
Huhtikuusta lähtien on tuntu-
reilla ja soilla raikunut reviiri-
ään kuuluttavan riekkokoiraan 

päkätys. Kiivaimmillaan riekkokukko 
on äänessä auringon laskun jälkeen 
ja varhain aamulla. Talven naaraiden 
kanssa sekaparvissa viettäneet koi-
raat irtautuvat parvista huhtikuussa 
ja houkuttelevat itselleen puolisoa val-
taamiaan reviirejä kuuluttaen.

Soidinaikana testosteronien vaiku-
tuksesta punaisena heloittavalla koi-
raan silmäkulmalla on merkitystä niin 
koiraiden välisten valtasuhteiden sel-
vittämisen kuin naaraiden houkutte-
lunkin kannalta. Riekkokukon silmä-
kulman puna ja keväinen soidinpuku, 
missä yläosa on ruskea ja alaosa valta-
osaltaan vielä valkea, säilyvät kesään 
saakka. Riekkonaaraalla talvipuvun 
vaihto kirjavaan kesäpukuun tapahtuu 
sen sijaan nopeasti ja suoraan naaras-
hormonien, estrogeenien vaikutuk-
sesta.

Riekkonaaras valitsee koiraan ja sen 
myötä pesimäreviirin, jolle asettuu. 
Puolison saanut koiras vetäytyy pa-
rinsa kanssa reviirinsä keskiosiin vält-
täen sen reuna-alueita, missä vaara 
menettää puolisonsa naapurireviirin 
mahdollisesti vielä puolisoa vailla ole-
valle ”poikamiesriekolle” on suurem-
pi. Jotkut hyväkuntoiset vanhat koi-
raat voivat kuitenkin vallata tavallista 
isomman reviirin ja onnistua joskus 
houkuttelemaan itselleen jopa useam-
man kuin yhden naaraan.

Reviiriuskollisuus on valttia
Radiolähettimen avulla seurattujen 
riekkojen on todettu olevan varsin 
liikkuvia. Ruotsalaistutkimusten mu-
kaan kaikki naaraat ja viidennes koi-
raista vaeltaa, eivätkä yli 30 kilometrin 
siirtymät vuoden aikana ole tunturi-
alueen riekolle mitenkään harvinaisia. 

Etelämpänä havumetsävyöhykkeen 
suoalueilla elävien riekkojen liikku-
vuus on kuitenkin huomattavasti tun-
turialueen lajitovereita vähäisempää.

Kerran valitsemalleen pesimäpai-
kalle riekot ovat uskollisia. Koiraat uu-
sivat yleensä saman kevätreviirin val-
tauksen vuodesta toiseen, mikäli vain 
hengissä säilyvät. Naaraista kuitenkin 
noin kolmannes vaihtaa pesimäaluet-
ta vuosien välillä. Pesintäalueen vaih-
toa aktivoi edellisvuoden kumppanin 
häviäminen tai pesinnän epäonnistu-
minen edellisenä vuonna. Toisaalta 
pesintäalueen tuntemus edesauttaa 
riekkoparin elossa selviytymistä ja 
poikueen kasvattamista.

Eräässä kanadalaisessa tutkimuk-
sessa todettiin tutun, edellisvuoden 
kumppaninsa kanssa pariutuneiden 
naaraiden sekä aloittavan muninnan 
aikaisemmin että tuottavan parempi-
kuntoisia poikasia kuin uuden koiraan 
kanssa pariutuneiden naaraiden. ”Van-
hassa vara parempi” -sanonta näyttää 
siis pätevän riekkojenkin elämässä.

Riekkonaaras aloittaa muninnan 
toukokuussa. Riekon munamäärä on 
metsäkanalinnuistamme suurin, 8-13 
munaa. Mikäli jokin pesärosvo tuhoaa 
naaraan ensimmäisen pesän muninta-
vaiheessa tai haudonnan alkupuolel-
la, kykenee se tuottamaan vielä kor-
vaavan munapesyeen. Uusintapesä on 
kuitenkin munamäärältään pienempi 
kuin ensimmäinen pesye. Haudonnan 
naaras aloittaa vasta viimeisen munan-
sa munittuaan, normaalisti touko-ke-
säkuun vaihteessa. Poikaset kuoriutu-
vat 23 haudontavuorokauden jälkeen 
kesäkuun lopulla.

Hautovan riekkonaaraan sydämen 
syke ja hengitystiheys laskevat. Näin 
myös sen aineenvaihdunta vähenee, 

jonka seurauksena hautovasta riekos-
ta lähtee huomattavasti vähemmän 
hajuja ympäristöön kuin normaalisti. 
Tämän ansiosta maastossa kulkevien 
nisäkäspetojen on vaikea löytää hau-
tovaa naarasta ja sen pesää, ellei satu 
törmäämään suoraan pesälle. Maas-
sa pesivien kanalintunaaraiden ”ha-
juttomuus” on evolutiivisesti erittäin 
tärkeä sopeutuma koko tämän lajiryh-
män olemassaolon edellytysten säily-
misen kannalta.

Aallonpohjasta nousuun
Riekot menestyvät pesinnässään eri-
tyisesti silloin kuin myyräkannat ja 
niiden myötä myös pienpetojen kan-
nat ovat aallonpohjassa. Tunturi-La-
pissa näin tapahtuu 8-12 vuoden vä-
lein.

Viimeisin riekkokannan huippu ko-
ettiin vuonna 2003. Nyt ollaan vuoros-
taan riekon kannanvaihtelun aallon-
pohjassa, jolloin nuorten, edellisvuo-
den lintujen osuus riekkokannassa on 
vähäinen ja vanhojen suuri. Vanhojen 
riekkonaaraiden poikastuotto on nuo-
ria yksilöitä parempi, koska ne muni-
vat keskimäärin suurempia munape-
syeitä ja ovat aikaisempien kokemus-
tensa ansiosta myös ensikertalaisia pa-
rempia huolehtimaan poikasistaan.

Erityisesti vanhojen riekkojen hy-
vän lisääntyvyyden ansiosta riekko-
kannat palautuvat kyllä alhaisistakin 
tiheyksistä, kunhan riekkoja ei aal-
lonpohjan aikana metsästetä liikaa. 
Myös epäedulliset sääolot ja sisäloiset 
vaikuttavat riekon lisääntymistulok-
seen, mutta eivät läheskään yhtä mer-
kittävästi kuin saalistus. Ja kun Lapin 
viime vuosien tiheän pienpetokan-
nan voidaan jyrsijäkantojen romah-
dettua odottaa vuorostaan laskevan, 
ovat edellytykset riekon onnistuneelle 
pesinnälle taas hyvät.

Uusi maailman talous rakentuu 
puhtaan teknologian, Aasi-
an, Venäjän ja kehitysmaiden 

markkinoiden sekä valitettavasti so-
tatalouden varaan. Suomen ekono-
minen tasapaino perustuu edelleen 
Nokiaan, puujalosteisiin ja raaka-ai-
netuotantoon, sillä muita kansainvä-
lisiä hittituotteita ei ole.

Sosiaali- ja viherteollisuutemme 
(mm. koulutus, ympäristöteknologia, 
sosiaali- ja terveysalat) osaamisen 
vientiä pitää edistää, vaikka osaami-
nen ei ole kovin tuottava eksportti. 
Lähialueilla olisikin kipeä asiantun-
tijatarve sekä yllin kyllin ympäristö- 
ja infraongelmia, mutta kotimark-
kinamme tarvitsevat opettajamme, 
insinöörimme ja terveysammattilai-
semme.

Sitra ja Tekes ovat itsepintaisesti et-
sineet konseptoitavia tekno-, eko- ja 
biotuotteita, mutta valtaosa hank-
keista jää paikallisprojektoinnik-

si. Niiden tutkimusstrategioita on 
muovattu teknologialähtöisyydestä 
asiakaskeskeiseksi. Nyt meillä hanke-
suunnittelijoilla meneekin muutama 
vuosi ihmetellessä, mitä kuluttaja oi-
kein haluaa, vaikka projekteilla pitäi-
si ratkaista yhteiskunnan, ympäristön 
ja organisaatioiden ongelmia.

Ilman esiselvityksiäkin on ilmi-
selvää, että kunnat tarvitsevat rahaa, 
yrityksiä ja veronmaksajia sekä kan-
salaiset toivovat vähintään tämän 
hyvinvointitalouden kestävän. Ny-
kylapset ja -nuoret tulevat kuitenkin 
tuomitsemaan elämänmallimme ja 
sakottamaan leikkaamalla eläkkei-
tämme armottomasti, kun todella 
paljastuu miten huolettomasti olem-

me maapalloa ja ilmastoa tuhon-
neet sekä luonnonvaroja tuhlailleet. 
Emme pysty mitenkään osoittamaan, 
että halusimme vain turvata heille 
hyvän ja turvallisen elämän juokse-
malla kilpailukyvyn perässä.

Tutkija Hannu Eerikäistä sovel-
taen halumme halusi lisää halua. 
Massatuotanto kasvatti ahneutta, ja 
elämystalous mielihyvän etsintää. 
Moni kansalainen onkin muuttanut 
kulutuksensa suuntaa. Juuri nyt yk-
sinkertaiset ja selkeät valinnat ovat 
selviytymisen takeena. Vihreys ja hy-
perpaikallisuus on in. Hiilijälkien on 
pienennyttävä.

Euroopassa maakunnat ja kaupungit 
kilpailevat vihreydellään ja päästöt-
tömyydellään. Hiilijalanjälkiä pie-
nennetään jopa Saksassa, Irlannissa 
ja Espanjassa panostetaan aurinko- ja 
tuulienergiaan. Kaikkialla investoi-
daan viher- ja vesialueisiin. Frankfur-
tiin rakennetaan päästötöntä lähiö-

tä. Amsterdam, Tukholma, Bristol 
ja Kööpenhamina taas rakentavat 
kävelykatuja, raideverkostoja ja pyö-
räreitistöjä.

Suomessa on edessä laaja suun-
nittelutyö, jolla kasvustrategiat ja 
opetussuunnitelmat käännetään 
vihreiksi. Bioenergia ja ekotehok-
kuus nousevat alueiden ja keskus-
ten keskeisiksi vetovoimatekijöiksi. 
Viherpesijät paljastetaan auttamat-
tomasti YouTubessa. Hyväntekijät, 
kuten joulupukin lumettoman ajan 
hybridiauto, taas voidaan esitellä 
esimerkiksi netin Real Person Fic-
tioneissa ja Twitterissä. Lapin onkin 
oitis hyödynnettävä kansainvälisen 
Clim-ATIC-projektin tuloksia ja sen 
paikallisia asiantuntijoita. On tehtävä 
myös paljon töitä ennen kuin voim-
me julkistaa Lapin aidoksi biomaa-
kunnaksi ohi Kainuun. Vähäpäästöi-
syys olkoon ekovisiomme!

Kirjoittaja on Lapin yliopiston projektitutkija.
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Matti Vanhanen – huumorimiehii

Muut lehdet

V iikon kestävä eurovaalien en-
nakkoäänestys alkaa tänään 
keskiviikkona. Viimeistään 
tämän tiedon pitää herättää 
ne, jotka ovat tähän saakka 

uinuneet. Äänestämällä ennakkoon voi 
näppärästi pitää kiinni oikeuksistaan ja 
samalla sanoa mielipiteensä siitä, kuka 
on maan ja myös itse äänestäjän kannalta 
hyvä edustaja.

Yhteensä 241 suomalaista 13 puoluees-
ta ja yhdestä valitsijayhdistyksestä tavoit-
telee paikkaa europarlamentissa, joten 
valinnanvaraa on runsaasti. Merkittävää 
on, että ennakkoäänestyksen aikana ää-
nioikeutetut voivat antaa äänensä missä 
tahansa äänestyspaikassa. Luettelo niistä 
löytyy vaivatta vaikkapa netistä.

Väestörekisterikeskus on nimittäin 
avannut maksuttoman internetpalvelun, 
josta löytyvät kaikki eurovaalien suoma-
laiset äänestyspaikat. Palvelu on täydelli-
nen, sillä se näyttää kaikki äänestyspaikat 
kartalta osoitteineen ja aukioloaikoineen. 
Sen jälkeen etsivä kyllä löytää, mikäli vain 
haluaa.

Jos äänestäminen jää varsinaiseen vaa-
lipäivään eli kesäkuun seitsemänteen, ei 
valinnanvaraa enää ole. Silloin nume-
ron voi piirtää vain siinä paikassa, joka 
on merkitty postitse lähettyyn äänestys-
korttiin.

Äänestipä sitten ennakkoon tai var-
sinaisena vaalipäivänä, pääasia on että 
yleensä äänestää. Täysin vailla perustei-
ta on väite, ettei äänestämisellä EU-vaa-
leissa ole mitään merkitystä. Suomesta 
pääsee päättämään unionin asioista tietty 
määrä edustajia, ja vain äänestäjät valit-
sevat, ketä he ovat.

Etukäteistiedot eurovaalien äänestys-
innosta ovat masentavia. Mikäli kansa-
laiset käyttäytyvät kuten ennakoivat, jää 

äänestysprosentti luvattoman alhaiseksi. 
Nyt eletään kuitenkin juuri niitä aiko-
ja, jolloin jokainen voi komentaa itsensä 
liikkeelle ja turvata sen, että demokratia 
toimii näissäkin vaaleissa.

Laimeaan vaali-intoon on varmas-
ti monia syitä. Joidenkin mielestä EU:n 
koneisto jauhaa jossakin kaukana omaa 
tahtiaan, sanoipa suomalainen äänestäjä 
mitä tahansa. 

Toiset taas näkevät ehdokkaatkin näis-
sä vaaleissa sen verran etäisiksi, etteivät 
lähde valintoja tekemään.

Mielipiteitä voi toki puolustella, mutta 
siitä huolimatta ne eivät ole pitäviä. Suo-
mella on mahdollisuus vaikuttaa asioihin 
juuri parlamentaarikkojen kautta. Euro-
vaaleissa on oivallettava myös se, että va-
littu henkilö ei ole vain oma tai kotimaa-
kunnan edustaja, vaan hän ajaa EU:ssa 
koko Suomen etuja.

Silläkin on varmasti merkitystä, läh-
teekö asiainhoitajaksi Eurooppaan nuori 
tai vanha, nainen tai mies. Sekin merkit-
see, minkä arkielämän alueen kyseinen 
henkilö parhaiten tuntee. Toki alueelli-
set näkökohdat ovat myös tärkeitä. Kun 
näitä asioita aikansa punnitsee, ehdokas 
kyllä löytyy.

Ehdokkaat ovat loppusuoralla kiihdyt-
täneet kampanjointiaan. Vaikka eletään 
taantuman aikoja, vaaleihin panostetaan. 
Iltalehden hankkimien tietojen mukaan 
näissä vaaleissa 100 000 euron haamura-
jan kampanjoinnissaan ylittää useampi 
ehdokas kuin viisi vuotta sitten.

EU-vaali on tärkeämpi vaali kuin moni 
suomalainen on valmis tunnustamaan. 
Meidän on oltava mukana siellä, missä 
meidänkin asioista päätetään. Niillä jot-
ka aikovat vaaleissa kaikesta huolimatta 
nukkua, ei ole valitusoikeutta maanosam-
me asioiden hoidosta.

Nukkuva häviää
myös EU-vaaleissa

Eurovaalien ennakkoäänestyksen alkaessa pitää oivaltaa, 
että nukkuvat eivät voita koskaan vaaleissa. 

Kun Suomi on unionin jäsen, pitää maalle turvata 
paras edustus siellä, missä päätökset tehdään.

E letään taas sitä aikaa vuodesta, jol-
loin liikenteeseen ilmestyy uusi 
tienkäyttäjäryhmä. Moottoripyö-

räily on nykyisin suosittu harrastus, kun 
vähän iäkkäämmätkin toteuttavat nuo-
ruuden haaveitaan ja hankkivat komei-
ta menopelejä. Mopojen suosio on sekin 
taas selkeästi noussut.

Yksinkertaisena neuvona voi todeta, et-
tä vastuullinen tiellä liikkuva ottaa toiset 
huomioon kaikissa tilanteissa. Tämä tar-
koittaa sitä, ettei autoilijalla ole mitään 
oikeutta väheksyä vähempipyöräisiä kul-
kuneuvoja, mutta toisaalta myös sitä, että 
myös moottoripyörillä ja mopoilla liikku-
vien on noudatettava sääntöjä.

Nykyajan moottoripyörät ovat suurim-
millaan varsinaisia voimanpesiä ja niistä 
saa irti sellaiset tehot, että vauhtia löytää. 
Varsinkin aloittelevalle alan harrastajalle 
on aina syytä muistuttaa, että maltti on 

yksi tärkeimmistä matkaeväistä. Jo tälle 
kesälle on ikäviä liikenneturmia kirjattu.

Mopot ovat aina olleet poikien suosik-
keja, mutta nykyisin moposkoottereihin 
ovat ihastuneet myös tytöt. Väheksymättä 
yhtään heidän ajotaitojaan, voi heillekin 
viestittää, ettei matka tapa, vaan vauhti.

Varusteista ei tule tinkiä. Niillä voi olla 
todella suuri merkitys silloin, jos jota-
kin yllättävää sattuu. Mopoa ei myöskään 
ole tarkoitettu viritettäväksi vekottimek-
si, jolla yritetään päästä aina kovempaa 
kuin toiset.

Sekä moottoripyörä että mopo ovat su-
vikelillä mukavia menopelejä. Kuljetta-
jan pitää kuitenkin muistaa, että alla on 
vain kaksi tai kolme pyörää eikä ympä-
rillä ole edes peltikuorta pientä turvaa 
antamassa.

Kaasukahvaa kannattaa kääntää harki-
ten, jotta harrastus ei lopu lyhyeen.

Motoristit tulevat
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on in. Hiilijälkien on 
pienennyttävä.
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alhaisistakin tiheyksistä, 
kunhan riekkoja ei 
aallonpohjan aikana 
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Puheenaihe
Janne Saijets otti tässä lehdessä hiljat-
tain jyrkästi kantaa saamelaisalueella 
harjoitettavaan metsätalouteen tode-
ten sen aiheuttavan saamelaisille mit-
taamattomia vahinkoja. Valitettavasti 
uusimmat tutkimustulokset (Matti-
la, Norokorpi ja Nieminen) eivät tue 
Saijetsin väitteitä. Viimeisimmät lai-
duntutkimukset osoittavat, että po-
ronhoitoalueen pohjoisosissa porojen 
laidunvarat ovat vähentyneet erittäin 
paljon viimeisten vuosikymmenien ai-
kana. Tämä koskee myös kansallis- ja 
luonnonpuistojen porolaitumia. Suu-
ria rehumääriä kuljetetaan paliskun-
tien ulkopuolelta rekoilla tienvarsiin, 
joista ne siirretään moottorikelkoilla 
kauas erämaihin poroille syötäväksi. 
Liikkuvuus on helpottanut poromie-
hen työtä, mutta liikkumisen nykyi-
seen laatuun ja laajuuteen liittyy suu-
ria ulkoisia kustannuksia, joita ei toki 
aiheuta metsätalous yksinomaan.

Viimeisten vuosikymmenien aikana 
porotalous on alkanut vaikuttaa yhä 
laajemmin Lapin ekosysteemeihin. 
1980-luvulla laidunten käytössä kes-
kityttiin poromäärien lisäämiseen ja 
sivuutettiin niiden sosiaaliset ja ekolo-
giset haittavaikutukset. Mitattiin vain 
sitä, kuinka monta poroa voitiin vuo-
sittain teurastaa ja miten se hyödytti 
poromiesten taloutta. Laidunten vä-
henemiseen ei kiinnitetty huomiota 
eikä siihen, miten porolle tärkeät ra-
vintokasvit saatettiin liian kovalla lai-
duntamisella uhatuiksi. Ei myöskään 
pohdittu sitä, että kestävä poroyhteisö 
täyttää porojen laiduntarpeen hävittä-
mättä omia ekologisia perusteitaan ja 
tulevien sukupolvien mahdollisuuk-
sia.

Kestävään talouteen palaaminen 
tarkoittaa sitä, että laidunten ylikäyt-
töä on vähennettävä. Kun laitumia yli-
käytetään, puututaan luonnon dynaa-
miseen järjestelmään, josta on kiinni 
lukemattomien muiden eliölajien sel-

viytyminen. Kun ekosysteemin käyt-
töä ohjataan vain poron tai metsän ja 
matkailun näkökulmasta, jää luonnon 
omille toiminnoille yhä vähemmän si-
jaa. Lopulta ekosysteemi alkaa rapau-
tua ja lakkaa vähitellen toimimasta. 
Eläin-, eliö- ja kasvilajit ovat sopeutu-
neet kaikkialla olosuhteiden luonnol-
lisiin vaihteluihin. 

Lajit vaeltavat, lisääntyvät, pesivät 
ja ruokkivat jälkeläisiään silloin, kun 
ympäröivän luonnon mukaan on sen 
aika. Häiritsemällä elämän luonnol-
lista kiertoa esimerkiksi ylilaidunnuk-
sella ihminen tuhoaa niitä elämää yl-
läpitäviä olosuhteita, joita muut lajit 
ja niiden tuottamat ekologiset palve-
lukset edellyttävät.

Porotalouspolitiikan tavoitteena on 
ollut tyydyttää poromiesten koko ajan 
kasvavia tarpeita. Se ei voi olla kestävä 
linja. Kestävä talouskehitys edellyttää 
rajojen asettamista ekosysteemin käy-
tölle.

Se tarkoittaa, että samalla suojellaan 

ihmisen taloutta ylläpitäviä ekosystee-
mejä. Laidunongelman syvetessä on 
ratkaisevan tärkeää nostaa laidunten 
tuottavuutta ja parantaa niiden kun-
toa. 

Tuottavuuden nostamisessa on vain 
yksi ydinalue: porojen määrän mitoit-
taminen oikeassa suhteessa laitumiin 
nähden.

Laidunten käyttöä ei voida enää li-
sätä; porotalous rasittaa jo muutoin-
kin vaurioitunutta maaekosysteemiä. 
Luonnon omat mekanismit ehkäistä 
eroosiota, säädellä ilmastoa ja hillitä 
tulvia ovat heikentyneet. Kestävässä 
porotaloudessa porot syövät laitumel-
ta vain sitä mitä luonto itse tuottaa, 
ja siksi kemiallisesti säilöttyä, rekoil-
la kaukaa rahdattua rehua ei tarvita 
lainkaan. 

Kestävä laiduntaminen säilyttää 
myös luonnonvaraisia kasveja ja pitää 
eroosion ja tuholaiset kurissa.

JOUNI KITTI

Laitumet eivät kestä 
nykyistä porojen määrää

Riekkokoiraan punaiset silmäkulmat ennustavat soitimen alkua.

Timo Eskola

Kirjoittaja on ylitarkastaja ja työskentelee Metsähallituksessa Oulussa eräasioiden 
ohjausyksikössä. Artikkeli on luettavissa pohjoissaameksi osoitteessa www.lundui.fi .

Soklin rata solmussa
Matti Vanhanen (kesk.) on ilmoittanut istuvan-
sa pääministerinä vuoteen 2016 asti, kirjoit-
taa Seppo Peltoniemi Uutispäivä Demarissa.

Todellinen vitsiveikko ja suuri humoris-
ti tämä Vanhanen. Varsinainen kuoliaaksi 
naurattaja.

Matti Vanhasta on luonnehdittu totisek-
si, harmaaksi ja värittömäksi. Kittiä kanssa. 
Esimerkiksi viime viikolla Vanhanen vasta 
todellisen vitsin murjaisi.

Pääministerin mukaan Euroopan sosiali-
demokraattisen puolueen puheenjohtajan 
haukut Suomen hallitukselle ja kehut SDP:
lle oli demarien tilaama juttu.

Nauratti niin, että vatsasta ihan kivisti ja 
vedet valuivat silmistä.

Itä-Lappi on ikuisuusaiheiden luvattua seu-
tua. Vuotoksesta on puhuttu puoli vuosisa-
taa, eikä kauas jää Soklikaan. Nimi löytyy 
otsikoista vuosikymmenten takaa, kirjoittaa 
Kaleva.

Mutta toisin kuin Vuotoksen kohdalla, 
Sokli elää nyt ratkaisun hetkiä. Norjalaisen 
lannoitejätin Yaran on määrä jo aivan kohta 
päättää kaivoksen avaamisesta. Esiintymän 
rikkaus ei ole ongelma, eikä Yaran vakava-
raisuus. 

Kaikki edellytykset Soklin avaamiselle 
ovat olemassa, paitsi yksi: kukaan ei näytä 
vielä tietävän, kuinka tavara oikein kuljete-
taan maailmalle Itä-Lapin syrjäisimmästä 
kairasta.
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