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Luonnonvarakeskuksen 
pääjohtaja Johanna 
Buchert näkee maa
talouden kannattavuus
kriisin ratkaisemisen 
koko ruoka järjestelmän 
yhteisenä haasteena.
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Ilmastonmuutoksen myötä 
yleistyvät haastavat sää olosuhteet 

lisäävät tarvetta peltojen 
vesitalouden säätötoimille.

Maaperäanturit tuottavat hyödyllistä tietoa viljelyn tueksi.

Lohjalainen Ikävalkon perheyritys kuljettaa, 
kalkitsee ja viljelee jo kolmannessa polvessa.

Työturvallisuus
riskit kannattaa 

taklata torjunta
toimien tehokkuus

järjestyksessä.
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Pääkirjoitus

Huoltovarmuuden perusta
EUROOPPALAISTEN YHTEINEN turvallisuuden-
tunne koki vakavan kolauksen, kun Venäjä aloit-
ti 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 maa-
hamme ei enää saataisikaan tarpeeksi polt-
toaineita, öljyä, kaasua, puutavaraa, haketta, 
lannoitteiden raaka- aineita tai teollisuudelle 
kriittisiä komponentteja? – Tai niitä ei saada koh-
tuullisella hinnalla, kuten nyt on osittain käynyt-
kin sinänsä erittäin oikeutettujen kansainvälis-
ten pakotteiden seurauksena.

Entä jos kaupan hyllyiltä katoaisivat kokonaan 
tuontielintarvikkeet, sähköä ei olisi saatavilla, 
radiosta kuuluisi pelkkää kohinaa ja tiedon saan-
ti olisi pätkittäin toimivien yhteyksien varassa? 
Nyt näitä kysymyksiä mietitään Suomessa, ja 
hyvä niin.

Millaiseen riskiin varaudummekaan yksilöi-
nä tai yhteiskuntana, varautumisen ensimmäi-
nen taso on varmistua siitä, että kriisin sattuessa 
on turvallinen suoja ja pysytään  lämpi mänä. Heti 
perässä tulevat puhdas vesi, ruoka ja välttämättö-
mät lääkkeet.  Yhteyksien olisi hyvä pelata, jotta 
saadaan tietoa tilanteesta ja läheisten hyvinvoin-

nista. Jonkin lainen kulkuvälinekin olisi hyvä olla, 
ettei hädän tullen tarvitse evakuoitua kävellen.

Ruuan riittävyys saa muun yhteiskunnan kat-
seet kääntymään viljelijöiden suuntaan. Nyt vii-
meistään 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 
maa talousyrittäjiä ja -yrityksiä, ei ole kovin kum-
moista ruuantuotantoakaan. Kriisin tullen osa 
toimivastakin ruuantuotannosta voi käydä mah-
dottomaksi, kuten nyt Ukrainassa.

Varsinkaan jo lopetettua maataloustuotantoa 
ei polkaista pystyyn pikaisesti. Maatalousyritys-
ten kannattavuuskriisi on vuoden sisällä muun 
muassa tyhjentänyt sikaloita ja jättänyt tilojen 
lannoite varastot kumisemaan tyhjyyttään. Kan-
nattavuuskriisi uhkaa olemassaoloa osalla tilois-
ta. Nyt se ehkä viimeistään otetaan vakavasti. 300 
miljoonan euron hätätuki maatalouteen on hyvä 
apu, mutta maatalousyritysten tilannetta se ei sil-
ti ratkaise. Tuet yleensäkin mahdollistavat ruuan-
tuotannon näillä leveysasteilla. Loput tuotosta, se 
osa, josta riittää myös maatalousyrittäjän palkka-
pussiin, pitää saada tuotteista ja markkinoilta.
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