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Kuinka suuri osa Euroopan
elinympäristöistä ennallistetaan 
ennen vuotta 2020?

Vanamo järjesti lauantaina 3. joulukuuta 2016 Tieteiden talossa
elinympäristöjen ennallistamista pohtineen syystapahtuman,
jossa kuultiin joukko mielenkiintoisia esitelmiä elinympäristö-

jen muokkauksen merkityksestä uhanalaisten elinympäristötyyppien ja
niitä tarvitsevien eliölajien suojelussa. Päivän aluksi erikoissuunnitte-
lija Rauli Perkiö loi monipuolisen katsauksen Metsähallituksen toi-
mesta tehtävään suojelualueiden hoitotyöhön Suomessa. Teemasta jat-
koi suojelubiologi Katja Raatikainen, jonka aiheena olivat perinne-
biotoopit ja erityisesti niiden aktiivista työtä edellyttävä hoito osana
suojelualueiden ylläpitoa. Päiväkahvin jälkeen ääneen pääsi Suomen
ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Terhi Ryttäri, joka kertoi Suo-
menlahden saaristoihin kiusallisen tehokkaasti juurtuneen kurtturuu-
sun leviämishistoriasta, nykytilanteessa ja torjuntakokemuksista. Mie-
lenkiintoisen rupeaman päätteeksi Aki Janatuinen kertoi jokien ja pu-
rojen kunnostukseen keskittyvän Virtavesien hoitoyhdistyksen piirissä
kertyneistä käytännön kokemuksista. Yleisö kävi esitelmien tiimoilta
kiitettävän aktiivista keskustelua, ja esitelmien pohjalta laadittuihin ar-
tikkeleihin voi perehtyä Luonnon Tutkijan tässä numerossa.

Euroopan unioni on asettanut tavoitteeksi, että 15 prosenttia jäsen-
maiden alueilla olevista taantuneista elinympäristöistä palautuisi luon-
nontilaan vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteeseen pääsy vaikuttaa hy-
vin epätodennäköiseltä, ei vain kustannusten vuoksi, vaan myös siksi,
että unionin monet toimintalinjat ovat ympäristövaikutuksiltaan risti-
riitaisia. Luonnonvarakeskuksen professori Anne Tolvanen on hiljat-
tain toimittanut artikkelikokoelman, jossa pohditaan, kuinka luonnon
monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut voitaisiin turvata nykyistä pa-
remmin, samalla kun luonnonvarojen käyttö tehostuu. Verkosta va-
paasti ladattavissa olevaa julkaisua (<https://www.ecologyandsociety.
org/issues/view.php?sf=109>) voi suositella niille, jotka kaipaavat lisä-
tietoa ja eurooppalaista näkökulmaa tähän tärkeään ja moniulotteiseen
aihepiiriin.
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