Vuosi metsänsuojelua
Näihin aikoihin viime vuonna aloitin toimeni
Ikimetsän ystävät ry:n puheenjohtajana. Vaikka
tätä edelsikin jo useamman vuoden kokemus
hallituksen rivijäsenenä, antoi uuden pestin
vastaanottaminen kuitenkin tiettyä jännitystä
ja hohtoa rakkaaksi muodostuneeseen luonnonsuojelutyöhön. Vuoteen IMY:ssä mahtuu
monenmoista toimintaa, joten lyhyt katsaus
tässä kohden lienee paikallaan.
Vuoden ensimmäinen retkemme järjestettiin
21. toukokuuta Luonnonperintösäätiön omistamaan Koppelonpesän suojelumetsään. Reilun
20 hengen osanottajamäärä ja ilmeisen kaunis
sää olivat varmasti takeena kevätretken onnistumisesta. Pari viikkoa myöhemmin oli kojumme
osaltaan edistämässä kestävää kehitystä
Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä.
Kevätpuolen toiminnasta ikävänä asiana voinee
mainita Lopen Ylimyllyn niitynhoitotalkoiden
peruuntumisen osanottajapulan vuoksi. Heinäkuussa viikatteet saatiin sentään heilumaan
Akanvaaran suojelualueen niityillä.

aktiivejamme. Kyöpelinvuoren sieniretkeltä sen
sijaan kävin muiden mukana olleiden kanssa
keräämässä syksyn maukkaimmat mustatorvisienet ja kantarellit.
Syyskuun lopulla aloitimme vuoden kovimman
urakkamme ns. messumaratonin, johon sisällytettiin tällä kertaa Turun kansainväliset kirjamessut, Helsingin kirjamessut ja Helsingin
metsämessut. Kuten aikaisempinakin vuosina,
kojumme houkutteli paikalle runsain määrin
metsiensuojelusta kiinnostuneita, ja tarttuipa
mukaamme taas myös muutama uusi jäsen,
jotka toivotankin sydämellisesti tervetulleeksi
suurenmoiseen joukkoomme.

Elo- syyskuun vaihteessa järjestettyihin Tampereen seudun Metsäpäivään ja Tampereen Tulevaisuuskylään en ikävä kyllä päässyt mukaan,
joten kiitän suuresti täällä yhdistystä edustaneita

Tässäpä olikin lyhyt katsaus vuoden 2011
meiningeistä. Antoisasta ja muistorikkaasta
vuodesta voi vaan todeta, että paikkamme
maamme merkittävänä luonnonsuojelun toimijana on varmasti ansaittu. Siispä pitäkäämme
lippu korkealla myös tulevaisuudessa!
Juha Ovaskainen, puheenjohtaja
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Lajistoinventoinnista iloa ja hyötyä
Luonnonperintösäätiön suojelualueiden määrä
on kasvanut vuosien myötä jo yli 30 kohteeseen,
joista jokainen sisältää monimuotoista lajistoa
ja arvokkaita luontotyyppejä. Useammissa
kohteissa esiintyy ns. tyypillisen metsäluonnon
lisäksi myös harvinaisia ja uhanalaisiksi luokiteltuja luontoarvoja, esimerkiksi esiintymisalueen
äärilaidan lajistoa.
Termin ”monimuotoinen” käyttäminen ikimetsien luontoarvojen kuvaajana ei kuitenkaan pidä
pohjautua pelkästään tunnetilan pohjalta luotuun
mielikuvaan. Tieteessä, ja erityisesti luonnontieteissä, jokainen käytetty termi tulee perustella
varsin yksiselitteisesti, jotta termin alkuperäinen
tarkoitus pysyisi mahdollisimman muuttumattomana eri käyttöyhteyksissä.
Luonnon monimuotoisuudelle eli biodiversiteetille on myös kehitetty useita erilaisia määritelmiä ja tasoja, mutta yksinkertaisesti tällä
termillä voisi tarkoittaa elon kirjoa. Metsien
elon kirjon mittana voidaan pitää eliöiden laji- ja
yksilömääriä, joiden selvittäminen luonnistuu
maastossa tehtävien lajistoinventointien kautta.
Inventoinneista saadaan luotettavia ja vertailukelpoisia, kun käytössä ovat vakiintuneet
laskentamenetelmät ja havainnoijan luonnontuntemus on hyvällä tasolla.

Luonnonperintösäätiön suojelualueilla lajistoinventointeja ovat tehneet pääosin vapaaehtoistoimijat. Tähän mennessä on selvitetty
ensisijaisesti linnustoa ja kasvillisuutta, mutta
esimerkiksi hyönteisten kohdalla inventointityö
on jäänyt lähestulkoon kokonaan tekemättä.
Aihe olisi sinällään tärkeä, koska mm. useat
vanhojen metsien kovakuoriaislajit ovat käyneet
erittäin harvinaisiksi ja tätä myöten uhanalaisiksi.
Vähäisen inventointiaineiston vuoksi kaikenlainen lajistoselvitystyö on tärkeää. Inventoinneista saatua informaatiota voidaan käyttää
mm. lajien esiintymisen ja levinneisyyden
kartoituksissa sekä vertailuaineistona muihin
vastaaviin selvityksiin. Inventoinneissa myös
löydetään uusia lajeja ja saadaan todisteita siitä,
että suojelutyö on kannattanut; suojelualueilla
lajisto on rikkaampaa kuin käsitellyissä talousmetsissä.
Olisitko halukas inventoimaan lajistoa Luonnonperintösäätiön suojelualueilla? Tai tahtoisitko
osallistua mahdollisesti järjestettäville inventointiretkille? Ota yhteyttä sihteeri Mikko Sorjaseen:
info@ikimetsanystavat.fi tai p. 040-7514654. Voit
kysellä myös eri tutkimusmenetelmistä ja mahdollisesti tehtävistä inventoinneista suojelualueilla.

Tervetuloa Ikimetsän ystävät ry:n
vuosikokoukseen!
Vierähtänyt vuosi tuo mukanaan tutun ja
turvallisen vuosikokouksen Tampereen
Vanhalle kirjastotalolle. Kokouspäivä on tänä
vuonna lauantai 10. maaliskuuta.
Vuosikokouksen yhteydessä tietokirjailija
Petri Keto-Tokoi pitää esitelmän Suomalainen aarniometsä -kirjasta (Maahenki
2011), jonka hän on tehnyt yhdessä Timo
Kuuluvaisen kanssa. Luvassa on siis kuvilla
maustettu elämysmatka aidoimman suomalaisen metsäluonnon syliin. Esitys alkaa
kello 12, varsinainen vuosikokous klo 13.
Aika: 10.3.2012 kello 12–14
Paikka: Vanha kirjastotalon luentosali
Osoite: Keskustori 4, 33100 Tampere

Metsiensuojeluakin voi suoramarkkinoida
Ari Aalto on Suomen luonnonsuojeluliiton
jäsenyhdistyksen Keurusseudun Luonnonystävien metsävastaava. Hän edistää metsiensuojelua markkinoimalla suojeluvaihtoehtoa
suoraan arvokkaiden metsien omistajille.
Metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n
(www.metsonpolku.fi) ansiosta omistajien on
mahdollista saada suojelusta rahaa, ja jokaisen
metsänystävän kannattaa olla mukana lisäämässä METSO-ohjelman tunnettuutta. Myös
Luonnonperintösäätiö kaipaa tukiyhdistyksen
”markkinointiapua”.
Ari Aalto kertoo toiminnastaan alla tarkemmin.
Haastattelu on kokonaisuudessaan luettavissa
Ikimetsän ystävien verkkosivuilla.

Miten aloit harrastaa metsiä?
Retkillä nähty suomalaisen luonnon tuhotila
ohjasi lukioiässä alkamaan aktiiviseksi suojeluasioissa. Monet vanhalla peruskartalla aivan
upeilta näyttävät paikat, jotka on sittemmin
avohakattu, saavat maastossa miettimään,
miltä maisema onkaan näyttänyt ennen ihmisen
valloitusvimmaa.

Miten löydät hienoja metsiä? Mitä sen
jälkeen tapahtuu?
Onneksi niitä yhä löytyy ihan muun retkeilyn
ohessa. Myös Kansalaisen Karttapaikan (www.
karttapaikka.fi) ilmakuvat ovat mainio keino
ottaa etukäteen selvää mahdollisista arvometsistä. Hirveästi taustatyötä ei tarvita: vain
varmuus siitä, että kohde on METSO-kelpoinen,
on tarpeen. Tällä perusteella omistajaan voi jo
ottaa yhteyttä ja tarjota tietoa METSO:n mahdollisuuksista, sillä useinkaan omistajat eivät ole
saaneet suojeluvaihtoehdosta riittävästi informaatiota. Kirjeen lähettäminen on hyvä keino,

ja parin viikon kuluttua voi sitten puhelimitse
esitellä asiansa ja keskustella.

Millaisen neuvon antaisit aloittelevalle
”metsiensuojelumarkkinoijalle”?

Miten maanomistajat ovat suhtautuneet
yhteydenottoihin?

Kannattaa olla aktiivinen eikä pelätä, että joutuu
haukkujen kohteeksi. Kun saa homman pyörimään, voi olla varma, että selän takana metsäjäärien toimesta puhutaan kaikenlaista. Mutta
silloin tietää, että omilla toimilla on ollut vaikutusta!

Negatiivisen suhtautumisen ryöppyä ei ole tullut,
vaan pääosin metsänomistajat ovat suhtautuneet avoimesti suojeluun. Ja todenneet, ettei
asia ole ajankohtainen. Näin näyttää menevän
yli 90 % yhteydenotoista.

Kerro saavutetuista tuloksista.
Aloitus oli aika vakuuttava, sillä neljältä eri
kohteelta napsahti yhteensä n. 60 hehtaaria
METSO:on Keuruulla ja Multialla. Sen jälkeen
onnistumisprosentti on ollut laskemaan päin.
Nyt on taas yksi hieno kohde vireillä.

Mitkä kolme sanaa tulevat ensinnä
mieleesi metsästä, joka on itsellesi
kaikkein tärkein?
Turvapaikka, kunnioitus ja tulevaisuus, viimeinen
kysymysmerkillä varustettuna.

Heta Happonen
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