
Kuikan kutsu

  P U H E E N J O H T A J A N  P A L S T A
Vuosi 2019 on ollut suojeluyhdistyksemme toiminnassa murroskautta.  Ensimmäistä kertaa 
emme enää ole järjestäneet kesäasukkaiden jätehuoltoa. Toisaalta tämä on palauttanut aja-
tuksia yhdistyksen ydintehtävään, Kuohi-Nerosjärven vesistöjen ja ympäristön suojeluun 
ja vesistöjen tilan, erityisesti Nerosjärven tilanteen parantamiseen.  Yhdistyksen johtokun-
ta muuttui teknisellä sääntömuutoksella hallitukseksi ja jatkaa lähes samalla kokoonpanol-
la myös kauden 2019 – 2020. Kiitän luottamuksesta puheenjohtajana jatkamiseen ja samalla 
haluan kiittää Marketta Ruoppila-Martinsenia aktiivisesta ja arvokkaasta työstä yhdistykses-
sä hänen jäädessään päivänkohtaisesta hallitusvastuusta varajäseneksi. Toivon, että voimme 
hyödyntää jatkossakin pitkäaikaista kokemustasi ja hyviä ideoitasi toiminnassamme. Keski-
Hämeen lokakuun numerosta voi lukea Marketan laajemman haastattelun.

Kevätkaudella huolenaiheena toiminta-alueellamme oli Paadenkolun kiertotalousalue – han-
ke, jossa vireillä oli YVA- ohjelma sekä alueen kaavaratkaisu Kanta-Hämeen maakuntakaa-
vassa. Maakuntakaavasta poistettiin yhdistyksenkin esittämällä tavalla mahdollisuus tuo-
da, käsitellä ja varastoida ko. alueelle jätettä. Maakuntakaavan suhteen tilanne on syksyllä 
edennyt kaavan valituskäsittelyyn hallinto-oikeudessa kolmen valituksen vuoksi. Kaksi va-
lituksista on yksityishenkilöiden tekemiä ja niissä vastustetaan kyseistä aluevarausta. Paa-
denkolu Oy:n valitus puolestaan koskee kaavamääräyksiä ja merkinnän kuvausta, koska ne 
ovat yhtiön mielestä liian tiukat ja vievät pohjan liiketoiminnalta. 

Vesiensuojelun puolella ei valitettavasti ole tapahtunut edistystä Suomenojalta tulevan kiin-
toaineksen laskeutusaltaan suhteen. Jatkamme kuitenkin asian esillä pitämistä ja selvitämme 
mahdollisuudet saada hanketta etenemään. Vuonna 2020 on taas mahdollisuus hakea avus-
tuksia ELY- keskuksen kautta Ympäristöministeriön käynnistämästä vesiensuojelun tehosta-
misohjelmasta, joka jatkuu vuoteen 2023 asti. Ohjelma löytyy ympäristöministeriön sivuilta:
https://www.ym.fi/vedenvuoro

Näyttää myös siltä, että yksin emme saa vesien tilaa parantavia hankkeita liikkeelle vaan tar-
vitaan laajempaa pohjaa ja verkostoitumista muiden toimijoiden kanssa. Vuosikokouksen hy-
väksymän ja viime Kuikan kutsussa olleen toimintasuunnitelman mukaisesti tiivistämme 
yhteydenpitoa viranomaisten, Vanajavesikeskuksen, Lammin biologisen aseman ja muiden 
seudun suojeluyhdistysten, kuten Vesijaon suojeluyhdistyksen kanssa. Tarvetta tuntuu ole-
van myös toimia ”unilukkarina” ojitusasioita käsittelevien Hämeenlinnan ja Padasjoen ym-
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päristöviranomaisten suuntaan, jotta he jokapäiväisessä työssään muistaisivat ottaa huomi-
oon myös yksittäisten toimenpiteiden laajemmalle alueelle ulottuvat kerrannaisvaikutukset.

Kesällä olimme hyvin esillä Porraskosken Pärskeet – kylätapahtumassa. Siitä oma juttun-
sa tässä lehdessä. Siellä olemme tavattavissa myös ensi kesänä. Otamme myös mielellämme 
vastaan vinkkejä jäsenistöltä, miten ja missä ensi kesän vuosikokous kannattaisi järjestää ja 
minkälainen asiaohjelma väkeä kokousasioiden lisäksi kiinnostaisi. 

Järvien vedet olivat alkusyksystä ennätyksellisen alhaalla, nyt joulukuun alussa vesi Kuohi-
järvessä on jo yli 30 cm korkeammalla ja sadetta tuntuu jatkuvan, joten toivoa on, että en-
si keväänä oltaisiin lähempänä normaalia vedenkorkeutta.  Yhdistys voi jatkossakin teettää 
vesinäyteanalyyseja ja mahdollisista näytteenottopaikoista voi ilmoittaa, yhteystiedot löyty-
vät tästä lehdestä ja yhdistyksen kotisivuilta sekä Facebookista.

Lopuksi toivotan kaikille lukijoille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta siinä toivossa, 
että posti lakon jälkeen saa myös Kuikan Kutsun toimitettua ajoissa perille.

Aarno Kononen, pj. Kuohijärven Sikosaaresta 

Porraskosken pärskeet 6.7.2019 
Yhdistyksemme osallistui toista kertaa Porraskosken-Järventaustan kyläseura ry:n vuosittain, 
aina heinäkuun ensimmäisenä lauantaina järjestämään kesäjuhlaan Porraskoskella. Olimme 
valmistautuneet tapahtumaan huolellisesti. Järjestäjien kanssa oli sovittu, että voimme ol-
la osaltamme rakentamassa tilaisuutta ja tuoda toimintaamme näkyvästi esille. Puheenjoh-
tajamme Aarno Kononen kertoi yhdistyksemme perustamisesta, historiasta sekä sen nykyi-
sestä että tulevasta toiminnasta keskittyen Kuohijärveen. Edellinen puheenjohtajamme Eero 
Maijala valotti omassa puheenvuorossaan yhdistyksen toimintaa Nerosjärvellä ja siellä teh-

tyjä toimenpiteitä, mm. kaislikon niittoa, 
ruoppaamista Suomenjoella ja laskeutus-
altaan suunnittelua alueelle.  

Yhdistyksellämme oli oma teltta Pärs-
keissä. Siellä myimme vaaleansinisiä 
Kuikka-logolla varustettuja T-paitoja 
sekä harmaasta ekopuuvillasta valmis-
tettuja olkalaukkuja. Varsinkin T-pai-
dat menivät mukavasti kaupaksi, mutta 
ensi kesän Pärskeissä on vielä mahdolli-
suus tehdä ostoksia, jos nyt et ollut pai-
kalla. Leena Kahlas-Tarkka sekä Aarno 
Kononen vastailivat teltassa kysymyksiin 
KNSY:n toiminnasta. 

Kuvassa Eero Maijala ja pj. Aarno 
Kononen (oik.) Porraskosken pärskeillä.
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Kuvassa Leena Kahlas-Tarkka Porraskosken 
pärskeillä.

Edellisenä vuonna kyseltiin erityisesti vesi-
en tilanteesta, mutta puheenjohtajien perus-
teelliset alustukset olivat nähtävästi tuoneet 
vastauksia kysymyksiin, eikä vesien tila näin 
ollen tuntunut tänä vuonna niinkään huo-
lestuttavan. Sen sijaan jätekeräys, jota yhdis-
tyksemme on menneinä vuosina järjestänyt, 
toi kiitosta. Uusi järjestely herätti kuitenkin 
selvästi huolta. Tarkoituksemme on osallis-
tua myös ensi kesän Porraskosken pärskei-

siin. Kyläseura oli myös koonnut Porraskosken kouluun näyttelyn entisaikain puhdetyöka-
luista, käyttöesineistä sekä tekstiileistä, joista suuri osa oli peräisin Marja-Liisa Lehtimäeltä.  

Pärskeissä saatiin kirjaimellisesti pärskeitä, kun sadekuurot osuivat paikalle juhlien aikana. 
Se ei kuitenkaan tunnelmaa latistanut. Suurimman suosion esiintyjistä saavuttivat reippaat 
pienet laulajat, joita kuulisi mielellään ensi vuonnakin. Ansaittua huomiota saivat myös Kuk-
kian Kulkurit -kuntoiluseuran kävelijät, jotka olivat epävakaasta säästä huolimatta reippail-
leet paikalle Kuohijoelta asti. Sadekuuroista huolimatta kesäjuhla on aina kesän kohokohta!

 

Uudistunut jätekeräys 
Aikaisemmasta toiminnastamme jäi viime kesänä pois varsin merkittävä osuus jätekeräys, jo-
ta ryhtyi hoitamaan Hämeenlinnan kaupungin järjestämän kilpailutuksen voittanut Kierto-
kapula Oy. Uusi keräys herätti huolestuneita kysymyksiä kuulijoissa mm. sellaisessa tapauk-
sessa, että keräykseen osallistuu vain yksi henkilö tai kotitalous jonkin tien varrelta. Silloin 
kustannukset tulevat kohtuuttomiksi aikaisempaan jätekeräykseen verrattuna. Toivomuk-
sia oli myös erillisestä jäteastiasta muoville. Tuoreena tietona Kiertokapulan asiakaspalve-
lusta voimme valitettavasti kertoa, ettei erillistä muovin keräystä ole tarjolla haja-asutusalu-
eella. Saadun tiedon mukaan keräyksen järjestäminen edellyttää jätehuoltomääräysten muu-
tosta. Haja-asutusalueella erillinen muovin keräys aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia, 
mutta meille annetun ylimalkaisen arvelun mukaan toimenpiteitä tilanteen kartoittamisek-
si ja ratkaisujen löytämiseksi on käynnistetty. Biojätteen hoitamiseksi suositellaan ensisijai-
sesti kompostoimista, koska biojäteastiat tulee tyhjentää erittäin usein eikä harvaan asutuil-
la alueilla ole siihen taloudellisia mahdollisuuksia. Palautetta viime kesän jätekeräyksestä – 
enempää kuin sen kustannuksista – ei ole vielä kirjoitushetkeen mennessä saatu. Jos haluat 
antaa palautetta tämän kesän keräyksestä tai toivomuksia ensi kesälle, se on viisainta lähet-
tää suoraan Kiertokapula Oy:lle (asiakaspalvelu@kiertokapula.fi). 

Leena Kahlas-Tarkka ja Marketta Ruoppila-Martinsen
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Tiedotus 
Yhdistyksemme kotisivua (www.knsy.info) ylläpitää Saija Toivola. Facebook-sivujen  (www.
facebook.com/KNSY1986) ylläpitäjiä ovat allekirjoittaneen lisäksi  Pekka Lönnroth ja Jenny 
Toivio. Olen ollut pääosin vastuussa fb-sivujen teksteistä ja osasta kuvista. Jättäydyttyäni vuo-
sikokouksessa pois yhdistyksen hallituksesta luovuin myös fb-sivujen ylläpitäjän tehtävistä. 
Työtä jatkavat Pekka Lönnroth ja Jenny Toivio. Kiitän kaikkia fb-sivujen seuraajia ja kom-
mentoijia ja toivon, että alkanut vuorovaikutus jatkuisi vilkkaampana ensi vuonna. Ollaan 
yhteydessä toisiimme, näin voimme paremmin vaikuttaa järviemme ja ympäristön suojeluun. 

Valoisaa talvea ja tapaamisiin 2020! 

Marketta Ruoppila-Martinsen 

(fb-sivujen www.facebook.com/KNSY1986 ylläpitäjä 05/2018-10/2019)

Liki 35 vuotta eläinlääkintää ja eläinhavaintoja Padasjoella
Syksyllä -85 vastavalmistuneena eläinlääkärinä sain hoitaakseni kunnaneläinlääkärin vi-
ran Padasjoella. Alun perin toimenkuvaani kuului niin hyöty- kuin lemmikkieläintenkin 
sairaanhoidosta ja terveydenhuollosta vastaaminen. 25-vuotinen virkaura toi mukanaan ai-
naisesti lisääntyvän määrän paperi-, hallinto- ja esimiestöitä. Sydämeltäni olen kuitenkin 
praktikko. Niinpä 10 vuotta sitten päätin erota virastani ja palata alkuperäiseen toimenku-
vaani ”eläinlääkkääjäksi”. 

Perustin pieneläinvastaanoton kirkonkylälle. Terveydenhuoltotyötä tuotantoeläinten pa-
rissa jatkan myös edelleen liki 30:ssä navetassa ja sikalassa lähikuntien alueella. Seuraavas-
sa käyn läpi muutamia hajahavaintojani siitä, mitä muutoksia lähiympäristömme eläimis-
tössä on tapahtunut.

Yhden työuran aikaiset muutokset maataloudessa, maaseudun eläimistössä ja eläinten ar-
vostuksessa ovat olleet todella suuria. Tullessani Padasjoella oli 75 maidonlähettäjää ja kym-
menkunta sikalaa. Lehmät käyskentelivät pitkin rantalaitumia ja kuivalantaa leviteltiin suu-
relle osalle peltoja. Nyt kunnassa on 2 maidonlähettäjää 3 sikalaa. Eläinmäärissä muutokset 
eivät lopulta ole olleet näin rajuja. Laidunnus on käytännössä loppunut ja lanta mullataan 
lietelantana suoraan viljelykasvien juurille. Oman ymmärrykseni mukaan vesistöjen rehe-
vöitymisen kannalta kehitys on hyvänsuuntaista. Hajuhaitoilta ei lietelannan levityspäivinä 
toki voi välttyä, mutta onneksi kyse ei ole varsinaisista myrkyistä!

Kissoja ja koiria on maalla ollut aina. Tulohaastattelussani paikallislehdessä kannustin asuk-
kaita tuomaan myös lemmikkejään hoitoon. Sainkin ensimmäisenä vuonna jopa 70 potilas-
käyntiä! Puhelu alkoi usein: ”Minulla on vaan tämmöistä kissa-asiaa” Enpä muista, millloin 
viimeksi kuulin tuon aloituksen... Nyt tällä perustasoisella vastaanotollani käy vuositasol-
la yli 1000 asiakasta.

Vaeltelevat villikissat olivat aikoinaan hyvin yleisiä. Näin siksi, että navettakissojen lisäänty-
mistä kontrolloitiin lähinnä pentuja lopettamalla. Aremmat villiintyivät. Nyt leikkaamatto-
mat villikissat ovat onneksi hyvin harvinaisia. Leikattuja kotikissoja luonnossa jonkin ver-
ran toki vaeltelee, mutta uskon faunamme kestävän niiden aiheuttaman eläinkadon hyvin.
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Voisiko ajatella jopa niin, että ne pyydystävät kotipihan tiaisparvesta useimmiten sen höl-
möimmän ja huonokuntoisemman? Siis sen, jonka ei lajin säilymisen kannalta tulekaan pääs-
tä sukuaan jatkamaan. ”Hylättyjä kotikissoja” toimitetaan löytöeläintaloihin Suomessa pa-
rikymmentä tuhatta joka vuosi. En jaksa uskoa, että sydämettömiä kesäkissan ottajia olisi 
noin paljon. Ehkä enemmän on kyse siitä, että kissat hylkäävät omistajiaan! Omat havainto-
ni vastaanotolta tukevat mieluummin tätä. 

Ongelman ratkaisu olisi kattavampi lemmikkien mikrosiruttaminen. Parinkympin panos-
tuksella rokotuksen yhteydessä omistajatieto saataisiin rekisteriin ja karkulainen varmem-
min palautettua kotiin.

Muutokset luonnon villien eläinten määrissä ovat myös olleet suuria. Maa- ja metsätalou-
den muutoksilla sekä talvien leudontumisella on varmasti ollut vaikutuksensa. Uskon, et-
tä myös maaltapaolla ja elintapojemme yleisellä muutoksella on merkitystä... meidän ja ko-
tieläintemme aiheuttamat häiriöt metsissä ja pellonpientareilla pesintä- ja lisääntymisaika-
na ovat vähentyneet.

Villit ystävämme on opittu myös aiempaa paremmin ottamaan huomioon maa- ja metsäta-
loudessa. Varsinkin suurten lintujen (joutsenet, kurjet, hanhet) ja nisäkkäiden määrän kas-
vu on ollut helppo havaita. Kansallislintumme joutsenen lisääntymisen ymmärrän hyvin. 
Suojeltuna sille riittää pesimäpaikkoja ja rauhaisaa rantavettä yllin kyllin. 

Ei näytä huonosti menevän hanhillakaan. Syksyiset ja keväiset muuttoparvet ovat likimain 
joka vuosi edellisvuotta suurempia. Kurki tässä joukossa ihmetyttää minua eniten. Salaoji-
tusten jäljiltä pelto-ojat ovat hävinneet. Ei kosteikkojakaan ole juuri tullut lisää. Sammakot 
loistavat poissaolollaan. (Pari vuosikymmentä sitten toukokuinen kostea iltayön asfaltti oli 
täynnä sammakoita. Eipä ole enää!). Kuitenkin kurkien määrä pelloillamme on häkellyttä-
västi lisääntynyt. Olisikohan nuo oppineet laajentamaan ruokavaliotaan koulussa oppimas-
tamme? Ja elämään lähempänä ihmistä?

Peurat ja kauriit ovat myös ilmestyneet pellon pientareille. Muistan aikoinani ihailleeni ke-
vätkesäistä Ahvenanmaan iltahämärää. Vähän väliä autoillessa näkyi peltojen reunassa pa-
ri kolme kaurista. Nyt näkyy täälläkin. Hiphei! Ainakin vielä jaksan hymyillä sillekin kau-
riskolmikolle, joka ottaa osansa puutarhani pinaateista, lehtikaaleista ja melkein kaikesta 
muustakin, mitä kasvatan. Ovat vielä jättäneet minullekin.  Samoin se kettu, jonka kanssa 
jaoin viime syksynä päärynäsatoni. (Maahan pudonneet kuuluivat ketulle, omat syötävät otin 
suoraan puusta.) Harakoiden kanssa en oikein ole kaveria. Syövät mokomat tyrnit hetkessä 
viimeiseen marjaan, jos en ole tarkkana ja suojaa pensaita ajoissa. Harakoilla on eri käsitys 
kypsästä marjasta kuin minulla. Supi onneksi taas antaa karviaisten kypsyä ennen herkut-
teluaan, joten minäkin saan helposti omani.

Edellä olevan vuodatuksen kirjoitin siksi, että positiivisesti ajatellen minun on helpompi hy-
väksyä se, että isojen uusien eläinten ilmestyminen lähipiiriin tuo usein tullessaan myös har-
meja. Tuskin kuitenkaan todellista uhkaa: karhu-, susi-, ilves- ja jopa ahmahavainnot alu-
eellamme ovat lisääntyneet viime vuosina. Vastaanotollani tai asiakastiloillani ei kuiten-
kaan tuo juuri ole näkynyt.

Vuosien mittaan olen paikkaillut paria karhun tassusta tällin saanutta metsästyskoiraa. Sa-
moin ilveksen ja susien raapimia ja puremia on harvakseltaan. Useimmiten siis kuitenkin 
metsästyskoirilla. Susilauma lienee ainoa, jota metsästäjien ja muidenkin luonnossa eläin-
tensä kanssa liikkuvien tulee varoa. Oppivaisina eläiminä ne tietävät, että siellä missä hauku-
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taan, on ruokaa. Olenkin sitä mieltä, että juuri näille laumoille voisi hieman nykyistä kova-
kouraisemmin opettaa, että ihminen on myös peto, eikä sen lähipiiriin ole soveliasta mennä!

Tuovatko muutokset mukanaan sairausuhkia?
Eläinten mukana kulkevat luonnollisesti myös niiden välityksellä tarttuvat sairaudet. Medi-
alla on taipumus maalailla melkoisia uhkakuvia, kun semmoisista vihiä saavat. Mielenkiin-
toiset uutiset myyvät! Itse en osaa lopulta olla liian huolissani. Huomioon otettavia monet 
toki ovat: Punkkien välittämät borrelioosi ja puutiaisaivokuume ovat viime aikojen eniten 
pinnalla olleet ihmiseenkin tarttuvat sairaudet. Itselläni on näistä hyönteisistä noin kuuden-
kymmenen vuoden kokemus. Lapsuuden kesät Hollolassa Vesijärven rannalla punkit tar-
tuttivat vuosittain useamman kainaloihin....ja ne irrotettiin tietenkin laittamalla voinökäre 
päälle. Juurikin väärin toimittu. Mutta terveenä ymmärtääkseni pysyin.

Ensimmäisinä Padasjoen virkakesinäni olivat lehmillä punatauti (Babesia-punasoluloinen) 
ja laidunkuume (Rickettsia-bakteeri) melko yleisiä. Tautitapauksia oli lukuisia joka vuosi. 
Parikymmentä vuotta sitten ne loppuivat. Alkaakseen taas viitisen vuotta sitten näennäisen 
yllättäin uudelleen.... Näiden tautien välittäjänä toimii myös punkki. Eli ilmeisesti lisäänty-
neet kauris- ja peurakannat ovat edesauttaneet punkkien lisääntymistä ja samalla myös le-
vittäneet näitäkin sairauksia. Tämä tietysti lisää myös tartuntariskiä meillä ihmisillä. Koi-
rien borrelioositartuntoja ei omien havaintojeni mukaan suuresti näytä esiintyvän lähiseu-
dullamme. Ne muutamat oireilevat koirat, joita olen hoitanut, ovat ilmeisesti saaneet tar-
tuntansa rannikkoseudulta. Tilanne voi toki muuttua nopeastikin, joten punkkihäädöistä 
on syytä pitää kiinni. Pelkästään eläimille vaarallisena ”tuontitautina” voisi mainita afrik-
kalaisen sikaruton. Villisikakannat Suomessakin ovat vahvassa kasvussa. Meidänkin kul-
millamme havainnot lisääntyvät koko ajan. Viron villisioissa sikaruttoa on ollut jo vuosia ja 
riski sen siirtymiseen meille on suuri. Tullessaan sikalaan se verenvuotokuumeena aiheut-
taisi melko totaalista tuhoa!

Näiden eksoottisten tautien leviämisessä maailmalla suurimpana riskinä näyttää kuitenkin 
olevan ihmisen oma toiminta, ei niinkään luonnon! Tuomalla lomamatkoilta vaikkapa raa-
koja lihatuotteita, jotka joutuvat lopulta huonosti hoidettuun kompostiin ja sieltä villieläin-
ten suuhun....tai sitten Moskovasta rescuekoiran, joka ihmisarkana karkaa luontoon tunte-
mattomine loisineen! Eli oma maailmalla matkailumme ja ajattelemattomuutemme taitaa 
olla tällä saralla suurin uhka luonnollemme.

Rauhallista ja valkeaa joulua toivotellen!

Ari-Matti Pyyhtiä

Kaikki ulos luontohavaintoja tekemään! 
Innoitus tämän jutun kirjoittamiseen kumpuaa iNaturalist projektista (https://www.inatura-
list.org/), johon olen täysin hurahtanut. Lyhyesti kiteytettynä iNaturalist on koko maailman 
kattava lajitietokanta, jossa voi jakaa omia havaintojaan luonnosta, tunnistaa muiden tekemiä 
luontohavaintoja ja keskustella havainnoista ja luonnosta yhteisön muiden jäsenten kanssa. 

iNaturalistissa jokainen jakaa havaintoja oman käyttäjäprofiilin kautta, jolloin havainnot 
tallentuvat osaksi sekä omaa profiilia että koko maailmanlaajuista tietokantaa. Siten jokai-
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sen käyttäjäprofiilista näkee, kuinka monta havaintoa on tietokantaan tallentanut ja kuin-
ka monta muiden tekemää havaintoa on käynyt tunnistamassa. Näissä käyttäjäkohtaisissa 
profiileissa piilee suurelta osin koko projektin koukuttavuus. Tietokannassa voi tehdä mo-
nia erilaisia paikkaan, aikaan tai tiettyihin eliöryhmiin kohdistuvia hakuja ja rankinglisto-
ja siitä, kenellä on eniten havaintoja tai tunnistuksia. 

Minulle ja monille muille iNaturalist rinnastuu Pokemon Go -tyyppiseen pelaamiseen, mis-
sä jokainen käynti ulkosalla tarjoaa mahdollisuuden bongata jotain uutta ja kartuttaa samal-
la omaa havainto- ja lajilistaa. Tätä kirjoittaessa tietokannassa on jo yli 800 000 rekisteröityä 
käyttäjää, jotka ovat kirjanneet tietokantaan noin 30 miljoonaa havaintoa lähes 250 000 eri 
lajista. Suomessa käyttäjiä ja havaintoja on toistaiseksi vielä vähän, osittain siksi, että meillä 
on myös monia kansallisia tietokantoja, joihin havaintoja voi tallentaa. iNaturalistin suosio 
kuitenkin kasvaa jatkuvasti myös Suomessa. 

iNaturalistissa havainnot voivat olla valokuvia, videoklippejä tai äänitteitä ja niiden lisää-
minen tietokantaan verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kautta on yksinkertaista ja kette-
rää. Kun havainto on julkaistu, voivat muut käyttäjät käydä sen tunnistamassa tai siitä kes-
kustelemassa. Tässä piilee systeemin toinen hienous. Yhteisössä nimittäin on useita eri eliö-
ryhmän asiantuntijoita eri maista ja he auttavat tunnistamaan havaintoja yli maarajojen. Esi-
merkiksi viime kesänä kuvailin Auttoisissa itselleni vieraita kovakuoriaisia, jotka sitten vein 
tietokantaan ihan vaan kovakuoriaisina (Coleoptera). Hetken päästä eräs saksalainen kova-
kuoriaisten huippuasiantuntija kävi ne minulle tunnistamassa lajitasolle. 

iNaturalist on hyvä esimerkki kansalaistieteestä, missä joukkoistamalla kerätään havainto-
tietoja ympäristöstä. Siinä missä pokemonien kerääminen hyödyttää vain pelin kehittäjää, 
hyödynnetään kansalaisten tekemiä luontohavaintoja muun muassa viranomaisten ja tutki-
joiden tekemiin laskelmiin ja seurantaan. Mitättömältä tuntuvat havainnot vaikkapa tavan-
omaisista voikukista, huonekärpäsistä tai suppilovahveroista voi olla joissain tutkimuksissa 
hyvinkin tärkeitä. Siten kaikki luonnossa havaittava on periaatteessa tallentamisen arvoista. 

iNaturalistin lisäksi meillä on Suomessa myös monia kansallisia tietokantoja, joihin havain-
toja luonnosta voi tallentaa. Esimerkiksi Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämään avoimeen 
lajitietokantaan (www.laji.fi) voi tallentaa omia havaintojaan eri lajeista. Nykyisin myös iNa-
turalistin kautta tehdyt havainnot linkittyvät automaattisesti Lajitietokeskuksen lajitietokan-
taan. Hyvä yhteenveto erilaisista kansallisista tietokannoistamme löytyy Ympäristöhallin-
non verkkopalvelusta (www.ymparisto.fi/havainnot).

Nyt täytyy lopetella, kun on vielä valoisaa ja mahdollisuus käydä kääntelemässä maassa la-
hovia risuja siinä toivossa, että niistä löytyisi jotain uusia lahottajasieniä kuvattavaksi iNa-
turalistiin. Suosittelen kaikille muillekin samaa. Luontohavaintojen tekeminen motivoi ul-
koilemaan, lisää omaa ymmärrystä ja tietoa ympäröivästä luonnosta ja tuottaa kaiken lisäk-
si arvokasta tietoa yhteiskunnalle. 

On sitä ihmisellä huonompiakin harrastuksia. 

Juha Tuomola, tutkija, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, Ruokavirasto 
juha.tuomola@ruokavirasto.fi
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