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Puheenjohtajan palsta

Kaupungit ja maaseutu eivät ole vastak-
kaisia, ne täydentävät toisiaan. Harvaan 
asuttuna maana Suomessa maaseudulla 

tulee olemaan aina merkitys.
Maaseutu ei ole vain maataloutta. Etätyö, vir-

kistysmahdollisuudet, luontomatkailu ja uudet 
elinkeinot ovat jo nyt osa maaseudun arkipäi-
vää. Vihreässä visiossa Suomen eri osat pysy-
vät asuttuina. Maaseutu elää ja voi hyvin. Myös 
luonnon monimuotoisuuden säilyttäjänä maa-
seutu on tärkeä.

Kävin jokin aika sitten koetilalla Paraisilla. Siel-
lä tutkittiin maaseudun, maa- ja metsätalouden, 
mahdollisuutta hiiltä sitovien nielujen kasvatta-
miseen. Tulokset olivat lupaavia. Kestävä met-
sätalous ja nieluja kasvattava maatalous voivat 
olla osa globaalin ilmastonmuutoksen ratkaisua. 
Suomessa voidaan kehittää tekniikkaa ja käy-
tänteitä, joista syntyy ympäristöosaamista myös 
vientiin. Maaseutu on osa ilmastonmuutoksen 
ratkaisua.

Kun katsomme tulevaisuuteen, toivomme ai-
na parasta, mutta on ajateltava myös kriisiaikoja 
ja poikkeuksellisia olosuhteita. Niitä voivat aihe-
uttaa esimerkiksi suuret ympäristömuutokset, 
konfliktit, pakolaisuus ja kulkutaudit. Sellaisissa 
olosuhteissa ruokaturva ja huoltovarmuus ovat 

avainasemassa. 
Kriisitilanteissa 
Suomi on saari, ja 
olemme liian riip-
puvaisia fossiilisis-
ta polttoaineista. 
On panostetta-
va ruokaturvaan, 
huoltovarmuu-
teen ja kestävällä 
tavalla tuotettui-
hin biopolttoai-
neisiin.

Viimeaikaisil-
la kotimaan reis-
suillani erityisesti 
kaksi asiaa on tul-
lut vastaan. En-
simmäinen on 
maataloudesta 
elantonsa saavien 

Kun vihreä puolue perustettiin, tavoite oli 
tehdä se tarpeettomaksi. Toive oli, että 
muut puolueet omisivat ympäristöasiat. Ja 

että maailma kehittyisi parempaan suuntaan. 
Ainakaan vielä näin ei ole tapahtunut. Ilmas-

tonmuutos etenee vauhdilla, ilmasto lämpenee 
ja äärisäät lisääntyvät. Samaan aikaan luonnon 
monimuotoisuus heikkenee siten, että puhutaan 
jo maapallon historian kuudennesta sukupuut-
toaallosta. Merien muovilautat ja mikroskoop-
pisen pienet mikromuovit sekä napa-alueiden 
jäätiköiltä löytyvät kemikaalijäämät kertovat val-
tavista globaaleista ympäristöongelmista. 

Löytyy myös lohdullisia ja toivoa antavia esi-
merkkejä. Suomessa sisämaan vesistöjen tila on 
parantunut muutamassa vuosikymmenessä, kun 
tehtaiden ja taajamien jätevesiä ruvettiin puh-
distamaan. Globaali esimerkki onnistumisesta 
on otsonikadon pysäyttäminen yhteisellä Mont-
realin sopimuksella. 

Toivoa siis on. Toivoa antaa myös se tosiasia, 
että ihmiskunnalla on riittävä osaaminen ja tek-

Meitä tarvitaan edelleen!

niikka ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tällä 
hetkellä kyse on tahdosta ja etenkin poliittisista 
päätöksistä. Politiikalla pitää ohjata siihen suun-
taan, että päästöillä on oikea hinta ja että saas-
tuttaja maksaa. Ympäristönsuojelusta ei pidä 
maksaa extraa, vaan taloudellisten ohjauskeino-
jen on tuettava kestäviä valintoja. 

Tekemistä riittää, ja näihin talkoisiin tarvitaan 
jokaista. Itse näen niin, että jokainen pienikin 
askel oikeaan suuntaan on voitto, tapahtui se 
sitten valtakunnan politiikassa, pienen maaseu-
tukunnan valtuustossa tai yhden ihmisen kulu-
tuspäätöksessä. 

Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnosta huo-
lehtiminen kiinnostavat ihmisiä maaseudulta 
kaupunkeihin – teineistä isovanhempiin. Teh-
dään siis yhdessä pienempiä ja isompia tekoja 
parempaan suuntaan. Meitä vihreitä tarvitaan 
edelleen. 

Silja Keränen
Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja

ihmisten jaksaminen. Ilmastonmuutoksen vai-
kutukset, katovuodet ja säiden ääripäiden vaih-
telut syövät kannattavuutta, mutta vaikuttavat 
myös henkiseen jaksamiseen. Ketään ei saa jät-
tää tällaisessa tilanteessa yksin. Ilmastonmuu-
toksen lisätessä epävarmuutta yhteiskunnan on 
kannettava myös osansa vastuusta.

Toinen paljon esille noussut asia on maaseu-
dun yhteisöllisyys ja sen tukeminen. Etenkin 
maaseudulla asuvat nuoret ja maaseudulle siir-
tyvät kaipaavat mahdollisuuksia yhteisiin har-
rastuksiin ja monenlaiseen yhteistoimintaan. 
Vanhoja rakennuksia, esimerkiksi kouluja, seisoo 
tyhjillään. Saataisiinko näistä tehokkaammin ti-
loja yhteiseen toimintaan?

Kaupungin ja maaseudun yhteispeliä tarvi-
taan yhä enemmän myös terveellisen ruoan 
tuotannossa. Kaupungeissa kasvaa tietoisuus 
puhtaiden elintarvikkeiden merkityksestä. Maa-
seudulla näitä elintarvikkeita osataan tuottaa. 
Kaupungeissa perustetaan ruokaosuuskuntia. 
Maaseudulla panostetaan puhtaiden elintarvik-
keiden tuotantoon. On aika tuottajien ja kulutta-
jien yhteispelille, kestävän kehityksen Suomelle.

Pekka Haavisto
Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja

Maaseudun ja kaupunkien yhteispeli
Kuva: Miika Manninen
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Me vihreät haluamme ke-
hittää suomalaista maa-
taloutta. Paljon tehdään 

hyvin jo nyt, mutta paljon on myös 
parantamista. Nykytila ei ole hyvä ke-
nellekään: viljelyn taloudellinen kan-
nattavuus on heikko ja maatalouden 
osuus Suomen kasvihuonekaasupääs-
töistä on 20 %. Kuluttajat haluavat 
laadukasta, kestävästi tuotettua koti-
maista ruokaa ja tuotantoeläimille pa-
rempaa hyvinvointia. 

Haluamme, että tulevaisuudes-
sa syömämme ruoka on ravitsevaa, 
sitä ei mene hukkaan ja sen tuottami-
nen kuormittaa maapalloa mahdolli-
simman vähän. Haluamme vähentää 
eläinperäisten tuotteiden käyttöä ja sa-
malla varmistaa, että tuotantoeläimet 
voivat hyvin. 

Haluamme, että suomalainen ruo-
antuottaja pärjää hyvin ja voi olla 
ylpeä työstään. 

Näemme, että ruoantuotannossa 
on tapahtumassa murros: kuluttajien 
rooli vahvistuu, erilaiset tavat tuottaa 
ruokaa kehittyvät ja globaalin ilmas-
tonmuutoksen myötä maatalousalueet 
siirtyvät. Kaikkien näiden muutosten 
rinnalla huoltovarmuudesta on huo-
lehdittava. Ruoantuotantoa tulee olla 
Suomen eri alueilla tulevaisuudessa-
kin. 

Vihreiden maatalousohjelmassa ko-
ko valtava asiakokonaisuus ja tavoitel-
tavat toimenpiteet on jaettu kolmen 
teeman alle: Kestävämpi kulutus, Kes-
tävämpi tuotanto sekä Kestävämpi ta-
lous ja yhteiskunta. 

Kestävämpi kulutus

Tavoitteenamme on ruoan kestävä 
kulutus: kestävät ruokavalinnat 
edistävät ihmisten terveyttä, noudat-
tavat kestävän kehityksen periaatteita 
ja ottavat samalla huomioon kulttuu-
rin sekä ihmisten ja eläinten oikeudet. 
Terveellisen, ekologisen ja eettisen 
ruoan pitää myös olla kaikkien saata-
villa, tulotasosta ja asuinpaikasta riip-
pumatta. 

Haluamme kasvattaa ruo-
an arvostusta, lisätä kuluttajien ja 
tuottajien vuoropuhelua, lisätä kulut-
tajien tietämystä ruoantuotannosta 
sekä kannustaa pienimuotoiseen ruo-
antuotantoon esimerkiksi kaupunki-
viljelmin. 

Tällainen tiedon ja ymmärryksen li-
sääminen, josta käytetään myös termiä 
ruokakansalaisuus, vähentää osaltaan 
ruokahävikkiä. Tällä hetkellä Suomes-
sa syömäkelpoisesta ruoasta roskiin 
päätyy noin 10–15 %. Roskiin pää-
tynyt ruoka on turhista turhin ym-
päristörasite. Ruokahävikkiä pitää 
vähentää esimerkiksi neuvonnalla se-
kä siten, että julkiset keittiöt myyvät 
tai lahjoittavat nykyistä tehokkaam-
min ylijääneen ruoan. 

Vähemmän eläinperäisiä tuotteita

Eläintuotteiden tuotanto kuormittaa 
ympäristöä merkittävästi enemmän 
kuin kasvipohjaisten elintarvikkeiden 
tuotanto. Vihreiden tavoite on puolit-
taa eläinperäisten tuotteiden kulutus. 

Kohti kestävämpää ja reilumpaa maataloutta 

Vihreiden maatalouspoliittinen ohjelma

vuoropuhelua tuottajien ja kuluttajien välillä. Aktii-
vista ruokakansalaisuutta voi toteuttaa esimerkiksi 
ottamalla osaa yhteisö- tai kumppanuusmaatalou-
teen, ruokapiiritoimintaan tai kaupunkiviljelyyn. 
Myös kuntien ruokapalveluissa on paljon mahdol-
lisuuksia ruokakansalaisuuden edistämiseksi. Niitä 
ovat esimerkiksi lähiruokahankinnat ja ruokatietoi-
suuden lisääminen.  

Ruokajärjestelmän muutos edellyttää, että ku-
luttajilla on mahdollisuus toimia uudella tavalla. 
Vihreät, ja erityisesti meviläiset, haluavat edistää 
aktiivisesti ruokatietoisuutta ja ruokakansalaisuutta 
niin kuntapolitiikassa kuin valtakunnan politiikassa-
kin. Ruoka on liian arvokas asia jätettäväksi politii-
kan sivupoluille. 

Merja Saarinen
Kirjoittaja on Maaseutu- ja erävihreiden

jäsen, joka tutkii työkseen ruoan elinkaarisia
ympäristövaikutuksia ja ruokajärjestelmän

kestävyyttä. Hänen erityisalaansa on
ravitsemuksen huomioonottaminen ruoan

ympäristövaikutusten arvioinnissa.  

Kuluttajasta aktiiviseksi ruokakansalaiseksi 

Se on tavoitteena kunnianhimoinen, 
ja vastaa Suomessa noin 70-luvun ta-
soa. Huomionarvoista on, että myös 
Kiina on asettanut tavoitteeksi puolit-
taa lihankulutuksen.

Keinovalikoiman voi jakaa karkeas-
ti kolmeen osaan: hintaohjaus, julkiset 
hankinnat sekä neuvonta ja tiedot-
taminen. Kaikkia keinoja tarvitaan, 
mutta hintaohjaus on näistä tehok-
kain. Siitä syystä esitämme eläintuote-
veroa. Silloin eläinperäisten tuotteiden 
hinta nousee suhteessa kasvisruokaan.

Eläintuoteverosta

Minulla meni muutama vuosi pures-
kellessa tätä eläintuoteveroa. Vihreät 
nuoret esitti sitä viitisen vuotta sitten, 
jolloin se tuomittiin laajasti. Kun tä-
män maatalouspoliittisen työn myötä 
punnitsimme erilaisia keinoja kulu-
tuksen ohjaamiseksi, havaitsimme, et-
tä eläintuotevero on parhaimmasta 
päästä. Se on tasapuolinen sekä koti-
maiselle että ulkomaiselle tuotannolle. 
Moni muu keino, esimerkiksi tukien 
vähentäminen, kun iskee vain suoma-
laiseen tuotantoon. 

Kun eläintuoteveroon kytketään 
vielä eläinten hyvinvointi-indeksi se-
kä päästöperusteisuus, varmistetaan, 
että vero ei ohjaa kulutusta kohti hal-
vempia eläintuotteita, vaan oikeasti 
vähentää sitä. Hyvinvointi-indeksiin 
kytkeminen tarkoittaa, että vero on 
pienempi eläinten hyvinvoinnin eri-
tyisen hyvin huomioiden tuotetuille 
tuotteille.

Vihreät julkaisivat uuden maatalousohjelmansa syyskuussa 2018. Maaseutu- ja erävihreät, tuttaval-
lisemmin meviläiset, olivat aktiivisesti mukana ohjelman teossa. Allekirjoittanut veti ohjelmaa val-
mistellutta työryhmää. Mukana olivat Mevin hallituksesta myös maidontuottaja Maisa Juntunen 
Kangasniemeltä sekä luomuasiantuntija Sampsa Heinonen Loimaalta. Työryhmän jäsenistä puolet oli 
maataloustuottajia eri puolilta Suomea ja toinen puoli oli meitä toimialan ulkopuolisia, mutta jollain 
tavalla maatalouden kanssa tekemisissä olevia. 

Kotitarveviljely ja esimerkiksi kanojen pito opettavat arvostamaan sekä ruokaa että tuottajaa. Kanat ovat tuotantoeläimistä hel-
poimpia, silti niidenkin hankinta ja hoito vaativat harkintaa, tietoa ja valmistautumista. Kuva: Marika Tudeer

Ruokajärjestelmämme ei ole tällä hetkellä kestä-
vä, vaan se kuormittaa ympäristöä ja viljelijöitä 

eivätkä eläinten oikeudet aina toteudu. Tilannet-
ta voidaan parantaa monilla toimilla. Viime kädes-
sä kuitenkin ihmiset kuluttajina ja kansalaisina ovat 
avainasemassa muutoksen mahdollistamisessa ja 
aikaansaamisessa. Ilman kuluttajien aktiivisuutta 
muutos markkinoilla ei tapahdu. Ilman kansalaisten 
aktiivisuutta, tai vähintään hyväksyntää, muutosta 
ei tapahdu myöskään ruokapolitiikassa.

Aktiivinen ruokakansalainen tunnustaa ruoan 
erityisen aseman ja on tietoinen ruoan kokonaisval-
taisesta laadusta. Aktiivinen ruokakansalainen on 
halukas toimimaan osana parempaa ja kestäväm-
pää ruokajärjestelmää. Kestävässä ruokajärjestel-
mässä ruoka on terveellistä ja turvallista ja se on 
eettisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettu. Kes-
tävässä ruokajärjestelmässä ruoan tuottajat saavat 
oikeudenmukaisen korvauksen tekemästään työstä 
ja reilun osan ruokaketjun taloudellisesta tuotosta. 

Ruokakansalaisuuden toteutuminen edellyttää 
(oikeaa) tietoa ruokajärjestelmän toiminnasta ja 
vaikutuksista, tuotantoketjujen läpinäkyvyyttä ja 
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Kestävämpi tuotanto

Vihreiden tavoitteena on tehdä suo-
malaisesta maataloudesta maailman 
eettisintä ja kestävintä. Tähän on erin-
omaiset mahdollisuudet viljelijöiden 
osaamisen, koko elintarvikeketjun 
läpinäkyvyyden sekä maailman puh-
taimpiin kuuluvan ruoan ansiosta. 
Valmista ei vielä kuitenkaan ole: il-
mastonmuutoksen osalta puhutaan jo 
ilmastokatastrofista, luonnon moni-
muotoisuus heikkenee edelleen, tuo-
tannon hyötysuhdetta voi kasvattaa 
ja tuotantoeläinten hyvinvoinnissa on 
parannettavaa.

Maataloudella ja maatalousympäris-
töllä on merkittävä rooli matkalla 
kohti hiilineutraalia Suomea. Vilje-
lytapoja ja maan hoitoa kehittämällä 
hiiltä sitoutuu peltoon entistä tehok-
kaammin. Biokaasulaitokset sekä au-
rinkovoimalat nousevat merkittäväksi 
osaksi Suomen energiantuotantoa. 
Tavoitteena on hidastaa ilmaston-
muutosta muuttamalla maatalous 
nettohiilipäästäjästä hiilinieluksi.

On odotettavissa, että Pohjois-
Euroopan rooli ruoantuotannossa 
kasvaa. Meidän olosuhteemme huo-
nontuvat todennäköisesti vähemmän 
kuin monilla nykyisin edullisemmil-
la tuotantoalueilla. Globaali vastuum-
me ruoantuotannon riittävyydestä ja 
kestävyydestä tulee kasvamaan.

Miten tämä kaikki sitten tehdään?

Peltojen hiilensidonnassa on valtavas-
ti potentiaalia. Tällä hetkellä pelto-
viljely on kasvihuonekaasupäästöjen 
lähde, kun se voisi olla hiilinielu. Tur-
vemaat tuottavat 40 % maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöistä, joten nii-
den viljelytekniikoihin on kiinnitettä-
vä erityistä huomiota. Esitämme myös 
uusien turvepeltojen raivauskieltoa 
koko EU:n alueelle. Jossain määrin 
huonotuottoisia turvepeltoja on syy-
tä metsittää. Massiivista peltojen pa-
ketointia vihreät ei kannata, koska 
Suomen rooli globaalissa ruoantuo-
tannossa tulee kasvamaan, ja siihen 
tarvitaan peltoja.

Kunnon buustaus biokaasutuo-
tantoon tarvitaan ihan ehdottomasti, 
koska tällä hetkellä vain murto-osas-
ta lantaa tuotetaan biokaasua. Biokaa-
su voisi korvata fossiiliset polttoaineet 
maatalouskoneissa. Tuotantoproses-
sista saadaan myös sähköä ja lämpöä. 
Lisäksi biokaasutuksesta tuleva mädä-
tejäännös on erinomaista lannoitetta 
– paljon parempaa kuin käsittelemä-
tön lanta. 

Luomun rooli tulevaisuudessa

Tällä hetkellä kestävintä tuotantoa on 
luomu. Vihreät haluaa kasvattaa luo-
mun suhteellista osuutta tämänhet-
kisestä 12 prosentista 30 prosenttiin 
vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi ha-
luamme siirtää useita luomun hyviä 
käytäntöjä tavanomaiseen tuotantoon. 
Tällä tavoin kestävimmät käytän-
nöt yleistyvät ja vähittäinen siirtymi-
nen luomuun helpottuu. Osa toimista 
olisi pakollisia joko hehtaaripohjais-
ten tukien ehtoina tai osana eläinsuo-
jelulakia. Esimerkiksi viljelykierto, eli 
viljeltävien kasvien vaihtaminen muu-
taman vuoden välein, on luomussa pa-
kollista ja tavanomaisessakin viljelyssä 
laajalti käytössä. Mielestämme sen tu-
lee olla pakollista myös tavanomai-
sessa viljelyssä, koska viljelykierto 
ylläpitää peltojen kuntoa yksipuolista 
viljelyä paremmin. 

Pakollisten toimien lisäksi haluam-
me kehittää maatalouden ympäristö-
korvausjärjestelmää, jossa maksetaan 
ympäristöön liittyvistä toimenpiteis-
tä, esimerkiksi kosteikon perusta-
misesta tai maisemalaiduntamisesta. 
Tällä hetkellä viljelijän täytyy erik-
seen liittyä mukaan ympäristökorva-
usjärjestelmään ja systeemi on varsin 
byrokraattinen. Haluamme, että byro-
kratiaa karsitaan ja että jokainen vil-
jelijä on järjestelmän piirissä valiten 
sitten omalle tilalleen sopivimmat toi-

Hiilen sidonta on puhuttanut politiikan ja met-
säalan ammattilaisia pitkään, erityisesti osa-

na EU:n LULUCF-kokonaisuutta.  Usein on kuitenkin 
keskitytty vain metsiin sitoutuneeseen hiileen ja 
puuston hakkuumääriin. Maatalousmaan käytös-
tä hiilen sidonnassa ei ole juuri keskusteltu, vaikka 
pellossa hiili tuottaa moninkertaisen hyödyn.

Kehityksen pioneeri, Soilfood Oy on osoittanut, 
että maan hoitoon on monia hyviä ratkaisuja. Bio-
hiilen käyttö on yksi tehokkaimmista keinoista lisä-
tä maan hiilivaroja nopeasti ja pysyvästi (300–3000 
vuodeksi). Biohiili on puusta tai muusta kasvimas-
sasta valmistettua kiinteää ainetta. Yhteen gram-
maan hiiltä saadaan 3–300 neliömetrin pinta-ala. 
Hiilto tehdään hapettomassa kammiossa (retortti), 
jonka lämpötila nostetaan 400 asteeseen. Kiinte-
än hiilen lisäksi kasvista höyrystyy palavia puukaa-
suja (bioenergiaa) sekä tervamaisia tisleitä, joita 
voidaan käyttää monien synteettisten kemikaalien 
korvaajina.

Biohiilen lisääminen pitää yhdistää orgaanisten 
ravinteiden kierrätykseen sekä maan biologisen ak-

Hiiltä ja elämää maahan

tiivisuuden lisäämiseen. Jo nyt on saatavissa bio-
hiiltä ja orgaanisia ravinteita sisältäviä komposteja, 
joilla maan kasvukunto ja vedenpidätyskyky voi-
daan palauttaa nopeastikin. Hiilen varastoinnissa 
voi nyrkkisääntönä käyttää suhdetta yksi kilo bio-
hiiltä maahan laitettuna vastaa 3,5 kg CO2 eq kasvi-
huonekaasujen päästöjä.

Tanskassa peltojen hiilivarat ja niiden kasvattami-
nen on otettu vakavasti esiin hiilen sidontaan sekä 
biohiilen käyttöön liittyvissä laskelmissa. Vastaavas-
ti hiilen sidonta pitää saada maatalous- ja ympä-
ristöpolitiikan ajuriksi myös Suomessa, koska hiilen 
sidonnasta peltoon voidaan saada monia tuotan-
toon ja ympäristönhoitoon liittyviä hyötyjä.

Kari Tiilikkala
Kirjoittaja on Maaseutu- ja erävihreiden jäsen. 

Hän on tutkinut biohiilen käyttöä vuodesta 2013
ja on mukana hiilineutraalien tekniikoiden

kehityksessä sekä kaupallistamisessa
globaaleilla markkinoilla.

met. 

Kasviproteiinit ja tuotantoeläimet

Haluamme merkittävästi lisätä suo-
malaista kasviproteiinin tuotantoa. 
On surullista, että vaikkapa nyhtökau-
ran raaka-aineet, härkäpapu, herne ja 
kaura, joudutaan tuomaan ulkomailta. 
Suomessa ei ole sopivaa tuotantoa tai 
jalostusta. Tähän on syytä saada muu-
tos, ja panostaa kasviproteiinien tuo-
tantoon sekä jatkojalostukseen.

Tuoreen Eurobarometrin mukaan 
90 % suomalaisista haluaa nykyistä 
parempaa kohtelua tuotantoeläimille. 
Siksi vihreiden mielestä eläinsuojelu-
lain tulee olla huomattavasti kunnian-
himoisempi kuin Sipilän hallituksen 
esitys. Kunnianhimoinen eläinsuo-
jelulaki on myös tuottajan etu, koska 
silloin vältetään investoinnit tuotan-
toon, joka ei muutaman vuoden päästä 
käykään kaupaksi. Virikehäkkikanalat 
ovat tästä esimerkki: tuottajat inves-
toivat lain sallimiin kanaloihin. Lidl 
oli ensimmäinen, joka ilmoitti lo-
pettavansa virikehäkkikananmunien 
myynnin, koska kuluttajat haluavat 
onnellisempien kanojen munia. Tuot-
tajille on katastrofaalista, jos tehdyt 
investoinnit ovat yhtäkkiä turhia, kun 
tuote ei käy kaupaksi. Riittävän tiukka 
eläinsuojelulaki estää tällaiset virhein-
vestoinnit.

Eläinten hyvinvoinnin lisäksi ha-
luamme varmistaa, että antibioottien 
teho säilyy ja että antibiooteille vas-
tustuskykyisiä bakteerikantoja ei pää-
se syntymään kiihtyvään tahtiin. On 
vaarana, että tulevaisuudessa antibi-
ootit eivät enää autakaan ja nykyi-
sin helpostikin hoidettavissa olevista 
sairauksista tulee hengenvaarallisia. 
Monissa maissa tuotantoeläimille an-
netaan antibiootteja ennaltaehkäi-
sevästi, eli vaikka eläin ei olisi sairas. 
Suomessa näin ei tehdä, vaan meillä 
antibioottia annetaan vain lääkkeeksi 
sairaalle eläimelle. Tämä erinomainen 
suomalainen käytäntö pitää laajentaa 
maailmanlaajuiseksi. EU:sta on hyvä 
aloittaa unionin yhteisen maatalous-
politiikan ansiosta. 

Laajamittainen naudanlihan- ja maidontuotanto ei ole ympäristön kannalta kestävää. Laiduntavilla eläimillä on silti paikkansa kes-
tävässä maataloudessa. Laidunmaat lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Nurmea voidaan viljellä sellaisillakin alueilla, jotka eivät 
oikein sovellu muuhun maataloustuotantoon, nurmimaa sitoo hiiltä ja lanta on erinomaista lannoitetta.

Haluamme kehittää
maatalouden ympäristö-

korvausjärjestelmää



Vihreä maa Vihreä maa

8 9

Vihreä maa
kuitenkin johtaa helposti esimerkik-
si tilojen hallinnolliseen pilkkomiseen 
ja sitä kautta tukikaton kiertämiseen. 
Maltillisen progressiivisesti pienenevä 
tuki ei tällaista hallinnollista kikkailua 
mahdollistaisi. 

Kansallisissa tuissa isoin esittä-
mämme muutos on suorien eläinyk-
sikkökohtaisten tukien vähentäminen 
ja rahan suuntaaminen eläinten hy-
vinvointikorvauksiin. Eli sen sijaan, 
että maksetaan lehmän tai lampaan 
pitämisestä, maksetaankin toimenpi-
teistä, joilla eläin voi paremmin. 

Rehellisyyden nimissä on sanottava, 
että tavoitteemme on myös vähentää 
maataloustukien kokonaismäärää. It-
se näen asian niin, että maatalouden 
kokonaistukipotti (joka on vuositasol-
la noin 2,8 miljardia) pienenee maltil-
lisesti. Samaan aikaan olennaista on 
kannattavuuden parantaminen ja tu-
kien uudelleensuuntaaminen.  

 
Paukut osaamiseen

Kun maatalousohjelmatyön vetäjänä 
pääsin perehtymään alaan ulkopuo-
lisena, ei voi kuin kunnioittaa tuot-
tajien ammattitaitoa. Vaikka perunan 
saa kasvamaan kaltaisenikin diplomi-
insinööri, tarvitsee maanviljelijä ny-
kypäivänä aivan valtavasti tietoa ja 
osaamista. Itse tuotantotekniikoiden 
lisäksi tulee hahmottaa koko maatalo-
us- ja ruokaketju sekä ymmärtää tule-
vaisuuden tuomat mahdollisuudet.

Maatalouden osaamiseen pitää pa-
nostaa. Tarvitaan rahaa neuvontaan, 
koulutukseen, tutkimukseen ja tuo-
tekehitykseen. Yhtenä konkreettise-
na keinona vihreät esittää Business 
Finlandin (entinen TEKES) tukien 
sekä ELYjen yritystukien avaamis-
ta myös maatalousyrittäjille. Tutki-
musrahoituksen osalta painopistettä 
tulee siirtää hiilensidontaan, maata-
louden mikrobiologiaan, ekologiaan, 
ympäristönmuutosta huomioivaan ja-
lostukseen, maatalous- ja maatalous-
tukipolitiikan kehittämiseen, kestävän 
maatalouden käytäntöihin, eläinten 
hyvinvointiin, luomututkimukseen se-
kä uusien ruoantuotantotapojen tutki-

Kestävämpi talous ja
yhteiskunta

Vihreät haluaa, että suomalai-
nen maanviljelijä saa työstään kun-
nollisen korvauksen. Haluamme, 
että maataloustukiin käytetyt veroeu-
rot käytetään mahdollisimman järke-
västi. Haluamme, että maatalousalan 
neuvontaan, koulutukseen, tutkimuk-
seen ja tuotekehitykseen panostetaan 
kunnolla. 

Vihreät haluaa myös pitää suoma-
laisen maaseudun elinvoimaisena, ja 
maataloudella on tässä merkittävä 
rooli. Ruoantuotannon riittävä oma-
varaisuus sekä kriisitilanteiden huol-
tovarmuus on varmistettava – myös 
tuotantopanosten eli polttoaineiden, 
lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden 
sekä valkuaisen osalta. Maataloustuo-
tannon osaaminen, tuotteiden jalostus 
sekä infrastruktuuri ovat keskeinen 
osa huoltovarmuutta. Niistä on pidet-
tävä kiinni ja niitä on kehitettävä edel-
leen.

Kannattavuus ylös

Sipilän hallituksen kunniaksi on sa-
nottava, että hekin suhtautuvat 
maatalouden kannattavuuden paran-
tamiseen antaumuksella. Tulemme 
perehtymään tarkoin heidän aset-
tamansa selvityshenkilö Karhisen 
raporttiin keinoista maatalouden kan-
nattavuuden parantamiseksi. Itse asi-
assa ajattelimme asiaa hyvin samalla 
tavalla. Tiistai-päivänä kirjoitin mei-
dän ohjelmaluonnokseemme: ”Sel-
vitetään monipuolisesti maatilojen 
kannattavuuden parantamista ja tuki-
riippuvuuden vähentämistä.” Torstai-
päivänä hallitus julkisti, että Karhinen 
rupeaa selvittämään keinoja maata-
louden kannattavuuden parantami-
seksi.

Maanviljelijän tilannetta paran-
taa myös se, että byrokratia on järke-
vää ja inhimillistä. Nythän näin ei aina 
ole. Jos viljavuusanalyysi peltolohkolta 
on ottamatta, tarkoittaa se automaat-
tisesti tukivähennystä. Ei suinkaan 
kehotusta ottaa puuttunut analyy-

si. Järkevyys on myös kaukana, kun 
Seinäjoelta ajetaan Kainuuseen tar-
kistamaan hankkeen maksatuspää-
tös. Vihreät haluaa, että valvonnassa 
keskitytään olennaiseen, järjestelmät 
selkiytetään ja karsitaan päällekkäi-
syydet pois. Muutetaan tuki- ja elin-
tarvikevalvonnan asennetta enemmän 
neuvovaksi ja tukevaksi kuin sankti-
oivaksi. Sanktiot kuuluvat niille, jotka 
tahallaan ja omaa etua tavoitellen rik-
kovat ehtoja. 

 
Kohti kestävää tukipolitiikkaa

Haluamme uudistaa maatalous-
tukijärjestelmän kestävämmäksi. 
Nykyinen tukijärjestelmä ei toimi te-
hokkaasti ympäristön tai maatalous-
yrittäjien kannalta: ilmastonmuutos 
etenee, luonnon monimuotoisuus 
heikkenee ja kannattavuus on surkea. 
Maataloustukipolitiikalla tulee vastata 
näihin haasteisiin.

keaa, ellei mahdotonta. Jos palkitseminen (tuki, 
korvaus) on subjektiivisen arvion varassa, on vilje-
lijän oikeusturva vaarassa. Tulosperusteisuus vaatii 
vielä kovasti selvitystyötä.

Luomuviljely on merkittävin, mutta kuitenkin 
vain yksi tapa lähestyä kestävän maatalouden ide-
aalia. Luomuviljelyn tavoitteet kokonaisuutena ovat 
vihreiden tavoitteita.  Olemme kuitenkin halun-
neet, että nykyisen kahtiajaon (ei-luomu ja luomu) 
sijaan luomutuotantoon liittyvistä kestävyyden ele-
menteistä voisi poimia myös vain osan, jolloin pie-
niäkin askelia kohti kestävyyttä tuettaisiin.

Ohjelmassa esitetään myös sadonkorjuuvelvoit-
teen palauttamista, jättäen jousto epäsuotuisille 
luonnonoloille ja vastaaville. Sadon saamisen pi-
tää kuitenkin olla viljelyn perimmäinen tarkoitus 
ja oikeutus maatalouteen laitettaville resursseille. 
Pelkät myönteiset ulkoisvaikutukset (luonnon mo-
nimuotoisuus, hiilensidonta ym.) eivät yksinään 
riitä, ruoka on se keskeisin motiivi maatalouden 
harjoittamiselle.

Petri Leinonen
Maanviljelijä Torniosta

Tukea tulosten mukaan

Nykyinen tukijärjestelmä
ei toimi ympäristön tai

maatalousyrittäjien
kannalta

miseen.
 

Lopuksi

Vihreät näkee, että maatalouspoli-
tiikka pitää uudistaa perusteellisesti. 
Maatalous voi olla nykyistä kestäväm-
pää – taloudellisesti, ekologisesti, so-
siaalisesti ja eettisesti. Me haluamme 
olla tekemässä tätä muutosta.

Tunnustamme maatalouspolitiikan 
moniulotteisuuden ja vaikeuden. Suu-
rin osa ohjelmassa esitetyistä toimen-
piteistä vaatii tuekseen tutkimusta ja 
laskentaa, jotta ne palvelisivat visio-
tamme kestävästä ruokatuotannosta. 
Toisaalta emme pelkää asettaa tavoit-
teita kehityksen suunnasta; ilman pää-
määrää emme kykene uudistumaan.

 
 Silja Keränen

Kirjoittaja on kajaanilainen diplomi-
insinööri, Maaseutu- ja erävihreiden 

puheenjohtaja ja vihreiden maatalous-
poliittisen työryhmän puheenjohtaja

Pitkän tähtäimen tavoite maata-
loustukipolitiikassa on siirtyminen 
kohti tulosperusteisuutta sekä kustan-
nus-hyöty-arvioihin perustuvaa tuke-
mista. Tällä hetkellä tukia maksetaan 
pääsääntöisesti toimenpiteistä, joiden 
ajatellaan parantavan ympäristön tilaa 
tai eläinten hyvinvointia. Yleensä näin 
käykin, mutta ei aina. Tuloksista mak-
saminen sekä kustannus-hyöty-arvi-
ointi parantavat tuloksia ja tehostavat 
julkisen rahan käyttöä. Tällainen siir-
tymä vaatii kuitenkin lisää tutkimus-
ta ja selvityksiä.

Vihreät linjaa maatalousohjelmas-
sa varsin yksityiskohtaisesti eri tu-
kimuodoista. Esimerkinomaisesti 
voisin nostaa muutaman asian. EU:n 
maksamissa maataloustuissa halu-
amme tukien vähenevän progressiivi-
sesti peltohehtaarimäärän kasvaessa. 
EU-komissiokin on huolissaan tuki-
en päätymisestä pääosin suurille tiloil-
le. Se esitti ratkaisuksi tukikattoa, joka 

Kuva: Miika Manninen

Viljelijän kvartaali ei ehkä ole ihan neljännes-
vuosisataa, mutta ajatus lienee selvä; maatalo-

us on pitkäjänteistä toimintaa. Satsaukset peltojen 
kasvukuntoon, rakennuksiin tai muuhun tuotan-
nossa välttämättömään infraan joudutaan laske-
maan pitkän takaisinmaksuajan varaan. Muutos 
maatalouspolitiikassa on viljelijän näkökulmasta ai-
na riski.

Viljelijä kohtaa maatalouspolitiikan konkreetti-
sesti säädösten, tukihaun ja niihin liittyvien val-
vontojen yhteydessä. Tältä osin on valitettavasti 
todettava, että "häntä heiluttaa koiraa" monis-
sa asioissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi annetut 
normit ja määräykset muuttuvat helposti itseis-
arvoisiksi ja päämäärän kannalta epäoleellisetkin 
poikkeamiset rangaistaan ankarimman kautta.

Vihreiden maatalousohjelmassa esitämme tu-
kimaksujen perustan muuttamista kustannuspe-
rusteisesta enemmän tulospohjaiseksi. Esimerkiksi 
ilmaston-, vesien- tai eläinsuojelun näkökulmas-
ta idea on terve: tuloksesta maksetaan. Tämä sisäl-
tää merkittävän byrokratiariskin: vuosien välisestä 
vaihtelusta johtuen tulosten arviointi on usein vai-
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Muutin kuusi vuotta sit-
ten perheeni kanssa Hel-
singistä Kangasniemelle 

Etelä-Savoon. Tavoitteena oli luon-
nonläheinen ja merkityksellinen elä-
mä rauhallisessa ympäristössä, jossa 
lasten on kiva kasvaa. Toinen keskei-
nen syy muuttoon oli kiinnostus ruoan 
alkuperää ja omavaraisempaa elämää 
kohtaan.

Etätyön tekemisen ja monien mui-
den vaiheiden jälkeen en päätynytkään 
kasvattamaan ruokaa vain itselleni 
vaan myös muille: ryhdyin luomuvil-
jelijäksi ja maidontuottajaksi Ollina-
hon tilalle. Kasvissyöjästä tuli lihan- ja 
maidontuottaja, eikä tätä ammatin-
vaihtoa ihan downshiftaamiseksi voi 
kutsua. Sain juuri sitä mitä hain: mer-
kityksellisen työn ja aiempaa rau-
hallisemman elämän lähellä luontoa. 
Tavoitteena on tuottaa ruokaa mah-
dollisimman kestävällä tavalla niin 
eläinten hyvinvoinnin, ympäristön, il-
maston kuin oman ja perheen hyvin-
voinnin kannalta.

Sain paljon enemmän kuin olin 
osannut odottaa. Maaseudulle muut-
taessani pääsin osaksi seutumme laa-
jaa yhteisöllistä elämää. Täällä toimii 
niin aktiivisia kyläseuroja kuin paljon 
muitakin yhdistyksiä ympäri kunnan. 
On ollut ilo huomata, että yhteistyötä 
on paljon myös yhdistysten välillä. Va-
paaehtoistyön määrä täällä on usko-
maton. Samaa kuulee ympäri Suomen.

Muutto uudenlaiseen elämään 
maalla on avannut silmäni ymmärtä-
mään, miten monipuolinen maa Suo-
mi on ja miten moninaista maaseutu 
on. Suurin osa Suomea voidaan laskea 
maaseuduksi. Monien kaupunkienkin 
alueista osa on, varsinkin kuntaliitos-
ten jälkeen, ehtaa idyllistä maaseutua. 
Toisaalta olen herännyt myös siihen, 
että maanviljelijänä olen maaseudulla-
kin osa pientä, joskin elintärkeää vä-
hemmistöä.

Maaseudun moninaisuus näkyy 
monipuolisessa yritystoiminnassa ja 

Voimaa kuin pienessä kylässä
erilaisissa syissä muuttaa maalle. Mo-
nelle eläkeläiselle maaseutu tarjo-
aa mielekästä tekemistä korvaamaan 
työelämän jättämän aukon. Lapsille se 
antaa luonnonläheisen kasvuympäris-
tön. Moni perhe valitsee maaseudun, 
jos vain peruspalvelut ovat kunnos-
sa. Työpaikan fyysisestä sijainnista 
riippumaton tietotyöläinen voi halu-
ta kiireisen työtahdin vastapainoksi 
toimiston keskeltä luontoa. Käsityö-
läiselle maaseutu voi tarjota edullisen 
työtilan, taiteilijalle inspiroivan ympä-
ristön luoda ja kenties tarjota työtiloja 
myös muille. Yrittäjä voi löytää logis-
tisesti järkevän sijainnin. Jos perheen 
työpaikat ovat eri paikkakunnilla, voi 
paras paikka kodille olla paikkakun-
tien puolessa välissä maalla. Kaikkia 
näitä tarinoita kohtaan arjessani.

Luonnon hyvinvointivaikutukset 
ja innostuminen vapaammasta, jous-
tavammasta elämästä on saanut mo-
nen tuttuni valitsemaan maaseudun. 
Maalla elämästä voi helposti tehdä 

omannäköistä niin yksilötasolla kuin 
yhteisön kanssa. Yhteiskunnan teh-
tävä on edistää vapautta asuinpaikan 
valinnassa kehittämällä palveluita ja 
rakenteita joustavampaan suuntaan. 
Silloin myös erityisesti lapsiperheiden 
olisi jatkossakin mahdollista elää hy-
vää arkea maaseudulla. Elävä maaseu-
tu on tärkeä. Lapset ja nuoret ovat sen 
tulevaisuus.

Digitaalisuus tuo jo nykyään mo-
nia palveluita kotisohvalle. Peruspal-
velujen rakenteita olisi hyvä miettiä 
ihan uusista näkökulmista. Pitäisi sel-
vittää palveluiden välisiä synergioita ja 
hyödyntää uuden teknologian tuomia 
mahdollisuuksia. On myös olennaista 
edistää etätyömahdollisuuksia ja ke-
hittää tietoliikenneyhteyksiä. Perustu-
lo palvelisi maallakin, kun elämiseen 
tarvittavaa tuloa saisi rakennettua hel-
pommin pienistä puroista. 

Tarvitsemme joustavia ja inhimil-
lisiä sivistys- ja sotepalveluita, jotka 
mukautuvat monipaikkaisten ihmis-

Tahkomäen tohinat, Koittilan seudun suosittu kesätapahtuma järjestetään kyläpubi 
Passarin pihapiirissä. Koittilan seudun kyläseura, kirjoittajan oman kylän yhdistys, 
pyörittää talkoovoimin kesäisin kyläpubia ja talvisin Koittilan koululla toimivaa kylä-
kahvilaa. Nämä ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja, joihin kokoontuu seudun vakituisia 
asukkaita, loma-asukkaita ja ohikulkijoita vauvasta vaariin. Yhdistys järjestää myös 
paljon muuta toimintaa seudun ja sen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

ten tarpeisiin eri elämänvaiheissa. Vä-
estön ikääntyminen on maaseudulla 
arkea, mutta sukupolvien kohtaami-
nen on antoisaa jokaiselle osapuolel-
le. Esimerkiksi päivähoito, koulu ja 
vanhusten toimintatilat voisivat olla 
samassa paikassa, jolloin pienistä yksi-

köistä tulisi suuri kokonaisuus. Suku-
polvien kohtaaminen edistää ihmisten 
hyvinvointia. 

Maaseudulla parasta on rento, yh-
teisöllinen elämä, jossa on aikaa arjen 
kohtaamisiin niin erillisten ihmisten 
kuin luonnon kanssa. Tähtitaivas ja 

hiljaisuus kruunaavat kokonaisuuden. 

Maisa Juntunen
Kirjoittaja on Maaseutu- ja

erävihreiden varapuheenjohtaja, 
kangasniemeläinen kunnanvaltuutettu, 

maanviljelijä ja kyläaktivisti
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Janne Honkala, puurakentaja
viidennessä polvessa

Toimitusjohtaja Janne Honkala ker-
too intoa pursuten yrityksestään ja sen 
tuotteista. Hän perusti Aalto Haitek 
Oy:n yhdessä setänsä kanssa vuonna 
2017, mutta tuotannon juuret ovat pe-
rinteisessä puurakentamisessa.   ”Tä-
mä on perinteistä hirsirakentamista 
moderneilla menetelmillä”, kiteyttää 
Honkala yrityksensä toiminnan.

Aalto Haitek Oy – innovaatioita ja 
kestävää tuotantoa

Aalto Haitek Oy valmistaa puuraken-
teita innovatiivisella aaltopuuteknii-
kalla ilman minkäänlaisia liimoja ja 
kemikaaleja. Yritys työllistää tällä het-
kellä seitsemän henkeä Toholammil-
la. Lisäksi se tarjoaa työtä paikalliselle 
kehitysvammaisten toimintakeskuk-
selle. 

Honkala kuvailee tekniikkaa ly-
hyesti seuraavasti: ”Aaltopuulevy 
kootaan vierekkäin aseteltavista aal-
topintaisista lankuista ja niput kiin-
nitetään toisiinsa teräksisillä tangoilla 
ja muttereilla. Puristuksen myötä vie-
rekkäisten aaltojen muodot asettuvat 
tiiviisti toisiaan vasten ja lukittuvat 
paikoilleen. Rakenteen lujuus on mo-
ninkertainen verrattuna perinteisiin 
lankkuihin.”

Tekniikka on Jannen sedän Tapa-
ni Honkalan innovaatio, jota Janne on 
kehittänyt edelleen.  Nyt tekniikka on 
patentoitu maailmanlaajuisesti ja ky-
syntää on sekä kotimaassa että ulko-
mailla.  Omat resurssit eivät enää riitä, 
joten suunnitteilla on siirtyminen ha-
jautettuun tuotantoon. 

Honkalan mielestä päättäjien pitäi-
si keskittyä rohkeammin myrkyttö-
mään, ekologiseen puurakentamiseen 
ja myös maaseutuun. Hän arvelee, et-

Hiilineutraalia puurakentamista
Toholammilla

tä päätöksiä ei uskalleta tehdä, koska 
pelätään ”nutinaa” ja isoja ”rakennus-
mafioita”. ”Kun nykyään puhutaan 
puurakentamisesta, niin se ei vält-
tämättä ole sitä, vaan siinä voi olla 
15–30 % puuta, ja muu on tuotesa-
laisuuden peitossa. Ja sitten sitä mai-
nostetaan kestävänä, ekologisena ja 
terveellisenä rakennuksena”, kritisoi 
Honkala. 

”Maalla voi luottaa ihmisiin”

”Maalla on mukava asua ja yrittää. 
Täällä voi luottaa ihmisiin”, sanoo 
Honkala. Yritys perustettiin Jalasjär-
vellä, mutta toimitilat löytyivät Par-
kanosta. Tilat siellä eivät kuitenkaan 
tyydyttäneet, joten Honkala ilmoitti 
Facebook-sivustollaan etsivänsä yri-

Tästä syntyy ”luomutalo”, joka on tehty puusta eikä se sisällä mitään lisäaineita, 
kertoo toimitusjohtaja Janne Honkala. Kuva: Kari Tiilikkala 

tykselleen uusia tiloja. 
Tarjouksia tuli yli 60 kunnal-

ta. Toholammin valintaan yrityk-
sen uudeksi kotipaikaksi vaikuttivat 
kunnanjohtajan aktiivisuus ja luotta-
mushenkilöiden myönteinen suhtau-
tuminen yrittämiseen. Asiaa Honkala 
kuvaa seuraavasti: ”Täällä on tosi hy-
vä meininki kunnassa. Täällä on sem-
moinen kunnanjohtaja, että kun sille 
jotain ehdottaa, niin se sanoo, että soi-
tetaan heti. Jossain muussa kunnassa 
sanotaan, että meillä on kolmen vii-
kon päästä kokous, niin katsotaan sit-
ten. Täällä kunnanjohtaja ottaa asiat 
heti työn alle.”

Yksi syy Toholammin valikoitumi-
seen yrityksen toimipaikaksi oli, että 
Honkala haluaa osaltaan tuoda työtä 
maakuntiin, kuntiin ja kyliin. Toho-

lammilla ja lähikunnissa on työttö-
myyttä. Täällä yritys voi tarjota työtä 
ja koulutusta työttömille nuorille. 

Yrittäminen maaseudulla on Hon-
kalan mukaan helppoa. Ainut kiel-
teinen puoli Toholammilla on, että 
lentokenttä on kaukana. Onneksi re-
kat kulkevat. Aalto Haitekin naapu-
rissa on kolme kuljetusalan yritystä. 

Aalto Haitekin tekniikkaa voi soveltaa erilaisessa mittakaavassa piharakenteista taloi-
hin ja uimarannan pukukopeista kerrostaloihin, pienistä puusilloista ja leikkimökeistä 
hotelleihin. Kuva: Liisa Tiilikkala

Netin kautta hoituu moni asia. Asi-
antuntijoita löytyy, eikä kaikkea tar-
vitse osata itse. “Ei tuotekehittelyyn ja 
markkinointiin tarvita kaupunkia”, to-
teaa Honkala.

Liisa Tiilikkala
KT, Maaseutu- ja erävihreiden

jäsen
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Kuinka monessa Itämerta suo-
jelevassa yhdistyksessä, ra-
hastossa, seurassa, sivustossa, 

tukiryhmässä tai varainkeruukampan-
jassa sinä olet mukana? Laskin juuri, 
että minä yritän pitää Itämerta hen-
gissä viidessä eri yhteisössä. Vuosittain 
näyttää tulevan yksi lisää.

Ja kuitenkin joka kesä yhä aiemmin 
– nyt usein jo kesäkuussa – herään sii-
hen, että rakkaan saaren rannat ovat 
yhä leväisempiä, sameampia ja läpinä-
kymättömämpiä. Kun istuimme näillä 
kallioilla lapsena onki kädessä, saa-
toimme nähdä monen metrin syvyy-
teen, pohjaan asti, kaikki pyrstöjään 
heilauttelevat ahvenparvet. Näimme 
erilaisia ihmeellisiä minimerihevosia, 
merineuloja, nyt jo ajat sitten kadon-
neita. Kutsuimme niitä ”kalastajalas-
ten leikkikaluiksi”, koska ne olivat niin 
nopeita, hauskoja ja ohuita.

Kampelat laiskottelivat omilla revii-
reillään. Eri kalalajeja parveili runsai-
na rannoilla ja ulkovesillä. Hienointa 
olivat rantojen kivet: valkeat, turkoo-
sit, punatäpläiset, ruskeat, harmaat, 
hopealle hohtavat, juovikkaat, ja ne, 
joissa oli kirjoitusta. Ne olivat meidän 
jalokiviämme.

Nostalgiaa? Ei. Saaristomeri oli pa-
ratiisi. Ja on edelleenkin, jos niin ha-
luamme. Kerrottavana on myös hyviä 
uutisia kuten se, että valtion budjet-
tiehdotuksessa on varattu vuosiksi 
2019–2021 vesiensuojeluun lisää 45 
miljoonaa euroa.

Yhden ihmiselämän aikana kaikki 
on sumentunut ja tummunut, värit ja 
kalat hävinneet. Lapset eivät voi huo-
lettomasti uida milloin vain tai mis-
sä vain. Myrkkylevien määrä ja uhka 
on suuri. Onko meremme siis kuollut?  
R.I.P. Pitääkö nostaa kädet ja lentää 
epäekologisesti jonnekin kaukomaille 
ihailemaan turkooseja kiviä? 

En ole tiedemies, olen saaristolai-
nen. Kysyn niiltä, jotka tietävät. Ja niin 
todellakin: jokainen meistä voi konk-
reettisesti osallistua Itämeren ja Saa-
ristomeren kohennusoperaatioon. 
Sama koskee myös sisävesiämme.

Myrkyt vähentyneet

Jos avaamme tänä vuonna ilmestyneen 
Suomen meriympäristön tila -rapor-
tin, voimme lukea huonot ja hyvät 
uutiset. Varsinais-Suomen ELY-kes-
kuksen johtava meriasiantuntija Jan-
ne Suomela vahvistaa, että paljon on 
tehtävissä. Kenenkään ei tarvitse jää-
dä neuvottomana merta tai järveä tui-
jottamaan.

Tutkimustulokset näyttävät, että 
saaristojemme suurin uhka, rehevöity-
minen, ei ole loppunut. Saaristomeren 
ravinnekuormitusta on pystytty osit-
tain vähentämään, mutta paranemi-
nen on hidas prosessi. Se on kuitenkin 
alkanut. Esimerkiksi merta aiemmin 
kuormittaneet PCB-myrkyt ja kalojen 
dioksiinipitoisuudet ovat nyt jo niin 
pieniä, etteivät ne ylitä turvarajoja.

Nyt olisi saatava maatalouden fos-
fori- ja typpijäämät kokonaan kuriin. 
Myös osa yhdyskuntajätteistä jou-
tuu edelleen vesistöihin, mutta tilanne 
korjaantuu jatkuvasti.

Sinisen biotalouden haaste

Ainoa Saaristomerta saastuttava teol-
lisuus on paikallisia haittoja aiheut-
tava kalateollisuus. Suomen Sininen 
biotalous -ohjelma luo paineita ka-
latalouden kasvattamiseen. Pahim-
millaan kalateollisuuden tuhot olivat 
1990-luvun alussa. Sen jälkeen apua 
tilanteeseen ovat ainakin osittain tuo-
neet uudet ruokintamenetelmät ja ka-
larehun koostumus.

Lupia on tiukennettu, ja on teh-
ty ns. sijainninohjaussuunnitelmia. 
Se tarkoittaa, että kasvatusaltaita on 
pyritty keskittämään kalankasvatuk-
seen sopiville alueille, joissa veden vir-
taus on riittävää. Näin ei kuitenkaan 
ole kaikkialla. Ja kun ilmaston lämpe-
nemisen seurauksena meriveden läm-
pötila on ennätyslukemissa, antaa se 
rehevöitymiselle lisäpotkua. Ulkome-
relle Utön eteläpuolelle sijoitetut aal-
topoijut mittasivat kuluneena kesänä 
lämpöennätyksen: +27 astetta. 

Suomessa toimii jo joitakin suljet-
tuja kalankasvatuslaitoksia, joissa vesi 
kierrätetään ja johdetaan lopulta puh-
distamojen kautta mereen.

Eettiseen kuluttamiseen 

Myös kotitaloudet voivat tarkentaa 
elämäntapojaan, puhdistaa jäteveten-
sä ja lajitella roskansa. Sekä Itämeren 
että maailman kaikkien merien jou-
tuminen erilaisen muovijätteen kas-
vavan kuormituksen uhreiksi on 
ympäristön kannalta tuhoisaa. Me-
riemme kala- ja kasvillisuuskantojen 
monimuotoisuutta heikentävät myös 
rakentamisesta johtuvat lisääntyneet 
ruoppaukset ja  läjitykset. Itämeren 
pääaltaan suuret hapettomat syvänteet 
eivät tilannetta helpota.

Aiemmissa tutkimuksissa löyde-
tyt hyväkuntoiset rannikkoalueet ovat 
yhä harvinaisempia ja kehitys on vie-
nyt huonompaan suuntaan esimer-
kiksi Saaristomerellä, Selkämerellä ja 
Perämerellä. Pietarin uuden veden-
puhdistamon aktivointi ja jätevesien 
tehostunut puhdistus sekä Laukaan-
joen lannoitetehtaan fosforipäästön 
kuriin saaminen ovat tehneet Itäises-
tä Suomenlahdesta positiivisen poik-
keuksen: sen tila on parantunut.

Näin voimme toimia

Mitä olisi tehtävissä vesistöjemme pe-
lastamiseksi? On ollut ja on monia 
suunnitelmia. 

Niihin kuuluvat kertyneiden ra-
vinteikkaiden tai myrkyllisten sedi-
menttien ruoppaaminen, Itämeren 

hapettomien kuoppien koneellinen 
hapettaminen tai paljon pohdittu ja 
puhuttu Tanskan salmien syventämi-
nen/leventäminen veden vaihtuvuu-
den lisäämiseksi.

Kallista, lopputuloksesta ei tarvitta-
vaa tietoa, utooppista?

Konkreettisinta ja kohtuullisinta 
on viljelymenetelmien uudistaminen, 
esimerkiksi peltojen pitäminen talvi-
sin kasvipeitteisinä. Uusia menetelmiä 
kehitetään, vaikkapa hiilineutraalin 
lannoitteen tuottamiseen. Ravinteita 
sitovia kipsikokeiluja tulisi jatkaa. Ai-
nakaan toistaiseksi niistä ei ole saatu 
haitallisia tuloksia. 

Voimme osaltamme päättää vesi-
en tulevaisuudesta. Syön villikalaa, 
vaihdan liharavinnon kasvisruokaan 
niin usein kuin mahdollista ja valis-
tan itseäni tulossa olevista uusista in-
novaatioista. Ryöstökalastettujen tai 
epäeettisesti kasvatettujen kalojen 
syöminen tulisi lopettaa.

Toivoa antaa, että odotettavissa ole-
va valtion miljoonasatsaus tuo Itä-
meren pelastamiseen tarvittavia uusia 
välineitä ja tietoa. Itämeren rantaval-
tiot ovat lisäksi varsin yksimielisiä ai-
nakin yhdestä asiasta. On yhdestoista 
hetki. 

Kirsikka Moring
Kirjoittaja on osa-aikainen saaristo-

lainen, Maaseutu- ja erävihreiden jäsen 
sekä työskennellyt mm. valtakunnalli-

sessa Saaristoasiain neuvottelukunnassa

Kuuman päivän ilta Saaristomerellä. Veden lämpö +27. Kuva: Kirsikka Moring

Lokit, merten korkealla liitävät va-
pauden symbolit, jokaisen me-

ri- tai kalamiehen kaverit ja myyttiset 
Joonatanit, mitä teille tapahtui?

Lokit kakkaavat autosi, veneesi ja 
purjeesi, lastenvaunusi. Ne kirkuvat 
katon reunalla ja syöksyilevät, kun yri-
tät mennä kotiovestasi sisään. Joku 
isoin ja rohkein nappaa kädestäsi jää-
telön tai hampurilaisen. Niistä on tul-
lut urbaaneja kuten mekin. Katson 
peiliin. Enkö tehnyt mitään, kun kau-
punkien kaatopaikat kasvoivat? Lo-
keille katettiin ruokapöytä, josta ne 
saivat elantonsa helpommin.  

Lintukantojen seurannassa tutkijat 
ovat tehneet havaintoja suurista muu-
toksista. Saariston harmaalokkikan-
nat ovat romahtaneet. Lokit siirtyivät 
Turkuun. Saaristossa elävien isojen 
lokkien määrät ovat laskeneet nopeas-
ti 2000-luvun alusta. Kaupungistunei-
ta ja katoilla asuvia lokkeja on Turussa 
satoja.

Suuri syy on merikotkien lisäänty-
minen. Saaristoalueen pesivien meri-
kotkien rinnalla nuorten kiertelevien 
merikotkien määrä on runsastunut. 
Merikotkat alkavat pesiä vasta neljän 
tai viiden vuoden ikäisinä. Sitä ennen 
ne kiertelevät ravintoa hankkiessaan 
ja napsivat suihinsa erityisesti pesällä 
olevia poikasia. 

Saaristomeren väli- ja sisäsaariston 
linnustoa on seurattu 25 vuoden ajan. 
Tuhansien saarien ja luotojen linnus-
ton täydellinen inventointi on vaikeaa. 
Vapaaehtoisten laskijoiden työ on ol-
lut tärkeää. Se jatkuu toivottavasti  tu-
levinakin vuosina. 

Kun lokit muuttivat
kaupunkien katoilleR.I.P. Saaristomeri?

Vesiensuojeluun tulossa valtiolta lisää
45 miljoonaa euroa vuosiksi 2019–2021
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Maaseutu- ja erävihreät pe-
räänkuuluttaa kestävää 
metsä- ja biotaloutta. Puu 

on erinomainen materiaali, ja sitä kan-
nattaa käyttää. Käytön tulee kuitenkin 
olla kestävällä pohjalla niin määrälli-
sesti kuin laadullisesti.

Metsän merkitys suomalaisten, ja 
koko maailman, hyvinvoinnille on 
kasvussa. Ilmastonmuutos on ihmis-
kunnan suurin, yhteinen uhka. Met-
sien hiilensidonnalla on valtavan iso 
rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

Samaan aikaan luonnon moni-
muotoisuus heikkenee, myös Suomen 
metsäluonnossa. Ihmiskunta on täy-
sin riippuvainen maapallomme meil-
le tarjoamista ekosysteemipalveluista. 
Suomessa, metsien maassa, näiden 
elintärkeiden palvelujen merkittävä 
tuottaja on kestävästi hoidettu, riittä-
västi suojeltu, monimuotoinen ja ter-
ve metsä.  

Toisaalta metsäteollisuuden osuus 
Suomen tavaraviennistä on parikym-
mentä prosenttia. Metsien tarjoamaa 
hyvinvointia ovat myös metsästys, 
marjastus, laidunnus, virkistys, mat-
kailu ja metsien tarjoamat monipuo-
liset ekosysteemipalvelut. 

Maaseutu- ja erävihreät vaatii, että 
suomalainen metsätalous muutetaan 
viipymättä kestäväksi. Tehtävä voi-
daan aloittaa seuraavilla toimilla:  

Määritellään ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävä metsätalous 

Luonnonvarakeskuksen arvioima tek-
nis-taloudellisesti kestävä hakkuu-
määrä on noin 85 miljoonaa kuutiota. 
Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää 
hakkuumäärää ei ole Suomessa ar-
vioitu. Yleisesti ”kestävänä” puhuttu 
suomalainen metsätalous ei ole aidos-
ti kestävää.

Suomen metsien hiilinielujen ta-
son tulee kasvaa ja metsäluonnon 

•	 Yksityismetsien osalta hoitome-
netelmien valinnanvapaus säily-
tetään.

•	 Merkitään potentiaaliset jatkuvan 
kasvatuksen kohteet metsaan.fi-
palveluun.

•	 Järjestetään tukea ja neuvontaa 
metsänomistajille, joita jatkuva 
kasvatus kiinnostaa.

•	 Metsänkäyttöilmoituksessa tulee 
selvästi kysyä, onko hakkuun tar-
koituksena kehittää metsäkuvio-
ta eri- vai tasaikäiskasvatuksen 
suuntaan. 

 
Edistetään luonnon
monimuotoisuutta myös
talousmetsissä

Riittävän suojelualueverkoston lisäksi 
lisätään metsäluonnon monimuotoi-
suutta myös talousmetsissä.
•	 Jatketaan jo käytössä olevia ja hy-

väksi havaittuja toimia (esimerkik-
si lahopuiden ja säästöpuuryhmien 
jättäminen hakkuualueille). 

•	 Huolehditaan talousmetsäkuvi-
oiden monipuolisesta puustosta. 

Kestävä metsätalous 
Maaseutu- ja erävihreiden metsäpolitiikka

monimuotoisuuden kohentua mer-
kittävästi. Hakkuumäärien on oltava 
ensisijaisesti näistä näkökulmista kes-
tävällä tasolla. 

Puurakentaminen kunniaan

Puurakentaminen on hyvä ratkaisu 
sekä ilmastolle että kansantaloudelle. 
Puurakenteissa käytetään kotimaista 
raaka-ainetta, osaamista ja työvoimaa. 
Rakennuksissa ilmastoa lämmittävä 
hiili pysyy varastoituneena vuosikym-
meniä. Samalla vältetään betonin- ja 
teräksentuotannosta syntyvät hiilidi-
oksidipäästöt. Lisätään siis puuraken-
tamisen osuutta merkittävästi.

Lisää suojelualueita 

Luonnon monimuotoisuuden säi-
lyttämiseksi tarvitaan riittävä määrä 
suojelualueita. METSO-suojeluoh-
jelmaan ovat tyytyväisiä niin met-
sänomistajat, luonnonsuojelijat kuin 
metsäteollisuusyrityksetkin. Ohjel-
man rahoitusta tuleekin lisätä merkit-
tävästi. 

Metsien hiilinielu kasvuun

Ilmastonmuutoksen hillinnässä met-
sien hiilinielulla on valtavasti väliä. 
Suomessa metsien hiilinielu on noin 
puolet Suomen kasvihuonekaasu-
päästöistä. Huolehditaan siis siitä, että 
Suomen hiilinielut kasvavat.   
•	 Lisätään metsien kasvua ja huo-

lehditaan metsien kasvukunnosta 
kestävin keinoin. 

•	 Metsitetään vajaatuotolla olevia 
alueita. Lisätään puuston määrää 
taajamissa ja kaupungeissa.

•	 Panostetaan pitkäikäisiin puu-
tuotteisiin, joissa hiili pysyy pit-
kään pois kierrosta.

•	 Selvitetään korvausmekanisme-
ja metsien hiilensidonnan lisää-

miseksi.
•	 Tunnustetaan maan kenttäker-

roksen merkitys hiilensidonnassa 
sekä maaperän vaikutus metsien 
terveyteen. 

 
Erityishuomio turvemaiden
metsätalouteen

Kolmannes Suomen metsätalous-
maasta on turvemaita, ojitettua suota. 
Ojituksista seuraa merkittäviä ravin-
ne- ja kiintoainepäästöjä vesistöihin. 
Lisäksi turvemaiden kasvihuonekaa-
supäästöt ovat merkittäviä. Päästövai-
kutukset jatkuvat kymmeniä vuosia 
ojituksen jälkeen.
•	 Kun ojitetun turvemaan puusto 

hakataan pois kokonaan, päästöt 
kasvavat merkittävästi. Luovu-
taan siis avohakkuista turvemailla 
kaikissa paitsi metsänhoidollisesti 
välttämättömissä tapauksissa.

•	 Ennallistetaan huonotuottoiset 
ojitetut suometsät. 

•	 Osa turvemaille raivatuista pel-
loista metsitetään tai ennalliste-
taan takaisin suoksi.

•	 Muutetaan turvemaiden uudis- 
ja kunnostusojitukset luvanvarai-
siksi. Edellytetään suunnitelma 
riittävistä toimista ravinteiden ja 
kiintoaineen pääsyn estämiseksi 
vesistöihin.

Metsänkäsittelyn painopiste
jatkuvan kasvatuksen suuntaan 

Jatkuvan kasvatuksen menetelmäl-
lä hoidettu metsä pysyy koko ajan 
metsäisenä ja kiintoaine- sekä ravin-
nevalumat pienenevät. Jatkuvassa kas-
vatuksessa maksimoidaan tukkipuun 
tuotanto. 
•	 Valtion mailla metsiä tulee hoitaa 

jatkuvan kasvatuksen menetelmäl-
lä, pois lukien metsänhoidollisesti 
välttämättömät tapaukset.

Jokaisella kuviolla tulee kasvattaa 
vähintään kahta puulajia sekaisin. 
Toisen puulajin tulee olla lehti-
puu. 

•	 Maatalouden ympäristötukea saa-
vat metsälaitumet ovat erittäin 
merkittäviä monimuotoisuuskoh-
teita. Lisätään niiden määrää. 

•	 Hoidetaan metsiä myös riista-
eläinten elinympäristöä silmällä 
pitäen.

Metsähallituksen, kuntien
ja seurakuntien metsät 

Yhteisesti omistetuissa metsissä tulee 
erityisesti huolehtia ekologisesta ja so-
siaalisesta kestävyydestä. 
•	 Pienennetään Metsähallituksen 

tulostavoitetta. 
•	 Perustetaan yhteisesti omistettui-

hin metsiin riittävästi suojelualu-
eita. 

•	 Velvoitetaan kunnat valmistele-
maan ekologisesti kestävät met-
sänhoito-ohjelmat.

•	 Osallistetaan alueen asukkaita 
valtion, kuntien ja seurakuntien 

metsänhoitosuunnitelmien te-
kemiseen ja otetaan paikallisten 
mielipiteet huomioon.

•	 Tutkimuksesta, koulutuksesta ja 
neuvonnasta selkäranka aidos-
ti kestävään metsätalouteen siir-
tymiselle

•	 Panostetaan tutkimukseen, kou-
lutukseen ja neuvontaan, jot-
ta metsätalous saadaan aidosti 
kestäväksi. Varmistetaan riit-
tävä rahoitus erityisesti metsä-
luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämiseen, metsätalous-
maan hiilensidonnan käytäntöi-
hin, erilaisten metsänhoitotapojen 
toteuttamiseen sekä puurakenta-
misosaamiseen keskittyville tutki-
muksille.  

Nähdään metsä puilta 

Huomioidaan metsien monipuoli-
set käyttötavat: hyvinvointi- ja mai-
semavaikutukset, luontomatkailun 
mahdollisuudet sekä metsien monet 
tuotteet pakurikäävistä koivunlehtiin, 
marjoihin ja riistaan. 
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Edessämme on suuri murros. 
Maalla ei ole mitään -ajattelu 
kumisee tyhjyyttään. Maaseu-

tua tarvitaan Suomen pelastamiseen.
Pitkän linjan ekoviljelijä ja perin-

nebiotooppien tulisieluinen vaalija, 
agronomi Lea-Elina Nikkilä tietää 
mistä puhuu. Hän on ollut vihreä ”ai-

Nikkilä aloitti 30 vuotta sitten Haa-
palehdon tilan entisöinnin, korjasi yli 
100 vuoden ikäiset hirsirakennukset, 
kunnosti tieyhteyden ja palautti mai-
semat ikiaikaiseen asuunsa.

Leivonmäen kansallispuistoon ra-
joittuvan tilan hoitajana hän on myös 
soiden suojelija. ”Viimeiset tilastot 
maapallon ilmastomuutoksista ovat 
niin hälyttäviä, että kehityksen suun-
taa muuttamaan tarvitaan kokonaan 
uusi elämänasenne. Uskallan sanoa 
sen ääneen: länsimaista kulutustasoa 
on pudotettava merkittävästi, ja fossii-
listen polttoaineiden käytöstä on luo-
vuttava mitä pikimmin.”

Maapallo ei kestä nykyistä tilannet-
ta, jossa vain rikastuminen kiinnostaa, 
ja yksi prosentti maailman rikkais-
ta omistaa maailman varallisuudesta 
puolet.

Suomen ruokaomavaraisuudesta on 
pidettävä huolta. ”Ruokakansalaisi-
na olemme vastuussa syömisistämme. 
Ruoan eettisyys on jokaisen oma va-
linta. Lähiruoka, luomuruoka, mah-
dollisimman paljon kasviksia. Kyllä 
me voimme pelastaa maailman.” 

Maaseudun rooli kasvaa ratkaise-
vasti olipa kyseessä suomalainen met-
sä tai luomuviljely, biopolttoaineet 
tai vesivarannot. Paljon on tehtävissä. 
Avohakkuut tulee lopettaa ja metsää 
käyttää harkiten. Pitää siirtyä jatku-
van kasvatuksen menetelmiin. Soiden 
kuivaus ja turvetuotanto on vähitellen 
lopetettava ja siirryttävä soiden ennal-
listamiseen.

Pellot on pidettävä jatkuvasti kas-
vipeitteisinä, jolloin lannoitteiden yli-
jäämä ei valu vesistöjä rehevöittämään. 
Uudet biohiilimenetelmät sitovat pel-
tojen ylimääräisen kosteuden ja teke-
vät maan ilmavaksi.

Joulua puuhaavan kansan lahjavih-
jeeksi Nikkilä suosittaa metsien hiili-
nielujen ja -varastojen kasvattamista. 
Lahjaksi voi vaikka ostaa Päijänteen 
Luonnonperintösäätiöltä pienen pa-
lan metsää suojeltavaksi. 

Kirsikka Moring  

Agronomi Lea-Elina Nikkilä:

Tarvitsemme asennemuutoksen
na”, nähnyt Koijärvi-liikkeen läheltä. 
Hänen kotitilansa oli siinä vieressä ja 
tilan traktori osallistui padon rakenta-
miseen.

Nikkilä oli opiskelijana perustamas-
sa jo 1970-luvun puolivälissä Helsingin 
yliopiston maatalous-metsätieteel-
liseen tiedekuntaan Vaihtoehtoisen 

viljelyn opintopiiriä. Hän muistaa In-
koon kuuluisan ympäristöleirin kään-
nekohtana, josta alkoi vihreä ajanlasku 
ennen ja jälkeen Inkoon. Hän oli 2012 
perustamassa Maaseutu- ja erävihrei-
den yhdistystä, ja istuu nyt ensimmäi-
senä ja ainoana vihreiden edustajana 
Joutsan valtuustossa.

Rakennustarkastaja Pekka Nyman:

Tunnustetaan luonnon oikeudet

Pelkosenniemeläinen kunnan-
valtuutettu, Lapin ja Keski-La-
pin Vihreiden puheenjohtaja 

Pekka Nyman on pitkän linjan luon-
nonsuojelija, alkuperäisen luonnon 
ja vapaiden jokien puolustaja. Luon-
toharrastuksiin kuuluvat myös lintu-
jen rengastus, kalastus sekä majavien 
tarkkailu ja suojelu. Uusi aluevalta-
us on valkosipulin viljely. Tänä syksy-
nä satoa riittää ensi kerran muutama 
pussi myös myyntiin. 

Kuntapolitiikkaan Pekka tuli ai-
koinaan Vuotoksen vastustajien ri-
veissä sitoutumattomana ehdokkaana 
vuoden 2005 kunnallisvaaleissa. Sit-
temmin puolueeksi valikoitui vihreät. 
Omassa puolueessa Pekka vaikuttaa 
paikallistason lisäksi puoluevaltuus-
kunnassa sekä Maaseutu- ja erävihrei-
den hallituksessa. 

Politiikassa pitää Pekan mieles-
tä jatkaa eteenpäin hyvässä henges-
sä. Jos jonkin äänestyksen häviää, on 
ymmärrettävä, että itselle epämieluisa 
lopputulos on kuitenkin yhdessä teh-
ty. Joskus voi käydä niinkin, että saa 
myöhemmin todeta ratkaisun hyväksi. 
Tällaiseksi jälkikäteen hyväksi asiaksi 
on osoittautunut esimerkiksi EU-jä-
senyys. 

Mikä saa jatkamaan vuodesta toi-
seen ja miksi juuri vihreissä? Kos-
ka monet asiat ovat menossa hyvään 
suuntaan. Intia ja Uusi-Seelanti ovat 
myöntäneet tärkeille joille oikeus-
henkilön statuksen. Silloin luonnolle 
annetaan itseisarvo. Oikeushenkilö-
nä joki voi hakea korvauksia itseään 
vastaan tehdyistä rikoksista. Suomi 
on ollut aikoinaan Uuden-Seelannin 
kanssa edelläkävijöitä äänioikeuden 
myöntämisessä kaikille kansalaisille. 
Luonnon oikeuksien myöntämisessä 
emme ole pysyneet vauhdissa mukana. 
Jos jokin puolue saa tähän muutoksen, 
se on vihreät. 

“Lakien normisto on tehty suurte-
ollisuuden ehdoilla. Ymmärrys eläin-
ten ja luonnon oikeuksista on koko 
ajan kasvava ja kuplii hiljaa väreile-
vän pinnan alla. Monet kauhistelevat 
eläinten tunne-elämän huomioimis-
ta, mutta samaan aikaan suuri yleisö 
on hyväksynyt turkistarhauksen epä-
eettisyyden ja pyrkimykset tarhauksen 
kieltämiseksi. Maailma muuttuu ja me 
siinä mukana”, toteaa Pekka.

Nyt täytyisi puhua avoimesti pa-
tojen purkamisesta ja kalojen kulun 
sallimisesta. Kemijoki Oy on tuo-
nut omistajilleen miljardeja. On aika 
puuttua leväperäiseen jokien käyt-
töön. Huomion voisi keskittää Lapin 
pienimpään tippavoimalaan, Lokan 
patoon. Luiro kärsii veden vähyydestä. 
Lokan padon purku turvaisi luonnon 
monimuotoisuuden, Luiron veden hy-
vän tilan ja Kemijärven kalojen vael-
lukset kutualueilleen. Ennallistumisen 
tutkimus olisi uraa uurtavaa perustut-
kimusta. Suuren altaan tyhjentäminen 
olisi Euroopan mittakaavassa suuri as-
kel vihreämpään suuntaan ja Joen tun-
nustamiseen oikeushenkilönä.

Tuija Luhta

Lea-Elina ja porokoira Ritni retkellä Sahinsuon Natura-alueella Hirvensalmella. Kuva: Marianne Luukkanen
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Mielipiteet maahanmuutos-
ta jakavat kansaa. Maa-
hanmuutto on keskittynyt 

niin Suomessa kuin muuallakin Eu-
roopassa suurimpiin kaupunkeihin 
ja niissä omille alueilleen. Keskitty-
minen ei auta suomalaiseen kulttuu-
riin kotoutumista, kielen oppimista tai 
yhteiskuntaan integroitumista. Kun 
maahanmuuttajia on ohjattu sijoittu-
maan myös pienemmille maaseutu-
paikkakunnille, on saatu monenlaisia 
hyviä tuloksia niin tulijoiden itsensä 
kuin paikallisten asukkaiden, yhteisö-

jen ja yritysten näkökulmasta. 
Suomeen tulleiden maahanmuutta-

jien ensisijainen tavoite on työllistyä. 
Maaseudulla on monilla aloilla pu-
la osaavasta ja motivoituneesta työ-
voimasta. MTK:n elinkeinojohtaja 
Marko Mäki-Hakola totesi  Maa-
seudun Tulevaisuudessa 19.9.2018, 
että maahanmuuttajien työllistämis-
tä helpottamalla voitaisiin helpottaa 
maaseudun yritystoimintaa rajoitta-
vaa työvoimapulaa. Jo tällä hetkel-
lä muista maista tulevat työntekijät 
ovat välttämättömiä maaseudun lii-

Maahanmuuttajista elämää maaseudulle
ketoiminnalle. Jotta tämä edistyisi, 
tarvitaan kuitenkin parannuksia esi-
merkiksi työvoiman saatavuushar-
kintaan, koulutuksien vastaavuuksien 
selvittämiseen ja lupakorttien saami-
seen. 

Suomalaista turvapaikanhakijoiden 
ja pakolaisten kotouttamistyötä lähel-
tä seuranneena olen nähnyt, että ke-
hittämistä on paljon. Viranomaisten 
rooli tässä työssä on valitettavan usein 
passivoiva ja holhoava. Se tekee vas-
taanotosta ja kotouttamisesta paitsi 
kallista myös tehotonta. Niin vastaan-

Myös maahanmuuttajat arvostavat Suomen kaunista luontoa ja maaseudun rauhaa. Kuvassa irakilaisia turvapaikanhakijoita kesä-
mökillä Keski-Suomessa syksyllä 2015. 

ottokeskusten kuin kotouttamisvi-
ranomaisten toiminnan tulisi tähdätä 
ensisijaisesti siihen, että ihmiset saa-
daan kiinnittymään paikalliseen yh-
teisöön, tutustumaan sen ihmisiin ja 
tulemaan aktiivisiksi toimijoiksi näis-
sä yhteisöissä. 

Viranomaisriippuvuutta voidaan 
ehkäistä tukemalla maahanmuuttajien 
kotimajoitusta, verkostoitumista suo-
malaisten kanssa ja ohjaamalla heitä 
paikallisten yhteisöjen harrastuksiin, 
työtoimintaan ja palkkatöihin. Kotou-
tumisen tärkein avain on suomen kieli, 
jota oppii parhaiten luontevassa kans-
sakäymisessä kantaväestön kanssa. 
Maaseudun mahdollisuudet kotout-
tamisessa on huomioitu muun muassa 
EU:n hankerahoitusohjelmissa, joista 
voi hakea tukea paikallisiin, alueelli-
siin tai valtakunnallisiin maaseudulla 
toteutettaviin hankkeisiin. 

Parhaat tulokset maahanmuuttaji-
en kotouttamisesta ja työllistämises-
tä on saatu pieniltä paikkakunnilta. 
Valtakunnallisesti tunnetuin esimerk-
ki onnistumisesta on Keski-Suomes-
sa sijaitseva Kyyjärven kunta, joka 
on saavuttanut palkintoja toiminnal-
laan. Amnesty toteaa sivuillaan, että 
afgaanien ja irakilaisten vastaanotos-
sa avainasemassa on ollut ennakko-
luulojen muuttaminen avoimuudeksi 
ja ystävällisyydeksi. Pienellä paikka-
kunnalla tulijat opittiin nopeasti tun-
temaan henkilökohtaisesti. Heillä on 
nimet, kasvot ja tarina. Heistä on tul-
lut paikallisille asukkaille läheisiä ja 
he ovat tuoneet uutta väriä ja elämää 
muuttotappiopaikkakunnalle. Pai-
kalliset yritykset ovat olleet erittäin 
tyytyväisiä saamiinsa ahkeriin ja tun-
nollisiin työntekijöihin.  

Suomen huoltosuhde on kään-
tymässä huolestuttavaksi lähivuo-
sien aikana. Meidän on saatava 
nostettua työllisyysastetta ja lisättyä 
työtätekevien ihmisten osuutta myös 
maahanmuuton kautta. On korkea 
aika heittää ennakkoluulot roskiin ja 
nähdä muualta tulevat ensisijaises-
ti ihmisinä, joilla on samat tarpeet ja 
toiveet kuin kenellä tahansa meistä. 
Varsinkin konfliktialueilta paenneet 

www.satuhassi.fi

Hyvät planeetat
ovat harvassa.
Pidetään huolta siitä,
jonka tunnemme.

maahanmuuttajat haluavat ensisijai-
sesti elää rauhassa, perustaa perheen 
ja työllistyä. 

Olen kuullut monen pakolaisen tai 
suojelua saaneen turvapaikanhakijan 
sanovan: ”Haluan tehdä töitä, maksaa 
veroja ja antaa tälle maalle takaisin si-
tä hyvää, jonka se on antanut minulle.” 
Maaseudulla on tilaa ja mahdollisuus 
hyvään elämään paitsi kantasuomalai-

sille myös erilaisista taustoista tulevil-
le ihmisille. 

Hannele Vestola
Kirjoittaja on Laukaan kunnan-

hallituksen 2. varapuheenjohtaja ja 
Keski-Suomen vihreän maakuntaval-
tuustoryhmän puheenjohtaja. Hän on 
tehnyt paljon vapaaehtoistyötä maa-
hanmuuttajien parissa mm. asiointi-

apuna ja suomen kielen opettajana. 

Hannele Vestola.
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TULE
MUKAAN!
Maaseutu- ja erä-

vihreiden jäsenyys on 
kannanotto elävän 

maaseudun puolesta. 
Teemme työtä vih-

reämmän maailman 
puolesta. Mevi yh-

distää maaseutuvih-
reät Saaristomereltä 

Sevettijärvelle.

www.vihreat.fi/liity

Yhteisten aarteiden vartijat

Me, Suomen kansalaiset, omistamme yhdes-
sä noin kolmasosan Suomea. Lisää yhteisiä 

maita löytyy kunnilta ja seurakunnilta. Yhteis-
ten maiden käytöstä päättävät valitsemamme 
poliitikot. 

Suurempi osa Suomea on yksityisten hallin-
nassa. Kukin omistaja saa tehdä omaisuudellaan 
mitä haluaa, yhteisesti sovittujen sääntöjen puit-
teissa. Iso merkitys on sillä, mihin suuntaan jul-
kinen taho neuvonnallaan ja tuellaan toimintaa 
ohjaa. Säännöistä ja ohjauksesta päättävät va-
litsemamme poliitikot. On myös tärkeää varmis-
taa, että sääntöjä noudatetaan ja tuki käytetään 
siihen, mihin se on tarkoitettu. Tähän tarvitsem-
me riittävää, reilua ja riippumatonta ympäristö-
hallintoa. 

Suomessa jokaisella on mahdollisuus nauttia 
ympäröivästä luonnosta liki rajoituksetta. Joka-
miehenoikeudet antavat jokaiselle ikään, su-
kupuoleen, kansallisuuteen, varallisuuteen tai 

Meviläiset asuvat pitkin Suomea ja arkipäivän yhteydenpito hoidetaan verkossa. Pari kertaa vuodessa kokoonnutaan yhteen suun-
nittelemaan toimintaa ja viihtymään yhdessä. Talvipäivät 2018 pidettiin Kajaanissa. 

maanomistukseen katsomatta mahdollisuu-
den liikkua ja oleskella luonnossa ja myös naut-
tia luonnon antimista marjastaen, sienestäen, 
onkien ja pilkkien. Jokamiehenoikeuksia ei ole 
suoraan kirjattu lainsäädäntöön. Ne ovat kehit-
tyneet satojen vuosien aikana maankäyttöoi-
keuksien perinteestä ja ovat sisäänkirjoitettuina 
vaikkapa maan omistusta ja sen rikkomuksia 
sääteleviin lakeihin. 

Jokamiehenoikeudet ovat täällä pohjolassa it-
sestäänselviä, mutta maailmanlaajuisesti ainut-
laatuiset. Niille on lähdetty hakemaan paikkaa 
Unescon elävän kulttuuriperinnön listalla Suo-
men Ladun, Suomen Ympäristökasvatuksen Seu-
ran ja Suomen luonnonsuojeluliiton toimesta. 

Oikeuksien kanssa käsi kädessä kulkee aina 
vastuu. Näin myös puhuttaessa jokamiehenoi-
keuksista tai yhteisesti omistamistamme maista. 
Vastuun kantamisella on monia eri tasoja. Liiku-
taan luonnossa vastuullisesti, vahinkoa aiheut-
tamatta. Tuodaan omat roskat metsästä kotiin 
roskikseen ja napataan mukaan vielä muutama 
muiltakin tippunut. Otetaan kansalaisina kantaa 
asioihin silloin, kun tarve vaatii ja on asiaa. 

Yksi helpoimpia tapoja ottaa kantaa on äänes-
täminen. Ennen kuin päätät, kenelle äänesi an-
nat, ota selvää, kuka on valmis pitämään huolta 
yhteisistä luontoaarteistamme. Omaa edusta-
jaansa voi myös muistuttaa vaalien jälkeen en-
nen vaaleja tehdyistä lupauksista.

Mikäli haluat päästä tekemään enemmän, 
tervetuloa vaikuttamaan politiikan tai kansa-
laisjärjestöjen kautta. Jos ajatusmaailmaasi so-
pii tuoda vihreyttä maaseudulle ja maaseutua 
vihreisiin, olet erityisen tervetullut Meviin! Koi-
tamme olla kokoamme suurempi toimija, mut-
ta kyllä vaikuttaminen on sitä helpompaa, mitä 
isompia olemme oikeasti. 

Tuija Luhta
Päätoimittaja, Vihreä maa 2018–19

Vihreän maan toimittamiseen ideoimisesta
oikolukuun ja kaikkeen sillä välillä on osallistu-

nut iso joukko meviläisiä. Kiitos jokaiselle!

Maaseutu- ja erävihreät kokoontuivat Kajaaniin



Miksi Vihreät on maaseudullakin
tulevaisuuden puolue?

1.  Tulevaisuus 
 Me huolehdimme lasten, lastenlasten ja kaikkien  
 tulevien sukupolvien ympäristöstä: mahdollisuu-

desta juoda puhdasta vettä, nähdä perhosia, uida puhtaassa 
järvessä. Ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongel-
mien kasautuessa luonnosta huolehtiminen nousee edelly-
tykseksi hyvälle elämälle ja tasapainoiselle yhteiskunnalle.

2. Elävä maaseutu
Maaseutu on muutakin kuin alkutuotantoa.  
Se on koulua, päiväkotia, luontoa, työpaikkoja,  

syntymää, kuolemaa. Siis elämää ─ maalla on hyvä elää.

3. Perustulo
Me kannatamme perustuloa. Kun elanto koostuu  
useasta eri lähteestä ja työt ovat kausiluonteisia on 

perustulo nykyistä sosiaaliturvaa toimivampi ratkaisu.  
Vihreiden mielestä maatalousyrittäjien sosiaaliturvan on 
oltava samalla tasolla muiden ammattiryhmien kanssa. 
Maanviljelijöiden taloudellisen toimeentulon ja hyvinvoin-
nin ei pidä olla ristiriidassa luonnon hyvinvoinnin kanssa.

4. Suomalainen ruoka
Meitä kiinnostaa suomalainen ruoka: miten ja 
missä sitä tuotetaan. Emme näe, että suuri on 

aina kaunista. Haluamme, että myös pienimuotoinen 
tuotanto ja jatkojalostus nousee ja kukoistaa. Vihreät 
haluaa nähdä aidosti kannattavan ja elävän suomalaisen 
ruoantuotannon. Vihreät vaatii julkisiin ruokahankintoihin 
vastuullisia kriteereitä: silloin suomalainen ja paikallinen 
tuotanto voi aidosti pärjätä kilpailutuksissa.

5. Monipuolinen kotimainen 
kasvistuotanto

Haluamme, että tarjolla on monipuolisia kotimaisia 
kasvisvaihtoehtoja. Enemmän nyhtökauraa, vihiksiä, 
härkäpapu-granolaa, kaurakermaa... Myös eläintuotannon 
valkuaisomavaraisuuden pitää olla nykyistä korkeampi.

6. Reilu eläintuotanto
Eettinen eläintuotanto on kilpailuetu suomalaiselle 
maataloustuottajalle. Haluamme lisätä kuluttajien 

luottamusta kotimaisten eläintuotteiden eettiseen laatuun. 
Kuluttajat haluavat ostaa eettisiä huipputuotteita, vihreiden 
mielestä Suomessa kannattaisi tuottaa juuri niitä.

7.  Rakkaat metsät
 Metsät ovat suomalaisille tärkeitä niin henkisen  
 kuin taloudellisen tulon lähteenä, monimuotoisen 

luonnon merkityksen lisäksi. Vihreät haluaa yhteensovittaa 
kestävällä tavalla metsiin kohdistuvat eri intressit: 
suojelun, puuntuotannon, virkistyskäytön sekä sienten,  
marjojen ja riistan hyödyntämisen.

8. Uusia mahdollisuuksia 
Vihreät haluaa, että maaseudulla löydetään uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. Paitsi ruoka, myös 

vaikkapa ympäristönsuojelu tai energiantuotanto, voi olla 
bisnes. Me olemme myös yrittäjän asialla: visionamme on 
yhteiskunta, jossa on turvallista yrittää ja kannustavaa 
työllistää. Yrittäjän arkea ja yritysten perustamista voidaan 
parantaa viranomaisasiointia helpottamalla, matala- 
palkkaisen työn verotusta keventämällä, yrittäjän sosiaali-
turvaa uudistamalla ja ottamalla käyttöön perustulo.

9. Uusia ideoita ja valmiutta 
muutokseen

Me osaamme ja uskallamme myös kyseenalaistaa 
─ niin tuet, kuin nykyiset rakenteet ja menetelmätkin. 
Olemme kriittisiä. Se näkyy ulospäin välillä kielteisyytenä, 
mutta on oikeasti vain halua kehittää. Me olemme 
tavallisten ihmisten arkiasioiden hoitoon sitoutuneita. 
Perinteinen maaseutupolitiikka on tullut tiensä päähän, 
on aika tehdä asiat toisin! Vihreät on mahdollisuus!

Tervetuloa mukaan koko ajan 
kasvavaan vihreiden joukkoon 
‒ myös maaseudulla!


