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TOIMITUS

M
uutos on tapahtunut nopeasti ja vähän vaivihkaakin, niin kuin se 
usein tapahtuu. Enkä nyt viittaa ilmastonmuutokseen, ainakaan ihan 
suoraan. Vaan peltojen, viljelyn ja metsien arvostukseen. Kuin var-
kain julkisen keskustelun sävy on muuttunut maatalouden ja tuotta-

jien syyttämisestä vihernieluja pohtivaan ja metsiämme ihan eri lailla kunnioitta-
vaan suuntaan.

Pikkuhiljaa on herätty huomaamaan, mikä etu maamme kasvipeitteisyys on. 
Pinta-alastamme 75 prosenttia on metsää ja 7 prosenttia peltoalaa, joista mer-
kittävä osa on nurmiviljelyssä. Toivottavasti seuraavaksi havaitaan maata lous-
yrittäjien ja metsänomistajien avoimuus uusille ajatuksille. 

Maatalouden ympäristövaikutusten viestintää pohtivan Yhdessä kokeillen 
-hankkeen ennakkotiedot nimittäin vahvistavat, että ympäristöön ja ilmastoon liit-
tyvät asiat ovat suomalaisille maanviljelijöille tärkeitä. He ovat kiinnostuneita maan 
rakenteen ja kasvukunnon kohentamisesta sekä ravinteiden käytön ja energian-
kulutuksen tehostamisesta. Se tuskin tämän lehden lukijoita yllättää, onhan se 
noussut esiin tila- ja yritysjutuissamme jo pitkään.

Samaa kieltä kertoo tuore metsänomistajille tehty Metsätutka-kysely. Metsien 
hiilensidonta on tärkeää suomalaisille metsänomistajille, ja yli 60 prosenttia met-
sänomistajista on kiinnostunut korvausta vastaan tuottamaan hiilensidontapalve-
luita, kun markkinat ovat olemassa.

Suomessa on käynnissä useita tutkimuksia maaperään ja kasvustoon sitoutu-
vasta hiilestä. Kohta tiedämme vielä paremmin, miten arvokasta pelto- ja metsä-
varantoamme kannattaa käyttää. Tutkimuksen lisäksi tärkeässä roolissa ovat vil-
jelijät. Toistaiseksi ääneen ovat päässeet enemmän juuri tutkijat ja muut itseään 
asiantuntijaksi kutsuvat. Kehitysideoita kannattaa kuitenkin kuunnella myös käy-
tännön opettamilta osaajilta; maatalous- ja metsäyrittäjiltä.

Siksi tässäkin lehdessä kerromme viljelijöiden kokemuksia maanmuokkauk-
sesta aina Irlantia myöten, olemme seuraamassa kevytmuokkauskoneiden testa-
usta, esittelemme biokaasulaitosta ja annamme tekijöiden kertoa omista innova-
tiivisista tavoista hyödyntää metsää, aina kuusenkerkkäjogurtista laatuikkunoihin. 

Tarjoamme myös uusille innostuneille ja tuleville metsänomistajille parhaita käy-
tänteitä esimerkiksi metsäomaisuuden ja -osaamisen siirtämisessä. Kerromme 
myös yrittäjistä, jotka ovat jo tarttuneet kulutustottumusten orastavaan muutok-
seen ja ottaneet viljelyyn ja tuotevalikoimiinsa esimerkiksi puhdaskauraa ja papuja. 

On varmaa, että kunhan sekä kuluttajat että markkinat taipuvat toimimaan uu-
den ajattelun mukaisesti, viljelijät ja metsänomistaja ovat valmiita tekemään paljon. 
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