikana on talkoiltu 
tähän mennessä 19 kohteella satojen 
vapaaehtoisten voimin. Hanke jatkuu 
vuoteen 2020 asti, joten seuratkaa-
pa ilmoittelua. Talkoissa on oivallinen 
mahdollisuus tehdä jotain konkreettis-
ta luonnon monimuotoisuuden puo-
lesta.

Luonnonsuojeluliiton liittokouk-
sessa Pirkanmaalle saatiin huomatta-
va kunnianosoitus, kun sastamalalai-
nen Tuire Laurinolli kutsuttiin liiton 
kunniajäseneksi. Laurinolli on toimi-
nut luottamustoimissa paikallisyhdis-

tyksissä, piirissä, liittohallituksessa, 
liittovaltuustossa ja lukuisissa liiton 
lautakunnissa. Kunniajäseniä ei ole 
kutsuttu kuin kourallinen, edellisen 
kerran kunnia osui Pirkanmaalle, kun 
kunniajäseneksi kutsuttiin piirin pu-
heenjohtajanakin toiminut monipuo-
linen luonnonsuojeluvaikuttaja Terttu 
Laurila, joka oli esimerkiksi mukana 
monen paikallisjärjestön perustami-
sessa.

Kiitospuheessaan Laurinolli pe-
räänkuulutti paikallistason osaamisen 
ja osallistumisen tukemista ja tärke-
yttä. Puhe on luettavissa kokonaisuu-
dessaan piirin sivuilta sll.fi/pirkanmaa. 
Pirkanmaalla on tehty merkittäviä te-
koja luonnonsuojelussa ihan koko val-
takunnan mittakaavassa. Pidetään taso 
korkealla myös jatkossa!

Paikallistoiminta onkin tärkeäm-
pää kuin koskaan. Piirin julkaisema 
Luonnonsuojelijan vaikuttamisopas 

Teksti Anne Hirvonen, aluesihteeri, 
SLL Pirkanmaan piiri ry

(Jorma Mäntylä) auttaa hahmotta-
maan hallinnon päätöksenteon vaiheet 
askel askeleelta ja kertoo, missä vai-
heessa voi vaikuttaa ja miten. Nettiver-
sio on jo luettavissa sivuiltamme sll.fi/
pirkanmaa, painettu versio julkaistaan 
syksyn aikana.

Jokainen voi vaikuttaa. Vaikutta-
misen ei tarvitse olla vaikeaa. Oman 
asuinalueen kaavoitussuunnitelmia voi 
seurata kaupungin nettisivuilla. Osal-
listumista ei kannata pelätä, sillä osal-
listumiseen kannustetaan myös suun-
nittelijan taholta.

Jos tuntee lajeja, havainnot uhan-

alaisista lajeista kannattaa ilmoittaa 
ympäristöviranomaiselle. Havaintoja 
Laji.fi-tietokantaan ilmoittamalla voi 
tukea kansalaistiedettä. Olen ottanut 
Tampereen kaupungin ympäristöpuo-
leen yhteyttä jo useamman kerran, ja 
saanut joka kerran vastauksen hyvin 
pian. Soittamalla asia etenee nopeiten, 
jos kyse on yhtä äkkiä ilmestynees-
tä muutoksesta, kuten työmatkapyö-
räilijän tekemästä havainnosta puron 
sameutumisesta.

Luonnon monimuotoisuuden vä-
henemistä ei ole saatu pysäytettyä lu-
pauksista ja sitoutumisista huolimat-

ta. On ollut upeaa todistaa nuorten (ja 
joidenkin aikuisten) ilmastolakkoja ja 
mielenosoituksia. Luonnon monimuo-
toisuuden merkitys ei kuitenkaan ole 
vielä yleisesti tiedostettua, vaikka vii-
me kädessä monimuotoisuuden säily-
minen on koko ihmiskunnan kohta-
lon kysymys. Monimuotoisuus myös 
auttaa väistämättömään muutokseen 
sopeutumisessa hidastamalla sitä sekä 
puskuroimalla ja vähentämällä esimer-
kiksi uusien tuholaisten tai säiden ääri-
ilmöiden vaikutuksia.

Kuvassa evästellään piirin 50-vuotisretkellä Kurun Pikku-Suolijärvellä syyskuussa 2019.
Retken oppaana toimi Juho Kytömäki, joka kertoi retkeläisille suojelukohteesta käydyistä 
väännöistä. Pikku-Suolijärven suojelu on yksi esimerkki onnistuneesta vaikuttamisesta.

Kuva Pirkko Huovila



SYYSKOKOUS
Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistyksen syyskokous pidetään  
keskiviikkona 27.11. klo 18 alkaen Pääkirjasto Metson Pihlaja-salissa  
(Pirkankatu 2).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: toimintasuunnitelman ja talousarvion 
vahvistaminen sekä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja 
toiminnantarkastajien valitseminen vuodelle 2020.

Ennen kokousta valokuvaaja Markus Sirkka pitää luontokuvaesitelmän teemalla  
”Mereltä tuntureille, Haltilta Hankoon – retkeilytoimittajan ja luontokuvaajan Suomi”.

Tilaisuudessa on kahvi- ja teetarjoilu. 

Tervetuloa!

Kuva: Markus Sirkka


