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Halikkolaisesta viljelijäparista
tuli ympäristön puolesta puhuja
WWF ja MTK palkitsivat Peppi ja Marko Laineen ympäristöystävällisimpänä viljelijöinä tänä
vuonna. Samalla Laineet näyttävät, miten maanviljelyssä voi edistää luonnon hyvinvointia.
SSS/Marko Mattila

SSS | ELINA LAHTI

elina.lahti@sss.fi

Halikkolaiset Peppi ja
Marko Laine ovat vuoden
2013 Suomen ympäristöystävällisimpiä viljelijöitä.
He saivat eilen WWF:n ja
MTK:n neljättä kertaa jakaman palkinnon, joka samalla nosti heidät ympäristön puolesta puhujiksi.
Tätä he tosin ovat olleet jo
aiemminkin. Laineiden ratkaisut ovat nimittäin olleet
tähänkin saakka esimerkkikohteina, ja he ovat myös
lupautuneet jakamaan hyviä kokemuksiaan muille
viljelijöille sekä tilalla vieraileville ryhmille.
Vierailijoita on myös riittänyt. Pelkästään kosteikkoja on käynyt katsomassa
satoja ihmisiä. Vierailijoita
ei ole pidetty rasitteena,
vaikka tilalla riittää työtä
muun muassa lampolassa.
– He ovat olleet se suola,
auttaneet jaksamaan, Peppi Laine sanoo.
Palkittu maatilayritys
koostuu kahdesta eri tilasta, joilla on yhteensä 190
hehtaaria peltoa ja 240
hehtaaria metsää. Lampaiden lisäksi tuotetaan muun
muassa rehua, leipävehnää, mallasohraa, öljykasveja sekä viljan ja nurmen
siemeniä.

Marko ja Peppi Laine saivat kiitosta siitä, että he ovat pystyneet yhdistämään tilallaan taloudellisuuden ja ekologisuuden. Tilalla on lampaita, ja lisäksi tuotetaan
muun muassa rehua, leipävehnää, mallasohraa ja viljan ja nurmen siemeniä.

ollut innovatiivinen.
Hän suitsutti Laineita siitä, että he ovat pystyneet
yhdistämään taloudellisuuden ja ekologisuuden. Pietola huomauttikin, että ilman
kannattavia maatiloja ei
olisi ympäristöystävällisiä
tiloja.
WWF:n meriohjelman johtaja Sampsa Vilhunen toi
myös esille sen, kuinka viljelijät ovat taloudellisen näkökulman rinnalla ottaneet
huomioon myös ympäristöasiat.
WWF on ollut auttamassa Laineita, kun he ovat
perustaneet tilalle kaksi
kosteikkoa. Niiden avulla
pidätetään ravinnevalumia,
jotka muuten päätyisivät
Halikonlahteen jokiuomaa
pitkin.
Halikossa on panostettu
paljon lannoitteiden järkevään käyttöön. Marko

Laine sanoo, että avuksi on
kehitetty laite, joka mittaa
kasvien tarvitseman lannoitteen.
Laitteen toiminta perustuu kasvien lehdistä heijastuvaan valon määrään ja
laatuun. Ajon aikana laite
pystyy mittausarvojen perusteella säätämään lannoitteen levittämistä. Näin
pellolle levitetään lannoitetta oikeaan aikaan, oikeaan
paikkaan, oikea määrä.

Byrokratia
teettää työtä
Hehkutuksen keskellä olleet Peppi ja Marko Laine
muistuttivat koko ”verkoston” avusta. Esimerkiksi
Järki-hankkeen Eija Hagelberg oli Peppi Laineen
mukaan ensimmäinen ihminen, joka sanoi ”vau”
eli antoi palautetta, mutta

myös neuvoi ja auttoi byrokratiassa.
Byrokratiaan voikin tyssätä moni asia. Peppi Laine
sanoo, että on harkinnut
esimerkiksi luomutuotantoon siirtymistä, mutta siihen liittyvä kasvava byrokratia mietityttää.
Jo nyt Laineet joutuvat
pohtimaan tarkkaan, minkälaisia sitoumuksia he
tekevät, jotta byrokratia ei
heitä rankaise. Peppi Laine
sanoo, että esimerkiksi talviaikainen kasvipeitteisyys
täytyy säilyttää sovittuna.
Vuodet eivät kuitenkaan
ole samanlaisia, joten viljelijän täytyy miettiä, minkä
hän pystyy tarkkaan säilyttämään.
Byrokratian suossa viljelijöitä auttanut Eija Hagelberg on huomannut, että
viljelijät ovat halukkaita
ympäristöratkaisuihin ti-

HYVÄT YMPÄRISTÖKÄYTÄNNÖT HALIKOSSA
ŹPalkittu viljelijäpariskunta auttaa ympäristöä seuraavien käytäntöjen
avulla:
ŹRavinteita käytetään tehokkaasti jaetun ja tarkennetun typen lannoituksen, talvivehnän viljelyn, suorakylvön ja monipuolisen viljelykierron
avulla.
ŹRavinteiden huuhtoutumista vähennetään talviaikaisella kasvipeitteisyydellä, suojavyöhykkeillä, luonnonhoitopelloilla ja kosteikoilla.
ŹLuonnon monimuotoisuutta edistävät suojavyöhykkeet, kosteikot ja
luonnonhoitopellot.
ŹTila on tehnyt sitoumuksen Itämeren suojelun edistämiseksi Elävä Itämeri -säätiölle.
ŹLisäksi tila huomioi luonnon ja ympäristön muun muassa huolehtimalla
metsä- ja valkohäntäkauriiden talviruokinnasta.

loilla, jos saavat neuvoja.
Tätä työtähän hän on tehnyt Järki-hankkeessa.
Myös Liisa Pietola tuntee
ongelman, mutta hän tuo

esille myös toisen huolen.
– Ympäristöhallinnon
luottamus ei ole paras mahdollinen, luottamus on hiipunut, hän sanoo.

Tekninen lautakunta joutuu käsittelemään Kiiruun koulun korvaavat opetustilat uudelleen.
SSS | PÄIVI MALIN-PERHO

Someron tekninen lautakunta joutuu käsittelemään
uudelleen korvaavien opetustilojen hankintaa Kiiruun koululle. Syynä on
se, että osa korvaavia tiloja koskeneista tarjouksista
unohtui avaamatta kaupungin sähköpostiin.
Tekninen lautakunta käsitteli 18. kesäkuuta kokouksessaan kolmea kirjallisesti toimitettua tarjousta
yläkoululle ja lukiolle vuokrattavista väliaikaisista tiloista. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jouko
Elo (sd.) kertoo, että tarjo-
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EU:n sokerisopu
vie kiintiöt
MTK:n juurikasvaliokunnan
puheenjohtaja pitää kuitenkin
lopputulosta kohtuullisena.
SSS | JARKKO TURPEINEN

jarkko.turpeinen@sss.fi

Sokerikiintiöt korvataan
vuoden 2017 jälkeen erillisellä lainsäädäntökokonaisuudella. Asiasta sopivat
EU:n komissio, parlamentti
ja neuvosto keskiviikkona.
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan puheenjohtaja
Pekka Myllymäki pitää
neuvottelujen lopputulosta kohtuullisena. Näin siitä huolimatta, että vielä
maaliskuussa EU:n parlamentti asettui puoltamaan
vuoteen 2020 asti ulottuvia
kiintiöitä.
Myllymäki toteaa, että
parlamentti saattoi vetäytyä kannastaan, koska kiintiöjärjestelmän päätyttyä
vakiintuneiden viljelijöiden
asema turvataan lakitekstin kautta. Kiintiöiden loppumisvuotta tärkeämpiä
ovatkin juurikasostoista
sopimisen ehdot, joita ostaja ja viljelijä noudattavat
kiintiöjärjestelmästä luopumisen jälkeen.

STT | JANNE LEHIKOINEN

Tarjouksia unohtui lukematta
kaupungin sähköpostiin Somerolla
paivi.malin-perho@sss.fi
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– Komission valvomaan
sokerilakiin kirjattava toimialasopimus takaa kannustavan hinnan ja mielekkäät toimitusehdot, kuten
kuljetuskorvauksen.
Kiintiöiden puitteissa on
jäljellä vielä kolme kevätkylvöä, mikä on Myllymäen
mielestä hyvä siirtymäaika.
Kaiken kaikkiaan Myllymäki näkee suomalaisen
juurikkaanviljelyn tulevaisuuden valoisana. Viljelijät
voivat nyt keskittyä tuotannon kehittämiseen pitkäjänteisesti.
– Jos viljelijä miettii tänä
syksynä nostokoneen ostamista, niin tämä ratkaisu
antaa siihen hyvät mahdollisuudet.
Myös niin sanottu viherryttämisvaatimus eli eri
kasvilajien viljely suosii
juurikasta. Myöhään syksyyn venyvä juurikkaannosto pidentää viljelykautta mielekkääksi.
Suomen sokerijuurikaskiintiö on 81 miljoonaa kiloa.

Mitä EU-maatalousratkaisu merkitsee?

Valinta oli
yksimielinen
Ympäristöpalkinnon perusteina oli pitkä lista Itämeren ja muun luonnon hyväksi tehtyjä ratkaisuja, joilla
muun muassa vähennetään
ravinteiden pääsyä Itämereen. Näitä ovat esimerkiksi
ravinteiden tehokas käyttö
ja huuhtoumien vähentäminen.
Tilalta löytyy suojavyöhykkeitä, kosteikkoja, luonnonhoitopeltoja, kasvipeitteisiä peltoja myös talviaikaan.
Ympäristön hyväksi tehtyihin ratkaisuihin kuuluu
myös se, että lampaiden sähköaidat toimivat auringon
voimalla. Sähköpaimen pitää
lampaat hyvin aitauksissa,
mutta karkottaa myös petoja, kuten ilvestä.
Palkintoraadin valinta oli
yksimielinen. Tästä muistutti myös MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola, jonka mukaan valinta oli selvä
jo pelkästään sen vuoksi,
että viljelijäpariskunta on
jo nyt jakanut ideoitaan ja
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uksia tuli kuitenkin enemmän.
– Nyt on selvinnyt, että
lisäksi kaupungin sähköpostiosoitteeseen oli tullut
neljä tarjousta, mutta ne
ovat unohtuneet sinne, Elo
huomauttaa.
Tekninen lautakunta pitää uuden kokouksen ensi
maanantaina. Lautakunta
päätti viime viikon kokouksessaan, että kaupunki
ostaa vuokraamisen sijasta
korvaavat opetustilat. Syynä oli se, että tilojen vuokraus olisi maksanut saman
kuin osto. Tekninen johtaja
Marko Mäkinen ehdotti
tilojen vuokraamista kolmeksi vuodeksi Teijo-Rent

Oy:ltä, mutta Mikko Ällin
(kesk.) esitys tilojen ostosta somerolaiselta Suomen
Varastokontti Oy:ltä voitti
äänin 8–1. Vain puheenjohtaja Elo oli vuokraamisen
kannalla.

Sähköposti outo
tapa tarjouksissa
Someron kaupungin tilakeskuksen päällikkö Jouni
Elo kertoo, että käsittelemättä jääneet tarjoukset
tulivat sähköpostiin, joka
oli mainittu tilojen tarjouspyynnössä.
– Esittelijä unohti ne kuitenkin epähuomiossa sinne,
sillä emme yleensä käytä

sähköpostia tarjouksissa.
Normaalisti tarjoukset pitää toimittaa kirjallisena.
Sähköpostin käyttöön päädyttiin nyt poikkeuksellisesti siksi, että korvaavien
tilojen hankintaa haluttiin
kiirehtiä, Elo toteaa.
Elo sanoo, että kyseessä on
jo aiemmin luotu kaupungin sähköpostiosoite, jota on
käytetty muun muassa haluttaessa lisäselvityksiä jätettyihin tarjouspyyntöihin.
Tekninen lautakunta oikaisee seuraavassa kokouksessaan ensin aiemman
päätöksensä ja päättää sitten uudelleen korvaavien
opetustilojen hankkimisesta.

”Äärimmäisen
tylsä tilanne”
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jouko Elo pitää
sähköpostikömmähdystä
äärimmäisen tylsänä tilanteena.
– Tämä myöhästyttää taas
korvaavien tilojen saamista
kahdella viikolla eteenpäin,
Elo sanoo.
Korvaavat tilat piti saada
teknisen toimen uusimman
tavoitteen mukaan kaupungintalon ja urheilukentän väliin 16. syyskuuta
mennessä, kun kouluvuosi
alkaa 12. elokuuta. Tilakeskuksen päällikkö Jouni Elo
ei ota kantaa aikatauluun,

ennen kuin aiemmin käsittelemättä jääneet tarjoukset on katsottu.
Someron kaupunginvaltuusto lisäsi viime maanantaina kaupungin tämän
vuoden talousarvioon korvaavien tilojen hankintaa
varten 600 000 euroa. Kahdeksan Kiiruun koulun
luokkaa otetaan syksyllä
pois käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Koulua
käydään syksyllä Kiiruun
tilalla, monitoimitalossa
ja mahdollisesti kaupungintalon valtuustosalissa,
kunnes korvaavat tilat on
saatu koulurakennuksen
pihalle.

Euroopan unioni uudisti
maatalouspolitiikkaansa.
Mitä ratkaisu merkitsee
suomalaiselle maanviljelijälle, ja suomalaiselle
maataloudelle yleensä?
Vastaajana maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n puheenjohtaja
Juha Marttila.
Mikä ratkaisussa on
erityisen hyvää suomalaisen maanviljelijän
kannalta?
– Tuotantosidonnaisten
tukien osuuden kasvu auttaa kohdentamaan tukia
nykyistä oikeudenmukaisemmin. Ja se, että eurooppalaisen maatalouden
malli lähentyy suomalaista
mallia. Eli pyritään laadun
tuottamiseen, ympäristön
ja eläinten hyvinvointia
kunnioittaen.
Entä mikä ratkaisussa
on erityisen huonoa?
– Yksityiskohtaista säätelyä eli hallintoa ja byrokratiaa tulee lisää. Ja kun
maatalouden kriteerejä
ja normeja kiristetään ja
samalla viedään rahaa,
niin onhan se haastavaa.
Enemmän vaaditaan, mutta pienemmällä rahoituksella.
Tuotantosidonnaista
tukea ei tule sika- ja siipikarjalle. Miten tästä
eteenpäin?
– Mennään vaikeamman
tien kautta eli edessä ovat
kovat neuvottelut Suomen

hallituksen ja komission
välillä. Sitä kautta pitää
saada tuo mahdollisuus sika- ja siipikarjasektorille.
Sokerikiintiöt päättyvät vuonna 2017. Miten
käy sokerituotannolle
Suomessa?
– Olen vakuuttunut siitä,
että sokeria tuotetaan Suomessa. Sokeri on erittäin
isossa määrin huoltovarmuuskysymys, ja kaikilla
osapuolilla, myös valtiolla,
on erittäin iso intressi turvata tuotanto. Ja siihen
kyllä löytyy keinot.
Auttaako nuorten viljelijöiden tuen korotus
alaa, jossa ikääntyminen on ongelma?
– Ei se ratkaise mitään,
mutta on hyvä toimenpide.
Pieni piristysruiske, pienillä tuloilla pari-kolme tonniakin on iso raha.
Turvaako ratkaisu ruuantuotannon Suomessa?
– Tässä on paljon hyviä
elementtejä. Laadulla me
pärjätään, ja siitä saadaan
vielä oikeudenmukainen
hinta tulevaisuudessa. Siinä mielessä oikeita valintoja on tehty.
Mitä erityisen tärkeää
jäi vielä auki?
– Markkinoiden toiminta,
sekä sisämarkkinoilla että
myös ulkomaankaupassa.
Se on jatkuvan seurannan
ja toimenpiteiden paikka.
Löytää keinoja siihen, että
viljelijä saa sen vähän nykyistä isomman siivun siitä leivän hinnasta.

Lyhyet
Vaimoa epäillään
miehensä
puukotuksesta
Vantaalla

Poliisi takavarikoi
kolme kiloa
amfetamiinia
Kokkolassa

Mies kuoli puukotuksessa Vantaalla tiistain ja
keskiviikon välisenä yönä, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisilaitos.
Poliisin mukaan puukotus tapahtui yksityisasunnossa. Kuolonuhri
oli vuonna 1955 syntynyt vantaalaismies.
Teosta epäiltynä on
otettu kiinni uhrin vaimo, joka on syntynyt
vuonna 1960.
Poliisi suoritti teknistä tutkintaa tapahtumapaikalla yön aikana.
(STT)

Poliisi takavarikoi helmikuussa ja toukokuussa
amfetamiinia yksityisasunnoista Kokkolasta
Keski-Pohjanmaalta.
Helmikuussa amfetamiinia takavarikoitiin
noin kaksi kiloa ja toukokuussa reilu kilo. Takavarikoidut amfetamiinit
vastaavat noin 15 000:ta
käyttöannosta.
Poliisi epäilee kahden
kokkolalaisen miehen
hankkineen takavarikoidut amfetamiinit
myyntitarkoituksessa.
(STT)

