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Etelävirolainen Andre Farm tuottaa goudatyyppisiä juustoja. 
Erika Pääbus hoitaa lehmiä hellyydellä. Juustolehmille vain 
paras on kyllin hyvää.

sisällys

Niina ja Ismo Lohva luottavat kotimaisiin lammasrotuihin. 
Lahtelan tila tuottaa lihaa ja siitoseläimiä.

Ylistarolainen 
Juha Kupari pitää 
hiehohotellia sekä 
valmistaa räätälöityjä 
pressuovia. Mies 
on rakentamisen 
moniammattilainen, 
mutta sydämeltään 
ennen kaikkea 
karjamies.

Maitotiloilla tehdään ilmastotekoja. Hyvä nurmisato vähentää 
päästöjä ja tukee hiilensidontaa.
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ILMASTO KIITTÄÄ KOTIMAISEN RUUAN SYÖJÄÄ

Marja Heikkilä
Toimittaja

I
lmastokeskustelu käy kovilla kierroksilla jokaisella foorumilla. Mielipiteet vaihte-
levat äärestä laitaan ja kivenheittäjiä riittää joka taholta. 

Vanha sanonta – tieto lisää tuskaa – sopii tähän aikaan. Tiedon sijaan on 
helpompi hehkuttaa mielipiteitä, niistä kun löytyy helpommin itseä miellyttävä 
totuus. Asiantuntijoiden näkemykset, tutkimustulokset ja mielipiteet näyttävät 

ilmastokeskustelussa menevän suloisesti sekaisin. Oikeiden uutisten ja valeuu-
tisten erottaminen käy aina vain vaikeammaksi.

Ruuantuotantoa syyllistetään milloin mistäkin. Välillä tikun nokassa on liha, 
välillä maito. Kuitenkin maidon- tai lihantuotannon ympäristövaikutuksista tiede-
tään vielä varsin vähän. 

Tutkimukseen pitää satsata voimallisemmin, jotta saadaan vertailukelpoista 
dataa esimerkiksi brasilialaisen ja suomalaisen naudanlihan hiilijalanjäljestä. Hil-
jattain isot lihatalot julkaisivat tuloksia possunlihan hiilijalanjäljestä, joka onkin tä-
hän asti arvioitua huomattavasti pienempi. Myös nautakarjatilat saivat synnin-
päästöä, kun Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan nurmipeitteisiltä pel-
loilta huuhtoutuu fosforia alle puolet tähän asti arvioitua vähemmän.

Ilmastonmuutos herättää ristiriitaisia tunteita ahdistuksesta ärtymykseen. Yk-
sittäisen tuottajan tai kuluttajan keinot ovat rajalliset. Silti se ei tarkoita, ettei mi-
tään kannata tehdä.

Peltoviljelyssä kuten maidontuotannossakin voidaan vaikuttaa ilmastokuor-
maan viljelymenetelmiä ja tuotantotapoja kehittämällä. Jo nyt maataloudessa on 
tehty paljon ilmastotekoja, kuten ProAgrian johtava asiantuntija Sari Peltonen 
tässä lehdessä muistuttaa. Vieläkin voidaan petrata muun muassa satsaamal-
la maan kasvukuntoon ja satotason kasvattamiseen sekä nostamalla lehmien 
tuotosikää. Keinot eivät oleellisesti lisää tuotantokustannuksia, mutta onnistues-
saan tuovat tiloille lisää tuloja.

Syyskuussa vietettiin Osta tilalta! -päivää. Lukuisat maatilat ympäri Suomea 
esittelivät toimintaansa sekä tuotantotapojaan. Tapahtumalla suomalainen ruu-
antuotanto tuli piirun verran tutummaksi ja kotimainen ruoka sai ansaitsemaan-
sa arvostusta. Toivottavasti viesti kiiri myös siitä, että meillä ruokaa tuotetaan tiu-
kemmin kriteerein kuin tänne tuotavaa ruokaa.

Sama tavoite oli myös suomalaisen ruuan päivällä, jota vietettiin syyskuun 
alussa ensimmäistä kertaa. 

Suomalaiset ovat oppineet juomaan viiniä keskieurooppalaisten tapaan. Vie-
lä kun he oppisivat arvostamaan kotimaista, puhdasta ja lähellä tuotettua ruo-
kaa ranskalaisten tapaan. Kotimaisen suosiminen sataa yhteiseen laariin ja il-
masto kiittää.
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