BSAG:n iskujoukko Ratkaisujen torilla.

Täyden salin eturivissä Maisa Tapio-Biström ja Eija Hagelberg.

Naantalin kylpylässä loiskutettiin
arvokasta tietoa ja kokemusta
Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät 17.-18.1.2017
Tasainen puheensorina, tiukkoja kannanottoja sekä ideoiden ja ajatusten suihkivaa virtaa saattoi aistia
Naantalin kylpylässä, kun käynnissä olivat ensimmäiset laajapohjaiset Maatalouden ympäristötietojen
vaihtopäivät.
Maailman kasvava väestö tarvitsee ruokaa tulevaisuudessakin. Ruuan tuottaminen ei saisi yhtään enempää
kuitenkaan rasittaa maapallon kestävyyttä. Tavoitteena on rakentaa tehokas kiertojärjestelmä, jotta
tulevaisuudessakin eläminen olisi mahdollista. Mukana puskemassa unelmaa todellisuuteen oli liki 300
osanottajaa.

Asiat hoituvat helposti nokikkain. Verkostoitumisen
merkitystä ei voi liikaa korostaa. Päivien
puheenjohtaja Tarja Haaranen keskellä.

Ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriö on jo aiemmin pitänyt vastaavia tietojenvaihtopäiviä.
- Nyt päätettiin laajentaa osallistujapohjaa. Haluttiin käytännön toteuttajat ja muut ympäristötoimijat
mukaan, päivien puheenjohtaja Tarja Haaranen ympäristöministeriöstä sanoi.

Maa- ja metsätalous- sekä ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen oli lähettänyt videotervehdyksen, missä
hän muun muassa totesi, että on tarkoitus visioida uudenlaista kannattavaa maataloutta.
- Ihmisten, eläinten, maaperän, vesien ja ilman hyvinvoinnista on pidettävä huolta, ministeri luetteli.
Tarja Haaranen komppasi ja korosti, että hyvinvoivilla maatiloilla on myös hyvinvoiva ympäristö.
Ympäristötekoja siis kannattaa tehdä ja ympäristöstä kannattaa pitää huolta.

Verkottumista
Päivien aikana saattoi aistia tietojenvälityksen avoimuuden. Jokaisen ei ole tarpeen aloittaa alusta ja keksiä
samoja asioita uudelleen ja uudelleen. Jotta tämä toimisi, on verkottuminen ykkösjuttu.
Ruokajärjestelmien ja kiertotalouden kehittäminen käytännössä olivat vahvasti läsnä. Aleksis Klap
Varsinais-Suomen liitosta kertoi tekeillä olevasta maakunnan tiekartasta, jolla kuljetaan kohti kestävää
ruokajärjestelmää, missä paikallisuus ja lähiruoka ovat vahvasti mukana.
- Lähellä tuotettu ruoka ja terveellisyys ovat valtteja. Pelkkä hinta ei ratkaise, Klap sanoi.

Helena Särkijärvi oli tyytyväinen ruokajärjestelmien
tulevaisuutta pohtineen työryhmän keskusteluun.
Ryhmässä puhuttiin paljon tiedon levittämisestä ja
koulutuksesta.
REKO-renkaita perustanut lähiruoka-aktivisti Helena Särkijärvi kertoi lähiruokarenkaiden toiminnasta.
- 45 % suomalaisista tykkää ruuan laittamisesta ja yli 50 % nauttii hyvästä ja laadukkaasta ruuasta, 49 % on
myös valmis maksamaan vastuullisesta tuottamisesta, hän sanoi.
Ruuan vastuullinen tuottaminen ja ruokahävikin vähentäminen näkyy ympäristössä. Itämeri ja ilmasto
kiittävät.

Ketjuttamista
Luomuviljelijä Lea Räisänen Kemiönsaarelta avasi
alustusketjun, missä haettiin sujuvaa reittiä tutkimuksen,
hallinnon ja käytännön välille. Räisänen kertoi siitä, mitä
viljelijä odottaa neuvonnalta.
Viesti oli selkeä. Tuottaja kaipaa käytännön neuvoja arjen
ratkaisuja varten. Mistä löytyy tarvittavaa konevoimaa
erityistöihin kuten merenrantaruovikoiden niittämiseen sekä
niitetyn ruo´on silputtamiseen? Millaisilla koneilla pelloilla
voi ajaa vahingoittamatta maaperää? Miten hyvä
viljelysuunnitelma kannattaa tehdä?

ProAgrian neuvoja Risto Jokela toivoi tutkijoilta selkeää tietojenlevitystä.
- ”Myykää” meille tutkimustuloksia käytäntöön, etteivät ne jää pelkiksi raporteiksi, Jokela sanoi.
Tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio pudotti maan pinnalle toteamalla, että raha ja resurssit ovat
rajalliset.
- Tutkimusunelmia on paljon, mutta rahoittajat osoittavat euroilla, mitkä niistä toteutuvat.
Anna Schulman maa- ja metsätalousministeriöstä totesi, että hallinto ohjaa kohti tavoitteita. Niitä taas on
asetettu paljon kansainvälisellä tasolla. Monet sitoumukset velvoittavat viemään kehitystä tiettyyn
suuntaan ja suuntaa säätelee hallinto.
- Hallinto ei kuitenkaan saa elää kuplana. Tieto tulee teiltä jokaiselta, mutta myös kansainväliseltä kentältä.
Siitä saatiin tuntumaa, kun ulkomaiset esiintyjät kertoivat esimerkkejä Hollannista ja Itävallasta.
- Eroja on, vaikka samassa EU:ssa ollaan, sanoi Tiina Malm maa- ja metsätalousministeriöstä. Hän muistutti
siitä, että viljelijöiden ja tuottajien arkeen vaikuttavista asioista väännetään paraillaan uutta rahoituskautta
varten.
- Nyt on vaikuttamisen paikka, Tiina Malm sanoi ja kehotti pitämään mielessä, että satavuotiaan Suomen
menestys on rakennettu luottamuksella ja yhteistyöllä.

Ratkaisemista
Lea Gynther Motivasta puhui vähähiilisyydestä. Hän kehotti katsomaan eteenpäin ja sanoi, että pääpaino
pitää siirtää jälkien siivoamisesta siihen, että asioita katsotaan eteenpäin. Tällaisia toimijoita on jo paljon,
mutta lisää tarvitaan.
Ympäristötekojen henki roihusi Ratkaisujen torilla, jossa nelisenkymmentä hanketta ja toimijaa esitteli
aikaansaannoksiaan ja ajatuksiaan paremman ja puhtaamman tulevaisuuden rakentamiseen.
Ratkaisujen torilla nostettiin esiin tekoja maaperän, ilmaston, vesistöjen, maaseudun elinkeinojen ja
luonnollisesti ruuan tuotannon aloilta.

- Monipuolinen
ruokajärjestelmä parantaa
huoltovarmuutta, selvittivät
Ratkaisujen torilla Scenoprothanketta esitelleet Titta Tapiola
ja Anne Pihlanto. Kyselemässä
Sanna Söderlund Järkihankkeesta.

Järki Lannoitteen Kaisa Riiko esitteli
kansainvälisen Baltic Slurry
Acidification -hankkeen kokemuksia
lietelannan käsittelystä rikkihapolla.
Samalla typpi saadaan tehokkaasti
kasvien käyttöön.

Luken Elena Valkama kiinnostui
Soilfoodin kokeiluista ja tuloksista
maaperän hyväksi, joita Eetu Virtanen
esitteli.

Tekemistä
Vaihtopäivillä liikkuneen ympäristötiedon määrä oli valtava. Ilmassa oli myös reippaasti tulevien aikojen
ajatuksia.
Niitä ruodittiin muun muassa ryhmätöissä, joissa pureuduttiin tulevaisuuden ruokajärjestelmiin,
maaperään, ilmastoon, ylipäätään ympäristönhoitoon laajassa mitassa. Nähtäväksi jää, mitä ryhmätyöt
poikivat.
Järkeviä tuloksia voidaan odottaa, kun hallinto ja käytännön toteuttajat kulkevat samaan suuntaan.

Teksti ja kuvat Hia Sjöblom

