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Miksi poliisi ei voi 
myydä laittomasti 
kaadettua karhua?
VEIKKO VÄÄNÄNEN
Inari

Poliisi joutui Inarissa hävit-
tämään laittomasti kaadetun 
karhun ja sen pennun. Syyksi 
on kerrottu, ettei laittomalle 
saaliille saada EU:n cites-ase-
tuksen mukaista myyntilu-
paa.

Miksi poliisi ei voi entiseen ta-
paan huutokaupata karhun li-
hoja ja taljaa valtion lukuun, 
myyntilupia Suomen ympäris-
tökeskuksessa myöntävä yli-
tarkastaja Stella From?

– Kyse on todella EU:n sää-
döksistä. 

– Karhu, kuten myös ilves, 
susi ja saukko kuuluvat unio-
nissa uhanalaisiin metsästet-
täviin lajeihin, joiden hyödyn-
täminen kaupallisesti edellyt-
tää lupaa ja joita ei esimerkiksi 
saa tuoda kaupallisesti alueel-
le eikä viedä siltä.  

–Myyntiluvan myöntämi-
sen selkeä edellytys on, että 
eläin on otettu luonnollises-
ta ympäristöstään kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, siis 
laillisesti.

Eli laittomaksi todettu karhu on 
aina hävitettävä?

–  Kyllä, mikäli pyynnin kat-
sotaan tapahtuneen laittomas-
ti eli tapaus johtaa syytteeseen 
ja tuomioon. On kuitenkin ta-
vallaan laittomia kaatoja, jois-
ta ei ole nostettu syytettä ja 
silloin saaliin myyntilupa voi-
daan antaa. Tällaisia ovat ol-
leet muutamat karhun ampu-
miset, joissa eläin on hyökän-
nyt vaikkapa pesältään sille 
eksynyttä ihmistä kohden ja 
kyse on ollut näin pakkotilan-
teesta.

Entäpä jos tuo Kanadasta met-
sästysmuistona siellä ampu-
mansa, Euroopan ruskeakar-
hun kanssa samaa sukua ole-
van karhun taljan ja kallon?

–  Sellaiseen tuontiin lupa 
annetaan, koska kyse on yksi-
tyiseen käyttöön tulevista esi-
neistä. Myös Suomessa lait-
tomasti kaadettu, valtion hal-
tuunsa ottama karhu voitai-
siin periaatteessa hyödyntää 
luvallisesti mikäli se tapahtui-
si ei-kaupallisesti. Esimerkik-
si liha jossain maksuttomassa 
ruokalassa.

Mistä kysymys

Ota yhteys:     
Jakelupäivystys  0200 585 85
Uutisvinkki    040 536 1076
Sähköposti: lktoimitus@lapinkansa.fi 
Asiakaspalvelu  010 665 7700
 ilmoitukset ja tilaukset  arkisin 8–16.30
Postiosoite:
 Veitikantie 2-8,  96100 Rovaniemi
Henkilökohtaiset sähköpostit:
 etunimi.sukunimi@lapinkansa.fi 

www.lapinkansa.fi 

Uutispäälliköt: Pekka Mauno ja Marjukka Vakkuri
Puhelin: 010 665 7822   

Sähköposti: lktoimitus@lapinkansa.fi  

ARMI AUVINEN
Rovaniemi

Pohjoisen isot asutuskeskukset 
leimaavat koko Lapin juopoksi.

Lappi on vuosia pitänyt yllä 
surullisia lukuja alkoholikuo-
lemien tilastoissa. Jos lukuja 
alkaa tutkia kunta- tai sitä pie-
nemmällä tasolla, todellisuus 
näyttää hieman toisenlaiselta.

Tuoreen tutkimuksen mu-
kaan lappilaiset juovat itsensä 
hengiltä vain osassa maakun-

taa. Tutkijatrio Jarno Vanha-
talon, Pia Mäkelän ja Aki Veh-
tarin mukaan alkoholikuolemia 
sattuu Lapissa vain isoimmissa 
asutuskeskuksissa Rovaniemel-
lä, Kemissä, Kemijärvellä, So-
dankylässä ja Kittilässä. 

Kaupungeissa tarjontaa
Jos koko Lapin jakaa kuntia 
pienempiin osiin, 90 prosentis-
sa asutusta alueesta ei tutkitun 
viiden vuoden aikana sattunut 
yhtään alkoholikuolemaa.

Vanhatalon mukaan alkoho-
lin vaivaamat asutuskeskukset 
ovat tuttu ilmiö myös valtakun-
nallisesti. Monessa tapauksessa 
kuolleisuussuhde on jopa kak-
sinkertainen alueen isoimman 
kaupungin keskustassa verrat-
tuna sitä ympäröiviin alueisiin.

Selityksiä keskusten alkoho-
likuolemiin on tarjolla useam-
pia. 

Kaupungeissa alkoholia on 
paremmin saatavissa kuin pie-
nemmissä kunnissa ja kylissä. 
Toisaalta alkoholiongelmainen 
saattaa helposti päätyä muut-
tamaan anonyymimpään ja li-
beraalimpaan kaupunkiympä-
ristöön.

Lapissa iso osa väestöstä asuu 
asutuskeskuksissa. Niiden ulko-
puolella alkoholikuolemat ovat 
erittäin harvinaisia, vaikka lu-
kuja suhteutettaisiin asukaslu-

kuihin.
Suuri osa lappilaisista ei vii-

naan kuole saatikka koske. Jos 
isompia asutuskeskuksia ei ote-
ta huomioon, Lapissa sattuu al-
koholikuolemia jopa huomatta-
vasti vähemmän kuin muualla 
maassa keskimäärin. 

Toisaalta elinajanodotteen 
mukaan Lapissa eletään yleises-
ti ottaen lyhyempi elämä, jonka 
aikana sairastetaan enemmän.

Eteläinen Lappi
Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana alkoholikuolemat ovat 
yleistyneet huimasti Suomessa. 
Lapin osalta tieto pitää Vanha-
talon mukaan paikkansa vain 
eteläisessä Lapissa.

– Myös Pohjois-Lapissa kuo-
lemat ovat yleistyneet hieman, 
mutteivät mitenkään merkit-
tävästi. Suurinta kasvu on ol-

lut Rovaniemen eteläpuolella, 
Vanhatalo sanoo.

Tutkimuksen mukaan yksi 
syy Lapin pikkukuntien vähäi-
siin alkoholikuolemiin voi olla 
aktiivisuus päihdestrategioissa. 
Lapissa isolla osalla kuntia oli 
2000-luvun vaihteessa poliitti-

sissa elimissä hyväksytty päih-
destrategia.

Viidennes työikäisistä mie-
histä kuolee vuosittain alkoho-
liperäisiin tauteihin tai alkoho-
limyrkytykseen. Koko Lapissa 
noin viisi prosenttia kaikista 
kuolemista johtuu alkoholista.

Luvut

Alkoholinkäyttö
Suomalaisista aikuisista mie-
histä alkoholiriippuvaisia on 
kahdeksan prosenttia ja naisis-
ta kaksi prosenttia.
Arvioiden mukaan kaikista 
sairauksista noin 40 prosentin 
taustalla on alkoholi.
Vuonna 2008 Lapin ja Län-

si-Pohjan sairaanhoitopiirin 
alueella kuoli 104 ihmistä 
alkoholiperäisiin tauteihin tai 
tapaturmaiseen alkoholimyr-
kytykseen.
Alkoholin kulutus Suomessa 
on asukasta kohti noin nelin-
kertainen 1960-luvun alkuvuo-
siin verrattuna. Nykyisin koko-
naiskulutus 100-prosenttisena 
alkoholina asukasta kohti on yli 
10 litraa.

Alkoholikuolemat: Tilastot 
harhaanjohtavia, lappilaiset 
juovat itsensä hengiltä vain
osassa maakuntaa

Pohjoisen juopot kaupungit 
pilaavat koko Lapin maineen

Tutkimuksen mukaan alkoholikuolemia sattuu Lapissa vain isoimmissa asutuskeskuksissa Rovaniemellä, Kemissä, Kemijärvellä, Sodankylässä ja Kittilässä. Kuolleisuussuhde on jopa kaksinkertainen 
isoimpien asutuskeskusten keskustassa verrattuna sitä ympäröiviin alueisiin.

Anssi Jokiranta

OUTI KERÄNEN
Rovaniemi

Laulaja, näyttelijä Vesa-Mat-
ti Loiri viettää juhannuksen 
Lapin keskussairaalassa Ro-
vaniemellä. Sodankylässä sat-
tunut sairauskohtaus pakotti 
miehen sairaalahoitoon ensin 
paikalliseen terveyskeskuk-
seen ja sieltä Rovaniemelle, 
josta hän kotiutunee ensi vii-
kon alkupuolella.

Ex-puoliso Riitta Loiri kii-
rehti keskiviikkona puolenpäi-
vän aikaan entisen miehensä 
luokse keskussairaalaan. Riit-
ta Loiri sanoo potilaan voivan 
ihan hyvin. 

– Hän on normaalissa voin-
nissa osastolla. Kotiin pääsys-
tä ei ole sovittu, mutta eikö-
hän se koita alkuviikosta. 

Vesa-Matti Loiri sai saira-
uskohtauksen viime viikon-
loppuna Sodankylässä, jossa 
hän esiintyi elokuvafestivaa-
lien kunniavieraana. Uniap-
nea aiheutti Loirille lauantain 
ja sunnuntain välisenä yönä 
hengityskatkoksen ja tajutto-
muuden. 

Sikäläisestä hotellista hänet 
kiidätettiin terveyskeskuk-
seen ja edelleen teho-osasto-
hoitoon Rovaniemelle. 

Loiri on kuitenkin jo päässyt 
pois teho-osastolta ja hän jopa 

ulkoillut sairaalan alueella.
Sodankylän elokuvafesti-

vaaleilla taiteilija liikkui pyö-
rätuolissa jalan huonon kun-
non vuoksi. 

Tiedotustilaisuudessa hän 
kertoi vasemman jalan lihas-
kalvon tulehduksesta, jonka 
vuoksi hän joutui käyttämään 
apuvälinettä liikkumiseen. 65-
vuotias Loiri sairastaa aikui-
siän diabetesta.

Rovaniemellä hänen tuke-
naan on viime päivinä ollut 
Riitta Loirin lisäksi Joonas-
poika.

Vesa-Matti Loiri 
yhä sairaalassa 
Rovaniemellä

Viihdetaiteilija Vesa-Matti Loi-
rin terveys reistailee. Hän toi-
puu Sodankylässä saamas-
taan sairauskohtauksesta La-
pin keskussairaalassa Rova-
niemellä.

Pekka Leino

RANUA Hillasadosta tulee Ra-
nuan kairoissa näillä näkymin 
runsain kolmeen vuoteen.

Ranualaisten mukaan sato-
kausi on reilun viikon edellä 
normaalista. Korpisoilla hilla 
kukkii vielä viikon, ja pääsa-
don marjat kasvavat raakileik-
si pian juhannuksen jälkeen.

– Olemme saaneet yllin kyl-

lin kosteutta, lämpöä ja valoa, 
sanoo hillakauppias Taisto Il-
likainen.

Hän veikkaa, että tästä ke-
sästä voi hyvinkin tulla paras 
hillavuosi pitkiin aikoihin.

– Hyönteisten tekemä pöly-
tys on onnistunut. Aivan tark-
kaa kypsymispäivää ei silti voi 
vielä arvioida.

Ranualle povataan
hyvää hillakesää

STT/TOMI ORAVAINEN
Helsinki

Vuonna 1971 teollisuustyönte-
kijän piti puurtaa kolme tuntia 
kossupullonsa eteen, vuonna 
2008 pulloon riitti puolituntia. 
Suomalaisten alkoholinkulutus 
on kolminkertaistunut 40 vuo-
dessa. Juominen on edelleen 
humalahakuista ja se painottuu 
arjen ulkopuolelle eli iltoihin, 
viikonloppuihin ja juhlapyhiin.

Erikoistutkija Pia Mäkelä 
Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksesta (THL) ynnääkin, että 
lauantai-iltana yhdeksän aikaan 
noin 900000 suomalaista istuu 
lasin ääressä.

– Miehillä alkoholinkulutus 
on kaksinkertaistunut ja nai-
silla lähes kuusinkertaistunut 
40 vuodessa. Litramääräises-
ti tämä miesten juomisen kak-
sinkertaistuminen on merkittä-

vämpää. Kulttuurisesti merkit-
tävämpi muutos on kuitenkin 
naisten juomisen kuusinker-
taistuminen.

Yhteiskunnan tasa-arvoistu-
misen takia nainen voi mennä 
yksin ravintolaan, mikä vuosi-
kymmeniä sitten ei ollut mah-
dollista. Nainen on myös pääs-
syt tasa-arvoisempaan asemaan 
työelämässä, mikä tutkijoiden 
mukaan näkyy alkoholinkäy-
tössä. Vuonna 1968 naisista oli 
täysraittiita 40 prosenttia, nyt 
noin joka kymmenes.

Miesten kurkuista meni alas 
vuonna 2008 kaksi kolmasosaa 
kaikesta juodusta alkoholista. 
Tuolloin kulutus oli reilut 10 
litraa sataprosenttista alkoho-
lia asukasta kohti.

THL julkaisi keskiviikkona 
Suomi juo -teoksen, joka poh-
jautuu vuoden 2008 juomata-
patutkimukseen.

Kotikäyttö lisääntyi
Naisten juomisen yleistyminen 
on tutkijoiden mukaan ”kotiut-
tanut” alkoholinkäytön. Nyt lä-
hes kolme-neljästä kulututusta 
alkoholilitrasta juodaan koti-
ympäristössä.

– Naiset ovat ehkä alkaneet 
hyväksyä puolisonsa juomisen, 
kun se tapahtuu yhdessä puoli-
son kanssa, arvioi erikoistutkija 
Heli Mustonen.

Kotitissuttelun lisääntymi-
nen tarkoittaa myös sitä, että 

lapset näkevät alkoholin käyt-
töä kotona enemmän. Yleensä 
kotona juodaan hillitysti, mut-
ta joka kymmenennellä kerralla 
aikuinen on promillen kännis-
sä. Edelleenkin lapset näkevät 
useammin juovan miehen kuin 
naisen.

Suomalaiset kertovat juomi-
sensa syyksi useimmiten haus-
kanpidon, rentoutumisen ja 
paljon juodaan myös seuran 
vuoksi. Sen sijaan murheisiin 
otetaan vain harvoin. 

Tutkijat toteavat, että mitä 
enemmän juodaan, sitä enem-
män juomiselle myös etsitään 
perusteluja.

Kuudelle prosentilla miehistä 
ja kahdella naisista arvioidaan 
olevan alkoholiriippuvuus.

Naiset kärsivät
Naiset kärsivät toisten juomi-
sesta miehiä enemmän. Juoma-
tapatutkimuksen naisvastaajis-
ta lähes puolet on pelännyt ka-
duilla kohtaamiaan päihtyneitä 
ja viidennestä humalainen on 
ahdistellut tai kiusannut.

– 12 prosenttia naisista kokee, 
että lähiomaisen juominen vai-
kuttaa vakavasti heidän elämän-
menoonsa, sanoo THL:n Alko-
holi- ja huumeet yksikön pääl-
likkö Christoffer Tigerstedt.

Miehistä samaa sanoo neljä 
prosenttia. Vajaat pari miljoo-
naa aikuista kertoo, että heidän 
läheisensä kärsii alkoholiongel-
masta.

Vaikka suomalaiset näkevät 
juomista yhä enemmän, ihmi-
set eivät ole muuttuneet Tiger-
stedtin mukaan sallivimmiksi. 
Tiukennus asenteissa tapahtui 
vuoden 2004 alkoholiveroalen 
jälkeen, jolloin juomisen haitat 
lisääntyivät selvästi.

– Kaikkein vaikeinta on vai-
kuttaa juomiskulttuuriin. Muu-
toksia on tapahtunut suomalai-
sessa juomiskulttuurissa, mutta 
ne ovat vain lisänneet juomista.

Kulutus on lisääntynyt kai-
kissa väestöryhmissä ikään kat-
somatta. 

Pia Mäkelän mielestä märkä 
sukupolvi muuttui kosteaksi 
kansaksi.

Alkoholi: Myös lapset näkevät 
kotona enemmän alkoholin käyttöä

Naisten juominen kuusinkertaistui, miesten 
kaksinkertaistui 40 vuodessa Suomessa

Naisten juomisen yleistyminen on tutkijoiden mukaan ”kotiutta-
nut” alkoholinkäytön. Nyt lähes kolme-neljästä kulututusta alko-
holilitrasta juodaan kotiympäristössä.

Petra Piitulainen/Lehtikuva
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