
Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) –hankkeen Maatalouden ilmasto-ohjelmaan tekemät kommentit 
 
Hei 
  
kiitos Maatalouden ilmasto-ohjelman kommentointimahdollisuudesta!  
Haluaisimme tehdä seuraavia kommentteja ja ehdotuksia: 
  
Konkreettiset kommentit: 
-luku 5, s.9, toimenpide 1: toivoisimme tähän lisättävän ”Välitetään tietoa tutkimustuloksista viljelijöille ja neuvojille 
käyttökelpoisessa muodossa.” 
-luku 5.5.3., s. 17. Toivoisimme toimenpiteisiin lisättävän, että ”Tutkitaan nurmipeltojen hiilensidonnan mittaamismenetelmiä, 
hiilinielujen suuruutta suomalaisissa nurmipelloissa ja viljelymenetelmiä, joilla nurmien hiilinieluja voidaan lisätä.” (Tätä tietoa ei 
vielä ole, sen tutkiminen vaatii useita vuosia, mutta maatalouden ja maatilojen hiilinielujen arvioimiseksi tieto olisi olennainen, 
varsinkin kun nurmipeltoja on hyvin suuri Suomen pelloista.) 
-luku 5.7. Mielestämme on olennaista, että maatalouden energiantuotannossa huomioidaan myös muut energiamuodot kuin puu- 
ja peltoenergia. Nyt ohjelmassa on mainintana aurinko- ja tuulivoima ja maalämpö, toivomme maininnan säilyvän valmiissakin 
ohjelmassa. Toimenpiteet 37-39,49 ovat mielestämme tärkeitä pientuotannon edistämiseksi. Uusiutuvan energian tuotanto voisi 
tuoda maatiloja kiinnostavia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ILMASE-hankkeen työpajoissa osallistujat ovat olleet aiheesta 
hyvin kiinnostuneita.  
-luvussa 7.3. toivoisimme tulevaisuusselonteosta kertovaa osuutta laajennettavan niin, että se tiivistäisi, mitä selonteko visio 
maatalouden päästökehityksestä kertoo. (Tulkintamme mukaan tulevaisuusselonteossa on tuotu esiin, että kun yhteiskunnan 
kokonaispäästöjä vähennetään 80 %, on maataloudelle eli ruoantuotannolle annettava ”päästötilaa” eri tavoin.) 
-luku 9. korvaisimme ilmastoälykäs-sanan ilmastoviisas-sanalla (nämä ovat vain makuasioita, mutta kuten sanonta sanoo ”Älykäs 
selviää tilanteista, joihin viisas ei koskaan joudu.”) 
 
Laajemmat ehdotukset: 
-Ohjelman ensimmäisessä lauseessa kerrotaan ohjelmalla haluttavan edistää ruokajärjestelmän kestävyyttä taloudellisessa, 
sosiaalisessa, ekologisessa ja kulttuurisessa ulottuvuudessa. Mielestämme ohjelmasta löytyvät ekologinen ja taloudellinen 
ulottuvuus, mutta sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys jäävät tällä hetkellä hyvin pienelle painotukselle. Toivomme, että valmiissa 
ohjelmassa niihin esitettäisiin lisää sisältöä. Yksi osuus sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä voisi olla maatilojen 
muutoskestävyyden parantaminen koulutuksella ja työhyvinvoinnista huolehtimalla (siis esim. ProAgrioiden ja seurakuntien 
koordinoimat viljelijöiden työhyvinvointia tukevat hankkeet). Maatilat voivat parantaa kestävyyttä epävarmuuteen ja 
odottamattomiin muutoksiin monin tavoin. Viljelyn arvostuksen lisääminen yhteiskunnassa voisi olla myös yksi keino sosiaalisen ja 
kulttuurisen kestävyyden parantamiseen.  
  
-Ohjelma keskittyy EU-tason ja kansallisen tason säädöksiin, mikä varmasti on tietyistä näkökulmista perusteltua, mutta 
mielestämme olisi hyvä lisätä ohjelmaan jonkin verran myös globaalia näkökulmaa. Suomalaisella ruoan tuotannolla ja kulutuksella 
on vaikutuksia myös muualla maailmassa, puhumattakaan siitä, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on eri puolilla maailmaa 
ja miten se mahdollisesti heijastuu myös suomalaiseen ruoan tuotantoon ja kulutukseen. Globaalin näkökulman esiin nostaminen 
on mielestämme tärkeää siksi, että se lisää ymmärrystä siihen, miksi ruoantuotannon ja ruokaturvan huomioiminen on ensiarvoisen 
tärkeää ilmastokysymyksiä mietittäessä ja myös antaa perusteluja sille, miksi kullakin alueella kannattaa väestöä ruokkia sen alueen 
resursseja kestävästi käyttäen eikä muiden alueiden luonnonvaroja itselle riistäen. (esim. Karttunen, Kaisa, Kihlström, Laura ja 
Taivalmaa, Sanna-Liisa 2014. Nälkä ja yltäkylläisyys. Ruokaturva maailmassa. Gaudeamus.)  
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