Ilmastonmuutoksen myötä
yleistyvät haastavat sääolosuhteet
lisäävät tarvetta peltojen
vesitalouden säätötoimille.
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Olemme mukana tukemassa
Ukrainan sodan uhreja SPR:n
katastrofirahaston kautta.
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Pääkirjoitus
Huoltovarmuuden perusta
EUROOPPALAISTEN YHTEINEN turvallisuudentunne koki vakavan kolauksen, kun Venäjä aloitti raa'an hyökkäyssodan Ukrainassa 24.2.2022.
Vaikka me Suomessa olemmekin varautuneet
monia eurooppalaisia maita paremmin sodan
kaltaisia uhkakuvia vastaan, ei meilläkään ole
ehkä osattu tehdä riittävän pitkälle meneviä
”entä jos”-kysymyksiä. Mitä tapahtuisi, jos maahamme ei enää saataisikaan tarpeeksi polttoaineita, öljyä, kaasua, puutavaraa, haketta,
lannoitteiden raaka-aineita tai teollisuudelle
kriittisiä komponentteja? – Tai niitä ei saada kohtuullisella hinnalla, kuten nyt on osittain käynytkin sinänsä erittäin oikeutettujen kansainvälisten pakotteiden seurauksena.
Entä jos kaupan hyllyiltä katoaisivat kokonaan
tuontielintarvikkeet, sähköä ei olisi saatavilla,
radiosta kuuluisi pelkkää kohinaa ja tiedon saanti olisi pätkittäin toimivien yhteyksien varassa?
Nyt näitä kysymyksiä mietitään Suomessa, ja
hyvä niin.
Millaiseen riskiin varaudummekaan yksilöinä tai yhteiskuntana, varautumisen ensimmäinen taso on varmistua siitä, että kriisin sattuessa
on turvallinen suoja ja pysytään l ämpimänä. Heti
perässä tulevat puhdas vesi, ruoka ja välttämättömät lääkkeet. Yhteyksien olisi hyvä pelata, jotta
saadaan tietoa tilanteesta ja läheisten hyvinvoin-
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nista. Jonkinlainen kulkuvälinekin olisi hyvä olla,
ettei hädän tullen tarvitse evakuoitua kävellen.
Ruuan riittävyys saa muun yhteiskunnan katseet kääntymään viljelijöiden suuntaan. Nyt viimeistään muistetaan, ettei huoltovarmuus ole
pelkkiä maskeja tai rokotteita. Eikä ihan vielä
sitäkään, että meillä on viljaa varastoissa puolen
tai vuoden tarpeen verran. Ellei Suomessa ole
maatalousyrittäjiä ja -yrityksiä, ei ole kovin kummoista ruuantuotantoakaan. Kriisin tullen osa
toimivastakin ruuantuotannosta voi käydä mahdottomaksi, kuten nyt Ukrainassa.
Varsinkaan jo lopetettua maataloustuotantoa
ei polkaista pystyyn pikaisesti. Maatalousyritysten kannattavuuskriisi on vuoden sisällä muun
muassa tyhjentänyt sikaloita ja jättänyt tilojen
lannoitevarastot kumisemaan tyhjyyttään. Kannattavuuskriisi uhkaa olemassaoloa osalla tiloista. Nyt se ehkä viimeistään otetaan vakavasti. 300
miljoonan euron hätätuki maatalouteen on hyvä
apu, mutta maatalousyritysten tilannetta se ei silti ratkaise. Tuet yleensäkin mahdollistavat ruuantuotannon näillä leveysasteilla. Loput tuotosta, se
osa, josta riittää myös maatalousyrittäjän palkkapussiin, pitää saada tuotteista ja markkinoilta.
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