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Varpunen on jakanut elinympäristön ihmisen kanssa yhtä kauan kuin ihminen on viljel-
lyt maata ja pitänyt kotieläimiä. Suomessa varpunen on ollut kaikkein runsaimmillaan
1950-luvulla, jonka jälkeen sen kanta on vähitellen vähentynyt ja paikoitellen kadonnut
kokonaan. Varpusmäärissä tapahtui huomattava romahdus 1990-luvulla. Tarkkaa syytä
varpusen vähenemiselle ei tiedetä. Tässä tutkimuksessa pohditaan varpusen vähenemi-
sen syiden ohella sitä, minkälainen on varpusen tarina ja kuinka varpuskuva muuttuu ta-
rinan edetessä. Tutkimuksessa mietitään myös, kuka on vastuussa varpusen suojelusta ja
kuinka varpusen suojelua perustellaan. Lisäksi käydään läpi niitä haasteita ja mahdolli-
suuksia, joita varpusen suojeluun liittyy. Varpusen suojelu ei tässä tutkimuksessa tarkoi-
ta suojeluohjelmaan tai viranomaismääräyksiin perustuvaa suojelua. Sillä tarkoitetaan
kaikkea sellaista toimintaa, jolla edesautetaan varpusen olemassaoloa.

Tutkimusaineistona käytetään kolmeatoista teemahaastattelua, joista neljä on tehty ke-
väällä 2007 ja loput vuoden 2009 aikana. Kahta henkilöä on haastateltu kahdesti. Haas-
tateltavat ovat varpustutkijoita ja muilla tavoin varpuseen ja sen suojeluun liittyviä hen-
kilöitä. Aineiston analyysitapana on käytetty narratiivista analyysia eli haastattelujen pe-
rusteella on kirjoitettu tarina varpusesta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu
neljästä teemasta. Varpusta koskeva aikaisempi tutkimus on pääosin luonnontieteellistä,
mutta myös muut tieteenalat ovat jonkin verran käsitelleet varpusta. Koska varpunen
elää sekä maatalous- että kaupunkiympäristössä, on tutkimuksessa käyty läpi maatalous-
ympäristön muutosta sekä kaupunkiekologiaa. Lisäksi pohditaan luonnonsuojelun ja
luonnon monimuotoisuuden käsitteitä ja periaatteita.

Varpusen vähenemisen syy ei selviä tässä tutkimuksessa, mutta monia arvioita vähene-
misen syistä esitetään. Syyt liittyvät pääosin varpusen tarvitsemaan ravintoon sekä pesä-
ja suojapaikkojen puutteeseen. Varpusen vähenemisen taustalla voi olla myös lajispesifi
sairaus. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että varpunen on jakaantunut maatalo-
usympäristön ja kaupunkiympäristön varpuseksi, joihin kohdistetut asenteet ja mahdol-
liset suojelukeinot poikkeavat toisistaan. Keskeisenä ongelmana varpusen suojelussa on
varpusen tilanteen tuntemattomuus ja sen vähäinen kiinnostavuus muiden kuin lintuhar-
rastajien ja -tutkijoiden keskuudessa. Varpusessa olisi tämän tutkimuksen mukaan po-
tentiaalia niin sanotuksi esimerkkilajiksi, joka voisi antaa kasvot myös muille saman
elinympäristön lajeille. Varpusen avulla voitaisiin herättää ihmisten kiinnostus omaa
elinympäristöä kohtaan. Niin sanotut tavalliset ihmiset olisivat tutkimuksen perusteella
parhaimpia toimijoita suojelemaan varpusta, mutta myös viranomaisia, tutkijoita ja jär-
jestöjä tarvitaan.

Asiasanat: Varpunen, luonnonsuojelu, luonnon monimuotoisuus, maatalousympäristö,
kaupunkiluonto
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1 Johdanto

Linnut ovat kuuluneet elämääni pienestä pitäen, sillä perheeseeni kuului isän, äidin ja isosiskon

lisäksi kaksi undulaattia. Undulaattiharrastus on seurannut minua tähänkin päivään saakka, sillä

olohuoneessani visertää aamusta iltaan pieni undulaattiparvi. Lemmikkilintujen lisäksi myös luon-

nossa elävät linnut ovat olleet minulle tärkeitä, vaikka en olekaan ollut varsinaisesti lintuharrastaja.

Isäni on ollut aina kiinnostunut erityisesti petolinnuista, joten olen minäkin saanut automatkoilla

ihmetellä ylilentäviä haukkoja ja kalasääksiä. Vietin lapsena paljon aikaa isoisoäitini kanssa, jolle

pikkulinnut olivat todella tärkeitä otuksia. Niillä oli ruokintapaikka ikkunalaudalla, jonne vietiin

päivittäin syötävää kesäisinkin. Muistan, että varsinkin pienet sinitiaiset olivat hänen suosikkejaan,

mutta varpusista hän ei erityisemmin välittänyt. Oma varpuskäsitykseni pohjautuu hyvin pitkälti

Mauri Kunnaksen kuvittamaan ja Reijo Ikävalkon (1987) kirjoittamaan lastenkirjaan nimeltä Hul-

lunkurinen lintukirja. Siinä varpunen kuvataan rähisevänä tappelupukarina ja onpa siinä kuvakin

varpusparven joukkotappelusta. Tämän tutkimuksen myötä olen oppinut ja itsekin todennut, ettei

tuo kuva pidäkään paikkaansa.

Kuvittelin aikaisemmin, että varpunen on laji, joka tulee aina hyppimään pihahietikoilla ja piipittä-

mään pensasaidoissa. En olisi voinut ajatellakaan, että jokin uhkaisi varpusen olemassaoloa. Kuulin

varpusen vähenemisestä ensimmäisen kerran opiskellessani ympäristönhoitajaksi. Jouko Sipari

opetti luokallemme kaupunkiekologiaa ja lajituntemusta ja kertoi omasta varpustutkimuksestaan.

Oli täysi yllätys kuulla, että varpusmäärät ovat hälyttävästi pienentyneet. Tämä jäi vaivaamaan

mieltäni, mutta siirtyi hieman taka-alalle siihen saakka, kunnes minun piti muutamaa vuotta myö-

hemmin keksiä aihe kandidaatin tutkielmalleni. Päätinkin selvittää, mistä varpusen vähenemisessä

on kysymys. Sain pian huomata, että tutkimusaiheeni oli ehkä turhan kunnianhimoinen, sillä varpu-

sen vähenemisen syistä on esitetty vain arvailuja. Halusin jatkaa varpusaiheen tutkimista myös pro

gradu -tutkielmassa, sillä se kiehtoi aina vain enemmän. En ajattele varpusen olevan kaikkein tär-

kein lintu maailmassa, vaikka se on monella tavalla ainutlaatuinen. Varpunen on jäänyt vaille sitä

mielenkiintoa, minkä se olisi ehkä tarvinnut. Siksi halusin antaa varpuselle omaa huomiota tämän

tutkielman verran.

Varpunen on kuulunut ihmisen lähiympäristöön jo niin pitkään, ettei sen alkuperästä olla varmoja.

Todennäköisesti se on aikanaan keksinyt ihmisen sille tarjoamat elinmahdollisuudet, kun ihminen

on oppinut viljelemään maata ja alkanut hyödyntää eläimiä kotieläiminä. Suomessa varpusten mää-

rä kasvoi 1960-luvulle asti. Tämän jälkeen Suomen varpuskanta on pienentynyt yhteensä kolman-
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nekseen alkuperäisestä, eli vuosittain kanta on pienentynyt keskimäärin melkein neljä prosenttia.

Kannan väheneminen alkoi ensin Suomen eteläosissa. Pohjois-Suomessa väheneminen alkoi vasta

1990-luvulla.  (Luonnontieteellisen keskusmuseon Internet-sivut, Yleisten talvilintujen… ) Erityisen

romahdusmaisesti varpusmäärät vähenivät 1990-luvulla, jolloin varpusen väheneminen saikin aikai-

sempaa enemmän huomiota. Seuraavassa kaaviossa on kuvattuna varpusen väheneminen talvilintu-

laskentojen perusteella vuodesta 1986 eteenpäin. Olen muodostanut kuvion laskemalla keskiarvot

kahdesta Risto A. Väisäsen (2003) vastaavanlaisesta kuviosta, joissa esitettiin varpusen kannan-

muutos Etelä- ja Keski-Suomessa sekä etelärannikolla. Kaavio kertoo varpustiheyden kaupunkien ja

maaseudun talvilintulaskentareiteillä. Kaupungeissa varpusia on ollut enemmän kuin maaseudulla ja

näissä molemmissa elinympäristöissä varpuset ovat vähentyneet lähes samalla nopeudella.

Kaavio 1 Varpustiheydet talvilintulaskennoissa 1986–2002

Tutkimuksessani ei juuri keskitytä lukuihin ja prosentteihin, vaikka ne osoittavatkin konkreettisesti,

kuinka varpusen kanta on Suomessa kehittynyt. Tarkoitukseni on ollut etsiä erilaisia lähestymista-

poja varpusen suojelemiseksi. Kirjoittaessani varpusen suojelusta en tarkoita suojelua kovin tiukas-

sa merkityksessä enkä esimerkiksi ympäristöhallinnon tai järjestöjen toteuttamana suojeluohjelma-

na. Varpusen suojelulla tarkoitan niitä toimenpiteitä, joita voidaan tehdä varpusen hyväksi riippu-

matta siitä, onko varpunen uhanalainen vai ei.
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1.1 Tutkimuskysymykset

Kandidaatin tutkielmassani tutkin, mitä syitä varpusen vähenemisen taustalla oletetaan olevan sekä

sitä, mistä syistä varpusta tulisi suojella. Tässä pro gradu -tutkielmassani jatkan samaa aihetta, mut-

ta pyrin laajentamaan ja syventämään sitä seuraavien tutkimuskysymysten avulla.

• Millainen on varpusen tarina? Miten varpuskuva muuttuu tarinan edetessä?

• Kuka on vastuussa varpusen suojelusta? Miten varpusen suojelua perustellaan?

• Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia varpusen suojeluun liittyy?

Tutkimukseni pääteemana on varpusen tarina, jonka olen koostanut asiantuntijahaastatteluiden pe-

rusteella. Tarina etenee pääosin kronologisesti alkaen vuosituhansien takaa ja päättyen pohdintaan

varpusen tulevaisuudesta. Tämän tarinan avulla etsin vastauksia muihin tutkimuskysymyksiin. Ta-

rinan edistyessä muuttuu samalla varpuskuva eli se, kuinka varpuseen on suhtauduttu aikojen ku-

luessa. Tämä muutos kertoo samalla siitä, kuinka halukkaita ihmiset ovat suojelemaan varpusta.

Varpunen ja sen suojelu eivät ole täysin irrallaan muiden lajien ja elinympäristöjen suojelusta, kos-

ka varpunen jakaa elinympäristönsä myös muiden lajien kuin vain ihmisten kanssa. Varpusen voi-

daan nähdä kuvastavan samalla yleisesti luonnonsuojelun tilaa ja muutosta sekä ihmisten luon-

tosuhdetta. Erityisen hyvin varpunen soveltuu tähän juuri siksi, että se on kovin tavalliseksi koettu

laji. Se, kuinka innokkaita ihmiset ovat toimimaan vähän arvostettujen asioiden puolesta, antaa ku-

van siitä, kuinka valmiita he ovat ratkaisemaan haastavampia ongelmia.

Varpusen tarinasta on löydettävissä useita perusteluita varpusen suojelemiseksi. Nämä perustelut

voidaan jakaa ihmistä hyödyttäviin, varpusen ja muun luonnon vuorovaikutusta korostaviin sekä

varpusen ainutlaatuisuutta koskeviin perusteluihin. Varpusen suojeluun liittyy monia haasteita mut-

ta myös monenlaisia mahdollisuuksia. Haasteilla tarkoitan niitä asioita, jotka tekevät varpusen suo-

jelemisesta vaikeaa tai hankaloittavat sen oikeuttamista. Mahdollisuudet ovat puolestaan niitä asioi-

ta, jotka edesauttavat varpusen suojelun toteuttamista. Osa haasteista ja mahdollisuuksista liittyy

konkreettisiin asioihin, jotka voivat hyvinkin yksinkertaisesti vaikuttaa varpusen suojelun etenemi-

seen tai haitata sitä. Osassa haasteista on kyse jopa abstrakteista kysymyksistä, joiden ratkaiseminen

vaatii erityisiä ponnisteluja. Myös mahdollisuudet voivat olla käsitteellisiä, jolloin ne edistävät var-

pusen suojelusta käytävää keskustelua. Niin varpusen suojelun perustelut kuin sen haasteet ja mah-

dollisuudetkin liittyvät läheisesti niihin toimijoihin, joiden vastuulle varpusen suojelun ajatellaan

kuuluvan.
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1.2 Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksen toisessa luvussa valaisen tutkimuksen taustaa sekä tutkimukseen liittyvää käsitteistöä.

Kerron ensin, kuinka varpunen näkyy niin luonnontieteellisessä kuin muidenkin tieteenalojen tut-

kimuksessa. Varpustutkimus voi olla konkreettisesti varpusen ekologian tutkimista tai varpuseen

liitettyjen mielikuvien esiintuomista. Koska tutkimukseni peruslähtökohtana on varpusen suojelu,

pohdin seuraavaksi luonnonsuojelun perusteita erityisesti luonnon monimuotoisuuden lähtökohdista

käsin. Kirjoitan tämän jälkeen, kuinka luonnonsuojelua virallisesti toteutetaan Suomessa ja ketkä

tästä toiminnasta vastaavat. Pidän myös tarpeellisena luonnonsuojelun filosofisen taustan käsittele-

mistä erityisesti siitä näkökulmasta, kuinka tavallisten lajien suojelua oikeutetaan. Tämän jälkeen

esittelen varpusen elinympäristöihin liittyviä perusteita eli maataloustuotannossa tapahtuneita muu-

toksia ja niiden vaikutusta maatalousympäristöön sekä kaupunkiekologiaa ja kaupunkiluonnon

muutosta.

Kolmannessa luvussa esittelen haastateltavani sekä kerron, minkälaisiin kysymyksiin pyysin heitä

vastaamaan. Haastattelin monia asiantuntijoita, joilla on yhteys varpuseen joko töidensä tai muun-

laisen kiinnostuksen kautta. Tämän jälkeen kerron narratiivisesta analyysista, jota olen käyttänyt

aineiston jäsentämistapana. Narratiivisen analyysin avulla olen rakentanut tarinan varpusesta. Nel-

jännessä luvussa kerron varpusen tarinan. Tarina alkaa tuhansien vuosien takaa siitä ajasta, kun ih-

minen keksi maanviljelyn. Tämän jälkeen tarina hyppää varpusen vainoamisen aikaan, josta tässä

tutkimuksessa on käsitelty aikakausi 1700-luvulta 1900-luvun alkuun. Seuraava käännekohta varpu-

sen tarinassa sijoittuu maaseudulle ja maatalouden tehostumisen aikakauteen, joka alkoi 1950-

luvulla ja jatkuu edelleen. Samaan aikaan toisaalla eli kaupungissa varpusen tarina sai uusia kään-

teitä, joita käsittelen erillään maaseudun tapahtumista. Myös varpusta mahdollisesti vaivaavalle

sairaudelle on varattu oma lukunsa varpusen tarinassa. Luvun lopuksi kirjoitan, kuinka varpuseen

suhtaudutaan tänä päivänä.

Viidennessä luvussa avaan kertomaani varpusen tarinaa varpusen suojelun näkökulmasta. Tarinan

ainekset jakautuvat kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan varpusen tarinan päähenki-

löitä eli niitä organisaatioita ja ihmisryhmiä, jotka haastatteluissa nostettiin esiin. Niin tutkijoilla,

viranomaisilla, järjestöillä kuin yksittäisillä ihmisilläkin on oma roolinsa varpusen tarinassa ja eten-

kin sen jatko-osissa. Luvun toisessa osassa käyn läpi erilaisia perusteluita, joita varpusen suojelu

vaatii tullakseen hyväksytyksi. Perustelut olen jakanut kolmeen ryhmään sen mukaan, perustuvatko

ne hyötyihin, vuorovaikutukseen vai varpusen ainutlaatuisuuteen. Luvun kolmas osa käsittelee var-

pusen suojelun haasteita ja mahdollisuuksia eri teemojen alla. Ihmisen ja varpusen yhteinen
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elinympäristö asettaa haasteita ja mahdollisuuksia varpusen suojelulle. Samoin varpuskuvaan liittyy

sellaisia haasteita ja mahdollisuuksia, joihin tulisi kiinnittää huomiota. On myös tärkeää miettiä sitä,

halutaanko varpusta suojella kaikkialla. Tutkimuksen viimeisessä luvussa teen yhteenvedon varpu-

sen tarinasta ja esitän päätelmäni.
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2 Tutkimuksen tausta

Monissa ympäristöongelmissa on pohjimmiltaan kyse luonnon prosesseista, joita voidaan tutkailla

esimerkiksi ekologian, kemian tai fysiikan näkökulmasta: Kasvilaji kuolee sukupuuttoon, jos sen

elinympäristö muuttuu, eikä se pysty sopeutumaan tapahtuneisiin muutoksiin. Ilmasto lämpenee, jos

ilmakehän kemiallinen koostumus muuttuu hiilidioksidin määrän lisääntyessä. Melussa on puoles-

taan kyse fysiikan ilmiöistä, kuten ääniaalloista ja niiden kulkeutumisesta. Luonnontieteellinen tieto

ei kuitenkaan yksin anna vastausta siihen, mitä kullekin ongelmalle tulisi tehdä. Tästä syystä ympä-

ristöongelmia tulisikin lähestyä monitieteisesti.

Pekka Jokinen ja Jyrki Aakkula (2004, 292–299) kirjoittavat luonnon monimuotoisuudesta monitie-

teisyyden näkökulmasta. He sanovat, ettei biologinen monimuotoisuus ole pelkästään luonnontie-

teellinen kysymys. Se vaatii osakseen yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta sen poliittisen,

kulttuurisen ja taloudellisen luonteen vuoksi. Haasteellista tällainen tutkimus on monesta syystä:

Ensinnäkin ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus on kovin laaja-alaista. Toisekseen tieteen ja

yhteiskunnan välinen suhde on varsin mutkikas. Lisäksi monitieteinen tutkimus on täynnä erityis-

piirteitä, joita yksittäisillä tieteenaloilla ei ole. Esimerkiksi tieteenalojen yhteistyö on työlästä, koska

niiden metodologiset ja teoreettiset taustat eivät ole sovitettavissa helposti yhteen. Myös tieteenalo-

jen peruslähtökohdat eroavat toisistaan voimakkaasti.

Suurin ongelma monitieteisyydessä on se, että yhteiskuntatieteellinen tutkimus on niin oleellisesti

erillään luonnontieteellisestä tutkimuksesta, vaikka ne molemmat pohjautuvatkin samaan länsimai-

sen tieteen perinteeseen. Luonnontieteellinen tutkimus pysyttelee erossa ihmisestä, kun taas yhteis-

kuntaa on tutkittu luonnosta riippumattomana toimintana. Luonnontieteissä tutkijan objektiivisuu-

della on tärkeä rooli, kun taas yhteiskuntatieteissä tutkija voi olla jopa osa tutkimaansa ilmiötä.

Myöskään eri yhteiskuntatieteillä ei ole yhtenäistä lähestymistapaa ongelmiin. Ne tarkastelevat on-

gelmia eri lähtökohdista, jotka voivat vaihdella taloudellisen, poliittisen ja yksilön toiminnan tarkas-

telun välillä. Vaikka eri toimijat olisivat yhtä mieltä siitä, että ongelma on olemassa, se ei tarkoita

sitä, että kaikki hyväksyisivät saman ratkaisun ongelman hoitamiseksi. (Emt.) Tämä näkyy myös

omassa tutkimuksessani. Luonnonsuojelujärjestön ja maataloussektorin edustajat antoivat hyvinkin

erilaiset toimintamallit maatalousympäristön monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja varpusen vähe-

nemisen estämisen ratkaisuksi, vaikka olivat ongelman olemassaolosta pääosin samaa mieltä.

Koska ihmisen toiminta ei ole erillään luonnosta eikä luonto ole erillään ihmisestä, pitäisi luontoa ja

ihmistä tutkia samanaikaisesti. Varpusen vähenemisen on yleisesti ajateltu johtuvan ihmisestä, joten

sen tutkiminen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen näkökulmasta on perusteltua. Vaikka
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tutkinkin varpusta yhteiskuntatieteiden ja ympäristöpolitiikan näkökulmasta, on tutkimukseni pää-

aineistona käyttämäni haastattelut kerätty yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta luonnontieteilijöiltä.

Myös tutkimuksessa käyttämäni kirjallisuus on pitkälti luonnontieteellistä kirjallisuutta, vaikka

edustettuina ovat myös eri ihmistieteet. Tutkimuksen teko on ollut haastavaa mutta myös erittäin

mielenkiintoista ja antoisaa, koska olen saanut ikään kuin kääntää eri tieteen kieliä oman tutkimuk-

seni kielelle. Tehtäväni on ollut selvittää, millainen on varpusen ympäristöpoliittinen luonne.

2.1 Varpustutkimus

Tohtori Denis Summers-Smith lienee maailman tunnetuin varpustutkija. Hän on kirjoittanut varpu-

sista viisi kirjaa, joista ensimmäinen The House Sparrow ilmestyi vuonna 1963 ja viimeisin On

Sparrows and Man (A Love–Hate Relationship) vuonna 2006.  Yksi näistä kirjoista kertoo pikku-

varpusesta, joka on varpusen lähin sukulainen. (McCarthy 2006, The Independent -lehden Internet-

sivut.) The House Sparrow -kirja kertoo hyvin seikkaperäisesti varpusesta ja sen elämästä. Kirjassa

käydään läpi varpusen käyttäytymistä, levinneisyyttä ja sairauksia sekä pohditaan varpusen menes-

tystä. (Summers-Smith 1963.)

Summers-Smith kirjoittaa kirjan ensimmäisessä luvussa, että vaikka hän onkin peräti kahdentoista

vuoden ajan seurannut varpusia tutkimustaan varten ja lukenut niitä koskevaa kirjallisuutta, on hä-

nellä tästä huolimatta vielä paljon opittavaa varpusista. Kaikkein mielenkiintoisinta varpusessa hä-

nen mielestään on se, kuinka menestyksekkäästi se on jakanut elinympäristön ihmisen kanssa. Eräs

tärkeimmistä syistä valita varpunen tutkimusaiheeksi löytyikin juuri siitä, että varpunen elää niin

lähellä ihmistä. Summers-Smith kirjoittaa, että varpusen tarkkailemiseksi ei tarvinnut lähteä kauas

kotoa, vaan sen saattoi tehdä helposti ennen aamiaista. Hän myös huomauttaa, että mikäli hän ei itse

ehtinyt havainnoida varpusia, saattoi hänen vaimonsa tehdä tämän helposti hänen puolestaan. (Emt.,

1–6.)

Summers-Smithin mukaan varpusen ensimmäinen elinvuosi etenee seuraavalla tavalla. Varpusen

poikaset ovat kuoriutuessaan kaljuja ja sokeita, viidentenä päivänä poikasten silmät aukeavat ja

viikon kuluttua niiden kuoriutumisesta niiden höyhenet jo kasvavat kovaa vauhtia. Pian poikaset

näyttävät nuorilta varpusilta. Opittuaan kohta tämän jälkeen lentämään varpuset jättävät kokonaan

pesänsä, jossa niiden emo jo pian hautoo uutta poikuetta. Nuoret varpuset kerääntyvät parviksi ja

vaeltelevat ympäriinsä etsien hyviä ruokailupaikkoja. Syksyn tullen varpuset alkavat kiinnostua

rakennusten koloista ja tutkivatkin niitä innokkaasti. Summers-Smith kutsuu tätä termillä pesäpai-
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kan valtaus (nest-site prospecting). Tämä toiminta jatkuu läpi talven, kunnes keväällä nuoret var-

puskoiraat valitsevat itselleen sopivan pesäkolon, jonne ne eivät päästä muita koiraita. Koiras aloit-

tavat pesäkolonsa suulla lauluesityksen, joka kestää niin kauan, että se saa houkuteltua paikalle naa-

rasvarpusen. Pariskunta on uskollinen sekä toisilleen että pesäkololleen koko elämänsä ajan. (Emt.

7–13, 95–97.)

Kaikkein omalaatuisimman suomalaisen varpustutkimuksen lienee tehnyt Jussi Seppä 1920-luvulla.

Hän kirjoittaa Luonnon Ystävä -lehdessä julkaistussa artikkelissaan pohtineensa jo pitkään Helsin-

gin kaduilla näkyvien varpusten varsin tummaa alkuperää. Hän ottikin kiinni tumman naarasvarpu-

sen, vei sen kotiinsa, pesi sen ja ratkaisi arvoituksen:

Saatu kappale osoittautui näet olevan varsin vahvasti nokinen. [… ] Hyvä pesu vaalensi huomat-
tavasti tummaa väriä, mutta vielä senkin jälkeen jäi lintu huomattavasti tummemmaksi tavallista
väriä. Ilmeisesti kuitenkin oli noki tarttunut niin lujasti höyheniin, että se kaikki ei pyykissä läh-
tenyt. [… ] Vaikkapa vain nokivarpunen, niin on lintu mielenkiintoinen näyte siitä, miten suuren
kaupungin katuelämä voi lintuihinkin vaikuttaa. Niinpä siis, voisi tätä pitää jonkinlaisena sosi-
aalisena tyyppinä, [… ] jonka siisteyskäsitykset ovat hiukan höltyneet. (Seppä 1926, 119.)

Varpunen kuuluu lähes jokaisen lintuoppaan esittelemiin lajeihin. Lasse J. Laine (1994, 312) kuvai-

lee varpusta kaikille tutuksi lajiksi – ainoastaan naaraan tunnistaminen saattaa aiheuttaa vaikeuksia

sen harmaan olemuksen vuoksi. Laine kutsuu varpusta pelottomaksi maailmanvalloittajaksi, joka

uskaltautuu jopa ulkoilmakahvilan pöydälle ruuanmurujen perässä. Varpusen pesä on rakennettu

huolimattoman näköisesti heinistä, höyhenistä ja muista sopivista materiaaleista. Varpusen harvi-

naisen voimakkaalle paikkauskollisuudelle on esitetty selitykseksi sitä, että aikanaan varpuset ovat

tehneet pesänsä Niiliä pitkin kulkeviin laivoihin. Varpunen kävi etsimässä ruokaa joen varrelta,

mutta sen piti palata aina pian takaisin pesälleen, ettei pesä seilaa liian kauaksi. (Summers-Smith

1963, 42.)

Varpusen vähenemisestä puhutaan käsittelemissäni lintuoppaissa melko varoen tai ei lainkaan. Esi-

merkiksi Koskimies (2002b) kirjoittaa varpusen parhaiden päivien jo menneen, koska ”sen talvisen

toimeentulon perusta oli hevosenlanta. Lisäksi vanhojen rakennusten purkaminen hävittää siltä pe-

säpaikkoja.” Mattias Tolvanen (2002, 178) kirjoittaa kaupunkiekologiaa käsittelevässä kirjassaan

varpusen vähentyneen suurkaupunkien alueilla mahdollisesti jonkin viruksen vaikutuksesta. Tätä

tarkemmin Tolvanenkaan ei asiaan paneudu. Muissakaan läpikäymissäni lintuoppaissa ei varpusen

vähenemistä tai sen syitä juuri käydä läpi – lähinnä mainitaan, että laji on vähentynyt (esim. Elphich

& Woodward 2005, 42 tai Berg ym. 2004, 117).
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Linnut ovat olleet suomalaisille tärkeitä harrastuskohteita erittäin pitkään ja lintujen talviruokinnalla

on pitkät perinteet arjen ilahduttajana. Zacharias Topelius valisti kansaa pikkulintujen ruokkimises-

ta jo 1800-luvulla. Linnuilla on paljon symbolista merkitystä suomalais–ugrilaisille kansoille ja

kulttuureille, esimerkiksi Kalevalan myyttien mukaan maailma on syntynyt telkän seitsemän munan

siruista (Koskimies 2002a). Kalevalassa varpunen esiintyy muun muassa köyhyyden symbolina ja

toisaalta hellittelynimenä (A. Järvinen 1991, 182–184). Kansan suussa varpunen on saanut monia

lempinimiä, kuten tittinen, röttinen, savuryyppönen, kakkatölö tai paskahottinen. Etelä-Karjalan

Lintutieteellinen Yhdistys on listannut näitä nimiä yli viisikymmentä. (Etelä-Karjalan Lintutieteelli-

sen Yhdistyksen Internet-sivut.) Varpusen lempinimet eivät useinkaan ole kovin imartelevia, mikä

kertoo lähinnä suhtautumistavasta varpuseen: koturilla tarkoitetaan elättiä ja rottiainen viitannee

rottaan.

Varpusen merkitystä on tutkinut myös Juha Laaksonen (1997), joka kertoo artikkelissaan varpusen

ja ihmisen yhteiselon synnyttämistä uskomuksista. Suomessa varpusta on Laaksosen mukaan luon-

nehdittu etupäässä haittalinnuksi ja sen pesimisen talon räystään alla sanottiin tietävän onnettomuut-

ta. Koska pääskyjen pesät ennustivat talolle onnea ja rikkautta, ei pääskysen pesiä itselleen ominee-

seen varpuseen suhtauduttu hyvin. Muualla Pohjolassa varpuseen on suhtauduttu myönteisemmin,

esimerkiksi Skoonessa varpusta on pidetty lintumaailman valtiopäivämiehenä. Tämä johtunee siitä,

että varpusen laulutapa on tuonut mieleen kansanedustajien paatokselliset puheet. Euroopassa var-

puseen on liitetty erittäin myönteisiä uskomuksia, vaikkakin monet niistä ovat itse varpusen kannal-

ta erittäin harmillisia. Antiikin Kreikan mytologiassa rakkauden jumalatar Afrodite ajeli varpusen

vetämissä vaunuissa. Varpusen lihan uskottiin parantavan potenssia, silmävaivoja sekä kuumetta, ja

keskiajalla jauhettuja varpusen jalkoja eli Espanjan pulveria käytettiin kaatumataudin hoidossa.

Varpusen väritystä on selitetty sillä, että varpusen luomisen hetkellä Luojalta olivat värit loppuneet

ja tästä syystä varpunen jäi harmaaksi. Toisaalta on uskottu, että varpunen itse pyysi saada vaati-

mattoman värityksen.

2.2 Luonnonsuojelu

Luonnontieteissä on selvitetty yhä tarkemmin, kuinka erilaiset eläimet, kasvit ja muut eliöryhmät

elävät keskenään, kuinka erilaiset ekosysteemit toimivat ja kuinka ihminen liittyy tähän kaikkeen.

Yksittäisten lajien suojelusta on siirrytty niiden elinympäristöjen suojeluun. Yksittäiset eläimet,

kuten panda, ovat edelleenkin arvostettuja, mutta niiden merkitys on muuttunut, kun niistä on tullut

oman elinympäristönsä sateenvarjolajeja (Wilson 1995, 307). Pandan suojelu suojelee siis myös
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pandan elinympäristöä ja tässä elinympäristössä eläviä muita lajeja. Panda ikään kuin antaa elinym-

päristölleen kasvot.

Vuonna 1992 YK:n Rio de Janeiron kokouksessa avattiin biologista monimuotoisuutta koskeva

sopimus, jonka on tähän mennessä allekirjoittanut maailman 194 valtiosta 168. Sopimuksen tarkoi-

tuksena on suojella ekosysteemeitä, eläin- ja kasvilajeja sekä niiden geeniperimää. Tämän lisäksi

sopimus pyrkii takaamaan luonnonvarojen kestävän käytön sekä luonnon geenivarojen käytöstä

saatavien hyötyjen oikeudenmukaisen jaon. Sopimuksella halutaan sisällyttää luonnon monimuotoi-

suuden ylläpito kaikkeen luontoa muokkaavaan toimintaan: maa- ja metsätalouteen, kalastukseen,

metsästykseen, rakentamiseen, kaavoitukseen, matkailuun ja asumiseen. (Ympäristöhallinnon Inter-

net-sivut, Biodiversiteettisopimus.) Suomi on allekirjoittanut Rion sopimuksen, mutta sen lisäksi

moni muukin kansainvälinen asiakirja ohjaa Suomen luonnonsuojelua. Suomi on mukana muun

muassa monissa vesiensuojelua koskevissa sopimuksissa, uhanalaisten eläinten ja kasvien kauppaa

koskevassa CITES-sopimuksessa ja muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelua koskevassa

Bonnin sopimuksessa. (Ympäristöhallinnon Internet-sivut, Kansainväliset… )

Harri Hakala ja Jari Välimäki (2003, 165) kirjoittavat biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuu-

den olevan ”luonnon elinvoiman kuvastin”, johon kuuluvat niin mikrobien runsaus kuin maisemien

kirjokin. Tämän rakenteellisen vaihtelevuuden lisäksi luontoon kuuluu myös toiminnallisuuden

monimuotoisuus eli jako perustuottajiin, kuluttajiin ja hajottajiin. Niin sanotut avainlajit ovat luon-

non monimuotoisuuden kannalta tärkeimmässä asemassa. Esimerkiksi Itämeren sinisimpukka on

biomassaltaan Itämeren pohjan runsain laji. Se käyttää ravinnokseen planktonia ja pitää näin veden

omalta osaltaan kirkkaana. Kalat, selkärangattomat pohjaeläimet ja haahkat käyttävät sitä ruoak-

seen. Jos sinisimpukka voimakkaasti vähenisi, olisi sillä huomattavasti vaikutusta Itämeren ekosys-

teemin toimintaan ja rakenteeseen. Avainbiotoopit ovat puolestaan niitä elinympäristöjä, jotka ovat

erityisen monimuotoisia ja joissa elää monia uhanalaisia tai elinympäristöltään vaateliaita eliöitä.

Suomen avainbiotooppeja ovat esimerkiksi lähteiden ja purojen ympäristöt, lehdot sekä eräät suo-

tyypit. (Emt., 168.)

Suomessa luonnon monimuotoisuutta uhkaavat eniten maankäyttö ja rakentaminen. Neljällä viides-

osalla Suomen uhanalaisista tai jo hävinneistä lajeista nämä ovat ensisijainen syy lajin uhanalaisuu-

delle. Sen sijaan kemialliset haittavaikutukset uhkaavat vain noin neljää prosenttia lajeista. (Emt.

173.) Lajeja koskevat uhat ovat pitkälti ihmisen aiheuttamia, joten myös vastuu lajien suojelusta

kuuluu ihmiselle. Joskus lajien uhanalaisuutta vähätellään sillä, että maapallolla on aikaisemminkin

tapahtunut suuria sukupuuttoaaltoja, joiden aikana valtaosa lajeista on hävinnyt. Tämä on kuitenkin
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ensimmäinen kerta, kun yksi laji on vastuussa lähes kaikista sukupuutoista ja uhanalaisuuksista.

Meneillään olevalle sukupuuttoaallolle erityistä on se, että aikaisemmin sukupuuttoaallot ovat kos-

kettaneet eniten eläinkunnan edustajia, mutta nykyisen sukupuuttoaallon aikana myös kasvien laji-

määrä on selvästi vähentynyt. (O. Järvinen & Miettinen 1987, 35.)

Eri ympäristöongelmien ratkaisujen välillä voi olla ristiriitoja. Esimerkiksi kaupunkirakenteen

eheyttäminen eli tiivistäminen ilmastonmuutoksen nimissä vähentää kaupunkiluonnon monimuotoi-

suutta. On myös tyypillistä, että vain yksi ongelma kerrallaan saa huomiota mediassa tai päätöksen-

teossa. Ilmastonmuutos on tällä hetkellä kaikkein eniten esillä oleva ympäristöongelma, jonka

vuoksi muut ongelmat on jätetty pienemmälle huomiolle. Erilaiset ympäristöongelmat nivoutuvat

monilta osin yhteen, vaikka niistä usein puhutaankin erikseen. Esimerkiksi sademetsien hakkuut

pienentävät samaan aikaan luonnon monimuotoisuutta ja edistävät ilmastonmuutosta. Asetelman

voi kääntää myös toisinpäin eli luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehty työ edistää myös ilmas-

tonmuutoksen vastaista työtä. Varpusen suojelussakin on kyse monesta muusta asiasta kuin pelkästä

varpusen suojelusta. Kaupunkirakenteen tiivistyminen uhkaa kaupunkiluonnon monimuotoisuuden

ohella ihmisten viihtyvyyttä, jos sen vuoksi viheralueita pienennetään ja niiden käyttäjämäärät li-

sääntyvät. Maatalousympäristössä varpusta hyödyttävät toimenpiteet hyödyttäisivät todennäköisesti

myös muuta maatalousympäristön luontoa.

Ympäristöongelmien yhteyttä toisiinsa pitäisikin nostaa esiin. Tämä olisi tärkeää jo siitä syystä, että

monia ympäristöongelmia tullaan tuskin ratkaisemaan lopullisesti. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen

vastainen työ tuskin koskaan tulee päättymään, joten muiden ongelmien kohdalla ei voida jäädä

odottamaan otollisempaa aikaa. Mikä olisi helpompi tapa ratkaista ympäristöongelmat kuin löytää

niihin kaikkiin yhteinen ratkaisu?

2.2.1 Luonnonsuojelun toteuttaminen

Suomessa ylintä valtaa luonnonsuojelussa käyttää ympäristöministeriö, jonka lisäksi elinkeino-,

liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat luonnonsuojelun toteutuksesta. Myös kuntien ympäristö-

osastot ovat mukana lajien suojelussa. Kuntien osalta kaavoituksella ja muulla suunnittelulla on

paljon merkitystä luonnonsuojelussa. Perustuslain (731/1999, 20§) mukaan ”Vastuu luonnosta ja

sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille” – ei siis pelkästään

ympäristöministeriölle tai luonnonsuojelujärjestöille.
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Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999, §5, §14, §54) ohjaa kaavoitusviranomaisten toimintaa ja

määrää monessa pykälässään ottamaan luonnon arvot ja monimuotoisuuden huomioon: Alueiden-

käytön suunnittelun tulee edistää sosiaalisten ja taloudellisten tarpeiden lisäksi luonnon monimuo-

toisuutta ja luonnonvarojen säästeliästä käyttöä. Kunnan rakennusjärjestyksen tulee ottaa huomioon

luonnon monimuotoisuus muiden asioiden ohella. Asemakaavoituksessa tulee vaalia muun muassa

viihtyisää elinympäristöä sekä luonnonympäristöä. Luonnonsuojelulaki (1096/1996) asetuksineen

(160/1997) pyrkii vaikuttamaan ympäristön- ja luonnon sekä sen asukkaiden tilaan. Luonnonsuoje-

lulain tavoitteita ovat monimuotoisuuden ja maisema-arvojen turvaamisen ja luonnonvarojen kestä-

vän käytön lisäksi luonnon tuntemuksen ja luontoharrastuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen

edistäminen (Luonnonsuojelulaki 1096/1996, 1§). Luonnonsuojelulaki määrittelee, että tavoitteiden

täyttymiseksi Suomen lajien ja luontotyyppien suojelun tulee saavuttaa suotuisan suojelun taso:

Luontotyypin suojelutaso on suotuisa, kun sen luontainen levinneisyys ja kokonaisala riittävät
turvaamaan luontotyypin säilymisen ja sen ekosysteemin rakenteen ja toimivuuden pitkällä ai-
kavälillä sekä luontotyypille luonteenomaisten eliölajien suojelutaso on suotuisa. Eliölajin suo-
jelutaso on suotuisa, kun laji pystyy pitkällä aikavälillä säilymään elinvoimaisena luontaisissa
elinympäristöissään. (Luonnonsuojelulaki 1096/1996, 5§)

Luonnonsuojeluasetuksessa (160/1997) ja sen liitteissä luetellaan Suomessa uhanalaiset eliölajit.

Lista perustuu ympäristöministeriön toteuttamaan uhanalaisarvioon. Suomessa on asetuksen mu-

kaan 1 410 uhanalaista eliölajia, joista 608 on erityisesti suojeltavia. Näiden erityisesti suojeltavien

lajien esiintymispaikkoja ei saa hävittää tai heikentää. Tarvittaessa ympäristöministeriö laatii erityi-

sesti suojeltavalle lajille suojeluohjelman, jossa esitellään lajin esiintymispaikat ja annetaan suosi-

tuksia lajin ja sen esiintymispaikkojen säilyttämiseksi. Noin sataa lajia varten on laadittu tällainen

suojeluohjelma. (Ympäristönhallinnon Internet-sivut, Uhanalaiset lajit.) Osa Suomessa uhanalaisista

eliölajeista on niin kutsuttuja direktiivilajeja, jotka ovat Euroopan unionin määrittelemiä. Tunnetuin

esimerkki direktiivilajista on liito-orava.

Tuorein uhanalaisarviointi (Rassi ym. 2001) on julkaistu vuonna 2001. Ympäristöneuvos Pertti

Rassin johtama Lajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä eli LAUHA julkaisee vuoden 2010

aikana uuden uhanalaisarvion (Ympäristöhallinnon Internet-sivut, Suomen lajien… ). Uhanalaisar-

vion valmistelee viisitoista eliötyöryhmää, jotka edustavat niin lintuja, nisäkkäitä, kasveja, samma-

lia, kaloja kuin perhosiakin. Eliötyöryhmien tehtävänä on käydä oman vastuualueensa lajit läpi nii-

den tietojen osalta, mitä lajista on saatavilla. Apunaan eliötyöryhmällä on jokaista lajia kohden täy-

tettävä kaavake (Ympäristöhallinnon Internet-sivut, Uhanalaisuuden… ), johon kirjataan lajin kan-

nanmuutoksen kannalta tärkeitä asioita, kuten tietoja lajin levinneisyysalueesta, elinympäristöstä

sekä lajia uhkaavista tekijöistä. Kaavakkeissa olevaa tietoa voidaan käyttää perusteena myös seu-
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raavassa uhanalaisarvioinnissa. Tietojen perusteella eliötyöryhmä päättää, mihin elinvoimaisuus-

luokkaan kukin laji sijoitetaan. Eliötyöryhmät toimivat ja kokoontuvat myös uhanalaisarviointien

välillä ja pyrkivät pysymään ajan tasalla vastuullaan olevan eliöryhmän kehityksestä. Lintutyöryh-

mä on koottu siten, että se edustaa mahdollisimman monipuolisesti Suomen pesimälinnuston seu-

rantaa. Ryhmän työ perustuu aineistoon, joka koostuu Luonnontieteellisen keskusmuseon, Rengas-

tustoimiston, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Metsähallituksen ja BirdLife Suomen ke-

räämistä tiedoista. Lisäksi on olemassa lajikohtaista tutkimustietoa, jota käytetään pohjana uhan-

alaisarvioinnissa. Käytännössä lintulaskennoista vastaavat lintuharrastajat sekä metsästäjät.

Lajin elinvoimaisuusluokka voi olla elinvoimainen, silmälläpidettävä, vaarantunut, erittäin uhan-

alainen tai äärimmäisen uhanalainen. Lisäksi on olemassa neljä muuta elinvoimaisuusluokkaa, jotka

kertovat esimerkiksi lajin hävinneen kokonaan. (Liite 1.) Lajin uhanalaisuusluokka kertoi aikai-

semmin suoraan sen, kuinka uhanalainen laji on. Vuoden 2001 uhanalaisarvio perustui kansainväli-

sen luonnonsuojeluliiton, IUCN:n uusiin ohjeisiin ja laskentatapoihin, jotka kertovat lajin häviämis-

todennäköisyyden. Myös vuoden 2010 uhanalaisarvio tulee perustumaan tähän uuteen luokitteluun.

Uhanalaisarvio ei enää suoraan kerro lajin suojelutarvetta, joten luonnonsuojelulaissa on mahdolli-

suus määrätä laji uhanalaiseksi ikään kuin toiseen kertaan. Esimerkiksi uusia tulokaslajeja ei määri-

tellä tällä tavoin toiseen kertaan uhanalaisiksi.1 Myös muut ministeriöt ja viranomaisorganisaatiot

vaikuttavat päätöksillään ympäristön tilaan sekä luonnonsuojelun toteutumiseen.

Viranomaisten lisäksi monet järjestöt tekevät huomattavasti töitä luonnonsuojelun puolesta. Suo-

messa toimivia luonnonsuojelujärjestöjä ovat muun muassa Greenpeace, Suomen WWF, Suomen

luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja Maan ystävät. Lintujen suojelussa tärkeä järjestö on BirdLife

Suomi. Järjestön toimenkuvaan kuuluu esimerkiksi lajiensuojeluohjelmien tekeminen viranomaisia

varten. BirdLife Suomi suuntaa toimintaansa myös muualle. He ovat esimerkiksi tehneet muiden

järjestöjen kanssa maanviljelijöille suunnatun lintuoppaan, jonka tarkoitus on opastaa viljelijöitä

ottamaan eri lajit huomioon viljelykäytännöissään. (BirdLife Suomen Internet-sivut, Viljelmien… )

BirdLife Suomi toimii kattojärjestönä kolmellekymmenelle lintujärjestölle, ja sillä on kymmenen

tuhatta jäsentä. Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys (Pily) on yksi BirdLife Suomen jäsenyhdis-

tyksistä. Pilyllä on melkein yhdeksänsataa jäsentä, joten se on kolmanneksi suurin Suomen lintujär-

jestöistä. Järjestön toimintaan kuuluvat lintulaskennat, linturetket sekä kaikille avoimet lintuillat,

1 Uhanalaisarviointia koskevat tiedot perustuvat osittain uhanalaisarviointityöryhmän puheenjohtaja Pertti Rassin ja
lintutyöryhmän puheenjohtaja Juha Tiaisen haastatteluihin.
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joita järjestetään kuukausittain. Pily on toiminut aktiivisesti muun muassa kuukkelin ja kaakkurin

suojelussa sekä antanut lausuntoja kaavoitusviranomaisia varten. 2

Ilkka Hanski (2007b, 246–247) kritisoi Suomen panosta monimuotoisuuden vähenemisen lopetta-

miseksi. 2000-luvun alussa takaraja lajien monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi asetet-

tiin vuoteen 2010. Takarajaa on sittemmin siirretty vuoteen 2016. Hanski epäilee, että tämäkin raja

ohitetaan, mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä. Etelä-Suomen metsistä on tällä hetkellä suojeltu noin

yksi prosentti, mikä on Hanskin mukaan aivan liian vähän. Hän sanoo, että ojittamattomat suot pi-

täisi jättää ojittamatta ja Pohjois-Suomen luonnonvaraisten metsien talouskäyttö tulisi lopettaa.

Nämä ratkaisut ovat valtion ja talouden toimijoiden päätettävissä, mutta myös yksityisillä ihmisillä,

erityisesti maanomistajilla, on mahdollisuus vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Hanski kehot-

taa erityisesti niitä metsänomistajia, joiden metsällä ei ole taloudellista merkitystä omistajalleen

jättämään metsänsä kehittymään luonnonmukaisesti. Mikäli he haluavat hyödyntää metsää taloudel-

lisesti, Hanski toivoo, että avohakkuut jätettäisiin tekemättä eikä kuolleita puita vietäisi pois metsäs-

tä. Toisena keinona Hanski ehdottaa, että pihan omistavat ihmiset hoitaisivat pihaansa hallitun hoi-

tamattomuuden keinoilla. Lyhyeksi leikattu nurmikko ei ole luonnon monimuotoisuuden kannalta

hyvä ratkaisu. Sen sijaan pihojen muuttaminen niityiksi tai kedoiksi, voisi parhaassa tapauksessa

tarkoittaa sitä, että Suomessa olisi 1 500 neliökilometriä niittyjä.”Samalla päästäisiin turhasta työs-

tä ja metelistä.” Hanski muistuttaa.

2.2.2 Miksi luontoa suojellaan?

Luonnonsuojelua voidaan perustella ja luontoa arvottaa monin eri tavoin. Luonnonsuojelun peruste-

lut voidaan jakaa eettisiin, ekologisiin, esteettisiin sekä utilitaristisiin syihin (O. Järvinen & Mietti-

nen 1987, 182–194; O. Järvinen 1989, 138–147). Utilitaristisella suojelulla halutaan esimerkiksi

turvata tietyt voimavarat, kuten sademetsistä mahdollisesti löytyvät lääkeaineet (O. Järvinen &

Miettinen 1987, 182–194). Tällainen suojelu perustuukin siihen, että suojelusta katsotaan koituvan

hyötyä ihmiselle. Hyödyn ekologiassa ekosysteemin nähdään jakaantuvan aineellisiin hyödykkeisiin

ja palveluihin (Christensen 1996, 665–691, Niemelän 2000, 220 mukaan). Ravinto, rakennusmate-

riaalit ja lääkkeet kuuluvat aineellisiin hyödykkeisiin. Palveluita sen sijaan ovat esimerkiksi ravin-

teiden kierto ja hyönteisten toteuttama hyötykasvien pölytys. Eläin- ja kasvilajit voidaan nähdä ih-

misen kannalta hyödyllisinä, merkityksettöminä tai vahingollisina, mutta tämä jako voi olla ristirii-

2 Järjestöjä koskevat tiedot perustuvat osittain BirdLife Suomen suojelujohtaja Teemu Lehtiniemen sekä Pirkanmaan
lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helinin haastatteluihin.
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dassa ekosysteemiin kohdistuvan hyödyn tai haitan suhteen. Esimerkiksi monet tuholaisiksi luoki-

tellut tai huomaamattomat lajit säätelevät muiden lajien kantoja ja ovat siksi luonnon monimuotoi-

suuden kannalta hyödyllisiä. (Niemelä 2000, 220.)

Utilitaristinen suojelu on vahvasti sidoksissa siihen mittariin, jota hyötyjen laskennassa käytetään.

Esimerkiksi sademetsien suojelun poliittinen painoarvo voisi lisääntyä, jos sademetsien arvo mitat-

taisiin rahassa. (Hakala & Välimäki 2003, 187–191.) On arvioitu, että luonnontilaisten elinympäris-

töjen suojelu olisi rahassa mitattuna sata kertaa kannattavampaa kuin niiden nykyinen ekosysteeme-

jä uhkaava käyttö. Nykyisten suojelualueiden hoitoon käytetään vuosittain noin 6,5 miljardia dolla-

ria, vaikka näiden alueiden monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvittaisiin 45 miljardia dollaria vuo-

sittain. Näiden alueiden turvaamisen hyödyt olisivat jopa 5 200 miljardia dollaria, kun niihin laske-

taan mukaan metsien kyky sitoa hiilidioksidia ja varastoida vettä sekä ravinteita. (Balmford ym.

2002, Hakalan & Välimäen 2003, 189 mukaan.) Tällainen rahaan perustuva arviointi ei ainakaan

toistaiseksi ole lyönyt itseään läpi, mutta todennäköisesti sen merkitys tulee kasvamaan. Esimerkik-

si ilmastonmuutoskeskustelu sai muutama vuosi sitten puhtia, kun Hallitustenvälinen ilmastopaneeli

(IPCC) laski, kuinka paljon ilmastonmuutos tulee maksamaan. Ainakin vaikutti siltä, että valtiot ja

yritykset ottivat näiden laskelmien jälkeen ilmastonmuutoksen aikaisempaa vakavammin.

Suojelua voidaan perustella myös esteettisillä syillä. Esteettinen suojelu perustuu siihen, että lajien

katsotaan olevan jo itsessään korvaamattomia taideteoksia. Ne ovat kaikki käyneet läpi oman evo-

luutionsa ja ovat siitä syystä ainutlaatuisia. (Järvinen 1989, 143–147.) Tällainen suojelu voi olla

esimerkiksi sitä, että suurille petolinnuille rakennetaan pesäalustoja niiden hävinneiden pesäpuiden

korvaamiseksi. Äärimmäinen esimerkki esteettisestä suojelusta on se, että suojellaan lajia, jonka

tulevaisuus näyttää erittäin epävarmalta populaation pienen koon tai lajin elinympäristön tuhoutu-

misen vuoksi. Lajista pidetään huolta joko luonnossa, eläintarhoissa tai tutkimuslaitoksissa, vaikka

suurella todennäköisyydellä tiedetään lajin kuolevan sukupuuttoon. Esteettisyyttä voidaan lähestyä

myös muilla tavoilla kuin pohtimalla lajin ainutlaatuisuutta sen evoluution kautta. Arto Haapalan

(2000, 68–81) mukaan kauneuden kokemiseen vaikuttaa kohteen itsensä lisäksi ensinnäkin se,

kuinka kohde liittyy käytäntöön. Lumen peittämä puu voi olla esimerkiksi matkailijan mielestä es-

teettisesti kaunis. Metsuri taas kokee lumen haittaavan hänen työskentelyään, eikä hän täten näe

lumen peittämää puuta kauniina. Toisekseen kohteesta tekee kauniin se, että katsoja näkee siinä

oman mielikuvituksensa avulla jotain muutakin, esimerkiksi lumen peittämän puun habituksessa voi

nähdä vanhan kumaran miehen. Kolmas kohteen kauneuteen vaikuttava seikka on tiede. Kun tieteen

avulla on todettu, mitä kaikkea tietyn kohteen olemassaoloon liittyy, näyttäytyy tämä kohde kau-

niimpana.
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Järvisen ja Miettisen luokittelussa esteettisessä suojelussa on kyse Haapalan kolmannesta tavasta

nähdä olento kauniina sen perusteella, mitä siitä tiedetään. Jari Niemelä (2000, 219–220) sen sijaan

kirjoittaa lajiestetiikasta, joka perustuu lajien arvottamiseen sen mukaan, mitä mielikuvia lajiin lii-

tetään. Perinteisesti kauniit, isokokoiset ja kilteiksi mielletyt lajit on nähty suojelun kannalta tärkei-

nä lajeina. Listalla seuraavana ovat ne petoeläimet, jotka ovat isoja, karvaisia tai höyhenellisiä. Seu-

raavaksi listalla ovat pienet höyhenelliset ja karvaiset eläimet, ja alinta arvostusta saavat osakseen

selkärangattomat. Niemelän mukaan ihmisten arvostamia lajeja pidetään ekologisessa mielessä tär-

keimpinä, vaikka ne eivät sitä välttämättä ole. Esimerkiksi hyönteisten ja muiden selkärangattomien

eläinten merkitys ekosysteemin toiminnalle on kiistaton, mutta silti niiden arvostus on vähäistä.

Niemelän käsitys luonnonsuojelun ja estetiikan suhteesta lieneekin lähempänä käytännön luonnon-

suojelua kuin Järvisen ja Miettisen ihanteellinen tapa suojella luontoa. Myös Haapalan mainitsemil-

la lajin käytännön merkityksellä ja lajin herättämillä mielikuvilla on todennäköisesti merkitystä

erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa pitää tehdä valinta suojelua tarvitsevien lajien välillä.

Ekologista suojelua voidaan perustella kahdella tavalla: Yhden lajin häviäminen voi aiheuttaa sa-

man toiselle lajille (O. Järvinen 1989, 146–147). Näin käy silloin, jos sellainen kasvi kuolee suku-

puuttoon, johon jokin hyönteinen tai sen toukka on erikoistunut. Tällöin on todennäköistä, että

myös hyönteinen katoaa. Lajin katoaminen voidaan nähdä myös indikaattorina eli osoituksena siitä,

ettei lajin elinympäristö voi hyvin (emt). Tällöin on vaara, että myös muut saman elinympäristön

lajit voivat kadota. Ekologinen suojelu pyrkiikin huomioimaan kokonaisuuksia, sillä jokainen laji

on osa elinympäristöään ja luonnon monimuotoisuutta. Jari Niemelän (2000, 221–222) mukaan

luonnon arvottaminen ekologisesti perustui aikaisemmin ekologisen tasapainon käsitteeseen. Tuol-

loin ajateltiin, että poistamalla yksi laji, koko ekosysteemi romahtaa. Nykykäsityksen mukaan luon-

non olennot eivät ole näin ehdottomassa suhteessa toisiinsa, vaikka kaikilla lajeilla onkin omat teh-

tävänsä. Osa lajeista on toisten lajien kannalta merkityksettömiä ja osa lajeista on erittäin merkityk-

sekkäitä avainlajeja. Luonnonsuojelua ei pidä vähätellä, vaikka jonkin lajin sukupuutolla ei olisi-

kaan varsinaista merkitystä. Niemelä perustelee tätä sillä, ettei etukäteen voida tietää varmasti sitä,

mikä merkitys kunkin lajin sukupuutolla ekosysteemille on.

Koska ihminen kykenee tekemään moraalisia päätöksiä, joihin muut lajit eivät pysty, sanotaan ih-

misellä olevan vastuu muista lajeista. Luonnonsuojelu voikin olla myös eettistä suojelua, joka ko-

rostaa vastuun ohella elämän kunnioittamista. 1960-lukulainen ajattelu ihmisestä avaruuslaiva Maa-

pallon kapteenina on hyvä esimerkki eettisestä lähestymistavasta. (Järvinen 1989, 143–147.) Vastuu

on mukana myös muissa suojelun perusteissa. Esteettisessä suojelussa vastuuta otetaan siitä, etteivät

ainutlaatuiset lajit katoa ja ekologisin syin perustellussa suojelussa otetaan vastuuta luonnon koko-
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naisuuksista. Utilitaristisiin syihin liittyvä vastuu puolestaan koskee enemmänkin ihmisen vastuuta

toisista ihmisistä.

Luonnonsuojelun perusteluista voidaan päätellä, millä tavalla luonnon merkitys ymmärretään ja

kuinka sitä arvotetaan. Sama koskee varpusta, sillä sen suojelun perusteista on nähtävissä se, kuinka

arvokkaaksi se koetaan. Olen nimennyt utilitaristisen, esteettisen ja ekologisen suojelun uudelleen

vastaamaan paremmin juuri varpusen suojelua. Eettinen suojelu on edelleen mukana suojelun perus-

teluissa, mutta olen yhdistänyt sen sekä esteettisen että ekologisen suojelun osaksi. Suojelun perus-

teluiden merkitys on jaottelussani jonkin verran muuttunut: Varpusen vähenemisen oletetaan johtu-

van ihmisen toiminnasta, joten tarkastelen varpusen suojelua ihmisen ja varpusen välisen suhteen

kautta. Toki myös muut luonnon olennot saavat huomiota varpusen suojelua mietittäessä. Seuraava

taulukko näyttää varpusen ja ihmisen keskinäisen suhteen varpusen suojelun perusteluiden eli hyö-

dyn, vuorovaikutuksen sekä ainutlaatuisuuden kautta. Taulukossa on kunkin perustelun alla kehys-

tettynä se toimija, jonka vuoksi suojelua perustellaan.

Taulukko 1 Varpusen suojelun kolme näkökulmaa

HYÖTY VUOROVAIKUTUS AINUTLAATUISUUS

Varpunen à Ihminen Varpunen + Ihminen Varpunen  Ihminen

Kutsun utilitaristista suojelua hyötyihin perustuvaksi suojeluksi. Tällaisessa suojelussa on oleellista,

että hyötyjänä nähdään ihminen eikä varpunen. Vaikka varpunen toki suojelusta hyötyykin, on sen

hyöty toissijaista ihmisen saamaan hyötyyn verrattuna. Ilkka Niiniluoto (2000, 57–58) on jakanut

ihmisen vastuun luonnosta neljään erilaiseen luontosuhteeseen. Vastuu riippuu niistä arvoista ja

oikeutuksista, joita ihminen luonnolle ja sen käyttämiselle antaa. Kaksi näistä luontosuhteista on

lähellä hyötyihin perustuvaa suojelua. Despootin roolissa ihmisellä on oikeus mielivaltaisesti käyt-

tää luontoa hyväkseen ilman vastuuta sen hoidosta (emt.). Kirjoittaessaan hyötykäyttäjä-ihmisestä

viittaa Niiniluoto tekstissään John Passmoreen (1980, Niiniluodon 2000, 57–58 mukaan). Hyöty-

käyttäjä joutuu ottamaan vastuuta luonnosta muun muassa siksi, että myös tuleville sukupolville

olisi jäljellä luontoa ja luonnonvaroja. Esimerkiksi kestävän kehityksen periaate ohjaa ihmisiä hyö-

tykäyttäjyyteen, vaikkakin moderni ihminen on käytännössä monin paikoin despootti. Varpusen
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suhteen ihminen on hyötykäyttäjä suojellessaan varpusta esimerkiksi siksi, että varpunen tuo laulul-

laan iloa ihmisen elinympäristöön. Ihminen on ollut varpusen suhteen myös despootti, sillä aika-

naan varpusia pidettiin täysin arvottomina haittalintuina, joiden tappamiseen jopa kehotettiin.

Ekologista suojelua kutsun vuorovaikutukseen perustuvaksi suojeluksi. Sen lähtökohta on, että suo-

jelemalla jotain suojellaan myös jotain muuta. Voidaan myös ajatella, että jättämällä jokin asia suo-

jelematta, tehdään päätös myös muiden puolesta. Eettinen suojelu näyttäytyy vuorovaikutukseen

perustuvassa suojelussa ihmisen vastuuna hoitaa vuorovaikutukseen perustuvia kokonaisuuksia.

Passmoren (emt.) käsitys Tilanhoitaja-ihmisen vastuusta luontoa kohtaan on lähellä tätä vuorovai-

kutukseen perustuvaa suojelua. Tilanhoitaja on asetettu toimeensa esimerkiksi Jumalan toimesta.

Toisaalta tilanhoitajuuteen liittyy ajatus luontoäidistä, jonka ajatellaan olevan elävä organismi, mikä

rajoittaa ihmisen käyttöoikeutta luontoa kohtaan (emt.). Ilman hengellistä suhdetta luontoon ihmi-

sellä näyttäisikin olevan rajaton lupa käyttää luontoa hyväksi. Tilanhoitajuus on mahdollista myös

irrallaan henkisistä arvoista, vaikka Passmore niistä kirjoittaakin. Näkisin, että biodiversiteettisopi-

mus perustuu hyötykäyttäjyyden lisäksi oleellisesti tilanhoitajuuteen. Siinä luonnon monimuotoi-

suudelle annetaan arvo sen tuottamien mahdollisten hyötyjen mukaan, mutta arvo annetaan myös

luonnon monimuotoisuudelle itselleen.

Esteettisen suojelun olen nimennyt ainutlaatuisuuteen perustuvaksi suojeluksi. Esteettinen mielle-

tään helposti nimenomaan kauneuteen tai silmillä havaittaviin arvoihin liittyviksi asioiksi. Poi-

kasiaan selkänsä koloissa kuljettava kennosammakko on hyvä esimerkki lajista, jota voi olla haas-

tavaa pitää esteettisesti miellyttävänä. Lajit ovat kuitenkin ainutlaatuisia riippumatta ihmisen lajeille

antamista arvoista tai lajien ympärillä olevista asioista. Ihmisen eettinen vastuu ulottuu jokaiseen

lajiin, koska ne kaikki ovat ainutlaatuisia evoluutionsa tuloksia, joita ihminen ei voi laittaa parem-

muusjärjestykseen. Niiniluotoa ja Passmorea (emt.) mukaillen tämän tyyppistä luontosuhdetta voi-

daan kutsua Kokija-ihmisen luontosuhteeksi. Tämä perustuu siihen, että luonto herättää ihmisessä

elämyksiä. Lajin ainutlaatuisuus on kuitenkin muutakin, eikä se välttämättä ole aina edes ihmisen

arvotettavissa.

Leena Vilkka (1998, 17–27) kirjoittaa luonnon olentojen sisäisestä arvosta eli itseisarvosta. Sisäistä

arvoa kohteella on silloin, kun sen arvo riippuu kohteesta itsestään eikä sen vaikutuksesta muihin.

Mikäli kohteella on sisäistä arvoa, ei sitä voi kohdella pelkkänä välineenä. Vilkan mukaan sisäisen

arvon antaminen luonnolle ja luonnon olennoille ei ole yksinkertaista. On myös kysyttävä, voiko

jollakin kohteella olla enemmän sisäistä arvoa kuin jollakin toisella. Monet luontokeskeiset ajatteli-

jat puolustavat erityisesti koskematonta ja alkuperäistä luontoa, vaikka myös ihmisen muokkaama
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ja tavallinen luonto tarvitsisi Vilkan mielestä suojelua. Hän kirjoittaa, ettei ole olemassa moraalista

tai teoreettista estettä antaa luonnolle sisäinen arvo. Sen ei myöskään tarvitse olla täsmälleen sama

kuin toiselle ihmiselle annettu arvo. Varpunen lienee yksi vähiten arvostetuista linnuista. Se koetaan

niin tavalliseksi lajiksi, ettei monelle tule edes mieleen, että sitä tarvitsisi jotenkin suojella. Ilkka

Hanski (2007a, 229–231) antaa tavallisten lajien ja tavallisten elinympäristöjen suojelulle kolme

hyvää perustelua:

• Jotta luonnon monimuotoisuus saataisiin varmuudella säilytettyä, tulee varmistua, että riski

vielä elinvoimaisten lajien uhanalaistumisesta on mahdollisimman pieni.

• Tavalliset lajit tavallisissa elinympäristöissä ovat takeena sille, että paikallinen luonnon mo-

nimuotoisuus säilyy ja ekosysteemien toiminnot tulevat turvatuiksi.

• Tavalliset ympäristöt ovat lähimpänä tavallisia ihmisiä ja antavat heille kosketuksen luon-

toon. Siksi ihmisille tulee tarjota mahdollisuuksia luontokokemuksiin. Ilman näitä koke-

muksia luonto katoaa ihmisten mielistä ja on näin vaarassa kadota myös oikeasti. (Emt.)

Tavallisten lajien suojelu onkin samalla sekä ainutlaatuisuuteen, vuorovaikutukseen että hyötyyn

perustuvaa suojelua. Ainutlaatuisuus tulee ilmi siitä, että tavalliset lajit nähdään tärkeinä, koska

niiden koetaan olevan avain tärkeisiin luontokokemuksiin omassa elinympäristössä. Vuorovaiku-

tuksesta on kyse silloin, kun tavalliset lajit nähdään tärkeänä osana suurempaa kokonaisuutta eli

luonnon monimuotoisuutta ja sen ylläpitoa. Mikäli luonnon monimuotoisuutta halutaan suojella

siksi, että siitä on hyötyä ihmiselle, näyttäytyy tavallisten lajien suojelu myös hyötyyn perustuvana

suojeluna.

Hanski (emt. 255–257) palaa myöhemmin teoksessaan listan viimeiseen kohtaan. Vaikka luonnon-

tieteilijät ovatkin kartoittaneet Amazonian aluetta lukuun ottamatta lähes koko maapallon, saattaa

tavallisten ihmisten käsitys elinympäristöstä poiketa todellisuudesta huomattavasti. Käsitykset saat-

tavat olla vääristyneitä tai virheellisiä ainakin kolmesta eri syystä johtuen. Ensinnäkin tietotekniikan

ja tiedotusvälineiden nopea kehitys on johtanut siihen, että teollisuusmaiden ihmiset tietävät ympä-

ristöstä esivanhempiaan enemmän. Heillä on mahdollisuus katsella televisiosta luonto-ohjelmia,

jotka kuvaavat maailman komeimpia maisemia, elinympäristöjä ja eläimiä. Tällöin on olemassa

vaara, että oma elinympäristö muuttuukin tylsäksi ja merkityksettömäksi. Toisekseen luontodoku-

mentit lisäävät ihmisten kiinnostusta dokumenteissa esitettyjä asioita kohtaan. Koska nykyisin on

helppoa lähteä lomamatkalle näihin paikkoihin, saattaa tämä vääristää ihmisten käsitystä luonnonti-

laisten paikkojen yleisyydestä. On melko ymmärrettävää, että varpunen ei herätä ihmisissä kiinnos-

tusta, koska sen voi nähdä melkein missä tahansa – paitsi television luonto-ohjelmissa. Kolmantena
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syynä elinympäristöjen häviämiseen ihmisten mielistä Hanski (emt.) mainitsee markkinatalouden

vaikutuksen ihmisten asenteisiin ja arvoihin. Esimerkkinä Hanski käyttää suomalaista metsätaloutta

ja sen vaikutusta ihmisten käsityksiin oikeanlaisesta metsästä. Talouskasvun ja metsäteollisuuden

nimissä suurinta osaa Suomen metsistä hoidetaan talousmetsänä.

Metsänhoitajat ovat iskostaneet ihmisten mieleen ajatuksen, että ilman ihmisen toimia metsän
laatu heikkenee: puut kuolevat, metsä riutuu ja taudit iskevät. Avohakkuita suositaan metsän
elinvoimaisuuden säilyttämisen nimissä. (Emt. 257.)

Ihmisten vääristyneet käsitykset luonnollisesta tulivat esiin myös silloin, kun olin työharjoittelussa

ja mukana toteuttamassa Hervannan viheraluesuunnitelma -projektin3 asukaskyselyä ja sen rapor-

tointia. Kyselyssä haluttiin selvittää hervantalaisten käsityksiä ja toiveita Hervannan viheralueista.

Kysymykset koskivat esimerkiksi sitä, mitä alueita pitäisi hoitaa nykyistä tehokkaammin ja mitä

taas nykyistä luonnonmukaisemmin. Useissa tapauksissa sama henkilö antoi saman vastauksen mo-

lempiin kysymyksiin. Tämän voidaan olettaa johtuvan siitä, että luonnonmukaisuus ymmärrettiin

eri tavoin, kuin oli tarkoitus. Myös monia sellaisia alueita, joita hoidetaan luonnonmukaisesti, toi-

vottiin hoidettavan tehokkaammin. Monissa vastauksissa oltiin huolestuneita siitä, kuinka metsässä

on vanhoja, kuolleita tai kaatuneita puita tai risukkoa eli toisin sanoen nuoria puita. (Tampereen

kaupunki, Suunnittelupalvelut 2009.) Tämä kieliikin juuri siitä, mistä Hanski teoksessaan kirjoittaa

eli talousmetsän muuttumisesta ihmisten mielissä luonnonmukaiseksi metsäksi. Olisi ehkä epäilyt-

tävää sanoa, että henkilö on väärässä, jos hän pitää metsästä, jossa kaikki puut ovat suurin piirtein

saman ikäisiä. Hänen käsitystään voi kuitenkin oikaista kertomalla, että tuollainen metsä ei ole

luonnonmukainen eikä erityisen monimuotoinen.

2.3 Maatalousympäristö

Viljanviljelyn alku nykyisen Suomen alueella on ajoitettu siitepölyanalyysin avulla neljän tuhannen

vuoden päähän taaksepäin. Sisämaahan maanviljely eteni jokivarsia pitkin. Rautakaudella, eli vuo-

sina 0–1000, maanviljely oli vakiintunut suureen osaan Etelä-Suomea, vaikkakin monilla seuduilla

pitäydyttiin vielä pitkään vanhemmissa elinkeinoissa eli metsästyksessä, kalastuksessa ja keräilyssä.

Vanhimpia viljalajeja Suomessa ovat vehnä ja ohra. Sen sijaan ruis kulkeutui Suomeen rikkakasvi-

na, ja vasta rautakaudella sitä alettiin vakituisesti viljellä. (Vuorela 1999, 141–151.) Viljelymene-

telmiä olivat aluksi kaski- ja peltoviljely sekä niitä täydentävät suo- ja niittyviljely. Niittyviljelyn

3 Alueellinen viheraluesuunnitelma eli VAS tarkoittaa yhden tai useamman kaupunginosan viheralueiden kehittämis- ja
toimenpidesuunnitelmaa aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Tampereella VAS-Hervanta toimii pilottiprojektina.
(Ks. Tampereen kaupungin Internet-sivut, Alueelliset viheraluesuunnitelmat.)
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tarkoituksena oli tuottaa rehua kotieläimille, joiden tarkoitus oli tuottaa lantaa pelloille. Peltojen

ojittaminen vakiintui viljelykäytäntöihin vasta 1800-luvun loppupuolella, vaikka sen tarpeellisuus

oli jo tätä ennen maatalousasiantuntijoiden tiedossa. Peltoviljely alkoi nopeasti yleistyä 1830-

luvulta eteenpäin ja kaskiviljely sai väistyä sen tieltä. (Soininen 1974, 50–165.)

Karjatalouden perimmäinen tarkoitus oli ennen 1800-luvun loppua lähinnä lannoitteen tuottaminen

pelloille ja jossain määrin voin tuottaminen vientiin – ei niinkään lihan tai maitotuotteiden tuotta-

minen väestölle (Tiainen 2004, 30). Simonen (1949, 17, 45) kirjoittaa, että 1800-luvun keskivaiheil-

la Suomi oli viljanviljelyvaltainen maa, jonka ongelma oli maaperän alhaisessa ravinnepitoisuudes-

sa. Karjan määrää pyrittiinkin lisäämään kehittämällä ruokintaa ja karjan jalostusta, jotta myös lan-

nan tuotanto saatiin nousuun. 1800-luvun jälkipuoliskolla Suomen maatalousjärjestelmästä tuli lyp-

sykarjatalousvaltainen ja se oli vallalla Suomen itsenäisyyden ajan alkuun. Tiaisen (2004, 31) mu-

kaan lypsykarjan määrän kasvaessa piti peltopinta-alaa kasvattaa rehunviljelyä varten huomattavasti

aiemmasta. Kun Suomi itsenäistyi, ei Suomi enää voinut turvautua Venäjältä tulevaan leipäviljaan,

joten sekä karja- että viljelytuotantoa piti tehostaa. Tätä aikakautta kutsutaan tasapainoisen maata-

louden järjestelmäksi. Sen aikana maataloustuotteille alettiin määrittää vähimmäishinnat. (Simonen

1949, 18–24.)

Maataloustuotanto ei kuitenkaan voimaperäistynyt samaan tapaan kuin teollistuneissa maissa ennen

1950-lukua (Anttila 1974, Tiaisen 2004, 32 mukaan). 1950-luvulta alkaen maatalouden uudenai-

kaistaminen tarkoitti maankäytön, maanviljelyskemian ja viljelykäytäntöjen tehostamista. Mootto-

rikäyttöiset koneet korvasivat hevoset, jolloin tehokkuuden kasvaessa myös peltojen koot kasvoivat.

Tuotannon tehostuminen merkitsi myös sitä, että tilat erikoistuivat etupäässä joko lehmänmaidon

tuottamiseen tai leipäviljan viljelyyn ja jossain määrin myös muiden eläintuotteiden tuottamiseen.

Kotieläintuotannon tehostuessa edelleen esimerkiksi lypsylehmät ovat siirtyneet ympärivuotisesti

sisätiloihin. Tiloilla, joissa luovuttiin lypsylehmistä, ei enää ollut tarvetta viljelykiertoon. Viljely-

kierrossa tilan pellot olivat vuorotellen joko laitumina, heinällä, nurmella tai käytössä muiden kas-

vien viljelyssä. Toinen keskeinen muutos peltoviljelyssä oli se, että avo-ojista siirryttiin peltojen

salaojittamiseen. Tästä syystä ojanpientareiden kasvillisuus ja siitä hyötyvät muut eliöt vähenivät.

Salaojitukseen siirtymisen ja lannoitteiden tehostumisen seurauksena ovat sadot kaksinkertaistuneet

ja torjunta-aineiden käytön vaikutuksesta viljelykasvit ovat tulleet kilpailukykyisemmiksi rikkakas-

veihin nähden ja vastustuskykyisemmiksi kasvitauteja vastaan. (Tiainen 2004, 33–36.)

Lannoitteiden käyttö lisääntyi 1990-luvulle asti ja torjunta-aineiden käyttö 1980-luvun alkupuolelle

(Kuussaari ym. 2004, 259). Tämän jälkeen niiden kielteiset vaikutukset maatalousympäristön mo-
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nimuotoisuuteen luonnollisesti vähenivät. Tuotannon tehostumisen seurauksena maataloustuotanto

kasvatti pinta-alaansa mutta toisaalta yksipuolistui eli monokulttuuristui. Maatalousympäristön

kannalta tämä tarkoitti sitä, että monen aikaisemmasta maataloustuotannosta hyötyneen lajin

elinympäristö pieneni tai jopa hävisi. Laidunnuksen vähentyessä laitumet alkoivat kasvaa umpeen.

Maatalouden tehostumisella on ollut toki myönteisiäkin ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi peltojen

ojittaminen on vähentänyt eroosiota ja maan tiivistymistä painavien koneiden alla (Hakala & Väli-

mäki 2003, 296). Luonnon monimuotoisuuden kannalta maatalouden tehostuminen on kuitenkin

ollut lähinnä kielteinen asia. Seuraavaan taulukkoon on listattu maatalouden tehostumisen kielteisiä

vaikutuksia maatalousympäristön monimuotoisuuteen.

Taulukko 2 Maatalouden tehostumisen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen

Hevosten korvaaminen moottorikäyttöisillä
työkoneilla à

Hevosen lantaa hyödyntävien eliöiden
väheneminen

Avo-ojien vaihtuminen salaojiin à Ojanpientareiden lajiston köyhtyminen

Kasvinsuojeluaineiden käytön lisääminen à
Rikkakasvien ja hyönteisten sekä niitä
hyödyntävien lajien väheneminen

Karjan pitäminen yhä enemmän sisätiloissa à
Laidunten umpeenkasvu ja karjanlantaa
hyödyntävien eliöiden väheneminen

Tilakoon kasvu ja tilojen väheneminen à Elinympäristöjen väheneminen

Maatalousympäristössä tapahtuneet muutokset ovat monella tapaa vaikuttaneet maatalousympäris-

tössä elävään lajistoon. Esimerkiksi maatalousympäristön pesimälinnustossa tapahtuneet muutokset

voidaan lintulajin kannanmuutosten perusteella jakaa kolmeen luokkaan sen mukaan, onko se vä-

hentynyt, runsastunut vai onko sen kanta pysynyt samana. Suurin piirtein kolmannes vanhoista la-

jeista on vähentynyt, kolmannes on runsastunut ja kolmannes on pysynyt samoissa luvuissa. Paikoi-

tellen aivan uudet lajit ovat asettuneet elämään maatalousympäristöön. (Tiainen ym. 2004, 153.)

Maataloustuotannossa tapahtuneiden muutokset ikään kuin huipentuivat Suomen liityttyä Euroopan

unionin jäseneksi vuonna 1995.  Liittymisen myötä EU:n talous- ja maatalouspolitiikka piti sisällyt-

tää Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin. EU:n maatalouspolitiikan vuoksi ovat tilakoot edelleen

kasvaneet sekä kasvinviljelyssä että eläintuotannossa. Euroopan unioni on kuitenkin tuonut myös

velvoitteita, joilla pyritään ylläpitämään maatalousympäristön monimuotoisuutta. EU velvoittaa

viljelijöitä muun muassa pitämään peltojaan kesannolla, jonka tarkoitus on kuohkeuttaa maaperää ja
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torjua rikkakasveja. Myös monien maatalouden ympäristötukien tarkoitus on ylläpitää ja edistää

luonnon monimuotoisuutta. (Tiainen 2004, 38.)  Ympäristötukien kriteerit tulevat joko maa- ja met-

sätalousministeriöstä eli kansalliselta tasolta tai suoraan Euroopan unionista. Myös kansalliset kri-

teerit tulee hyväksyttää EU:ssa. Maatalouden ympäristötuki maksetaan maataloustuottajalle tulon-

menetysperusteisesti eli sen mukaan, miten paljon ympäristön hyväksi tehdyt toimenpiteet vähentä-

vät hänen tulojaan. Ympäristötukien maksaja-, valvoja- ja toimeenpanijaorganisaationa toimii Maa-

seutuvirasto (Mavi), joka on perustettu vuonna 2007.4

Lähes kaikki Suomen pellot kuuluvat ympäristötukijärjestelmän piiriin, joka velvoittaa maanviljeli-

jöitä huolehtimaan muun muassa maatalouden päästöjen vähentämisestä ja luonnon monimuotoi-

suudesta. Monimuotoisuuskohteita ovat esimerkiksi pellon ja metsän reunavyöhykkeet, peltojen

puu- ja pensasryhmät, kivisaarekkeet ja lähteet. Ongelma on siinä, etteivät maanviljelijät välttämättä

tunnista tilojensa monimuotoisuuskohteita. Tukijärjestelmän vaatimien perustoimenpiteiden vaiku-

tus luonnon monimuotoisuuteen onkin nähty olevan pieni. Merkityksellisempiä tukimuotoja ovatkin

nimenomaan luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat erityistuet, mutta näitä sopimuksia on sol-

mittu vain vähän. (Kuussaari ym. 2004, 260–265.) Luonnonsuojelun näkökulmasta ympäristötuki-

järjestelmä ei ole ollut erityisen tehokas. Toisaalta voidaan miettiä, minkälaisia vaikutuksia maata-

loudella olisi ympäristöön, mikäli ympäristötukijärjestelmää ei olisi olemassa.

Maatalouden vuosikymmeniä kestäneen tehostumiskauden jälkeen on luonnonmukainen maatalous-

tuotanto kasvattanut markkinaosuuttaan. Tämä selittyy keinotekoisten lannoitteiden hinnannousulla

sekä luomusta maksettavilla maataloustuilla, jotka paikoittain ovat tavanomaista tuotantoa parem-

mat. Toisaalta myös kuluttajien kasvavalla kiinnostuksella ruoan aiheuttamiin ympäristövaikutuk-

siin on oma merkityksensä luomumarkkinoiden kasvussa. Vuonna 2005 Suomen luomumarkkinoi-

den arvo oli hieman yli 50 miljoonaa euroa. Kolme vuotta myöhemmin arvo oli noussut jo 74 mil-

joonaan euroon. Kuitenkin vain prosentti kotitalouksien ostoksista oli luomutuotteita vuonna 2008.

(Nielsenin kuluttajapaneeli, Ruokatiedon Luomutiedotuksen Internet-sivut.)

Luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyminen näyttäisi olevan maatalousympäristön lajiston kannalta

tervetullut muutos. Luomueläintuotannossa eläimille tulee poikkeustapauksia lukuun ottamatta taata

mahdollisuus ulkoiluun toisin kuin tavanomaisessa eläintuotannossa. Eläinten lanta lisää tällöin

ympäristön monimuotoisuutta, kun lantakuoriaisten, muiden selkärangattomien sekä esimerkiksi

lannan seasta siemeniä etsivien lintujen määrät lisääntyvät. Luonnonmukaisessa viljelyssä ei käytetä

keinotekoisia torjunta-aineita eikä väkilannoitteita, vaan eloperäisiä lannoitteita sekä viljelykiertoa.

4 Maataloustukia koskeva teksti perustuu osittain Maaseutuviraston edustaja Anna Schulmanin haastatteluun.
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Luomuviljelyn vaikutukset maaperään ovatkin tavanomaista tuotantoa paremmat. (Palojärvi & Yli-

Halla 2004, 81.) Luomutuotannon vaikutus on positiivinen myös pellonpientareiden rikkakasvilajis-

toon. Koska luomuviljelyssä ei käytetä lainkaan torjunta-aineita, on luomupellon rikkakasvillisuus

jopa nelinkertainen verrattuna tavanomaisiin peltoihin. Myös luomupellon maaperän vähäisempi

typen määrä sekä kiertoviljely vaikuttavat rikkakasvilajistoa lisäävästi. (Hyvönen & Salonen 2004,

95.) Maaperän hyvä kunto sekä rikkakasvien määrä lisäävät ensinnäkin hyönteisten ja muiden sel-

kärangattomien määrää, josta seuraa näitä lajeja ravinnokseen käyttävien eläinten määrän lisäänty-

minen.

Luonnonmukaisen tuotannon tehokkuutta ja sen riittävyyttä on usein epäilty. Luomutuotanto on

kuitenkin ekologisesti kestävämmällä pohjalla kuin tavanomainen tehotuotanto, koska se ottaa

luonnon ja ympäristön paremmin huomioon. Näin toimimalla vältytään muun muassa maaperän

köyhtymisen ja eroosion aiheuttamilta ongelmilta. Luomu on myös paljon satoisampaa kuin usein

ajatellaan. Kuva luomun tehottomuudesta johtuu mahdollisesti siitä, että luomun osuus koko maata-

loustuotannosta on niin pieni. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei luomun osuutta voitaisi lisätä. YK:n

elintarvike- ja maatalousjärjestö, FAO, on ehdottanut, että maailman nälänhätä voitettaisiin parhai-

ten luonnonmukaisella viljelyllä (esim. FAO:n Internet-sivut). Luomutuotannon merkittävää lisää-

mistä ei toistaiseksi ole Suomessa näkyvissä. Tämä vaatisi maataloustuotantoon liittyvien asentei-

den ja ympäristöpolitiikan kehittymistä nykyisestä parempaan suuntaan.

Pekka Jokinen (2001, 89–94) on löytänyt kolme erilaista kautta Suomen maatalouden ympäristöpo-

litiikalle. Kaudet eroavat toisistaan sen mukaan, kuinka ympäristöongelmat on määritelty ja miten

vakaviksi ne on koettu. Esimerkkinä Jokinen käyttää maatalouden vaikutusta vesistöihin. Ensim-

mäinen kausi alkoi 1970-luvun alussa ja kesti 1980-luvun puoleen väliin. Tuolloin maatalouden

ympäristösuhteessa ei nähty olevan ongelmaa. Vaikka ympäristön pilaantuminen oli jo havaittu,

liitettiin se etupäässä kaupungistumisen ja teollisuuden vaikutuksiin. Maatalouden ympäristöpolitii-

kan toinen kausi kesti 1980-luvun loppupuolelta vuoteen 1995. Tällöin maataloustuotannon vaiku-

tus vesistöjen pilaantumiseen rinnastettiin muihin vesistöjen pilaajiin. Vesiensuojelun tavoiteohjel-

maan kirjattiin, että maatalouden pitää vähentää fosforipäästöjä samassa suhteessa teollisuuden ja

yhdyskuntien kanssa. Kun maatalouden ympäristövaikutuksia alettiin tutkia aikaisempaa tarkem-

min, kävi ilmi, että maatalouden aiheuttama vesistöjen kuormitus olikin enemmän kuin teollisuuden

ja yhdyskuntien kuormitus yhteensä. Ensimmäistä kertaa sekä maatalous- että ympäristöpolitiikan

tekijät olivat samaa mieltä maatalouden ympäristöongelmista. Kolmas kausi maatalouden ympäris-

töpolitiikassa jatkoi jo alkanutta kehitystä, kun maatalouden ympäristöongelmiin puuttumisesta
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monin eri keinoin tuli rakenteellinen osa maataloutta. Esimerkiksi maatalouden ympäristötuet ovat

osa tätä järjestelmää.

2.4 Kaupunkiluonto

Maatalousympäristön ohella varpunen asuu myös kaupunkiympäristössä. Kaupunkia ei ole aina

totuttu näkemään osana luontoa. Sekä tavalliset ihmiset että luonnontutkijat ovatkin tavallisesti läh-

teneet pois kaupungista halutessaan luontoon. Muutama vuosikymmen sitten kaupunkia alettiin

katsella toisin silmin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kaupunkiekologinen tutkimus alkoi 1970-luvulla

(Ranta 2008b, 44). Kaupunkiekologian tutkimusala yhdistelee ekologiaa muun muassa taloustietei-

siin ja ihmistieteisiin. (Ranta 2008c, 42–43.) Helsingin yliopistossa professori Jari Niemelä johtaa

kaupunkiekologian tutkimusryhmää, jossa on meneillään kaksi projektia: toinen koskee esteettisiä,

eettisiä ja moraalis–psykologisia arvoja urbaanissa vihertilassa ja toinen biodiversiteettiä ja sen ar-

viointia kaupunkiympäristössä (Helsingin yliopiston Internet-sivut, Urban Ecology… ).

Suomen ympäristökeskuksessa on käynnissä tutkimushanke monikulttuurisesta kaupunkiluonnosta,

joka liittyy kaupunkiekologian yhteiskuntatieteelliseen puoleen. Suomen ympäristökeskuksen tut-

kimus pyrkii selvittämään, kuinka monikulttuurista tietoa voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelus-

sa. Tutkimus pyrkii yhdistämään kokemuksellista ja ekologista tietoa. Lisäksi tutkimuksen tavoit-

teena on lisätä ymmärrystä kaupunkiekologiasta eri tieteiden välillä. (Suomen ympäristökeskuksen

Internet-sivut, Monikulttuurinen… ). Oma tutkimukseni pohtii kaupunkiluontoa varpusen elinympä-

ristönä, jonka tilaan vaikuttavat niin kaupunkisuunnittelu kuin kaupungissa elävät ihmisetkin.

2.4.1 Kaupunkiluonnon erityispiirteet

Luonnon prosessit toimivat kaupungeissa aivan samoilla periaatteilla kuin muuallakin. Eläimet tar-

vitsevat selvitäkseen ravintoa sekä pesä- ja suojapaikkoja ja kasvit tarvitsevat vettä, auringonvaloa

sekä ravinteita. Kaupungissa on kuitenkin monia asioita, jotka tekevät kaupunkiympäristöstä erilai-

sen kuin ympäröivillä alueilla. Kaupungin kosteusolosuhteet poikkeavat maaseudusta. Ensinnäkin

kaupungissa sataa useammin, koska ilmansaasteet ja muut pienhiukkaset saavat vesipisarat tiivis-

tymään. Toiseksi sadevesi ei useinkaan imeydy maahan, sillä kaupungit on pitkälti asvaltoitu tai

kivetetty, joten vesi johdetaan sadevesiviemäreitä pitkin pois kaduilta ja pihoilta. Autojen ja tehtai-
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den vuoksi kaupungeissa on enemmän melua kuin muualla. Katulamput sekä mainosvalot tekevät

valaistuksesta ja sen rytmistä luonnollisesta valosta poikkeavan.

Kaupunki houkuttelee lintuja ja muita eläimiä niin lintujen talviruokinnalla, mutta myös niin sano-

tulla roskaruoalla. Kaatopaikat ovat monin paikoin osoittautuneet lintubongareiden paratiiseiksi,

mutta myös keskellä kaupunkia linnut ottavat osansa ihmisten roskista. Huolimattomasti suljettu

roska-astia tai kadulle jätetty puoliksisyöty grilliateria saa pian seuraa siivekkäistä tai neljällä jalalla

kulkevista kaupunkilaisista. Kaupungissa lämpötilaerot päivän ja yön välillä ovat ympäröivää maa-

seutua pienemmät. Kesäpäivinä rakennukset ja asvaltti varaavat lämpöä päivisin ja vapauttavat sitä

yöllä. Talvisin rakennusten lämmittäminen ja autojen pakokaasut lämmittävät myös kaupunki-

ilmaa. Kaupungista löytyy lisäksi kaikenlaisia lämpimiä koloja ja rakenteita linnuille ja muille

eläimille, kuten mainosvaloja ja katulamppuja tai vaikkapa pysäköityjä autoja, joiden alle voi men-

nä lämmittelemään.

Kaupunkiluonnolle tyypillistä on se, että kaupunkialueella on paljon sekä luonnonvaraisia lajeja,

että ihmisen sinne istuttamia ja siirtämiä lajeja. Osa ihmisen puutarhoissa kasvatetuista lajeista on

päätynyt lähimetsiin karkulaisina, mutta myös siksi että puutarhajätettä on kuljetettu metsäalueille.

Jotkin puutarhoista peräisin olevat koristekasvit aiheuttavat huomattavia ongelmia päästessään vil-

liintymään, esimerkiksi jättipalsami, karhunköynnös sekä ruttojuuri tukahduttavat altaan muun kas-

villisuuden levitessään nopeasti. Lisähaittana nämä kasvit aiheuttavat sen, että niitä on melko han-

kalaa ja kallista poistaa ympäristöstä, jonne niitä ei haluta. Ihmisen vaikutus luonnonympäristöön

kaupunkialueilla ei rajoitu pelkästään kasveihin. Suomessa ei ole samassa määrin hylättyjen ja ka-

ranneiden lemmikkien villejä kantoja kuin eteläisemmissä maissa, mutta Helsingin citykanit ovat

villikissojen ohella puhutuin tällainen eläinryhmä. Lemmikkikissat ovat merkittävimpiä petoja kau-

punkialueilla ja koirat puolestaan huolehtivat siitä, että maaperä rehevöityy. Kissaa, koiraa, sie-

meniä kuljettavia lintuja ja kottikärryillä metsään puutarhajätettä kuljettavaa ihmistä voidaan kutsua

kaupunkiekologian termillä muutosagenteiksi. Pertti Rannan (2008d, 68–69) mukaan muutosagentit

ovat erilaisia toimijoita, jotka vaikuttavat pikkuhiljaa ympäristöönsä siten, että esimerkiksi kasvilli-

suus tai maaperän ravinnepitoisuus muuttuu. Merkittäviä kaupunkiluonnon muutosagentteja ovat

myös teollisuus ja liikenne, joiden päästöt aiheuttavat maaperän happamoitumista.

Kaupunkiluonto eroaa muusta luonnosta myös muilla tavoilla. Kaupungissa viheralueet ovat toisis-

taan irrallisina ikään kuin kaupunki itsessään olisi meri ja eri biotooppilaikut kuten puistot olisivat

sen saaria. Koska näitä viherlaikkuja hoidetaan usein intensiivisesti esimerkiksi ruohoa leikkaamal-

la ja niittämällä, ovat ne jatkuvasti varhaisessa sukkessiovaiheessa. Kaupunkiluonnolle on lisäksi
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tyypillistä, että uudet tulokaslajit yrittävät jatkuvasti löytää oman tilansa kaupungista. Suomalaiselle

kaupunkiluonnolle ominaista on voimakas vuodenaikaisuus. Erityisesti talvi hidastaa jonkin verran

tulokaslajien vakiintumista. Toinen Suomelle tyypillinen kaupunkiluonnon piirre on alhainen väes-

töntiheys, joka on mahdollistanut suurtenkin melko luonnontilaisten alueiden ja jopa metsien sijain-

nin lähellä asutusta. Kolmas erityisesti Suomea koskeva kaupunkiluonnon erikoisuus on siinä, että

Suomen kaupungit ovat melko nuoria ja myös melko pieniä. Eliöiden kaupungistuminen on tästä

syystä ollut käynnissä vasta vähän aikaa. (Niemelä 1999.)

Kaupungistuneen lajin tulee elää ja pystyä lisääntymään kaupunkiolosuhteissa, jotka poikkeavat

monin tavoin kaupungin ulkopuolisesta luonnosta. Oleellisin ero kaupungin ja luonnontilaisen

luonnon välillä on kuitenkin lopulta se, että ihminen elää kaupungissa ja pyrkii pitämään kaupunki-

luontoa koskevan päätöksenteon omissa käsissään. Mikäli hän kokee jonkin asian häiritsevänä tai

vaarallisena, saa se hyvin nopeasti lähtöpassit kaupungista. Pertti Ranta (2008e, 30–33) on listannut

Menestyvän kaupunkilajin kymmenen käskyä, jotka tuovat hyvin esiin juuri ihmisen vaikutuksen

kaupunkiluontoon:

1. käsky: Älä syö ihmisen pöydästä!
2. käsky: Älä ole riesa!
3. käsky: Älä metelöi!
4. käsky: Anna hyvä vaikutelma!
5. käsky: Hanki ylemmän tahon tukea!
6. käsky: Älä ole myrkyllinen!
7. käsky: Pidä matalaa profiilia!
8. käsky: Ole monipuolinen!
9. käsky: Ole typensuosija!
10. käsky: Käytä kaupunkirakennetta hyväksesi!

Ihmisen pöydästä syömisellä Ranta (emt.) tarkoittaa lähinnä sitä, että menestyäkseen kaupunki-

alueella laji ei saa vahingoittaa ihmisen koriste- eikä hyötykasviviljelyksiä. Esimerkiksi niin sanotut

citykanit eivät täytä tätä ensimmäistä käskyä. Lisäksi pöydästä syömisellä Ranta tarkoittaa konk-

reettisestikin ihmisen pöydästä syömistä, jos vaikkapa lokki anastaa torilla ihmisen ruoka-annoksen.

Ranta kuitenkin mainitsee, että herneenkokoisilla aivoilla varustetulle lokille hävinnyt ”on kohta-

lonsa ansainnut. Kaupungissa eläminen vaatii urbaania oveluutta”. Pujo uhmaa toista käskyä ole-

malla riesa eli aiheuttamalla monille allergiaa (emt.). Vaikka pujo ei noudatakaan toista käskyä,

vaan on monille allergikoille todellinen riesa, on se helposti leviävänä kasvina varsin menestynyt

kaupunkialueilla. Ranta tarkoittaneekin menestymisellä ennemmin suosiota ihmisten keskuudessa.

Kolmatta käskyä eli metelöimiskieltoa uhmaavat Rannan mukaan Tampereella Iidesjärvellä viihty-
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vät naurulokit (emt., 31). Tampereella talvisin kaupungissa yöpyvät valtavat naakkaparvet ovat

myös herättäneet keskustelua metelöimisestä.

Käskyn hyvän vaikutelman antamisesta on Rannan mukaan parhaiten ottanut huomioon orava:

”PR-kampanjassaan parhaiten onnistui orava, joka itse asiassa ei ole muuta kuin rotta, jolla on

ollut hyvä mainoskampanja.” Ranta ihmettelee, miksi oravan taipumus rosvota linnunpesiä halu-

taan unohtaa. Toinen Suomessa tavattava orava on puolestaan ottanut haltuunsa viidennen käskyn

eli se on hankkinut ylemmän tason tukea: liito-orava on EU:n direktiivilaji, joten se vaikuttaa kaa-

voitukseen merkittävästi. Kuudennen käskyn uhmaajat eli myrkylliset lajit saavat silloin tällöin pal-

jon huomiota osakseen. Esimerkiksi kesällä 2007 Tampereella Aamulehti ruoti sivuillaan punakoi-

son kasvupaikkoja, vaikka monet myrkylliset kasvit, kuten valkovuokko tai kielo, saivat jatkaa kas-

vuaan myrkyllisyydestään huolimatta. Ranta toivookin malttia myrkyllisyyskeskusteluun, sillä

myrkkykasveilta voi suojautua helposti jättämällä ne syömättä. (emt., 31–32.) Tätä käskyä voinee

lähestyä myös siitä näkökulmasta, koetaanko lajin olevan jollain muulla tavalla terveydelle haitalli-

nen. Tällöin esimerkiksi muutaman vuoden takainen lintuinfluenssakohu näyttäytyisi lintujen koh-

dalla tämän käskyn rikkomisena. Monet taloyhtiöt kielsivät lintujen ruokkimisen ja ihmisiä valistet-

tiin lintuinfluenssan vaaroista, vaikka suurempi riski lintuinfluenssan tarttumiseen oli muualla kuin

linnuissa.

Seitsemännen käskyn matalalla profiililla Ranta (emt., 32) tarkoittaa, että kaupungissa menestyäk-

seen kasvin tulee olla tarpeeksi huomaamaton, jotta se ei ala häiritä. Pihatatar on hyvä esimerkki

matalan profiilin kasvista. Kahdeksannen käskyn monipuolisuudella Ranta tarkoittaa sitä, että esi-

merkiksi lisääntymistä ei saa jättää yhden tavan varaan. Muun muassa leskenlehti leviää lentävien

pähkylöiden mutta myös juurenkappaleiden avulla. Ranta mainitsee myös pulun, joka pesii kaupun-

geissa lähes ympärivuotisesti. Yhdeksännen käskyn eli typensuosimisen noudattaminen on kaupun-

gissa lähes elintärkeää, sillä typpeä ”tulee taivaalta nitraattilaskeumana ja puistoissa koirat levittä-

vät typpeä koiranputkien, nokkosten ja pujojen iloksi”. Lokit ja muut kaupunkien linnut ovat par-

haita kymmenennen käskyn noudattajia, sillä ne osaavat käyttää kaupunkirakennetta menestyksek-

käästi hyväkseen. Teollisuushallien katot näyttäytyvät lokeille yhtä hyvinä pesä- ja tähystyspaik-

koina kuin vesistöjen reunamilla olevat kalliot. Tutkimuksestani käy ilmi, että varpunen noudattaa

lähes jokaista menestyvän kaupunkilajin kymmentä käskyä. Ainoastaan typen suosiminen ja ylem-

män tason rahoituksen saaminen ovat tuottaneet varpuselle hankaluuksia.

Linnut ovat näkyvimmin kaupungistunut eliöryhmä ja ne kaikki ovat alun perin kotoisin kaupungin

ulkopuolelta. Lajin kaupungistuminen riippuu monista tekijöistä eikä se etene aina samalla vauhdil-



29

la. On myös täysin mahdollista, ettei laji kaupungistu kokonaan. Osa linnuista käy kaupungissa vain

syömässä tai nukkumassa, mutta osa asuu kaupungissa pysyvästi. (Vuorisalo 1999.) Osa linnuista

on otettu ilolla vastaan, osa niistä taas haluttaisiin toivottaa takaisin sinne, mistä ne ovat tulleetkin.

Kaikki kaupunkilaiset eivät kuitenkaan kiinnitä lintuihin välttämättä mitään huomiota – ainakaan

ennen kuin parkkeeraavat autonsa yöksi naakkojen yöpymispuun alle tai menettävät hillomunkkinsa

lokille.

Monet linnut ovat suhteellisen uusia tuttavuuksia kaupunkiympäristössä. Räkättirastaita ei vielä

1950-luvulla ollut Helsingissä paljoakaan, mutta muutamassa vuosikymmenessä siitä tuli kaupun-

gin yleisin pesimälintu. Helsingin varisten, mustarastaiden ja västäräkkien yksilömäärät kymmen-

kertaistuivat viidessäkymmenessä vuodessa. (Hanski 2007a, 115–117.) Tampereen ja samalla koko

Suomen ensimmäiset harmaalokkien kattopesinnät havaittiin vuonna 1975 Takon tehtaan katolla

kaupungin keskustassa. Nykyään Tampereen katoilla pesii viidestäkymmenestä sataan harmaalok-

kiparia. (Lehtinen 2008.) Pertti Ranta (2008f, 162–167) sanoo monipuolisen linnuston lisäävän

kaupungin viihtyisyyttä. Hän kuvailee Tampereen linnuston kaupunkilaistumista sekä sitä, kuinka

nykyisin itsestään selvät asiat ovat aikaisemmin olleet suuren hämmästyksen kohteita. Esimerkiksi

sinisorsat eivät ole aina talvehtineet Tammerkoskessa. Talvelta 1909–1910  on havaintoja monista

talvehtivista linnuista, mutta sinisorsaa ei mainita. Sinisorsan talvehtimiseen ja monien pikkulintu-

jen, kuten sinitiaisten ja viherpeippojen yleistymiseen kaupunkialueella on syynä ainakin talviruo-

kinnan lisääntyminen.

2.4.2 Kaupunkiluonnon muutos

Kaupunkilinnusto ja myös muu kaupunkiluonto muuttuu jatkuvasti. Monien uusien lajien lopulli-

sesta sopeutumisesta kaupunkiympäristöön ei ole takeita. Myöskään vanhojen kaupunkilajien py-

syminen mukana kaupungistumiskehityksessä ei ole täysin varmaa, vaikka tieto näistä vanhoista

lajeista lisääntyy. Yllättäviäkin asioita on tullut esiin, sillä esimerkiksi liito-oravan ei pitkään edes

tiedetty asuvan kaupunkien alueilla. Liito-orava on saanut paljon julkisuutta, josta suuri osa on kiel-

teistä. Liito-oravan vuoksi monet suunnitelmatasolla tai jopa toteutusvaiheessa pitkällä olevat kaa-

voitus- ja rakentamishankkeet on pitänyt keskeyttää ja miettiä uudelleen. Liito-oravasta on tullut

jopa kirosana, vaikka sen voi nähdä tuoneen kaavoitukseen uusia toimintamalleja.

Tampereen yliopiston Yhdyskuntatieteiden laitoksen, Pirkanmaan ympäristökeskuksen sekä Tam-

pereen kaupunkiseudun kuntien yhteisessä kehittämishankkeessa vuosina 2004–2006 pyrittiin etsi-
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mään toimintamalleja, joiden avulla liito-oravan suojelu ja maankäytön tarpeet kohtaisivat. Tarkoi-

tuksena oli kehittää nimenomaan paikallisia yhteistoimintamalleja, joissa kaikki osapuolet ovat mu-

kana suojelun suunnittelussa. Kun luonnonsuojelu liitetään luontoa muuttaviin käytäntöihin eli esi-

merkiksi metsätalouteen tai kaavoitukseen, siitä tulee tilannesidonnaista ja paikallista. Siksi on en-

tistä tärkeämpää, että paikalliset toimijat määrittelevät, millä tavoin luonnonsuojelu toteutetaan.

Tällä tavalla osapuolet myös sitoutuvat näihin toimintatapoihin. Tutkimusryhmä kutsuu tätä lähes-

tymistapaa yhteistoiminnalliseksi luonnonsuojeluksi. (A. Jokinen ym. 2007.)

Liito-oravahankkeen tutkija Ari Jokinen (2008, 86–99) jatkaa liito-oravan ja kaupunkisuunnittelun

käsittelyä myös lyhyemmässä artikkelissaan, jossa hän ottaa kantaa ihmisen ja muiden lajien suh-

teeseen. Jokisen mukaan myös kaupungissa elävät eläimet ovat kaupunkilaisia, ja tästä syystä myös

ne tulisi ottaa mukaan kaupunkisuunnitteluun (emt. 86). Käytännössä tämä ei tietenkään tarkoita

sitä, että eläinten pitäisi päästä äänestämään tai tekemään kansalaisaloitteita. Ihmisen pitää olla sel-

villä siitä, mitä eläimiä ja millaisissa ympäristöissä kaupungissa elää ja miten näiden ympäristöjen

muutokset vaikuttavat näihin eläimiin. Tämä ihmiselle annettu vastuu koskee myös kasveja ja muita

eliöryhmiä. Ari Jokinen kysyykin: ”Kun kaupunkia laajennetaan tai tiivistetään kaavoituksen avul-

la, ketkä kaupunkilaisista silloin hyväksytään neuvotteluun?” Esimerkiksi kaupungin julkisista ti-

loista, kuten toreista tai koirapuistoista, tulee julkisia vasta siinä vaiheessa, kun ne otetaan käyttöön.

Oman osansa tilasta saavat ihmiset, koirat, varpuset ja muut olennot, jotka käyvät tästä tilasta neu-

vottelua keskenään. (Emt. 90.) Näiden neuvottelujen tulokset siirtyvät tavalla tai toisella luottamus-

henkilöiden ja viranomaisten käymiin neuvotteluihin kansalaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen

kanssa. Jos lokit ovat neuvotelleet itselleen ihmisen mielestä liian suuren tilan torilta, voidaan kau-

pungin päättävissä elimissä päättää ryhtyä toimenpiteisiin, joilla lokkien elintilaa pienennetään.

Ari Jokinen (emt. 95–98) sanoo kaupungin olevan paikka, jossa syntyy uutta. Tällä hän ensinnäkin

viittaa kaupungin uudistumiseen, eri aikakausina muodissa olleisiin rakennustyyleihin ja arvoihin.

Nykyisin kaupunkeja pyritään uudistamaan tehokkuuden nimissä ja erilaiset toiminnat sijoitetaan

eri paikkoihin, koska esimerkiksi teollisuusalue ja lasten päiväkoti eivät voi sijaita päällekkäin.

Kaupunkiluonto pyritään ottamaan suunnittelussa huomioon perustamalla suojelu- ja virkistysaluei-

ta. Liito-oravan kannalta tämä ei kaikissa tapauksissa ole paras ratkaisu, koska sen elämään kuuluu

liikkua myös näiden kartalle piirrettyjen rajojen ulkopuolella. Toiseksi Jokinen sanoo kaupungin

uudistumisen tarkoittavan myös luonnon uudistumista: kaupunkimetsillä on erilaisia kehitysvaihei-

ta, puutarhojen kasvit kasvavat ja joutomaat villiintyvät. Näihin kehityskulkuihin sisältyy myös

paljon sellaista, josta kaupunki voi hyötyä. Se, että luonnolle annetaan mahdollisuus uudistua ja

kehittyä, on myös kaupunkisuunnittelun tapa uudistua.
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Ari Jokisen (emt. 98–99) mukaan liito-orava ajaa vähemmistöryhmien asiaa, koska se muistuttaa

kaupungin muista eläimistä ja niiden asemasta ihmisten keskuudessa. Osalla eläimistä, kuten lem-

mikkieläimillä, on vahva asema. Toisten asema perustuu niiden viihdyttävyyteen, kuten Särkännie-

men delfiineillä. Osa eläimistä on haluttu pois silmistä, joten kotitarvesiat, Pispalan hevosmakkara-

tehdas ja Sorsapuiston teurastamo on siirretty muualle. Kaupunkilaiset eivät näe villieläimiäkään

kovin usein, vaikka ehkä haluaisivatkin. Kun kaupunkilainen tapaa villieläimen, voi siitä nousta

kohu, jos esimerkiksi poliisi ampuu kaupungin keskustassa hirven. Kaupungissa on kuitenkin paljon

villieläimiä, vaikka ne eivät kaikki olekaan näkyvillä. (Emt.) Useissa tapauksissa ne nähdäänkin,

mutta niihin ei kiinnitetä välttämättä mitään huomiota. Väitän, että varpunen on tästä erittäin hyvä

esimerkki. Niin varpusen kuin muidenkin kaupungeissa elävien lajien – eikä lainkaan vähiten ihmi-

sen – vuoksi, kaupunkiluonto tulisi nähdä uudella tavalla.

Kaupunkiluonto ei ole toistaiseksi saanut sitä huomiota, minkä se olisi ansainnut. Urban Biodiversi-

ty and Design -verkosto (URBIO) koostuu eri alojen tutkijoista, joita yhdistää kiinnostus kaupun-

kiekologiaa kohtaan. URBIO:n tarkoituksena on saada kaupunkiluonto omana kokonaisuutenaan

mukaan biodiversiteettisopimukseen. URBIO:n mukaan kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja

luonnon monimuotoisuuden pieneneminen ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Tästä syystä taistelu

maapallon elämän puolesta (Battle for life on Earth) käydään urbaaneissa ympäristöissä. (Urban

Biodiversity and Design -verkoston Internet-sivut.) Kestävää kehitystä ajava Paikallisagenda 21

perustuu siihen, että globaaleihin ongelmiin pyritään löytämään ratkaisu paikallisella tasolla. Myös

biodiversiteettisopimus konkretisoituu paikallisesti silloin, kun kunnat ovat vastuussa kaavoitukses-

ta tai luonnonsuojelusta alueellaan. URBIO esittää, ettei kumpikaan sopimus ole toistaiseksi saanut

kaupungeissa aikaan sellaista toimintaa, jolla olisi ollut merkitystä kestävän kehityksen tai biologi-

sen monimuotoisuuden edistämiseksi (emt.).

URBIO listaa viisi syytä sille, miksi kaupunkiluonnon merkitystä pitäisi nykyisestä korostaa. En-

sinnäkin urbaaneilla ekosysteemeillä on omat erityiset tunnusmerkkinsä. Toiseksi kaupunkiluonto

on evoluution ja sopeutumisen keskiössä. Kolmanneksi kaupungeissa tiivistyy alueellinen luonnon

monimuotoisuus. Neljänneksi kaupunkiluonnon monimuotoisuus voi enenevässä määrin myötävai-

kuttaa elämänlaatuun urbaanissa ja globaalissa yhteiskunnassa. Viidenneksi kaupunkiluonnon mo-

nimuotoisuus on ainoa luonnon monimuotoisuus, jonka monet ihmiset suoraan kokevat. URBIO

asettaakin tavoitteita kaupunkiluonnon merkityksellisyyden lisäämiseksi. Kaupunkien alueilla ole-

vaa luonnon monimuotoisuutta pitäisi tuoda enemmän julkisuuteen. Ihmisten, kaupunkiluonnon ja

globaalin monimuotoisuuden yhteyttä tulisi tutkia ja selvittää, kuten myös kaupunkiluonnon ja il-

mastonmuutoksen välistä suhdetta. Tärkeää olisi myös löytää yhteistyökanavia tutkijoiden, päät-



32

täjien, poliitikkojen ja kansalaisten välille sekä lisätä kaupunkiluonnon tuntemusta koulutuksellisin

keinoin. (Emt.)

Luonnonsuojelun huomio tulisi kiinnittää uudenlaisiin asioihin, kuten tavallisiin lajeihin tavallisissa

ympäristöissä. Kaupunkiluonto on erittäin hyvä esimerkki tällaisesta tavallisesta ympäristöstä, jon-

ka merkitystä ei ole vielä täysin ymmärretty. Esimerkiksi kaupunkiluonnossa uhanalaiset, mutta

muualla runsaat lajit eivät saa sitä huomiota, jonka ne tarvitsisivat. Niiden katoaminen tekisi kau-

punkiluonnosta vähemmän monimuotoista. Meluvallit ja muut kaupunkikuvallisesti vähäpätöisiksi

vaikkakin toiminnallisesti tärkeiksi koetut alueet ovat usein luonnon monimuotoisuuden kannalta

kaikkein rikkaimpia, mutta niiden merkitystä ei ole vielä täysin tunnustettu. Sen sijaan puistojen ja

virkistysalueiden tärkeys on saanut paljon huomiota osakseen. Esimerkiksi Tampereen kaupungin

Suunnittelupalvelut on tehnyt Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksen. Sen tarkoitukse-

na on elinympäristön elinvoimaisuuden, terveellisyyden, turvallisuuden ja viihtyisyyden lisääminen

ja ympäristön kehittäminen. Tähän on tarkoitus päästä säilyttämällä olemassa olevaa luontoa ja

kunnioittamalla maisemarakenteen perinteitä. Erityisesti yhtenäisen viherverkoston luominen näh-

dään selvityksessä tärkeänä asiana. (Tampereen kaupungin Suunnittelupalvelut 2008, 11.)

Ranta kirjoittaa nykyihmisen tarvitsevan monenlaista lukutaitoa, kuten medialukutaitoa, poliittista

lukutaitoa ja ekologista lukutaitoa. Ekologinen lukutaito auttaa ihmistä ymmärtämään esimerkiksi

sitä, miksi vaahteranlehdissä on mustia täpliä tai miksi kävelytien varressa on koiranputkia. Ranta ei

tarkoita ekologisen lukutaidon olevan lajien opettelemista ulkoa, vaan luonnon ilmiöiden ymmär-

tämistä. (Ranta 2008a. 10–11.) Kaupunkiolosuhteissa ekologista lukutaitoa voisi kutsua kaupunkie-

kologian lukutaidoksi. Kaupunki on monella tapaa erilainen ympäristö kuin muut ympäristöt, mutta

toisaalta se toimii täysin samojen luonnonlakien ja -ilmiöiden mukaan.

Vaikka kaupunki onkin erityisesti ihmisen asuinpaikka, ei sitä saisi täysin alistaa vain ihmisen toi-

minnalle. Vaikka suojaviheralueiden ja meluvallien ensisijainen merkitys onkin suojata ihmisiä

erilaisilta kaupungeissa ilmeneviltä haitoilta, kuten pakokaasuilta ja melulta, tulisi niiden toisenlais-

ta merkitystä nostaa enemmän esiin. Vaikka moottoritien reunassa kulkeva penger onkin siinä ensi-

sijassa siksi, että autoilija havaitsisi esimerkiksi hirvet paremmin, on penkereellä myös toinen mer-

kitys. Käytännössä se on niitty, koska sen kasvillisuus pidetään tarkoituksellisesti matalana näky-

vyyden parantamiseksi. Tällaiset tienvarsiniityt ovat tärkeitä korvaavia elinympäristöjä monille

hyönteisille (esim. Valtonen 2006).

Vuosi 2010 on nimetty luonnon monimuotoisuuden teemavuodeksi. Suomen luonnonsuojeluliitto

on valinnut omaksi teemakseen lähiluonnon. Järjestön tarkoituksena on herätellä ihmisiä tarkkaile-
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maan lähiluontokohteita, esimerkiksi taajamametsiä, hautausmaita ja jättömaita. Lisäksi Suomen

luonnonsuojeluliitto kehottaa hoitamaan omaa pihaa luonnonmukaisella ja luonnon monimuotoi-

suutta lisäävällä tavalla. (Suomen luonnonsuojeluliiton Internet-sivut.) Kaupunkiluonnon merkitys

onkin suuri myös ihmisten vuoksi. Lähiluontoon tutustumalla ja sen hyväksi toimimalla ihmisten

oma elämä rikastuisi miellyttävällä tavalla, eikä heidän välttämättä tarvitsisi lähteä pois kaupungista

elämysten perässä.
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3 Aineisto ja analyysimenetelmä

Halusin haastatella tutkimustani varten sellaisia henkilöitä, joilla olisi potentiaalia toimia jollain

tavalla varpusen hyväksi. Haastateltavat ovatkin kaikki omalla tavallaan asiantuntijoita joko itse

varpuseen tai varpuseen läheisesti kuuluviin asioihin liittyen. Varpusen tarinaa varten olisin voinut

haastatella myös niin sanottuja tavallisia ihmisiä, joiden pihoissa varpuset elävät. Rajasin heidät

kuitenkin pois käytännön syistä, sillä tutkimusalueeni olisi laajentunut turhan paljon tutkimuskysy-

myksiini nähden. Olisi lisäksi ollut vaikeaa valita ne haastateltavat, jotka olisivat edustaneet kaikkia

tavallisia ihmisiä. Olen jäsennellyt keräämäni aineiston narratiivisen analyysin avulla rakentamalla

tarinan varpusesta. Aineistoa olisi varmasti voinut tutkia myös muilla menetelmillä, mutta narratii-

vinen analyysi tuntui mielenkiintoiselta ratkaisulta. Tämä ei liene ihme, sillä olen lapsesta asti kir-

joittanut satuja ja tarinoita.

3.1 Haastattelut

Tutkimustani varten tein kolmetoista teemahaastattelua, joista kertyi puhtaaksikirjoitettuna yli 160

sivua tekstiä. Haastatteluista neljä tein vuonna 2007 kandidaatin tutkielmaani varten. Loput haastat-

telut on tehty vuonna 2009, jolloin haastattelin uudelleen kahta aikaisemmin haastattelemaani hen-

kilöä. Tein haastatteluita moneen eri otteeseen vuoden 2009 aikana. Pyysin haastatteluja sen perus-

teella, keitä henkilöitä ja mitä organisaatioita aikaisemmissa haastatteluissa sekä lukemassani kirjal-

lisuudessa tuli esiin. Koin tällaisen tavan mielekkääksi aineistonkeräystavaksi, sillä tietämykseni

tutkimuksen aihepiiristä kasvoi tekemieni haastatteluiden, niiden purkamisen ja käsittelemisen sekä

lukemani kirjallisuuden mukana. Jos olisin tehnyt kaikki haastattelut lyhyen ajan sisällä, olisi to-

dennäköisesti jotain mielenkiintoista jäänyt kysymättä kokonaan.

Jäsensin haastattelukysymykset erilaisten teemojen alle. Halusin antaa haastateltavalle mahdolli-

suuden ottaa esille juuri ne asiat, jotka hän kokee tärkeäksi. Kysyin esimerkiksi sitä, millä taholla

olisi parhaat mahdollisuudet suojella varpusta, vaikka olisin voinut kysyä erikseen, mitkä ovat jär-

jestöjen, viranomaisten sekä yksittäisten ihmisten valmiudet ja mahdollisuudet varpusen suojeluun.

Toki joissakin haastatteluissa otin puheeksi myös ne toimijat, joita haastateltava ei itse ottanut pu-

heeksi. Kaikissa kevään 2007 haastatteluissa käytin samaa haastattelurunkoa (Liite 2.), mutta tutki-

musaiheeni laajentumisen myötä tein vuoden 2009 haastattelut eri periaatteella. Koska haastatelta-

vat toimivat hyvin erilaisissa rooleissa varpuseen nähden, koostin haastattelukysymykset kutakin
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haastattelua kohden eri tavoin (Liite 3.). Osa kysymyksistä oli samoja, mutta haastateltavan toimen-

kuvasta riippuen painotin eri asioita.

Jouko Sipari toimii biologian ja maantiedon opettajana Tampereen yhteiskoulun lukiossa, minkä

lisäksi hänellä on oma ympäristöarviointeja tekevä yritys. Hän on tehnyt ainutlaatuisen laajaa tut-

kimusta Tampereen varpusista, mikä olikin pitkälti pohjana molemmissa hänen antamissaan haas-

tatteluissa. Jouko Siparin kevään 2009 haastattelu tapahtui ulkona, joten se teki haastattelutilantees-

ta ohiajavien autojen ja nauhurin toiminnan varmistamisen vuoksi hieman normaalia haasteelli-

semman. Toisaalta se toi haastatteluun sellaisen ulottuvuuden, jota ei tavanomaisissa sisällä ja pöy-

dän ääressä tehtävissä haastatteluissa saavuteta: oli varsin mukavaa kuunnella ja katsella varpusia

samaan aikaan, kun Jouko Sipari kertoi niiden elinolovaatimuksista.

Haastattelin kahdesti myös ympäristöneuvos Pertti Rassia. Hän on tutkinut ja rengastanut varpusia

kymmeniä vuosia. Erityisen tarkasti hän on seurannut oman kotitalonsa varpuspopulaatiota Kangas-

alla. Tarkoituksenaan hänellä oli tehdä tästä populaatiosta viidenkymmenen vuoden seurantatutki-

mus, mutta varpusen vähenemisen ja katoamisen vuoksi tutkimus jäi kesken. Rassi työskentelee

ympäristöministeriön Luontoympäristöosastolla vastuualueenaan uhanalaisten lajien suojelu sekä

metsäluonnon suojelu. Hän toimii puheenjohtajana Lajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryh-

mässä eli LAUHA:ssa. Pertti Rassin ja Jouko Siparin haastatteluihin viittaan vuosilukujen kera,

koska haastattelin heitä kahdesti.

Uppsalan yliopiston Populaatiobiologian laitoksen dosentti Pekka Rintamäkeä haastattelin vuonna

2007. Väitöskirjansa hän on tehnyt teerestä, mutta siirtynyt tämän jälkeen tutkimaan pikkuvarpusta

eli varpusen lähintä sukulaista. Hän on toiminut myös Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen Lin-

tuviesti-lehden toimittajana. Neljäs vuoden 2007 haastateltavani oli professori Risto A. Väisänen.

Hän toimii Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon selkärankaisosaston johtajana ja

vastaa muun muassa Suomen Lintuatlaksesta eli lintujen levinneisyyden kartoittamiseen kohdistu-

vasta tutkimuksesta.

Timo Vuorisalo toimii Turun yliopiston Biologian laitoksella lehtorina ja dosenttina tutkimusaloi-

naan evoluutioekologia, kaupunkiekologia sekä ympäristöhistoria. Hänen haastattelussaan painotin

erityisesti kaupunkiekologiaa. Myös Esa Lehikoinen työskentelee Turun yliopiston Biologian lai-

toksella lehtorina ja dosenttina. Hänen tutkimusalaansa ovat ympäristöekologia, lintuekologia sekä

ekologian historia. Lehikoinen on ollut mukana pitkäaikaisessa varpuslintuja tutkivassa hankkeessa,

minkä lisäksi hän on jäsenenä LAUHA:n lintutyöryhmässä. Hänelle esitin kysymyksiä muun muas-

sa varpusen elinympäristövaatimuksista. Erikoistutkija Juha Tiainen työskentelee Riista- ja kalata-
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louden tutkimuslaitoksella (RKTL) ja on LAUHA:n lintutyöryhmän puheenjohtaja. Hänelle esitin

kysymyksiä muun muassa lintutyöryhmän ja LAUHA:n toiminnasta.

Filosofian maisteri Jaana Kekkonen toimii tutkijana Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden

laitoksella. Haastattelussaan hän kertoi muun muassa väitöskirjatutkimuksestaan, joka koskee var-

pusen luonnonsuojelubiologiaa. BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi

antoi haastattelussaan vastauksia muun muassa lintujen suojeluun liittyen. Pirkanmaan lintutieteelli-

sen yhdistyksen (Pilyn) puheenjohtaja Jukka T. Helin kertoi haastattelussaan Pilyn toiminnasta sekä

järjestöjen roolista osana luonnonsuojelua. Anna Schulman toimii ylitarkastajana Maaseutuviraston

pinta-alatukiyksikössä. Hänen vastuullaan ovat täydentävät ehdot, joita kaikilta tukia saavilta viljeli-

jöiltä vaaditaan. Aikaisemmin hän on työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa, jossa hän on

muun muassa toiminut luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin perinnebiotooppiryhmän sihteerinä

ja hankkeen koordinaattorina.

En ole yksilöinyt haastateltavien mukaan kaikkia varpusen tarinan tapahtumia, koska monet haasta-

teltavat käsittelivät vastauksissaan samoja asioita. Myöskään kaikki haastatteluissa käydyt keskuste-

lut eivät näy suoraan tässä tutkimuksessa, sillä esitin haastatteluissa paljon taustoittavia kysymyk-

siä. Näiden tietojen avulla olen osannut kohdentaa esimerkiksi tutkimuksen teoreettista taustaa oi-

keaan suuntaan. Sain haastateltaviltani myös monia kirjallisuusvinkkejä, joita en välttämättä olisi

itse löytänyt tai osannut etsiä.

Käytän aineistona myös monia sähköpostiviestejä, joita olen saanut sekä haastateltaviltani että muil-

ta henkilöiltä. Lähetin osalle haastateltavista lisäkysymyksiä koskien joko heidän haastatteluissaan

tai muissa haastatteluissa esiinnousseita asioita. Johtava erikoissuunnittelija Maire Väisänen Tam-

pereen kaupungin Asemakaavoituksesta sekä suunnittelija Marjaana Tuoriniemi Tampereen kau-

pungin Vihersuunnittelusta vastasivat kaupunkisuunnittelua ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta

koskeviin kysymyksiin. Tampereen yliopiston Yhdyskuntatieteiden laitoksen tutkija, Riikka Borg,

vastasi kysymyksiini kuukkelista. Viittaan sähköposteihin vuosiluvulla, mikäli olen käyttänyt sa-

malta henkilöltä useampaa sähköpostia aineistona.

3.2 Narratiivinen analyysi

Latinankielessä narratio tarkoittaa kertomusta ja narrare kertomista, englanniksi vastaavat sanat

ovat narrative ja narrate. Narratiivi voidaan suomentaa sanalla kertomus tai tarina. Narratiivisuus

on tutkimuksessa lähestymistapa, jolla huomio kohdistetaan tietoa rakentaviin ja välittäviin kerto-
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muksiin. Narratiivisuus on ollut jo kauan yksi tutkimustapa filosofiassa sekä kirjallisuus- ja kielitie-

teissä, mutta 1980-luvulta lähtien sen käyttö on lisääntynyt myös muilla tieteenaloilla. (Heikkinen

2007, 142 152.) Narratiivisuus voi näyttäytyä neljällä eri tavalla: tiedon prosessina, tutkimusaineis-

ton luonteena, työvälineenä sekä aineiston jäsentämisen tapana. Ihmiset rakentavat tietonsa ja iden-

titeettinsä kertomusten avulla. Tällöin kyseessä on tiedon prosessi. Jokainen ihminen rakentaa omaa

todellisuuttaan ja tietojaan aiempien tietojensa ja kokemustensa eli kertomusten varaan. Näin ollen

eri ihmisten todellisuudet ovat erilaisia. Uudet tarinat ja kokemukset muokkaavat ihmisen kuvaa

todellisuudesta. Ymmärrämme myös itsemme ja rakennamme identiteettiämme kertomusten kautta.

Tutkimuksen teossa kertomukset ovat sekä tutkimuksen lähtökohta että sen lopputulos. Aikaisem-

mat tutkimukset ja uusi aineisto muodostavat tutkimuksessa uuden kertomuksen, joka liitetään mu-

kaan tutkimustiedon tietovarantoon. Objektiivisen totuuden tuottaminen onkin tällä tavoin mahdo-

tonta saavuttaa, vaikka jonkinlainen autenttinen näkökulma todellisuudesta on mahdollista selvittää.

(Emt. 144.) Varpunen liittyy hyvin läheisesti ihmiseen, joten varpusen tarinan avulla meidän on

ehkä mahdollista oppia jotain myös itsestämme.

Narratiivisuus voi tarkoittaa myös tutkimusaineiston luonnetta. Suullinen tai kirjallinen kerronta,

esimerkiksi haastattelut, päiväkirjat tai elämäkerrat, ovat narratiivisia aineistoja. Tällaisilta aineis-

toilta ei välttämättä vaadita kertomukselle tyypillisiä tunnuspiirteitä, kuten sitä, että tarinalla on al-

ku, keskikohta ja loppu sekä jonkinlainen juoni. Narratiivisuutta voidaan käyttää myös työvälineenä

esimerkiksi psykoterapiassa. Asiakas kertoo kertomusta itsestään, elämäntarinaansa, jonka ajatel-

laan toimivan epäedullisesti hänen kannaltaan. Terapian tarkoituksena on rakentaa uusi elämäntari-

na, jonka avulla asiakas pyrkii pääsemään yli ongelmistaan. (Emt.)

Narratiivisuudella voidaan viitata myös aineiston jäsentämisen tapaan, joka voi olla joko narratii-

vien analyysia tai narratiivista analyysia. Narratiivien analyysissa nimensä mukaisesti analysoidaan

narratiiveja eli tarinoita. Narratiivien analysoinnissa tutkitaan kertomuksia ja luokitellaan niitä eri-

laisiin luokkiin metaforien tai kategorioiden avulla. Narratiivinen analyysi puolestaan pyrkii koos-

tamaan kokonaan uuden tarinan aineiston ja sen kertomusten pohjalta. (Polkinghorne 1995, 6–8,

Heikkisen 2007, 148–151 mukaan.) Omassa tutkimuksessani analyysitapana on narratiivinen ana-

lyysi.

Heikkinen (2007, 155–156) viittaa tekstissään Hatchin ja Wisniewskin (1995, 113–135) tutkimuk-

seen siitä, mitkä syyt erottavat narratiivisen tutkimuksen muusta laadullisesta tutkimuksesta. Ensin-

näkin narratiivisessa tutkimuksessa huomio kohdistetaan yksilön merkityksenantoon eli siihen, mil-

laisia merkityksiä asioille annetaan tarinoiden kautta. Narratiivisessa analyysissa tutkija pyrkii yh-
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dessä tutkittavan kanssa luomaan asioille yhteisiä merkityksiä. Muussa laadullisessa tutkimuksessa

annetaan narratiivista tutkimusta enemmän painoa etukäteen laadituille kyselylomakkeille ja haas-

tattelukysymyksille sekä sille, millaisia vastauksia odotetaan. (Hatch & Wisniewski 1995, 113–135,

Heikkisen 2007, 155–156 mukaan.) Varpusen vähenemiseen liittyy paljon sellaisia asioita, joista ei

voida olla varmoja. Pyrinkin painottamaan haastattelutilanteissa sitä, että haastattelukysymyksiin ei

tarvitse löytyä tarkkoja ja spesifejä vastauksia. Toivoin haastateltavilta enemmänkin ajatuksilla lei-

kittelyä.

Toinen ero narratiivisen tutkimuksen ja muun laadullisen tutkimuksen välillä on siinä, että tutkija ja

tutkittava saavuttavat yhteisen ymmärryksen asioista. Käytännössä tämä tarkoittaa usein sitä, että

tutkija ja tutkittava työskentelevät läheisesti yhdessä pitkän aikaa. Mahdollista on sekin, että tutkija

tutustuu tutkittavaan myös muita metodeja käyttäen: jos tutkittava on esimerkiksi kuollut, voi tutki-

ja tehdä tutkimusta lukemalla tutkittavan elämäkertaa tai haastattelemalla tutkittavan entisiä työto-

vereita tai muita läheisiä. (Emt.) Oma tutkimuskohteeni on sellainen, etten voi mennä suoraan haas-

tattelemaan varpusia ja kyselemään heiltä, mistä heidän vähenemisensä johtuu ja kuinka siihen voi-

taisiin ihmisten toimesta vaikuttaa. Yhteisymmärrykseen pääseminen varpusen kanssa onkin tästä

syystä hieman haasteellista. Käytännössä valitsin haastateltaviksi henkilöitä, jotka työnsä ja harras-

tustensa ansiosta voivat puhua varpusten puolesta.

Kolmanneksi narratiivinen tutkimus eroaa muusta laadullisesta tutkimuksesta siten, että tutkimuk-

sella on usein käytännön merkitystä tutkittavan elämään. Narratiivisen tutkimuksen tarkoitus ei ole

vain kuvata maailmaa, vaan muuttaa sitä kohentamalla tutkittavien elinolosuhteita. (Emt.) Tämän

tutkimuksen tarkoituksena on koota yhteen sellaisia asioita, joilla voi olla vaikutusta varpusten elin-

oloihin ja menestymiseen. Varpuset eivät kuitenkaan tässä yhteydessä ole aivan sellainen tutkimus-

kohde kuin se, mitä Hatch ja Wisniewski tarkoittavat, sillä he erittäin todennäköisesti rajaavat tut-

kimuskohteet vain ihmisiin. Neljäs ero narratiivisen ja muun laadullisen tutkimuksen väliltä löytyy

tietämisen subjektiivisuudesta. Narratiivisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole saada aikaan objektii-

vista tai yleistettävää tietoa, vaan paikallista, henkilökohtaista ja subjektiivista tietoa. Modernistinen

ja empiristinen tiedonjärjestys pitää tätä heikkoutena, mutta narratiivisen tutkimusotteen näkökul-

masta tämä onkin nimenomaan vahvuus. Subjektiivisuus takaa sen, että yksittäisten ihmisten äänet

kuuluvat autenttisemmin kuin perinteisessä laadullisessa tutkimuksessa. (Emt.) Tästä seuraa myös

se, että:

tieto muodostuu näin moniäänisempänä ja kerroksellisempana entiteettinä, joukkona pieniä ker-
tomuksia, eikä pelkisty yhteen, universaaliin ja monologiseen ”suureen kertomukseen”, joka
toimii usein myös vallan ja manipuloinnin välineenä. (Emt.)
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Polkinghorne (1995, 6–8) sanoo tarinan olevan erityinen tapa tuottaa puhetta. Tarinassa tapahtumat

ja teot piirtyvät kokonaisuudeksi juonen avulla. Polkinghorne antaa esimerkin kahdesta lauseesta,

jotka erillään ovat vain kaksi eri tapahtumaa, mutta yhdistettynä ne kertovat paljon enemmän: ”The

king died; the prince cried.” Kun tiedetään, että kuningas on kuollut, tiedetään myös, miksi prinssi

itki. Polkinghornen mukaan tarinat usein koskevat ihmisen toimintaa, kuten yrityksiä ratkaista on-

gelmia tai viedä keskeneräisiä asioita päätökseen. Tarinoiden aikajänne voi olla joko pitkä tai lyhyt,

mutta siitä huolimatta niillä on alku ja loppu. Tarina ei kerro kaikkea tapahtunutta, vaan jättää tari-

nan päämäärän kannalta epäoleelliset asiat vain tarinan taustalle. Sama tarina voi saada monia muo-

toja, sillä se voi olla puhe, tanssiesitys tai elokuva.

Alasuutarin (1994, 117–118) mukaan myös sellaisista teksteistä, jotka eivät varsinaisesti ole tarinoi-

ta, voidaan löytää juoni. Tekstistä voidaan etsiä toimijoiden päämääriä, keinoja päämääriin pääse-

miseksi sekä esteitä näiden tiellä. Aineistostani löytyy tarinalle myös päähenkilöitä ja tapahtuma-

paikkoja. Näitä ei lukemissani narratiivisen tutkimuksen oppaissa peräänkuuluteta, mutta mielestäni

ne liittyvät oleellisesti tarinoihin. Narratiivisen analyysin elementtejä voi kuvata seuraavan kaavion

avulla. Tarina alkaa aina jostakin. Tässä lähtötilanteessa usein selvitetään tarinan ja sen päähenkilön

taustaa. Lisäksi usein kerrotaan päähenkilön tavoitteista tai päämääristä, joihin päähenkilö pyrkii

pääsemään erilaisia keinoja käyttämällä. Joskus käy niin, että päämäärän tielle nousee esteitä, jotka

tarinan päähenkilön on kierrettävä toisilla keinoilla.

Kaavio 2 Narratiivinen analyysi

LÄHTÖ-
TILANNE

Este Este

PÄÄMÄÄRÄ

Keino

Keino

Alasuutari (2001, 10) vertaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta dekkarikirjallisuuteen varsin osuvas-

ti: Kummassakin pyritään ratkaisemaan mysteereitä ja ongelmia tietyillä välineillä, jotka hyödyntä-

vät johtolankoja ja niiden yhteyttä toisiinsa. Laadullisessa tutkimuksessa näitä välineitä ovat erilai-

set analyysimenetelmät. Johtolankoina voidaan pitää tutkimusta varten haastattelun antaneita henki-
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löitä. Yhteiskuntatutkimuksen ja salapoliisiromaanien kiinnostus kohdistuu Alasuutarin (emt.) mu-

kaan usein ajankohtaisiin teemoihin. Myös varpusen tarinasta on löydettävissä dekkarimaisia piir-

teitä, sillä ei tiedetä varmasti, mikä syy johti varpusen ahdinkoon. Syyllistä on haettu jopa etsintä-

kuulutuksin: isobritannialainen The Independent -lehti lupasi 2000-luvun alussa varpusen vähene-

misen syyn selvittäjälle viiden tuhannen punnan palkkion (McCarthy 2000, The Independent

-lehden Internet-sivut). Kukaan ei ole vielä lunastanut luvattua summaa, vaikka monia eri teorioita

onkin esitetty.

Pidän kertomuksellista analyysimenetelmää oivana tapana tutkia aineistoani, koska siitä on löydet-

tävissä niin paljon tarinallisia elementtejä. Narratiivinen jäsentely jakaantuu työssäni kahteen osaan.

Ensin neljännessä luvussa keskityn varpusen tarinaan eli etsin haastatteluista erilaisia teemoja, jotka

sitten yhdistelen tarinaksi. Tässä tutkimuksessa varpusen tarinalla on vain kaksi löyhästi rajattua

tapahtumapaikkaa, vaikka varpusen tarinassa tapahtumapaikkoja on varmasti yhtä monta kuin on

yksittäisiä varpuspopulaatioitakin. Viides luku käsittelee varpusen suojelua, ja siinä käyn läpi tari-

nan elementtejä eli päähenkilöitä, päämääriä, esteitä ja haasteita. Moni haastateltavistani on yksi-

tyishenkilönä tai ryhmänsä edustajana merkittävässä roolissa varpusen suhteen. Olen jaotellut tari-

nan päähenkilöt erilaisiin ryhmiin ja organisaatioihin, mutta olen nostanut esiin myös yksittäisten

toimijoiden rooleja. Varpusen tarinassa keinot ovat usein myös mahdollisuuksia ja esteet haasteita

ja joissakin tapauksissa sama asia voi olla sekä haaste että mahdollisuus.

Narratiivisuus näyttäytyy tutkielmassani kolmella tavalla. Ensimmäinen ja kaikkein selkein tarinal-

lisuutta kuvaava asia on se, että käytän narratiivista analyysia aineiston jäsentämistapana. Toiseksi

olen halunnut tuoda esiin niitä pieniä tarinoita ja muistoja, joita haastateltavat ovat esimerkkeinä

kertoneet haastatteluissaan. Tästä syystä tutkielmassa onkin paljon sitaatteja. Näillä pienillä kerto-

muksilla tarkoitukseni on osoittaa, että haastateltavilla on omakohtainen yhteys varpuseen. Kolmas

tarinallisuuteen viittaava asia on se, kuinka itse tutkimus on edennyt. Tämän tutkimuksen oma tari-

na sai alkunsa syksyllä 2006 aloittaessani kandidaattiseminaarin. Tuolloin en olisi osannut odottaa

niitä käänteitä ja lopputuloksia, mitä tutkimus lopulta toi varpusesta esiin.
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4 Varpusen tarina

Varpusen sirkutusta voi kuulla melkein missä tahansa, missä on ihmisasutustakin. Se on pitkään

ollut ihmisen seuralainen ja hyötynyt ihmisen tarjoamista elinmahdollisuuksista. Sitä ei kuitenkaan

aukottomasti tiedetä, missä varpunen eli ennen sen lyöttäytymistä yhteen ihmisen kanssa.

Se on mahdollisesti ainoa lintulaji, jonka alkuperäistä elinympäristöä ei tiedetä. Sikäli kuin mä
tiedän, niin [… ] on arvailuja, että se on pensaikkolaji Lähi-idästä. Varpunen ei missään elä
luonnonvaraisessa elinympäristössä eli me ei oikeestaan todellakaan tiedetä. Se on tavallaan ali-
arvostettu ihmisen uskollinen seuralainen. Meidän pitäis tuntea tämmöstä toveruutta varpusta
kohtaan. Ollaan samassa veneessä. (Timo Vuorisalon haastattelu)

Varpusen ja ihmisen yhteisen taipaleen oletetaan saaneen alkunsa, kun ihminen alkoi viljellä maata.

Arkeologit ovat ajoittaneet maanviljelyn alkamisen yhdeksän tuhannen vuoden päähän niin sanotul-

le hedelmällisen puolikuun alueelle eli Kaukoidän ja Välimeren itärannikon välille, Niilin, Eufratin

ja Tigrisin jokivarsille. Ensimmäiset ihmisen viljelemät kasvit olivat erilaisia heiniä. (McGavin

2007, 36.) Ihmisen ei enää tarvinnut liikkua ravinnon perässä, koska ravintoa pystyttiin tuottamaan

yhdessä paikassa. Maanviljely mahdollisti myös pysyvän asutuksen. Siemeniä syövä varpunen oppi

hyödyntämään ihmisen tarjoamia pysyviä ruokapaikkoja. Se muutti ihmisen lähettyville, kun ihmi-

nen muuttui keräilijä-metsästäjästä maanviljelijäksi ja alkoi kasvattaa kotieläimiä, kuten kanoja.

Viljelykulttuurin siirtyminen uusille alueille sai varpusen seuraamaan perässä. Haastateltavat pitivät

oleellisena syynä varpusen habitaattimuutoksille erityisesti varpusen älykkyyttä ja tilannetajua.

Ilmeisesti [varpusen] kulttuuritausta johtuu siitä, että Lähi-idässä joskus [… ] viis vai kaheksan-
tuhatta vuotta sitten vai ehkä aikasemminkin, niin se on näihin maalaiskulttuureihin oppinut,
kun ihmiset jo jonkinmoisissa taloissa asuivat ja ennen kaikkea viljaa viljelivät. Varpunen on
oppinut sitä tarjottua viljaa käyttämään hyväkseen ja pesimään sitten näissä ihmisten asumuk-
sissa, ja ilmeisesti tämä kaikki muu on vaan sitten, että se soveltaa kaupungeissa näitä taitoja,
mitkä se on oppinut siellä aikoinaan näissä Lähi-idän maalaiskylissä. (Risto A. Väisäsen haas-
tattelu)

Nykyvarpusen elinympäristövaatimuksista voidaan Siparin mukaan päätellä, että varpusen alkupe-

räinen elinympäristö oli vuorenrinnealue. Sen elinympäristöstä löytyi pensaita, kallioita ja avointa

maastoa. Varpusen nykyisestä elinympäristöstä on löydettävissä nämä elementit.

Täällä on paljasta maata ja täällä on kallioseinämiä eli noita talojen pystysuoria seiniä ja pen-
sasaidan pensaita. Varsinkin tuo orapihlaja on sellanen, mitä tuo varpunen suosii. (Jouko Siparin
haastattelu 2007)

Varpunen on erittäin paikkauskollinen lintu, ja se on valloittanut uusia alueita melko hitaasti. Var-

punen on tästä huolimatta erittäin laajalle levinnyt lintulaji, ja tästä sen on kiittäminen ihmistä. Vii-

meisen sadankuudenkymmenen vuoden aikana sen elinpiiri on enemmän kuin kaksinkertaistunut,

koska ihminen on istuttanut varpusia uusiin maihin ja uusille mantereille. (Vuorisalo ym. 1993.)
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Kuubaan ensimmäiset varpuset tuotiin munkkien toimesta vuonna 1850. Samana vuonna vapautet-

tiin kahdeksan varpusparia New Yorkin Brooklyn Parkissa, mutta ne eivät selvinneet seuraavaan

kevääseen. Seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä New Yorkin varpuspopulaatio vakiintui pysy-

väksi uusien istutusten avulla. Varpusia siirrettiin myös muualle Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Etelä-

Amerikkaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan sekä eteläiseen Afrikkaan. (Summers-Smith 1963,

176–190.) Varpusen voidaan sanoa olevan todella kokonaisvaltaisesti ihmisen seuralainen ja ihmi-

sen tarjoamista elinmahdollisuuksista, kuten ravinnosta ja suojapaikoista riippuvainen. Poikkeus

tähän toveruuteen kuitenkin löytyy. Esa Lehikoinen kertoi haastattelussaan seuranneensa Uudessa-

Seelannissa varpusia, jotka asuivat eukalyptusmetsikössä, tekivät pesänsä puihin ja ruokailivat vil-

japelloilla. Tämä poikkeaa huomattavasti esimerkiksi suomalaisen varpusen elinpiiristä sekä erityi-

sesti siitä, kuinka lähellä ihmisasutusta varpuset elävät. Se kertoo toisaalta myös siitä, kuinka sopeu-

tuvainen varpunen on erilaisiin ympäristöihin.

Elinympäristön valinta on käsite, jonka avulla määritellään, minkälaisessa ympäristössä tietyn lajin

yksilöt elävät ja miten tämä elinympäristö vaikuttaa yksilöiden lisääntymiseen ja siten myös tule-

vaisuuteen. Elinympäristön valinta ei siis tarkoita valintaa siinä mielessä, miten se arkikielessä ym-

märretään. Yksilön käyttäytyminen ja biologia asettavat rajat sille, minkälaisen ympäristön yksilö

valitsee ja mihin ympäristöön sillä on pääsy. Esimerkiksi pieneliöt tai itiökasvien itiöt siirtyvät pai-

kasta toiseen täysin passiivisesti ilmavirtojen mukana, jolloin vasta perillä selviää, pysyykö laji

hengissä ja voiko se tuottaa jälkeläisiä tässä uudessa paikassa. (Hanski 2007a, 109–112.) Varpunen

ei itse valinnut matkaa Uuteen-Seelantiin tai Kuubaan, vaan ihminen teki tämän päätöksen varpusen

puolesta. Varpunen siirtyi täten paikasta toiseen passiivisesti, kuten itiö tai hämähäkin poikanen,

vaikka ei tehnytkään tätä tarkoituksella. Sen sijaan varpusen biologia antoi edellytykset sille, että

varpunen menestyi näissä uusissa paikoissa ja löysi sieltä oman ekologisen lokeronsa.

Muuttuvasta elinympäristön valinnasta on kyse silloin, kun laji muuttaa erilaiseen elinympäristöön

kuin missä se perinteisesti on elänyt. Kaupungistuneet linnut ovat tästä hyvä esimerkki. Muuttunut

elinympäristön valinta koskee nykytiedon valossa lähinnä lintuja ja nisäkkäitä, joiden käyttäytymi-

nen on kehittyneempää kuin muiden eliöryhmien käyttäytyminen. Elinympäristön valinnan muutos

saattaa myös vain näyttää suuremmalta, mitä se todellisuudessa on. Vaikka lintulaji alkaakin pesiä

katolla, voi tämä elinympäristö olla linnulle vain riittävän samanlainen pesimispaikka kuin kallio-

luoto. (Emt., 115–117.) Lienee yleisempää, että eliön ympäristö muuttuu, kuin se että laji valitsee

uuden elinympäristön eli muuttaa uuteen ja jopa erilaiseen paikkaan elämään. Tällöin ympäristön

muutokset voivat vaikuttaa yksilöön ja tätä kautta jopa lajiin. Yksilöllä on kyky oppia toimimaan

muuttuneessa ympäristössä ja myös opettaa tämä jälkeläisille tai muille lajitovereille. (Emt, 118.)
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Varpusen vähenemisen kohdalla on saattanut käydä niin, että elinympäristö on muuttunut, mutta

varpunen ei ole pystynyt sopeutumaan ympäristön muuttumiseen. Tämä kuitenkin ihmetyttää monia

haastateltaviani, koska varpunen on totuttu näkemään sopeutumisen mestarina.

Sillä [varpusella] oli erinomaisen suuri sopeutumiskyky ja [… ] se käytti hyväkseen nää ihmisen
tarjoomat mahdollisuudet. Ja tässä se kaikkein suurin paradoksi on, mitä varpusessa on, että
miks se sitten voi, miten tällänen laji voi katastrofaalisesti vähentyä. Se on suurimpia mysteerei-
tä, mitä nykymaailmassa on. (Pertti Rassin haastattelu 2007)

On syytä erottaa jo tässä vaiheessa toisistaan maatalousympäristön sekä kaupunkiympäristön var-

punen. Kummassakin tapauksessa kyseessä on täysin sama laji, mutta kaupunkivarpusen ja maata-

lousvarpusen elinympäristö sekä myös varpusen vähenemiseen oletettavasti johtaneet syyt poikkea-

vat toisistaan. Pohjimmiltaan varpusen vähenemisen syissä lienee kummassakin elinympäristöön

liittyvät samat mekanismit eli ruoan ja pesä- sekä suojapaikkojen riittämättömyys. Maaseudulla ja

kaupungissa näihin ovat kuitenkin vaikuttaneet eri asiat, koska jo lähtökohtaisesti varpunen on hyö-

tynyt eri asioista näissä kahdessa eri elinympäristössä. Tapahtumapaikan voisi toki jakaa vielä use-

ampaan osaan, jos otettaisiin huomioon esikaupunkialueet, kaupunkien keskustat tai ylipäätään

kaupungin koko tai maaseudulla maatalousympäristö ja maaseudun keskusta-alueet. Myös suhtau-

tuminen varpuseen on erilaista riippuen siitä, ovatko kyseessä maaseudun vai kaupungin asukkaat.

Lisäksi suhtautumistapa on ollut erilaista eri aikoina. 1900-luvun alussa ja sitä aikaisemmin varpu-

seen suhtauduttiin hyvinkin vihamielisesti ainakin tuon ajan kirjallisuuden perusteella. Varpusen

tappamisesta sai jopa rahallista korvausta. Tämän jälkeenkin varpuseen suhtauduttiin erityisesti

maaseudulla haittalintuna. Kaupungeissa varpunen on sen sijaan ollut ennemminkin harmiton ja

huomaamaton laji.

4.1 Armotonta hävitystä lintujen suojelun nimissä

Varpusen sopeutumiskyky johti varpusmäärien kasvamiseen niin suuriksi, että niiden koettiin ai-

heuttavan haittaa maanviljelijöille sekä toisille linnuille. Timo Vuorisalo kertoi haastattelussaan,

että varpusesta maksettiin aikanaan jopa tapporahaa. Tätä tosin maksettiin myös muista haittalin-

nuiksi luokitelluista linnuista, joten varpunen ei ollut ainoa vainottu lintulaji.

[Varpusesta] alettiin maksaa tapporahaa Ruotsissa 1741 ja se jatkui teoriassa vuoteen 1868,
minkä jälkeen ei oo tapporahoja maksettu, mutta varpunen on ollut koko ajan lainsuojaton. Var-
punen on nähty tällasena roskalintuna, mistä kertoo sekin, että 1800-luvun lopun ja 1900-luvun
alun lintusuojeluoppaissa, joita suomeks tehtiin ainakin kolme kappaletta, on varpusten hävi-
tysohjeet, mikä on aika järkyttävää. (Timo Vuorisalon haastattelu)
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Varpusen hävittämiseksi julkaistiin ohjeita ainakin jo 1700-luvun puolessa välissä. Turkulainen

lintutieteilijä Johan Leche opastaa maanviljelijöitä ja puutarhureita pääsemään eroon varpusesta.

”Suuriksi parviksi kerääntyessään ne ryöstävät vehnä- ja ruispeltoja kuin kasakat”, ja vaikka niitä

yrittäisi pelotella pois pelättimillä, palaavat ne ”kuitenkin muutaman päivän kuluttua takaisin aset-

tuen ylimielisesti lepäilemään pelättimien päälle!” Leche näkee varpuset niin suurena haittana, että

ehdottaa Suomeen saksalaista mallia varpusten hävittämiseksi. Mallin mukaan talonpoikien pitäisi

joka vuosi pyydystää tietty määrä varpusia ja ottaa niiden päät talteen. Jos tavoiteluku ei tule täy-

teen, pitää tästä hyvästä maksaa sakkoa. (Leche 1745 Lemmetyisen 1993 mukaan. Lainaukset

Lemmetyisen kirjoittamia.)

Leche neuvoo myös erittäin seikkaperäisesti monta eri tapaa varpusen tappamiseksi. Ensimmäisenä

keinona Leche ehdottaa varpusen pesien ja munien hävittämistä. Ongelmana hän näkee sen, että

kaikkia pesiä ei kuitenkaan löydetä, minkä lisäksi varpuset rakentavat rikotun pesän tilalle uuden.

Toisena keinona Leche ehdottaa varpusten verkkopyyntiä, mutta näkee siinäkin ongelman: varpusia

ei ole helppo saada kiinni verkoilla ja ne ”katselevat yleensä vierestä, kun niiden talviset seuralaiset

keltasirkut, järripeipot ja peippokoiraat (naaraspeipot eivät talvehtineet Suomessa) jäävät verkkoi-

hin.” (Emt.) Kolmas keino pyydystää varpusia on varpusten yöpyynti:

Se tapahtui pimeinä, lumettomina syystalven öinä sellaisissa paikoissa, joissa varpusten oli ta-
pana yöpyä, kuten talleissa ja vaunuvajoissa. Pyydystäjiä oli kolme, joista yksi asettui pimeään
nurkkaan lyhdyn kanssa, toinen herätti varpuset ja ajoi ne seipäällä lyhdyn valoon, jolloin kol-
mas otti ne kiinni. (Emt.)

Tehokkain tapa tappaa varpusia on Lechen mukaan kuitenkin niiden ampuminen, sillä ”hyvin har-

jaantunut ampuja saattoi saada yli sata varpusta yhdellä laukauksella” (emt). Varpusparvet mah-

toivatkin olla näiden kuvauksen perusteella 1700-luvulla melko suuria. Ei siis ehkä ihmekään, että

Leche suhtautui varpusten hävittämiseen niin suurella innokkuudella.

Timo Vuorisalo viittasi haastattelussaan saksalaisen lintutieteilijän, vapaaherra Johan von Ber-

lepschin antamiin ohjeisiin varpusen hävittämiseksi. Berlepsch (1928, 13–16, 150–151) kirjoittaa

lintujen suojelun olevan tärkeää toimintaa kansantaloudellisista syistä, sillä linnut ovat paras tapa

vastustaa tuhohyönteisiä. Lintujen suojelu vähentää hyönteisten aiheuttamia haittoja metsissä, he-

delmätarhoissa, puutarhoissa, viiniviljelyksillä, pelloilla ja niityillä. Lintujen suojelu vähentää myös

hyttys- ja kärpäskiusaa. Berlepsch pohtii kirjassaan myös sitä, onko oikein sekaantua luonnon asi-

oihin. Hän vastaa tämän olevan oikein, koska ihminen on turmellut maapallon sellaiseksi, ettei lin-

tujen ole helppo tulla toimeen. Hän kuitenkin painottaa, että luontoa voi korjata vain ”tarkoin luon-

nonmukaisilla menetelmillä” – minkä pitäisi käydä ilmi hänen antamistaan ohjeista.
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Berlepschin mukaan lintujen pahimpia vihollisia ovat kissa5, kärppä, hilleri, rotat, varislinnut, hau-

kat ”sekä varsinkin varpuset”. Ne aiheuttavat vahinkoa viljapelloilla ja ahdistavat varsinkin pön-

töissä pesiviä pikkulintuja. ”Anastamalla pesäpaikat ja alituisesti ’räyhäämällä’ karkoittavat var-

puset hyödylliset linnut seudulta.” Yksi tapa luonnon korjaamiseksi onkin hävittää varpuset. (Emt.

133, 141.) Sekä verkkopyyntiin että ampumiseen Berlepsch antaa Lechen tavoin tarkat ohjeet. Var-

pusen pyydystäminen verkoilla on hänen ensimmäinen ehdotuksensa. Toisena Berlepsch ehdottaa

varpusten ampumista ja neuvoo, kuinka varpuset saadaan kokoontumaan ampumista varten sopival-

le alueelle:

Käyttämällä haulikon panoksina pieniä, n. s. ”tuhkahauleja” voi ampumallakin saada useita
kymmeniä yhdellä laukauksella. Tällöin on eduksi laatia ruokapaikka pitkäksi, kapeaksi jyvävii-
ruksi, jota pitkin ampuen saa hyviä tuloksia. (Emt. 142.)

Berlepsch ehdottaa lisäksi nimenomaan varpuskoiraiden tappamista, jotta sukupuolten välinen epä-

suhta korostuisi. Tällöin naarasvarpuset joutuvat niin kovan kosinnan kohteeksi, etteivät ne lainkaan

pesi, mikä lopulta johtaa varpusten häviämiseen koko seudulta. Berlepschin mukaan parhaat tulok-

set varpusten hävittämiseksi saavutetaan, jos läheiset kylät tekevät varpustenhävitysoperaationsa

samaan aikaan, mutta ”Paikalliset yhdistyksetkin voivat saada paljon aikaan, kunhan vain onnistu-

vat saamaan innokkaita henkilöitä ohjaamaan hävityssotaa.” (Emt. 143–144.) Berlepsch on kirjoi-

tuksessaan hieman huolissaan siitä, että häntä pidetään ohjeittensa vuoksi varpusten vannoutuneena

vihollisena. Tämä ei kuitenkaan hänen mukaansa lainkaan pidä paikkaansa: Berlepsch kirjoittaa

varpusesta, jota hän piti parhaana seuralaisenaan monen vuoden ajan. Kesyä varpusta viisaampaa ja

hauskempaa lintua ei hänen mukaansa luultavasti ole. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei nyt ole kysy-

mys häkkilinnuista vaan lintusuojelusta, joten hän toivottaakin ”kaikille varpusille armotonta hävi-

tystä.” (Emt. 144.)

Varpusen vainoamisen on arveltu olevan osasyynä sille, miksi varpunen ei ole kesyyntynyt vaan

pysynyt arkana ja varovaisena. Varpunen sai lainsuojan vasta vuonna 1993, kun metsästyslainsää-

däntöä uudistettiin. (Vuorisalo ym. 1993.) Varpusen arkuutta ja varovaisuutta uutta kohtaan on pi-

detty eräänä syynä varpusen menestykselle. Esimerkiksi Risto A. Väisänen otti tämän puheeksi

haastattelussaan.

[Varpuset] on fiksuja ja epäluulosia. Siihenhän se varpusen menestyminen ihmisen elinympäris-
tössä perustuu, että se on hyvin epäluuloinen ja sillä on tämmöinen niin kuin rotalla. Rotallahan

5 Berlepschin kirjassa on luku nimeltä Kissojen ystävien mietittäväksi, jossa hän perustelee kissojen vahingollisuutta
luonnolle ja niiden liioiteltua vaikutusta hiirien ja rottien määriin. Hän antaa tarkat ohjeet kissojen hävittämiseksi esitte-
lemällä muun muassa hyväksitodettuja tapoja pyydystää ja hukuttaa kissa. (Berlepsch 1928, 135–141.) Berlepsch antaa
joitakin hävitysohjeita myös muita listaamiaan lajeja varten (emt. 144–146).
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on neofobia eli pelkää kaikkea uutta ja kestää aikansa, ennen kuin se siihen sopeutuu. (Risto A.
Väisäsen haastattelu)

Voidaan siis ajatella, että varpusten vainoajat tekivät varpuslajille tietämättään palveluksen. Johan

Leche tuskin olisi ollut mielissään, jos olisi tiennyt, mihin varpusten hätistely seipäällä ehkä johti.

Vaikka varpusta aikaisemmilla vuosisadoilla jopa vihattiin – tai ehkä juuri siitä syystä – sai se osak-

seen myös toisenlaista huomiota. Eräs nykyisinkin varpuseen oleellisesti liitettävä runo sai alkunsa

1800-luvulla, kun Zacharias Topelius kirjoitti runonsa Sparven om julmorgonen.

Kuva 1 Varpunen jouluaamuna

Varpunen jouluaamuna mainittiin myös muutamassa tekemässäni haastattelussa. Pekka Rintamäki

pohti, mitä tapahtuisi, jos varpunen katoaisi ihmisen elinympäristöstä. Hän tuli siihen lopputulok-

seen, että kyllä se ainakin huomattaisiin.

Musta tuntuu, että se on ihmisille kuitenkin tärkeä. [… ] Vaikka se varpunen on tietyllä tavalla
tylsä, eikä se osaa laulaa kunnolla, mut se on varpunen ja sillä selvä. Ja laulussakin ”Varpunen
pienoinen syönyt kesäeinehen”. Kyl mä uskoisin niin, että jos se varpunen kaikkoais siitä samal-
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la tavalla kuin pulut ja Tammerkosken sinisorsat kaikkoais6, niin ihmiset ois siittä huolissaan.
(Pekka Rintamäen haastattelu)

Jouko Sipari viittasi runon surumielisyyteen jopa jonkinlaisena imagohaittana – vaikkakaan ei eri-

tyisesti painottanut tätä seikkaa.

Varpunen on kyllä sillee hyvä laji, että se herättää intohimoja bongareissakin. Ne on antaneet
varmaan nelisenkymmentä lempinimee varpuselle. Yks lempinimi on nurkkalintu ja se on ihan
hyvä. [… ] Tämmönen nurkkalintu on vähän parempi kuin tää joululaulu, tää jouluvarpunen, kun
se on niin surumielinen. Tässä on vähän sellasta nurkkalinnun meininkiä. (Jouko Siparin haas-
tattelu 2009)

Toisaalta voidaan ajatella, että varpuseen liittyvä surumielisyys vetoaa. Siitä kertoo mielestäni se,

että Varpunen jouluaamuna on yksi soitetuimmista ja toivotuimmista joululauluista. Vaikka Varpu-

nen jouluaamuna näyttääkin varpusen poloisena ja jopa henkisenä olentona, muistuttaa se ihmisiä

varpusen olemassaolosta. Tilanteessa, jossa varpusen kanta on voimakkaasti vähentynyt ilman, että

kukaan tietää mitään sen syystä, on aivan paikallaan, että varpunen pysyy ihmisten mielissä edes

surumielisen joululaulun avulla.

4.2 Sieppari viljavarastossa

Maaseudulla varpusesta ei juuri ole pidetty, vaan se on koettu haittalintuna, joka sotkee paikat ja

syö jyvät. Esa Lehikoinen kertoi varpusella olleen perinteisessä maataloudessa ”pienen puhtaanapi-

täjän rooli”, vaikkakin suhtautuminen varpuseen on vaihdellut ihmissukupolvesta toiseen. Varpu-

sesta on toisinaan pidetty, koska se pyydystää hyönteisiä poikasilleen ja toisinaan sitä on pidetty

rosvona, koska se on käynyt ruokailemassa kotieläinten ruokintakaukaloista. Varpusta on kuvattu

varkaaksi myös Larin Kyöstin sanoittamassa lastenlaulussa nimeltä Pääskynen ja varpunen. Lau-

lussa varpunen ilkkuu pääskystä muukalaiseksi, koska se viettää vain kesät talonpojan räystään alla.

Pääskynen vastaa maksavansa vuokran kauniilla laulullaan ja varpusen se sanoo varastelevan ympä-

ri vuoden. Laulu pohjautuu todennäköisesti Salossa vuonna 1885 tallennettuun tarinaan, joka kertoo

varpusen ja pääskysen keskustelun pidempänä versiona. Juha Laaksonen (1997) toistaa tämän tari-

nan artikkelissaan kokonaisuudessaan.

6 Rintamäki viittaa aikaisempaan pohdintaansa kaupunkilinnuston merkityksestä: ”Jos ihmiset liikkuu esimerkiks Tam-
pereen Keskustorilla ja siellä ei olisi Tammerkoskessa talvehtivia sorsia eikä siellä olisi puluja pörräämässä, niin mä
melkein väittäsin, että vähän päästä tulis Aamulehden yleisönosastossa puhe, että mihkä ne linnut on kadonnu. Eli kyllä
niillä on merkitystä. Mutta mä oon käsittäny sen sillä tavalla, että ihminen ei huomaa sitä, ennen kuin sen menettää. Eli
että jos se häviää siitä, niin sitten ne vasta, että hetkinen, nehän oli ihan kivoja. Siinä Tammerkoskessa oli niitä sorsia, ja
niitä puluja oli siinä Keskustorilla pörräämässä.” (Pekka Rintamäen haastattelu)



48

Myös haastatteluissa puhuttiin varpusen aiheuttamista haitoista viljavarastoissa. Varpusta on luon-

nehdittu lintumaailman rotaksi, koska se on rotan tavoin tunkeutunut ihmisen viljavarastoihin syö-

mään. Lisäksi varpusen oletettu vaikutus pääskysiin otettiin muutamassa haastattelussa puheeksi.

[Varpusen] suurin synti oikeestaan on se, että se maaseudulla, kun ei ole sopivia pesäkoloja,
valtas pääskyjen pesiä. Ja pääskysethän on Suomen kansan lempilapsia, niin se oli aika suuri ri-
kos. Mutta se taas johtu yksinkertaisesti siitä, että sille ei ollu sopivia koloja, mut jossakin maa-
laistalossa oli kaikki muut elämän edellytykset niin hyviä, että se käytti sitten hyväkseen nää
tarjoutuvat mahdollisuudet. (Pertti Rassin haastattelu 2007)

Juha Tiainen huomautti, ettei varpusen tapa vallata pääskysiltä pesiä ole pääskyn kannalta niin huo-

no asia kuin yleisesti on ajateltu. Hän sanoo, että varpusen toiminta on ensinnäkin luonnossa eläväl-

le olennolle aivan normaalia. Toisaalta pääskynen rakentaa itselleen uuden pesän, mikäli varpunen

ottaa sen ensimmäisen pesän haltuunsa.

Varpunen on nähty varkaana silloinkin, kun se on hankkinut itselleen ravintoa viljavarastoista ja

eläinsuojien ruokakaukaloista. Sananlaskussa sanotaan: Kun varpunen pääsöö ohran päähän, siitä

tuloo varis! Varpuseen on suhtauduttu väheksyen myös siksi, että se on etsinyt ravintoa hevosen-

lannan seasta. Rotan, varisten ja muiden haittaeläimiksi luokiteltujen eläinten ohella varpuselle on

annettu turhaan sellaisia inhimillisiä ominaisuuksia, joita sillä ei oikeasti ole. Varpunen tuskin ajat-

telee olevansa viekas ja pahamaineinen pesäkolojen ja jyvien varastaja tai hölmö hevosen kakkaroi-

den tonkija. Todennäköisesti se vain toimii kuten kaikki muutkin luonnon olennot eli käyttää hy-

väkseen niitä tarvitsemiaan resursseja, joihin se helpoiten pääsee käsiksi. Vaikka viljavaraston

ovessa on lukko, mutta sen seinässä on reikä, ei varpunen ymmärrä tekevänsä pahaa kulkemalla

seinässä olevan reiän kautta. Varpusen ei pidäkään ymmärtää tätä, vaan ongelma kuuluu sille henki-

lölle, joka on jättänyt seinässä olevan reiän tukkimatta.

4.2.1 Maatalouden tehostuminen

Varpusen tuli kyetä sopeutumaan uuteen tilanteeseen, kun maatalous alkoi muuttua pientilavaltai-

suudesta suurempien yksiköiden maataloudeksi. Maatalouden voimakas tehostuminen muutti var-

pusen elinoloja. Kotieläinten väheneminen ja muuttaminen sisätiloihin on yksi varpusen vähenemi-

sen taustalla vaikuttava syy, joka näyttäytyy monella eri tavalla. Maatalouden koneellistuminen

alkoi 1950-luvulla, ja 1960-luvun lopulla traktoreiden määrä ohitti hevosten määrän (Tiainen 2004).

Varpuseen tämä vaikutti kahdella tavalla. Se ei enää löytänyt hevosenlannasta itselleen jyviä syötä-

väksi, mutta se ei myöskään enää voinut hyödyntää hevoselle tarjottavaa rehua ravintonaan. Myös



49

karjatilojen väheneminen on vaikuttanut varpusen ravinnonsaantiin, kun varpusella ei ole enää ollut

pääsyä lehmien ja muiden eläinten ruokakaukaloille.

Nyt ku mie oon tuol maaseudul kierrelly näis ympäristöarvioinneis, niin mie oon samal seuran-
nu noit varpusia. Siel mis ei oo karjaa, niin ei oo varpusia. Se liittyy tähän karjanruokintaan ja
karjatalouteen. (Jouko Siparin haastattelu 2009)

Pertti Rassin mukaan karjatalouden väheneminen on vaikuttanut varpuseen myös toisella tavalla:

Vaikka varpunen on siemensyöjä, se tarvitsee hyönteisravintoa ensimmäisen elinviikkonsa aikana.

Jos toukokuussa varpusen ensimmäisen poikueen synnyttyä on kylmä, ei tätä hyönteisravintoa löy-

dykään ulkoa kovin helposti. Tällaisessa tapauksessa varpunen on voinut turvautua navetoiden lan-

taloihin, joista se on löytänyt poikasilleen hyönteisiä.

Mä helposti pystyin erottaan niistä, kun mä niitä varpusia pyydystin, mitkä niistä oli käyny na-
vetassa. Ne haisi selvästi navetalle. Se oli äärimmäisen tärkee se navetasta saatu ja lantalasta
saatu hyönteislisä silloin kylminä toukokuina. Ja jos tämmösiä ei enää ole, niin sillon [ei riitä]
pelkkä viljan viljely, joka kuitenkin tarjoaa sitä talvista jyväruokaa ihan riittävästi. Se kykenee
pienistäkin raoista tunkeutuun näihin viljavarastoihin ja löytää sitä sieltä tilalta yleensä. Sillä ta-
voin mä pidän sitä karjan vähentymistä aika merkittävänä. (Pertti Rassin haastattelu 2007)

Rassi totesi, että jos varpusten ensimmäinen poikue kuolee sopivan ravinnon puuttuessa, stressaan-

tuneet varpusvanhemmat eivät välttämättä enää pesi toista kertaa saman kesän aikana. Ensimmäisel-

lä poikueella on siis suuri merkitys varpuspopulaation kannalta. Rassi pohti haastattelussaan, voisi-

ko varpusen 1990-luvun romahdus osittain johtua kylmistä toukokuista, joita tuolloin oli useita.

Myöhemmin Rassi kirjoitti sähköpostissaan kokouksesta, jossa käsiteltiin ilmastonmuutoksen vai-

kutusta linnustoon. Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana huhtikuut ovat olleet merkittävästi

aikaisempaa lämpimämpiä, joten varpunen on saattanut aloittaa pesinnän aikaisemmin. Toukokui-

den keskilämpötilat ovat sen sijaan olleet alhaisempia, joten jo alkaneet pesinnät ovat voineet tästä

syystä mennä pieleen.

Muninnan alun määrää suurella korrelaatiolla lämpösumma. Yli 10 asteen keskiarvon päiviä pi-
tää olla tietty määrä. Lämmenneiden huhtikuiden ansioista varpunen on voinut aloittaa tai ”on
tyhmyyksissään” aloittanut pesinnän aikaisemmin kuin ennen. Kun toukokuiden sääolot ovat ol-
leet aikaisempaa huonommat, on tämä johtanut ensimmäisen poikueen tuhoutumiseen aiempaa
enemmän, kuten haastattelussakin kerroin. Alan olla entistä vakuuttuneempi, että tässä on yksi
tärkeimmistä tekijöistä varpuskadon taustalla. (Pertti Rassin sähköpostiviesti 2008)

Varpusen väheneminen nähtiin kaikissa haastatteluissa olevan monen eri asian yhteisvaikutusta.

Kylmät toukokuut ovat oletettavasti vaikuttaneet varpuspopulaation kokoon jo yksistäänkin, mutta

navetoiden väheneminen on tehostanut tätä entisestään. Asian voi nähdä myös toisin päin, eli kyl-

mien toukokuiden voi ajatella tehostaneen navetoiden vähenemisen vaikutusta. Oli syy varpusen

vähenemiseen mikä tahansa, tulisi siihen puuttua niillä keinoilla, jotka ovat mahdollisia. Ihmisen
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vaikutusmahdollisuudet ovat helpommin toteutettavissa navetassa kuin ilmaston muuttamisessa

varpuselle otolliseksi.

Monissa haastatteluissa puhuttiin maataloustuotantoon liittyvän tiukentuneen hygienian vaikutuk-

sesta luonnonvaraisiin eläinlajeihin. Kun vain tuotantoeläimillä on asiaa navettaan tai rehuvarastoi-

hin, saattaa monen muun eläimen elämä käydä aikaisempaa haasteellisemmaksi. Toki on elintarvi-

keturvallisuuden kannalta hyvä asia, että riskejä pyritään vähentämään. Monen haastateltavan mie-

lestä maataloudessa voitaisiin olla hieman sallivampia luonnon eläimiä kohtaan, koska riskit ovat

melko pieniä. Teemu Lehtiniemi kertoi olettavansa, että karjankasvattajat voisivat jopa olla myön-

tyväisiä päästämään haarapääskyt navettaan, mutta terveysviranomaiset ovat tässä ehdottomia.

Myös Juha Tiainen oli sitä mieltä, etteivät kaikki karjankasvattajat ole täysin yhtä mieltä varpusen

aiheuttamasta haitasta. Tämä tosin korreloi sen kanssa, kuinka paljon varpusia navetassa on.

Toiset pitää sitä isompana ongelmana kuin toiset ja se vähän voi riippua myös siitä, kuinka
avoimia ne eläintilat on, että kuinka helposti varpuset sinne pääsee ja mitä ne siellä pystyy ole-
maan. Et jos alun perin on rakennettu eläinsuoja siten, ettei oo ajateltu sitä, että linnutkin tulee
sinne sisään, niin se ongelma voi olla iso. (Juha Tiaisen haastattelu)

Myös kasvin- ja viljanviljelyn muutokset ovat saattaneet vaikuttaa varpusen vähenemiseen. Juha

Tiainen kertoi, että Suomessa on tehty laajat rikkakasvilaskennat 1960-, 1980- ja 1990-luvuilla,

joiden perusteella on huomattu, että linnuille siemenravintoa tuottavat kasvit ovat vähentyneet. Täl-

lä ei ole suurta vaikutusta lumettomana aikana, jolloin linnut löytävät ruokaa muualtakin, mutta

talven rikkakasvit, niin sanotut talventörröttäjät, ovat olleet tärkeitä. Pekka Rintamäki arveli, että

rikkakasvien myrkyttäminen on voinut vaikuttaa välillisesti varpusten poikastuotantoon. Jos varpu-

nen syöttää poikasilleen sellaisia hyönteisiä, joiden ravinto on jollain tavalla saastunutta, voi tämä

vaikuttaa myös varpusen poikasiin. Koska kasvinsuojeluaineiden käyttö on kuitenkin vähentynyt,

on niiden vaikutus varpusiin ja muihin lajeihin oletettavasti muuttunut.

Sanotaan että rikkakasvisto oli köyhimmillään kahdeksankymmentäluvulla. Sen jälkeen her-
bisidien käyttöä vähennettiin ja siitä alkoi sitten rikkakasvien uudelleen runsastuminen, ei lä-
heskään entiselleen. Mutta joka tapauksessa se tilanne on lintujen ja muitten rikkakasveja syö-
vien eläinten kannalta parantunut. (Juha Tiaisen haastattelu)

Varpusen elämää on maaseudulla hankaloittanut myös se, että rakennukset rakennetaan aikaisem-

paa tiiviimmiksi, eikä räystäiden alle enää pääse rakentamaan pesää. Varpusen pesäpaikkoihin on

saattanut Juha Tiaisen mukaan vaikuttaa epäsuorasti sekin, että pääskyt ja kottaraiset ovat vähenty-

neet. Koska räystäspääsky ei ole enää rakentamassa pesää, jonka varpunen voisi siltä vallata, ovat

varpusen pesäpaikat vähentyneet. Koska kottaraisia varten ei enää tarvitse laittaa pönttöjä, ei varpu-

nen voi hyödyntää niitäkään. Pienempien lintujen pöntöistä se ei juuri välitä, vaikka niitä onkin
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edelleen tarjolla. Kaikkiaan maatalousympäristössä on tapahtunut varpusen kannalta paljon sellaisia

muutoksia, jotka ovat kaventaneet sen elinmahdollisuuksia. Monin paikoin varpuset ovat hävinneet

kokonaan.

Kuva 2 Maatalousympäristö 1950-luvulla..

Kuva 3 ..ja 1990-luvulla

4.2.2 Maalaisvarpusen tarinan loppu?

Varpusia ei enää ole maaseudulla lainkaan yhtä paljon kuin aikaisemmin. Satapäiset varpusparvet

ovat joko pienentyneet tai kadonneet kokonaan. Koska varpuset eivät vähenemisensä vuoksi ole



52

enää sellainen riesa, millaisiksi ne on aikaisemmin koettu, on suhtautuminen varpuseen muuttunut

neutraalimmaksi.

Jos jotain asiaa on liian paljon, niin se alkaa käydä hermoille. Sit kun se asian määrä vähenee,
niin sit se ei enää käy ihmisten hermoille. (Anna Schulmanin haastattelu)

Henkilön omat kokemukset eivät aina ole syynä sille, miksi hän ajattelee jostain asiasta tietyllä ta-

valla. Ennakkoluulot ovat usein opittuja, eikä niille välttämättä ole olemassa henkilön omassa elä-

mässä mitään todellista pohjaa. Varpuseen suhtautumisessa on luultavasti ollut ainakin osittain kyse

sellaisista uskomuksista ja ennakkoluuloista, jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle ilman, että

niille olisi varsinaisesti aihetta. Teemu Lehtiniemi kertoi suhtautuneensa varpuseen pitkään samalla

tavalla kuin siihen yleisesti on maaseudulla suhtauduttu. Hän on kuitenkin oppinut arvostamaan

varpusta yhtenä lajina muiden joukossa.

Huolimatta siitä, että mä olen ollut kiinnostunut linnuista, niin mä oon pitänyt varpusta vähäar-
vosena, mutta sitten hiljalleen päässyt eroon niistä vanhakantasista näkemyksistä, mitä oma
asuinympäristö on aikanaan asettanut. Oppinut käsittelemään varpusta yhtenä lintulajina muiden
joukossa, että sillä on omat hienoutensa. (Teemu Lehtiniemen haastattelu)

Maatalous on 1950-luvulta alkaen tullut jatkuvasti aikaisempaa tehokkaammaksi. Viljanviljely ja

karjankasvatus toteutetaan hyvin erilaisissa olosuhteissa ja erilaisilla keinoilla kuin aikaisemmin.

Myös hygieniavaatimukset ovat korostuneet aikaisempaan verrattuna. Muiden maatalousympäris-

tössä elävien luonnonvaraisen lajien elinmahdollisuuksien ohella ovat varpusen elinmahdollisuudet

kaventuneet. Varpusen vähenemisen on oletettu johtuneen juuri maatalouden muutoksista. Moni

haastateltava piti näihin asioihin vaikuttamista erittäin vaikeana. Maataloustuotannon nähtiin edel-

leen kehittyvän varpusen näkökulmasta huonoon suuntaan, joten vaikutusmahdollisuuksien määrä

tulee tulevaisuudessa kapenemaan entisestään.

[Maaseudulla] aika pitkälti [varpunen] on ollut maatalouden varassa, niin siinä voi olla sitten
hankaluuksia, koska maataloushan kehittyy koko ajan huonompaan suuntaan. (Jukka T. Helinin
haastattelu)

Maalaisvarpusen tarina näyttäisi päättyvän varpusen voimakkaaseen vähenemiseen maatalousympä-

ristössä. Moni haastateltava luetteli maataloudessa tapahtuneita muutoksia, joiden arvellaan vaikut-

taneen varpusen elinmahdollisuuksiin kielteisesti. Tästä huolimatta toimenpiteitä maalaisvarpusen

auttamiseksi ei osattu antaa paitsi yhdessä haastattelussa. Maatalouden käytäntöihin vaikuttaminen

nähtiin erittäin vaikeana tai mahdottomana, eikä sitä kaikissa haastatteluissa otettu edes esiin. Vasta

yhdennessätoista haastattelussa otettiin puheeksi se, että maataloussektorilla olisi mahdollisuuksia

edistää varpusen suojelua. BirdLife Suomen Teemu Lehtiniemi nimesi maa- ja metsätalousministe-
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riön ja sen hallinnoimien maatalouden ympäristötukien vaikutuksen varpusen elinympäristöön

kaikkein oleellisimmaksi asiaksi varpusen suojelussa.

Lehtiniemen haastattelu oli tärkeä käännekohta tutkimuksessani, sillä maalaisvarpunen ei ollut saa-

nut paljonkaan huomiota sitä ennen. Olin ensinnäkin itse ollut kiinnostuneempi kaupunkilaisvarpu-

sesta kuin sen maalaisserkusta, koska olen ylipäätään kiinnostunut enemmän kaupunkiluonnosta

kuin maatalousympäristöstä. Tämä todennäköisesti on kuulunut myös haastatteluissa. Toisaalta tein

haastatteluja siitä lähtökohdasta, että annan haastateltavien kertoa niistä asioista, jotka he itse nosta-

vat tärkeiksi. Erityisesti vuoden 2009 haastattelut on tehty tästä näkökulmasta. On huomionarvoista,

että kaikissa haastatteluissa puhuttiin maatalousympäristön varpusesta ja sen vähenemisen syistä,

joten lähtökohtaisesti haastattelut eivät koskeneet pelkästään kaupunkivarpusta.7 Maalaisvarpusesta

ei vain enää keskusteltu siinä vaiheessa, kun mietittiin keinoja varpusen suojelemiseksi. Olisi mie-

lenkiintoista tietää, millaiseksi tämä tutkimus olisi muotoutunut, jos olisin haastatellut Lehtiniemeä

ensimmäisenä.

4.3 Orapihlaja-aitojen harmiton sirkuttaja

Samaan aikaan maatalouden tehostumisen kanssa kaupungit kasvoivat ja niihin rakennettiin uusia

asuinalueita. Uusille esikaupunkialueille nousi tiilikattoisia puutaloja, joiden tonttien rajoille istutet-

tiin orapihlaja-aitoja. Lintujen talviruokinta oli hyvässä vauhdissa. Kaupunkilaisvarpuselle koittikin

hyvät ajat. Kaupungeissa varpuseen on suhtauduttu maaseutua myönteisemmin mutta kuitenkin

melko neutraalisti. Sen olemassaoloon ei välttämättä ole kiinnitetty mitään huomiota, vaikka sen

orapihlajasta kuuluva ääni katukuvaan kuuluukin. Yleensä lintujen lauluun suhtaudutaan hyvin niin

kauan kuin sen ei koeta olevan metelöintiä. Muun muassa lokkeja ja räkättirastaita ei tästä syystä

ole arvostettu. Varpusen ei välttämättä ajatella metelöivän, mutta sen laulutaitoa ei useinkaan arvos-

teta kovin korkealle.

[Varpusella on] reipas laulu, mutta ei se mikään suuri musikantti oo. Se on reipas ja ilonen se
laulu varsinkin keväällä, kun aurinko alkaa paistaa. Kuuluu pitkän matkan päähän. (Jouko Sipa-
rin haastattelu 2007)

Varpusen musikaalisuudesta voidaan olla myös toista mieltä. Summers-Smith (1963, 25–32) kirjoit-

taa kirjassaan peräti seitsemän sivun verran varpusen erilaisista lauluäänistä ja niiden tarkoituksista.

7 Poikkeuksena ovat kandidaatin tutkielmaa varten tekemäni haastattelut, joissa useat kysymykseni koskivat nimen-
omaan kaupunkiluontoa ja varpusta sen osana. Rajasin tutkimukseni tuolloin kaupunkiympäristön varpuseen, jotta se
olisi ollut sopivassa suhteessa tutkielman tehtävänantoon. Näissä haastatteluissa puhuttiin myös maatalousympäristön
varpusesta, joten se pääsi mukaan myös tutkielmaan.
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Useimmiten varpunen sanoo chirrup, mutta se saattaa vaihtelun vuoksi sanoa myös chirp, chweep,

chirrip tai cheer-up. Tällä laululla varpunen yksinkertaisesti haluaa ilmoittaa: ”Minä olen Varpu-

nen!” Mikäli varpuskoiraalla on aikomuksena tehdä vaikutus naaraaseen, muuttuu sen laulu no-

peammaksi. Mitä pidempään koiras joutuu naarasta odottamaan, sitä intensiivisemmäksi sen laulu

käy. Varpuselle on luontaista myös kuorossa laulaminen. Sen tarkoituksena on vahvistaa varpus-

parven keskinäistä sitoutumista. Myös haastatteluissa puhuttiin jonkin verran varpusen laulusta ja

varoitusäänistä, joiden merkityksen myös muut pikkulinnut tunnistavat.

Niillähän on eri hälytysääni maassa liikkuvalle pedolle kuin niillä on varpushaukalle ja varpus-
pöllölle. Se on semmonen läpitunkeva vihellysmäinen ääni se lentävän vihollisen varotusääni ja
sit semmonen rutina, kun ne kissasta varottaa. (Pertti Rassin haastattelu 2007)

Varpusen lauluun pensasaidassa ja sen pyrähtelyyn ruokintapaikoilla on niin totuttu, että siitä on

tullut kaupunkiluonnossa harmiton laji. Poikkeuksia tähänkin toki on, sillä esimerkiksi toripöydäs-

sä, leipomoissa tai tavarataloissa vierailevat varpuset saattavat aiheuttaa vähintään hämmennystä.

Varpusen suojelussa olis helppoa se, että siitä saatais semmonen sympaattinen lintu, että ”hei
tossa on noita vähentyneitä varpusia. Kiva että meillä on niitä vielä!” Ja se toimii hyvin niin
kauan, kun mennään siihen torikahvioon ja varpuset tulee siihen pullapöydälle. Siinä vaiheessa
ihmisen sympatia sitä kohtaan nykyisenä hygienian aikakautena häviää saman tien. (Teemu
Lehtiniemen haastattelu)

Lehtiniemi pohtiikin, että terveysviranomaisten antamat lausunnot eläintaudeista, kuten salmonel-

lasta ja lintuinfluenssasta ja niiden riskeistä ihmisille, otetaan liian vakavasti siihen nähden, mitkä

ovat todelliset riskit sairastua näihin tauteihin. Vuorisalo mukaan suurempi riski saada esimerkiksi

lintuinfluenssa, on tavata muita ihmisiä kuin olla tekemisissä lintujen kanssa. Oletettavaa on myös

se, että vaikka ihminen koskisi lintuinfluenssaa kantavaan lintuun, ei tauti automaattisesti tartu ih-

miseen. Ei ole väärin informoida ihmisiä erilaisista sairauksista, mutta on ikävää, että informaatios-

ta vedetään vääriä johtopäätöksiä. Esimerkiksi lintuinfluenssakohun aikana monet taloyhtiöt kielsi-

vät lintujen talviruokinnan kokonaan ja jopa kuntien viranomaiset ottivat tiukan linjan.

Kirkkonummella kunnan terveysviranomainen kielsi taajama-alueella lintujen ruokkimisen, jo-
ka on täysin laiton kielto, mutta se osottaa sen hysterian tason. Mun siskon lapsille opettaja sano
koulussa, että nyt pitää ottaa linnunpöntöt ja linnun ruokinnat pois, jos itsellä on sellasia, et nyt
on tulossa tämmönen kauhee tauti. (Teemu Lehtiniemen haastattelu)

Asia on ongelmallinen lintujen selviytymisen kannalta, mutta se on ongelmallinen myös niiden ih-

misten kannalta, joille lintujen ruokkiminen on tärkeä harrastus.

Se on lintujen kannalta [surullista], mutta ennen kaikkea näiden ruokkijoiden kannalta, kun heil-
tä viedään tämmönen rakas harrastus. En pidä ollenkaan viisaana tämän asian paisuttelua. (Risto
A. Väisäsen haastattelu)
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Esa Lehikoinen kertoi Raision tehtaiden varpusongelmasta 1970-luvulta, kun tehtaassa oli satoja

varpusia. Hän kertoi olleensa mukana pyydystämässä varpusia ja siirtämässä niitä kauas tehtaalta.

Varpuset osasivat tulla takaisin, joten siirrosta ei ollut hyötyä. Pertti Rassi kertoi samanlaisesta on-

gelmasta Oululaisten leipomossa. Varpuset tiesivät lentää sisään leipomoon ruokailemaan, kun ovet

aamulla avattiin. Rassilta pyydettiin apua varpusongelmaan ilman, että varpusia tarvitsisi tappaa.

Valitettavasti hänenkään ideansa ei toiminut käytännössä.

Mä sitten keksin sen, että soitetaan varpusten varotusääntä siinä ovella sillon, kun se aukee, niin
ne varpuset ei uskalla ehkä tulla sisään. Mä onnistuinkin saamaan varpusia kiinni ja kiusaamaan
niin paljon, että mä sain nauhalle varotusäänen. Mutta ennen kuin mä lähdin sitten myymään si-
tä sinne Lahteen, mä onneks kokeilin sitä ja menin soittaan varpusparven viereen sitä varo-
tusääntä. Siihen keräänty kaikki paikan varpuset katsoon, että mikä sillä yhdellä on hätänä. Mun
oli pakko ilmottaa Lahteen, että ei tää menetelmä toimi, että niistä täytyy jollakin muulla tavalla
päästä eroon. (Pertti Rassin haastattelu 2007)

Varpusen elämä olisi kaupungissa ilmeisen huomaamatonta, mikäli sitä ei liitettäisi terveysriskei-

hin. Jonkin verran tällä on varmasti vaikutusta esimerkiksi ihmisten halukkuuteen järjestää lintujen

talviruokintaa, mutta myös muita syitä varpusen vähenemiselle kaupunkiympäristössä haastatteluis-

sa annettiin.

4.3.1 Kivierämaan kutsu

Varpunen on kaupunkiympäristössä hyötynyt siitä, että se on helposti löytänyt itselleen pesäpaikko-

ja rakennusten koloista, erityisesti tiilikattojen alta. Pihoja kiertävistä pensasaidoista se on saanut

suojaa niin petoja kuin talven kylmyyttäkin vastaan. Varpusen on ollut helppo löytää kaupungeista

myös ravintoa. Varpunen on muiden lajien ohella aikanaan hyötynyt siitä, että kaupungeissakin

asukkaat ovat osittain kasvattaneet oman ruokansa ja pitäneet kotieläimiä. Varpunen on ottanut

osansa myös ihmisten jätteistä. Tämä on tosin käynyt vaikeammaksi, kun hygieniavaatimuksia on

kiristetty.

1868 tuli keisarillinen terveydenhuoltoasetus, joka velvoitti kaupungit osoittamaan paikkoja la-
hoavalle jätteelle. Tällaisia erilaisia lahoavan jätteen eli meidän nykyterminologiaa käyttäen
biojätteen kaatopaikkoja perustettiin kaikkiin kaupunkeihin, ja ne oli avoimia ja hoitamattomia.
Ne vaan kaikki kipattiin samaan paikkaan. [… ] 1900-lukua leimaa tämmönen hygienian paran-
tuminen, joka on ollut ihmiselle hyväksi, mutta ei välttämättä varpuselle. (Timo Vuorisalon
haastattelu)

Vuorisalon mukaan varpunen on hyötynyt vanhasta, holtittomasta kaatopaikkaperinteestä. Lisäksi

talojen takapihoilla oli avokomposteja eli tunkioita, joissa varpuset muiden eläinten ohella kävivät

ruokailemassa. Esa Lehikoinen kertoi, että 1960-luvulta lähtien avokompostoinnista on vähitellen
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luovuttu, joten varpusen ravinnonsaanti on siltä osin heikentynyt. Lintujen ruokintalaudat ovatkin

olleet varpusen ravinnonsaannin kannalta entistä tärkeämpiä paikkoja. Jouko Siparin mukaan lintu-

jen ruokintakulttuurissa on tapahtunut muutoksia, jotka eivät ole olleet varpusen kannalta hyviä.

Ensinnäkään ihmiset eivät enää ruoki lintuja niin paljon kuin aikaisemmin. Lisäksi Sipari on toden-

nut, että ruokintalaudat ja niillä tarjottava ruoka ovat muuttuneet sellaisiksi, ettei varpunen enää

hyödynnä niitä aikaisemmalla tavalla.

Siellä missä lintulautoja on ja ruokinta on oikeenlaista, se saattaa keskittää lähialueen varpuset
aika tavalla siihen. Niitä on sit sellasia puolensadan yksilön varpusparvia hyvien ruokintapaik-
kojen lähellä. (Jouko Siparin haastattelu 2007)

Vääränlainen ruokinta tarkoittaa Siparin mukaan sitä, että tarjolla on lähinnä auringonkukansie-

meniä ja pähkinää, joita varpunen ei syö, koska se käyttää mieluummin rasvattomampaa ja kuivem-

paa ravintoa, kuten kauraa. Pertti Rassi on sähköpostissaan (2008) kuitenkin toista mieltä varpusen

ruokailutottumuksista. Hänen kokemustensa mukaan varpunen syö mielellään myös auringonkukan

siemeniä: ”Olen ruokkinut varpusia vuosikymmeniä useimmiten pelkällä auringonkukalla, jota ne

ovat syöneet erittäin suurella ruokahalulla.” Tämä ristiriita on varmaankin selitettävissä sillä, että

eri paikoissa varpuset ovat tottuneet ja oppineet syömään erilaisia siemeniä ja jyviä. Varpuselle

kannattaakin näin ollen antaa syötäväksi myös muuta kuin auringonkukkaa, jos vaikuttaa siltä, ettei

se syö sitä.

Varpusella voi kaupungissakin olla hankaluuksia löytää poikasilleen hyönteisravintoa, sillä hyön-

teisten määrä on kaupungeissa vähentynyt. Jaana Kekkosen mukaan tähän ovat syynä puutarhojen

yksipuolistuminen, siisteyden lisääntyminen sekä saasteet. Ravinnon vähenemisen lisäksi myös

muu varpusen elintila alkoi hiljalleen kaventua kaupunkiympäristössä. Varpunen on aikaisemmin

löytänyt pesänsä tiilikattojen alta ja rakennusten koloista. Rakentamiskulttuuri on viime vuosikym-

meninä muuttunut sellaiseksi, että varpusen on ollut entistä hankalampi löytää pesäpaikkoja. Pertti

Rassin mukaan rakennustapojen muutoksissa oleellista on ollut tiilikattojen korvaaminen muilla

materiaaleilla. Vaikka tiiliä nykyisin taas käytetäänkin, käytetään niitä varpusen näkökulmasta kat-

sottuna liian tiiviisti. Risto A. Väisänen ja Timo Vuorisalo sanoivat, että lintujen pesimistä raken-

nusten koloissa ja katoilla on jopa tietoisesti pyritty estämään.

Meiltä puuttuu se traditio, mikä on Keski-Euroopassa, jossa arkkitehdit suunnittelee kerrostalot
siten, että siellä on lepakon pesäpaikat ja lintujen pesäpaikat kattotiilien alla. Ja on jopa sellaisia
oppaita, ja sitä pidetään ihan asiaankuuluvana. Suomessa ei tämmösiä hötkyilyjä harrasteta.
(Timo Vuorisalon haastattelu)

Vuorisalo huomautti, että erityisesti varisten ja harakoiden määrän lisäännyttyä kaupungeissa tarvit-

see varpunen syviä ja kapeita koloja, joihin varislinnut eivät pääse munia ja poikasia syömään. Jou-
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ko Siparin mukaan pesäpaikkojen puuttuminen ei ole varpusen selviytymisen kannalta kovin ratkai-

seva asia.

Se elää sitä omaa elämäänsä ja tuskin kukaan menee omia räystäänkulmia vääntämään, että sais
pesäpaikkoja varpuselle. Aina se löytää sen paikkansa ilman apuakin. Talvi on se, sanotaan tost
joulukuusta helmi–maaliskuuhun, niin se aika on varpuselle ratkaseva. (Jouko Siparin haastatte-
lu 2009)

Siparin mukaan pesäpaikkoja tärkeämpiä asioita ovat varpuselle ravinnon ja lämpimien suojapaik-

kojen löytyminen. Kun nämä ovat kunnossa, se todennäköisesti löytää itselleen pesäpaikankin. Var-

punen viettää yönsä joko pensasaidoissa tai kylmimpinä aikoina rakennusten koloissa tai esimerkik-

si mainosvalojen kirjainten sisällä.

Sillon kun ei oo kauheen kylmä, niin ne on semmonen metri–metrikakskyt senttiä tosta maasta
tuossa pensasaiassa. Ne yöpyy siinä melkein riveissä. Mie en oo mitannu sitä yöllä, ku mie en
oo raahtint mennä häiritsemään niitä. Siin on ilmeisesti joku tällänen lämmin vyöhyke sitten.
Nuo oksat päivän jäljiltä lämmittää. Sit ku on kovat pakkaset, niin sit ne on rakennuksissa.
(Jouko Siparin haastattelu 2009)

Varpuset ja orapihlajat kuuluvat kaikkien haastattelujen mukaan yhteen. Muotoon leikattu orapihla-

ja-aita kasvaa erittäin tiheäksi, jolloin se antaa suojaa pakkasta vastaan. Tiheässä pensaassa lämpöti-

la voi olla useita asteita lämpimämpi kuin pensaan ulkopuolella. Orapihlajan oksat ovat vielä tätäkin

lämpimämmät, koska orapihlaja on niin tiivistä puuta.

Nekalassa miul oli sillee, et oli semmonen aika navakka viima, luoteistuuli, [lämpötila] oli mii-
nus kuustoista. [… ] Mie laitoin sinne [orapihlaja-aidan] sisälle tän [lämpömittarin] anturin, se
oli miinus kuus. [… ] Ja sitten kun mie laitoin oksanhankaan kiinni, niin se oli plus yks. [… ] Se
on niin tiivistä puuta se orapihlaja, että se lämmönsitomiskyky on valtava ja siinä on mukava
varpaita lämmitellä, vaikka olisi minkälainen pakkanen. (Jouko Siparin haastattelu 2009)

Sipari mainitseekin tärkeimmäksi syyksi varpusen vähenemiselle sen, ettei orapihlaja ole enää

muodikas pensasaitakasvi. Varsinkin leikatun orapihlaja-aidan vahvuus on sen erittäin tiheässä ok-

sistossa, joka tarjoaa varpuselle suojan pakkasta vastaan, mutta jonne se pääsee myös suojaan pe-

doilta. Varpushaukkoja vanhat varpuskoiraat pitävät Pertti Rassin mukaan lähinnä pilkkanaan.

Joskus [näin] varpushaukan, joka epätoivosesti yritti tunkeutua orapihlaja-aitaan. Varpuset tirs-
kutti siinä alapuolella ja hyppeli edestakaisin. Ei niillä ollut hädänpäivää, kun se ei pystyny me-
nemään sinne aitaan sisälle. Se oli epäonnistunu siinä iskussaan. (Rassin haastattelu 2007)

Laskiessaan Tampereen varpusia merkitsi Jouko Sipari itselleen ylös paikan, jossa kunkin varpusen

näki. Orapihlaja-aita osoittautui varpusen lempipaikaksi, sillä neljä viidestä Tampereen varpusesta

havaittiin orapihlajassa.

Tiheäksi leikattu [pensasangervo] on sellainen, että siinä ne sitten on, mutta se on lähinnä tuu-
lensuoja. Yli kahdeksankyt prosenttia kaikista [varpusista] löytyi orapihlajasta ja sitten viistoista
prosenttia räystään kulmalta ja loput viis prosenttia jäi muille. (Jouko Siparin haastattelu 2009)
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Kaikki muut pensaat kuuluivat siis siihen viiteen prosenttiin havaintoja, jotka jäivät yli orapihlaja-

aidoista ja räystään kulmista. Siparin tutkimuksen otantana ovat sekä koko Tampereen alue että

kaikki Tampereen varpuset, joten tutkimuksen virhemarginaali on melko olematon. Ainoastaan ne

noin kolmesataa naarasvarpusta, jotka Siparin mukaan saattoivat jäädä laskematta niiden hyvän

piiloutumistaidon vuoksi, jäivät pois tästä tutkimuksesta. Siparin laskelmista voi vetää sen johtopää-

töksen, että ainakin Tampereen varpusille orapihlaja-aidat ovat äärimmäisen tärkeitä. Orapihlaja-

aidoista täytyisikin pitää kiinni, vaikka ne koetaan hankalina hoitaa. Juha Tiainen otti haastattelus-

saan esiin sen, että varpusen hyväksi kannattaa toimia etenkin siellä, missä ”ympäristö on maisema-

rakenteen puolesta hyvä” ja missä varpusia tällä hetkellä on. Orapihlaja-aidan ja muutoin varpusel-

le mieluisan paikan perustaminen toiseen paikkaan toisessa paikassa hävitetyn tilalle ei auta koti-

paikkansa menettänyttä varpusta. Tähän kuluu liian pitkä tovi, eikä varpusella ole aikaa jäädä odot-

telemaan.

Siihen menee kymmenen–viistoista vuotta, niin se [kasvillisuus] alkaa olla hyvä. Yhtä asunto-
yhtiötä oon seurannu. Siinä on ruokintaa, tällasia marjakuusia ja tuijaa ja tällasta, niin siihen
meni viistoista vuotta. Nyt ne [varpuset] on kaks–kolme vuotta käyny siinä jatkuvasti ja kattonu
sitä sellasta, vähän ehkä keväällä siin silputellukin. Tää vuos on ensimmäinen, kun siellä selväs-
ti on kyllä pesintä lähtenyt käyntiin. Siin mieles on kaikki nää puutarhamuodit ja kaikki nää, kyl
se varpunen seurailee niitä kaupunkioloissa. (Jouko Siparin haastattelu 2009)

Haastattelin Jouko Siparia ulkona huhtikuussa 2009, jolloin suurin osa naarasvarpusista oli jo hau-

tomassa vuoden ensimmäistä poikuetta. Haastatteluympäristö havainnollisti hyvin, miksi varpunen

käyttää tiettyjä kaupunkirakenteen luomia mahdollisuuksia hyväkseen. Pensasaidan tärkeys ja ra-

kennusten keräämä lämpö sekä niiden antama tuulensuoja näyttäytyivät Amurin kaupunginosan

havainnointikohteessa erittäin konkreettisesti.

Tuos niitä nyt on. Hyppii. Ne on ihan tyypillisellä omalla paikallaan. Täs on caragana, siperian
hernepensas ja se on leikattu. Mut jos täs ois orapihlajapensas, niin se ois paljon tiheämpi. Nää
kumpakin on tummia pensaita. Tää on ihan tyypillinen paikka siitä, että tuossa rakennus suojaa
pohjosesta tätä pensasaitaa etelän puolella. Silloin kun on vaik kylmä pakkaspäivä. Viikko sitten
suunnilleen oli pakkasia. Mie kävin tässä, niin nuo rakennukset kun vähän jätti varjoa tähän,
niin [varpuset] oli aina siinä aurinkoises kohassa. [… ] Vaikka oli kova pohjoistuuli tai luoteis-
tuuli, niin tuol sisäl ei tuullu. [… ] Tää on varpusen lämpösaareke kaupungissa. Tää on ihan eh-
doton edellytys. (Jouko Siparin haastattelu 2009)

Varpunen tarvitsee pensasaitoja ja muuta kasvillisuutta suojakseen myös petoja vastaan. Petolinnut

ovat oppineet yhä enemmän etsimään ravintoa kaupungeista, joissa muut linnut ovat tottuneet sii-

hen, ettei petoja juuri ole. Esimerkiksi pulujen jopa kirjavien värimuotojen syyksi on esitetty sitä,

että ne eivät ole enää tarvinneet suojaväritystä kaupungeissa. Petojen lukumäärän lisääntyminen ja

samanaikainen viheralueiden pieneneminen tekevät monen linnun elämästä haasteellisempaa.
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Kyllä tommonen tiheä orapihlaja-aita on äärimmäisen tärkeä varpuselle. Nyt tää petojen kau-
pungistuminen, ei oo ainoastaan Bubi-huuhkajasta kyse, vaan myöskin muista tämmösistä lin-
tupedoista. Ne on selvästi oppineet yhä enemmän käyttään kaupunkeja hyväkseen ja sillon il-
man pensasaitoja varpunen on aika turvaton ja samoin kaikki muutkin linnut. Paljas kivierämaa
tekee turhan helpoksi tän pyydystämisen. (Pertti Rassin haastattelu 2009)

Kuva 4 Esikaupunkialue 1950-luvulla..

Kuva 5 ..ja 1990-luvulla



60

Petojen lisäksi myös liikenteestä aiheutuu paljon varpusten kuolemia. Aikanaan hevosten vähene-

minen on vaikuttanut myös kaupungeissa varpusen elinoloihin, vaikkakaan sillä ei ole enää pitkään

aikaan ollut merkitystä. Kun hevosilla kulkevista ajoneuvoista siirryttiin autoihin, väheni varpuselta

yksi ravinnonlähde.

Mä itse kuulun niihin, jotka uskoo, että kun siirryttiin hevosesta polttomoottoreilla toimiviin
kulkuvälineisiin, niin tää oli varpuselle aikamoinen kolaus. Se on hyvin huonosti dokumentoitu
se vaihe, mutta kun lukee 1800-luvun lopun linnustokuvauksia, joita on olemassa suomenkie-
lisiäkin, niin kyl sen näkee, että varpuselle on hirveen tärkeetä saada siemeniä hevosenlannasta.
(Timo Vuorisalon haastattelu)

Pertti Rassi tosin oli haastattelussaan sitä mieltä, että hevosen vähenemisen vaikutus varpuseen on

urbaanilegenda, eikä sen merkitys olisi niin suuri kuin yleensä ajatellaan. Autojen vaikutus varpu-

siin on sen sijaan tullut esiin tutkimuksissakin. Risto A. Väisänen kertoi haastattelussaan tutkimuk-

sesta, jossa varpusista löytyi liikenneonnettomuuksiin viittaavia vammoja. Pertti Rassin mukaan

liikenne tappaa ja vammauttaa matalalla lentäviä varpusia erityisesti silloin, kun ne huolehtivat poi-

kasistaan, eivätkä ehdi tarkkailla ympäristöään yhtä intensiivisesti kuin yleensä. Suurimmassa vaa-

rassa liikenteen seassa ovat poikasistaan huolehtivat emot sekä ensimmäisen sulkasatonsa vuoksi

lentotaidoiltaan heikot nuoret varpuset.

No kyllä siihen vaikuttaa nimenomaan se, että sehän liikkuu täällä asutusalueilla. Pensasaidoista
toiseen [… ] just sillä korkeudella, jolla ajoneuvot kulkee. Mutta ennen kaikkea siihen vaikuttaa
nimenomaan se, että sulkasato heikentää sen lentokykyä ihan huomattavasti. Ei tommoset van-
hat varpuset, jotka hallitsee ne kuvionsa täydellisesti, ei ne autoihin törmää. Ne on liian fiksuja
siihen, mutta tää näitten nuorten lintujen kehityksen piirre on semmonen, joka vaikuttaa. Ja sit
taas toisaalta ne stressatut linnut, jotka joutuu niitä poikasia ruokkimaan. (Pertti Rassin haastat-
telu 2007)

Liikenteen kasvun ja petojen vaikutus varpusiin on oletettavasti samaa luokkaa kuin muihinkin

kaupunkien pikkulintuihin. Jos pedot tai liikenne olisi ainoana syynä varpusen vähenemiseen, olisi-

vat todennäköisesti myös muut pikkulinnut vähentyneet samassa tahdissa varpusen kanssa. Timo

Vuorisalon mukaan varpusen tavoin vähentyneitä lajeja ei kaupungeissa kuitenkaan ole. Toisaalta

varpunen on myös hyötynyt autoista, sillä se Rassin mukaan osaa käydä keräämässä kuolleita hyön-

teisiä autojen puskureista poikasilleen. Todennäköisesti varpusen ja monen muun eläimen kannalta

olisi kuitenkin parempi, mikäli autoliikenne vähenisi. Autoliikenne tappaa Suomessa vuosittain yli

kuusi miljoonaa eläintä, joista neljä miljoonaa on lintuja (Kotkavuori 2007). Mukaan tuskin on las-

kettu selkärangattomia eläimiä tai liikenteen vuoksi orvoiksi jääneitä poikasia, joten todellisuudessa

luku on huomattavasti suurempi. Valitettavasti autoliikenne näyttäisi ennemminkin kasvavan kuin

vähenevän.
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Varpunen elää useimmiten pihapiireissä, mutta jossain määrin se käyttää myös kaupunkien viher-

alueita hyväkseen – varsinkin silloin, kun ne ovat riittävän lähellä asutusta. Kaupunkien puistot ja

muut viheralueet nähtiin monessa haastattelussa kuitenkin liian yksipuolisina, jotta ne houkuttelisi-

vat paikalle varpusia tai muita eläimiä.

Kyllähän yleinen suuntaus on se, että [puistojen hoidossa] korostetaan liiallista – lainausmer-
keissä – siisteyttä. [… ] Kyllähän täällä [Tampereella] ihan hyviä paikkoja edelleen on, missä on
ihan hyvä linnusto, esimerkiks Hämeenpuiston ja Eteläpuiston suunnalla. Mutta sitten näkyy se
yleinen kehitys ja ajattelusuunta siinä, että pyritään mahdollisimman avaruuteen ja pelkkää
nurmikkoa, ettei puut kaadu ihmisten päälle, kun ne kävelee. (Jukka T. Helinin haastattelu)

Puistoissa voisi Jouko Siparin mielestä olla nykyistä enemmän pensaita savannimaisuuden sijaan.

Tästä hyötyisivät varpusen lisäksi monet muutkin linnut, joiden runsastuminen elävöittäisi kaupun-

kikuvaa. Kasvillisuuden lisääminen vaikuttaisi jo itsessään kaupunkiympäristöä piristävästi, joten

ihminenkin hyötyisi siitä.

Jos sitä miettii varpusen kannalta sitä ympäristöä, niin sehän on miellyttävä myös ihmiselle, että
kivierämaata pehmennetään erilaisilla istutuksilla ja muulla tämmösellä. (Pertti Rassin haastat-
telu 2009)

Lintujen ruokkimisen suuri merkitys ihmisille otettiin puheeksi monessa haastattelussa. Risto A.

Väisänen sanoi lintujen ruokkimisen olevan niin tärkeää, ettei ruokittavan tarvitse välttämättä olla

pikkulintu, joiden ruokkimista on perinteisesti suosittu. Jos lähiympäristössä on vain puluja, niin

”sitten siinä ruokitaan niitä puluja.”

4.3.2 Toiminnallisuuden muutos

Varpustutkimuksessaan Jouko Sipari on huomannut, että varpusia on eniten niillä alueilla, joissa

varpusia on ennenkin ollut. Keskeistä on myös se, etteivät varpusen elinmahdollisuudet ole näillä

alueilla liikaa muuttuneet, vaan niissä pensasaidat kuuluvat edelleen kaupunkikuvaan.

Atalaan kun menee, niin siel on vanhempaa omakotitaloaluetta. Sitten on paikka paikoin Her-
vannassa. Ootas nyt, miun pitää oikein miettiä. Ikuri, Tesoma, ne on näitä pientaloalueita. Sano-
taan, et viel kuuskytluvulla ja vielä seitkytluvun alkupuolella, kun on rakennettu, niin on käytet-
ty orapihlajaa. Kaheksankytluvul tuli nää aroniat ja ihmiset on laiskistunut, et yheksänkytluvulla
niil on vaan lauta-aitoja. Ei halua enää leikata niitä pensasaitoja. Se on vaan tapa asua. Se ei oo
enää semmonen status enää tuo omakotitalo. Tai se status ei oo enää niinkään, et se ois hyvin
hoidettu tai monipuolinen puutarha, vaan siin pitää olla sit pylväät siin talossa tai jotain. Varpu-
nen ei oo niin kiinnostunu niistä. (Jouko Siparin haastattelu 2009)

Puutarhan merkitys statussymbolina on siis muuttunut. Aikaisemmin puutarha teki sen omistajasta

arvostetumman, jos puutarhaa varten oli nähty paljon vaivaa. Nykyisin puutarhasta tekee status-

symbolin se, kuinka näyttävästi se on suunniteltu ja mahdollisesti myös se, kuinka paljon rahaa sii-
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hen on käytetty. Puutarhan ja sen hoidon merkitys sen omistajalle itselleen on myös muuttunut,

vaikka se on aina liittynyt toiminnallisuuteen. Aikaisemmin toiminnallisuus oli konkreettisemmin

kasvillisuuden hoitamiseen eli istuttamiseen, kitkemiseen, kastelemiseen ja leikkaamiseen liittyvää

toimintaa. Nykyisin puutarhan toiminnallinen merkitys liittyy esimerkiksi grillaamiseen ja seuruste-

luun, kun samalla puutarhanhoito on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi ja yhä

enemmän jopa automatisoiduksi. Näyttävyyttä ja tehokkuutta vaativa muoti tekee orapihlaja-aidasta

liian vaikean hoidettavan, mutta myös auttamattomasti vanhanaikaisen.

Puutarhanhoidon toiminnallisuutta voidaan mielestäni käyttää hyväksi mietittäessä varpusen suoje-

lua. Mikäli varpusen elinympäristö halutaan säilyttää kaupunkiympäristössä, tulisi varpunen liittää

mukaan puutarhanhoidon toiminnallisuuteen. Voisin kuvitella, ettei kovinkaan moni lintuja pihal-

laan ruokkiva ihminen täysin ymmärrä toimintansa merkitystä. Voi olla, että kaikille ei tule mie-

leen, että se on yksi tapa suojella luontoa. Tavallisten ihmisten tekemiä toimenpiteitä tavalliseksi

koetun elinympäristön hyväksi ei luultavasti pidetä luonnonsuojeluna, vaikka juuri tällaisilla toi-

menpiteillä on valtava merkitys. Ilkka Hanskin (2007b) mukaan juuri tavallisia lajeja pitää suojella,

jotta niitä harvinaisemmat lajit voivat säilyä. Mikäli luonnonsuojelusta omassa pihapiirissä tulisi

yksi tapa hoitaa puutarhaa, sillä olisi varmasti myönteistä vaikutusta sekä varpuselle että muille

lajeille.

Kaikkia suomalaisia pihanomistajia puutarhanhoito ei kuitenkaan kiinnosta lainkaan, joten sen an-

tama statusarvokaan ei ole tavoittelemisen arvoista. Jouko Siparin mukaan se usein koetaan riittä-

väksi puutarhanhoidoksi, että pihassa on tilaa pallogrillille. Tämä taas tarkoittaa sitä, että pihassa on

nurmikko ja ehkä jokin pensas. Kasvillisuuden monipuolisuus ja kerroksellisuus puuttuvat tällaisis-

ta puutarhoista, joten ne eivät houkuttele paikalle lintuja eivätkä muitakaan eläimiä. Onkin vaikeaa

keksiä tapaa, jolla tällä tavalla ajattelevia ihmisiä saataisiin houkuteltua hoitamaan puutarhaansa

luonnon monimuotoisuutta ja varpusta hyödyntävällä tavalla. Kiinnostuksen puutteen lisäksi suo-

malaisten pihojen kolkkous voi johtua myös siitä, että suomalaiset puutarhat ovat perinteisestikin

olleet kasvillisuudeltaan niukkoja. Koristekasvien kasvatusta pidettiin Suomessa pitkään vain sel-

laisten ihmisten harrastuksena, joilla oli aikaa turhuuksille. Varsinkin sotien jälkeinen pula-aika teki

koruttomasta ympäristöstä suoranaisen hyveen. (Mansikka 2006, 15–16.) Kasvillisuudeltaan yksi-

puolisia pihoja ja viheralueita saatetaan pitää mallikkaasti hoidettuina myös siksi, että niihin on yk-

sinkertaisesti totuttu.

No se on se yleinen ajattelu, että nurmikko on kaunis, kun siinä on yks pensas ja yks kukka. Ja
sit jos tulee yks voikukka, niin se on ruma. (Jukka T. Helinin haastattelu)
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Luonnon monimuotoisuutta tukeva ja lintuja houkutteleva viheralue saattaakin monen kaupunkilai-

sen silmään näyttää epäsiistiltä tai huonosti hoidetulta. Esimerkiksi hallitun hoitamattomuuden peri-

aate ei ole asukkaille aina tuttu asia. Vuorisalo ottikin puheeksi asennekasvatuksen, jota pitäisi har-

joittaa jo päiväkodista lähtien. Tämän lisäksi tarvittaisiin ympäristö- ja luontokasvatusta sekä yli-

päätään tiedottamista erilaisista asioista.

Turussa viheryksikkö on jatkuvasti ongelmissa. Kun ne yrittää hallittua hoitamattomuutta saada
puistoihin, niin siitä tulee kauheesti puheluja siivottomuudesta. Ja ihmisille pitää selittää, että se
on välttämätöntä, jos me halutaan ne laululinnut puistoihin. Siellä täytyy olla tämmösiä hoita-
mattomia saarekkeita, ja tätä ei ihmiset ymmärrä, jollei sitä heille kerrota. (Timo Vuorisalon
haastattelu)

4.4 Sairastavan varpusen arvoitus

Varpunen on viimeisten vuosikymmenten aikana vähentynyt sekä kaupungissa että maaseudulla.

Maaseudulla tapahtunut ympäristön muutos on ollut voimaperäisempää kuin kaupungissa, mutta

siitä huolimatta kaupunkiympäristön varpunen on vähentynyt samassa tahdissa maatalousympäris-

tön varpusen kanssa. Varpunen väheni erityisen voimakkaasti 1990-luvulla, jolloin ei voida sanoa

tapahtuneen mitään sellaisia muutoksia varpusen elinympäristössä, jotka selittäisivät romahduksen.

Nämä asiat ovat aiheuttaneet hämmennystä monissa haastateltavissani. Useassa haastattelussa pu-

huttiinkin varpusen vähenemisen mystisyydestä. Pertti Rassi on vakuuttunut siitä, että varpusen

vähenemisen taustalla on lajispesifi eli vain varpusiin tarttuva sairaus.

Mä en oo nähnyt vakuuttavaa selitystä sille vielä, mikä siinä [vähenemisessä] olis ollut sitten
päällimmäinen tekijä. Mä itse epäilen, että sen täytyy olla tämmönen spesifinen tauti. Kun se on
niin sosiaalinen ja toisten lajiyksilöiden seuraa hakeva laji, niin taudin leviäminen on erittäin
helppoa. (Pertti Rassin haastattelu 2009)

Rassin tutkima varpuspopulaatio alkoi saada 1970-luvun alussa oireita, jotka viittasivat siihen, että

niillä on jokin sairaus. Varpuset ikään kuin yskivät ja olivat tukehtumaisillaan. Populaation vuosi-

kuolleisuus nousi jopa kaksinkertaiseksi siitä, mitä se oli normaalisti ollut.

Puhdistin kaikki ruokintapaikat ja jokaisen kolon ja käsittelin ne vielä lahonsuoja-aineella, joka
on aika myrkyllistä. [… ] Se tauti talttu sitten ja pikkuhiljaa hävis. Mutta tää nyt oli osotus siitä,
että niillä oli lajispesifinen tauti, joka ei tarttunu mihinkään muuhun kuin siinä yhdyskunnassa.
Mä olen siitä aika vakuuttunu, että se on syypäänä tähänkin taantumiseen. Nimittäin mikään
järkevä muu syy mun mieleeni ei tuu, kuin että se olis tauti. (Pertti Rassin haastattelu 2007)

Rassi kertoi huomanneensa samoja oireita myös muualla kuin tutkimassaan populaatiossa, vaikka-

kaan enää nykyisin hän ei ole tällaisia varpusia tavannut. Kukaan muu haastateltavista ei ollut itse

kuullut tai havainnut varpusilla oireita sairaudesta. Myös Risto A. Väisänen pohti varpusen vähe-
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nemisen syynä olevan viruksen tai loisen, koska hänkään ei usko elinympäristömuutosten voivat

johtaa varpusen vähenemisen laajuuteen. Väisäsen haastattelusta on löydettävissä myös varpusen

kannalta lohdullinen puoli: Jos todella on niin, että varpusen väheneminen johtuu sairaudesta tai

loisesta, niin sanotun pullonkaulavaiheen jälkeen olisivat jäljellä kaikkein vahvimmat ja kestävim-

mät varpuset. Niiden ansiosta varpuspopulaatiot voisivat jälleen alkaa runsastua entistä terveempi-

nä.

Kuva 6 Varpunen sairastaa

Pikkuvarpunen, joka on varpusen lähin sukulainen, on runsastunut samassa tahdissa varpusen vähe-

nemisen kanssa. Monilla haastateltavistani oli omakohtaista kokemusta siitä, kuinka varpunen on

maaseudulla hävinnyt ja pikkuvarpunen on tullut sen tilalle. Teemu Lehtiniemen kotitalo sijaitsee

Kangasalla ja sen pihalla asui vuonna 1984 heidän sinne muuttaessaan 140 varpusen parvi. Vuonna

1988 pihaan muutti ensimmäinen pikkuvarpunen. Nykyisin pihassa on kahdesta neljään varpusta ja

jopa yli sata pikkuvarpusta. Ainoa oleellisesti muuttunut asia on se, ettei naapurustossa ole enää

karjaa tai hevosia. Anna Schulman kertoi, että hänen vanhempiensa maatilalla oli varpusia niin pit-

kään kuin siellä ja ympäristön maatiloilla oli eläimiä. Varpuset hävisivät pikkuhiljaa samassa tah-

dissa kotieläintuotannon loppumisen kanssa. Mikään muu ei ympäristössä muuttunut, sillä pellon-
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pientareet tai viljelystavat eivät ole muuttuneet. Ensimmäisen pikkuvarpusen hän tapasi kotitalonsa

pihassa vuonna 2009.

Kuivurin vieressä oli trukkilavoja pinossa. Ne oli ollut siinä pinossa aika kauan ja varpuset asu
siinä kerrostalossa. [… ] Kun myllyssä jauhettiin ruokaa eläimille, niin siinä oli semmonen esi-
putsari, joka putsas pois pieniä jyviä, niin ne söi siinä ja sit ne kävi siellä lantalalla. Sit kun
kumpaakaan ei enää ollut, niin varpusetkin hävis. (Anna Schulmanin haastattelu)

Jouko Sipari kertoi oman kotikylänsä varpusista. 1960–1970-luvuilla varpusia oli kaikkein pienim-

piä maatiloja lukuun ottamatta kaikilla maatiloilla. Pikkuvarpunen ilmestyi hänen kotikyläänsä

1970-luvulla.

Nyt kun minä kävin tänä talvena joulun ja uuden vuoden välissä laskemassa varpuset omasta
kylästä, kun olen pienestä kirkonkylästä kotoisin, niin siellä oli vaan pelkkiä pikkuvarpusia ja
yks pieni varpusparvi. Se kokonaismäärä oli suunnilleen sama, mutta se oli vaihtunu pikkuvar-
pusiin. (Jouko Siparin haastattelu 2007)

Varpusen vähenemisen on joskus arveltu johtuvan siitä, että pikkuvarpunen olisi syrjäyttänyt sen.

Luonnon monimuotoisuus perustuu lajien erikoistumiseen ja siihen, että niillä kullakin on oma eko-

loginen lokeronsa. Ekologinen lokero koostuu lajin tarvitsemista resursseista, kuten ravinnosta,

reviiristä, pesä- ja suojapaikoista. Mikäli kahdella lajilla on samanlaiset ekologiset lokerot, ne eivät

voi elää samassa ympäristössä, vaan toinen niistä joutuu väistymään. (Hakala & Välimäki 2003,

166–167.) Klassinen esimerkki ekologisista lokeroista koskee havupuissa viihtyviä tiaisten seka-

parvia, joissa monet eri tiaislajit voivat elää rinnakkain samassa ympäristössä. Tämä on mahdollista

siitä syystä, että eri lajit ruokailevat puun eri osissa: toiset etsivät syötävää puun rungosta ja toiset

taas oksien kärjistä. Varpusen ja pikkuvarpusen ekologiset lokerot ovat osittain päällekkäiset. Pekka

Rintamäen mukaan varpuset ja pikkuvarpuset elävät välillä sekaparvissa ja voivat jopa saada keske-

nään poikasia. Tästä huolimatta ne eivät varsinaisesti kilpaile keskenään. Myös Jouko Sipari kuvaili

haastattelussaan varpusen ja pikkuvarpusen yhteiseloa.

Ei mitään havaintoo oo, että [varpunen ja pikkuvarpunen] kilpailis näistä jutuista. Ne istua kö-
köttää samoissa paikoissa. Pikkuvarpunen viihtyy tällasissa puistomaisissa ympäristöissä ja sen
ympäristövaatimukset on vähän toiset. Se on parempi lentäjä kuin varpunen, voimakkaampi len-
täjä, että se ei tarvi sitä pensasaitaa. Ne käyttää sitä hyväkseen, mut ei niin paljoo läheskään
kuin varpunen. Mie meen pensasaidan viertä ja varpunen on siinä, niin varpuset tiivistyy siihen
ja lentävät sieltä pensasaidan takaa johonkin toiseen kohtaan pensasaitaa. Pikkuvarpunen nousee
puunlatvaan. (Jouko Siparin haastattelu 2009)

Pikkuvarpunen pesii jopa satojen metrien päässä rakennuksista, mitä varpunen taas Pertti Rassin

mukaan ei tee koskaan. Rintamäen mukaan varpunen useimmiten rakentaa pesänsä rakennusten

koloihin räystäiden alle, kun taas pikkuvarpunen tekee pesänsä puiden koloihin ja pönttöihin. Haas-

tateltavat pitivät epätodennäköisenä, että varpuseen vaikuttava sairaus ei tarttuisi lähes samassa

elinympäristössä elävään pikkuvarpuseen.
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Mutta se, että se on niin lajispesifinen tauti, että se tappaa varpusia, mutta ei samanaikasesti
runsastuvia pikkuvarpusia, joka on sen lähin sukulainen, niin kuulostaa kyllä taas sitten toisaalta
aika hurjalta. (Pertti Rassin haastattelu 2007)

Timo Vuorisalo pohdiskeli varpusen sairauksia, mutta oli epäileväinen niiden suhteen, koska var-

punen on niin paikallinen laji. Tällöin sairauden leviäminen siinä mittakaavassa, mitä varpusen vä-

heneminen globaalilla tasolla on, ei ole oikeastaan mahdollista. Vuorisalo sanoi olettavansa, että

varpusen vähenemisen taustalla vaikuttavat monet syyt, joissa voi olla eroja maantieteellisesti tar-

kasteltuna. Hän otti puheeksi käsitteen sukupuuttokierre. Lajin sukupuutto ei johdu samoista syistä

kaikissa sen osapopulaatioissa. Kunkin osapopulaation elinympäristössä on erilaisia negatiivisia

ympäristötekijöitä, mutta osapopulaatioiden sukupuuton taustalla voi silti olla jokin yhdistävä teki-

jä.

Itse hahmotan varpusen tilannetta siten, että on jokin tekijä, joka kaikkialla heikentää populaati-
oita. Se, miten tää kannan väheneminen tietyllä paikalla tapahtuu, ei johdu koskaan yksin tästä
tekijästä, vaan siihen vaikuttaa pesäpaikkojen saatavuus, orapihlajat, ravintoasiat, lajien välinen
kilpailu. (Timo Vuorisalon haastattelu)

Sekä Timo Vuorisalo että Anna Schulman ottivat varpusen paikkauskollisuuteen liittyvät omat ko-

kemuksensa puheeksi haastatteluissaan. Vuorisalo kertoi, että on asunut nykyisessä kodissaan viisi-

toista vuotta ja ruokkinut koko tuon ajan lintuja pihassaan. Vaikka lähin varpusparvi asuu kahden-

sadan metrin päässä, ei hän ole kertaakaan nähnyt omalla ruokintapaikallaan varpusia. Schulman

kertoi, että hänen kotitalossaan varpuset viihtyivät navetan ja talousrakennusten lähellä. Ne eivät

koskaan käyneet ruokailemassa sadan metrin päässä olevalla ruokintapaikalla, joka oli asuinraken-

nuksen pihassa. Myös Teemu Lehtiniemi puhui varpusen paikkauskollisuudesta. Hän ihmetteli,

miksi kaupunkivarpunen on vähentynyt samassa tahdissa maatalousympäristön varpusen kanssa,

vaikka elinympäristömuutokset eivät ole olleet yhtä voimakkaita.

Mulle varpusen taantumassa mielenkiintoisin asia maantieteellisesti on se, että minkä takia se
on taantunut kaupungeissa. Mä pystyn itselleni hyvin perustelemaan sen, että minkä takia se on
taantunut maaseudulla, mutta mä en jaksa uskoa sitä, että kaupunkipopulaatiot olis puhtaasti
tämmösiä kaivopopulaatioita, jotka olis ollut pysyviä vaan sen takia, että hyvinvoivat maaseutu-
populaatiot olis tuottanut koko ajan rekryyttejä niin paljon. (Teemu Lehtiniemen haastattelu)

Varpusen paikkauskollisuus saattaa olla jossain määrin näennäistä. Risto A. Väisänen kertoi haas-

tattelussaan, että vaikka varpunen onkin hyvin paikallaan pysyvä laji, ei se pääse geneettisesti eriy-

tymään. Tämä johtuu siitä, että varpuset liikkuvat jonkin verran paikasta toiseen ja vaihtavat

elinympäristöään.

Varpusessa on syksyllä tämmönen kausi, jolloin nämä nuoret varpuset – niillä on jossain määrin
ihan muuttoliikkeitä – ne nuoret varpusparvet siirtyilevät paikasta toiseen. Sitten jos mennään
tuonne Siperiaan, missä olot on erityisen kauheat, niin varpunen on siellä selvä muuttolintu. Ne
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pesii siellä Siperian kylissä ja kaupungeissa ja muuttaa sitten, niin kuin meillä normaalit muut-
tolinnut, etelämmäksi Aasiaan talvehtimaan. (Risto A. Väisäsen haastattelu)

1980-luvulla Luonnontieteellinen keskusmuseo keräsi yli neljätuhatta varpusta eri paikkakunnilta

ympäri Suomea. Näistä oli tarkoitus tutkia varpusen anatomiaa. Väitöskirjatutkimuksessaan Jaana

Kekkonen on tutkinut näiden varpusten geneettisiä eroja. Ennakko-oletus oli, että eroja löytyisi var-

pusen paikkauskollisuudesta johtuen. Kävi kuitenkin ilmi, että eri alueiden varpuset eivät ole Suo-

messa geneettisesti juurikaan eriytyneet toisistaan.

Mutta se mikä oli ehkä jonkin verran yllättävää ja jännää. [… ] että meillä olis yks Suomen ko-
koinen populaatio. Eli periaatteessa se oli ihan samaa huttua kaikki. Sinällään taas on mielen-
kiintosta, [… ] kun on Norjassa tehty tutkimusta sillee, että siinä on sekä mantereelta että saaril-
ta. Siinä on paljon pienemmässä mittakaavassa sitä geneettistä eriytymistä, kun taas Suomessa
oli koko mittakaavassa. Vähän pohdittiin, että dispersoiko se enemmän, kuin mitä kuviteltiin.
Vai onks vaan niin että geneettisesti riittää, että se on vaan ollut niin yleinen silloin. Se riittää,
että se menee seuraavalle maatilalle tai seuraavaan kaupunkiin. (Jaana Kekkosen haastattelu)

Esa Lehikoinen otti haastattelussaan kantaa sairausteoriaan kertomalla, että oli sitä kohtaan pitkään

epäilevä, koska mikään tutkimustieto ei tukenut tätä väitettä. Hän sanoi tulleensa toisiin ajatuksiin,

kun vuoden 2008 syksyllä Trichomonas-niminen alkueläin alkoi tappaa Suomen viherpeippoja.

Loinen aiheuttaa linnulle tulehduksen, joka estää sitä syömästä. Taudin tappamia lintuja on löytynyt

etenkin lintujen ja oravien ruokintapaikoilta. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suosittelikin syk-

syllä 2009, että lintujen ruokinta keskeytettäisiin ja ruokintapaikat puhdistettaisiin, jotta taudin le-

viäminen voitaisiin estää. Loinen on tappanut myös peippoja sekä jonkin verran puluja, mutta eri-

tyisen rankasti se on iskenyt viherpeippoihin. Loisen on raportoitu tappaneen muutamassa viikossa

kymmeniä viherpeippoja samalla alueella. (Eviran Internet-sivut.)

Trichomonas-alkueläimen aiheuttamien viherpeippojen joukkokuolemien ilmaantumisen jälkeen

Lehikoisen olikin helpompi uskoa, että lajispesifi sairaus tai loinen voisi olla varpusen vähenemisen

taustalla. Varpusen paikkauskollisuus viittaa siihen, ettei se itse ole voinut levittää mahdollista sai-

rautta tai loista niin laajalle kuin mitä varpusen väheneminen antaisi ymmärtää. Esa Lehikoinen

esittikin haastattelussaan ajatuksen, että jokin toinen laji levittäisi sairautta, joka sitten tarttuisi var-

puseen. Viherpeipon tapauksessa sepelkyyhkyn on ajateltu olevan taudin levittäjä. Risto A. Väisä-

nen esitti arvauksen, että pikkuvarpunen on voinut tartuttaa varpuseen jonkin sairauden. Tämä tosin

oli ajatus, jota hän itsekin suuresti epäili.

Vaikka monet haastateltavat arvelivatkin, että varpusen vähenemisen syynä on jokin sairaus tai muu

arvoituksellinen seikka, eivät he vähätelleet varpusen elinympäristön muutosten vaikutusta varpu-

seen. Varpuselle tuleekin tarjota niitä elinmahdollisuuksia, joita sen tiedetään tarvitsevan. Mikäli
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tutkimuksissa rajataan tarkemmin, mistä varpusen väheneminen johtuu, voidaan tämän jälkeen var-

pusen hyväksi tehtävää työtä suunnata oikeaan suuntaan.

4.5 Muuttunut varpuskuva

Varpusten määrä on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana melkoisesti, vaikka varpunen

onkin edelleen kovin yleinen lintu. Haastattelemieni henkilöiden mukaan varpusen tilanne on näillä

näkymin tasaantumassa, eivätkä sen kannat enää todennäköisesti putoa ainakaan merkittävästi. Siitä

ei toistaiseksi ole merkkejä, että varpusmäärät olisivat uudelleen lähteneet kasvamaan. Vaikka var-

pusella ei sinällään ole mitään hätää, se ei kuitenkaan automaattisesti johda siihen, että varpusen

tilanteen voi unohtaa. Erityisesti 1990-luvun romahduksen syyn selvittäminen olisi tärkeää. Mikäli

romahduksen aiheuttajana oli tavalla tai toisella ihminen, tulisi mahdollisimman hyvin varmistua

siitä, ettei sama toistu uudelleen.

Vaikka varpuselle ei olekaan välttämätöntä tehdä suojeluohjelmaa, voi sen hyväksi silti toimia mo-

nella tavalla. Ihmisten varpuskäsityksillä on merkittävä rooli sen suhteen, toteutetaanko näitä toi-

menpiteitä. En haastatellut tätä tutkimusta varten niin sanottuja tavallisia ihmisiä, joten heidän var-

pusmielipiteensä suodattuvat haastattelemieni asiantuntijoiden puheista. Haastateltavat toivat ilmi

muiden ihmisten monenlaisia suhtautumistapoja varpusta kohtaan.

Varpunen oli aikasemmin vähän tämmösen köyhälistön symboli, mutta nyt se on enemmän tul-
lut keskiluokkaan mukaan ja ehkä vauraampaankin väestönosaan. Tavallaan varpusesta, mun
mielestä, on tullu hyväksytympi. Se ei oo enää semmonen köyhälistöindikaattori. (Pekka Rin-
tamäen haastattelu)

Suunta näyttäisi olevan se, että varpusesta pidetään aikaisempaa enemmän, vaikka se ei talitintin tai

sinisorsan tasolle ole päässytkään. Jouko Sipari kertoi, että aikaisemmin maaseudulla varpusen sa-

nottiin meluavan, mutta nykyisin kaupungissa sen sanotaan silputtavan. Varpusen merkitys onkin

muuttunut haittalinnusta elinympäristön elävöittäjäksi. Varpuseen saatetaan edelleen joissakin tapa-

uksissa liittää haittalinnun maine, joka voi vaikuttaa ihmisten suojeluhalukkuuteen varpusta koh-

taan. Teemu Lehtiniemi kertoi Etelä-Suomen lääninhallituksen päätöksestä muutamien vuosian ta-

kaa. Kyseessä oli lintujen ruokintaan liittynyt kiista, jossa ruokkijan naapuri oli valittanut lintujen

suuresta määrästä. Päätöksessä varpusta kutsuttiin haittalinnuksi, joka piti hävittää. BirdLife Suomi

pyysi oikaisua haittalintu-termille, mutta päätöksen tehnyt terveysviranomainen ei tähän suostunut.

Pääsääntöisesti varpusen pitäminen haittalintuna tai lintumaailman rottana kuulunee varpusen histo-

riaan. Tämä muutos on varmasti varpusen suojelun kannalta erittäin tervetullut. Mikäli varpunen
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rinnastettaisiin rottaan, voitaisiin sen suojelutoimenpiteet helposti kyseenalaistaa. Mikäli varpunen

määritelläänkin linnuksi samaan ryhmään kottaraisten ja pääskyjen kanssa, on sen suojelua varmasti

helpompi markkinoida. Vaikka varpuskuva onkin muuttunut aiempaa paremmaksi, hankaloittaa

varpusen elinolojen parantumista tiedon puute. Vaikka varpusen hyväksi tehtävät toimenpiteet näyt-

tävät melko helpoilta toteuttaa, ei asia kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. Jotta varpusen hy-

väksi voitaisiin tehdä jotain, tulisi varpusen tilanteen olla nykyistä tunnetumpi.

Mä luulen, että jos menis tekemään katugallupia, niin yks sadasta olisi kuullut [varpusen vähe-
nemisestä] ja sekin olisi lintuharrastaja. (Timo Vuorisalon haastattelu)

Lintuharrastajien lisäksi kovinkaan moni ei tiedä varpusen vähentyneen. Jonkin verran varpusen

vähenemisestä on kirjoitettu sanomalehdissä ja se on vaikuttanut ainakin joidenkin lukijoiden käsi-

tykseen varpusesta. Jouko Sipari kirjoitti Aamulehden alakertaan artikkelin varpusen vähenemisestä

toukokuussa 2008 (ks. Sipari 2008). Haastattelussaan Sipari kertoi saaneensa lukijoilta palautetta,

josta näkyi, että tavalliset ihmiset ovat alkaneet seurata varpustilannetta ja tietävät varpusen vähen-

tyneen. Jo aikaisemmassa haastattelussaan Sipari kertoi ihmisten yhä enemmän olevan kiinnostu-

neita varpusen tilanteesta.

[Varpunen] on lähellä ja sitä on helppo seurata ja se on itse asiassa melko mielenkiintonen, ku
ihmiset rupee seuraamaan sitä. Tossa viimeks eilen otti yhteyttä yks kaupunkilainen puhelimit-
se. Se oli saanu ympäristövirastosta tiedon meikäläisen varpusjutuista. Soitti ja kerto varpusis-
taan lintulaudallaan. (Jouko Siparin haastattelu 2007)

Asenteet varpusta kohtaan ovat saaneet osin myötätuntoisia muotoja silloin, kun tieto varpusen vä-

henemisestä on tavoittanut tavallisia ihmisiä. Olen saanut huomata tämän itsekin tätä tutkimusta

tehdessäni. Useimmat henkilöt, joille olen pro gradu -työstäni kertonut, eivät olleet tätä ennen kuul-

leet varpusen vähenemisestä. He kuitenkin kyselivät heti vinkkejä, mitä varpusen hyväksi voisi teh-

dä.

Varpuskuva on muuttunut todella paljon siitä, mitä se oli Lechen kirjoittaessa ohjeita varpusten tu-

hoamiseksi. Berlepschin julistama varpusten hävityssotakaan ei ole enää käynnissä. Roskalinnun

maineesta varpunen on päässyt eroon todennäköisesti siksi, ettei siitä ole enää sen vähenemisen

vuoksi samanlaista haittaa maanviljelijöille kuin aikaisemmin. Koska 1990-luvun aikana varpus-

määrät putosivat huomattavan paljon, herätti varpusen väheneminen lintuharrastajien keskuudessa

huomiota. Tämä on heijastunut myös muualle ja jossain määrin näkynyt myös mediassa – ei tosin

lainkaan samassa mittakaavassa kuin Isossa-Britanniassa, jossa varpusen väheneminen on tuotu

todella voimakkaasti julkisuuteen. Suomessakin varpunen on vähenemisensä vuoksi muuttunut ai-

kaisempaa sympaattisemmaksi linnuksi ihmisten mielissä. Onkin mahdollista, että varpusen rooli

osana omaa elinympäristöään tulisi vielä nykyistä selvemmin esiin.
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5 Varpusen suojelu

Varpusen tarinan pohjalta voidaan miettiä, mitä asioita pitää ottaa huomioon varpusen suojelussa.

Kaikki eläinlajit tarvitsevat selviytyäkseen ja lisääntyäkseen ravintoa sekä suoja- ja pesäpaikkoja,

eikä varpunen tee tässä poikkeusta. Jouko Sipari puhui ensimmäisessä haastattelussaan varpusen

ekologisista olosuhdevaatimuksista eli mikro-olosuhdevaatimuksista, joiden tulee täyttyä, jotta var-

punen voi elää tietyssä elinympäristössä. Varpusen vaatimukset elinympäristölleen ovat lähtöisin

varpusen alkuperäisestä elinympäristöstä. Vaikka navetta ympäristöineen ja omakotitalo pihapiirei-

neen ei ihmissilmään näytä samalta, asuu varpunen näissä molemmissa ympäristöissä, koska niiden

mikro-olosuhteet ovat samanlaiset. Varpusen vähentymisen arvellaan johtuvan siitä, että varpusen

elinympäristö on muuttunut varpuselle jollakin tavalla vääränlaiseksi, jolloin sen elinolosuhteet ovat

kaventuneet.

Ilkka Hanski (2007a, 78–90) mainitsee neljä syytä, joiden vuoksi lajin elinympäristö pienenee.

Elinympäristö voi heikentyä laadullisesti. Tällöin elinympäristö ei enää tarjoa eliölle riittävästi tä-

män tarvitsemia hyödykkeitä, kuten ravintoa. Eliöpopulaatio heikkenee, koska sen kuolleisuus kas-

vaa verrattuna syntyvyyteen. Varpusen elinympäristössä onkin selkeästi tapahtunut laadullista heik-

kenemistä: Maatalousympäristössä varpunen on jäänyt vaille karjatalouden tuottamia hyötyjä, kuten

rehun tai hevosen lannan joukosta löytyviä siemeniä tai lantalasta löytyviä hyönteisiä. Kasvinvilje-

lyn puolella varpusen elinympäristön laatu on heikentynyt muun muassa viljanviljelyn siistiytymi-

sen ja kasvintorjunta-aineiden lisääntyneen käytön vuoksi. Kaupunkiympäristössä varpusen

elinympäristön laatu on puolestaan heikentynyt luultavasti siksi, ettei varpunen pääse muuttuneen

rakennustavan vuoksi tekemään pesäänsä talojen rakenteisiin eikä myöskään suojautumaan petoja

tai kylmää vastaan orapihlaja-aidan sisään. Myös liikennemäärien kasvu ja petojen kaupungistumi-

nen ovat heikentäneet varpusen elinympäristön laatua.

Hanskin (emt.) mukaan elinympäristön pinta-alan pieneneminen johtaa elinympäristön kantokyvyn

pienenemiseen ja täten heikentää eliöpopulaation elinoloja. Varpusen tapauksessa sen elinympäristö

ei ole Hanskin tarkoittamalla tavalla maaseudulla pienentynyt, koska se on useimmiten hävinnyt

kokonaan. Varpunen on hyvin paikkauskollinen lintu, joten maatilan toiminnan loppuminen on

saattanut vaikuttaa kyseisen maatilan varpuspopulaatioon voimakkaasti. Yksittäisen maatilan toi-

minnan loppumisen vaikutuksesta varpuseen ei ollut haastatteluissa puhetta. Useimmiten haastatel-

tavat kertoivat omia kokemuksiaan varpusen häviämisestä, kun alueen maatilat ovat lopettaneet

toimintansa. Arvelisin, että maatilan toiminnan loppuessa varpunen muuttaa lähimmälle maatilalle,

mikäli sellainen on tarpeeksi lähellä. Muussa tapauksessa varpuset ovat todennäköisesti vain pikku-
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hiljaa hävinneet. Esikaupunkialueet sen sijaan ovat suhteellisen pysyviä alueita. Niiden pysyvyyttä

pyritään ylläpitämään kaavoituksen keinoin. Kaupunkilaisvarpusen lienee maalaisvarpusta helpom-

paa löytää uusi elinympäristö, mikäli asukas päättää esimerkiksi kaataa pensasaitansa ja lopettaa

lintujen talviruokinnan. Enemmän varpusen elinympäristöön vaikuttaneekin kaupungeissa sekä en-

simmäisenä mainittu elinympäristön laadun heikkeneminen että seuraavat kaksi syytä.

Hanski (emt.) kirjoittaa kytkeytyneisyyden vähenemisen eli elinympäristöjen pirstaloitumisen ai-

heuttavan lajin elinympäristön pienenemistä. Mikäli lajin elinympäristö muuttuu lajille epäsopivak-

si, voi elinympäristöjen pirstaloituminen vaikeuttaa lajin hakeutumista toiseen sopivaan elinympä-

ristöön. Maatalouden voimakkaasta muutoksesta johtuva maatilojen väheneminen voidaan nähdä

tällaisena elinympäristön pirstaloitumisena. Kaupunkiympäristössä vastaavaa pirstaloitumista ei ole

löydettävissä aivan samassa mittakaavassa kuin maaseudulla. Toki kaupungeissakin varpuselle

ominaiset elinympäristöt ovat vuosikymmenten kuluessa muuttuneet, kun pensasaitamuoti on vaih-

tunut tai vanhan talon uusi asukas on remontoinut taloaan varpusen kannalta epäedullisella tavalla.

Harvoin kuitenkaan asuinalueet muuttuvat niin nopeasti kokonaan varpuselle sopimattomiksi, että

varpusella olisi hankaluuksia löytää uusi elinalue.

Elinympäristön jatkuvuuden väheneminen on neljäs Hanskin (emt.) mainitsema syy elinympäristön

heikentymiselle. Tällöin elinympäristössä tapahtuu niin nopeita tai voimakkaita muutoksia, etteivät

kaikki lajit ehdi sopeutua niihin. Varpunen ei ilmeisesti ole ehtinyt sopeutua maatalousympäristön

muutoksiin. Samaa on epäilty tapahtuneen kaupunkilaisvarpuselle, mutta koska kaupunkiympäris-

tön muutos on ollut niin vähäistä, on se saanut monet ihmettelemään tapahtunutta. Varpusta pide-

tään älykkäänä ja sopeutuvana lajina, joten varpusen väheneminen kaupungissa Hanskin mainitse-

mista syistä ei kuulosta loogiselta. Sen vuoksi varpusen vähenemisen syyksi onkin esitetty sairautta

tai loisia. Moneen otteeseen haastatteluissa tuli esiin myös se, että varpusen vähenemiselle voi olla

monta eri syytä. Timo Vuorisalon mainitsema sukupuuttokierre tukeekin näitä väitteitä. Varpusen

väheneminen voi paikallisesti johtua monista syistä, mutta koko vähenemisen taustalla voi silti olla

jokin yhteinen syy tai mekanismi, joka vaikuttaa varpusiin. Tässä tutkimuksessa on listattu monia

tällaisia paikallisia syitä, vaikka taustalla oleva pääsyy jää edelleen pimentoon.

Vaikka varpusen vähenemisen päämekanismi ei koskaan selviäisi, voi varpusta yrittää auttaa niillä

keinoilla, joilla vaikutetaan paikallisiin syihin. Toimijoiksi eli tarinan päähenkilöiksi varpusen suo-

jelussa nousivat tämän tutkimuksen perusteella varpustutkimus, viranomaiset, järjestöt sekä yksit-

täiset ihmiset. Varpusen suojelu ei ole aivan yksinkertaista, vaikka monet auttamiskeinot ovat konk-

reettisia ja helposti ymmärrettävissä. Siihen liittyy monia haasteita mutta myös monia erilaisia
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mahdollisuuksia, joita tarinan päähenkilöt voivat käyttää hyväksi auttaessaan varpusta. Suojelutar-

vetta tulee myös perustella, koska pelkät toimintaohjeet eivät yksistään riitä vakuuttamaan toimijoi-

ta suojelun tarpeellisuudesta. Varpusen suojelussa onkin paljon asioita, jotka tulee ottaa huomioon.

Haluan vielä muistuttaa, että tarkoitan varpusen suojelulla kaikkia sellaisia toimenpiteitä, joilla var-

pusta voidaan auttaa riippumatta siitä, luokitellaanko varpunen virallisesti uhanalaiseksi vai ei.

5.1 Tarinan päähenkilöt

Varpusen tarinan päähenkilöt ovat valikoituneet sen perusteella, mitä eri tahoja haastatteluissa nos-

tettiin esiin varpusen ja sen suojelun kannalta oleellisina toimijoina. Kukaan haastateltavista ei otta-

nut päävastuuta varpusen suojelusta edustamalleen ryhmälle, vaan antoi sen eteenpäin jollekin toi-

selle taholle. Toimijat voidaan jakaa tutkimukseen, viranomaisiin, järjestöihin ja tavallisiin ihmisiin.

Tutkimuksen roolista puhuessaan haastateltavat lähinnä sanoivat, että varpusen vähenemistä pitää

tutkia nykyistä paremmin. Tämän tarkemmin tutkimusta tai sille toivottua sisältöä ei eritelty. Viran-

omaisista mainittiin erikseen kunnat, ympäristöhallinto sekä maa- ja metsätalousministeriö. Järjes-

töistä puhuttaessa lähinnä vain BirdLife Suomi mainittiin nimeltä. Tavallisilla ihmisillä haastatelta-

vat tarkoittivat ensisijaisesti niitä henkilöitä, jotka asuvat varpusen kannalta hyvillä alueilla. Erityi-

sesti omakotitalojen asukkaat kuuluvat näihin tavallisiin ihmisiin.

5.1.1 Tutkimus tiedontuottajana

Varpusen tarina kietoutuu varpusen vähenemisen arvoituksellisuuden ympärille. Varpusen vähene-

misen syyn selvittäminen otettiin puheeksi kaikissa haastatteluissa, vaikkakin tutkimus esitettiin

tärkeimpänä toimijana ainoastaan yhden kerran. Anna Schulmanin mukaan ensin pitää selvittää,

mistä varpusen vähenemisessä on kysymys. Vasta sen jälkeen voidaan olla varmoja siitä, että var-

pusen hyväksi tehtävät toimenpiteet vaikuttavat varpusen tilanteeseen myönteisesti.

Muutenhan me hutkitaan todennäköisesti vääriin kohteisiin tai sattumalta oikeeseen kohteeseen.
Me voidaan tehdä tällaista ikään kuin ensiapua. Potilaalle voidaan aina antaa ensiapu tietämättä,
mikä on potilaan vaiva, mutta pidemmällä tähtäimellä se ei parane se potilas, ellei tiedetä, mitä
lääkettä pitää antaa. (Anna Schulmanin haastattelu)

Myös Pekka Rintamäki korosti tutkimuksen roolia. Hän ehdotti, että varpusen vähenemisen tutki-

minen pitäisi aloittaa varpusen pesästä, jotta saataisiin selville, onko varpusen lisääntymisessä jotain

pielessä. Hän on itse tutkinut tällä tavalla Ruotsin pikkuvarpusia, kun niiden kanta kääntyi hetkelli-

sesti laskuun.
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Pesintämenestystä pitää tsiikata, että mikä on munien kuoriutumisprosentti ja paljonko lähtee
jälkeläisiä suhteessa siihen, että kuinka monta munaa munitaan. Siitä sen näkee sitten aika yk-
sinkertasesti, että tuleeks niiltä liian vähän tavaraa suhteessa siihen, että mikä on panostus. Jos
se menee negatiiviselle puolelle, niin sehän on sitten ihan päivänselvää, että kanta ei voi säilyä
ennallaan tai kasvaa, jos kuolleisuus on syntyvyyttä suurempi. (Pekka Rintamäen haastattelu)

Varpusen tarinan eteneminen riippuu siitä, kiinnostuvatko tutkijaorganisaatiot ja tutkimuksen ra-

hoittajat varpusen vähenemisestä. Monissa haastatteluissa puhuttiin siitä, ettei varpusen vähenemi-

nen ole aikaansaanut kiinnostusta jatkotoimenpiteisiin. Edes lintuharrastajat eivät ole kovin kiinnos-

tuneita varpusen vähenemisestä, vaikka se toisaalta on herättänyt myös keskustelua.

Tässä on vielä sekin, että lintuharrastajat väheksyy varpusta. Ihmiset järkyttyy, jos valkoselkäti-
kan parimäärä tippuu kahdeksastakymmenestä seitsemäänkymmeneen, mutta tällanen kannan
tippuminen puoleen varpusella, niin ihmiset ajattelee, että no, se on tommonen roskalintu ja on-
han niitä vieläkin. (Timo Vuorisalon haastattelu)

Yksittäinen asia, josta varpusen väheksyminen lintuharrastajien keskuudessa on havaittavissa, on

se, että varpusten rengastajia on Suomessa huomattavasti vähemmän kuin muiden lajien rengastajia.

Haastattelussaan Jaana Kekkonen sanoi, että Rengastustoimiston mukaan Suomessa olisi tällä het-

kellä kahdeksan aktiivisesti varpusia rengastavaa ihmistä.

Pyydettiin rengastustoimistolta dataa, niin siinä just huomattiin, että varpunen ei todellakaan
rengastajien keskuudessa oo ollut millään tavalla suosittu lintu. Se on nimenomaan ollut erittäin
päinvastoin. [… ] Sitä ei paljon rengasteta. (Jaana Kekkosen haastattelu)

Lintuharrastajien rooli nousee esiin myös puhuttaessa lintulaskennoista, jotka ovat tärkeä työväline

lajien suojelussa. Tieto eri lintulajien populaatioiden koosta perustuu erilaisiin laskentoihin, joita

tekevät ja teettävät niin yksittäiset lintuharrastajat, järjestöt kuin tutkijat ja viranomaisetkin. Lasken-

tatapoja ovat esimerkiksi linjalaskenta, pistelaskenta ja talvilintulaskenta (Luonnontieteellisen kes-

kusmuseon Internet-sivuilta, Eläinmuseon… ). Linjalaskennassa laskija kulkee tietyn reitin ja mer-

kitsee ylös kaikki näkemänsä ja kuulemansa lintulajit sekä niiden lukumäärän (Luonnontieteellisen

keskusmuseon Internet-sivut, Pesimälintujen… ). Pistelaskenta eroaa linjalaskennasta siten, että sen

tarkoituksena on selvittää lintulajien vuosittaisia kannanvaihteluita vakiopisteissä. Pistelaskennan

avulla voidaan selvittää myös eri lajien tiheyksiä ja eri elinympäristöjen välisiä eroja. (Luonnontie-

teellisen keskusmuseon Internet-sivut, Maalintujen… ). Talvilintulaskentojen tarkoituksena on sel-

vittää, mitkä lintulajit talvehtivat Suomessa ja millaisia elinympäristöjä ne suosivat. Talvilintulas-

kennoista selviää myös se, mikä on lintujen talviaikainen kuolleisuus ja mitkä tekijät tähän vaikut-

tavat. (Luonnontieteellisen keskusmuseon Internet-sivut, Talvilintujen… ). Pertti Rassin mukaan

juuri talvilintulaskennat antavat parhaan käsityksen varpuskannan koosta.
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Varpunen on laskentojen kannalta todella vaikea laji. Tavanomaisella linjalaskennalla siitä saa-
daan varmuudella virheellisiä tuloksia. Niinpä pidänkin varpuskannan kehityksen parhaimpana
mittarina talvilintulaskentoja. (Pertti Rassin sähköpostiviesti 2010)

Lintulaskentoja suoritetaan jonkin verran myös kiinnittämällä huomio vain yhteen lajiin, jolloin

saadaan tietoa esimerkiksi tämän lajin tilanteesta tietyllä alueella. Jouko Siparin tutkimus Tampe-

reen varpusista on ainoa laatuaan. Hän on käynyt Tampereen alueittain läpi ja pyrkinyt löytämään

jokaisen varpusyksilön.

Tuhat kilometriä kävelin. [… ] Aina kun oli mahollisuus. Viikonloppuina tein pitkiä päiviä ja
työpäivien jälkeen, kun tiesin, että ne on liikkeellä, että niitä voi löytää. Yhden talvikengän poh-
jat meni poikki. (Jouko Siparin haastattelu 2009)

Tarkoituksenaan hänellä on tehdä sama viidesti kymmenen vuoden aikana, jolloin hän saisi lasket-

tua Tampereen varpustrendin. Siparin mukaan varpustutkimuksesta tekee helppoa se, ettei tarvitse

lähteä kovin pitkälle tai äärimmäisiin oloihin löytääkseen varpusia.

Varpustutkimuksessa on se hyvä, että kahvilat on aina lähellä. Ei tarvi mennä piilokojuun haas-
kan äärelle. (Jouko Siparin haastattelu 2009)

Siparin tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten varpunen käyttää tilaa ja mitkä tekijät viher-

tai pihasuunnittelussa ovat varpusen kannalta tärkeitä. Hän on tutkimuksissaan pohtinut myös sitä,

kuinka pieneksi varpuspopulaatio voi pienentyä kokonaan häviämättä rakentamisen ja elämisen

tapojen muuttuessa sekä kaupungistumisen edistyessä. Siparin laskelmien mukaan talvella 2007–

2008 Tampereella oli 4 300 varpusta. Siparin tutkimus Tampereen varpusista on enemmänkin ta-

paustutkimusta, kun yleensä lintulaskennat ovat määrällistä tutkimusta. Sipari osasi haastattelussaan

kertoa tarkkaan siitä, kuinka Tampereen varpuset missäkin tilanteessa ja paikassa toimivat.

Sillon kun on talvi, niin niit ei oikeen oo tässä. Ne välillä käy tässä, mut sit ne menee näihin
[paikkoihin], mis on ruoka lähellä tai pensasaitaa. [Ne kulkevat] siinä pensasaidan ja ruokailu-
paikan väliä, silloin kun ne ei pesi. Se on se lämpö ja [ravinto] ja sit ne taas katoo jonnekin,
vaikka noihin putkiin [ilmanottoaukkoihin]. Sillon kun on kova viima täs keskikaupungilla, niin
sillon ne häipyy aika laajalta alueelta. Ja tyypillinen paikka on esimerkiks tos Koskikeskuksen
luona, ku on se Verkatehtaan vanha rakennus. Siin rinteen suojassa ne sitten on, jos on kova
viima. [… ] Ne siirtyy aina vähän tuulien mukaan ja käy vaan häthätää syömässä. Tai itse asiassa
niil on monia ruokapaikkoja tiedossa. (Jouko Siparin haastattelu 2009)

Myös Jaana Kekkosella oli oman tutkimuksensa tarina kerrottavanaan. Hänen varpusen genetiik-

kaan liittyvän väitöskirjatutkimuksensa taustalla vaikuttaa kaksi kysymystä: Mikä on varpusen vä-

henemisen merkitys muiden lajien kannalta? Mitä varpusen väheneminen kertoo ihmisen elinympä-

ristöstä? (Helsingin yliopiston Internet-sivut. Evolutionary… ) Näistä kysymyksistä keskusteltiin

kaikissa tekemissäni haastatteluissa, ja niiden voidaankin sanoa olevan varpusen vähenemisen kes-

keisimmät kysymykset. Kekkonen vertailee varpusten geneettisiä eroja Helsingin ja Sodankylän

välillä käyttäen aineistona neljää ja puolta tuhatta varpusta, jotka on 1980-luvulla pyydystetty
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Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkimuksia varten. Lisäksi hän on kerännyt näytteitä varpusista

samoilta paikkakunnilta, joista 1980-luvun varpuset kerättiin. Näiden näytteiden avulla hän selvit-

tää, onko varpusen väheneminen vaikuttanut varpusen geneettiseen monimuotoisuuteen. 1980-

luvun varpusaineiston perusteella varpunen ei ole Suomessa geneettisesti kovinkaan eriytynyt.

Haastattelun aikaan hän oli vasta aloittanut keräämiensä näytteiden tutkimisen, joten hänellä ei ollut

vielä niistä kerrottavaa. Lisäksi Kekkonen on tehnyt tutkimuksen raskasmetallien määristä Helsin-

gin keskustan ja maaseudun varpusten väliltä. Merkittäviä eroja ei eri alueiden varpusista löytynyt.

Pertti Rassi kertoi haastatteluissaan sekä sähköpostissaan (2008) omasta varpustutkimuksestaan.

Hän valmisteli väitöskirjaa varpusesta, ja tutki 1960-luvun lopusta 1970-luvun alkuun eteläisen

Kangasalan varpusia. Pesimäaikoina hän laski varpusia Tampereen ja Helsingin keskustoissa ja

muina aikoina Tampereella, Kangasalla ja Sahalahden alueella. Rassi sai omakohtaisesti kokea var-

pusen oveluuden yrittäessään pyydystää varpusia rengastamista varten. Rassi merkitsi varpuset vä-

rillisillä renkailla, jotta pystyi tunnistamaan ne yksilöllisesti.

Siellä oli semmosia yksilöitä, jotka ei koskaan menny uudestaan verkkoon, kun ne oli kerran
lentänyt siihen. Ne oppi sen jopa niin, että kun mä tulin ulos ja mulla oli musta verkko, tämmö-
nen möykky kädessä, niin ne oli puiden latvassa heti varottelemassa, kun ne tiesi, mitä se tarkot-
ti. Mutta mun äitiin ja isään, jotka siinä liikku puutarhassa puutarhatöissä, niin ne saatto metrin
tai kahdenkin päässä, kun ne tiesi, ettei sit tarvi ollenkaan välittää. (Pertti Rassin haastattelu
2007)

Kun Pertti Rassi omien sanojensa mukaan siirtyi byrokraatiksi vuonna 1974 ja lopetti samalla yli-

opistouransa, jatkoi hän varpustutkimuksiaan enemmän harrastuspohjalta omassa kotikylässään.

1990-luvulta alkaen hän tutki lähinnä oman kotitalonsa varpusia siihen saakka, kunnes varpusen

väheneminen hävitti varpuset myös sieltä. Alun perin hänen tarkoituksenaan oli tehdä viisikymmen-

tävuotinen seurantatutkimus värirengastetusta varpuspopulaatiostaan, jota hän olisi pystynyt seu-

raamaan yksilökohtaisesti. Toisin kuitenkin kävi.

Mulla oli värirengastettu varpuspopulaatio vuodesta kuuskytkuus 2000-luvun puoleen väliin eli
nelkyt vuotta. Mutta sitten se tän tunnetun romahduksen myötä pieneni niin, että siinä ei ollut
mitään tutkittavaa. [… ] Sit tietysti pitäis olla entistä mielenkiintosempaa, kun se hupenee sil-
missä se varpuskanta. Se on enemmänkin semmonen masentava asia, kun mä jouduin tutkimuk-
seni lopettamaan, kun se tutkimuskohde hävisi. En mä olis ikinä uskonut, että varpunen, joka
ihmisestä pyrkii kaikin tavoin hyötymään, olis siellä häviäjien joukossa. (Pertti Rassin haastatte-
lu 2009)

Halusin tietää, kuinka varpusen väheneminen vaikuttaa varpusyksilön elämään. Kysyin Pertti Ras-

silta, tietääkö varpunen itse, että sen kanta on vähentynyt. Hän vastasi, että sosiaalisena lajina var-

puselle lajitoverit ovat äärettömän tärkeitä.
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Ei sen elämä varmasti ole [… ] yhtä antoisaa, jos se on sukunsa viimeinen. Silläkin yksinäisellä
koiraalla, mikä mulla pari vuotta oli siellä tutkimuspaikalla, oli varmaan aika tylsää. (Pertti Ras-
sin haastattelu 2009)

Nämä kolme esiteltyä tutkimusta eroavat monilta osin toisistaan. Jouko Siparin tutkimus koskee

kokonaisen kaupungin varpusten tilankäyttöä, ja Jaana Kekkonen tutkii koko Suomen varpusten

geneettisiä ominaisuuksia. Pertti Rassin tutkimuksen oli puolestaan tarkoitus olla pitkän aikavälin

tutkimus, joka sai valitettavan päätöksen. Kukin tutkimus antaa vastauksia varpusta ja sen vähene-

mistä koskeviin kysymyksiin ja vie tarinaa eteenpäin. Tutkimuksen rooli onkin aivan ehdoton, mi-

käli halutaan olla varmoja siitä, että varpusen hyväksi toimitaan oikealla tavalla.

5.1.2 Viranomaiset ohjauskeinojen luojina

Viranomaisten rooli osana varpusen tarinaa tuli esiin vain muutamassa haastattelussa. Siitä huoli-

matta heillä näyttäisi olevan erityisen paljon valtaa muun luonnonsuojelun ohella varpusen suojelun

suhteen. Viranomaisohjauksen avulla pystyttäisiin luomaan sellainen toimintaympäristö, jossa var-

pusen suojelu tulisi muiden toimijoiden kannalta nykyistä helpommaksi. Mikäli varpusen vähene-

minen vielä jatkuisi, tulisi ympäristöhallinnon käynnistää sitä varten suojeluohjelma, mutta tätä ei

nykyisessä tilanteessa nähty tarpeellisena. Maataloussektorin viranomaisohjauksen vaikutus toimin-

taympäristöön kytkeytyy maatalouden ympäristötukiin ja maatalouskäytäntöihin liittyvään ohjeis-

tukseen. Kuntien rooli puolestaan liittyy kaavoitukseen ja muuhun kaupunkisuunnitteluun.

Ympäristöhallinto

Ympäristöhallinnon tehtävä varpusen tarinassa on seurata varpusen kannan kehitystä luonnonsuoje-

lulain ja uhanalaisarvion määrittelemillä tavoilla. Tämä mainittiin useassa haastattelussa, vaikka

juuri tämän enempää asiasta ei puhuttukaan. Pertti Rassi toimii uhanalaisarviotyöryhmän eli

LAUHA:n puheenjohtajana ja Juha Tiainen puolestaan LAUHA:n lintutyöryhmän puheenjohtajana.

Kysyin heiltä, mitä mieltä he ovat luonnonsuojelulain ja uhanalaisarvion vaikuttavuudesta luonnon-

suojeluun. He kumpikin näkivät niiden olevan hyvä lähtökohta suojelulle. Rassi tosin kaipasi lisää

resursseja ja Tiainen puolestaan sanoi, ettei uhanalaisarvio johda tarvittaviin käytännön toimenpitei-

siin. Syy tälle on se, että vain yksi asia kerrallaan saa huomiota, vaikka se ei olisikaan ainoa huo-

miota vaativa asia.
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Onhan se ihan riittävä, mutta sitten se, että mitä johtopäätöksiä siitä halutaan tehdä. Eli siis poli-
tiikan tekijät ei oo kauheen kiinnostuneita näistä asioista. Suomeen mahtuu yks asia kerrallaan:
jossain vaiheessa se oli biodiversiteetti [… ] ja nyt ilmastonmuutos. Se että kaikkia asioita tasa-
painoisesti hoidettais yhtä aikaa, niin sellasta Suomessa ei kyllä tapahdu. Mutta meillä on tietys-
ti monimuotoisuuden säilyttämisstrategia, mutta ei sitä tunnu kukaan ottavan kovin vakavasti.
Sen jopa johdannossa sanotaan, että ei itse asiassa uskota, että tää johtaa mihinkään. (Juha Tiai-
sen haastattelu)

On todennäköistä, että luonnonsuojelussa kiinnitetään huomio mielenkiintoisiin lajeihin, mikäli

jonkinlainen valinta suojeltavien lajien välillä pitää tehdä. Resurssien vähäisyydestä johtuen tavalli-

set ja kiinnostusta herättämättömät lajit voivat jäädä vaille huomiota. Varpunen on juuri tällainen

laji, joten sille annetulla elinvoimaisuusluokalla voi olla iso merkitys sen suhteen, kuinka paljon sen

eteen ollaan valmiita tekemään asioita. Vuoden 2001 uhanalaisuusarvion mukaan varpusen elin-

voimaisuusluokka on silmälläpidettävä. Pertti Rassi kertoi vuoden 2007 haastattelussaan, että var-

punen olisi kuulunut laittaa vaarantuneiden ryhmään, koska 1990-luvulla tapahtunut varpusen vä-

heneminen oli niin nopeaa. Tätä ei kuitenkaan tehty, koska lintutyöryhmä uskoi varpusen vähene-

misen olevan vain tilapäistä.

Vuoden 2010 uhanalaisarvioinnin varpuselle antama elinvoimaisuusluokka ei ole tekemieni haastat-

teluiden perusteella vielä aivan varma. Haastatellessani Juha Tiaista ei lintutyöryhmä ollut vielä

pitänyt kokousta, jossa lintulajien elinvoimaisuusluokista olisi päätetty. Hän arveli tuolloin, että

varpunen siirretään elinvoimaisiin tai pidetään silmälläpidettävien luokassa. Syy on se, että varpu-

sen viimeisin kanta-arvio oli pitkälti samanlainen kuin edellisessä arviossa eikä varpusen kanta ole

viimeisen viidentoista vuoden aikana selkeästi vähentynyt. Tiainen perusteli tätä myös sillä, että

varpusen pahin väheneminen on tapahtunut niin kauan sitten, että sen ei pitäisi enää vaikuttaa ny-

kyisen kannan arviointiin. Tiainen muistutti, ettei varpusen siirto elinvoimaisten luokkaan tarkoita

sitä, että varpusen nykyinen tilanne olisi vakaa.

Siis onhan se selvää, että sen elinympäristöt jossakin paikoissa heikkenee koko ajan ja kanta voi
vähentyä, mutta jossain muualla se sitten säilyy. Ei se nyt missään oo parantumaan päin ellei nyt
sitten ajatella jotain hevostalleja, joita on paljon täällä Etelä-Suomessa. Semmosissa yhteyksissä
ehkä on tullut lisää uutta tai korvaavaa elinympäristöä. (Juha Tiaisen haastattelu)

Varpuselle sopiva elinympäristö kapenee siis edelleen, eikä korvaavaa elinympäristöä tule samassa

mitassa tilalle. Kysyin Juha Tiaiselta myöhemmin sähköpostitse, joko linturyhmä on päättänyt var-

pusen elinvoimaisuusluokan, ja sain vastauksen, että varpunen siirretään elinvoimaisten luokkaan.

Perusteluna on se, että varpusen kanta-arvio on suunnilleen sama, mitä se oli kaksikymmentä vuotta

aikaisemmin ja suurempi kuin se oli kymmenen vuotta sitten. Myöskään varpusen levinneisyysalue

ei ole pienentynyt. Koska Pertti Rassi arveli helmikuun 2009 haastattelussaan, että varpunen pysyy

silmälläpidettävien luokassa tai nostetaan vaarantuneiden luokkaan, pyysin häneltä kommenttia
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lintutyöryhmän päätöksestä. Rassi ei ollut samaa mieltä lintutyöryhmän kanssa varpusen elinvoi-

maisuusluokituksesta. Hänen mukaansa näyttäisi siltä, että varpusen väheneminen ei ole jatkunut,

mutta myöskään käännettä parempaan ei ole havaittavissa. Varpuskannan kehitys näyttää asettu-

neen huomattavasti aikaisempaa alemmalle tasolle. Rassin mielestä varpusen kehityksen tarkaste-

leminen ainoastaan uhanalaisarvion vaatimalla ajanjaksolla ei anna oikeaa tulosta varpusen kannan

kehityksestä.

Arvioinnin perusteena oleva kolme sukupolvea tai vähintään kymmenen vuotta on turhan lyhyt
ajanjakso. Lintuja arvioivalla ryhmällä olisi ollut mahdollisuus arvioida kehitystä myös eteen-
päin 10 vuotta, mutta ilmeisesti heillä ei ollut siihen riittäviä eväitä. Mielestäni olisi ollut täysin
mahdollista pitää varpunen edelleen silmälläpidettävänä kunnes kanta osoittaisi kykenevänsä
kasvamaan kohti entistä tasoa. (Pertti Rassin sähköpostiviesti 2010)

Vaikka uhanalaisarvio perustuu matemaattiseen malliin subjektiivisten päätösten sijaan, se ei vält-

tämättä anna täysin oikeita tuloksia. Lintutyöryhmän jäsenenä toimiva Esa Lehikoinen sanoi uhan-

alaisarvioinnin toimivan hyvin, mutta arvioi sen olevan joissakin tapauksissa jopa liian herkkä.

Koska lajin elinvoimaisuuden arvio perustuu joko kymmeneen edeltävään vuoteen tai kolmeen su-

kupolveen, voi näissä näkynyt muutos olla suurempi kuin lajin kannan kokonaiskehitys oikeastaan

onkaan. Tällöin uhanalaisarvio saattaa antaa väärän kuvan lajin kannankehityksestä, jolloin kuva

voi olla joko liian positiivinen tai liian negatiivinen. Toisaalta voidaan ajatella, että seuraava uhan-

alaisarvio tehdään jälleen kymmenen vuoden kuluttua, jolloin on mahdollista muuttaa lajin elinvoi-

maisuusluokkaa uudelleen. Ja mikäli käy niin, että laji tuon kymmenen vuoden aikana yhtäkkiä

vähentyy huomattavasti, voidaan siihenkin Pertti Rassin mukaan nopeasti reagoida.

Jos käy niin, että huomataan merkittävä muutos, hälyttävä väheneminen tai jotain muuta täm-
möstä, niin esimerkiks eliötyöryhmä voi tehdä aloitteen ministeriölle ja todeta että täytyis ryhtyä
kiireellisiin toimiin. Tarvittaessa joka viikko on presidentin esittely, että asetusta voidaan no-
peesti muuttaa. Vaikka me ei sitä punaista kirjaa saadakaan päivitettyä korjatuks, niin me voi-
daan näitä asetuksen luetteloita muuttaa, jotka vaikuttaa sitten niihin käytännön suojelutoimiin.
(Pertti Rassin haastattelu 2009)

Sinällään ei siis ole suuri ongelma, jos laji joutuukin ikään kuin väärään luokkaan. Varpusen tai

muun väheksytyn lajin ollessa kyseessä voidaan kuitenkin ihan aiheellisesti väittää, että väärään

luokkaan joutuminen voi olla vahingollista. Kuten monissa haastatteluissa tuli ilmi, on varpunen

kovin vähäpätöisenä pidetty lintu, jonka vähenemistä ei ole otettu niin vakavasti kuin se ehkä olisi

pitänyt ottaa. Mikäli varpunen siirretään elinvoimaisten luokkaan, tekee tämä varpusesta vielä vä-

hemmän kiinnostavan. Vaikka varpunen virallisesti olisi elinvoimainen, on tosiasia kuitenkin se,

että se on vähentynyt todella voimakkaasti erityisesti 1990-luvun aikana. Pertti Rassin mukaan lin-

tulaskentojen antamat luvut varpusen vähenemisestä saattavat olla liian positiivisia.
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Omat havaintoni osoittavat keskimääräistä paljon suurempaa vähenemistä. 1970-luvun alussa
kotikylässäni (Suomela) oli yli 50 paria, joista parhaimmillaan n. 35 paria kotitaloni ympärillä.
Tuosta kanta romahti yhteen yksinäiseen koiraaseen. Viime vuonna oli sentään taas yksi pari.
Minun täytynee toistaa joukko aiempia laskelmiani Helsingissä ja Tampereella. Silmämääräi-
sesti arvioiden kymmentä prosenttiakaan aiemmista määristä ei ole jäljellä. (Pertti Rassin säh-
köpostiviesti 2008)

Pertti Rassin ja lintutyöryhmän näkemykset varpusen elinvoimaisuusluokasta eroavat todennäköi-

sesti siinä, mihin varpusen nykyistä tilannetta verrataan. Rassi vie vertailukohdan kauemmas taak-

sepäin kuin lintutyöryhmä, joka perustaa arvionsa siihen malliin, jolla uhanalaisarvio toteutetaan.

Lintutyöryhmä on toki oikeassa, koska uhanalaisarvio antaa työkaluna heille tähän mahdollisuuden.

Työkalu ei kuitenkaan ota kantaa siihen, että varpusen kannanmuutos kokonaisuudessaan on niin

suuri, vaan se ottaa huomioon vain tietyn ajanjakson. Tätä olisi hyvä tuoda esiin silloin, kun mieti-

tään, tarvitseeko varpusen hyväksi tehdä jotain. Myönteistä on kuitenkin se, että lajia voi suojella,

vaikka se ei olisikaan virallisesti uhanalainen.

Maataloussektori

Varpusen tarinan toinen tapahtumapaikka on maatalousympäristö, jossa on viimeisten vuosikym-

menten aikana tapahtunut isoja muutoksia. Maalaisvarpusen kaventuneesta elintilasta puhuttiin kai-

kissa haastatteluissa, mutta ainoastaan BirdLife Suomen Teemu Lehtiniemi näki maalaisvarpusen

suojelun olevan mahdollista. Oleelliseksi varpusen suojeluun vaikuttavaksi toimijaksi hän nimesi

maa- ja metsätalousministeriön, koska se hallinnoi maatalouden ympäristötukia ja vaikuttaa maata-

louden käytäntöihin. Maatalouden ympäristötukien kriteereitä ja ylipäätään maataloutta koskevaa

ohjeistusta voisi Lehtiniemen mukaan kehittää varpusen kannalta paremmiksi.

Sanotaan, että jos me ajatellaan sitä pääympäristöä elikkä maatalousympäristöä, niin kyllä se
[paras toimija] on maa- ja metsätalousministeriö. Sit siellä – kun maatalous on niin voimakkaas-
ti tuistettu, että meillä on kaikenlaisia tukia – pitäis joko yleisiin hyviin maatalouskäytäntöihin
tai sitten tukiin tehdä semmosia työkaluja, jotka hyödyttäis varpusen suojelua tai hyvinvointia.
Samoin siellä pitäis hyväksyä se, että sen hygienian ei välttämättä tarvi olla sataprosenttista. Ja
myös se, että jos karja ylipäätänsä olis enemmän ulkona ja isommilla laitumilla niin varmasti
myös varpunen hyötyis. (Teemu Lehtiniemen haastattelu 2009)

Lehtiniemi luettelikin juuri niitä asioita, jotka ovat maatalouden tehostuessa vaikuttaneet kielteisesti

varpusen kannankehitykseen. Nyt hän toivoi, että suunta voitaisiin muuttaa, jotta maalaisvarpusta

kyettäisiin auttamaan. Lehtiniemi ei nähdäkseni tarkoita sitä, että peltotyöt pitäisi alkaa uudelleen

hoitaa hevosella ja kotieläinten pitäisi muuttaa takaisin savuisiin pirtteihin. Maatalouden suunnan

muuttaminen ei automaattisesti tarkoita kehityksen pysähtymistä tai taantumista – varsinkaan sil-

loin, jos tieteellisesti todistetaan, että uusi suunta on kaikin puolin parempi kuin aikaisempi. Esi-
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merkiksi FAO:n ehdotus nälänhädän poistamisesta luomu- ja pienviljelyn keinoin tukee sitä ajatus-

ta, ettei mahdollisimman tehokas ja keinotekoinen tuotanto ratkaise maatalouden ongelmia. Suo-

messa maatalouden tehtävänä ei suoranaisesti ole poistaa nälänhätää, vaan tuottaa ravintoa suoma-

laisille. Suomalaisten tuotantoeläinten valkuaistarve tyydytetään muun muassa brasilialaisella soi-

jalla, joten Suomi ei ole irrallaan niistä sosiaalisista ja ekologisista ongelmista, jotka tekevät erityi-

sesti kehitysmaissa tapahtuvasta maanviljelystä pulmallista.

Suomalaisessa maataloudessa on myös sellaisia ongelmia, jotka tapahtuvat Suomen rajojen sisällä,

kuten maatalouden päästöt sekä maatalouden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Maatalouden

luonnonsuojeluun on muitakin keinoja kuin autenttinen paluu takaisin ajassa taaksepäin. Esimerkik-

si karjan pitäminen vuoden ympäri sisätiloissa vaikuttaa maatilan pihapiiriin ja ympäristöön toisin

kuin silloin, jos eläimet saisivat laiduntaa tai jaloitella ulkona. Ongelma ei ole tiedon puutteessa

vaan siinä, että karjatalouden käytännöt eivät kohtaa luonnon monimuotoisuuden tarpeita. Maata-

loustuottajiin vaikuttaminen tiedottamalla ei Lehtiniemen mukaan ole lainkaan helppoa. Siksi maa-

taloustuotannon ohjauskeinoja tulisi uudistaa.

Viljelijät ei välttämättä lähde viemään karjaa ulos, koska me halutaan. Mutta jos hyvään maata-
louskäytäntöön kuuluis, että karjan pitää käydä päivittäin ulkona ja ulkona pitää olla tilaa näin ja
näin paljon, niin silloin se oikeesti konkretisoituu se tarvittava hyöty. (Teemu Lehtiniemen
haastattelu)

Lehtiniemi oli vahvasti sillä kannalla, että maataloustuotannossa voitaisiin tehdä nykyistä enemmän

luonnon monimuotoisuuden eteen. Maataloustuottajat, poliitikot ja etujärjestöt keksivät Lehtinie-

men mukaan mieluusti uusia tukimuotoja, joilla lisätä viljelijöille maksettavia tukia. Tukien vaiku-

tus maatalouden käytäntöjen muuttumiseen ja maatalouden monimuotoisuuteen on kuitenkin vain

vähäinen. Samoihin päätelmiin on tultu myös maatalouden ympäristötukien vaikutuksia arvioivissa

raporteissa. Valtiontalouden tarkastusvirasto on laatinut raportin maatalouden ympäristötukien vai-

kutuksesta maatalouden ravinnepäästöihin. Raportissa todetaan, että ravinnekuormituksen vähentä-

mistavoite on ristiriidassa maatalouspolitiikan muiden tavoitteiden kanssa, sillä tuotanto- ja tulota-

voitteille on annettu suurempi painoarvo kuin ympäristötavoitteille. (Valtiontalouden tarkastusviras-

to 2008, 7–8.) Maatalouden ympäristötuen vaikutusten seurannan (MYTVAS) avulla on selvitetty,

kuinka tuet ovat vaikuttaneet maatalousympäristön monimuotoisuuteen ja maisemaan. Niin sanotun

Luonto-MYTVAS-hankkeen loppuraportin mukaan vapaaehtoisissa erityistuissa on kattavasti vaih-

toehtoja luonnon monimuotoisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Näitä erityistukia on kuitenkin käy-

tetty vain vähän. Pääosa ympäristötuen rahoituksesta on käytetty kaikille tuensaajille pakollisiin

perus- ja lisätoimenpiteisiin, joiden vaikuttavuus on ollut raportin mukaan vaatimaton. (Kuussaari

ym. 2008.)
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Huomattava osa ympäristötuesta on suunnattu sellaisten toimenpiteiden tukemiseen, jotka yhtä
hyvin voitaisiin katsoa kuuluviksi tavanomaiseen hyvään viljelykäytäntöön. Ympäristötuen pe-
rustoimenpiteisiin ei sisälly yhtäkään merkittävästi luonnon monimuotoisuutta edistävää toi-
menpidettä, vaikka periaatteessa maatalousluontoa hyödyttäviä toimia olisi helppo toteuttaa mil-
lä tahansa maatilalla. (Emt.)

Otin maatalouden ympäristötukien saaman kritiikin puheeksi haastatellessani Maaseutuviraston

ylitarkastaja Anna Schulmania, joka on itsekin ollut mukana MYTVAS-hankkeessa. Kysyin, mitä

ajatuksia se herättää, että ympäristötuen ajatellaan olevan vain näennäisesti ympäristötukea, koska

sen ei koeta vaikuttavan ympäristön tilaan. Schulman vastasi maatalouden ympäristötukien kri-

teerien tulevan Euroopan unionista, joka määrää, että tukien on vaikutettava ympäristön tilaan. Ym-

päristötuet saattavat näyttää väärin kohdennetuilta, mikäli ei tiedetä, millä kriteereillä tukea myön-

netään. Tukea ei makseta maatilan ylläpitämän luonnon monimuotoisuuden arvon mukaan, vaan se

maksetaan ympäristön tilaa parantavien toimenpiteiden aiheuttamien kustannusten ja tulonmenetys-

ten perusteella.

Se ympäristöhyödyn arvioiminen, että mihin me kohdennetaan sitä rahaa, ei tapahdu sillä taval-
la, että me mietittäis, että toi on tosi hyvä perinnebiotooppi, se on tosi arvokas, sille syydetään
nyt kauheesti rahaa. Se tapahtuu ehkä suuren yleisön kannalta vähän niin kuin käänteisellä ta-
valla. [… ] Tässä tapauksessa se suurin vastuu siitä, että onko raha laitettu oikeeseen paikkaan,
on siellä, missä suunnitellaan, että mihin toimenpiteisiin se raha laitetaan. (Anna Schulmanin
haastattelu)

Jotta maatalouden ympäristötuki koettaisiin oikein kohdennetuksi, tulisi siis vaikuttaa niihin tahoi-

hin, jotka tuen kriteereistä päättävät. Ylin päättävä taho on EU, jolle ympäristötuen muutosryhmä

esittää ehdotuksensa siitä, minkälaisiin tarkoituksiin ympäristötukea myönnetään. Schulman painot-

ti ympäristötuen muutosryhmän koostuvan niistä ympäristöasiantuntijoista ja hallinnon edustajista,

joilla on ”Suomen paras ympäristötietämys”. Tämän perusteella ympäristötuet on kohdennettu par-

haalla mahdollisella tavalla. Schulman muistutti, että kaikki ryhmän ideat eivät mene läpi EU-

tasolla, koska EU:lla on tietyt kriteerit, joita se noudattaa. Muutosehdotusten pitääkin olla linjassa

Euroopan unionin asettamien periaatteiden kanssa, jotta niitä on mahdollista toteuttaa Suomessa.

Teemu Lehtiniemi kommentoi tätä kirjoittamalla, ettei Euroopan unionia voi syyttää Suomen ympä-

ristötuen kriteerien tasosta, sillä tukiehtojen kiristystä ei edes haluta ehdottaa.

EU hyväksyisi paljon tiukemmat ympäristötuen kriteerit Suomeen, jos niitä ehdotettaisiin. Kyse
on siitä, että Suomessa kriteerit halutaan pitää löysinä, jotta mahdollisimman moni viljelijä ha-
kisi/voisi hakea tukea. (Teemu Lehtiniemen sähköpostiviesti)

Lehtiniemi ja Schulman olivat samaa mieltä siitä, että luonnon monimuotoisuuden edistäminen

maatalousympäristössä on mutkikasta, mutta eri mieltä he olivat siitä, kuinka näihin ongelmiin pi-

täisi puuttua. Schulmanin mukaan kaikkia ongelmia ei edes ole mahdollista selvittää, mutta tästä

huolimatta uusia ratkaisuja pyritään löytämään.
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Tietyt lintulajit on hyötynyt [ympäristötuesta] ja [… ] muistaakseni siinä MYTVAS-raportissa
on yhtenä pointtina se, että ympäristötuki ei oo voinut puuttua maisemarakenteen muuttumiseen
eikä karjatilojen vähenemiseen. Mutta ne on sellasia asioita, että ympäristötuella tulee jatkossa-
kin olemaan näihin hyvin vaikea millään lailla vaikuttaa tai puuttua. [… ] Tuo on asia, jota ym-
päristötuen muutosryhmä pohtii jokaisessa kokouksessaan. Jokainen askel, mitä pyritään teke-
mään, niin sillä pyritään parantamaan tilannetta. Tavallaan se tahtotila on erittäin ympäristö-
myönteinen ihan jokaisella mukana toimivalla taholla. (Anna Schulmanin haastattelu)

Schulman painotti, että maatalous- ja ympäristösektorin tulee tehdä yhteistyötä, jotta ”kohdetta ei

halattaisi hengiltä”. Kaikista maatalouden ympäristövaikutuksista ei ole mahdollista päästä eroon

kuin vain lopettamalla maatalous kokonaan. Siitä puolestaan seuraisi se, ettei olisi enää maatalous-

ympäristöä, joka ylläpitäisi maatalousympäristön monimuotoisuutta. Monimuotoisuuden ylläpitä-

minen ja parantaminen ovat Schulmanin mukaan huomattavasti vaikeampia toteuttaa kuin maata-

louden päästöjen vähentäminen. Maanviljelijää voidaan käskeä rajoittamaan päästöjä, mutta häntä

ei voi pakottaa luonnon monimuotoisuuden vuoksi pitämään lehmää.

Mikäli [varpusen vähenemisessä] on kyse karjatalouden vähenemisestä, niin silloin sille on hy-
vin vähän tehtävissä ilman, että tehdään tavalla tai toisella karjatalous erittäin kannattavaksi
Suomessa. (Anna Schulmanin haastattelu)

Maatalousympäristön köyhtyminen tai varpusen väheneminen ei kuitenkaan voi mielestäni johtua

eläinten määrän vähäisyydestä. Esimerkiksi lehmiä on edelleen erittäin paljon, vaikka yksittäisen

eläimen tuottama hyöty onkin jalostuksen myötä kasvanut. Ongelma on tilakoon kasvun ja tilojen

vähenemisen lisäksi siinä, ettei eläintuottajan tarvitse pitää eläimiä ulkona. Maataloustuottajaa ei

voi pakottaa pitämään lehmää, mutta jos hänellä jo on lehmiä, voidaan lehmät pakottaa laitumelle.

Näin ei kuitenkaan käytännössä ole tehty. Eläinsuojeluasetuksen (396/1996, §18) mukaan par-

sinavetoissa elävien lehmien tulee päästä laitumelle tai jaloittelemaan kuutenakymmenenä päivänä

kesän aikana. Jos tilalla ei ole laidunta tai jaloittelutilaa, voidaan tästä kuitenkin myöntää vapautus.

Luomueläintuotannon ohjeistuksessa eläinten ulkoilu taataan paremmin kuin tavanomaisessa tuo-

tannossa, mutta koska luomueläintuotanto on sen verran pieni osa koko Suomen eläintuotannosta, ei

se sellaisenaan riitä.

Otin Schulmanin haastattelussa esille myös sen, että muiden haastateltavien mielestä maataloustuo-

tannossa ollaan liiankin jyrkkiä hygienian suhteen. Schulman sanoi asian olevan monimutkainen,

koska näkökulma riippuu siitä, kenen tai minkä vuoksi asioita tehdään. Aikaisemmin varpusella on

ollut pääsy navettoihin ja viljavarastoihin, mutta nykyisin sen ei anneta tehdä niin. Ruoantuotannos-

sa hygienia on tärkeä asia, vaikka se vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen kielteisesti. Varpusen

huomioonottavat hygieniavaatimukset ovatkin Schulmanin mukaan ristiriitaisia toteuttaa.



83

Jos Evira antais sellasen ohjeen, että ei pidä päästää, mutta muutamahan siellä kyllä voi olla,
niin eihän sellaista ohjetta voi antaa. Ja lakia tai asetusta ei voi tehdä sellaseks, että se sanois, et-
tä ookoo, välillä vähän saa lirahtaa jonnekin. Koska maailma ei oo mustavalkonen, niin tämmö-
set lait ja asetukset harvoin sopii ihan täysin hyvin tähän meidän maailmaan. (Anna Schulmanin
haastattelu)

Luonnon monimuotoisuus ja maatalous eivät Teemu Lehtiniemen mielestä ole toisensa poissulkevia

asioita. Maataloustuotannon hygieniasta voidaan joustaa myös päästämättä varpusia sisälle navet-

taan. Lehtiniemi vetosi siihen, että muualla Euroopassa sekä hygienia että luonnon monimuotoisuus

voidaan ottaa samanaikaisesti huomioon.

Yksinkertaisimmillaan karjaa enemmän ulos ja ruokaa rakennusten ulkopuolella saataville. Sil-
loin säännöt ja tarpeet eivät ole ristiriidassa. (Teemu Lehtiniemen sähköpostiviesti)

Vaikka maatalouden ympäristötukia ja maatalouden käytäntöjä paljon kritisoidaankin, on niillä ollut

myös myönteistä vaikutusta eri asioihin. Anna Schulmanin mukaan ilman maatalouden ympäristö-

tukia maatalousympäristön tila olisi luultavasti nykyistä huonompi. Ympäristötuista on koitunut

lisäksi se hyöty, että maanviljelijöiden asenteet ympäristönsuojelua kohtaan ovat parantuneet.

Ainakin ne on toiminut erittäin hyvänä asennekasvatuksena. Asioita on kuitenkin vuodesta ysi-
viis saakka toitotettu ja uskoisin tilanteen olevan hyvin erilainen, jos niistä ei ois puhuttu mi-
tään. Se on mun mielestä aivan selkee asia tää asennepuoli. Toinen on se, että sillä saavutetaan
tietty perustaso. Se, että onko se sitten luonnonsuojelullisesti riittävä, on toinen asia. (Anna
Schulmanin haastattelu)

Euroopan unionin rahoitus on taannut sen, että EU-säädöksiä on voitu toteuttaa. Ei siis voida sanoa,

että ympäristötuki ei olisi vaikuttanut lainkaan. Se ei kuitenkaan ole syy olla tekemättä nykyistä

enemmän maatalousympäristön monimuotoisuuden lisäämiseksi. Maataloudesta käytävän julkisen

keskustelun perusteella enempää ei kuitenkaan kyetä tekemään ainakaan ilman huomattavasti ny-

kyistä suurempaa määrää rahaa. Tämän voi nähdä myös maatalouden ympäristöpolitiikan neljänte-

nä kautena eli jatkona Pekka Jokisen (2001, 89–94) listaamille kausille. Ensimmäisellä kaudella

maatalouden ympäristösuhdetta ei pidetty ongelmallisena, koska ympäristön pilaantuminen liitettiin

teollisuuteen ja kaupungistumiseen. Toisella kaudella ongelma myönnettiin, mutta sitä vähäteltiin.

Kolmas kausi alkoi suomen liittyessä Euroopan unioniin, jolloin ympäristönsuojelusta tuli raken-

teellinen osa maataloutta. Neljäs kausi näyttäisi olevan sellainen, että maatalouden aiheuttamat ym-

päristöongelmat ja niiden laajuus myönnetään, mutta keinoja niiden ratkaisemiseksi vähätellään.

Pekka Jokisen ym. (2004) mukaan maatalousympäristön biologinen monimuotoisuus onkin yl-

lättäen poliittinen prosessi, jos sitä tarkastellaan siihen liittyvän päätöksenteon kautta. Euroopan

unionilla on ylin valta määritellä, kuinka luonnon monimuotoisuus otetaan maatalouden käytän-

nöissä huomioon. Kansallisella tasolla vastuu päätöksistä voidaankin siirtää neutraalille auktoritee-
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tille, koska huonoista ratkaisuista voidaan syyttää Euroopan unionia. EU:n määrittelemät ohjeet

määritellään uudelleen kansallisella tasolla, jossa päätoimijoina ovat maatalous- ja ympäristöhallin-

to. Niiden tulisi päästä yhteisymmärrykseen siitä, kuinka luonnon monimuotoisuus otetaan käytän-

nössä huomioon. Tätä hankaloittaa sektoriajattelun perinne eli se, että eri politiikkalohkoilla on ollut

pitkälti valta määritellä oman toimintansa lähtökohdat itse. Biologisen monimuotoisuuden määritte-

lyn ongelmat tulevat vastaan myös käytännön toiminnassa. Viljelijä määrittelee monimuotoisuuden

eri tavoin kuin politiikan toimijat sen määrittelevät. Viljelijä uskoo luonnon monimuotoisuuden

syntyvän siitä, että hän viljelee maata, jolloin monimuotoisuutta ei tarvitse erikseen vaalia. Kyse on

siis jopa viljelijän identiteetistä, joka voi heikentyä, mikäli häneltä odotetaan erityistä panostusta

luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Kunnat

Maalaisvarpusen lähin viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö ja sen alaisuudessa toimivat

organisaatiot. Kaupunkilaisvarpusen lähin viranomainen löytyy sen sijaan lähempää eli kuntatasol-

ta. Kuten muualla luonnossa, linnut tarvitsevat kaupunkioloissakin lajilleen sopivia pesäpaikkoja,

suojapaikkoja ja sopivaa ravintoa. Kysyin Timo Vuorisalolta, mitä pitäisi ottaa huomioon, jos kau-

pungista haluttaisiin tehdä houkutteleva paikka linnuille. Hän kertoi, että ensimmäinen huomioon-

otettava asia on kaupunkisuunnittelu. Viherkäytävät ovat tässä hyvä alku, mutta muutakin Vuorisa-

lon mukaan tarvitaan. Kasvillisuuden kerroksellisuus tulisi ottaa huomioon siten, että viheralueelta

löytyy pohjakentän kasvillisuutta sekä pensas- ja puukerros. Puut ja pensaat tulisi valita siten, että

ne houkuttelevat paikalle lintuja. Esimerkiksi pihlajat ja ruusupensaat ovat lintujen houkut-

telemiseksi hyviä valintoja. Niin sanottuja joutomaita pitäisi nykyistä enemmän säilyttää, koska ne

ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeitä. Niistä olisi etua myös varpuselle.

Täällä Turun alueella on vähentyny avoimet joutomaat, jotka on monissa kasvillisuustutkimuk-
sissa todettu kaikista rikkaimmiksi ekosysteemeiksi, mitä kaupunkialueilla ylipäätään on. Täällä
on hyvin vaikeeta nähdä vuorihemppoja, tunturikiuruja – tunturikiurut on muutenkin vähentynyt
– isoja peippolintuparvia ja tän tapasia. Koska tämmöset joutomaat raivataan pois, kun pyritään
tehokkaaseen maankäyttöön, ja tää köyhdyttää kaupunkiluontoa. Mun mielestä pitäis olla jou-
tomaiden suojeluohjelma. (Timo Vuorisalon haastattelu)

Jukka T. Helinin haastattelussa kunnat mainittiin kaavoitusviranomaisina, joilla on vastuu tehdä

puistoista sellaisia, että linnut ja muut lajit siellä viihtyvät. Myös Jouko Sipari toivoi puistoihin toi-

senlaista suunnittelukulttuuria, sillä tällä hetkellä ne eivät savannimaisuutensa vuoksi houkuttele

paikalle lintuja. Koska nämä tamperelaiset haastateltavani viittasivat lähinnä Tampereen puistoihin,

pyysin Tampereen kaupungin kaavoitus- ja vihersuunnittelun asiantuntijoilta sähköpostitse vastauk-
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sia näitä asioita koskeviin kysymyksiin. Kysyin muun muassa, miksi puistot ovat sellaisia kuin ne

ovat ja millä tavoin luonnon monimuotoisuus otetaan suunnittelussa huomioon. Vihersuunnittelun

Marjaana Tuoriniemen mukaan monimuotoisuutta on helpompi toteuttaa sellaisilla viheralueilla,

jotka eivät vaadi viikoittaista hoitoa. Tällöin rakennettuja käyttö- ja edustuspuistoja ei voi hoitaa

luonnon monimuotoisuutta lisäävästi. Tuoriniemi vastasi kysymykseen puistojen niukasta kasvilli-

suudesta siten, että viheralueiden suunnittelussa ja kunnossapidossa joudutaan ottamaan huomioon

monta eri asiaa, kuten puiston käyttötarkoitus, sijainti sekä puiston historia. Keskusta-alueen puis-

toissa tulee lisäksi huomioida ilkivallan ja rikollisuuden ehkäisy. Erityisesti asukkaiden turvallisuu-

dentunne tulee ottaa suunnittelussa huomioon.

Viime vuosina on nostettu esiin termi kaupunkiturvallisuus. Aiheesta on tehty tutkimuksiakin.
Ihmisillä on tarve turvallisuudentunteeseen ja kaikki peittävyys kulkualueiden varrella koetaan
uhkatekijäksi. Peitteinen alue koetaan turvattomaksi, vaikka siellä ei tilastojen valossa olisikaan
tapahtunut väkivallantekoja.  Suunnittelussa pyritään siis edesauttamaan tätä turvallisuuden tun-
teen kokemista. (Marjaana Tuoriniemen sähköpostiviesti)

Luonnon monimuotoisuus huomioidaan niillä viheralueilla, joissa on luonnonmukaisia osia tai joi-

hin niitä voidaan kehittää. Esimerkkinä Tuoriniemi mainitsi meluvallit. Hänen mukaansa hallitun

hoitamattomuuden periaate on mukana vihersuunnittelussa. Sitä sovelletaan monissa hoitoluokissa,

kuten käyttö- ja suojaviheralueilla, maisemapelloilla ja -niityillä sekä taajamametsissä (ks. Tampe-

reen kaupungin Internet-sivut, Viheralueiden… ). 2000-luvun alussa viheralueiden hoitoluokitusta

tarkistettiin. Samalla määriteltiin sellaiset alueet, joilta nurmikko voitiin jättää leikkaamatta. Tuori-

niemi kertoi näiden alueiden lajiston kehittyneen tämän jälkeen monimuotoisemmaksi.

Asemakaavoituksen johtava erikoisasiantuntija Maire Väisänen kirjoitti, että luonnon monimuotoi-

suus otetaan kaavoituksessa huomioon esimerkiksi viherkäytävien ja laajojen lähivirkistysalueiden

muodossa. Lisäksi esimerkiksi joutomaat lisäävät kaupungin monimuotoisuutta. Väisänen mainitsi

myös Tampereen Viheralueohjelman ja Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksen8, joiden

eräänä lähtökohtana on luonnon monimuotoisuuden huomioonottaminen. Kaavoituksessa on kui-

tenkin monia muitakin huomioitavia asioita, ja ne saattavat olla ristiriidassa luonnon monimuotoi-

suuden kanssa.

Kaavoitus joutuu ottamaan huomioon monia eri asioita ja toimimaan eri vaatimusten välisessä
ristitulessa. Esim. nykyinen kestävään kehitykseen pohjaava kaupunkirakenteen tiivistäminen
saattaa osaltaan johtaa em. joutoalueiden ja niissä piilevän luonnon monimuotoisuuden hä-
viämiseen. (Maire Väisäsen sähköpostiviesti)

Siparin mukaan kaupunkien puistot eivät ole varpusen kannalta niin merkittäviä kuin omakotitalo-

alueet, joissa suurin osa kaupunkien varpusista elää. Viheralueiden varpusten tarpeita ei silti pidä

8 Katso Tampereen kaupunki, Yhdyskuntapalvelut 2005 ja Tampereen kaupunki, Suunnittelupalvelut 2008.
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väheksyä. Siparin mukaan varpusten kannalta hyviä paikkoja puistoissa olisivat niiden reuna-

alueiden pensaat. Timo Vuorisalon mukaan varpunen hyödyntää erityisesti joutomaita. Kaupunkien

viheralueiden istutuksissa ei juurikaan käytetä varpuselle tärkeää orapihlajaa. Halusin selvittää,

minkälaisia mahdollisuuksia orapihlaja-aitojen suojelemiseksi voisi kaupungin suunnitteluviran-

omaisilla olla. Painotin kysymyksissä vastaajan mahdollisuutta leikitellä ajatuksella siitä, miltä kuu-

lostaisi pensasaidan ja erityisesti orapihlaja-aidan suojelu. Olinkin aika yllättynyt, kun Maire Väisä-

sen vastauksen saatuani minulle selvisi, että näin on itse asiassa tehty – ei tosin varpusen nimissä.

Sodan jälkeen rakennetuilla alueilla, joissa orapihlaja-aita on perinteisesti kuulunut alueen maise-

maan, on orapihlaja-aitoja määrätty suojeltaviksi. Tällaisten alueiden täydennyskaavoituksessa on

joissain tapauksissa määrätty, että tontin rajalle, kadun puolelle pitää istuttaa orapihlaja-aita. Asuk-

kaat eivät ole olleet tästä aina mielissään.

Tämä on aiheuttanut kapinointia omakotirakentajissa, koska orapihlaja-aita ei ole muotia tällä
hetkellä, sitä pidetään myös hankalana hoitaa ja jotkut ovat sitä mieltä, että lapset voivat saada
piikeistä ihovaurioita. Esim. eräs lääkäri vastusti jyrkästi orapihlaja-aitaa tonttinsa rajalle ja jätti
sitten koko pensasaidan istuttamatta. [… ] Tällä hetkellä asukkaat uusilla omakotialueilla suosi-
vat mustamarja-aroniaa ja tuija-aitoja, jotka varustetaan kastelujärjestelmillä! (Maire Väisäsen
sähköpostiviesti)

Orapihlajan käyttö ja hoitaminen kaupungin viheralueilla, kuten erilaisilla parkkipaikoilla, puistois-

sa tai muissa vastaavissa paikoissa on Marjaana Tuoriniemen mukaan hankalaa niiden piikkien

vuoksi. Ihmiset ja eläimet voivat loukkaantua orapihlajan piikeistä, kun orapihlajaa on leikattu eikä

kaikkia oksia ja piikkejä ole saatu kerättyä pois. Piikit voivat myös naarmuttaa parkkipaikalla autoja

tai puhkoa niiden renkaita. Joillekin alueille orapihlaja tosin soveltuu hyvin.

Joskus olen suunnitellut sitä pieninä aloina meluvalleille, sillä se on sitkeä kasvi, joka sietää se-
kä savista, että hiekkaista maata, sietää kohtalaista kuivuutta ja ajoittaista märkyyttä. Puuaines
on sitkeää, joten se ei taitu lumen painosta. (Marjaana Tuoriniemen sähköpostiviesti)

Tuoriniemi ei usko, että orapihlajalle löytyisi uusia käyttökohteita rakennetusta kaupunkiympäris-

töstä. Varpusen kannalta rohkaisevaa on kuitenkin se, miten Maire Väisänen päätti sähköpostivies-

tinsä: ”Varpusen suojelu kaavaratkaisujen perusteena on uusi ja virkistävä ajatus.”

5.1.3 Järjestöt tiedottajina

Varpusen tarinasta puuttuu kytkös varpusen vähenemisestä tietävien ja siitä tietämättömien toimi-

joiden väliltä. Tämä tiedon välittäjän tehtävä annettiin haastatteluissa yksimielisesti järjestöille.

Pyysin kommentteja muiden haastateltavien ehdotukseen BirdLife Suomen Teemu Lehtiniemeltä ja
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Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen Jukka T. Heliniltä. Helinin mielestä tiedottamisen roolia ei

saisi korostaa liikaa, koska sen vaikutus käytännön toimintaan on usein hyvin vähäinen.

No kyllähän tätä tiedottamista tietysti voi ajatella, ja sillä on varmaan oma vaikutuksensa, mutta
ei sitä myöskään pidä yliarvioida. Sen nyt tietää, että jos ihmiselle koittaa jotain tiedottaa, niin
kuinka paljon se nyt tehoaa yleensä. (Jukka T. Helinin haastattelu)

Myös Teemu Lehtiniemi oli muiden haastateltavien kanssa eri mieltä tiedottamisella vaikuttamises-

ta. Erityisen haasteellisena hän koki maatalouden toimijoille tiedottamisen. Informaatio-ohjauksen

vaikutus on silloin hyvin vähäinen, jos tiedon vastaanottaja ei ole valmis muihin kuin sellaisiin toi-

menpiteisiin, jotka ovat taloudellisesti kannattavia.

Mä koen [tiedottamisen] kauheen haastavaks sen takia, että me ollaan noissa maatalouden ym-
päristötukiryhmissä mukana edustettuna ja siellä maa- ja metsätalousministeriö ja maatalous-
tuottajat ei käytännössä halua tehdä mitään muuta kuin nostaa rahaa. Elikkä se pointti on se, että
yritetään keksiä sellaisia tukimuotoja, jotka sallisivat sen, että sitä kutsutaan ympäristötueksi,
mutta toimitaan samalla tavalla kuin tähänkin asti. Ja niin kauan kuin se rakenne on semmonen,
niin tiedottamisesta on aika vähän hyötyä. (Teemu Lehtiniemen haastattelu)

Vaikka järjestöjen edustajat hieman väheksyivätkin tiedotuksen vaikutusmahdollisuuksia, olivat he

silti myönteisiä tuomaan varpusen tilannetta enemmän julkisuuteen. Jukka T. Helinin mielestä var-

punen voisi olla sopivalla tavalla konkreettinen asia ja näin se voisi sopia hyvin Pirkanmaan lintu-

tieteellisen yhdistyksen toimintaan.

Sehän on ihan hyvä, että just tämmösiä konkreettisia kohteita otettais esille ja niistä tehtäis.
Täytyy laittaa hautumaan. (Jukka T. Helinin haastattelu)

BirdLife Suomessa on jopa ideoitu varpusen hyväksi tehtävää työtä. Järjestö valitsee vuosittain

Vuoden linnun, jonka seurantaan kiinnitetään normaalia enemmän huomiota ja josta pyritään tiedot-

tamaan suurelle yleisölle. Lehtiniemi kertoi, että heillä on ollut ajatuksena valita varpunen vuoden

linnuksi. Koska varpusen väheneminen ei ole enää ollut niin jyrkkää kuin aikaisemmin, on muiden

lajien tarve mennyt varpusen edelle. Lehtiniemi ideoi, että Pihabongaus-tapahtuman9 yhteydessä

osallistujille voisi tiedottaa varpusen vähenemisestä. Lisäksi Pihabongauksen tuloksista voisi koos-

taa nimenomaan varpusta koskevan tilaston. Tällä voisi olla myönteinen vaikutus ihmisten asentei-

siin tuiki tavallisena koettua varpusta kohtaan.

Mutta jos oliskin niin, että seuraavassa pihabongauksessa niitä olis vähemmän, niin sit niitä pys-
tyis nostaan yhdeks lajiks. Että hei, katsokaa, onks teidän pihassa varpusia, että nehän on tosi
paljon taantunut, että tehän voitte olla ylpeitä siitä. (Teemu Lehtiniemen haastattelu)

9 Pihabongaus on vuosittain tammikuun lopussa järjestettävä tapahtuma, johon osallistutaan tarkkailemalla tunnin ver-
ran lintuja omassa pihassa tai esimerkiksi puistossa. Tapahtuman suosio on jatkuvasti kasvanut. Vuonna 2010 tapahtu-
maan osallistui 15 000 henkilöä ja havaintoja tehtiin 10 000 pihalta. (BirdLife Suomen Internet-sivut, Pihabongaus
2010).



88

Pihabongauksen vaikutus ihmisten halukkuuteen suojella varpusta voi toimia Lehtiniemen mukaan

toisinkin päin. Jos ihmisille kerrotaan varpusen vähentyneen, voi tätä olla vaikeaa uskoa, jos he

näkevät isoja varpusparvia. Tällainen havainto voikin antaa virheellisen kuvan varpusten määrästä.

Jos aatellaan, että jos saataskin Pihabongauksen suhteen ihmisille vietyä viesti, että hienoa että
teidän pihassa käy myös varpusia ruokinnalla, niin sit kun ne menee käveleen tohon Esplanadil-
le ja näkee siinä sadan varpusen parven, niin kyllä niillä on myös se suhteellisuudentaju siitä, et-
tä täällä on niitä paljon enemmän kuin mulla kotona. (Teemu Lehtiniemen haastattelu)

Teemu Lehtiniemen mukaan BirdLife Suomi joutuu hyvin tarkkaan miettimään ja kohdentamaan

toimintaansa, jotta resurssit käytettäisiin tehokkaalla tavalla. Järjestöllä on kymmenen tuhatta jäsen-

tä, mutta se saa valtiolta vain kuudenneksen siitä rahamäärästä, mitä muut saman kokoluokan järjes-

töt saavat. Lehtiniemi vertasi Suomea ja Isoa-Britanniaa kertomalla, että Isossa-Britanniassa Bird-

Life Suomea vastaavalla järjestöllä on enemmän henkilöstöä kuin Suomen ympäristöhallinnossa.

Toisaalta myös lintuharrastus on Isossa-Britanniassa huomattavasti Suomea yleisempää, vaikka se

on Suomessakin todella suosittu harrastus. Royal Society for the Protection of Birds -lintu-

jensuojelujärjestöllä (RSPB) on yli miljoona jäsentä (RSPB:n Internet-sivut). Jo jäsenmäärän perus-

teella voi arvata, että järjestöllä on huomattavasti enemmän resursseja käytössään, jolloin myös sen

vaikutusmahdollisuudet ovat suuremmat. BirdLife Suomen tilannetta helpottaisi Lehtiniemen mu-

kaan se, että eri asioille olisi olemassa omat asiantuntijansa.

Jos meillä olis enemmän resursseja, niin silloin me pystyttäis paremmin keskittämään, että sinä
hoidat tuota työtä ja sinä hoidat tuota työtä. Tällä hetkellä se on sillain, että meillä on kaks suo-
jelutyöntekijää, joista toinen on itse asiassa virkavapaalla miltei vuoden, niin koko se sektori,
mitä lintujen suojeluun kuuluu, pitää ite olla siinä mahdollisimman hyvin ajan hermolla. [… ]
Silloin se työ olis vähemmän hajanaista, jolloin me saatais enemmän aikaseks. (Teemu Lehti-
niemen haastattelu)

Järjestö tekee yhteistyötä muiden järjestöjen sekä viranomaisten kanssa, jolloin voimavarojen jaka-

misella saadaan paljon aikaan. Yritysten kanssa BirdLife Suomi ei juuri tee yhteistyötä. Yksi syy on

siinä, että yrityksillä saattaa olla taka-ajatuksena esittää yrityksen toiminta ympäristöystävällisem-

pänä kuin se oikeasti on. Lehtiniemi näkee asian aiheellisestikin siten, että kieltäytyminen yhteis-

työstä tällaisten yritysten kanssa on ympäristölle ja BirdLife Suomen maineelle parempi ratkaisu

kuin hyväksynnän antaminen viherpesulle.

Usein on selvästi semmonen, että tää yritystaho – sanotaan vaikka metsäteollisuusyrityksiä, niitä
aika usein on semmosia – lähestyy sen takia, jotta voisivat sanoa tekevänsä meidän kanssa yh-
teistyötä. Ihan sama mitä yhteistyötä. Ja se ei jotenkin oo sellanen kauheen toimiva konsepti, et-
tä mieluummin jättää sit sen rahan kokonaan käyttämättä, mikä sieltä mahdollisesti olis tulossa.
(Teemu Lehtiniemen haastattelu)

BirdLife Suomen tavoite on aktivoida niitä tahoja toimimaan lintujen puolesta, keillä on resursseja

siihen. Mietin ennen järjestöjen edustajien haastatteluita myös itse, miten järjestöt voisivat edistää
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varpusen suojelua ja aktivoida uusia toimijoita. Ideoinkin eräänlaisen varpussertifikaatin, jonka

tarkoituksena olisi kannustaa tavallisia ihmisiä tekemään omissa pihoissaan varpusia ja muita lintu-

ja hyödyttäviä valintoja. Mikäli henkilö tai vaikkapa kokonainen taloyhtiö sitoutuisi hoitamaan pi-

haansa siten, että se houkuttelee paikalle lintuja, annettaisiin tästä asianosaiselle jonkinlainen kyltti

tai tarra, jonka voisi kiinnittää esimerkiksi postilaatikkoon. Kyltissä kerrottaisiin, että kyseistä pihaa

hoidetaan lintujen ehdoilla. Kyltti olisi kunnianosoitus pihan omistajalle, mutta se antaisi myös tie-

toa ohikulkijoille. He taas voisivat kiinnostua toteuttamaan saman omalla pihallaan. Kyltin ansaitsi-

si, jos omalla pihalla toteutuisivat ainakin osittain seuraavat asiat:

• Pihassa on pensasaita tai muita pensaita ja suojapaikkoja.
• Pihassa kasvaa lintujen ravinnoksi sopivia kasveja.
• Talviruokinnasta on huolehdittu.
• Pihasta löytyy pesäpönttöjä tai muita sopivia koloja.

Esitin idean Teemu Lehtiniemelle, joka sanoi miettineensä samanlaista toimintaa useammassakin

tapauksessa. Idea ei jostain syystä ole innostanut hänen kollegoitaan. Lehtiniemen mielestä ympä-

ristöasioissa pitäisi käyttää tämäntyyppisiä keinoja, koska juuri osallistaminen on hyvä tapa saada

tuloksia aikaan. Yksi varpussertifikaatista innostunut ihminen voi innostaa muita ihmisiä samaan.

Vaikka se [sertifikaatti] on tommonen pieni askel, niin se on kuitenkin sitä osallistamista. Ja sii-
nä myös kuitenkin juttelet naapurin kanssa ja naapuri näkee, että sulla on postilaatikossa sem-
monen tarra, että mistä toi on tullut, niin se viesti menee eteenpäin. Saattaa olla, että halutaan
vaikka jollekin tienpätkälle kaikkiin taloihin semmonen. (Teemu Lehtiniemen haastattelu)

Myös Jukka T. Helin piti ideaa toteuttamiskelpoisena, eikä siinä menettäisi mitään, mikäli se ei

kiinnostaisikaan ihmisiä. Helin kehitteli ideaa hieman eteenpäin ja arveli, että median mukaan otta-

minen voisi lisätä osallistujien määrää.

Sehän on ihan hyvä ajatus ihan noin äkkiä ajateltuna. [… ] Vois jonkun lehtijutun tehdä, että
pääsee vähän niin kuin lehteenkin. (Jukka T. Helinin haastattelu)

Sertifikaatin vaikutukset tuskin olisivat kokonaisten lajien kohdalla suuria, mutta paikallisesti tällai-

sella toiminnalla voisi olla isokin merkitys. Ainakin ne yksittäiset ihmiset, jotka lähtisivät hankkee-

seen mukaan, saisivat hankkeesta mielihyvää, puhumattakaan hyödyistä niille linnuille ja muille

lajeille, joiden elinpiiriin hanke vaikuttaisi. Vaikka jokin asia ei ratkaisisikaan koko ongelmaa, voi

sillä silti olla paikallisesti iso merkitys. Jukka T. Helin arveli, ettei varpussertifikaatista koituisi juu-

rikaan kustannuksia, joten sen tai muun vastaavan hankkeen merkitys korostuisi myös siksi. Järjes-

töillä on usein puutetta resursseista, kuten rahasta tai työntekijöistä. Varpussertifikaatin tyyppiset

hankkeet eivät juuri lisäisi järjestön työmäärää tai rahankäyttöä, mutta edistäisivät järjestön tavoit-

teita. Varpussertifikaatti olisi lisäksi yksi uusi puutarhanhoidon toiminnallisuuden toteutustapa. Ai-
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kaisemmin toiminnallisuus on ollut konkreettisesti puutarhanhoitoa, joka on yhä enemmän muuttu-

nut puutarhassa oleiluksi ja seurusteluksi. Puutarha saisi uuden merkityksen, jos se nähtäisiin luon-

nonsuojelun näyttämönä.

5.1.4 Yksittäiset ihmiset konkreettisina toimijoina

Varpusen tarina sijoittuu aivan tavallisten ihmisten pihoihin sekä maaseudulla että kaupungeissa.

Varpusen suojelu toteutuisikin johdonmukaisimmin tavallisessa arkiympäristössä. Tällöin tavallis-

ten ihmisten voidaan nähdä olevan avainasemassa varpusen suojeluun nähden. Samanlaisiin johto-

päätöksiin tulivat myös useimmat haastateltavistani.

Se olis varmaankin toteutettavissa just tämmösellä valistuksella niin, että linnuista pitävät ihmi-
set sitten olis tämmönen, joka siihen osallistuis sekä tarjoamalla ruokaa niin kuin tähänkin saak-
ka ja sitten mahdollisesti näitä pesäpaikkoja sopiville paikoille. (Pertti Rassin haastattelu 2009)

Varpusen suojelun konkreettiset toimenpiteet ovat osittain erittäin helppoja, mutta osittain ne voivat

olla myös haasteellisia. Yksinkertaisimmillaan varpusen suojelu on sitä, että varpuselle tarjotaan

ruokaa, suojaa ja mahdollisuus pesimiseen. Etenkin talviruokinta on varpusen kannalta tärkeä asia,

sillä lumettomana aikana se löytää itselleen ruokaa luonnostakin. Varpunen tuskin panisi pahakseen

sitäkään, vaikka puutarhassa kasvaisi sellaisia kasveja, joita se voi hyödyntää ravintonaan. Jotta

varpunen uskaltaa tulla pihalle ruokailemaan, tarvitsee se sinne myös suojapaikan. Erityisesti ora-

pihlaja-aita on varpuselle tärkeä, mutta muutkin tiheät pensaat käyvät sille tarvittaessa. Koska ny-

kyisin on enemmän mahdollisuuksia hoitaa puutarhaa helpoilla keinoilla, ei sinne ehkä haluta sel-

laisia asioita, jotka koetaan vaivalloisiksi. Orapihlaja kasvaa melko isoksi, joten sitä voi olla pakko-

kin leikata. Leikkaaminen ja leikkausjätteen poisvieminen maksavat luonnollisesti enemmän kuin

jos pensaskasvina on pensas, jota ei tarvitse leikata.

Isossa pihassa se on hyvä, mutta pienemmässä pihassa se ei ookaan enää niin hyvä. Tässäkin jos
ois orapihlaja, niin jonkun pitäis käydä leikkaamassa ja se tuo kustannuksia. Tällanen spirea, jo-
ka kasvaa rojottaa, jota voi katsella kesät talvet tossa eikä sille tarvi tehdä mitään, niin se vaikut-
taa asiaan. (Jouko Siparin haastattelu 2009)

Mikäli rakennuksissa ei ole hyviä koloja varpusen pesille, varpusta varten voi ripustaa sopiviin

paikkoihin myös pönttöjä. Varpunen saattaa hyväksyä pesäpaikakseen perinteisen mallisen pöntön.

Sille mieluisampi pönttö on kuitenkin sellainen, jonka sisälle se voi rakentaa pesän, johon se pääsee

kulkemaan sivulta päin. Pertti Rassi kertoi haastattelussaan keksineensä varpuspöntön seuratessaan

varpusten pesintää omassa kotitalossaan.



91

Varpunenhan kuuluu kutojalintuihin ja se tekee semmosen heinäpallon, missä reikä on sivussa.
Kun mä kattelin niitä siellä kattotiilen alla ja mä totesin, että ne aina kulkee sivusta sinne pe-
säänsä ja sitten ne pesi mulla harvoin pöntössä siinä yhdyskunnassa ja silloinkin se teki heinäka-
ton siihen pesäänsä, vaikka se joutu kulkeen täältä ylhäältä. Sit mä mietin, että mitäpä jos auttas
sitä niin, että tekee sen pöntön niin, että se voi tehdä sen heinäpallon ja kulkee koko ajan sivus-
ta. (Pertti Rassin haastattelu 2007)

Kuva 7 Ratkaisu pesäongelmaan

Pertti Rassi kertoi asettaneensa kotitilalleen varpusia varten kymmeniä pönttöjä, jotka vaihtelevasti

joko kelpasivat tai eivät kelvanneet varpusille pesäpaikaksi.

Mä tein ensimmäisen semmosen pöntön, niin se meni heti kaupaksi ja sit mulla oli kolmekym-
mentä niitä pönttöjä. Välillä kävi niin, että pöntöt oli suositumpia kuin rakennuksen kolot, joita
oli kaiken kaikkiaan kuitenkin seittemänkymmentä, että mulla oli niin kun sata koloo varpusilla
valittavana siinä, niin ne mieluummin valitsi tän pöntön toisina vuosina. Mä en tiedä, mikä sii-
hen vaikuttaa. Välillä sitten taas pesi kaikki rakennuksessa ja juuri mikään ei pöntössä. (Pertti
Rassin haastattelu 2007)

Varpuspönttö voisi olla yksi ratkaisu varpusen ja hygieniavaatimusten ristiriitoihin maatalousympä-

ristössä. Anna Schulman sanoi, että koska varpusta ei haluta päästää sisälle rakennuksiin, voi maa-

taloustuottaja tarjota varpuselle toisenlaisen pesäpaikan.

Jos jokainen karjatilallinen laittais jonkun tietynlaisen paikan, missä ne varpuset voi pesiä, ja sit
saatais kanta nousemaan, niin silloinhan ei ois kovinkaan suuri ongelma markkinoida joka iki-
selle karjatilalliselle tällasta kerrostaloa varpusille. (Anna Schulmanin haastattelu)

Varpuspönttö ei aina ole täysin varma ratkaisu. Risto A. Väisänen kertoi 1980-luvulla toteutetusta

projektista, jossa oli tarkoitus saada varpuset pesimään Helsingin puistoissa. Varpusille asennettiin

paljon pönttöjä, mutta jostain syystä ne eivät ottaneet niitä käyttöönsä.
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Meillä oli tällasia kenkälaatikon mallisia pesäpönttöjä suuri määrä, mutta varpuset onnettomat
ei suostuneet niissä pesimään. Omalaatuisia. Ilmeisesti ne ois vaatineet pitkän opettelukauden,
että ne ois tottuneet niissä pesimään. Kun yhtäkkiä mokomia pönttöjä laitettiin Helsingin puis-
toihin suuria määriä, niin ei ne hoksanneet heti, että niissä pitäis pesiä. [… ] Kyllä niissä joku
hassu talitiainen pesi, mutta enimmiltään ne jäi tyhjiksi. (Risto A. Väisäsen haastattelu)

Pertti Rassi toimi neuvonantajana samassa hankkeessa. Hän arveli, että varpusen vähäinen kiinnos-

tus pönttöjä kohtaan saattoi johtua siitä, että varpusen vähenemisen vuoksi varpusilla oli jo omasta

takaa riittävästi pesäkoloja. Lisäksi hän muisteli, että pöntöt saatettiin asentaa keväällä, vaikka nii-

den olisi pitänyt olla paikoillaan jo syksyllä. Tämä oletettavasti viittaa varpusen pesäpaikan val-

taukseen, josta Summers-Smith (1963) kirjassaan kirjoittaa. Varpunen etsii pesäkolon jo syksyllä ja

pitää sen luona vahtia talven ajan. Keväällä se aloittaa pesimisen heti, kun ilmat riittävästi lämpiä-

vät.

Varpuspöntöt, orapihlaja-aidat ja talviruokinta ovat isossa roolissa varpusen elämässä, ja vastuu

niistä huolehtimisesta kuuluu yksittäisille ihmisille. Erittäin iso ongelma onkin se, etteivät nämä

yksittäiset ihmiset tiedä, että heille on annettu tällainen vastuu. He eivät osaa toimia varpusen hy-

väksi, jos tätä tietoa ei heille jollain tavalla anneta. Ongelmallista on sekin, etteivät tavalliset ihmi-

set ole välttämättä edes huomanneet, että varpunen on vähentynyt. Varpusen vähentymisestä tiedot-

taminen ei sekään välttämättä saisi ihmisiä toimimaan varpusen hyväksi. Aina on olemassa niitä

henkilöitä, joita tällaiset asiat eivät lainkaan kiinnosta. Tämä tekee niistä ihmisistä vieläkin tärke-

ämpiä, jotka ovat valmiita auttamaan varpusta.

Haastattelujen perusteella varpusen tarinasta löytyy siis monia päähenkilöitä, joilla kullakin on oma

tehtävänsä. Tarinan päähenkilöiksi nostetut tavalliset ihmiset tarvitsevat tuekseen kaikkia muita

tarinan päähenkilöitä. Tutkimuksen avulla tulee selvittää, mistä varpusen vähenemisessä on kysy-

mys, jotta suojelutoimenpiteet voidaan kohdentaa oikein. Järjestöjen tehtävänä on tuottaa tietoa

tutkimusta varten ja lisäksi jakaa tätä tietoa tavallisille ihmisille. Viranomaisten tulee osaltaan huo-

lehtia siitä, että tutkimukselle ja tiedottamiselle löytyy riittävästi resursseja. Tämän lisäksi viran-

omaisten työsarkaan kuuluu sellaisten ohjeiden antaminen ja sellaisen ympäristön suunnitteleminen,

joilla edistetään varpusen suojelua. Jotta tehtävä ei olisi näin yksinkertainen, tulee varpusen suoje-

lua miettiä myös siihen liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien kautta.

5.2 Varpusen tarinan päämäärät

Varpusen tarinan päämääränä voitaneen yksimielisesti pitää sitä, että varpunen säilyy elinvoimaise-

na. Toivoinkin haastateltavilta perusteluja sille, miksi varpusta pitäisi suojella. Vastaukset erosivat
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osittain sen mukaan, mitä suojelun ymmärrettiin merkitsevän. Suojelu ymmärrettiin joko viran-

omaisten toteuttama suojeluohjelmana tai toisaalta laveammin erilaisina varpusen elinympäristöä

tukevina ja ylläpitävinä toimenpiteinä, joita kuka tahansa voi tehdä ilman suojeluohjelmaakin. Itse

olen määritellyt varpusen suojelun tässä tutkimuksessa jälkimmäisellä tavalla. Useat haastateltavat

ottivat varpusen suojelusta keskusteltaessa puheeksi yleiset suojeluperusteet ja lainsäädännön. Kos-

ka varpunen on voimassaolevan uhanalaisarvion mukaan elinvoimaisuusluokaltaan silmälläpidettä-

vä, tämä velvoittaa seuraamaan varpusen tilannetta.

Jouko Sipari vastasi kysymykseen varpusen suojelutarpeesta erittelemällä lajeja niiden alkuperän

mukaan. Suomessa on alkuperäislajeja, muinaistulokkaita sekä uusia tulokkaita, joista jotkin vakiin-

tuvat pysyviksi lajeiksi. Siparin mukaan varpunen kuuluu hyvin vanhoihin lajeihin, joten siksi sen

suojelu olisi tärkeää. Hän lisäsi, että varpusen arvo tulee nousemaan, koska varpunen on Keski-

Euroopassa ja Isossa-Britanniassa vähentynyt vieläkin voimakkaammin kuin Suomessa. Tällöin

varpusen arvo pohjoisessa Euroopassa kasvaa. Hän ei usko, että se tulee muuttamaan kaavoituspoli-

tiikkaa, rakentamistapaa tai puutarhanhoitoa, mutta se voi vaikuttaa niin sanotun lintupuutarhafilo-

sofian kehittymiseen.

Moni haastateltava oli sitä mieltä, että varpusen suojeluun ei tarvitse panostaa ainakaan toistaiseksi.

Koska varpunen ei enää näytä vähenevän tai koska se ei ole luonnonsuojeluasetuksen uhanalaisten

lajien luettelossa, ei se tarvitse suojelutoimenpiteitä. Esa Lehikoinen kertoi, ettei ole mitään syytä

tavoitella sitä varpuspopulaation kokoa, mikä Suomessa oli ennen kuin varpunen alkoi vähentyä.

Hän myös painotti, että ennen varpusen vähenemisen alkamista varpuspopulaatio oli kaksinkertais-

tunut. Teemu Lehtiniemi sanoi, ettei varpuseen tarvitse kiinnittää erityistä huomiota, koska sen ti-

lanne on parempi kuin aikaisemmin.

Suojelua se tietysti tarvii, ei siitä rauhottamatonta lintua saa tehdä. Mutta mä en oo tällä hetkellä
ollenkaan niin varma, että varpunen on se laji, mihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota.
[… ] Sillä näyttää tällä hetkellä menevän paremmin, kuin mitä sillä meni. (Teemu Lehtiniemen
haastattelu)

Ainoastaan Pertti Rassi oli sitä mieltä, että varpusen suojeluohjelmalle olisi tarvetta.

Mun mielestäni semmonen sais kyllä olla olemassa. Yksien kansien välissä, että mitä varpusen
hyväks vois tehdä. Näitä asioita, mitä määkin tossa pohdiskelin, niin olis vielä monipuolisem-
min mietitty. Ilman muuta se ansaitsis semmosen. (Pertti Rassin haastattelu 2009)

Pertti Rassin ja muiden haastateltavien väliset näkemyserot johtuvat nähdäkseni siitä, että he koh-

distavat mielenkiintonsa eri asioihin. He varmasti ainakin pääosin tietävät samat asiat varpusen vä-

henemisestä, mutta näkevät sen merkityksen eri tavoin. Muut haastateltavat näkevät varpusen tilan-
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teen hyvänä, koska se ei näytä enää vähenevän. Tieto varpusen elinvoimaisuudesta ikään kuin riit-

tää. Rassi sen sijaan pitää tärkeänä asiana nimenomaan sitä, että varpunen on vähentynyt niin voi-

makkaasti, jolloin varpusen vähenemisen arvoituksellisuus tekee siitä merkittävän. Koska Pertti

Rassi ja muut haastateltavat nostavat niin eri asioita mielenkiintoisiksi varpusen vähenemisessä, ei

heidän väliltään voi valita sitä, kumpi taho on oikeassa. Kukaan haastateltavista ei ollut sitä mieltä,

että varpusen hyväksi ei missään nimessä tarvitse tehdä mitään, joten aivan näin mustavalkoinen

tämä asetelma ei ole. Näiden erojen pohjalta voidaan toki käydä keskustelua siitä, minkälaista huo-

miota varpunen tarvitsisi, mutta olisi tärkeää kiinnittää huomio siihen aikaperspektiiviin, josta eri

toimijat asioita katsovat.

Vaikka varpuselle ei valmistettaisikaan suojeluohjelmaa, koska sen tilanne on tasaantunut, ei sen

vähenemisen laajuutta eikä sen arvoituksellisuutta pidä unohtaa. Usein käy kuitenkin niin, että

luonnossa tapahtuvia muutoksia vähätellään. Jukka T. Helin totesi joidenkin ihmisten ajattelevan,

että lajien vähenemiset ja sukupuutot kuuluvat luonnolliseen kehitykseen. Erityisesti yhteiskunnan

kehittyminen voidaan nähdä asiana, jonka vuoksi luonnossa tapahtuvia asioita ei ole välttämätöntä

ottaa huomioon.

Toisaalta joku vois nyt ajatella näin, että tää kuuluu luontaiseen kehitykseen, koska yhteiskunta
kehittyy ja luonto kehittyy sen mukana, niin eikö se ihan normaalia oo, että jotkut lajit katoo
siinä kehityksen myötä ja toisia tulee tilalle. (Jukka T. Helinin haastattelu)

Tällainen ajattelutapa on lähellä despootin luontosuhdetta (Niiniluoto 2000, 57–58). Tuskin kukaan

haluaa nähdä itsensä tai ihmiskunnan despoottina, joka kuluttaa luonnonvaroja surutta ottamatta

huomioon sitä, että sellainen toiminta ei voi jatkua loputtomiin luonnon asettamien rajojen tullessa

vastaan. Käytännössä tilanne on kuitenkin sellainen, mikäli yhteiskunnan kehittymisen vuoksi aja-

tellaan luonnon ja sen olentojen olevan uhrattavissa. Silloin ei ole kyse Passmoren mainitsemasta

(1980, Niiniluodon 2000, 57–58 mukaan) hyötykäyttäjä-ihmisestä. Hyötykäyttäjä pyrkii takaamaan

luonnon säilymisen tuleville sukupolville, vaikka ihmiskunnalla nähdään olevan oikeus sen hyödyn-

tämiseen. Jukka T. Helinin mukaan ihmisellä on vastuu varpusen suojelusta, koska väheneminen

johtuu ihmisestä.

Jos nyt lähdetään kuitenkin siitä, että luontoa pyritään pitämään ja linnustoa mahdollisimman
monipuolisena, niin silloinhan tämmösiin katoaviin lajeihin tietysti pitäis puuttua. Siinä mieles-
sä varsinkin, jos se aiheutuu ihmisten toiminnasta. Eli jos tätä taustaa vasten ajattelee, niin pitää
suojella. (Jukka T. Helinin haastattelu)

Myös muissa haastatteluissa viitattiin ihmisen vastuuseen. Vaikka haastateltavat olivat melko yksi-

mielisiä siitä, että varpusta ei saa jättää kokonaan huomiotta, he perustelivat varpusen suojelua mo-

nin eri tavoin. Näitä perusteluita voidaan pitää varpusen tarinan päämäärinä ja ne voidaan jakaa
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kolmeen ryhmään: Varpusen suojelua voidaan perustella varpusen ainutlaatuisuudella, jolloin pe-

rustelujen keskiössä on ainoastaan varpunen. Varpusen suojelusta voi olla ihmisen kannalta jotain

hyötyä, jolloin suojelua perustellaan ihmisestä käsin. Suojelun perusteena voi olla sekin, että varpu-

nen on vuorovaikutuksessa myös muiden kuin toisten varpusten kanssa, jolloin varpusen vähenemi-

nen vaikuttaa myös muihin kuin varpuseen.

5.2.1 Hyöty

Ihminen on tottunut arvottamaan luontoa ja sen olentoja sen perusteella, mitä hyötyä tai haittaa niis-

tä ihmiselle seuraa. Varpusen tarinan jatkumisen oikeutus vaatiikin varpuseen liittyvien hyötyjen ja

haittojen käsittelyä. Sen lisäksi, että varpunen on koettu haittana viljavarastoissa, on siitä toisaalla

ollut ihmiselle myös hyötyä, kun se on pyydystänyt hyönteisiä poikasilleen. Se on aikanaan ollut

ihan konkreettisesti hyödyke, kun sitä käytettiin esimerkiksi lääkinnällisiin tarkoituksiin. Nykyisin

varpunen ei enää ole varsinaisesti luokiteltavissa hyödykkeeksi, vaikka ihminen varpusesta hyötyy-

kin. Varpusen suojelussa myös varpunen on hyötyjä, mutta lähtökohtana suojelun perustelemisessa

hyötynäkökulmalla on nimenomaan ihmiselle koituva hyöty. Jo pelkkä varpusten ruokkiminen ja

niiden elämän seuraaminen voi olla hyöty, sillä monen haastateltavan mukaan varpuset tuovat iloa

niitä katselevien ihmisten elämään.

Se elävöittää tätä kaupunkimiljöötä ja on monille rakas ja kiva otus. [… ] Sillä on mukava tirs-
kuttava ääni ja hauskat tavat. Kyllähän se tietenkin jotakuta voi ärsyttää, kun se on aika röyhkeä
niillä lintulaudoilla ja ajaa muita pois. (Risto A. Väisäsen haastattelu)

Varpusen suojelulla on vaikutusta myös muihin lajeihin. Silloin varpusen tuottama ilo kertaantuu,

koska nämä muut lajit tulevat ilahduttamaan ihmisen elämää. Lisäksi voidaan ajatella, että varpusel-

le ja muille lajeille mieluisa kasvillisuus on jo itsessään ihmisen elinympäristöä elävöittävä asia.

Ihmisen elinympäristön laadun parantumisen lisäksi varpusen suojelemisesta seuraa myös muita

hyötyjä. Timo Vuorisalon mukaan varpusen suojelusta voisi seurata ihmiselle parempi omatunto,

koska varpusen vähenemisen oletetaan johtuvan ihmisestä.

Syyllisyydentunto vähenisi, koska kaikki epäilee, että ihminen on jotenkin syypää tähän, ja kun
syyllisyydentunto vähenee, niin me ollaan onnellisempia – ainakin pieni osa meistä, jotka mu-
rehtii tätä asiaa. (Timo Vuorisalon haastattelu)

Vuorisalo ei oletettavasti tarkoittanut tätä perustelua sellaiseksi, jolla varpusen suojelua tulisi mai-

nostaa, vaikka hän onkin hyvin todennäköisesti oikeassa. Syyllisyyteen ja syyllisyydentuntoon viit-

taaminen ei ole erityisen hedelmällinen tapa saada ihmisiä toimimaan toivotulla tavalla. Kielteiset

asiat tulee kuitenkin ottaa esiin, mikäli sille on aihetta. Niiden kanssa pitää korostaa olemassa olevia
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myönteisiä puolia, jotta kielteiset asiat eivät lamaannuta ihmistä olemaan toimimatta. Varpusen

suojelun puhuttelevin hyöty näyttäytyy osittain kielteisenä, vaikka se voidaan nähdä myös mahdol-

lisuutena: ihmisen pitäisi olla huolissaan varpusesta itsensä vuoksi. Pertti Rassi otti ensimmäisessä

haastattelussaan puheeksi varpusen vähenemisen vaikutukset siitä näkökulmasta, että samat syyt

saattavat vaikuttaa myös ihmisiin. Koska varpunen elää niin läpikotaisesti samassa ympäristössä

ihmisen kanssa, on ihminen altis samoille ympäristössä vaikuttaville asioille kuin varpunen. Varpu-

sen vähenemisen arvoitus pitäisikin selvittää, jotta ihmiseen vaikuttaviin riskeihin voitaisiin puut-

tua.

Kyllä mä oon kovastikin yrittäny painottaa sitä, että varpunen on meille mitä parhain indikaatto-
ri, kun se elää täydellisesti samassa ympäristössä kuin ihmiset. Jos sillä menee hyvin, niin meil-
läkin menee varmaan hyvin. Eli siinä suhteessa mun mielestä se on arvokkaampi laji kuin
useemmat muut. Tää nyt vois olla ainakin hyvä peruste sille, että minkä takia pitäis olla huoles-
tunu siitä, mitä niille on tapahtunut. [… ] Kyllä kuitenkin kun selkärankaiset eläimet pärjää hy-
vin samassa ympäristössä kuin ihminen, niin se varmasti on terveellisempi ja parempi kuin jos
alkaa olla tyhjää siinä meidän ympärillä. (Pertti Rassin haastattelu 2007)

Varpusen toimiminen indikaattorina ihmisen elinympäristön terveellisyydelle voidaan nähdä mah-

dollisuutena. Varpunen toimii ikään kuin kanarialintuna, joita ennen käytettiin kaivoksissa osoitta-

massa, että työskentely on turvallista. Niin kauan kuin kanarialintu oli tajuissaan, saattoi työskente-

ly jatkua, mutta jos se tuupertui häkkinsä pohjalle, tuli työntekijöiden poistua kaivoksesta. Kanaria-

lintu toi mukanaan turvallisuudentunteen, mutta samanaikaisesti se muistutti siitä, että kaivoksessa

piilee vaara. Mikäli varpunen ja ihmiseen vaikuttavat riskit tuodaan samaan keskusteluun, voi var-

pusen väheneminen näyttäytyä toisaalta jopa pelottavana. Siitä syystä varpusen vähenemisen syy

olisi entistä tärkeämpää selvittää.

Koska varpusen väheneminen ei ole etenkään kaupunkiympäristössä linjassa sen elinympäristön

muutoksen kanssa, on perimmäinen syy vähenemiselle hyvin todennäköisesti vielä piilossa. Jos

varpunen voidaan nähdä indikaattorina, joka osoittaa ihmisen elinympäristön terveellisyyden tai

epäterveellisyyden, voidaan tämä asetelma mielestäni kääntää myös toisin päin. Varpusen vähene-

misen syitä voidaan miettiä pohtimalla niitä asioita, joiden tiedetään olevan haitallisia ihmiselle.

Tällöin indikaattori onkin ihminen. Esimerkiksi pienhiukkaset ovat olleet paljon esillä niiden vaa-

rallisuuden vuoksi, koska niiden on laskettu aiheuttavan Suomessa 1 300 ennenaikaista kuoleman-

tapausta vuosittain (Huttunen 2006). Linnut ja muut eläimet eivät nekään ole turvassa pienhiukka-

silta. Lintujen hengityselimistö on tehokkaampi kuin nisäkkäillä, koska niiden pitää lentäessään

saada happi tehokkaasti käyttöön. Tehokas hengityselimistö tarkoittaa samalla sitä, että linnun eli-

mistö vastaanottaa myös haitalliset aineet tehokkaasti. Omituista olisi, jos pienhiukkaset tappaisivat

vain varpusia ja ihmisiä. Pienhiukkaset ovat tosin vain yksi esimerkki ihmisille haitallisista asioista.
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Myös Jaana Kekkosen väitöskirjatutkimuksessa mietitään sitä, mitä merkitystä varpusen vähenemi-

sellä on ihmisen kannalta (Helsingin yliopiston Internet-sivut, Evolutionary...). Jaana Kekkonen

sanoi, että varpusen vähenemisestä puhuminen voisi auttaa ymmärtämään, että ihmisen elinympä-

ristö ei ole ihmisestä irrallaan. Jos ihmisestä riippuvaisella lajilla menee huonosti, se ei ehkä ole

ihmisellekään hyvä asia. Se voi olla osoitus siitä, että elinympäristö on esimerkiksi liian saastunut

tai yksinkertainen. Varpusen esiintuomiin ongelmiin puuttuminen vaatisi Kekkosen mukaan ihmi-

siltä arkielämän muuttamista ja uutta tapaa suhtautua teollisuuteen tai liikenteeseen.

[Vähenemisen] syyt, mitä tällä hetkellä siitä ajatellaan, niin ne on aika laajamittasii. Se vaatis
semmosta tietynlaista ihan arkielämän muuttamista ylipäätään tai myös teollisuuden ja liiken-
teen ja monen muun asian. (Jaana Kekkosen haastattelu)

On kuitenkin huomattava, että tämä suunta on se, mihin monella tapaa pyritään ohjaamaan ihmisiä.

Ihmisiä kehotetaan ostamaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja säästämään energiaa. Ihmisiä valiste-

taan myös terveellisen ympäristön merkityksestä, viheralueiden tärkeydestä ja luonnon vaikutukses-

ta ihmisten hyvinvointiin. Varpunen voisikin olla tällaisten pehmeiden arvojen lähettiläs sen sijaan,

että se on kanarialintu, jonka väheneminen muistuttaa piilevästä vaarasta.

5.2.2 Vuorovaikutus

Varpusen tarinan päämääriin voidaan päästä myös perustelemalla varpusen suojelua vuorovaikutus-

perusteisesti. Tällöin suojelun vaikutus ei kohdistu vain varpuseen tai vain ihmiseen, sillä suojelua

tarkastellaan useamman toimijan näkökulmasta samanaikaisesti. Saarijärveläinen sanonta tietää, että

jos varpunen katoaa, katoaa talokin. Tämä sanonta liittyy osittain varpusen suojelun hyötynäkökoh-

tiin eli varpuseen indikaattorina ihmisen elinympäristössä. Se kuitenkin kertoo myös sen, kuinka

vuorovaikutuksellisessa suhteessa ihminen ja varpunen elävät. Valinta vuorovaikutus- ja hyötype-

rustelujen väliltä ei ole aina havaittavissa suoraan siitä, millaisia suojelutoimenpiteitä tehdään. Esi-

merkiksi varpusen ruokkiminen voidaan nähdä sekä hyöty- että vuorovaikutukseen perustuvana

suojeluna. Vasta lähempi tarkastelu kertoo, kummasta on kysymys.

Pääosin varpunen on varpusen ja ihmisen suhteessa vastaanottajana, koska se ei ainakaan tarkoituk-

sellisesti anna ihmiselle mitään. Vuorovaikutus ihmisen ja varpusen välillä on sitä, että ihminen

tarjoaa varpusella erilaisia varpuspalveluita, joita varpunen sitten hyödyntää antaen vastapalveluk-

sena ihmiselle hyvän mielen ja eläväisemmän lähiluonnon. Varpusen ja ihmisen välinen vuorovai-

kutus näyttäytyykin vahvemmin varpusen kuin ihmisen näkökulmasta, sillä varpunen on niin riip-

puvainen ihmisen tarjoamista elinmahdollisuuksista. Jos varpunen katoaisi, ei tämä vaikuttaisi ih-
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misen elinmahdollisuuksiin, vaikkakin varpusen katoamisen taustalla saattaisi olla jotain ihmiselle

haitallista. Ihmisen häviäminen ja ihmisen ylläpitämien rakenteiden ja varpuspalveluiden loppumi-

nen vaikuttaisivat varpuseen voimakkaasti. Varpusen suojelun vaikutus ihmisen kohtaloon on en-

nemminkin sen asian kunnioittamista, että varpunen ja ihminen ovat aina olleet toistensa kumppa-

nit.

Varpusen vähenemisen vuoksi on varpuselle sopivien elinolosuhteiden tarjoaminen entistä tär-

keämpää. Tällöin vastuu varpusen auttamisesta nousee suurempaan rooliin kuin pelkkä ilo sen aut-

tamisesta. Mikäli ihminen auttaa varpusta velvollisuudentunteesta, tulee hänestä tilanhoitaja. Tällai-

nen ihminen on asetettu toimeensa ylemmän auktoriteetin, kuten jumalan, toimesta (Passmore 1980,

Niiniluodon 2000, 57–58 mukaan). Mielestäni tällaisen ylemmän auktoriteetin ei tarvitse olla hen-

kinen olento, vaan se voi olla esimerkiksi biodiversiteettisopimus tai eettinen tapa ajatella. Tilanhoi-

taja-ihmisen voidaan ajatella tehneen virheen, jonka se pyrkii korjaamaan. Korjaustoimenpiteiden

toteuttamisessa auttaa, jos tarkastellaan lajin kannankehitystä historiallisessa mielessä ja verrataan

sen nykytilaa siihen. Monissa haastatteluissa mainittiinkin, että todennäköisesti ei palata hevosta-

louteen tai ryhdytä pitämään tunkioita takapihoilla. Tätä ei kukaan varmasti edellytäkään. Jos tar-

kastellaan varpusen huippuajan elinolosuhteita ja niitä verrataan nykypäivän olosuhteisiin, voidaan

tehdä jonkinlaisia päätelmiä siitä, mitä varpusen hyväksi voidaan tehdä nyt toisella tavalla, mutta

varpusen kannalta riittävän samalla tavalla. Käytännössä ihmiset jo tarjoavat takapihoillaan varpu-

sille tunkionkorvikkeita huolehtiessaan lintujen talviruokinnasta.

Varpunen kuuluu osaksi omaa elinympäristöään ja on vuorovaikutuksessa sen muiden olentojen

kanssa. Vuorovaikutus voi tässä tapauksessa tarkoittaa joko sitä, että lajit ovat jonkinlaisessa sym-

bioottisessa suhteessa toisiinsa nähden tai vaihtoehtoisesti sitä, että toinen laji hyötyy toisen lajin

olemassaolosta. Varpusen tarkkaavaisuus ja sen kyky havaita lähestyvät vaarat on auttanut myös

muita pikkulintuja, koska ne ymmärtävät varpusen varoitusäänen merkityksen. Varpusen varoi-

tusäänestä ei aina ole apua, jolloin varpunen voi joutua petolinnun saaliiksi. Vuorisalon mukaan

varpunen onkin merkittävä rooli osana ravintoketjua. Mikäli ravintolähde häviää, voi sillä olla kiel-

teistä vaikutusta myös ruokailevaan osapuoleen.

Kulttuurisessa luonnossa varpusella on mun mielestä tärkeä rooli. Se on ollut suhteessa ehkä ai-
koinaan vielä tärkeämpi kuin nyt, silloin kun niitä oli enemmän ja elinkeinot oli toisenlaiset,
mutta kyllä mä nään sen tärkeänä. Se on tärkeä ravintoketjun osa ja muun muassa varpushaukat,
nimensä mukaisesti, kun niitä kaupungeissa talvisin on, niin ne jahtaa juuri varpusia. (Timo
Vuorisalon haastattelu)

Varpusen suojelun vuorovaikutusperusteet liittyvätkin elinympäristön tai luonnon monimuotoisuu-

den suojeluun. Luonnon monimuotoisuuden kolme määrettä ovat ekosysteemien, niissä elävien
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eliöiden sekä näiden geeniperimän suojelu. Varpunen on määrällisesti eli biomassaltaan iso osa

ekosysteemiä, koska se on vähentymisestään huolimatta edelleen runsas laji.

Jossakin tämmösissä kaupunkien kivierämaissa, niin pulun ohella se on biomassaltaan tärkein
lintu. Siinä mielessä [varpusen rooli] on ollut [merkittävä]. Harvoja Suomenkaan linnustossa
tämmösiä muutoksia tapahtuu, että jonkin ympäristön valtalaji romahtaa. (Pertti Rassin haastat-
telu 2009)

Lajin runsaus puolestaan takaa varpusen geeniperimän säilymisen. Kuten tässä tutkielmassa jo ai-

kaisemmin on käynyt ilmi, Ilkka Hanskin (2007a, 229–231) mukaan elinvoimaisten lajien tulee

pysyä elinvoimaisina: ne ovat takeena paikallisen luonnon monimuotoisuuden säilymiselle ja

ekosysteemin toimintojen turvaamiselle. Tämä koskee erityisen hyvin varpusen vuorovaikutteista

suhdetta elinympäristönsä muiden lajien kanssa. Pertti Rassi käyttää varpusen suojelun perusteluna

samaa tavallisuusargumenttia kuin Hanski (emt.), jonka mukaan elinvoimaisia lajeja tulee suojella,

jotta niistä ei tulisi uhanalaisia.

Jos tää tilanne alkais tulla vielä huonommaks, niin sitten [varpusen suojeluohjelmaa] varmasti
kyllä mietittäis, mutta lajejahan pitäis auttaa silloin, kun ne vielä on autettavissa. (Pertti Rassin
haastattelu 2009)

Varpusen tavallisuus konkretisoituu myös maatalousympäristössä. Se viihtyy etupäässä maatalon

pihapiirissä eikä juurikaan pelloilla tai arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi määritellyissä ympäristöis-

sä. Varpunen ei välttämättä hyödykään siitä, että ketotalkoissa vanhoja laidunmaita entisöidään tai

peltojen piennarkasvillisuutta lisätään. Jotta varpunen saisi osansa maatalousympäristön suojelusta,

tulee varpusen tilannetta lähestyä uudella tavalla. Tiainen ym. (2004, 148–149) kirjoittaa, että suu-

rin osa Suomessa tavattavista lintulajeista käyttää maatalousympäristöä joko pesimiseen, ravinnon-

hankintaan tai lepäilyyn ainakin jossain vaiheessa vuotta. Nelisenkymmentä lajia sekä pesii

että ruokailee peltoympäristössä, joten niitä kutsutaankin maatalousympäristön pesimälinnustoksi.

Nämä lajit voidaan jakaa neljään ryhmään:

• Varsinaisiin peltolajeihin kuuluvat ne linnut, jotka pesivät ja ruokailevat pelloilla ja avoi-

milla ojanpientareilla. Tyypillisiä tämän ryhmän lintuja ovat esimerkiksi töyhtöhyypät, pel-

topyyt, kiurut ja kuovit.

• Reunalajeja ovat sen sijaan ne lajit, jotka pesivät ja ruokailevat etupäässä pensaikkoisilla

pientareilla, ojanvarsilla ja reunapensaikoissa. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa pen-

sastaskut, ruokokerttuset ja pajusirkut.

• Peltojen metsälajeja ovat esimerkiksi fasaanit, tuulihaukat, sepelkyyhkyt ja viherpeipot. Ne

ruokailevat pelloilla, mutta pesivät niitä ympäröivissä metsissä tai metsäsaarekkeissa.
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• Maaseudun pihalajeja ovat ne linnut, jotka pesivät peltoympäristön pihapiireissä tai raken-

nuksissa ja ruokailevat pihojen lisäksi pelloilla. Tämän ryhmän lintuja ovat monet pääsky-

set, västäräkit, kottaraiset sekä varpuset. (Emt.)

Mikäli maaseudun pesimälinnustosta halutaan pitää kokonaisuudessaan huolta, tulisi kaikki nämä

neljä ryhmää ja niiden elinympäristöt ottaa huomioon. Maatalousluonnon monimuotoisuus nähdään

kuitenkin lähinnä viljelykäytäntöihin liittyvänä asiana. Muuta maatalousympäristöä ei ole otettu

huomioon maatalousympäristön luonnonsuojelussa eli maatalousympäristöä ei ole totuttu näkemään

sellaisena kokonaisuutena, jonka suojelu kuuluu maatalouden toimijoiden vastuulle. Tämä puoles-

taan liittyy Pekka Jokisen ym. (2004) määritelmään maatalousympäristön biologisesta monimuotoi-

suudesta poliittisena prosessina, josta kirjoitin viranomaisten roolista kertoessani. Ensinnäkään eri

poliittisilla toimijoilla ei ole sama käsitys luonnon monimuotoisuudesta ja sen vaalimisesta. Lisäksi

maanviljelijöillä on oma tapansa määritellä luonnon monimuotoisuus, johon puuttuminen saattaa

jopa heikentää viljelijän identiteettiä.

Eri toimijoiden tulisikin määritellä luonnon monimuotoisuuden huomioonottamisen tavat yhdessä.

Yhteisymmärryksessä tehdyt päätökset tuottavat todennäköisesti parempia tuloksia kuin ylhäältä-

päin tulevat ohjeistukset tai peräti käskyt. Ari Jokisen ym. (2007, 9–10) esittelemä malli yhteistoi-

minnallisesta luonnonsuojelusta liito-oravan suojelun ja maankäytön tarpeiden yhdistämiseksi voisi

olla hyvä lähtökohta myös maalaisvarpusen suojelua ajatellen. Yhteistoiminnallinen luonnonsuojelu

lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, ettei luontoa voida suojella ainoastaan luonnonsuojeluun varatuil-

la, arvokkaiksi koetuilla alueilla. Luonto ei ole muuttumaton kokonaisuus, joten suojelualueiden

rajat saattavat jossain tilanteessa muuttua suojelun kannalta epäsopiviksi. Luonnonsuojelu tulisikin

integroida osaksi luonnossa tapahtuvia muutoksia, joita aiheuttaa niin luonto itse kuin ihmiset toi-

minnallaan. Erityisen tärkeää on saada kaikki asianosaiset toimijat mukaan toteuttamaan luonnon-

suojelua niissä käytännön toiminnoissa, joita he suorittavat. Kuten liito-oravan suojelu liittyy lähei-

sesti maankäytön käytäntöihin, liittyy varpunen läheisesti maatalouden käytäntöihin. Jos maanvilje-

lijät otetaan mukaan miettimään erilaisia tapoja suojella varpusta juuri heidän omilla tiloillaan, he

todennäköisesti myös sitoutuvat näihin tapoihin.

Yhteistoiminnallinen luonnonsuojelu on vuorovaikutusta konkreettisimmillaan. Sen avulla voidaan

parhaassa tapauksessa vaikuttaa varpusen suojelun ohella siihen, että eri toimijat löytävät uusia ta-

poja tehdä yhteistyötä. Varpusen suojelua voidaan siis perustella vuorovaikutuksella, vaikka itse

varpunen ei olekaan mukana vuorovaikutusketjussa. Varpunen onkin tässä tapauksessa enemmän

hyötyjä kuin vuorovaikuttaja. Jaana Kekkosen mukaan varpusen vähenemistä voisi käyttää herät-
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teenä, mikäli haluttaisiin korostaa ihmisen roolia osana ekosysteemiä. Olen moneen otteeseen vii-

tannut Ilkka Hanskin (2007a) tapoihin perustella tavallisten lajien suojelun tärkeyttä. Listaan voisi

lisätä neljännen kohdan, joka painottaa tavallisten ihmisten merkitystä tavallisten lajien suojelijoina.

Ihmisen vastuu luonnosta koskee jo perustuslain mukaan jokaista yksilöä, vaikka monilla muillakin

tavoilla tämä vastuu ulotetaan yksilötasolle. Varpunen voisikin koota eri toimijoita yhteen mietti-

mään uusia toimintatapoja yhteistoiminnallisen luonnonsuojelun keinoin. Yhteistoiminnallisuutta

tarvittaisiin niin maatalouden käytäntöjen miettimisessä kuin kaupunkiympäristön kehittämisen

näkökulmasta.

5.2.3 Ainutlaatuisuus

Varpunen on ainutlaatuinen laji, jota tulee suojella, kuten kaikkia muitakin lajeja. Varpusta suojel-

laan tällöin varpusen itsensä vuoksi. Siitä huolimatta että kaikilla lajeilla on oma itseisarvonsa, pitää

tätä itseisarvoa usein perustella tarkemmin. Varpusen kertomuksesta käy erityisen hyvin ilmi se

seikka, että varpunen ja ihminen jakavat saman elinympäristön. Vain harvat muut lajit ovat yhtä

riippuvaisia ihmisestä kuin varpunen. Koska tämä ei välttämättä vielä vakuuta kuulijaa varpusen

ainutlaatuisuuden merkityksestä, pitää varpusen ominaisuuksien ainutlaatuisuutta korostaa myös

muilla tavoilla. Tavallisena ja tylsänä pidetyn varpusen tilanteesta tiedottamisessa kannattaa haas-

tatteluiden mukaan vedota varpusen ulkomuotoon. Koska varpunen on niin tavanomainen laji, eivät

ihmiset välttämättä ole sen kummemmin koskaan kiinnittäneet huomiota sen höyhenpuvun kauneu-

teen. Koska varpunen elää niin lähellä ihmistä ja sitä on helppo tarkkailla, voisi varpusen ulkonäköä

tuoda helposti esiin. Samalla voisi pyytää ihmisiä miettimään, tietävätkö he varpusesta todella niin

paljon kuin he ehkä ajattelevat tietävänsä.

Urosvarpunenhan on yks Suomen kauneimpia lintuja. Siis se on tosi hienon näköinen, juhlapu-
vussa sulkasadon jälkeen. Se on kerta kaikkiaan mielenkiintoinen lintu, jonka tekee erityisen ar-
vokkaaksi se, että se elää niin lähellä ihmistä, että me voidaan periaatteessa seurata sitä. Samalla
voi tietysti kysyä, kuinka moni on nähnyt varpusen poikasen.[… ] En määkään oo nähny, ja mä
oon seurannu useamman kymmenen vuotta lintuja. Sama kuin kuinka moni on nähnyt pulun
poikasen. Nehän on todella tarkkaan varjeltuja salaisuuksia, mutta jossain niitä on todennäköi-
sesti. (Timo Vuorisalon haastattelu)

Varpusen ulkomuodon lisäksi myös sen älykkyyttä voidaan pitää ainutlaatuisuuden mittarina. Mo-

net haastateltavat sanoivat, että varpunen on kokoisekseen linnuksi todella älykäs. Erityisesti varpu-

sen kyky sopeutua uusiin asioihin osoittaa sen älykkyyden. Jaana Kekkonen kertoi saaneensa tutus-

tua varpusen älykkyyteen kerätessään varpusista näytteitä tutkimustaan varten.
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Siinä pääs vähän semmoseen varpusen sielunelämään tutustumaan. Kyllä mä olin aikasemmin-
kin kuullut, että se on aika älykäs lintu tai se on hyvinhyvin varovainen ja tämmönen. Se tuli
kyllä erittäin selväks siellä, että se ei todellakaan oo niitä helpoimpia lintuja pyydystää versus
moni muu pikkulintu. Se oli musta ihan hienoa, että se oikeesti on aika semmonen jännä pikku
otus, että se osas varoa kaikkee mahollista, mitä pikku tutkija osas keksiä. (Jaana Kekkosen
haastattelu)

Pertti Rassi kuvaili varpusta myös sympaattiseksi ja mielenkiintoiseksi linnuksi, jonka tarkkailu on

antoisaa.

Niitten tarkempikin seuraaminen kannattaa, koska se on todella monipuolinen ja fiksu ja täm-
mönen erikoinen laji. Mä kun tunsin yksilöllisesti sen, niin niistä ois voinu kirjottaa Kauniit ja
rohkeet niistä jutuista, mitä kaikkee mä oon saanut selville tän yksilöllisen tunnistamisen avulla.
(Pertti Rassin haastattelu 2007)

Kukaan haastateltavista ei kiistänyt varpusen ainutlaatuisuutta tai sen itseisarvoa, vaikka osa heistä

ei pitänytkään varpusen suojelua erityisen tarpeellisena. Juha Tiainen perusteli varpusen suojelua

osin lajien itseisarvoilla eli suojelun ainutlaatuisuusperusteella mutta myös lajin suojelusta ihmiselle

koituvilla hyödyillä.

Kaikkia lajeja pitää suojella. Niillä on oma itseisarvonsa, ne kuuluu tänne luontoon. Se on yks
lähtökohta, mutta toinen näkökohta on, että senkin takia että se parantaa meidän elinympäristöä.
Jos meillä ei olis varpusia elinympäristössä, niin se olis aika paljon köyhempi ja ikävämpi. Se
olis ihan näin ihmisitsekkäästi ajatellenkin niin. (Juha Tiaisen haastattelu)

Ainutlaatuisuus ei siis olekaan täysin irrallaan hyöty- tai vuorovaikutusnäkökulmista. Ainutlaatui-

suuteen vetoaminen vaatii ehkä enemmän perusteluita kuin hyötyihin ja vuorovaikutukseen perus-

tuva suojelu. Ainutlaatuisuusperustelut liitetään usein emotionaalisiin syihin, jolloin niin sanotut

järkiperusteet saavat enemmän painoarvoa. Suojelun perustelut eivät useinkaan ole jaettavissa tiu-

kasti eri luokkiin, sillä sama konkreettinen syy voi samaan aikaan liittyä kaikkiin kolmeen peruste-

luun. Esimerkiksi varpusen ruokkimista voidaan argumentoida monin tavoin: Ensinnäkin se tuottaa

ihmiselle iloa ja hyötyä. Lisäksi se takaa sen, että varpushaukoille riittää evästä. Erityisesti sillä

taataan nimenomaan varpusen selviytyminen. Ilman varpusen selviytymistä, ei sen ruokkimisesta

olisi iloa ruokkijalle eikä myöskään varpushaukalle.

Ainutlaatuisuuden merkitystä ei pidä väheksyä, mutta ei sitä tarvitse myöskään pitää tärkeimpänä

suojeluperusteena. Varpusen kannalta tärkeintä lienee se, että sitä suojellaan. Varpusen tarinassa on

monia päämääriä, joiden kaikkien tarkoituksena on pitää varpunen elinvoimaisena. Varpusesta voi-

daan nähdä olevan hyötyä ihmiselle monin tavoin. Ruokkimalla ja seuraamalla varpusia, saa ihmi-

nen elämäänsä elämyksiä. Varpusen elinvoimaisuus voi olla todiste siitä, että sen elinympäristö

takaa myös ihmisen elinvoimaisuuden. Varpusen suojelua voidaan perustella myös vuorovaikutuk-

sen näkökulmasta. Vuorovaikutus näyttäytyy ihmisen ja varpusen sekä varpusen ja muun luonnon
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mutta myös ihmisen ja ihmisen välisenä vuorovaikutuksena. Varpusen suojelussa tulevatkin esiin

moninaiset tavat kohdata luonto ja luonnonsuojelu.

5.3 Suojelun haasteet ja mahdollisuudet

Ennen kuin varpusen tarinassa voidaan päästä loppuun, joutuvat sen päähenkilöt erilaisten haastei-

den eteen. Onneksi heillä on apunaan monenlaisia keinoja ja mahdollisuuksia, joiden avulla matka

pääsee jatkumaan. Varpusen tarinasta nousee voimakkaasti esiin kolme teemaa. Ensimmäinen tee-

ma on konkreettisin ja myös kaikkein ilmeisin. Se kertoo varpusen ja ihmisen läheisestä suhteesta.

Varpusen suojelu aivan ihmisen naapurissa voidaan nähdä mahdollisuutena, mutta toisaalta siinä on

omat haasteensa. Toinen tarinasta esiin nouseva teema kytkeytyy varpuskuvaan eli siihen, mitä ih-

miset varpusesta ajattelevat ja kuinka he sitä arvottavat. Tällöin varpusen tarinan tapahtumapaikka

muuttuukin abstraktimmaksi kuin konkreettinen kaupunki- tai maatalousympäristö. Kolmas tässä

tutkimuksessa esiin tullut teema oli yllättävän pitkään piilossa. Vasta yksitoista haastattelua tehtyäni

kiinnitin huomiota siihen, kuinka paljon vähemmän huomiota maatalousympäristön varpunen oli

haastatteluissa saanut. Haastatteluiden perusteella voidaan sanoa, että varpuseen suhtaudutaan kovin

eri tavoin sen kahdessa elinympäristössä. Onkin pohdittava sitä, onko tämä kahtiajako varpusen

kannalta haaste vai mahdollisuus.

5.3.1 Varpusen ja ihmisen yhteinen elinympäristö

Ihmiset ovat päässeet seuraamaan varpusen tarinaa niin läheltä, että linnun olemassaolo on lähes

itsestäänselvyys. Anna Schulmanin mukaan varpunen ”kuuluu kalustoon” ja Juha Tiaisen mielestä

varpusen tirskutus ”kuuluu hyvään maisemaan”. Samoin Pekka Rintamäki kuvaili varpusen kuulu-

van pihapiiriin ”pörräilemään”. Lisäksi hän sanoi varpusen olevan ”peruslintujen peruslintu, jonka

kaikki tuntee”. Varpusen tirskutus on kuitenkin vaarassa kadota maisemasta, vaikka se on elänyt

ihmisen seuralaisena niin pitkään, ettei kukaan enää tiedä varmasti, missä ja milloin se on liittynyt

ihmisen seuraan. Koska varpunen on niin leimautunut ihmiseen, epäillään erittäin vahvasti, että

varpusen väheneminen johtuu nimenomaan ihmisestä. Timo Vuorisalon mukaan varpusen tulevai-

suus on riippuvainen ihmisestä, koska ainoastaan ihminen voi vaikuttaa varpusen suojeluun.

Yks asia on täysin varma: [varpusen väheneminen] riippuu ihmisestä. Varpunen on täysin ihmi-
seen sidoksissa oleva lintulaji, ehkä ainoa sellainen, joka on täysin ihmiseen sidoksissa, vaikka
se vapaana elääkin. Mitä hyvänsä varpuselle tapahtuu, niin se on ihmisestä riippuvaista, mistä
seuraa myös se, että ihminen voi siihen vaikuttaa. (Timo Vuorisalon haastattelu)
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Tämä tekee varpusen ja ihmisen suhteesta asteen verran mutkikkaampaa. Siitä nimittäin seuraa, että

ihmisellä on myös vastuu huolehtia varpusen suojelusta. Näin voi sanoa, vaikka ihminen ei toden-

näköisesti olekaan itse valinnut varpusta kumppanikseen. Ennemminkin voi ajatella, että varpunen

on valinnut ihmisen. Varpusella ei kuitenkaan ole samanlaista moraalista vastuuta kuin ihmisellä,

koska se ei todennäköisesti pysty tällaiseen ajatteluun. Ei myöskään ole varpusen syy, että ihminen

on muuttanut sen elinympäristöä. Juuri tästä syystä varpusen suojelussa on kyse samasta vastuusta,

mikä ihmisellä on kaikkea muutakin luontoa kohtaan. Varpusen suojelun toteuttaminen voi osoit-

tautua erittäin haasteelliseksi, koska varpunen on nähty niin tavattoman tavallisena ja arkipäiväisenä

lajina. Timo Vuorisalon mukaan ihminen on tottunut ulkoistamaan lajien suojelun, koska on vaikea

hyväksyä sitä ajatusta, että oma toiminta aiheuttaisi harmia jollekin lajille.

Se on haaste sikäli, että kun me ollaan totuttu keräämään rahaa pandoille ja joillekin valaille ja
kuuteille ja tämmösille etäisille. Ihmiselle on psykologisesti helpompi ulkoistaa jokin tällainen
suojelu, koska silloin voi tuntea pelkkää hyvää omaatuntoa, kun auttaa joitain kauniita kuutteja
Kanadan jäillä. Mutta jos käykin ilmi, että kun me rakennetaan omaa omakotitaloa, niin me
olemme jättäneet tekemättä jotain jonkun kivan lajin hyväksi, esimerkiks [jättämällä laittamatta]
niitä koloja sinne kattotiilien alle, niin se on sikäli haaste. (Timo Vuorisalon haastattelu)

Lajien suojelun ulkoistamisen ongelmat ovat tulleet vastaan erityisesti silloin, kun maanomistaja on

joutunut luopumaan omistamansa alueen päätäntävallasta luonnonsuojelun vuoksi. Euroopan unio-

nin listaamat erityisesti suojeltavat lajit, kuten liito-orava tai valkoselkätikka, ovat suojelutoimenpi-

teidensä suhteen ehdottomia. Niiden ollessa kyseessä maanomistajalla ei ole käytännössä mahdolli-

suuksia tehdä oman mielensä mukaan. Maanomistajat eivät ymmärrettävistä syistä ole aina olleet

tästä mielissään. Liito-orava aiheuttaa ongelmia myös ympäristöhallinnossa. Pertti Rassin mukaan

kolmasosa lajien suojelun viranomaistyöstä liittyy liito-oravaan. Samalla on jouduttu nipistämään

muiden lajien suojelusta, koska resurssit eivät muuten riittäisi.

Silloin [kun Suomi liittyi Euroopan unioniin] tuli tehtyä joitakin virheitä, jotka sitten ei oo suh-
teessa lajien suojelun tarpeeseen. Siitä karmein esimerkki on liito-orava. Meidän kansallisten
uhanalaisarviointien perusteella seuranta riittäisi liito-oravalle, ja se luultavasti olis ihan oikea
tapa. [… ] Viiskymmentä miljoonaa euroa tuli maksamaan Turku Helsinki-moottoritien muu-
tokset, kun niitä liito-oravan takia tehtiin. [… ] Kyllähän siinä varmasti säily muutama pa-
ri kolmekymmentä esiintymää, mutta jos meillä selvityksen mukaan on Suomessa sataviis-
kymmentä tuhatta paria, niin sillon se ei tunnu oikein käytetyltä rahasummalta. (Pertti Rassin
haastattelu 2009)

Liito-oravan suojelun kielteiset puolet saattavat vaikuttaa ihmisten ajatuksiin myös muuta luonnon-

suojelua kohtaan. Liito-oravan levähdys- tai pesäpaikka on useassa tapauksessa saanut aikaan sen,

ettei maanomistajalla olekaan enää ollut sitä oikeutta omaan omaisuuteensa, mihin hän on tottunut.

Tämä on herättänyt paikoitellen erittäin voimakkaita ja vihamielisiä tunteita. Varpusella tuskin on

vaarana tulla uudeksi liito-oravaksi samassa mittakaavassa liito-oravan kanssa, mutta jotain yhteistä
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näillä lajeilla kuitenkin on. Kuten liito-orava elää usein yksityisten maanomistajien metsissä ja jos-

kus jopa pihapiirissä, on varpusella sama ominaisuus. Se vain elää vieläkin lähempänä, koska se

näkyy ja kuuluu jatkuvasti ihmisen omassa pihassa. Velvoitteet varpusen suojelusta koskisivat niin

oleellisesti yksittäisen ihmisen päätäntävaltaa omasta elinpiiristään, että on vaikea uskoa sen täydel-

liseen hyväksyntään. Tästä syystä olisi entistä tärkeämpää turvata varpusen elinympäristön elinvoi-

maisuus vapaaehtoisuuteen perustuvilla keinoilla.

Vaikka varpusen väheneminen todennäköisesti johtuukin ihmisen tekemistä asioista, ei varpusen

suojelun argumentoinnissa ehkä kuitenkaan kannata lähteä syyllistämään ihmisiä siitä, mitä he ovat

toiminnallaan saaneet aikaan. Syyllisten osoittaminenkin on hyvin vaikeaa, koska vain harva ihmi-

nen edes tulee ajatelleeksi tekevänsä varpuselle hallaa vaihtamalla orapihlajan lauta-aitaan. Syyllis-

täminen saattaisi vain aiheuttaa sen, että tiedon vastaanottaja kieltää koko asian olemassaolon. Täl-

löin varpusen suojelu tuskin edistyisi kovinkaan hyvin. Varpusen suojelun markkinoinnissa kannat-

taakin ottaa esiin myönteisiä asioita. Timo Vuorisalon mukaan varpusen suojelu voi osoittautua sen

toteuttajalle merkittäväksi asiaksi siitä syystä, että sen vaikutukset ovat nopeasti nähtävissä.

Se on myös mahdollisuus sikäli, että tää laji elää todella lähellä ihmistä. Me pystytään seuraa-
maan toimenpiteiden vaikutuksia aivan lähiympäristössä ja me nähdään heti kaikki muutokset.
Meidän on paljon vaikeampi tutkia jotain harvinaista kovakuoriaista, mutta varpusista saadaan
tieto ilman mitään viivettä. Se on sekä haaste että mahdollisuus. (Timo Vuorisalon haastattelu)

Maatalousympäristössä varpunen kohtaa erilaisia haasteita kuin kaupunkiympäristössä, joten suoje-

lutoimetkaan eivät ole aivan samanlaiset. Haasteet liittyvät pitkälti maataloustuotannon tehostumi-

seen ja sen seurauksiin. Vaikka konkreettiset toimenpiteet maatilalla kuluvatkin maanviljelijälle, ei

vastuuta voi langettaa ainoastaan hänelle. Yksittäisellä maanviljelijällä ei välttämättä ole voimava-

roja toteuttaa luonnon monimuotoisuuden tai varpusen suojelun vaatimia toimenpiteitä. Maatilan

työmäärä on iso, joten tätä tuskin halutaan entisestään lisätä. Maataloustuotannosta maksettava kor-

vaus, joka pääosin koostuu erilaisista tuista, ei myöskään anna mahdollisuuksia tarvittavien muutos-

ten tekemiseen. Maataloustuottajan vastuu varpusesta siirtyykin maatalouden ohjauskeinoista ja

käytännöistä päättäville organisaatioille. Vaikuttaa melko mahdottomalta ajatukselta, että maata-

loustuotantoa muutettaisiin vain varpusen vuoksi, mutta myös moni muu laji maatalousympäristös-

sä tarvitsisi uusia maatalouden toteuttamisen keinoja avukseen. Mahdollisuutena voidaankin nähdä

se, että luonnon monimuotoisuuden ja tuotantoeläinten hyvinvoinnin parantamisella olisi todennä-

köisesti myönteistä vaikutusta varpuseen, vaikka näitä toimenpiteitä ei tehtäisikään varpusen elin-

voimaisuutta ajatellen.
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Myös kaupunkiympäristössä varpusen suojelu voi tapahtua muiden asioiden ohella. Haasteellista

varpusen suojelu kaupungissa on siksi, että ihmiset ovat tottuneet tietynlaiseen kaupunkiympäris-

töön. Kaupungissa puistot koetaan helposti epäsiisteiksi ja turvattomiksi, mikäli nurmikon annetaan

kasvaa ja kasvillisuutta on muutenkin normaalia enemmän. Omissa pihoissaankin ihmiset pyrkivät

usein yksipuolisuuteen ja yksinkertaisuuteen. Kaupunkilaisvarpusella voikin olla vaikeuksia löytää

itselleen riittävän suojaisa elinympäristö. Mahdollisuudeksi varpusen suojelun kaupunkiympäristös-

sä tekee se, että konkreettiset toimenpiteet varpusen auttamiseksi ovat varsin yksinkertaisia. Oman

pihan istutusten valinta varpusta ajatellen sekä pesäpaikkojen ja talviruokinnan tarjoaminen riittävät

varpuselle vallan mainiosti.

Kaupunkisuunnittelussa täytyy usein tehdä valinta ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelun välillä.

Toistaiseksi ympäristönsuojelu on saanut enemmän tilaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkäise-

miseksi tiivistetyn kaupunkirakenteen muodossa. Tällä on voinut olla vaikutusta viheralueiden ja

joutomaiden määrään ja laatuun. Myös muut kuin ympäristönsuojelulliset syyt vaikeuttavat luon-

nonsuojelun toteutumista kaupunkiympäristössä, mikäli esimerkiksi taloudellisista syistä tai rikolli-

suuden ehkäisemiseksi joudutaan tekemään luonnon monimuotoisuutta vähentäviä päätöksiä.

Luonnon monimuotoisuuden huomioonottaminen kaupunkisuunnittelussa toisi muiden lajien ohella

myös varpuselle paremman elinympäristön. Kaupungissakin varpunen voisi hyötyä sellaisista toi-

menpiteistä, joita ei ole suunniteltu varta vasten varpusta ajatellen, joten tämä voidaan nähdä yhtenä

varpusen suojelun mahdollisuutena.

Vaikka kaupungistumiskehitys nähdään ympäristön- ja luonnonsuojelun kannalta usein uhkana,

voidaan siitä löytää myös mahdollisuus. Koska kaupungistuminen tulee yhä enemmän etenemään,

on jossain vaiheessa pakko ottaa kaupunkiluonto merkittävällä tavalla huomioon. Suuri osa ihmisis-

tä tarvitsee lähelleen viheralueita ja luonnon olentoja, jotta he kokisivat viihtyvänsä omassa elinym-

päristössään. Kaupungistuminen ja kaupunkirakenteen tiivistyminen tulee todennäköisesti lisää-

mään tätä tarvetta entisestään, jolloin siihen tullaan toivon mukaan riittävän ajoissa puuttumaan. On

myös oletettavaa, että kaupunkiluonnon merkitys tulee korostumaan, sillä toistaiseksi sitä ei ole

totuttu pitämään oikeana luontona. Tällöin myös varpusen rooli osana kaupunkiluontoa nousisi

luontevasti nykyistä tärkeämmäksi.

Mun mielestäni vastaus on ilman muuta se, että on runsaasti lajeja ihmisen elinympäristössä
kaikkialla maailmassa ja myös Suomessa, jotka on aidosti uhanalaisia. Mä itse olen pitkään
kannattanut, että pitäisi olla kaupunkiluonnon suojeluohjelma, joka ottais nimenomaan kaupun-
kiympäristön huomioon. (Timo Vuorisalon haastattelu)
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Kaiken kaikkiaan ihmisen ja varpusen yhteinen elinympäristö voidaan nähdä varpusen suojelun

kannalta sekä haasteena että mahdollisuutena. Varpusen tavallisuus tekee varpusesta varsin huo-

maamattoman, joten sen vähenemiseen ei todennäköisesti osata kiinnittää huomiota. Koska varpu-

sen väheneminen johtuu todennäköisesti ihmisen toiminnasta, voi tästä seurata syyllisyydentunteen

vuoksi koko ongelman kieltäminen. Vahva päätösvallan perinne omaa omaisuutta kohtaan voi myös

asettua esteeksi varpusen suojelulle. Lisäksi voidaan ajatella, että vaikka yksilöllä olisikin halua

suojella varpusta, voivat erilaiset normit ja ohjauskeinot vaikeuttaa suojelua. Positiivista on kuiten-

kin se, että ohjauskeinojen ja käytäntöjen muuttaminen muiden syiden kuin varpusen vuoksi auttaisi

myös varpusta – vaikka myöskään varpusen suojelua varpusen itsensä vuoksi ei pidä väheksyä.

Myös se voidaan nähdä mahdollisuutena, että sekä kaupungistumiskehitys että maataloustuotannon

problematiikka ennen pitkää pakottavat eri toimijat muuttamaan toimintatapojaan. Parhaimmillaan

varpusen suojelu on erittäin yksinkertaista ja sen tulokset ovat nopeasti nähtävissä. Tätä ennen var-

puseen liittyvät mielikuvat tulisi kuitenkin saada entistä myönteisimmiksi.

5.3.2 Imagonkohotuskampanja

Mikäli varpusta tarkastellaan ihmisten sitä kohtaan tuntemista ajatuksista käsin, voi tarinan tapah-

tumapaikan ajatella olevan ihmisten ajatuksissa. Tällöin varpusen imago ja ihmisten käsitykset var-

pusesta nousevat tarinassa päärooliin. Myös haasteet ja mahdollisuudet näyttäytyvät toisella tavalla

kuin tarkasteltaessa rakennustekniikan ja puutarhamuodin muutoksia. Haasteellisuus näkyy siinä,

että varpunen on ihmisille tuttu laji, mutta vain harva kiinnittää siihen huomiota. Ihmiset tunnistavat

varpusen, mutta eivät välttämättä aktiivisesti huomaa sitä liikkuessaan lähiympäristössään. Tällöin

he eivät myöskään voi kiinnittää huomiota varpusen vähenemiseen. Koska varpusen väheneminen

ei ole yleisesti tiedossa, ei varpunen saa sitä lisähuomiota, mitä se vähenemisensä vuoksi tarvitsisi.

Näin ollen voi käydä jopa niin, että varpunen jää tarinassaan merkityksettömäksi taustahahmoksi.

Vaikka varpunen on vähentynyt todella paljon, on niitä edelleen runsaasti. Se, että varpusia on

helppo nähdä melkein missä tahansa, voi antaa väärän kuvan varpuskannan koosta. Ilkka Hanskin

(2007a) ajatus luonnon katoamisesta ihmisten mielistä konkretisoituu erityisen hyvin varpusessa.

Jos ihminen näkee pihassaan tai puistossa kulkiessaan paljon varpusia, voi hän kuvitella, että varpu-

sia on kaikkialla paljon. Tätä tunnetta lisää se, että matkustaessaan toiseen kaupunkiin, voi sama

henkilö nähdä sielläkin paljon varpusia. Tämä on haaste varpusen suojelun näkökulmasta, johon

viitattiin useassa haastattelussa. Esimerkiksi Jaana Kekkonen pohti sitä, kuinka suuri yllätys monille

ihmisille varpusen väheneminen on, kun he siitä ensimmäisen kerran kuulevat.
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Viranomaisten tai tutkimuksen varpusasenteet eivät nousseet haastatteluissa erityisesti keskuste-

luun. Tämän voi ajatella tarkoittavan sitä, että näiden toimijoiden ajatukset varpusesta seurailevat

tavallisten ihmisten ajatuksia. Tämä on ymmärrettävää, koska varpunen ei ole mitenkään politisoi-

tunut, eikä toimijoiden ole täten tarvinnut muodostaa kantaansa varpusesta. Monet haastateltavani

antoivat järjestöille tehtäväksi varpusen tilanteesta tiedottamisen. Varpusen väheneminen on hyvin

tiedossa lintuharrastajien keskuudessa, joten heillä olisi mahdollisuus viedä tätä tietoa eteenpäin.

Näin ei kuitenkaan ole juuri tapahtunut muun muassa siitä syystä, että järjestöillä on hyvin vähän

resursseja käytössään. Niiden on pakko tehdä valintoja miettiessään toimintansa kohdistamista.

Pertti Rassin mukaan järjestöt eivät ole niin kiinnostuneita varpusesta kuin ne ovat muista lajeista.

Hän vertasikin haastattelussaan varpusen saamaa arvostusta kuukkelin suojeluun.

Mun mielestä pikkasen kuitenkin tämmöstä varpusen suojelua on vierastettu. Se ei oo kaikkea
sellasta saanut näiltä suojelujärjestöiltä, minkä se ois ansainnut. Joku kuukkeli, vaikka sillä ei
ookaan mitään todellista hätää, on enemmän tapetilla. (Pertti Rassin haastattelu 2009)

Riikka Borg kertoi sähköpostiviestissään kuukkelin saaneen paljon myönteistä julkisuutta, jolla on

selvästi ollut vaikutusta suojelupäätöksiin. Luonnonsuojelujärjestöjen lisäksi myös Metsähallitus ja

metsäyhtiöt ovat pyrkineet vaikuttamaan kuukkelin suojeluun, koska ovat tarkkoja imagostaan. Me-

diassa kuukkelin voi ottaa helposti esiin, koska niin moni on siihen ihastunut. Kuukkeli on ansain-

nut huomionsa myös siksi, että sen suojelulle on oikeasti tarvetta.

Kuukkelia on haluttu nostaa julkisuuteen, koska sen suojelulla Etelä-Suomessa on ihan oikeasti
kiire: kuukkelin levinneisyysalueen raja nousee koko ajan kohti Lappia. Konflikteja on synty-
nyt, koska monilla paikoilla on todella kyse alueen viimeisistä (tai jopa viimeisestä) kuukkelista
tai kuukkeliparista, vaikka sitten metsää uhkaavat tahot eivät aina halua uskoa kuukkelin vähäi-
syyteen. Usein viitataan siihen että kuukkeliahan on metsät täynnä, vaikka tilanne on sellainen
vain joillain alueilla Lapissa. (Riikka Borgin sähköpostiviesti)

Myös Pirkanmaalla on syntynyt konflikteja luonnonsuojelijoiden ja Metsähallituksen osapuolten

välillä (esim. Huovinen 2004). Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys on ollut muiden järjestöjen ja

aktiivien kanssa mukana kuukkelikampanjoinnissa ja ainakin osittain saavuttanut tavoitteet kuukke-

lin suojelemiseksi. Jukka T. Helin ei pidä saavutuksia kuitenkaan riittävinä ja pelkää kuukkelin ka-

toavan Pirkanmaalta.

Siinä tosin jäi nyt vielä aika tärkee osa suojelematta, missä se yks reviiri on. Mutta kuitenkin
siinä nyt on yks tällainen tulos, mikä on saatu aikaan. [… ] Se tuntuu hyvältä, mutta se on aika
riittämätön, kun kuitenkin tuntuu siltä, että kyllä se kuukkeli vielä lähivuosina katoo täältä
Tampereen seudulta. (Jukka T. Helinin haastattelu)

Kuukkeli oli BirdLife Suomen vuoden lintu 2008, jonka aikana sen väheneminen tuli yleisesti tun-

netuksi. Kuukkeli sai huomiota myös Vuoden 2009 luontokuvaksi valitussa Metsän emäntä
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-kuvassa10. Riikka Borg arveli kuukkelin suosion johtuvan siitä, että se on mielletty ihmisen kave-

riksi. Kuukkeli on aikanaan oppinut, että nuotiolla ruokailevat ihmiset antavat sille paloja syömis-

tään ruoista, joten se on rohkeasti tullut hakemaan oman osansa herkuista. Koska metsurit eivät

enää ruokaile nuotiolla, vaan syövät eväänsä työkoneensa kopissa, eivät kuukkelitkaan enää osaa

tulla retkeilijöiden nuotiopaikoille ruoanhakuun.

Tosiasiassa varsinkin Etelä-Suomessa kuukkelin näkeminen on onnenkantamoinen, niin vähäksi
linnut ovat käyneet ja ihan kauhean moni ei ole tottunut käymään ruokinnalla tai tulilla. [… ]
Mutta mielikuva kuukkelista kuitenkin on tämä ”ihmisen nuotiokaveri”. (Riikka Borgin sähkö-
postiviesti)

Vaikka varpunen ei olekaan samalla tavalla uhanalainen kuin kuukkeli, voidaan kuukkelin suojelus-

ta löytää keinoja varpusen imagon nostamiseksi. Kuukkelia pidetään ihmisen nuotiokaverina, joka

on kuitenkin monin paikoin vähentynyt ja hävinnyt. Varpunen puolestaan kuuluu ihmisen pihapii-

riin, joten varpuskuvan parantamista voisi lähestyä nimenomaan tästä näkökulmasta. Tällainen läh-

tökohta varpusen imagokampanjalle olisi yksinkertaisuudessaan melko helposti ymmärrettävissä.

Tehään siitä semmonen kotoinen, perisuomalainen pihalintu, että se pitää ain olla. Niin kuin pu-
lu kaupungilla, niin varpunen on kotipihassa. (Jouko Siparin haastattelu 2009)

Kuukkelin suojelun suosiota voidaan Riikka Borgin mukaan selittää silläkin, että se on hyvä indi-

kaattori omassa elinympäristössään, koska se on hyvin paikkauskollinen lintu. Sen suojelu hyödyt-

tää myös muita lajeja, kuten metsoja, puukiipijöitä ja pöllöjä. Kuukkelin ja varpusen väliltä löytyy

näin ollen myös toinen yhteys: Vaikka Rassi olikin sitä mieltä, että varpusen suojelua on vierastettu,

löytyy varpuselle myös kuulijoita. Rassi kertoi keskustelleensa ”kymmenien ja kymmenien ihmisten

kanssa” ja huomanneensa, että varpusen väheneminen on vaikuttanut ihmisten asenteisiin varpusta

kohtaan ja siitä on tullut sympaattinen eläin. Varpusen väheneminen on voinut saada ihmiset ajatte-

lemaan sitä myös siksi, että sen taustalla voi olla jotain sellaista, joka vaikuttaa myös ihmiseen.

Aika monet ymmärtää sen, että jos meidän lähin lintukumppani vähenee radikaalisti, niin siinä
taustalla voi olla jotakin semmosta, joka voi olla ihmisellekin vaarallista. Että eihän sitäkään voi
poissulkea. Ja niin kun tavallaan indikaattori meille kertomassa sitä, että meidän ympäristö on
terveellinen tai ainakin ei ole epäterveellinen. (Pertti Rassin haastattelu 2009)

Kuukkeli toimii indikaattorina omassa elinympäristössään osoittamalla, miten hyvin elinympäristön

muut linnut voivat. Varpunen voisi puolestaan ilmaista, kuinka hyvin sen elinympäristö soveltuu

muille kaupungissa eläville lajeille, erityisesti myös ihmisille, koska sen elinpiiri on sama kuin ih-

misellä.

10 Katso Suomen luonnonvalokuvaajien Internet-sivut.
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Monet haastateltavistani sanoivat varpusen suojelun eduksi sen, että varpunen on niin tunnettu lintu.

Tämä on oikeastaan jopa etuoikeus, koska on olemassa niin paljon lajeja, jotka ovat tuttuja vain

näihin lajeihin erikoistuneille asiantuntijoille. On luultavasti paljon helpompi ajaa eteenpäin varpu-

sen kuin ripsisiipan, etelänkoipikorrin tai tundrahiidekkään suojelua. Koska suojelu vaatii jonkinlai-

sen samastumisentunteen suojeltavaan kohteeseen, voi näiden eliöiden suojelu olla vaikeaa myös

siksi, etteivät tavalliset ihmiset voi päätellä edes niiden nimistä niiden ulkonäköä. Pekka Rintamäen

mukaan suomalaisten on helppo samastua varpuseen.

Jos suomalaisia ihmisiä kattelee, niin ne tykkää kuitenkin siitä, että kaikki on perusturvattua,
ettei tuu mitään yllätyksiä. Varpunen kuvastaa just semmosta, että ei tuu mitään yllätyksiä. Sen
vois jotenkin siihen pukee, että se on varpusen huomattava etu. (Pekka Rintamäen haastattelu)

Suurin osa ihmisistä tuntee varpusen ja heillä kaikilla on siitä myös jonkinlainen mielipide. Mielipi-

teet vaihtelevat muun muassa siten, että maaseudulla varpuseen suhtaudutaan kielteisemmin kuin

kaupungissa. Jaana Kekkonen luonnehti tällaisen aseman olevan erittäin harvinainen ihmisyhteis-

kunnassa.

Se on kaikkien tuntema, kaikki tietää varpusen ainakin länsimaissa. Melkein jokaisella on joku
mielipide siihen. Siihen on hyvin erinäköisiä katsantokantoja. Riippuen sitten puhutko kaupun-
ki-ihmisten kanssa, se on semmonen pikku pallero, joka tuolla ruokintalaudoilla käy, käy varas-
tamassa pullan murut torilta tai sit ihan tosi haittalinnuks koetaan maatiloilla. (Jaana Kekkosen
haastattelu)

Varpusen tuttuus on siis mahdollisuus, mutta se pitää tuoda esiin oikeissa tilanteissa. Sipari puhui

ensimmäisessä haastattelussaan siitä, kuinka suhtautuminen lintuihin ylipäätään on muuttunut, eikä

niitä enää aikaisemmalla tavalla luokitella hyöty- ja haittalintuihin. Suhtautuminen lintuihin riip-

puukin tilanteesta ja tilanteen kokemisesta. Esimerkiksi Tampereella talvisin yöpyvää suurta naak-

kaparvea saatetaan kummeksua, koska se on niin suuri ja siitä lähtee iso ääni. Myös varpuskuva

muuttuu sen mukaan, mihin tarinan tapahtumapaikkaan varpunen missäkin tilanteessa sijoittuu.

Vaikka varpuseen suhtauduttaisiinkin välinpitämättömästi navetan ulkopuolella, navetan sisäpuolel-

la se muuttuu haittalinnuksi. Kaupungissa varpunen on haitaton tai jopa viehättävä laji siihen asti,

kunnes se pyörähtää torikahvilan pöydälle pullanmurujen perässä ja muuttuu epähygieeniseksi tau-

tien levittäjäksi.

Eli varpusen suojelussa olis helppoa se, että siitä saatais semmonen sympaattinen lintu, että ”hei
tossa on noita vähentyneitä varpusia. Kiva, että meillä on niitä vielä”. Se toimii hyvin niin kau-
an, kun mennään siihen torikahvioon ja varpuset tulee siihen pullapöydälle. Siinä vaiheessa ih-
misen sympatia sitä kohtaan nykyisenä hygienian aikakautena häviää saman tien. (Teemu Leh-
tiniemen haastattelu)

On hyvä asia, että ehdottomasta luokittelusta haitta- ja hyötyeläimiin on siirrytty eteenpäin tilanne-

kohtaiseen arviointiin. Kuten aikaisempien vuosisatojen varpusvainoista ja niistä kirjoitetuista teks-
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teistä käy ilmi, on varpusena olo ollut varmasti paikoitellen todella tukalaa. Varpunen näyttäisi ol-

leen lainsuojaton vain siksi, että on sattunut syntymään varpuseksi. Tämä kehityssuunta näyttäisi

seuraavan sellaista yhteiskunnallista kehitystä, jonka pyrkimyksenä on ohjata ihmisiä pois musta-

valkoisesta ajattelusta. Esimerkiksi rasismin vastaisella työllä on pyritty valistamaan ihmisiä, jotta

yhden yksilön tekemä rikos ei leimaisi koko hänen taustayhteisöään. Kuten rasismissa, on varpusen

vainoissakin todennäköisesti ollut kyse pitkälti siitä, ettei tietoa ole ollut tarpeeksi saatavilla.

Varpusen suojelussa tilannesidonnaisuus tulisikin ottaa huomioon nimenomaan vahvuutena. Sen

voi nähdä yksinkertaisimmillaan siten, ettei varpusen suojelemiseksi tarvitse tehdä ihan mitä tahan-

sa. Riittää, että tehdään sellaisia asioita, jotka ottavat tilanteen parhaalla mahdollisella tavalla huo-

mioon. Varpusta ei esimerkiksi tarvitse päästää ihan joka paikkaan, vaikka se ennen vanhaan on

joka paikkaan päässytkin. Mikäli varpunen koetaan ongelmana navetan sisäpuolella, pitäisi sille

pystyttää ruokintapaikka navetan ulkopuolelle. Varpusen suojelun ei pidä olla mustavalkoista eli se

ei saa perustua kieltoihin ja käskyihin, mutta sen pitää antaa varpuselle mahdollisuus sen olemassa-

oloon nykyistä paremmin.

Varpusen suojelun tilannesidonnaisuus voi näyttäytyä myös siten, että otetaan esiin juuri varpuselle

ominaiset asiat, joiden avulla varpusen suojelusta tehdään tärkeää. Näkisin, että varpusen vahvuus

on ehdottomasti sen mahdollisuuksissa esiintyä elinympäristönsä esimerkkilajina. Toistaiseksi var-

pusella ei ole tällaista symboliarvoa, koska varpusta ei ole totuttu pitämään merkityksellisenä lajina.

Monen haastateltavan mielestä varpusella olisi kuitenkin mahdollisuus tällaiseen, vaikka se haas-

teellista onkin. Rauno Väisänen (1991, 26–27) kirjoitti lähes kaksikymmentä vuotta sitten, että

luonnonsuojelun suurin ongelma on suojeltavien lajien liian suuressa määrässä. Vain sympaattiset ja

isokokoiset lajit ovat saaneet palstatilaa lehdissä ja yleisessä tietoisuudessa; hyönteiset, sienet ja

sammalet voivat jopa kuolla sukupuuttoon kenenkään huomaamatta. On kiinni ihmisistä, mitkä lajit

koetaan suojelun kannalta arvokkaiksi. Jokainen laji on kokenut oman evoluutionsa ja on täten ar-

vokas, mutta tämä ei useinkaan anna lajille ihmisen mielessä sitä arvoa, mikä sille kuuluu. Rauno

Väisäsen käsitys näyttäisi olevan edelleen ajankohtainen. Lajien suojelutarve ei aina kohtaa lajin

arvostusta, jolloin suojelutoimenpiteitä tarvitsevat lajit saattavat pahimmassa tapauksessa jäädä vail-

le suojelua.

Suomessa on totuttu, että laulujoutsen on pelastettu Yrjö Kokon kirjoilla ja merikotkat on pelas-
tettu sillä, että on viety sianruhoja Saaristomerelle sinne sun tänne, mutta siihen, että ne lajit,
jotka tällä hetkellä eniten taantuu, niin niiden suojelu vaatiikin sitten ihan erilaisen perspek-
tiivin. Esimerkiksi maatalousympäristön ja suoympäristön linnut on eniten taantuneet linturyh-
mät. Sen sijaan metsälinnut meillä voi oikeastaan kosteikkolintujen kanssa kaikista parhaiten,
eli niiden keskimääräiset käyrät on ylöspäin. Siitä huolimatta jäsenet haluaa suojella metsiä.
(Teemu Lehtiniemen haastattelu)
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Toki luonnonsuojelulain vaatimus suotuisan suojelun tasosta pyrkii turvaamaan kaikkien Suomessa

esiintyvien lajien elinvoimaisuuden. Resurssien vähäisyyden vuoksi on tehtävä valintoja sen suh-

teen, mitkä lajit nostetaan suojelun kannalta tärkeiksi lajeiksi. Tällöin on olemassa se vaara, että

suojelua tarvitseva laji jätetään huomiotta. Koska varpunen on hyvin vähäisessä määrin arvostettu

laji, voi sen suojelutarpeen esiintuominen olla vaativaa. Myönteistä on se, että varpusen imago on

muuttunut paljon aikaisempaa paremmaksi. Varpusen imagoa pitäisikin nykyisestä edelleen vahvis-

taa.

Maailman luonnonsäätiön eli WWF:n logossa on jo pitkään ollut äärimmäisen uhanalainen panda.

Esteettisesti kaunista ja sympaattista pandaa on pidetty tunnuseläimenä myös siksi, että se ikään

kuin antaa kasvot kaikille muille suojeltavilla lajeille. WWF:n toimesta pandasta ja sen sukupuut-

touhkasta on tullut maailmanlaajuisesti tunnettuja. Pandaa on suojeltu suojelemalla sen elinympäris-

töä, joten samalla on suojeltu myös muita tässä elinympäristössä eläviä lajeja. Varpunen on sym-

paattiseksi koettu laji, jonka elinympäristön ylläpito ja suojelu auttaisivat myös monia muita lajeja.

Varpunen ja panda ovatkin eräällä tavalla kovin samanlaisia. Kuten Vuorisalo haastattelussaan tote-

si, pitäisi varpusesta tehdä eräänlainen kaupunkipanda.

Varpunen voisi olla tämmönen sateenvarjolaji. Joku tämmönen orapihlajaohjelma, niin kyllähän
siitä monet muutkin linnut hyötyis. Orapihlajaan tulee jopa marjoja, joita monet linnut voi käyt-
tää ravintonaan. Sit se tarjoaa muillekin lajeille suojaa pedoilta, suojaa auringonpaahteelta, niis-
sä voi pesiä ja muuta. Eli mun mielestä vastaus on ilman muuta se, että jos me lähdetään suoje-
leen varpusta lisäämällä orapihlajia, niin muutkin lajit hyötyy siitä. Eli jos saatais vähän parem-
pi imago, tämmönen kaupunkipanda, niin me voitais saada vaikka mitä aikaiseksi. (Timo Vuori-
salon haastattelu)

Myös muissa haastatteluissa esimerkkilajin roolin nähtiin sopivan varpuselle. Jaana Kekkonen otti

haastattelussaan puheeksi Ison-Britannian varpustensuojelukampanjat, joissa yksityishenkilöille on

annettu ohjeita varpusten suojelemiseksi. Kampanjoissa on nostettu nimenomaan varpusen vähene-

minen ja siihen vaikuttaminen tärkeimmäksi asiaksi. Kekkonen arvelee, että Suomessa tämä ei vält-

tämättä toimisi, vaan kampanjoinnin pitäisi pyrkiä vaikuttamaan suurempaan kokonaisuuteen. Var-

punen tosin voisi toimia kampanjan keulahahmona.

Sen pitäis olla semmonen joku yleisempi. Varpunen vois tietysti olla joku tämmönen esimerkki-
laji tai tämmönen herättelevä. En tiedä, miten hyvin esimerkiks Briteissä ihmiset on lähtenyt
mukaan, kun siellä on sitten selkeesti tehty nimenomaan varpusesta se juttu. Mä en tiedä,
näänks mä ihan heti, että täällä oltais barrikadeilla ihan vielä siitä. (Jaana Kekkosen haastattelu)

Jouko Sipari sanoi ensimmäisessä haastattelussaan, että varpunen olisi hyvä tunnuslaji kaupunki-

suunnittelulle. Nykyiset kaupunkien puistot ja talojen pihat kaipaisivat enemmän kasvillisuutta ja

lintujen ruokinnastakin voisi tehdä nykyistä yleisempää. Muutoksista hyötyisivät niin varpunen,

muut linnut kuin ihminenkin elinympäristön monipuolistuessa. Risto A. Väisänen arveli, että varpu-
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sen nostaminen esimerkkilajiksi voisi opettaa ihmisiä kunnioittamaan luontoa. Jos he oppivat pitä-

mään tavallisista varpusistakin, myös muut tavalliset asiat saavat suuremman merkityksen heidän

mielissään. Myös Pekka Rintamäki sanoi varpusen olevan hyvä laji tällaiseen tarkoitukseen.

Se on kuitenkin sellanen, jonka ihmiset tuntee. Ei julkkikseks voi yrittää edes jotain viitasirkka-
lintua, kun ei sitä tunne kuin kourallinen suomalaisia. (Pekka Rintamäen haastattelu)

Varpusen nostaminen esimerkkilajiksi vaatii varpusen historian tuntemista, koska kauan sitten ky-

tenyt varpusvihamielisyys vaikuttaa edelleen ihmisten ajatuksiin varpusesta. Kielteisten varpusasen-

teiden syiden ymmärtäminen auttaa etsimään keinoja muuttaa näitä ajatuksia. Seuraavassa kaavios-

sa on kuvattuna varpusen vaiheet 1700-luvulta tähän päivään.

Kaavio 3 Varpusen vaiheita

Aikaisempien vuosisatojen varpusvainot ovat pitkälti unohtuneet, koska niille ei varpusen vähene-

misen vuoksi ole ollut enää pitkään aikaan tarvetta. Varpusen vähenemisen alkua ei ajoitettu teke-

missäni haastatteluissa tai lukemassani kirjallisuudessa aina samalla tavalla. Jotkut haastateltavista

sanoivat vähenemisen alkaneen 1960-luvulla, mutta jotkut olivat sitä mieltä, että se on alkanut vasta

1980-luvulla. Joka tapauksessa varpusen väheneminen on saanut alkunsa jo ennen 1990-luvun ro-

mahdusta. 1990-luvun romahdus aiheutti huolta varpusesta ainakin lintuharrastajien keskuudessa.

Siitä on seurannut se, että varpusen väheneminen on tullut myös muiden ihmisten tietoon. Tulevai-

suuden varpusessa olisi paljon potentiaalia, sillä siitä olisi monenlaiseksi esimerkiksi. Se voisi antaa

kasvot kaupunkiluonnolle ja sen lajistolle, kaupunkisuunnittelulle ja luonnon kunnioittamiselle.

Varpusella olisi ihmisen näkökulmasta paljon annettavaa, jos sille annettaisiin mahdollisuus siihen.

Tämä todennäköisesti vaatisi sitä, että varpusen imagoa tietoisesti parannettaisiin. Varpuskuvan

kehityskulku näyttäisi olevan menossa oikeaan suuntaan.

Timo Vuorisalo ehdotti, että varpusesta luotaisiin kaupunkipanda, joka antaisi kasvot kaupunkilajis-

tolle ja sen suojelulle. Mielestäni maatalousympäristön varpunen voisi puolestaan toimia maata-

1700–1800-
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lousympäristön nimissä. Maatalousympäristössä on paljon sellaista lajistoa, johon ei toistaiseksi ole

kiinnitetty huomiota. Maataloustuotannon vaikutus monimuotoisuuteen liitetään usein vain sellai-

siin lajeihin, joihin maatalouden toimenpiteet vaikuttavat suoraan. Tällöin esimerkiksi toimettomik-

si käyneet ladot ja niissä elävät selkärangattomat saattavat jäädä kokonaan huomiotta. Varpunen

voisikin toimia sekä kaupungissa että maatalousympäristössä sellaisena herättelijänä, joka laittaisi

ihmiset katsomaan ympärilleen ja näkemään kokonaan uusia asioita sekä ennestään tuttuja asioita

uudella tavalla.

Siparin mukaan nyt olisi otollinen aika varpusen imagokampanjalle, sillä jo kaksi ihmissukupolvea

on syntynyt ja elänyt pääosin kaupungeissa. Kaupunkilaisille luonnon merkitys on jatkuvasti kasva-

nut, mikä näkyy lemmikkimäärien lisääntymisenä ja esimerkiksi BirdLife Suomen Pihabongaus-

kampanjan suosiolla. Mikäli kaupunkilaisvarpuseen liitettäisiin nykyistä enemmän myönteisiä aja-

tuksia, heijastuisi tämä luultavasti myös maalaisvarpusta kohtaan tunnettuihin ajatuksiin. Sipari

sanoi ihmisten herkästi innostuvan uusista asioista. Jos varpusen väheneminen tulisi yleisemmin

tietoon ja ihmisille kerrottaisiin, kuinka varpusta voisi auttaa, ihmiset todennäköisesti innostuisivat

osallistumaan varpusen suojeluun.

Yhteenvetona varpusen imagonkohotuskampanjan haasteista ja mahdollisuuksista voidaan sanoa,

että haasteita näyttäisi olevan melko vähän, vaikkakin niiden merkitys on suuri. Oleellisimpia haas-

teita ovat varpusen kannan koon näyttäytyminen vääristyneenä tavallisten ihmisten silmissä sekä

muiden toimijoiden, kuten järjestöjen, aliarvostus varpusta kohtaan. Varpusta ei ehkä yksistään koe-

ta tarpeeksi kiinnostavana lajina, jotta sen suojelemiseen oltaisiin valmiita, mutta monenlaiseksi

tunnuslajiksi siitä selvästi olisi. Varpuseen on lisäksi helppo samastua, koska sen vaatimattomuus

todennäköisesti vetoaa suomalaisiin. Koska varpusen vähenemisestä kuuleminen ensi kertaa voi

olla kuulijalle yllätys, voi sen ajatella myös saavan aikaan toimintahalukkuutta. Tässä mielessä se,

ettei varpusen väheneminen ole yleisesti tieto, on nähtävissä mahdollisuutena. Monen varpusta

uhanalaisemman lajin kohdalla suojelutoimenpiteet ovat usein ehdottomia. Varpusen suojelun huo-

mionarvoisin mahdollisuus onkin se, että suojelu voidaan toteuttaa kussakin tilanteessa kuhunkin

tilanteeseen sopivalla tavalla.

5.3.3 Kaksi varpusta

Varpusen tarinan mysteeri näyttäisi sijoittuvan nimenomaan kaupunkiympäristöön. Maaseudulla

varpusen vähenemisen syy on helppo liittää maataloudessa tapahtuneisiin suuren linjan muutoksiin.
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Kaupunkiympäristö ei kuitenkaan ole muuttunut ollenkaan niin nopeasti tai radikaalisti, että se voisi

selittää varpusen vähenemisen kaupungissa. Kaupunkilaisvarpusen väheneminen ei haastatteluiden

mukaan ole seurausta myöskään siitä, että maalaisvarpunen on vähentynyt. Kaupunkien varpuset

muodostavat omat populaationsa, jotka saavat täydennystä omista poikasistaan. Varpunen on vä-

hentynyt suurin piirtein samalla tahdilla sekä kaupungissa että maaseudulla. Lintulaskentojen mu-

kaan kaupunkilaisvarpusen väheneminen on ollut jopa vauhdikkaampaa kuin maalaisvarpusen vä-

heneminen (ks. Kaavio 1. tai Risto A. Väisänen 2003).

Haastateltavat olivat melko yksimielisiä niistä syistä, joiden oletetaan vähentäneen maalaisvarpusen

kantaa. He eivät kuitenkaan uskoneet, että varpusen suojelua voitaisiin maatalousympäristössä to-

teuttaa, koska maatalouden suunnan muuttaminen on niin vaikeaa. Kaupunkilaisvarpusen vähene-

misen syy sen sijaan näyttää olevan hämärän peitossa, koska kaupunkiympäristön muutos on ollut

niin pientä suhteessa kaupunkilaisvarpusen vähenemiseen. Kaupunkilaisvarpusen suojelu nähdään

helppona ja mahdollisena huolimatta siitä, että vähenemisen syyn selvittämättömyyden vuoksi pa-

rasta tapaa suojella kaupunkilaisvarpusta ei tiedetä. Tässä on mielestäni merkittävä ristiriita: miksi

varpusen ongelmia ei pyritä ratkaisemaan siellä, missä ongelmien syy on tiedossa?

Varpusen tarina kertookin yllättäen kahdesta varpusesta. Biologisesti tarkasteltuna varpunen on

sekä kaupungissa että maaseudulla yksi ja sama varpunen. Mikäli maaseudun ja kaupungin varpu-

nen tapaisivat toisensa, ei niillä olisi vaikeuksia ymmärtää toisiaan. Ne voisivat jopa pariutua ja

saada poikasia keskenään. Jos varpusta tutkaileekin ympäristöpoliittisena objektina ihmisen toimin-

nasta käsin, saa tarina uuden käänteen. Kaupunkilaisvarpunen ja maalaisvarpunen eroavat toisistaan

monin tavoin sen lisäksi, että toinen asuu kaupungissa ja toinen maaseudulla. Maalaisvarpusta on

pidetty tuholaisena ja haittalintuna, josta on pyritty pääsemään eroon. Sen sijaan kaupunkilaisvarpu-

seen on suhtauduttu joko neutraalisti tai kaupunkiluontoa elävöittävänä lintuna.

Maalaisvarpunen hyödyntää elinympäristössään hieman erilaisia asioita kuin kaupunkilaisvarpunen.

Maalaisympäristössä varpunen on etsinyt ruokaa kotieläinten ruokintapaikoilta, hevosten kakkarois-

ta sekä viljavarastoista. Kaupunkiympäristössä varpunen on turvautunut varsinkin talvisin ruokinta-

lautojen tarjontaan. Kummassakin tapauksessa varpusen ruoka on samaa, mutta vain toisessa se on

asetettu tarjolle tarkoituksella juuri varpusta varten. Toki myös maaseudulla on ruokittu varpusia ja

kaupungissa varpusiin on suhtauduttu roskalintuina, mutta karkeasti tarkasteltuna jako on se, että

kaupungissa varpusta on haluttu auttaa ja maaseudulla siitä on haluttu päästä eroon. Kaupunkilais-

varpusella onkin todennäköisesti enemmän mahdollisuuksia selviytyä, koska siihen suhtaudutaan

suopeammin kuin maalaisvarpuseen.
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Myös varpusen suojelu jakautuu osiin riippuen siitä, mitä varpusta halutaan suojella. Kaupunkiym-

päristön ja maatalousympäristön varpusten suojelussa pitää kiinnittää huomio eri asioihin, koska

nämä ympäristöt ja niiden tarkoitukset eroavat toisistaan. Maaseutu ja kaupunki eroavat toisistaan

kärjistäen siten, että maaseudulla tuotetaan ruokaa, jota kaupungissa ostetaan ja kulutetaan. Mikäli

halutaan suojella sekä maatalousympäristön että kaupunkiympäristön varpusia, ovat toimenpide-

ehdotukset näissä ympäristöissä hieman erilaiset. Ne perustuvat siihen, kuinka tarkkaan varpusen

vähenemisen syy tiedetään sekä siihen, voidaanko vähenemisen syystä tehdä johtopäätöksiä. Varpu-

sen suojelu voidaan nähdä eräänlaisena matkana ja sen eri vaiheina. Seuraavan taulukon vaaka-

akseli kertoo, onko varpusen vähenemisen syy tiedossa. Taulukon pystyakseli kertoo puolestaan

sen, onko ratkaisu vähenemisen korjaamiseksi tiedossa.

Taulukko 3 Varpusen vähenemisen syiden ja ratkaisujen suhde
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Näin ollen varpusen suojelun matkakertomuksessa on neljä eri vaihetta: Matkan lähtökuopista on

tarkoitus päästä maaliin, mutta matkalla voidaan joutua umpikujaan tai kulkemaan jopa sokkona.

Jos sekä syy että ratkaisu tiedetään, sijoittuu tilanne Maali-kenttään. Sokko-kentässä tilanne on se,

että syytä varpusen vähenemiselle ei tiedetä, mutta arvaus ratkaisusta on olemassa. Umpikujassa sen

sijaan tiedetään, miksi varpunen on vähentynyt, mutta ei tiedetä, miten asia pitäisi ratkaista ja kuin-

ka edetä. Lähtökuopissa ollaan silloin, kun ei tiedetä, mistä väheneminen johtuu, eikä osata edes

arvella, mitä sille pitäisi tehdä.

Maalaisvarpunen sijoittuu vahvimmin Umpikujaan, sillä syyn maatalousympäristön varpusen vähe-

nemiselle ajatellaan olevan tiedossa, mutta ratkaisua ongelmaan ei ole. Maatalousympäristössä ta-



117

pahtuneet muutokset ovat olleet merkittäviä ja niiden vaikutus varpuseen on melko selvästi nähtä-

villä, joten maalaisvarpusen vähenemisen oletetaan johtuvan maatalousympäristössä tapahtuneista

muutoksista. Maatalousympäristön muuttaminen varpuselle sopivaksi ei kuitenkaan ole tekemieni

haastatteluiden perusteella helppoa tai edes mahdollista, koska maataloustuotanto toimii Suomessa

sellaisella tavalla, johon ei ole helppo vaikuttaa. Tästä syystä maatalousympäristössä elävää varpus-

ta on kovin vaikeaa auttaa.

Kaupunkilaisvarpunen kuuluu selkeimmin Sokko-kenttään, jonka mukaan syy sen vähenemiselle ei

ole tiedossa, vaikkakin ratkaisu vähenemisen estämiseksi on esitetty. Kaupunkiympäristössä tapah-

tuneet muutokset eivät selitä sitä, miksi varpunen on vähentynyt kaupungissa yhtä voimakkaasti

kuin se on vähentynyt maaseudulla. Muutoksia on tapahtunut, mutta ne eivät ole samassa mittakaa-

vassa kuin maatalousympäristön muutokset. Haastatteluissa esitettiin tästä huolimatta toimenpiteitä,

joita kaupunkialueella varpusen hyväksi voidaan tehdä. Kaupunkilaisvarpusen kannalta näissä oh-

jeissa on olemassa se riski, että ratkaisu ei olekaan oikea, koska syytä vähenemiselle ei tiedetä. Ole-

tettavaa kuitenkin on, ettei näistä toimenpiteistä ole varpuselle ainakaan haittaa.

Mikäli on niin, että varpusen väheneminen ei johdu varpusen elinympäristössä tapahtuneista muu-

toksista, joutuu varpunen taulukon Lähtökuoppiin. Koska juuri mitään todisteita varpusen sairau-

desta tai muusta koko varpuspopulaatiota vaivaavasta ongelmasta ei ole, ei voida tietää, miksi var-

punen on vähentynyt. Tällöin ei myöskään tiedetä, mitä tilanteelle pitäisi tehdä. Toki voidaan antaa

toimenpide-ehdotuksia, että tilanne pitää tutkia ja selvittää, mistä on kysymys, mutta se ei vielä riitä

pelastamaan varpusta. Tutkimustulosten perusteella pitäisi vielä päättää, mitä toimenpiteitä niistä

seuraa.

Tutkimukseni perusteella varpusen suojelussa ei olla kovinkaan lähellä Maalia. Suurin ongelma

lienee se, ettei varpusen vähenemistä ole tutkittu, joten mitään varmaa siitä ei osata sanoa. Varpus-

tutkimuksen ja siitä seuraavien toimenpiteiden avulla on kuitenkin mahdollista, että sekä kaupunki-

laisvarpunen että maalaisvarpunen löytävät tiensä Maaliin. Kaupunkilaisvarpuselle tämä olisi to-

dennäköisesti helpompaa, jos vain syy kaupunkivarpusen vähenemiselle löytyy. Maalaisvarpusen

pääsy Maaliin voi olla kovemman työn takana, koska se vaatisi niin isoja muutoksia sellaisiin asioi-

hin, joita ei ole totuttu liittämään varpuseen. Maalaisvarpusen hyväksi tehtävä työ vaatisi eri koko-

luokan oikeutuksen kuin kaupunkilaisvarpusen suojelu. Lähtökuopissa oleva varpunen eli varpunen

sekä maatalous- että kaupunkiympäristössä, voi toki päästä pois Lähtökuopista. Voi kuitenkin olla,

että se jäisi Umpikujaan. Jos syy varpusen vähenemiselle löytyisi varpusia tappavasta sairaudesta, ei

tähän välttämättä olisi mahdollista löytää ratkaisua. Ongelma saattaisi toisaalta ratketa itsestäänkin,
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mikäli vahvimmat varpusyksilöt selvitessään taudista saisivat aikaan entistä vahvemman varpuspo-

pulaation.

Olin sitä tarkoittamatta rajannut maalaisvarpusen tutkimukseni ulkopuolelle, vaikka olin tietoinen

sen tilanteesta ja siihen vaikuttamisen vaikeudesta. Teemu Lehtiniemen haastattelun jälkeen ym-

märsin, etten voi jättää maatalousympäristön varpusta huomiotta tai pelkäksi tarinan sivuhahmoksi.

Maalaisvarpusella on monella tapaa niin merkittävä rooli, ettei sitä voi vain sivuuttaa. Maalaisvar-

punen on edelleen olemassa – ei se ole kadonnut maatalousympäristöstä kokonaan. Voi olla haas-

teellista vakuuttaa maatalouden toimijat varpusen suojelutarpeesta. Mikäli maalaisvarpusen hyväksi

ei toteuteta sen tarvitsemia suojelutoimia, on asiassa kuitenkin se hyvä puoli, ettei sillä todennäköi-

sesti ole vaikutusta kaupunkilaisvarpuseen. Varpuskuvan jakaantumisen mahdollisuutena voidaan-

kin nähdä se, ettei varpunen todennäköisesti katoa kokonaan, vaikka maatalousympäristö muuttuisi

sille täysin elinkelvottomaksi. Toivottavasti näin ei kuitenkaan tule käymään, vaan maatalouden

toimijat saavat toimivat työkalut, joilla huomioida maatalousympäristön monimuotoisuus, jonka

yhtenä tärkeänä osatekijänä sirkuttelee maalaisvarpunen.

Varpusen tarina on tältä erää kerrottu, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että tarina olisi kokonaan

lopussa. Risto A. Väisänen pohti varpusen tulevaisuutta haastattelussaan ja oli sen suhteen hyvinkin

myönteinen.

Kyllä minä luulen, että se kaikesta tästä selviää ja niitä on jatkossakin suomalaisten kaupunki- ja
maalaisympäristöjen ilona – useimmille ilona ja ehkä joillekuille harminkappaleina. (Risto A.
Väisäsen haastattelu)
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6 Varpusen tarinan opetus

Halusin tutkimuksessani kertoa tarinan varpusesta ja samalla selvittää, kuinka varpuskuva on aiko-

jen kuluessa muuttunut. Toisena tehtävänäni oli etsiä perusteluita varpusen suojelulle ja pohtia, ke-

nelle varpusen suojelu kuuluu. Kolmas tutkimuskysymykseni koski varpusen suojeluun sisältyviä

haasteita ja mahdollisuuksia. Vastaukset näihin kysymyksiin kietoutuvat kolmeen teemaan, jotka

nousivat hyvin vahvasti esiin tutkimuksessani: Varpusen ja ihmisen yhteinen elinympäristö, varpu-

sen tarvitsema imagonkohotuskampanja sekä varpusen jakautuminen kahdeksi varpuseksi sen mu-

kaan, elääkö se kaupungissa vai maaseudulla.

Varpuskannan koko ja varpusen arvostus näyttäisivät olevan käänteisesti riippuvaiset toisistaan.

Sitä mukaa kun varpunen on vähentynyt, on siihen suhtautuminen muuttunut myönteisemmäksi.

Vuosituhansia sitten varpunen oppi hyödyntämään ihmisen tarjoamia elinmahdollisuuksia, minkä

jälkeen se on seurannut ihmisen mukana lähes kaikkialle. Siitä tuli niin oleellinen osa ihmisen elä-

mää, että varpusia istutettiin uusille mantereille. Varpunen onkin tiiviisti asunut ihmisen kanssa

samassa elinympäristössä kuitenkaan kesyyntymättä. Varpusmäärän lisääntyessä sitä alettiin pitää

haittana, josta tuli päästä eroon jopa niinkin karmaisevin sanankääntein kuin hävityssodalla.

1900-luvun aikana ihmisen ja varpusen suhde muuttui merkittävällä tavalla. Alkuun varpunen oli

edelleen lainsuojaton haittalintu, mutta sen vähentyessä lieveni myös kauna varpusta kohtaan. Kun

1990-luvulla varpusen kanta romahti, herätti se huolta ensin lintuharrastajissa, mutta myös muissa

ihmisissä silloin, kun he kuulivat varpusen vähentyneen. Tosin vain kovin harva vieläkään tietää,

että varpunen on vähentynyt. Vaikka varpunen ei olekaan enää samalla tavalla vihattu lintu kuin

aikaisemmin, tarvitsee se suojelunsa tueksi imagokampanjan. Varpusta pidetään vähäpätöisenä eikä

sen väheneminen ole yleisesti tiedossa. Näihin asioihin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa nosta-

malla varpunen esimerkkilajiksi, joka antaa kasvot maatalousympäristön monimuotoisuudelle, kau-

punkiluonnolle tai uudenlaiselle suunnittelulle.

Varpusen tarinan eri vaiheet ovat tapahtuneet ihmisen ja varpusen yhteisessä elinympäristössä, joka

jakaantuu kaupunkiympäristöön ja maatalousympäristöön. Tämän jaon vuoksi myös varpunen ja-

kaantuu kahtia kaupunkilaisvarpuseksi ja maalaisvarpuseksi. Niin varpuseen suhtautuminen kuin

sen vähenemisen syyt vaihtelevat sen mukaan, puhutaanko maalaisvarpusesta vai kaupunkilaisvar-

pusesta. Myös varpusen suojelun ratkaisemisen mahdollisuudet nähdään eri tavoin maatalous- ja

kaupunkiympäristössä, sillä kaupunkien varpusten suojelu näyttäytyy huomattavasti helpompana

kuin maatalousympäristön varpusten suojelu.
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Varpusen vähenemisen syiksi on esitetty monia teorioita, mutta ne eivät yksinään riitä selittämään

varpusen vähenemisen laajuutta. Useimmat syyt liittyvät aina jollain tavalla varpusen ravinnonsaan-

tiin sekä pesä- ja suojapaikkojen määrään. Maatalousympäristön varpusen vähenemisen sanotaan

olevan seurausta maataloustuotannon tehostumisesta, kuten viljanviljelyn ja karjatalouden vähene-

misestä ja keskittymisestä suuriin yksiköihin. Kaupunkiympäristössä varpusen vähenemistä on seli-

tetty rakentamiskulttuurin ja puutarhamuodin muutoksilla sekä sillä, ettei kaupunkisuunnittelu koh-

taa varpusen tarpeita. Varpusen vähenemisen syyksi on esitetty myös varpusen poikasten hyönteis-

ravinnon laatu- sekä saatavuusongelmia varsinkin kylminä keväinä. Koska varsinkaan kaupun-

kiympäristön varpusen väheneminen ei ole linjassa kaupunkiympäristön muutosten kanssa, on var-

pusen vähenemisen syyksi esitetty vain varpusiin tarttuvaa sairautta. Tämä teoria aiheuttaa ihmette-

lyä sen esittäjissäkin. Todennäköistä on, että varpusen väheneminen on seurausta monesta eri pai-

kallisesta syystä, vaikka vähenemisen taustalla voi näiden lisäksi olla jokin yhteinen tekijä.

Varpusen suojelun vastuutahoiksi nousevat tämän tutkimuksen perusteella varpustutkimus, viran-

omaiset, järjestöt ja yksittäiset ihmiset. Tutkimuksen rooli on huomattava, koska ilman sitä ei voida

tietää, toimitaanko varpusen suojelemiseksi oikealla tavalla. Varpustutkimus on kuitenkin niin vä-

häistä, ettei sen avulla ole toistaiseksi löydetty syytä varpusen vähenemiselle tai keinoja sen suoje-

lemiseksi. Viranomaisten roolissa puolestaan korostuu sopivan toimintaympäristön luominen. Ym-

päristöhallinnon tehtäväksi lukeutuu varpusen suojeluohjelman toteuttaminen, mikäli se koetaan

ajankohtaiseksi. Maataloussektorin viranomaisten ylläpitämä toimintaympäristö sen sijaan tarvitsee

suunnanmuutoksen, sillä varpusen tai muunkaan luonnon huomioonottaminen ei ole tällä hetkellä

riittävää maatalousympäristössä. Kuntien roolissa korostuu kaavoittamisen ja vihersuunnittelun

merkitys kaupunkiluonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Järjestöjen osaksi varpusen tarinassa

lankeaa vastuu tiedottamisesta, jotta varpusen tilanne tulisi nykyistä paremmin julkisuuteen.

Varpusen suojelun konkreettisimmiksi toimijoiksi nousevat tavalliset ihmiset, jotka omissa pihapii-

reissään voivat tarjota varpuselle sopivan elinympäristön. Valitettavasti nämä ihmiset eivät tiedä,

että heille kuuluu tällainen vastuu. Varpusen tuttuus tekee varpusesta niin huomaamattoman, ettei

sen vähenemiseen osata kiinnittää huomiota. Koska varpunen elää niin kiinni ihmisessä, voidaan

sen suojelun myös ajatella kaventavan ihmisen päätösvaltaa omaa omaisuutta kohtaan. Hankalaa

voi olla sekin, ettei ihmisellä ole välttämättä mahdollisuutta toimia varpusen hyväksi, jos normit ja

ohjauskeinot eivät anna tälle toiminnalle mahdollisuutta. Varpusen suojelu voidaan kuitenkin to-

teuttaa kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla, koska se ei vaadi yhtä ehdotonta suojelua kuin mo-

net muut lajit.
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Varpusen suojelun perusteluna voi yksinkertaisesti olla se, että halutaan pitää varpunen elinvoimai-

sena sen itsensä takia. Varpusta voidaan suojella myös suojelusta koituvien hyötyjen perusteella.

Yksinkertaisimmillaan varpusen suojelusta seuraa iloinen mieli varpusen elämää tarkkailevalle ih-

miselle. Varpusen elinvoimaisuus voidaan nähdä mittarina sille, kuinka hyvin ihminen soveltuu

elämään omaan elinympäristöönsä, jonka se jakaa varpusen kanssa. Tällöin varpunen hyödyttää

ihmistä olemalla ihmisen elinympäristön terveellisyyden indikaattori. Varpusen suojelua voidaan

perustella myös vuorovaikutuksella. Ihmisen ja varpusen välinen vuorovaikutus näyttäytyy parhai-

ten ihmisen tarjotessa varpuselle sille sopivan elinympäristön ja varpusen tuottaessa ihmisen

elinympäristöön lisää ääntä ja elämää. Lisäksi varpunen on oman elinympäristönsä valtalaji, jonka

väheneminen voi vaikuttaa ympäristön muihin lajeihin. Varpusen suojelun vuorovaikutuksellisuus

voi tapahtua jopa ilman varpusta, mikäli varpusen suojelu edesauttaa eri toimijoiden yhteistyön ke-

hittymistä.

Kuva 8 Varpusten mielenosoitus
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Varpusen tarinaan jää vielä paljon kerrottavaa tämän tutkimuksen jälkeenkin. Tutkimuksessani ei

ole kuultu tavallisten ihmisten ääntä, vaikka heille onkin annettu suuri vastuu. Olisikin mielenkiin-

toista selvittää, mitä he ovat tästä kaikesta mieltä. Kuuluin itsekin tähän joukkoon aloittaessani var-

pustutkimukseni ympäristöpolitiikan kandidaattiseminaarissa vuoden 2006 syksyllä. Käsitykseni

varpusesta ja varpusen vähenemisen merkityksestä oli hyvin vähäistä verrattuna siihen, mitä tiedän

siitä nyt. Lukiessani muutamaa vuotta myöhemmin kandivaiheen haastatteluita uudelleen olen ko-

kenut muutamia nolouden hetkiä tajutessani, kuinka kummallisia ja osin jopa tyhmiä kysymyksiä

olen tuolloin kysynyt. En yhtään ihmettele, että eräs haastateltavistani tuolloin kysyi haastattelun

lopuksi, olenko kaupungista kotoisin. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että valitsin tutkimukseni

aiheeksi juuri varpusen. Tutkimuksen edetessä olen oppinut paljon varpusesta, mutta olen myös

oppinut laittamaan sen oikeaan mittakaavaan muun luonnon kanssa. Varpunen ei ole lainkaan niin

yksinkertainen otus kuin siitä voisi äkkiseltään kuvitella. Toisaalta varpunen on vain yksi pieni laji

muiden lajien joukossa, mutta toisaalta se on aivan valtava laji monestakin syystä.

Tutkimukseni aikana on käynyt erittäin selväksi, ettei varpunen ole millään tavalla politisoitunut –

se lähinnä vain on. Varpusen suojelemiseksi ei ole esitetty vaatimuksia, joten niitä ei ole voitu to-

teuttaakaan. En missään nimessä vähättele Jaana Kekkosen, Pertti Rassin, Jouko Siparin tai muiden

varpustutkimusta tekevien ihmisten saavutuksia. Niiden merkitys konkreettisella tasolla ei vain ole

toistaiseksi näkyvissä. Ymmärrän vallan hyvin myös sen, ettei suojelujärjestöillä ole resursseja ottaa

varpusta toimintansa kohteeksi, kun samalla on olemassa muita aidosti suojelua vaativia lajeja, jot-

ka pitääkin priorisoida varpusta tärkeämmiksi. Varpusella ei ole samanlaista tarvetta suojelulle kuin

äärimmäisen uhanalaisella valkoselkätikalla tai edes vain vaarantuneeksi luokitellulla merikotkalla.

Varpusen vähenemisen politisoinnilla olisikin aivan toisenlainen merkitys.

Varpusen väheneminen on monimutkainen ongelma, joten siihen tuskin on odotettavissa yksinker-

taista ratkaisua. Helpointa olisi kuitenkin aloittaa niistä yksinkertaisista asioista, joiden tiedetään

auttavan varpusta eli tarjoamalla sille ruokaa, suojaa ja pesäpaikkoja. Varpusen suojelua ei kuiten-

kaan pidä jättää siihen, koska sen suojelulla voidaan nähdä olevan monia myönteisiä vaikutuksia.

Varpunen voidaan mieltää muutosagentiksi, tosin toisella tavalla kuin Ranta (2008d, 68–69) tarkoit-

taa kirjoittaessaan kaupunkiluonnon muutosagenteista. Yksi iso teema tässä tutkimuksessa on muu-

tos: muutos varpuskuvassa, muutos kaupunkiluonnon arvostuksessa, muutos puutarhojen toiminnal-

lisuudessa, muutos maataloustuotannossa ja maatalousympäristössä sekä muutos maatalouden ym-

päristöpolitiikassa. Osa muutoksista on luonnonsuojelun kannalta hyviä ja osa taas luonnonsuojelua

hankaloittavia, jolloin niiden suunta tulisi saada muutettua. Varpunen on monella tapaa osallisena

näissä kaikissa, vaikka sitä ei osalliseksi aina miellettäisikään.
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Varpusen suojelun ongelmat toimivat esimerkkinä myös kaiken muun luonnonsuojelun ongelmista.

Luonnonsuojelu tuskin koskaan johtuu yksinkertaisista asioista, mutta siitä huolimatta luonnonsuo-

jelua on monessa tapauksessa pyritty toteuttamaan yksinkertaisilla keinoilla, vaikka muitakin keino-

ja olisi olemassa. Suomessa on uhanalaisarvion mukaan 1 410 uhanalaista lajia, joista 608 on erityi-

sesti suojeltuja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, etteivät luonnonsuojelun keinot ole täydellisesti

toimineet, mistä ääriesimerkki on saimaannorpan suojelu. Luonnonsuojelun ei pidä olla sellaista,

että kaikki muu yhteiskunnan toiminta jätetään sen varjoon. On kuitenkin selvää, etteivät tämänhet-

kiset luonnonsuojelun keinot ole riittäviä, koska luonnonsuojelusta päättävät tahot eivät pääse yh-

teisymmärrykseen luonnonsuojelun tavoitteista. Iso ongelma on sekin, etteivät ne henkilöt pääse

mukaan päätöksentekoon, joiden elämään luonnonsuojelupäätökset erityisesti vaikuttavat tai joilla

olisi paljon annettavaa luonnonsuojelulle.

Ympäristöpolitiikka on jo melko hyvin integroitu eri hallinnon aloille ja liike-elämäkin ottaa sen

entistä paremmin huomioon. Sen sijaan tavallisen ihmisen arjessa ympäristöasiat eivät vielä näy

edes siinä mittakaavassa, mihin on jo olemassa mahdollisuuksia. Jätteiden kierrättäminen tai jouk-

koliikenteen käyttäminen ovat etenkin isoissa kaupungeissa asuvien ihmisten ulottuvilla. Samoin

eettisten ostospäätösten tekeminen on jatkuvasti helpottunut tarjonnan lisääntyessä. Tästä huolimat-

ta ympäristön- ja luonnonsuojelu koetaan lähinnä hallinnon tehtäväksi sekä niiden maailmankatso-

muksellisesti valtavirrasta poikkeavien ihmisten huoleksi, joita ympäristöasiat kiinnostavat. Keski-

vertoihmisen voi olla vaikea hahmottaa vaikutustaan niihin asioihin, joita hän ei pääse konkreetti-

sesti näkemään. Lähiluonnon merkityksen korostaminen voisikin edesauttaa ymmärtämään myös

sitä, mikä sijaitsee kauempana.

Tavallisen lajin suojelun nostaminen keskusteluun voisi edesauttaa luonnonsuojelun muutosta vie-

mällä sitä ison askeleen eteenpäin. Tavallinen varpunen elää tavallisen ihmisen tavallisessa lähiym-

päristössä. Tavallisuudestaan huolimatta nämä kaikki ovat keskeisessä roolissa mietittäessä sitä,

kuinka luonnonsuojelua voitaisiin edistää uusilla keinoilla. Tavallisissa ihmisissä piilee suuri tois-

taiseksi vain vähän käytetty potentiaali. Monilla ihmisillä olisi mahdollisuus hoitaa omaa pihapii-

riään siten, että siitä koituisi myönteinen vaikutus lähiluonnon monimuotoisuudelle. Varpusen nos-

taminen kaupunkipandaksi tai esimerkkilajiksi antaisi kasvot niille kaupunkiluonnon olennoille ja

maatalousympäristön lajeille, jotka eivät ole saaneet tarvitsemaansa huomiota. Vaikka kaupunki-

panda viittaakin kaupunkiin, voi se herätellä kaupungeissa asuvia ihmisiä pohtimaan myös maaseu-

dun asioita. Se voisi jopa hämärtää sitä osin keinotekoista kahtiajakoa, joka erottaa maaseudun ja

kaupungin toisistaan. Vaikka kaupunki ja maaseutu ovatkin kovin erilaisia, ovat ne molemmat kote-

ja sekä ihmiselle että varpuselle. Lisäksi ne molemmat ovat tärkeässä asemassa luonnon monimuo-
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toisuuden kannalta. Susitutkimuksistaan tunnettu tohtori Leena Vilkka ehdottaa kirjansa esipuhees-

sa, että luonnon itseisarvoa tulisi tarkkailla myös muilla kuin tieteellisillä mittareilla tai järjellä.

Luonnon itseisarvoja ei pidä tavoittaa yksinomaan tieteen ja järjen keinoin. Ne kuuluvat mystii-
kan ja taiteiden, tunteiden ja henkisen elämän valtakuntaan. Kaikki, mikä on, ei ole rationalisoi-
tavissa, käsittein haltuun otettavissa tai aistein havaittavissa. Tarvitaan sydäntä ja intuitiota,
kuudetta aistia. Luonnon itseisarvoisuus on koettava ja elettävä luonnon ehdoilla: metsässä, me-
rellä, tunturissa tai tähtitaivaan alla. (Vilkka 1998, 10.)

Haluaisin lisätä Vilkan tekstiin luonnon itseisarvon olevan läsnä myös kotipihassa. Luontoa tulisi

tarkkailla ja kokea aistimalla eli niillä keinoilla, jotka ovat jokaisen ihmisen käytettävissä – katse-

lemalla, kuuntelemalla, tunnustelemalla. Luonto tulisi kokea kokonaisuutena ja ihmisen kotina, jon-

ka huolehtimisesta ihminen on vastuussa. Sen suojelemisen pitäisi olla itsestäänselvyys, jonka to-

teuttamiseksi ei tarvita korkeamman auktoriteetin määräystä. Mitä lähempää luonnon ajatellaan

alkavan, sitä paremmin sen suojelu otetaan huomioon myös muualla kuin lähiympäristössä. Tästä

syystä kaikkein lähimpänä oleva varpunen olisi verraton airut kokonaisvaltaiselle luonnonsuojelulle

ja luonnon arvostamiselle.
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Liite 1. Elinvoimaisuusluokat sekä uhanalaisuuden kriteerit

Äärimmäisen uhanalainen: Laji, johon kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä luonnosta
minkä tahansa kriteerin (A–E) perusteella. Esimerkiksi kiljuhanhi, valkoselkätikka ja tunturikiuru.

Erittäin uhanalainen: Laji, joka ei täytä äärimmäisen uhanalaisen kriteereitä, mutta johon kohdis-
tuu erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa hävitä minkä tahansa kriteerin (A–E) perusteella. Esi-
merkiksi muuttohaukka, tunturihaukka ja tunturipöllö.

Vaarantunut: Laji, johon kohdistuu uhka hävitä luonnosta keskipitkällä aikavälillä, minkä tahansa
kriteerin (A–E) perusteella. Esimerkiksi maakotka, pikkutikka ja naurulokki.

Silmälläpidettävä: Laji, joka lähes täyttää vaarantuneiden kriteerit. Taantunut tai harvinainen laji;
huonostitunnettu laji, jonka elinympäristö on uhanalainen tai taantuva; kriteerien mukaan uhanalai-
nen, joka saa täydennystä rajojemme takaa. Esimerkiksi käki, kottarainen ja varpunen.

Elinvoimainen: Laji, joka ei kuulu edellä esitettyihin luokkiin.

Luonnosta hävinnyt: Laji, jonka tiedetään säilyneen ainoastaan viljeltynä, vankeudessa tai luon-
toon palautettuna populaationa tai populaatioina selvästi alkuperäisen levinneisyysalueensa ulko-
puolella.

Arvioimatta jätetty: Lajit, jotka on eri syistä rajattu arvioinnin ulkopuolelle. Esimerkiksi ihmisen
mukana maahamme tulleet uustulokkaat tai lajit, jotka elävät vain ihmisen rakentamissa elinympä-
ristöissä. Lisäksi suuret lajiryhmät, joiden arvioimiseksi ei ole asiantuntijoita.

Puutteellisesti tunnettu: Lajit, joista koottu tieto ei riitä häviämisriskin arvioimiseksi.

Hävinnyt: Laji on hävinnyt, kun epäilyksettä viimeinen yksilö on kuollut tai siirtynyt tarkastelualu-
een ulkopuolelle.

Kriteeri A: Populaation pieneneminen.

Kriteeri B: Arvioidun levinneisyysalueen koko ja lisäksi kaksi seuraavista: lajin esiintymisen pirs-
toutuminen tai rajoittuminen; levinneisyysalueiden, sopivan elinympäristön määrän/laadun, esiin-
tymien tai lisääntymiskykyisten yksilöiden määrän jatkuva taantuminen; erittäin suuret vaihtelut
levinneisyysalueissa, esiintymien, paikallispopulaatioiden tai lisääntymiskykyisten yksilöiden mää-
rässä.

Kriteeri C: Populaation arvioitu koko ja lisäksi jokin seuraavista: jatkuva väheneminen tai lisään-
tymiskykyisten yksilöiden jatkuva väheneminen sekä populaation voimakkaasti pirstoutunut tai
yhteen paikkaan keskittynyt rakenne.

Kriteeri D: Kokonaispopulaatio on hyvin pieni tai rajoittunut tietylle alueelle.

Kriteeri E: Kvantitatiivisella analyysilla perusteltu todennäköisyys lajin häviämiselle.

(Lähteenä käytetty teosta Rassi ym. 2001, 56–60, 89–91.)
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Liite 2. Haastattelurunko 2007

Haastateltavat Jouko Sipari, Risto A. Väisänen, Pertti Rassi ja Pekka Rintamäki

- Mikä on linnuston merkitys kaupunkiluonnolle?
- Entä ihmisille, jotka elävät jokapäiväistä elämäänsä kaupunkiluonnossa?

- Minkälainen lintu varpunen mielestäsi on?
- Mikä on varpusen merkitys kaupunkiluonnolle?
- Onko varpusella jokin erityinen merkitys tavallisille ihmisille?
- Onko tämä varpuskuva muuttunut aikojen kuluessa?
- Mikä on varpusen rooli osana biodiversiteettiä ja sen suojelua?
- Onko varpusen rooli muuttunut aikojen kuluessa?
- Mistä syistä johtuen varpunen on nimenomaan kulttuurilaji?

- Miten varpuskannat ovat mielestäsi muuttuneet?
- Mitkä ovat syitä näille muutoksille?

- Voidaanko varpusten hyväksi tehdä jotain?
- Kuka voi vaikuttaa?
- Millainen on varpusen tulevaisuus?
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Liite 3. Haastattelurungot 2009

Kaikille haastateltaville esitetyt kysymykset:

- Minkälainen lintu varpunen mielestäsi on?
- Mitä tiedät varpusen taantumasta ja sen syistä?
- Mikä on mielestäsi oleellisin syy varpusen taantuman taustalla?
- Miten varpusta voisi suojella?
- Mitä vahvuuksia voisi olla varpusen suojelussa?
- Mitä erityisiä haasteita varpusen suojelussa on?
- Olisiko varpusen suojelusta hyötyä muille kuin varpusille?
- Millä taholla olisi edellytyksiä suojella varpusta?
- Pitäisikö varpusta ylipäätään suojella?
- Mitä oletat varpuselle tapahtuvan tulevaisuudessa?
- Kertoisitko jonkin varpusiin liittyvän tarinan?

Pertti Rassille esitetyt kysymykset:

- Kuuluuko varpusrintamalle mitään uutta?
- Mikä on tämän hetken käsitys siitä, miksi varpunen on taantunut?
- Mitkä tahot Suomessa vastaavat lajien suojelusta?
- Mikä on uhanalaisselvitykset merkitys?
- Mitä toimenpiteitä eri uhanalaisuusluokat aiheuttavat?
- Kuka nämä toimenpiteet toteuttaa?
- Onko tulevaan uhanalaisselvitykseen tulossa muutoksia?
- Pysyykö varpunen silmälläpidettävänä tulevassa uhanalaisselvityksessä?
- Jos jokin laji vähenee huomattavasti esimerkiksi viisi vuotta kartoituksen jälkeen, voidaanko

tätä varten ryhtyä toimenpiteisiin? (vrt. kunnan talousarvio ja lisätalousarvio)
- Mitä muita uhanalaisuutta ja siihen liittyviä toimenpiteitä määritteleviä tahoja on?

Jouko Siparille esitetyt kysymykset:

- Millä eri tavoilla lintujen määrää lasketaan?
- Mihin tarkoituksiin eri tapoja käytetään?
- Mikä on paras tapa laskea nimenomaan varpusia?
- Kuka laskentoja tekee? Voiko kuka tahansa tehdä laskentoja?
- Mihin tarkoituksiin laskentojen tuloksia käytetään?
- Kuinka tarkkaan lintujen määrä Suomessa tiedetään?
- Minkälaisessa ympäristössä varpunen elää?
- Mitä vähimmäisvaatimuksia varpusella on elinympäristöstään?
- Mikä olisi ihanteellinen elinympäristö varpuselle?
- Missä varpusia on eniten Tampereella?
- Onko näissä paikoissa ollut havaittavissa muutoksia?
- Onko sinulla kokemusta muiden paikkakuntien varpusista ja niiden muutoksista?
- Millä tavalla varpusen elinympäristö on muuttunut?
- Onko mikään muuttunut varpusen kannalta parempaan suuntaan?
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Esa Lehikoiselle esitetyt kysymykset:

- Mikä on varpusen rooli osana luontoa?
- Kuinka varpusiin suhtaudutaan?
- Minkälaisessa ympäristössä varpunen eläisi mieluiten?
- Mitä itse pidät oleellisimpana syynä varpusen taantumaan?
- Hyötyisikö ihminen varpusen suojelusta jotenkin?

Timo Vuorisalolle esitetyt kysymykset:

- Mikä on linnuston merkitys kaupunkilaisille ja kaupunkiluonnolle?
- Mitä asioita tulisi ottaa huomioon, jos haluttaisiin toteuttaa ihmisen lisäksi lintujen kannalta

ihanteellinen kaupunkiympäristö?
- Kuinka varpusiin suhtaudutaan?
- Mikä on varpusen rooli osana luontoa?
- Missä määrin ihmisen elinympäristössä elää sellaisia lajeja, jotka tarvitsisivat jonkinlaista

suojelua? Kuinka näiden lajien kohdalla on toimittu?
- Millaisia haasteita tai etuja kaupunkiympäristö aiheuttaa lajien suojelua ajatellen?

Juha Tiaiselle esitetyt kysymykset:

- Millä tavalla lintutyöryhmä toimii?
- Miten eri lajien uhanalaisuusstatukset määritellään?
- Tekeekö työryhmä yhteistyötä muiden tahojen kanssa?
- Mikä on uhanalaisarvion merkitys lajien suojelua ajatellen?
- Onko lainsäädäntö riittävää lajien suojelua ajatellen vai pitäisikö jotain tehdä toisin?
- Mikä tulee olemaan varpusen status seuraavassa uhanalaisarviossa?
- Miten tähän tulokseen päädyttiin?

Jaana Kekkoselle esitetyt kysymykset:

- Miten päädyit tekemään tätä tutkimusta?
- Oliko apurahan saaminen helppoa vai vaikeaa?
- Perusteltiinko apurahan myöntämistä jotenkin?
- Kertoisitko väitöskirjatutkimuksestasi?
- Miten tutkimuksesi on tähän mennessä edennyt ja mitä tapahtuu seuraavaksi?
- Onko tutkimuksesta ollut varpusen kannalta tähän mennessä jo jotain hyötyä?
- Mitä itse ajattelet niistä kahdesta tutkimuksen kotisivuilla mainitusta syystä tehdä tämä tut-

kimus: Mikä on varpusen taantuman merkitys muiden ihmisistä riippuvaisten lajien kohdal-
la? sekä Mikä on varpusen taantuman merkitys siitä näkökulmasta, että varpunen elää sa-
massa ympäristössä ihmisen kanssa?

- Millä muilla tavoin varpusta voisi tutkia?
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Teemu Lehtiniemelle esitetyt kysymykset:

- Millä tavalla BirdLife osallistuu lajien suojeluun?
- Tekeekö BirdLife yhteistyötä muiden tahojen kanssa?
- Kuinka BirdLifen toimintaa rahoitetaan?
- Mikä on BirdLifen rooli lintulajien suojelussa Suomessa tai kansainvälisesti?
- Onko BirdLifen rooli mielestäsi riittävä lajien suojelua ajatellen?
- Mitä tekisit toisin, jos sinulla olisi rajattomat resurssit edistää lajien suojelua?
- Mitä mieltä olisit eräänlaisesta ”Lintupiha-sertifikaatista”, jossa ihmiset sitoutuisivat tiettyi-

hin lintuja auttaviin toimenpiteisiin ja tästä hyvästä saisivat itselleen pihaansa ripustettavaksi
kyltin, joka kertoisi, että kyseessä on linnuille sopiva elinympäristö?

- Aikaisemmat haastateltavat ovat lähes poikkeuksetta olleet sitä mieltä, että järjestöillä kuten
BirdLifella olisi parhaat mahdollisuudet edistää varpusen suojelua. Mitä mieltä olet tästä?

Jukka T. Helinille esitetyt kysymykset

- Minkälaista toimintaa Pirkanmaan lintutieteellisellä yhdistyksellä on?
- Kuinka paljon Pirkanmaan lintutieteellisellä yhdistyksellä on jäseniä?
- Kuinka Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen toimintaa rahoitetaan?
- Toimiiko Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys jollain tavalla lajien suojelun hyväksi?
- Tekeekö Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys yhteistyötä muiden tahojen kanssa?
- Aikaisemmat haastateltavat ovat lähes poikkeuksetta olleet sitä mieltä, että järjestöillä olisi

parhaat mahdollisuudet edistää varpusen suojelua. Mitä mieltä olet tästä?
- Voisitko ajatella, että Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys järjestäsi jonkinlaista toimintaa

varpusten hyväksi?

Anna Schulmanille esitetyt kysymykset

- Mitä Maaseutuvirasto tekee?
- Minkä tahojen kanssa Maaseutuvirasto tekee yhteistyötä?
- Millaisia tukimuotoja on olemassa?
- Kuinka ison osan ympäristötuet muodostavat kaikista maatalouden tuista?
- Mikä taho päättää ympäristötukien kriteereistä?
- Mitä mieltä olet siitä, että maatalous on voimakkaasti tuistettua Suomessa?
- Minkälaisia ympäristövaikutuksia maataloudella on?
- Onko maatalouden ympäristötuilla ollut vaikutusta ympäristön tilaan?
- Mitä ajatuksia sinussa herättää se melko yleinen käsitys, että maatalouden ympäristötukien

vaikutus ympäristön tilaan on niin pieni, ettei tukea pitäisi kutsua ympäristötueksi?
- Mitä ajatuksia maatalousympäristön lajiston köyhtyminen herättää?
- Miten luonnon- ja ympäristönsuojeluun suhtaudutaan maataloustuottajien keskuudessa?
- Kenen vastuulla on maatalousympäristössä tapahtuva ympäristön- ja luonnonsuojelu?
- Minkälaisena näet luomutuotannon tulevaisuuden Suomessa?


