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Talouskuri on
isänmaan etu

S

uomi sai EU-komissiolta varoituksen talouskurista lipsumisesta.
Julkisen talouden alijäämä ja velka
kasvavat liian vakiintuneesti yli
sovittujen raja-arvojen.
Suomi on ollut EU:ssa kunnollisten rintamassa, usein aivan nuhteettomimpien. Nyt ollaan Kreikan kanssa samassa
taantumakuopassa, ainoina euromaina alkuvuoden BKT-tilaston mukaan. Kasvun puute on tärkeä osa niin ylivelkaantumisen synnyssä kuin sen taittamisen vaikeudessa.
Suomi on siis Kreikan tiellä, mutta niin
alussa, ettei Brysselin troikka ihan heti tule vastaan. Talouskuri on kuten moni muukin asia EU:ssa; sopimukset ja pykälät ovat
yhtä, niiden soveltaminen ja täytäntöönpano toista.
Keskeistä onkin, ettei Suomen taloutta
tarvitse panna kuntoon EU:ta varten, vaan
oman edun takia. Talouskurisäännöt ovat
havainnollinen merkki siitä, että velaksi elämisen ilo on harhaa, joka kääntyy viimeistään tulevaisuuden veronmaksajien piinaksi.
Poliitikot ja talousviisaat ovat kommentoineet, ettei komission nuhtelu tullut yllätyksenä. Se ei ole lieventävä asianhaara, päin
vastoin. Se tarkoittaa, kuten hyvin tiedetäänkin, että alijäämien ja velkataakan kertymistä on seurattu liikaa katseella. Jos päätöksiä on tehty, niitä ei ole pystytty panemaan toimeen.
Hallitusneuvotteluissa on ollut vahvistuva yhteishenki ja selvät nuotit. Välipäätöksistä kerrottaessa ”isänmaan etu” on lausuttu usein. Nyt keskustan, perussuomalaisten
ja kokoomuksen keinot ja taito sen edistämiseksi joutuvat todelliseen testiin, kun ryhdytään ratkaisemaan sopeuttamisen, leikkaamisen ja elvyttämisen ydinkysymyksiä —
komission terveisten tuella.
Markku Espo
markku.espo@esaimaa.fi

laatulupaus

Kaupunkiviljely ei ole Juuso Joonasta hassua puuhastelua, vaan hieno asia. — On hyvä, että kaupunkilaiset
oppivat itse tekemällä ymmärtämään paremmin sitä työtä, mitä ruoan tuotantoon tarvitaan.

Luomuviljelijän
osaamiselle on
nyt kysyntää

| Luomuviljely kiinnostaa, ja yhä uusia tiloja siirtyy luomuun.
Taloudellinen kannattavuus ja maan kasvukunnon korjaaminen
houkuttelevat vaihtamaan tuotantomuotoa.
Joutseno

Etelä-Saimaa
on moniarvoinen
ja journalistisesti
kunnianhimoinen lehti.
Kerromme luotettavasti ja
nopeasti Etelä-Karjalan
kiinnostavimmat uutiset.
Seuraamme kriittisesti
ympäröivää yhteiskuntaa.
Olemme itse toiminnassamme
avoimia ja rehellisiä.
Etelä-Saimaa on läsnä lukijoiden
arjessa, herättää puheenaiheita
ja luo kanavan keskustelulle.
Tärkein arvomme on ihminen.

Lappeenrannan

Ministeriö
lyö rumpua
Suurisilmäiset lehmät tuijottelevat suomalaisia televisioista ja ammuvat radiossa ”Luomuu.”
Maa- ja metsätalousministeriö aloitti toukokuussa näkyvän kampanjan luomun puolesta. 450 000 euroa maksava
kampanja kestää ensi vuoden loppuun saakka. Tavoitteena
on, että suomalaiset ostaisivat nykyistä enemmän luomutuotteita.
— Suomalainen käyttää luomuun nyt 40 euroa vuodessa, kun esimerkiksi tanskalaiset ostavat luomua 120:lla ja ruotsalaisetkin noin sadalla
eurolla, kertoo maatalousylitarkastaja Leena Seppä kampanjan kustantavasta maa- ja
metsätalousministeriöstä.
Suomalainen
Kauttaan lopettelevan hallituksen ohjelkäyttää
massa luomutuotannon osuus halutaan kasluomuun nyt
vattaa viidennekseen viljelyalasta vuoteen
40 euroa
2020 mennessä. Suomen tavoite on kunnianvuodessa.
himoisempi kuin EU:n. Valmisteilla oleva EULeena Seppä
lainsäädäntö tavoittelee luomun osuudeksi
viidennestä vuoteen 2030 mennessä.
Ohjelmakaudelle 2014—2020 Suomessa
on varattu luomun tuotantotukeen 3,3 miljardia euroa. Luomun tuki maksetaan 160 euroa enemmän
hehtaarilta kuin tavanomaisesti viljellyn peltohehtaarin. Kotieläintilalla tuki nousee lisäksi 134 euroa hehtaaria kohden.
— Tuella kompensoidaan pienempiä satoja ja korkeampia
tuotantokustannuksia.
Luomun tukemista perustellaan muun muassa ruokatuotannon kilpailukyvyn parantamisella ja työpaikkojen varmistamisella. Luomutilat ovat Suomessa pinta-alaltaan suurempia kuin tavanomaiset tilat keskimäärin.
— Jos saadaan enemmän luomuelintarvikkeiden valmistajia, vahvistetaan koko elinkeinoa, Seppä sanoo.
Myös ympäristöasiat painavat politiikassa.
— Ympäristön tila paranee, kun luonnon monimuotoisuus
lisääntyy ja päästöt vesistöihin ja ilmaan vähenevät.
| Silja Vehkalampi

”

Tyynelän tilalla kasvatetaan tänä vuonna viljakasveja kuten ruista,
kauraa ja spelttivehnää sekä öljy- ja valkuaiskasveja kuten hamppua,
rypsiä ja hernettä. Pääosa tuotannosta menee siemenpakkaamolle ja
myllylle, osa myydään suoraan kuluttajille.

Silja Vehkalampi

J

uuso Joona ei ole pelkästään maanviljelijä.
— Olen maan viljelijä.
Yhden välilyönnin kokoinen
ero on pieni mutta perustavanlaatuinen.
— Tavanomainen viljelijä lannoittaa kasveja. Minä ruokin maata, joka puolestaan ruokkii kasveja. Tätä

voisi kärjistäen verrata ihmiseen,
joka on letkuruokinnassa tai saa ravintonsa monipuolisesta ruuasta.
Joona on sukutilansa neljäs isäntä. Viides polvi on varttumassa: pian kaksi vuotta täyttävä Elvi-tytär
on jo innokkaasti mukana viljelytöissä.
Tyynelän tila Joutsenon Etu-Aholassa on luomutila. Sellaiseksi se
muuttui nykyisen isännän aikana
ja liki pakon edessä.

— Yksipuolisen viljelyn takia maa
oli niin köyhtynyt, että luonnonmukaiset menetelmät olivat ainoa
keino korjata tilanne.
Menetelmät ovat olleet menestystarina Tyynelän tilalle. Joona on
yksi maanviljelyn edelläkävijöistä,
joka jakaa nyt tietotaitoaan, jottei
muiden tarvitsisi toistaa samoja
virheitä. Isäntien epäilevät äänenpainot ovat vaimenneet. Kiinnostuneita kyselyjä tulee paljon.

Luomuviljelijöitä on Etelä-Karjalassa vasta yhdeksän prosenttia viljelijöistä, mutta EteläSuomen Pro Agrian luomu-asiantuntijan Pekka Terhemaan mukaan joukko kasvaa.
Syykin on selvä: luomun viljelystä on tullut tavanomaista kannattavampaa. Luomusta saa paremman
tuen ja tuotteista paremman hinnan. Lannoite- ja torjunta-ainekustannukset ovat tavanomaista pienemmät ja markkinanäkymä hyvä.
— Luomussa on myös sosiaalinen
aspekti. On kyliä, joissa on useita
luomuviljelijöitä ja alueita, joissa ei
ole ainuttakaan.
Siirtyminen luomuun ei ole ilmoitusasia, vaan vuosien prosessi. Menetelmät vaativat paneutumista. Myös tuotteiden saaminen
markkinoille on tavanomaista työläämpää.
— Pellolla on oltava juuri oikeaan aikaan. Lannoitteilla ja torjunta-aineilla voidaan korjata aikataulutuksessa tehtyjä virheitä,
mutta luomussa sitä varaa ei ole,
Joona sanoo.
Hän jakaa työnsä ilot ja murheet
usean muun viljelijän kanssa. Koneet ovat yhteiskäytössä. He soittelevat toisilleen ja puivat suunnitelmia. Peltotöiden aikaan Joona jalostaa samalla väitöstutkimustan-

sa jätebiomassojen hyötykäytöstä
maataloudessa ja kuuntelee traktorissaan alaan liittyviä podcasteja maailmalta.
— Tieto on yksi tilamme päätuote.
Joonan mielestä ala kaipaa lisää
tutkimusta. Kun tutkittua tietoa on
vähän, voidaan argumentoida heppoisin perustein.
Myös tavanomainen viljely hyötyisi Joonan mukaan luomumenetelmistä. Tilat voisivat niillä parantaa tulosta, vaikka lannoittaisivat
ja torjuisivat tuholaisia kemiallisesti.

Syksyllä kylvetty Tyynelän tilan
ruis näyttää elinvoimaiselta.
— Rukiin osalta päästäneen yhtä hyvään satoon kuin tavanomaisessa viljelyssä keskimäärin, Joona kertoo.
Peltolinnusto on runsas. Paitsi että traktoria seuraa touhukas
lokkiparvi, lähietäisyydellä kaartelee tuulihaukka, jolla on läheisessä männyssä pesä. Töyhtöhyypät kisailevat tuulessa, ja isokuovi
ilmoittelee itsestään. Pajupuskat
saavat rehottaa peltojen välissä.
— Niissä on valtavasti elämää, ne
suojaavat maata tuulelta ja ovat lisäksi kauniita, sanoo Joona ja moittii pellonpientareet vallannutta
siistimistrendiä.
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Top3 luomuhehtaarit
ELY-keskukset kesällä 2014
PohjoisPohjanmaa

25 879 ha

EteläPohjanmaa

20 366

Etelä- 9 754
Savo

Top3 luomutilat

Luomukampanja levittäytyy myös isoihin
päivittäistavarakauppoihin 60 paikkakunnalla eri puolilla
maata.

ELY-keskukset kesällä 2014
Pirkanmaa

432 tilaa

PohjoisPohjanmaa

404

Pohjanmaa

398

Lähde: MMM

SV, PV-S

Lisää luomua
●●Valtioneuvoston vuoden 2013

periaatepäätöksen tavoitteena
on, että vuoteen 2020 mennessä
Suomen viljelyalasta 20 % on
luomua.
●●Viime vuonna luomutiloja oli
4 323 ja viljelyalasta luomua
9,5 %. 825 kotieläintilaa oli
luomusertifioituja.
Lähde: Maa- ja
metsätalousministeriö

Ruokapiiri
suosii luomua
Lappeenrannan ruokapiiriläiset ovat valmiita maksamaan luomusta. Piirissä on mukana noin 70 perhettä. Toiminta alkoi vuonna 2011 parinkymmenen perheen voimin.
Nyt piiri ottaa mukaan uusia jäseniä, sillä oma verkkokauppa mahdollistaa sujuvat tilaukset.
— Lähiruoka on se juttu, ja luomu on plussaa, puheenjohtaja Monna Käyhkö sanoo.
Etenkin luomuviljatuotteilla ja -kananmunilla on kysyntää.
— Luomua menisi melkein niin paljon kuin sitä on tarjolla. Hintakaan ei ole este. Onhan sen tuotanto erilaista, ja ihmiset, jotka haluavat luomua, ovat siitä myös valmiita maksamaan. | Silja Vehkalampi

