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Metsästys ja kestävä riistakantojen hoito

Kansanedustaja Hanna Halmeenpää (vihr.) nosti
esiin ekosysteemipalveluiden kasvavan
merkityksen tulevaisuudessa. Edustajatoverit
Kai Mykkänen (kok), Kari Kulmala (ps) ja Tytti
Tuppurainen (sd) kertoivat näkemyksistään
biotaloudesta ja kestävyydestä sekä vastailivat
seminaariväen kysymyksiin. Seminaarin
yhteinen sävel löytyi laajan yhteistyön
tarpeessa.

Riistassa juoksee biotaloutta
Metsästys, suojelu ja raha puhuttivat avoimessa ympäristöseminaarissa
Vaikka ympäristöjärjestöt ja metsästäjät joissakin asioissa ovatkin eri mieltä, on yhteinen tavoite selkeä.
Luonnon monimuotoisuus halutaan säilyttää. Siihen kuuluu olennaisesti metsän riista ja riistakannasta
huolehtiminen.
- Biotalous on paljon muutakin kuin sellunkeittoa, Luonnon- ja riistanhoitosäätiön hallituksen jäsen Fredrik
Limburg Stirum sanoi seminaarin aluksi. Hän nosti esiin maan- ja metsänomistajien vastuun myös
tulevaisuudesta. Monimuotoisuutta ei ole varaa hävittää.
Syyskuisen ympäristöareenan jälkimainingeista jatkettiin keskustelua metsästyksestä ja riistakantojen
hoidosta marraskuisessa avoimessa ympäristöseminaarissa. Keskustelu lainehti tulevaisuuteen ja pyöri
nykyisessä talousahdingossa. Yhdessä todettiin, että töitä on tehtävä ja niitä myös kannattaa tehdä.

Työtä pitää tehdä aktiivisti kaikilla tasoilla ja yhdessä, LRS:n
hallituksen jäsen Fredrik Limburg Stirum viestitti
seminaariväelle.
- En tahdo olla pessimisti, vaikka monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisen rajavuotta onkin jouduttu
siirtämään jo muutamaan otteeseen, sanoi seminaarin avannut Limburg Stirum.
- Riista ja sen elinympäristöstä huolehtiminen on tärkeää. Riista on myös terveellinen vaihtoehto
tehotuotetulli lihalle.

- Ympäristökorvausten suosio yllätti hallituksen,
ministeri Kimmo Tiilikainen totesi.
-Työkaluja on siis tarjolla. Pelissä on vapautta ja
vastuuta. Me tiedämme, että on muitakin arvoja kuin
taloudellisia. Tässä tilanteessa näemme, että tekoja
todellakin tarvitaan.

Samoilla linjoilla jatkoi ympäristö- ja maatalousministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.). Luomuviljelijä Tiilikainen
ei metsästä, mutta pitää riistanhoitoa erittäin tärkeänä monimuotoisuudelle.
Tiilikainen muistutti, että maaseudulle on uuden maaseutuohjelman myötä tarjolla paljon työkaluja, joita
kannattaa hyödyntää ympäristön ja monimuotoisuuden hyväksi.
- Meillä maanomistajilla on iso vastuu, ministeri Tiilikainen sanoi ja korosti, etteivät minkään valtakunnan
verorahat riitä tuottamattomaan toimintaan kovin pitkään.
Hän sanoi myös, että on muitakin arvoja kuin taloudellisia.
- Vaikka budjettivarat vähenevät, niin oikea tietoisuus saa toimimaan oikein ja vastuullisesti, vaikka ei
toimittaisikaan valtion euroilla.

Habitaatti-pankki pelastaa
Ekologian professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta esitteli seminaariväelle ns. ELITE- työryhmän
aikaansaannoksia (Elinympäristöjen tilan edistäminen). Tieteilijät ovat laskeneet pinta-aloja sekä
monimuotoisuuden mittareita, poimineet esiin ongelmia ja kysymysmerkkejä.

- Metsien käyttö lisääntyy ja samalla elinympäristöt yleensä
heikentyvät. Pelastusoperaatioon lähdetään habitaattipankilla, kertoi
professori Janne Kotiaho.

Hänen viestinsä oli selkeä: Monimuotoisuus jatkaa köyhtymistään, mutta aina kannattaa tehdä jotain sen
jarruttamiseksi.
Kotiaho puhui metsistä, jotka joutuessaan yksipuolisen tehometsätalouden rattaisiin kohtaavat useiden
eliö- ja eläinlajien häviämisen. Kotiaho kaipasi parempaa ja vastuullista maankäytön suunnittelua. Metsissä
se tarkoittaa tarkkoja hakkuusuunnitelmia. Hyviä pesimä- ja suojapuita kannattaa säästää.
- Ja rahapulan me tiedämme. Siksi työryhmämme onkin lähtenyt perustamaan lajistopankkia, Habitat Bank
of Finlandia. Tavoitteena on yksinkertaisesti monimuotoisuuden säilyttäminen habitaattipankilla.

Kestävyyttä kohti
Riistakeskuksen Jarkko Nurmi piti tärkeänä riistalajien elinympäristöjen säilymistä suojaisina ja ruokaisina.
Suomen Luonnonsuojeluliiton Risto Sulkava muistutti, että ”metsäkanalintu nyt vaan tarvitsee metsää”.

Metsästäjäliiton Panu Hiidenmies,
luonnonsuojeluliiton Risto Sulkava ja riistakeskuksen
Jarkko Nurmi pohtivat muun muassa
metsästysmahdollisuuksia suojelualueilla.

Sulkava sanoi myös, että ympäristöväen ja metsästäjien yhteistyö on paljon parempaa kuin julkisuudessa
luullaankaan.
- Jotkin asiat tuntuvat olevan ikuisesti lukossa, mutta nyt olisi syytä löytää avain tähän lukkoon, Risto
Sulkava tiivisti.
Hän sanoi myös ymmärtävänsä valtion rajalliset rahavarat, ja kysyi sen sijaan eikö niitä rahahanoja, jotka
huonontavat elinympäristöjä, voisi sulkea. Vain hyvät virrat voisivat jatkaa.

Metsissä on arvoa
Seminaarin lopuksi neljän puolueen kansanedustajat nostivat esiin näkemyksiään metsänhoidosta,
monimuotoisuudesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Näkemyseroja löytyi hoitamattomien metsien
kohtalosta. Niitä syntyy kun metsien omistus pirstaloituu.
Suomen ympäristökeskuksesta Saija Kuusela pani päättäjät lujille kysyessään, eikö pystyssä oleva puu ole
biotaloutta? Eikö sillä ole arvoa päättäjien mielessä.
- Olen huolissani siitä, että päätöksentekijöillä ei ole laajempaa näkemystä biotaloudesta kuin selkeä
puutuote, paperi, kartonki tai sahatavara. Onhan puu paljon enemmän.
Risto Sulkava nappasi ajatuksesta kiinni ja komppasi, että hiljaisilla metsillä on suuri arvo.
- Ne ovat ässä meidän hihassamme!
Päättäjät ja seminaariväki innostuivat keskustelemaan jokamiehen oikeuksista ja metsästyksen
mahdollisuuksista suojelualueilla. Keskustelu lisää tietoisuutta. Lisätieto taas mahdollistaa oikeiden
toimenpiteiden valinnan, jos halutaan vastuullisesti edistää monimuotoisuutta..
Seminaarin loppuun jäi vahva tunnelma siitä, että yhteishenkeä tarvitaan, mutta sitä myös löytyy.
Monimuotoisuus ja kestävyys ovat tulevaisuuden turva. Ovet ovat auki yhteistyölle
Teksti ja kuvat Hia Sjöblom

