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SUOMALAISEN LUONNON MONIMUOTOISUUS HUIPPUASIANTUNTIJOIDEN SYYNISSÄ  

GEON LUONTOPÄIVÄN ENNÄTYSTEMPAUS BONGAA KAUPUNKILUONTOA 24 TUNTIA 

 

Yli 40 suomalaista huippuasiantuntijaa kokoontuu 25. - 26.5. selvittämään suomalaisen 

kaupunkiluonnon tilaa ja monimuotoisuutta Helsinkiin. Ensimmäistä kertaa Suomessa 

järjestettävä GEOn luontopäivä on osa kansainvälistä tapahtumasarjaa, joka järjestetään 

touko-kesäkuussa 35 maassa YK:n luonnon monimuotoisuuden teemavuoden merkeissä. 

Ainutlaatuisessa lajintunnistustempauksessa tutkijat ja sukeltajat kartoittavat Helsingin 

Töölönlahden eläin- ja kasvilajistoa 24 tunnin aikana.  

 

Suomalaiset eturivin luontoasiantuntijat kokoontuvat 25. - 26. toukokuuta ainutlaatuiseen 

lajintunnistustempaukseen, kun GEO-lehti järjestää luonnon monimuotoisuuden 

teemapäivän Helsingin Töölönlahdella. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Helsingin 

kaupungin ympäristökeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Metsähallitus, Suomen 

ympäristökeskus ja ympäristöministeriö. Kaupunkiluontoelämysten pariin tapahtumassa 

opastavat muun muassa Seppo Turunen, Mattias Tolvanen, Petteri Kummala ja Lasse J. 

Laine. 

 

Läpileikkaus maailman luonnon kirjosta 

GEOn luontopäivä on osa YK:n luonnon monimuotoisuuden teemavuotta, jonka merkeissä 

GEO-tapahtumia järjestetään touko-kesäkuussa yli 30 maassa, Töölönlahden lisäksi 

esimerkiksi Himalajalla Intiassa ja Akropolis-kukkulalla Kreikassa. 22. toukokuuta vietetään 

myös kansainvälistä biodiversiteettipäivää. Luonnon monimuotoisuuden vuoden 

tavoitteena on herättää ihmiset huomaamaan, että eläin- ja kasvilajien sekä luontotyyppien 

laaja kirjo on elämän ehto maapallollamme. Suomessa GEOn luontopäivän teemana on 

kaupunkiluonto.  

 

Töölönlahdella kuhisee – vai kuhiseeko? 

Tempauksessa yli 40 tutkijaa kartoittaa, mitä eläin - ja kasvilajeja Töölönlahdelta löytyy. 

Sukeltajat tutkivat myös vedenalaista luontoa. Ensimmäisen päivän jälkeen tutkimusmatka 

jatkuu iltayöstä lepakkoretkellä ja 26.5. varhain aamulla lintubongareiden matkassa. 

Tapahtuman tuloksista kertoo Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Leif Schulman 

26.5. klo 12.00 Hakasalmen huvilassa järjestettävässä lehdistötilaisuudessa. Tuloksiin ja 

tunnelmiin voi tutustua myös GEOn verkkosivuilla (www.geo-lehti.fi) sekä GEO-lehden 

heinäkuun numerossa. 

 

”GEOn luontopäivä muistuttaa, että luonto on kaupungissa monimuotoisempi ja 

arvokkaampi kuin usein ajattelemmekaan ”, GEO-lehden päätoimittaja Katriina Palo-



Närhinen sanoo. ”Haluamme samalla rohkaista ihmisiä tutustumaan luontoon 

lähiympäristössään. Vain sitä minkä tuntee, voi suojella. Luonnon ja sen monimuotoisuuden 

suojelu alkaa pienistä oivalluksista ja askelista, otetaan ne sitten Töölönlahdella Suomessa, 

Himalajalla Intiassa tai Akropoliksen kukkulalla Kreikassa. ” 

 

Yleisöllä on mahdollisuus osallistua tapahtumaan, kun kaupunkiluontoon perehtynyt 

tietokirjailija Mattias Tolvanen, urbaania estetiikkaa pohtinut Petteri Kummala sekä 

professori Seppo Turunen johdattavat kaupunkilaisia luontokävelyille. Kävelyille, 

lepakkoretkelle sekä lintujen bongailuun voi ilmoittautua etukäteen, tarkemmat ohjeet 

GEO-lehden verkkopalvelusta www.geo-lehti.fi/luontopaiva. 

 

YK:n luonnon monimuotoisuuden vuosi 2010 

YK juhlistaa vuotta 2010 kansainvälisenä biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden 

vuotena. Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus CBD (Convention on 

Biological Diversity) solmittiin vuonna 1992, ja sen on allekirjoittanut tällä hetkellä 192 

valtiota. Sopimuksen tavoitteena on maapallon ekosysteemien, eläin- ja kasvilajien sekä 

niiden perintötekijöiden monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä 

luonnon geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen jako.  

 

Lisätietoja: 

Katriina Palo-Närhinen 

päätoimittaja, GEO-lehti 

+358 9 120 5949, 040 755 0341 

katriina.palo-narhinen@sanomamagazines.fi 

 

www.geo-lehti.fi/luontopaiva 

 

Tapahtuma avataan TIISTAINA 25.5. klo 9.00 Töölönlahdella (GEO-teltta). 

Lehdistötilaisuus KESKIVIIKKONA 26.5. klo 12-13 (lounasta tarjolla 11.30-12.00) 

Hakasalmen huvilassa (Mannerheimintie 13 D/Karamzininkatu 2, Helsinki).  

Ilmoittautumiset (PE 21.5. mennessä):   

noora.valkonen@eurorscg.fi, p. 050 4134 299 

 

GEO on 20 maassa ilmestyvä aikakauslehti, joka tarjoaa kuvareportaaseja ihmisistä ja ilmiöistä luonnossa ja 

yhteiskunnassa eri puolilla maailmaa. GEOn monipuolisen sisällön keskeisiä osia ovat luontoon, matkoihin ja 

seikkailuihin, historiaan sekä tieteen ja teknologian kehitykseen liittyvät aiheet. Suomen GEOn levikki on  

26 122 kpl ja lukijamäärä 79 000 (LT2009, KMT 2009). Sanoma Magazines Finland kustantaa lehteä Suomessa 

Gruner + Jahrin lisenssillä. Sanoma Magazines Finland on osa Sanoma Magazines -liiketoimintaryhmää, joka on 

yksi Euroopan suurimmista aikakauslehtikustantajista. Sanoma Magazines on osa Sanoma-konsernia, joka on 

yli 20 maassa toimiva mediakonserni. 

www.geo-lehti.fi  

 



 

SUOMEN GEON LUONTOPÄIVÄN ASIANTUNTIJAT  
 

Suomen GEOn luontopäivä -tapahtumaan osallistuu yli 40 eläin- ja kasvitieteilijää 

Luonnontieteellisestä keskusmuseosta, Metsähallituksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, 

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta sekä Suomen Hyönteistieteellisestä Seurasta.  

 

Laajassa lajientunnistustempauksessa kartoitetaan eri eliöryhmiin erikoistuneiden tutkijoiden avulla 

Töölönlahdelta löytyvät nisäkkäät, kasvit, jäkälät ja sammalet, sienet, hyönteiset, 

hämähäkkieläimet, nilviäiset, vesikasvit ja -eläimet sekä linnut.  

 

Lepakkoretkeä johtaa Ulla-Maija Liukko Suomen ympäristökeskuksesta. Linturetkeä johtaa Raimo 

Pakarinen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta. Linturetkelle osallistuu myös useita lintu- ja 

luonto-oppaita kirjoittanut Lasse J. Laine, joka opastaa päivätapahtumassa koululaisia 

kaupunkiluonnon saloihin. Vedenalaista luontoa tutkii mm. biologi ja sukeltaja Essi Keskinen 

Metsähallituksesta.  

 

Tapahtuman tuloksia on mukana analysoimassa Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Leif 

Schulman, joka on aiemmin toiminut Kasvitieteellisen puutarhan johtajana. 

 

Yleisölle avoimia luontokävelyitä tapahtumassa johtavat: 

 

Mattias Tolvanen 

Biologi ja tietokirjailija Mattias Tolvanen on perehtynyt kaupunkiluonnon ekologiaan. Hän on 

julkaissut teokset Kaupunkiluonto (2002), Villi puutarha (2005) ja Aistien puutarha (2009).  

 

Petteri Kummala 

Filosofian maisteri Petteri Kummala valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopistossa urbaanien 

ympäristöjen estetiikasta ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden merkityksestä. 

 

Seppo Turunen 

Seppo Turunen on biologi, professori ja Korkeasaaren eläintarhan entinen johtaja.  

 

 

 

 

Lisätietoja: 

www.geo-lehti.fi/luontopaiva 

 

 

 

 


