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Abstract

This study describes the central views of MTK on Finnish environmental  policy during the period
1980-2000. The empirical material is collected from the  magazine Maataloustuottaja. The data is
analyzed using  ethnographic content analysis and examining the central arguments and discoursive
structures of the texts.

The study begins with a description of the development of Finnish  agriculture and of MTK. The
first chapter also presents and evaluates empirical  studies on the environmental views of Finnish
farmers.

The following chapter discusses some theoretical and methodological issues  in environmental
sociology. The theoretical foundation of this study is grounded  in the idea of ecological
modernization and social justice in environmental  issues.

The essential methodological tension that underpins environmental sociology  is between critical
realism and social constructivism. The starting point of this  research lies between critical realism and
moderate constructivism; in other  words, naïve realism and strong constructivism or scientism and
relativism  have  been abandoned. This starting point is also closely connected to environmental
pragmatism.

The empirical part of the study begins with a thematical discussion on  changes in the views that
MTK has adopted toward environmental policy issues.  Although these views have not changed
significantly over the years, MTK has shown  an increased interest in organic production and in
cooperation with consumer and  worker organizations to promote "environmentally pure", local food
production and  the social sustainability of Finnish food production and countryside.

The second part of the empirical study reveals some stable discoursive  practices in the
environmental rhetoric of MTK that has traditionally accentuated  the connection between nature and
agriculture and the notion of farmers as  stewards of nature. At the same time, MTK has emphasized
the alienation of  urbanites and environmental policy-makers from nature and countryside. MTK has
also expressed a concern about private property rights, economic expenses and a  variety of practical
problems caused by nature conservation and preservation.  MTK's attitude towards family farming is
contradictory: they are regarded as the  models of agriculture, while the scale of production is
growing.

Keywords: agriculture, ecological modernization, environmental discourses, environmen-
tal issues, environmental justice, environmental policy, environmental pragmatism, envi-
ronmental sociology, MTK, The Central Union of Agricultural Producers and Forestry
Owners in Finland
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Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa kuvataan MTK:n  ympäristökäsityksiä vuosina 1980-2000. Tutkimusaineistona
on  käytetty sen julkaiseman "Maataloustuottaja" -lehden  ympäristökysymyksiä käsitteleviä
kirjoituksia. Aineiston  käsittely perustuu etnografiseen sisällönanalyysiin tavoitteena  tarkastella
MTK:n ympäristöpoliittista argumentaatiota ja etsiä  tekstin diskursiivisia rakenteita.

Tutkimuksen alussa tarkastellaan MTK:n ja Suomen maatalouden kehitystä  sekä viljelijäväestön
ympäristökäsityksiä  historiallisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen sekä tilastojen  valossa.
Seuraavassa luvussa tarkastellaan ympäristösosiologian  teoreettis-metodologista kysymyksiä ja
niihin liittyviä ajankohtaisia  kiistoja. Tutkimus rakentuu lähinnä ekologisen modernisaation teorian
käsitteistölle täydennettynä ajankohtaisella,  ympäristökysymyksiin  liittyvän yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden pohdinnalla. Ympäristösosiologian viimeaikainen  metodologinen keskustelu
on liittynyt kriittisen realismin ja konstruktionismin  välisiin kiistoihin. Tutkimuksessa päädytään
naiivin  realismin ja radikaalin konstruktivismin hylkäämiseen ja  ympäristösosiologisen
pragmatismin mahdollisuuksien  hahmottamiseen.

Empiirisessä osassa tutkitaan aluksi MTK:n  ympäristöpoliittisia käsityksiä ja niissä tapahtuneita
muutoksia. Vaikka muutokset eivät ole kovin merkittäviä, on  joitain merkkejä siitä havaittavissa:
kiinnostus luonnonmukaiseen  tuotantoon on kasvussa, tuottajien ja kuluttajien kesken on  löytymässä
yhteistoimintaa "puhtaiden" kotimaisten  elintarvikkeiden ja lähituotannon puolesta ja järjestö on
sitoutunut kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamiseen.

Toisessa empiirisen tutkimuksen osiossa etsitään diskursiivisia  piirteitä MTK:n retoriikassa.
Perinteisesti MTK on nähnyt  viljelijät "todellisina luonnonsuojelijoina". Samalla se on katsonut
kaupunkilaisten kuten myös ympäristöaktivistien ja -poliitikkojen  vieraantuneen luonnosta. Järjestö
on huolestunut omaisuudensuojasta,  taloudellisista kustannuksista ja erilaisista käytännön
ongelmista  luonnonsuojelualueiden perustamisen yhteydessä. MTK:n suhtautuu  perheviljelmiin
ristiriitaisesti: niitä pidetään maatalouden  mallina samalla, kun maataloustuotannon yksikkökoko on
kasvamassa.

Asiasanat: ekologinen modernisaatio, maatalous, Maataloustuottaja, Maataloustuottaja -
lehti, MTK, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ympäristödiskurssit, ympäristökysymykset,
 ympäristökäsitykset, ympäristöpolitiikka, ympäristöpragmatismi, ympäristösosiologia





Alkusanat

Idea tästä tutkimuksesta syntyi joskus 1990-luvun alkupuolella keskusteluissani työni
ohjaajan, professori Timo Järvikosken kanssa ympäristö- ja maataloussosiologisen tutki-
muksen tilasta. Näiden pohjalta aloin perehtyä aiheisiin systemaattisemmin. Tuloksena
oli vuonna 1993 ilmestynyt, alkuaan osaksi väitöskirjaani tarkoitettu julkaisuni Maatalo-
us ja ympäristökysymys – lähtökohtia tutkimukselle. Kuinka vaativa julkaisun otsikon
loppuosa olikaan! Lähtökuoppiin jääminen ei tuntunut yhtään houkuttelevalta, vaikka
1990-luvun puolivälin jälkeen on ilmestynyt jatkuvasti maataloutta ja ympäristökysy-
myksiä käsitteleviä tutkimuksia ja artikkeleita. Myös eräät myönteisiksi kokemani viitta-
ukset mainittuun julkaisuuni kannustivat eteenpäin.

Tutkimuksen teko kuitenkin viivästyi muiden työvelvoitteitteni takia. Aloitin aineiston
keruun jo viime vuosikymmenen puolivälissä, mutta tutkimuksen eteneminen oli hidasta.
Kirjoittamisessa alkuun pääsin oikeastaan vasta keväällä 2000, jolloin työtovereitteni avus-
tamana sain riittävästi vapaata opetuksesta. Parhaimmat kiitokseni tästä heille! Kiitos myös
kaikille Timon Järvikosken vetämään seminaariin osallistuneille ja sille keskustelevalle,
ennakkoluulottomalle ja pakottomalle hengelle, jonka Timo on seminaariin kyennyt luo-
maan. Erityisen kiitoksen ansaitsevat seminaariopponenttini KM Eila Louhimaa ja YTM
Aarne Nikkonen sekä työni esitarkastajat dosentti Leo Granberg Helsingin yliopistosta ja
professori Pertti Rannikko Joensuun yliopistosta. Heidän kaikkien kommenttien pohjalta
olen mielestäni kyennyt parantamaan tutkimukseni luettavuutta. Kiitokset myös Helena
Saarelle tekstinkäsittelystä ja Rauno Varoselle englanninkielisten tekstien tarkastamisesta.

Tutkijan ja opettajan urani aloittamiselle, neljännesvuosisata sitten, ratkaiseva merkitys
oli ennen muita sosiologian laitoksen johtajalla Osmo Koskelaisella. Häneltä opin muun
muassa sen, että sosiologin ei ole syytä erottaa työtä ja muuta arkielämää toisistaan. Koska
tärkeimmät lapsuuteni ja varhaisnuoruuteni kokemukset liittyvät maaseutuun (joskin erilai-
seen kuin nykyinen), tuntui aiheen valinta luontevalta. Itse aiheeseeni liittyen muistan
konkreettisesti kesät 1960-luvulta, jolloin tapanamme oli kavereitteni kanssa uida paitsi
meressä myös läheisen jokipahan ruskeassa vedessä. Tuohon aikaan ruskeus ohjautui
jokeen pääasiassa yläjuoksun lukuisista lantaloista. 

Viimeiset viisi vuotta ovat olleet tasapainoilua opetuksen, tutkimuksen teon, muiden
työtehtävien ja muun elämän välillä. Asiasta on varmaan ollut kiusallisen tietoinen myös
lähipiirini. Kiitokset siis lopuksi myös Vuokolle, Juholle, Petrille sekä muille läheisiksi



kokemilleni ihmisille heidän osoittamastaan kärsivällisyydestä työhöni liittyneitä vaiheita
kohtaan!

Oulussa 8. heinäkuuta 2002

Pentti Luoma
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1 Johdanto

Maatalous on monessa mielessä kiinnostava tuotannonala tutkittaessa ympäristökysy-
myksiä yhteiskuntatieteellisestä ja historiallisesta näkökulmasta. Ensiksikin siinä hyödyn-
netään usein välittömästi orgaanisia luonnonprosesseja tuotannon aikaansaamiseksi: kyse
on välittömästä aineenvaihdunnasta luonnon ja yhteiskunnan välillä. Toiseksi elintarvik-
keiden käyttö on välttämätöntä – joskin enemmän tai vähemmän välittynyttä – vuorovai-
kutusta ihmisen ja luonnon välillä. Se, miten elintarvikkeita tuotetaan ja millaisia elintar-
vikkeita nautimme, määrittää tärkeältä osaltaan meidän sisäisiä fysiologisia luonnonpro-
sessejamme, terveyttämme ja yleistä hyvinvointiamme. Tällaiset ruoan ja hyvinvoinnin
sekä ruoan ja terveyden väliset suhteet ovatkin nousseet keskeiseen asemaan viimeaikai-
sessa julkisessa keskustelussa. Kolmanneksi maaseutu käsitetään joskus eräänlaiseksi
luonnon näyttämöksi, jota myös muut kuin maaseudulla asuvat arvioivat. Ihmiset matkus-
tavat usein vapaa-aikoinaan maalle ja edellyttävät maaseudulta tiettyjä esteettisiä ominai-
suuksia. Näiden ominaisuuksien puuttumisen ja uusien, modernien ominaisuuksien
ilmaantuminen nähdään usein perusteena pyrkiä hallitsemaan maaseudun kehitystä. Nel-
jänneksi maatalous on pitkien ajanjaksojen kuluessa muokannut luontoa alkuperäisestä
luonnosta poikkeavaan asuun. Tämä pitkäaikainen vaikutus ilmenee joskus jopa siten,
että maaseutu saatetaan nähdä luontona ja luonnonsuojelu maaseudun suojeluna.

Viime vuosikymmenien aikana maatalous on ollut kaikkialla maailmassa suurten mur-
rosten kourissa. Leimallista Suomen maataloustuotannon muutokselle sotien jälkeen on
ollut modernisaatio: teknistyminen, kemiallistuminen ja tuotantoyksiköiden keskikoon
kasvu. Valtio osallistui erityisesti 1970-luvun alusta lähtien yhä laajemmin maataloustuo-
tannon rahoitukseen (esim. Granberg 1989). Tämä ilmeni hyvinvointivaltion rationaliteetin
omaksumisena myös maatalouspolitiikassa (Granberg 1999). Kansainvälistyminen ja glo-
balisoituminen on Suomen osalta ilmennyt liittymisenä Euroopan unioniin sekä kaupan
vapauttamiseksi käytävinä neuvotteluina GATT:in ja WTO:n puitteissa.

Maataloutta uhkaavat ilmaston lämpenemisen ohella monet globaalit ympäristöongel-
mat. Myös modernin maataloustuotannon aiheuttamat ympäristöongelmat ovat nousseet
yleiseen tietoisuuteen ja vilkkaan keskustelun kohteiksi. Näiden ongelmien on usein nähty
olevan yhteydessä maataloustuotannon laajentamiseen ja tehostamiseen. Toisaalta luon-
nonmukaisen tuotannon on nähty tarjoavan uuden mahdollisuuden ympäristönäkökohtien
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huomioimiseen maataloustuotannossa. Luomustrategiaan on usein liitetty myös maatalou-
den sivuelinkeinojen ja monimuotoisuuden kehittäminen.

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan Suomessa käytyä keskustelua maatalouteen liittyvistä
ympäristökysymyksistä. Erityistehtävänä on tutkia sitä, millä tavalla Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto eli MTK on reagoinut ympäristökysymyksiin suhteessa muihin
ympäristöpoliittisiin toimijoihin. Tutkimus on jatkoa suunnitelmille, joita esittelin lähes
kymmenen vuotta sitten ilmestyneessä julkaisussani (Luoma 1993). Kartoitin siinä maata-
loutta ja ympäristökysymyksiä käsittelevää tutkimusta, ja sitä voikin pitää eräänlaisena
alustavana tutkimussuunnitelmanani. Alunperin tarkoitukseni oli selvittää ympäristökysy-
mysten aktualisoitumista maatalouspoliittisessa keskustelussa. Rajasin tutkimukseni koh-
teeksi MTK:n ympäristökäsitysten ja ympäristöpoliittisen toiminnan. “Projektini” toisessa
julkaisussa (Luoma 1995) tarkastelin ympäristösosiologian yleisiä lähtökohtia. 

Tutkin aihetta seuraavassa erilaisten maatalouteen liittyviä ympäristökysymyksiä käsit-
televien dokumenttien kautta. Erityisesti tutkimukseni kohteena ovat MTK:n, ympäristö-
liikkeiden ja ympäristöhallinnon keskinäissuhteet. Kuten tunnettua monissa ympäristö-
kamppailuissa Koijärveltä eteenpäin maatalousväestö ja MTK ovat usein olleet vastakkain
ympäristöväen ja ympäristöhallinnon kanssa. Erääksi perusteluksi MTK:n näkökulmasta
lähtevälle tutkimukselleni voi siteerata Pertti Rannikkoa. Hän (Rannikko 1995, 84) toteaa
seuraavasti: “Ympäristöristiriitoja tulisi tutkia huomattavasti monipuolisemmin. Erityisen
mielenkiintoisia olisivat ne ryhmät, jotka ovat suhtautuneet kriittisesti luonnonsuojelijoi-
den esittämiin vaatimuksiin.” Myös Suomen ympäristöpolitiikkaa tutkinut Rauno Sairinen
(2001, 146) kysyy, millaista maanomistajien ja -viljelijöiden suhtautuminen ympäristöky-
symyksiin on Suomessa ollut suhteessa harjoitettuun ympäristöpolitiikkaan. Tällaista tut-
kimusta Suomessa onkin tehty melko vähän. Poikkeuksen tästä muodostavat kuitenkin esi-
merkiksi Matti Niemisen (1994) tutkimus, jossa käsitellään viljelijöiden suhtautumista ran-
tojensuojeluohjelmaan. Niinikään vasta ilmestyneissä Niina Epäilyksen (Epäilys 2001)
metsästäjien ja lintuharrastajien luontokäsityksiä käsittelevässä lisensiaatintyössä sekä
MTK:n suhtautumista Natura 2000 –ohjelmaan käsittelevässä Susanna Kiijärven (Kiijärvi
2002) tutkimuksessa tarkastellaan kriittisesti luonnonsuojeluvaatimuksiin suhtautuneiden
ryhmien käsityksiä. 

Aiemmin ilmestyneessä julkaisussani (Luoma 1993) rajasin tutkimuskohdettani esittä-
mällä, että seuraisin MTK:n julkaisemassa “Maaseudun Tulevaisuus” -lehdessä käytyä
keskustelua. Tällainen tehtävä olisi kuitenkin ollut liian laaja, koska suunnitelmissani oli
MTK:n näkemysten muutoksen tarkastelu suhteellisen pitkän ajanjakson kuluessa. Useita
kertoja viikossa ilmestyvän lehden seuraaminen olisi aineiston laajuuden vuoksi ollut
yksittäiselle tutkijalle ylivoimaista. Päädyinkin aluksi Pekka Jokisen (1995a) tapaan kerää-
mään aineistoa MTK:n vuosikirjoista. Lopulta löysin kuitenkin “Maataloustuottaja” -leh-
den, jonka sisältämä aineisto oli mielestäni vuosikirjoja monipuolisempi. 

Maataloustuottaja toimii MTK:n ja sen jäsenten välisenä yhdyssiteenä. Se ilmestyy
vain noin yksitoista kertaa vuodessa, joten tutkimusaineistonani käyttämien lehtien määrä
vuosilta 1980–2000 oli vajaat kaksi ja puoli sataa. Tutkimusaineistoni käsittää lähes tuhat
ympäristökysymyksiä käsittelevää kirjoitusta, jotka jakaantuvat artikkeleihin, uutisiin,
puheenjohtajan puheenvuoroihin, pääkirjoituksiin, pakinoihin, vuosittaisiin toiminta- ja
taloussuunnitelmiin sekä MTK:n valtuuskunnan tiedonantoihin. Lisäksi lehdessä on tiedot-
teita MTK:n eri mietinnöistä antamista lausunnoista, kirjelmistä ja kannanotoista eri minis-
teriöille ja muille tahoille koskien ajankohtaisia maatalouden ympäristökysymyksiä. Lau-
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sunnot, kannanotot ja kirjelmät ovat olennainen osa MTK:n toimintaa. Muut kirjoitukset
taas heijastavat etupäässä järjestön toimihenkilöiden ja jäsenten kantoja. 

Tutkimukseni otsikko on “Vihreät viirit”, joihin – tosin yksikössä – viitataan “Maata-
loustuottajain marssissa”1. Sen kolmas säkeistö alkaa sanoin: 

“Käy alle viirimme vihreän,
väki urhea uurastavainen,
niin voitat taistosi sitkeän,
ja on turvattu onnesi mainen.”

Vihreä väri esiintyy siis MTK:n lipussa, joka vihittiin käyttöön järjestön kesäjuhlassa
Savonlinnassa vuonna 1929. Jouko Väänänen kuvaa lippua seuraavasti: “Vihreän lipun
keskellä on tyyliteltyjen tähkien ympäröimänä sama sahra kuin järjestömerkissä.” (Väänä-
nen 1987, 63.) Lipun väriin kiinnittää huomiota myös MTK:n puheenjohtaja Heikki Haa-
visto juhlapuheessaan MTK:n 75-vuotisjuhlakokouksessa Lahdessa vuonna 1992: “Sil-
miemme edessä on ylväs lippurivistö. Kunniapaikalla siinä on Suomen lippu, jota vartioi-
vat järjestömme vihreät liput. Vihreän lipun sahra kuvaa sitä ammattia, jonka hyväksi jär-
jestömme taistelee ja tekee työtä. Sahra on menneitten sukupolvien työväline ja lippuumme
kuvattuna se on kunnianosoitus niille isille ja miehille, jotka ovat tämän maan raivanneet.
Vihreä väri on toivon ja tulevaisuudenuskon vertauskuva. Niistä maamies ei luovu kos-
kaan, ei raskaimpinakaan masennuksen päivinä.”2 Sama vihreä väri on tunnuksena myös
Suomen Keskustalla sekä useilla ympäristöliikkeillä ja -puolueilla. Siten vihreiden viirien
tutkiminen viittaa MTK:n, vihreää väriä tunnustavien liikkeiden ja puolueiden sekä
ympäristöhallinnon näkemyksiin.

Tutkimuksellani on kolme kiinnekohtaa sosiologian kentässä: ympäristösosiologia ja
maataloussosiologia, joiden kehitystä olen tarkastellut toisaalla (Luoma 1993), sekä järjes-
tötutkimus. Tarkoitukseni on tutkia ympäristöpolitiikan esiinnousua maatalouspoliittisessa
keskustelussa. Tähän liittyvää tutkimusta on Suomessa jossain määrin tehty sekä yleisellä
tasolla (esim. Vainio-Mattila 1990) että erilaisten maatalouspoliittisten dokumenttien
(Jokinen 1995a) ja puolueohjelmien pohjalta (Vihinen 1995). Tutkimukseni rajautuu edel-
lisiä selkeämmin vain yhden yhteiskunnallisen organisaation ympäristöpoliittisten näke-
mysten tutkimiseen. Käyttämäni aineisto tietysti rajaa aihepiirien ja tutkimusongelmien
määrittelyä, mutta toisaalta se on ajallisesti kattavampi kuin mainituissa tutkimuksissa käy-
tetyt aineistot. Maatalouteen liittyviä ympäristökysymyksiä lähestytään näin mesososiolo-
gisesta (ks. Collins 1988) näkökulmasta. Perusteena tällaiselle instituutio- tai järjestötasoi-
selle analyysille on se, että MTK on ollut keskeinen vaikuttaja maatalouspolitiikassa sekä
viljelijöiden käsitysten kokoajana ja muodostajana.

Liikun tutkimuksessani tosin myös mikro- ja makrotasoilla. Yhtäältä esitän esimerkiksi
joitain huomioita viljelijöiden käsityksistä, ja toisaalta viittaan myös maatalouspolitiikkaan
ja maatalouden rakenteisiin. Käytän jatkossa usein “maataloustuottajan” tai “talonpojan”
sijasta sekä teoreettisesti ja ideologisesti neutraalimpaa “maanviljelijän”, ”viljelijän” ja
”viljelijäväestön” käsitteitä. Olen tosin tietoinen, että joissain yhteyksissä nämä käsitteet
kätkevät niitä eroja, joita vallitsee yhtäältä suur- ja pientilallisten ja toisaalta vilja- ja kar-
jatilallisten välillä. ”Talonpojan” ja ”talonpoikaiston” käsitteet ovat vakiintuneet historial-

1. ”Maataloustuottajain marssin” on säveltänyt Pauli Kari ja sanoittanut Yrjö Kilpinen.
2. Heikki Haavisto (puheenjohtaja, MTK): Maasta kasvaa tulevaisuus. Puhe MTK:n 75-vuotisjuh-

lassa Lahdessa 14.6.1992. MT 6–7/1992, 22–25.
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lisesti suuntautuneessa yhteiskuntatutkimuksessa sekä kulttuurintutkimuksessa. Kulttuu-
rintutkimuksessa esimerkiksi “talonpoikaiskulttuuri” ja “talonpoikaiset arvot” ovat siinä
määrin vakiintuneita käsitteitä, ettei niitä ole tässä syytä lähteä muuttamaan.

MTK on ollut pitkään vahva vaikuttaja suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa (esim.
Oksa 1998, 272–273). Sen toiminnan sosiaalinen perusta on viljelijäväestön määrän supis-
tuessa vähentynyt, mutta järjestö on puolustanut etujaan usein entistäkin näyttävämmin.
Jäsenmäärän vähenemisen ohella muutkin tekijät ovat heikentäneet MTK:n vaikutusmah-
dollisuuksia. Nämä tekijät liittyvät yleisempään kansallisvaltioiden aseman heikentymi-
seen globalisoitumiskehityksen myötä. Suomen liittymistä Euroopan unioniin voidaan
pitää yhtenä keinona säilyttää edes jossain määrin yhteiskunnallisen ja valtiollisen kontrol-
lin mahdollisuus globalisoituvassa maailmassa. Yhteiskuntapolitiikkaa voidaan harjoittaa
erilaisissa kansainvälisissä elimissä kuten EU:ssa, joka tosin muodostaa vain paikallisen,
Euroopan ydinalueille muodostuneen saarekkeen globaalissa talous- ja yhteiskuntajärjes-
telmässä. EU:ta laajempia vaikuttajia ovat monikansallisten suuryritysten ohella myös glo-
baalit organisaatiot kuten Maailmanpankki, YK:n järjestöt, NATO ja maailman kauppajär-
jestö WTO (Castells 2000, 14). Näiden puitteissa pienten kansallisvaltioiden – puhumatta-
kaan niiden alueille rajoittuvista organisaatioista ja järjestöistä – poliittiselle vaikutusval-
lalle jää enää vain suhteellisen kapeita vaikutusmahdollisuuksia. Manuel Castellsia (2000,
14) siteeraten valtioiden vaikutusvalta ei kuitenkaan katoa vaan niiden organisoituminen
yhtenäistyy. Esimerkkinä tästä on edelleen laajenemassa oleva EU, jonka puitteissa valtiot
voivat vaikuttaa harjoitettavaan politiikkaan ja sen kautta jossain määrin myös globaalim-
pien organisaatioiden toimintaan.

Suomessa harjoitettiin vuosikymmeniä korporatiivista tulopolitiikka, jonka osapuolina
olivat työnantajajärjestöt, työntekijäjärjestöt, MTK sekä valtio vero- ja tukipoliittisine rat-
kaisuineen. Osittain tämän järjestelmän asema kuitenkin heikkeni Suomen liityttyä Euroo-
pan unioniin. Esimerkiksi MTK menetti roolinsa tulopoliittisissa eli maataloustulosta ja
maataloustuotteiden hinnoista käydyissä neuvotteluissa. Samalla EU-tuet alkoivat näytellä
keskeistä osaa viljelijöiden tulonmuodostuksessa. Lisäksi Keskustapuolueen suhteet
MTK:hon löystyivät puolueen pyrkiessä saamaan maaseutuväestön vähentyessä uusia kan-
nattajia asutuskeskuksista.

Tarkoituksenani on seuraavassa kirjoittaa eräänlaista modernin suomalaisen maatalou-
den ympäristöhistoriaa. Käyttämäni aineisto antaa mielestäni tähän hyviä mahdollisuuksia.
Valmiin aineiston käyttöön perustuva tutkimus sisältää paitsi omat ongelmansa myös omat
etunsa. Tällaista aineistoa käytettäessä tutkimuksen tematiikkaa voi rajata muttei laajentaa.
Toisaalta sen pohjalta saa kuitenkin mielestäni ajallisesti ja temaattisesti kattavan kuvan
MTK:n ympäristönäkemyksistä ja ympäristöpoliittisesta toiminnasta. 

Etuna tällaisen valmiin aineiston käytössä on se, että huomio kiinnittyy juuri niihin asi-
oihin, joita järjestössä on pidetty tärkeinä. Usein nämä asiat ovat olleet myös ympäristöpo-
litiikan keskiössä ja saaneet suurinta julkisuutta tiedotusvälineissä. Etuna voi pitää myös
sitä, että aineisto edustaa erään yhteiskunnallisen toimijan institutionaalisia kannanottoja ja
institutionaalista puhetta. Näin ollen aineiston avulla voi saada tietoa eräästä keskeisestä
yhteiskunnallisesta toimijasta ei siis vain yksittäisistä ihmisistä, joiden mahdollisuudet vai-
kuttaa asioihin ovat rajallisemmat kuin organisaatioiden ja järjestöjen. Vähättelemättä
yksittäisten kansalaisten mielipiteitä ja vaikutusmahdollisuuksia on yhteiskuntapoliittisesta
näkökulmasta paljon merkittävämpää se, mitä MTK:n puheenjohtaja, hallitus tai valtuusto
sanovat jostain asiasta kuin mitä yksittäinen viljelijä sanoo tai ajattelee. Mielestäni tällai-
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nen institutionaalisen tason aineisto antaa kyselyjä ja haastatteluja vakaamman kuvan maa-
taloustuottajaväestön vaikutusvaltaisimman osan suhtautumisesta ympäristökysymyksiin.
Mielipiteenmuodostus järjestön sisällä ei tietenkään ole ristiriidatonta. Perinteisesti
MTK:ssa näkemyseroja on ilmennyt pientilallisten ja suurtilallisten välillä ja eri tuotanto-
suuntia edustavien jäsenten välillä. Käyttämäni institutionaalisen aineiston voi olettaa ole-
van erilaisten, ristiriitaistenkin näkemysten synteesin. 

Seuraavassa luvussa tarkastelen yleisiä lähtökohtia selvittämällä ympäristökysymysten
tutkimista Suomen maatalouden näkökulmasta. Siinä luodaan myös katsaus MTK:hon suo-
malaisen yhteiskuntapolitiikan vaikuttajana ja selvitetään edellistä yksityiskohtaisemmin
sen asemassa ja toiminnassa tapahtuneita muutoksia.

Kolmannessa luvussa esittelen tutkimukseni teoreettis-metodologista viitekehystä. Tut-
kimukseni kohteena on erityisesti Suomen maatalouden ekologinen modernisoituminen,
joten tässä luvussa aineistona käytetään aiheeseen liittyvää teoriakirjallisuutta. Maatalou-
den ympäristökysymyksiin on liittynyt monenlaisia määrittely- ja intressiristiriitoja, jotka
liittyvät kysymykseen yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Seuraavassa alaluvussa
tarkastellaankin viime vuosikymmenellä ympäristösosiologiassa vilkastunutta keskustelua
sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Lopuksi tutkitaan mahdollisuuksia yhteiskunnalli-
sen konsensuksen syntymiseen maatalouden ja ympäristöpolitiikan välillä.

Kolmanteen päälukuun sisältyvän metodologisen tarkastelun keskiössä on kysymys
konstruktionismin ja kriittisen realismin välisestä suhteesta. Luvussa pyritään luomaan
pohjaa empiirisen osan analyysille. Lisäksi siinä tarkastellaan erilaisia metodisia ratkaisuja
ja aineistoja sekä määritellään konkreettisemmalla tasolla tutkimusongelmia. Lähtökoh-
tanani on, että tutkimuksen kohteina olevien ihmisten, ryhmien ja organisaatioiden kan-
nalta on tärkeää lähteä siitä, että ne ovat vakavissaan ja kertovat mahdollisimman pitkälle
rationaalisesti perustellen käsityksensä eri asioista. Puheen ja kirjoitusten tutkimisessa
argumentaatioanalyysilla on tietysti myös rajansa. Niinpä esimerkiksi Perelman (1996, 43)
toteaa, että “objektiivisuutta ja yleispätevyyttä on testattava jatkuvasti, ja tällaisen testin
myönteinenkin tulos muodostaa aina vain otaksuman, ei välttämättömyyttä tai itsestäänsel-
vyyttä.” Perelman toteaa myös seuraavasti: “Dialektisessa päättelyssä haetaan yleisesti tun-
nustetun nojalla hyväksyntää väitteille, jotka ovat tai voivat olla kiistanalaisia – eli pyritään
suostuttelemaan ja vakuuttamaan. Se ei koostu pätevistä ja kiistattomista päätelmistä, vaan
siinä esitetään argumentteja, jotka voivat olla enemmän tai vähemmän vahvoja ja vakuut-
tavia, mutta eivät koskaan puhtaan muodollisia. … Mikäli siis haluamme ymmärtää logii-
kan kaikkien päättelyn muotojen tutkimiseksi, muodollisessa logiikassa kehiteltyä todistei-
den esittämistä koskevaa teoriaa on täydennettävä argumentaatioteorialla, jossa tutkitaan
Aristoteleen dialektisiksi kutsumia päätelmiä. … Tällaisia argumentteja ja niiden esittämi-
sen ehtoja tutkii uusi retoriikka, joka yhtä aikaa jatkaa ja laajentaa Aristoteleen retoriik-
kaa.” (mt, 8 ja 11.)

Neljännessä luvussa tarkastellaan empiirisen aineiston pohjalta MTK:n käsityksiä
eräistä maatalouteen liittyvistä ympäristöteemoista. Tarkoituksena on aluksi muodostaa
yhteenvetoa MTK:n ympäristökäsityksistä ja niissä tapahtuneista muutoksista. Viiden-
nessä luvussa nostetaan aineistosta esille yksityiskohtaisempia ja diskursiivisempia raken-
teita. Diskursiivisista tarkasteluista esimerkkinä käy alustukseni (Luoma 1999b) ESA:n
seminaarissa Amsterdamissa, jossa käsittelin MTK:n esittämää valtionhallinnon byrokra-
tiakritiikkiä ympäristöhallinnon uudistusten ja EU:hun liittymisen yhteydessä.
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Empiirinen tutkimustehtäväni on siis kahtalainen. Ensiksi selvitän lähinnä MTK:n näke-
myksissä tapahtuneita tiedollisia ja normatiivisia muutoksia. Toiseksi etsin ja arvioin
rakenteellisesti pysyvämpiä, toiminnan taustalla olevia, puhetapoja eli tutkimani järjestön
argumentaatioarsenaalin diskursiivisia muotoja. Tässä siirrytään kulttuuristen rakenteiden
eli merkityksenannon ja siinä mahdollisesti tapahtuneiden muutosten tutkimiseen. Näissä
empiirisissä tarkasteluissa keskeiseksi näen selvittää, onko järjestön näkemyksissä tapah-
tunut muutoksia muun yhteiskunnan vihertymisen myötä. Toisaalta tutkimuksessani pyrin
löytämään myös pysyvämpiä kulttuurisia piirteitä, joiden muutos ympäristötiedon ja -tie-
toisuuden lisääntymisen myötä ei ole itsestäänselvyys.



2 Maatalous, ympäristöongelmat ja MTK

Suomen maatalous muuttua nopeasti vasta toisen maailmansodan jälkeen. Ensimmäisen
vaiheen tässä Suomen maatalouden muutoksessa toisen muodostaa siirtolaisväestön ja
rintamamiesten asuttaminen, joka oli jatkoa ja laajennusta torpparien vapauttamisen jäl-
keen alkaneelle asutustoiminnalle. Asutustoiminta jatkui Suomessa aina 1960-luvun
alkuun saakka. Sen seurauksena Suomeen muodostui yhteydessä metsätalouden laajentu-
miseen laaja pienviljelijäväestö. Tyypilliseksi talous- toimeentulomuodoksi lähinnä Itä- ja
Pohjois-Suomessa muodostui pienviljelyn ja metsätöiden kombinaatio. Tämä kombinaa-
tio murtui maa- ja metsätalouden koneistumisen ja muun teknisen kehityksen myötä. (ks.
esim. Oksa & Rannikko 1988.) Tämän seurauksena oli 1960-luvun puolivälissä alkanut ja
1970-luvun alkupuolelle jatkunut “suuri muutto”. Tuolloin osa pienviljelijäväestöä ja
suuri osa heidän lapsistaan muutti maaseudulta Etelä-Suomeen, lähikaupunkeihin ja -taa-
jamiin sekä Ruotsiin. Muuttoliikkeen seurauksena maaseutuväestö väheni nopeasti ja osa
maalaiskylistä tyhjentyi osittain tai osa jopa lähes kokonaan. 

Merkittäviä muutoksia tapahtui tuolloin myös maatalouspolitiikassa. Elintarvikkeiden
ylituotannosta johtuen maatalouspolitiikassa siirryttiin asutustoiminnasta tuotannon rajoit-
tamiseen: peltojen paketointiin ja muihinkin tuotannon rajoittamistoimiin. Eräs keskeinen
yhteiskuntapoliittinen muutos oli maatalousverotuksen uudistaminen vuonna 1970. Tuossa
yhteydessä siirryttiin maan keskimääräisen tuoton verotuksesta nk. todellisten tulojen
verottamiseen. Maatalous saatettiin tuolloin verotuksen osalta periaatteessa samaan ase-
maan kuin muukin yritystoiminta. Tämä edellytti maatalouden kirjanpidon aloittamista:
maatalouden tulot, menot ja omaisuuden poistot kirjattiin tuloksen laskemiseksi. Maatalo-
usverotuksen uudistaminen johti siihen, että ne tilat, joilla oli mahdollisuuksia investointei-
hin ja tuotannon laajentamiseen, hyötyivät uudistuksesta. Toisaalta pienviljelijöiden, joilla
oli vähäiset mahdollisuudet investointeihin, oli paketoitava peltonsa, vaihdettava ammatti-
aan ja usein myös muutettava tilalta muualle.

Kuvaavaa kehitykselle oli, että kun maataloustuotanto kasvoi tuotannon rajoituksista
huolimatta 1960–1980 lähes kymmenen prosenttia, maatalouden työpanos väheni saman-
aikaisesti alle puoleen. Peltoala väheni melko hitaasti, sillä väheneminen kohdistui ennen
muuta pieniin tiloihin, joiden osuus kokonaispeltoalasta oli vähäinen. Samana ajanjaksona
– teollisuuden ja palvelujen laajetessa – maatalouden BKT-osuus putosi kymmenestä nel-
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jään prosenttiin ja sen osuus ammatissa toimivasta väestöstä lähes 30 prosentista kymme-
neen prosenttiin. (Jokinen1995a, 68.)

Kolmas sotien jälkeisen maatalouden muutospiirre oli valtiollisen maataloustuen jat-
kuva kasvu (Granberg 1989). Maatalous oli etujärjestönsä MTK:n kautta ja yhdessä
ammattiliittojen keskusjärjestöjen ja valtion kanssa keskeinen toimija tulopoliittisissa neu-
votteluissa, joissa 1960-luvun lopulta lähtien sovittiin palkoista, maataloustuotteiden hin-
noista ja veroista. Maataloustukien maksaminen oli se väline, jonka avulla pyrittiin tasapai-
nottamaan maatalous- ja työväestön tulokehitystä ja pitämään elintarvikkeiden hinnat sel-
laisella tasolla, etteivät ne olisi johtaneet palkkasopimusten vaikeutumiseen.

Neljäs muutoksen lähde Suomessakin oli ympäristökysymysten aktualisoituminen
1970-luvulta lähtien. Kansainvälisesti ensimmäisiä merkkejä ympäristökysymysten aktu-
alisoitumisesta olivat raportit, joissa kiinnitettiin huomiota erilaisten kemikaalien vaaralli-
suuteen (esim. Rachel Carsonin teos Hiljainen kevät 1960-luvulta), luonnonvarojen riittä-
vyyteen (esim. Rooman Klubin raportit 1970-luvulta) sekä erilaisiin globaaleihin ympäris-
töuhkiin kuten happosateisiin, otsonikatoon ja kasvihuoneilmiöön. Aluksi näiden uhkien
katsottiin perustuvan maatalouden ulkopuolisiin, teollisuuden ja yhdyskuntien aiheutta-
miin päästöihin ja ympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden (esim. DDT:n) aiheutta-
maan saastumiseen. Tilanne kuitenkin muuttui maatalouden osalta, kun 1980-luvun lopulla
tehtyjen tutkimusten mukaan nk. hajakuormitus, johon sisältyivät myös maatalouden jäte-
vesi- ja muutkin päästöt, katsottiin ympäristön saastumisen kannalta merkittäväksi teki-
jäksi. Maatalousväestön ja MTK:n suhtautuminen oli ollut pitkään ympäristöongelmia
ulkoistavaa. Uusien tutkimustulosten myötä havaittiin kuitenkin myös maatalouden merki-
tys eräänä ympäristön, ennen muuta vesistöjen, saastuttajana.

Erään arvion mukaan Suomen vesistöjen kokonaiskuormituksesta vuonna 1989 maata-
louden ja tarkemmin lähes kokonaisuudessaan peltoviljelyn aiheuttama fosforikuormitus
oli 3400 tonnia eli 40 prosenttia kokonaiskuormituksesta ja typpikuormitus 32000 tonnia
eli 24 prosenttia kokonaiskuormituksesta (Wahlström jm (1992, 298). Vaikka tällaiset
arviot eivät koskaan voi olla erityisen tarkkoja, ovat ne pakottaneet myös maatalouden toi-
mijat tarkistamaan käsityksiään maatalouden ympäristövaikutuksista. Tämä on merkinnyt
maatalouden sisäisen ympäristöpolitiikan tehostamista. Maatalouden piirissä on alettu
myös miettiä vaihtoehtoja nk. tehomaataloudelle.

Viides maatalouden asemassa tapahtunut muutos oli Suomen liittyminen Euroopan
Unioniin vuoden 1995 alusta, mitä maatalousväestö vastusti selkeimmin verrattuna muihin
yhteiskunnallisiin ryhmiin. EU:hun liittyminen on merkinnyt maatalouden unionin sään-
nösten ja tukimuotojen soveltamisessa. EU:n luonnonsuojeluohjelmien (ennen muuta
luonto- ja lintudirektiiviin perustuvan Natura 2000-ohjelman) toteuttamisen ohella Suomen
maataloudessa on alettu kiinnittää entistä laajemmin huomiota maatalouden uudistami-
seen. Yhtäältä viljelijöiden tulot ovat vähentyneet (ks. esim. Laurila 2000, 225–228),
vaikka maataloustukien määrä ei unioniin liittymisen yhteydessä juuri pienentynyt (esim.
Näennäisviljely – … 2002, 11). Toisaalta EU on tuonut mukanaan uusia tukimuotoja kuten
ympäristötuet. Näiden seurauksena maatalouden piirissä on alettu miettiä uusia toiminta-
ja tuotantostrategioita. 



23
Taulukko 1. Maataloustyötä tekevien määrä vuosina (1000 henkilöä) 1990 ja 20003.

Maatalouden asema ja rakenne on muuttunut nopeasti. Maatalouden aseman ja yhteis-
kunnallisen merkityksen vähenemistä kuvaa myös työllisen työvoiman määrän vähenemi-
nen, joka alkoi jo 1960-luvulla. Maataloustyötä tekevien henkilöiden kokonaismäärä
väheni vielä 1990-luvullakin noin 40 prosenttia. Viljelijöiden ja maatalousyhtymien osak-
kaiden määrä väheni vielä hieman tätä enemmän eli 46 prosenttia. Muiden viljelijäperheen
jäsenten määrä – puolisot mukaan lukien – väheni hieman vähemmän, mutta vakinaisesti
maatalouteen palkattujen määrä kasvoi noin tuhannella hengellä. Naisten osuus maatalou-
dessa työskentelevistä väheni kaikissa työntekijäryhmissä – viljelijöistä ja maatalousyhty-
mien osakkaista jopa puoleen.

Työllisten määrän vähentyessä on palkansaajien määrä kuitenkin kasvoi 1990-luvulla
vajaasta kolmesta tuhannesta 4362:een eli viitisenkymmentä prosenttia. Tämä viittaisi sii-
hen, että maataloudessa on idullaan kapitalistisempi tuotantomuoto, jossa suurenevilla
tiloilla aletaan käyttää palkkatyövoimaa kuten viime vuosisadan alkupuolella. Tämän palk-
katyövoiman tilanne on kuitenkin viime vuosisadan alkuun verrattuna toinen: nykyiset
maataloustyöläiset eivät työskentele lähes pelkästään ruoka- ja asuntopalkalla kuten entiset
piiat ja rengit. Kyseessä on maatalouden pysyvän palkkatyövoiman kasvu sekä perheviljel-
millä että muilla tiloilla. 

Tämä maatalouden uusinkin rakennemuutos on merkinnyt ennen muuta pienten mutta
myös keskisuurten tilojen määrän vähenemistä. Niinpä vuosina 1990–1997 alle 20 pelto-
hehtaarin tilojen määrä vähentyi noin neljänneksellä. On kuitenkin huomattava, että maa-
talouden työllistävä merkitys ei rajoitu yksin maanviljelykseen vaan tuotantopanosten tuo-
tannossa, tuotteiden välityksessä, jakelussa ja myynnissä työskentelee suuri määrä väestöä.
Kysymys suomalaisten maataloustuotteiden menekistä ja laadusta ei siten rajoitu yksin-
omaan maanviljelyyn. Myös maatalouteen kytkeytyvässä teollisuudessa, jakelussa ja kau-
passa työskentelevien ryhmien työllisyys ja toimeentulo pohjautuu maatalouteen. 

Maatalouden rakenteesta on tutkitulta ajanjaksolta saatavilla kahdenlaisia tilastoja.
Maatilatilastollisesta vuosikirjasta ja Maatilarekisteristä löytyy ensiksikin tietoja kaikkien
maatilojen rakenteesta vuoteen 1998 saakka. Vuodesta 1990 lähtien tietoja on kerätty myös
nk. aktiivitiloista eli tiloista, joilla harjoitetaan maataloustuotantoa. Tilarakennetiedot puut-
tuvat kuitenkin maatalouslaskentaa edeltäviltä vuosilta 1989 ja 1999.4

Maataloustyötä tekevät henkilöt 
vuonna 1990

Maataloustyötä tekevät henkilöt 
vuonna 2000

Yhteensä Naisia (%) Yhteensä Naisia (%)

Viljelijät ja yhtymien osakkaat 161 26 87 13

Viljelijöiden puolisot 50 94 42 88

Muut viljelijäperheen jäsenet 85 39 48 31

Vakinaisesti palkatut 3 33 4 25

Yhteensä 300 41 179 36

3. Tilastokeskus, Maatalouslaskenta 1990 ja 2000; Nämä maatalouslaskentoihin perustuvat abso-
luuttiset luvut maataloustyötä tekevistä henkilöistä saatu Maa- ja metsätalousministeriön tieto-
palvelukeskuksen tutkijalta Rami Rauhalalta sähköpostitse 4.6.2002.

4. MMM:n tietopalvelujen aktuaarin Tarja Kortesmaan suullinen tiedonanto 17.5.2002.
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Kuvio 1. Maatilojen kokonaismäärän kehitys 1980–1998 (ks. liite 1, taulukko 1).

Maatilojen määrä on vuodesta 1980 vuoteen 2000 vähentynyt noin kolmanneksella.
Erityisen selvästi on vähentynyt “keskisuurten” eli 5–10 ja 10–20 hehtaarin tilojen määrä,
mutta myös pienimpien tilojen määrä on vähentynyt lähes yhtä nopeasti. 20–30 hehtaarin
tilojen määrä on pysynyt lähes ennallaan, mutta suurimpien eli yli 50 hehtaarin tilojen
määrä on kasvanut selvästi – erityisesti 1990-luvun lopulla Suomen liityttyä Euroopan
unioniin.

Kuvio 2. Aktiivitilojen määrän kehitys 1990–2000 (ks. liite 1, taulukko 2).

Euroopan Unioniin liittymisellä näyttäisi olleen huomattava vaikutus maatalouden
rakennemuutokseen. Suurimmat muutokset ovat nimittäin lähes kaikissa tilakokoryhmis-
sä tapahtuneet vuoden 1994 jälkeen, vaikkakin saman suuntaista muutosta oli havaittavis-
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sa jo aiemmin. Eräiden arvioiden mukaan Suomessa olisi nykyisellä sukupolvenvaihdos-
määrällä ekstrapoloiden vuonna 2025 enää 37000 aktiivitilaa eli vajaat puolet nykyisestä
aktiivitilojen määrästä (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2000, 171).
Edellisen kuvion mukaan aktiivitilojen määrä on vähentynyt 1990-luvulla kokonaisuu-
dessaan runsaalla kolmanneksella: eniten alle 20 hehtaarin tilojen mutta huomattavasti
myös 20–30 hehtaarin tilojen ryhmässä. Yli 50 hehtaarin tilojen määrä on puolestaan sel-
västi lisääntynyt. Maatalouden rakennemuutos näkyy myös maatalousmaan omistuksen
keskittymisenä tilakokoluokittain. Esimerkiksi vuonna 2000 peltoalasta oli yli kolmen-
kymmenen hehtaarin aktiivitiloilla 65 prosenttia ja yli viidenkymmenen hehtaarin tiloilla-
kin 38 prosenttia.5 Vaikka tilojen määrä on Suomessa vähentynyt, voidaan maatamme
kuitenkin edelleen pitää yhtenä Euroopan Unionin maatalousvaltaisimpana maana.
Maataloudessa toimivan väestön osuus on EU-maista Suomea suurempi vain Kreikassa,
Portugalissa, Espanjassa ja Irlannissa (Barthelemy 1999).

Joka tapauksessa sekä perinteinen pienviljelmäpohjainen että ekologisesti kestäväm-
pään tulevaisuuteen tähyävä, schumacherilainen “pieni on kaunista” -kehitys näyttäisi
olevan tiensä päässä. Alle kahdenkymmenen hehtaarin tilojen määrä on enää vajaa puo-
let, ja niiden osuus peltoalasta on vain vajaa viidennes. Suurten (yli 50 hehtaarin) tilojen
määrä on Suomessa lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1994 vuoteen 2000. Niiden osuus
viljellystä alasta muodosti vuonna 2000 lähes kaksi viidennestä. 

Merkille pantavaa on myös se, että luomutilojen keskikoko on muita tiloja suurempi
lähes kaikissa EU-maissa. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin Ruotsi, Ranska, Luxem-
burg ja Kreikka. Kenties on niin, että luomutiloilla tuottavuus edellyttää suurempia tuo-
tantomääriä kuin perinteisillä tiloilla. Vai onko kyseessä pelkästään se, että suurtilat ovat
halukkaampia siirtymään luonnonmukaiseen tuotantoon kuin pienemmät tilat? Tällöin
näkemys perheviljelmistä ympäristöystävällisempänä tuotantomuotona ei ehkä pitäi-
sikään paikkaansa. Seuraavasta kuviosta havaitaan myös, että tilakoko oli vuonna 1995
Suomessa keskimääräinen verrattuna muihin EU-maihin. Tanskassa, Ranskassa ja
Luxemburgissa tilakoko oli kaksinkertainen ja Isossa Britanniassa jopa kolminkertainen
verrattuna Suomen tilakokoon. Keskimääräinen tilakoko oli Suomea suurempi myös Sak-
sassa, Irlannissa ja Ruotsissa. Sen sijaan Kreikassa, Italiassa ja Portugalissa keskimääräi-
nen tilakoko oli merkittävästi pienempi kuin Suomessa. (Hau & Joaris (Eurostat) 1999.)

Huomattavaa on myös, että luomutilojen osalta tilojen kokoerot maittain ovat lähes
samansuuntaisia kuin kaikkien tilojenkin osalta. Merkittävimmät erot ovat siinä, että
eurooppalaisen mittapuun mukaan Ison Britannian luomutilat ovat erittäin suuria. Suuria
ne ovat myös Portugalissa ja Saksassa. Käsitys luomutiloista pieninä ja marginaalisina
harrasteviljelminä näyttää siis olevan väärä. Tälle käsitykselle täysin päinvastaisen kuvan
saa esimerkiksi Espanjasta, Italiasta ja Portugalista, joissa luomutilojen keskikoko mui-
hin tiloihin verrattuna on vähintään kaksinkertainen. (Hau & Joaris (Eurostat) 1999.)
Todennäköisesti luomutiloilla tuottavuuden menetyksiä korvataan kasvattamalla tuotan-
non skaalaa, mikä lisää luomutiloillekin tärkeää CAP -tuen määrää.

Liittyminen Euroopan unioniin on muuttanut paitsi maatalouden perustaa ja rakenteita
myös maatalouden tukijärjestelmiä. Maataloustuki on muuttunut hintatuesta tulotueksi, ja
kansallisen tuen osuus on vähentynyt vuoteen 2001 mennessä 3,5 miljardiin EU-tuen

5. Finfood, Suomen Ruokatieto ry, Uutistoimitus: Tietovakka 2001: http://www.finfood.fi/fin-
food/ff.nsf/1/DB941B7CB5B81167C2256AB50028A8ED?opendocument
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ollessa 6,6 miljardia markkaa. EU-tuki jakautuu puolestaan a) unionin yhteiseen maatalo-
uspoliittiseen eli CAP -tukeen, b) luonnonhaittakorvauksiin (LFA -tuki) ja c) ympäristö-
tukeen. Vuonna 2001 CAP -tuki, johon sisältyy osana myös ympäristödimensio, oli 2,4
miljardia, LFA -tuki 2,5 miljardia ja ympäristötuki 1,7 miljardia markkaa. Vuodesta 1996
lähtien kansallinen tuki on vähentynyt lähes miljardilla markalla ja EU-tuki kohonnut yli
1,5 miljardilla markalla. EU-tuen osalta ympäristötuki on pysynyt lähes ennallaan, kun
taas CAP- ja LFA -tuet ovat kohonneet vajaalla miljardilla markalla. (Suomen maatalous
ja … 2001, 50–52.)

Ympäristötuella pyritään korvaamaan tuotannon vähenemisestä ja kustannusten lisään-
tymisestä aiheutuvat tulonmenetykset niillä tiloilla, jotka sitoutuvat ympäristökuorimusta
vähentäviin toimenpiteisiin. Tuki jakautuu edelleen perustoimenpiteisiin, lisätoimenpitei-
siin ja erityistukisopimuksiin. Pääpaino ympäristötoimenpiteissä on vesiensuojelussa.
Uusi ympäristötukijärjestelmä vuosille 2000–2006 muotoiltiin kesäkuun 2000 lopussa.
On kuitenkin huomattava, että uutta tukijärjestelmää laadittaessa maatalouspoliittiset
päättäjät katsoivat LFA -tuen korottamisen ympäristötuen korottamista merkittävämmäk-
si maatalouspoliittiseksi tavoitteeksi. Ympäristötuen määrä tulleekin alenemaan nykyises-
tä vuoteen 2006 mennessä. (Suomen maatalous ja … 2001, 55, 62 ja 66.)

2.1 Viljelijäväestö ja ympäristökysymykset aiempien tutkimusten 
valossa

Pekka Jokisen (1995a, 132 ja 1998, 63) mukaan maatalouden aiheuttamia ympäristövai-
kutuksia pidettiin Suomessa vähäisinä aina 1980-luvun lopulle saakka. Vasta tämän jäl-
keen maatalous rinnastettiin muihin vesistöjen pilaajiin. Keskeisiä tapahtumia tässä oli-
vat toisaalta vuoden 1988 vesiensuojelun tavoiteohjelman hyväksyminen ja nk. MAVE-
RO -tutkimukset, joissa alettiin selvittää maatalouden päästöjen määrää. Jokisen mukaan
EU:hun liittymisen jälkeen ympäristökysymyksestä on tullut osa keskustelua maatalou-
den jatkuvuudesta. Näin ollen keskeiset käännöskohdat suhtautumisessa maatalouden
aiheuttamiin ympäristöongelmiin ajoittuisivat aikavälille 1988–1995. (Jokinen 1999, 44.)

1980-luvulla Suomessa alettiin tutkia myös viljelijöiden ympäristöasenteita. Tätä tutki-
musta tehtiin niin ympäristösosiologiassa kuin maataloustutkimuksessakin. Luonnontie-
teellisen ympäristötutkimuksen ohella siirryttiin siis selvittämään myös eri ammattiryh-
mien (ml. maanviljelijäväestön) asenteita ympäristöongelmia kohtaan. Kehitys on ollut
samantyyppistä kuin muussakin ympäristötutkimuksessa: luonnontieteellinen ympäristö-
tutkimus on edeltänyt yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.

Sotien jälkeisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen etenemiselle tyypillistä on ollut,
että kvantitatiivisesti orientoitunut tutkimus on edeltänyt laadullisen tutkimuksen kehi-
tystä. Laadullinen tutkimus maanviljelijöiden suhtautumisesta ympäristökysymyksiin on
samalla tavalla alkanut yleistyä vasta kvantitatiivisen tutkimuksen jälkeen. Ensimmäiset
maanviljelijöiden ympäristökäsityksiä selvittäneet – lähinnä viljelijöiden haastatteluihin
perustuvat – laadulliset tutkimukset ilmestyivätkin Suomessa vasta 1990-luvun alkupuo-
lella. Seuraavassa käydään tiivistäen läpi tätä tutkimusta tarkoituksena etsiä lähtö- ja ver-
tailukohteita tälle tutkimukselle.
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2.1.1 Viljelijöiden ympäristöasenteet

Viljelijöiden ympäristöasenteita käsittelevissä kyselytutkimuksissa päädyttiin yleisesti
tuloksiin, että eri ammattiryhmistä maanviljelijät ovat – teollisuusjohtajia lukuun ottamat-
ta – vähiten huolestuneita ympäristöongelmista (esim. Uusitalo 1986; Haavio ja Järvikos-
ki 1990; Järvikoski & Kemppainen 1991). Samanlaisia havaintoja 1990-luvun puolivälis-
sä keräämänsä aineiston pohjalta teki myös Rauno Sairinen (1996, 108), jonka mukaan
“tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että maa- ja metsätalouden piirissä työs-
kentelevät vastustavat ympäristöohjauksen tehostamista enemmän kuin useimmat muut
ammattiryhmät.”

Pirttijärven tutkimuksen (1992; sit. Luoma 1995, 29) viljelijöiden ja kuluttajien käsityk-
set maatalouden ympäristöystävällisyydestä poikkesivat 1990-luvun alussa huomattavasti
toisistaan. Kuluttajia voitiin sen mukaan pitää viljelijöitä ympäristöystävällisempinä kai-
killa käytetyillä indikaattoreilla mitattuna. Kun kuluttajista 71 prosenttia katsoi, että “suo-
malainen maatalous käyttää liikaa väkilannoitteita, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineita”, oli
viljelijöistä tätä mieltä vain 18 prosenttia. Väitteeseen, että “maataloutta pitää nopeasti
kehittää luonnonmukaisen viljelyn suuntaan”, suhtautui myönteisesti 82 prosenttia kulutta-
jista mutta vain 46 prosenttia viljelijöistä. Näiden havaintojen tuottamista voidaan tietysti
kritisoida kahdella tapaa. Ensiksikin kuluttajilla tuskin on selkeää käsitystä siitä, minkä
verran maataloudessa käytetään lannoitteita ja torjunta-aineita. Toiseksi maatalouden
nopea muuttaminen luonnonmukaiseksi, herätti luultavasti vastustusta viljelijöiden kes-
kuudessa. Vain he tietävät kokemustensa perusteella, kuinka monimutkainen prosessi
tilalla tehtävä tuotantosuunnan muutos on. Näistä tulkintaongelmista huolimatta Pirttijär-
ven tutkimuskin näyttäisi vahvistavan käsitystä siitä, että viljelijät eivät ole asenteiltaan
niin ympäristöystävällisiä kuin muut.

Edellisiä nyansoidumman kuvan maanviljelijöiden suhtautumistavoista saa kuitenkin
Tauriaisen ja Taurialan (1991; ks. myös Luoma 1993, 97–98) tutkimuksesta, jossa tyypi-
tellään viljelijöitä sen mukaan, kuinka he suhtautuvat ympäristökysymyksiin. Erottelu-
analyysin perusteella Tauriainen ja Tauriala (1991, 7–8) erottavat seuraavia viljelijätyyp-
pejä:
1. Iäkkäät perusviljelijät (17 %), joiden “ryhmä koostuu iäkkäistä, joiden tilat ja tuotanto

ovat ikäpolvelleen tyypillisiä perustiloja. Heidän ympäristöasenteissaan korostuu
alttius lannoitustason pysyvään alentamiseen ja heikko jatkuvan kasvun perusarvojen
kannatus. Asenteissa heijastuu elämäntilanne: ollaan jo uran loppupäässä ja
tulevaisuus on epävarma, sillä tilanpidon jatkuvuus oli muita ryhmiä useammin
uhattuna jatkajan puutteen takia. Asennetyyppiä voi pitää väistyvänä.”

2. Kasvutavoitteiset tehoviljelijät (17 %), joiden asenteen “sopivat johdonmukaisesti
maatalousyrittäjiin, jotka maksimoivat kannattavuutta ja yrittäjätuloja tehokkain kei-
noin kokematta ‘tunnonvaivoja ympäristöongelmista. Perusarvoissa korostuu jatku-
van kasvun kannatus ja asenteissa yksilöllisen hyvinvoinnin maksimoinnin tavoite.”

3. Ympäristöaktiiviset pientilat (16 %), jotka “tiedostavat maatalousteknologian haitta-
vaikutukset kaikkein voimakkaimmin ja kokevat, että maatalouteenkin sisältyy mer-
kittäviä ympäristöriskejä. Tilat ovat pieniä ja päätoimisuus muita harvinaisempaa.
Omia pieniä tiloja ei koeta ympäristöriskeinä. Myönteisiin ympäristöasenteisiin liit-
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tyy myös valmius osallistua itse hyvän ympäristötilan tavoitteluun taloudellisestikin.
Asenteet heijastavat siis voimakasta sitoutumista sosiaalisen hyvinvoinnin tavoittei-
siin.”

4. Ympäristötietoiset vapaamatkustajat (14 %), jotka “luottavat muita voimakkaammin
perinteiseen normiin siitä, että maatalous sinänsä on parasta ympäristönhoitoa ja vil-
jelijä omaehtoisesti ilman pakotteita hyvä ympäristön hoitaja. Muutoinkin heidän
asenteensa ja vihreähköt perusarvonsa ovat ympäristömyönteiset. Ristiriita syntyy sil-
loin, kun ympäristöratkaisuista pitäisi omakohtaisesti maksaa. He kokevat velvoitteet
maatalouden turhina lisäkustannuksina. He ovat myös valmiit ympäristön parantami-
seen, kun sitä tuetaan julkisin varoin. He siis kyllä tiedostavat maatalouden vaikutuk-
set ympäristön hyvinvointiin, mutta ovat taipuvaisia luistamaan omasta osuudestaan
hyvinvoinnin tuottamisessa.”

5. Oman tilansa maatalouden ympäristöriskien tunnustavat (6 %) myöntävät “maatalou-
den ympäristöriskit yleensä ja omalla tilallaankin huomattavan suuriksi. Heidän altti-
utensa lannoitustason pysyvään alentamiseen ja muihinkin ympäristönsuojelua
edistäviin investointeihin ja käyttäytymismuutoksiin ovat muita suurempaa.” Selitys
piillee siinä, että konkreettinen ympäristön tila näillä tiloilla oli muita selkeämmin
uhattuna. Tilan sijaintiympäristön suuri riskialttius korosti tuolloisen tilanteen luomia
uhkia. Tämän ryhmän joukossa korostuivat ympäristöystävälliset asenteet.

6. Maatalouden luontaisen ympäristöystävällisyyden epäilijät (13 %), jotka “eivät luota
perinteiseen normiin maataloudesta parhaana ympäristönhoitajana. He odottavat, että
parempaan ympäristötilaan päästään vasta yhteisten velvoitteiden ja säädösten kautta.
Perusarvoissa korostuu välinpitämättömyys.”

7. Velvoitteisiin valmiit suurtilat (17 %), joilla korostetaan “velvoitteiden ja säädösten
arvoa käyttäytymisen ohjaajana. He kokevat silloin myös osallistumisen henkilökoh-
taisin panoksin velvollisuudekseen. Perusarvoissa korostuu jatkuvan kasvun kanna-
tus. Nuoruus ja hyvä ammattitaito auttanevat ymmärtämään ympäristöinvestoinnit
pikemmin yritystaloudellisestikin järkevänä investointina kuin turhana lisäkustannuk-
sena.”

Empiirisiin luokituksiin on kuitenkin aina syytä suhtautua varauksellisesti. Edellä esi-
tellyn tutkimuksen tulokset viittaavat kuitenkin siihen, ettei maanviljelijäväestöä voi asen-
teidensa pohjalta pitää täysin yhtenäisenä ryhmänä. Tämä herättää myös kysymyksen,
onko MTK:kaan niin homogeeninen etujärjestö kuin yleensä annetaan ymmärtää. Ehkäpä
senkin kannanotot muodostuvat tällaisten ryhmien neuvottelujen tuloksena eikä vain esi-
merkiksi “kasvutavoitteisten tehoviljelijöiden” saneluna. Merkille pantavaa Tauriaisen ja
Taurialan havainnoissa (mt, 7–8) on se, että he löysivät viljelijätyyppejä, joiden ajattelussa
ympäristöasiat ovat enemmän tai vähemmän keskeisellä sijalla jo 1990-luvun alussa. “Vel-
voitteisiin valmiita suurtiloja” oli lähes viidennes, mikä heijastunee edellä esitetyissä tilas-
toissa, joiden mukaan nykyiset luomutilat ovat pinta-alaltaan keskimääräistä suurempia.
Jos näihin lisätään muut keskimääräistä ympäristöystävällisemmät tyypit (ryhmät 3, 5 ja 6),
tulee näiden osuudeksi yli puolet eli 52 prosenttia vastanneista.

Sairisen (1996) tutkimuksen mukaan maa- ja metsätaloudessa työskentelevä väestö kan-
natti muita enemmän taloudellista kasvua ja epäili ympäristönsuojelun lisäävän työttö-
myyttä. Niin ikään he ilmaisivat ”vain vähän halukkuutta omiin taloudellisiin uhrauksiin
ympäristön puolesta”. Tärkeää on kuitenkin huomata, että tässä suhteessa maa- ja metsäta-
loudessa työskentelevän väestön asenteet eivät poikkea juuri lainkaan liikenne- ja kuljetus-
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alalla sekä teollisuudessa ja rakennusalalla työskentelevien asenteista. Maa- ja metsätalou-
dessa työskentelevät pitävät kuitenkin omaa elämäntapaansa “ympäristöystävällisenä” ja
joka toinen ilmoitti “aikovansa muuttaa elämäntapojaan”. Suhteessa ympäristöpolitiikkaan
maa- ja metsätaloudessa työskentelevä väestö näyttäisi myös olevan keskimääräistä kon-
servatiivisempaa. Polttoaineen säännöstelyn kannattajia heidän joukostaan löytyy kuiten-
kin monia muita ryhmiä enemmän, vaikka energian ja polttoaineiden käyttö on modernissa
maataloudessa välttämätöntä. Mielenkiintoinen on myös Sairisen havainto, että vaikka
maa- ja metsätaloudessa työskentelevä väestö kannattaa selvästi muita vähemmän yksityi-
seen maankäyttöön puuttumista, “eivät nämä alat profiloidu lainkaan samalla tavalla kuin
maa- ja metsätalouden etujärjestöt. On huomattava, että enemmistö eli 59 % kannattaa
puuttumista maankäyttöön ympäristönsuojelun vuoksi. Myös rantojensuojelua kannattaa
enemmistö eli 59 %.” (Sairinen 1996, 108–19 ja 159.) Sairinen ei juurikaan pyri tulkitse-
maan havaintojaan vaan niiden voidaan katsoa vahvistavan aiempia käsityksiä maa- ja met-
sätalousväestön asenteista. Niinikään hän pitää selviönä, että maa- ja metsätalouden etujär-
jestöt suhtautuvat alalla työskentelevään väestöön verrattuna kielteisemmin ympäristön-
suojeluun.

Miksi sitten maa- ja metsätaloudessa työskentelevä väestö ja heidän etujärjestönsä suh-
tautuvat kielteisesti ympäristönsuojeluun? Tätä kysymystä ei mielestäni ole tutkittu riittä-
västi. Tällaiset havainnot leimaavat helposti viljelijät ympäristönsuojelun vastustajiksi,
vaikka toisaalta heistä suuremman osan kuitenkin Sairisen tutkimuksessa todetaan kannat-
tavan puuttumista maankäyttöön ympäristönsuojelun vuoksi ja kannattavan rantojensuoje-
lua. Väitöskirjassaan Sairinen (2000, 145–147) puhuukin ympäristöhallinnon ja viljelijävä-
estön ristiriidoista enemmän kulttuurisina ja ideologisina ristiriitoina. Yhtäältä suomalai-
nen ympäristöpolitiikka on Sairisen mukaan pyrkinyt opettamaan viljelijöille “ekologisia
faktoja”, koska viljelijöiden on katsottu vain hyödyntävän tai jopa riistävän luontoa. Toi-
saalta maanviljelijäväestö katsoo suojelevansa ympäristöä ja monet ovat halukkaita muut-
tamaan elämäntapojaan ympäristöystävällisempään suuntaan. Tämä viljelijöiden oma
näkemys itsestään “ympäristönsuojelijoina” perustuu mitä ilmeisimmin siihen, että he
työskentelevät käytännössä lähellä luontoa ja pyrkivät tietoisesti välttämään sen pilaamista.
Samalla he myös näkevät monien muiden yhteiskuntaryhmien vieraantuneen luonnosta ja
ympäristöstä. Tässä ristiriidassa on Sairisen mukaan (2000, 146) kyse ristiriidasta environ-
mentalistisen ja talonpoikaisen ideologian välillä. Ristiriitaa vielä voimistaa se, että ympä-
ristöhallinto näyttäisi unohtaneen sosiaalisen kestävyyden käsitteen, mikä viljelijöille ja
yleensäkin maaseutuväestölle on muodostunut rakennemuutosten seurauksena polttavaksi
kysymykseksi.

Toinen perustelu maanviljelijäväestön negatiiviselle suhtautumiselle ympäristönsuoje-
luun saattaisi löytyä siitä, että he ovat muita useammin joutuneet tekemään taloudellisia
uhrauksia ympäristönsuojelun vuoksi. Kärjistäen asiaa voisi havainnollistaa seuraavasti:
Kun omakotitalon omistaja menettäisi osan puutarhaansa tai kerrostaloasukas osan parve-
kettaan ympäristönsuojeluun, hänen suhtautumisensa muuttuisi luultavasti samaan suun-
taan kuin sen maanviljelijän, joka on menettänyt maitaan luonnonsuojelualueeksi. Omasta
hyvästä luopumisen problematiikka käy ilmi myös Sairisen tutkimuksesta. Siinä todetaan,
että auto on hyvin tärkeä väline monille suomalaisille, mutta samalla se saastuttaa ympä-
ristöä. Kaikkia auton käyttäjiä koskevasta auton käytön ympäristöperusteisesta ohjauksesta
Sairinen (1996, 146) toteaakin seuraavasti: “Auton käytön ympäristöperusteinen ohjaus
koetaan selvästi muita ohjauskeinoja vaikeammin hyväksyttävänä asiana, ja erityisesti
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miesten keskuudessa.” Miehet käyttävät autoa yleisemmin kuin naiset, ja siksi heidän suh-
tautumisensa ympäristöohjaukseen on kielteisempi. Rinnastettaessa auton käytön sääntely
maaseudulla tapahtuvaan luonnonsuojeluun, olisi auton käytön rajoittaminen perustellum-
paa taajaan asutuilla kaupungeissa ja taajamissa, joissa joukkoliikennepalvelut ovat suh-
teellisen hyvin järjestettyjä. Todennäköisesti tämä kuitenkin johtaisi auton käyttäjät vähin-
tään samantasoiseen ympäristönsuojelun vastustamiseen kuin maanviljelijät.

Mielenkiintoisen näkökulman tähän kysymykseen tuo Simo Palviainen (1996). Hän
toteaa haastattelujensa analyysin perusteella, että viljelijät pitivät ympäristön puhtaana
pitämistä tärkeänä kysymyksenä myös omassa toiminnassaan. Kaikki haastatellut sanoivat
esimerkiksi huolehtivansa asianmukaisesti jätteistään kuten öljyistä, hydrauliikkanesteistä
ja akuista. Myös haastateltujen viljelijöiden mielipiteet jätteiden lajittelusta ja kierrätyk-
sestä olivat myönteisiä. Niinpä esimerkiksi ruokajätteiden kierrätystä pidettiin niin itses-
tään selvänä, ettei se tullut haastateltujen mieleen muutoin kuin erikseen kysyttäessä. Siinä
missä biojätteiden kierrätys on vasta aivan viime vuosina yleistynyt kaupungeissa ja tulee
pakolliseksi vuoden 2000 kesällä, on ruokajätteet maaseudulla aina joko syötetty eläimille
tai sijoitettu kompostiin tai lantaloihin. (Palviainen 1996, 33–34.)

Tämän tutkimuksen empiirisessä osassa etsitään perusteluja sille, miksi viljelijät ja hei-
dän etujärjestönsä MTK ovat perinteisesti suhtautuneet kriittisesti ympäristönsuojeluun.
Onko kyse pelkästään viljelijöiden taloudellisista intresseistä, vai onko kyseessä vain tie-
tynlainen jännitetila ympäristöviranomaisten ja viljelijöiden välillä ja voitaisiinko tähän
kenties löytää nykyistä toimivampia ratkaisuja? 

2.1.2 Viljelijöiden ympäristökäsitykset eräissä haastattelututkimuksissa

Yhteiskunnallinen rakennemuutos, jonka seurauksena maatalous- ja maaseutuväestön
määrä alkoi vähetä, ajoittuu Suomessa suhteellisen myöhäiseen ajankohtaan. Tästä syys-
tä monet niistä asenteista ja tunnoista, jotka leimaavat maatalous- ja maaseutuväestöä
ovat tuttuja vielä ensimmäisen polven kaupunkilaisillekin. Maaseudulta muuttaneilla on
usein maaseudusta kuva, joka ei nykyisin aina välttämättä pidä paikkaansa. Yleisemmin-
kin maaseutumaisuus ja luonto liittyvät ihmisten ajattelussa jollain tapaa toisiinsa niin
Suomessa kuin muuallakin (vrt. esim. Macnaghten & Urry 1998, 172–211).

Termiä “maaseutu” alettiin Englannissa käyttää yleisesti 1700-luvulla. Sillä tarkoitettiin
ennen muuta “universaalisti kotimaisen maaseutumaiseman esteettisiä ja hyväksyttyjä piir-
teitä ja erityisesti maatalouskäytöstä suljettua maisemaa”. Määrittely liittyi tietysti kaupun-
kien kasvuun, jolloin teollisuuskaupungit muodostivat selkeän vastakohdan maaseudulle.
Suurin osa maaseutumaasta oli aidattu 1700-luvulla ja klassinen maanomistajaluokka ja oli
selkeästi erottunut vuokraviljelijöistä ja maattomasta väestöstä. Maaseudun sosiaalisten
rakenteiden muutos johti massiivisten maaseutualueiden tyhjenemiseen maattoman väes-
tön muuttaessa sieltä pois kaupunkien kasvaessa ja vaikutusvaltaisen maaseudun maan-
omistajaluokan vallan lisääntymiseen ja maaseutumaiseman radikaaliin muokkaamiseen.
Tämän seurauksena kehitettiin maisemapuutarhoja. Samalla maaseudulla lisääntyivät eri-
tyisesti erilaiset vapaa-ajan toiminnat kuten metsästys, ammunta ja kalastus. Maatalousalu-
eista tuli maaseutualueita, ja “maalaismaisema” -diskurssi yleistyi. (Macnaghten & Urry
1998, 174.)
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Suomessa maatalouden rakenne ja kehitys on tietysti Englantiin verrattuna ollut toisen-
laista. Maaseutu voidaan nähdä ennen muuta viljeltynä ja asuttuna alueena eikä “puutar-
hana” kuten Englannissa. Ominainen piirre suomalaiselle maaseudulle maisemana on ollut
perinteisesti myös metsien runsaus. Macnaghten ja Urry (1998, 185) toteavat, kuinka huoli
ympäristöstä käännetään diskursiivisesti ympäristöpolitiikaksi ja käytännöksi ja kuinka
maiseman käsite ja ympäristön hallintatekniikat saavat entistä suuremman merkityksen.
Tämä johti heidän mielestään maaseudun uudenlaiseen kurinpitoon ja valvontaan. Ehkä
Suomessakin on kyse tiettyyn pisteeseen saakka samasta asiasta. Perinteinen maaseutu
poikkeaa ratkaisevasti “uudesta maaseudusta”, jossa maata viljellään entistä tehokkaam-
min ja jossa käytetään koneita ja laitteita paljon laajemmassa mittakaavassa kuin ensim-
mäisen sukupolven kaupunkilaisten kokemalla maaseudulla. 

Suomessa viljelijöiden käsityksiä haastattelututkimusten avulla ovat selvitelleet muiden
muassa Simo Palviainen (1996) ja Mikko Kumpulainen (1999). Maanviljelijöiden maa- ja
luontosuhteiden näkökulmasta huomionarvoinen on myös Matti Niemisen (1994) tutkimus
rantojensuojelusta. Mielenkiintoista keskustelua maataloudesta ja ympäristösuojelusta
käytiin vuonna 1994 Kokkolan silloisen vesi- ja ympäristöpiirin järjestämässä seminaarissa
“Ympäristönsuojelun ja maatalouden yhteistyöllä tuloksiin”, jossa maatalouden ympäris-
töongelmia lähestyttiin hyvin monipuolisesti Suomen EU:hun liittymisen aattona (ks.
Ympäristönsuojelun ja maatalouden yhteistyöllä tuloksiin 1994).

Palviaisen tutkimus perustuu suhteellisen pienen pohjois-karjalalaisen viljelijäryhmän
haastatteluihin ja diskurssianalyysiin heidän ympäristökäsityksistään (Palviainen 1996,
11–14). Niemisen työ on teoreettisesti rajattu, ja siinä tuodaan esille uutta käsitteistöä vil-
jelijöiden maa- ja luontosuhteen tutkimiseksi goffmanilaisen kehysanalyysin valossa. Simo
Kumpulaisen (1999) tutkimusote on suomalaisessa väitöskirjatuotannossa hyvin omaperäi-
nen. Pieniin näytteisiin perustuvan laadullisen tutkimuksen tulosten yleistäminen on kui-
tenkin aina ongelmallista. Niiden perusteella ei voi sanoa, kuinka yleistä selostettu suhtau-
tuminen on. Toisaalta ne kuitenkin usein tuovat esiin suhtautumistapoja, kysymyksiä ja
ongelmia, joita kvantitatiivinen tutkimus ei kykene paljastamaan.

Palviainen toteaa (1996, 8) jo Thedor W. Adornon kirjoittavan esteettisessä teoriassaan,
että “koska talonpoika pitää näkyvää luontoa välittömänä toimintakohteena, hänellä ei ole
herkkyyttä luontoa kohtaan”. Tämän herkkyyden voi kuitenkin katsoa piilevän käytännöl-
lisen suhtautumistavan takana. Kirjailija Elina Karjalainen (1979, 371) selostaa tätä eloi-
sasti Suomen Luonto -lehdessä. Eräs pientilan emäntä nimittäin toteaa, kuinka hän nuorena
miniänä “pysähtyi pihamaalla, näki kotijärvensä ja sen takaiset siniset vaarat ja sai vedet
silmiinsä kauneuden vuoksi”. Myöhemmin, “kun elämä sitten kylliksi kopisteli, aloinkin
katsoa alaspäin. Silmät näkivät vain navettapolun, kiire hätyytti puolijuoksuun, tupa ja
suuri perhe nielaisivat. Nyt tarvitsen jonkun ulkopuolisen, joka ihastelee maisemaani ennen
kuin osaan itse nähdä oikein.”

Philip Lowen ja kumppaneiden (1997; sit. Lobley 2000, 60) mukaan amerikkalaisille
viljelijöille oli ominaista eräänlainen “kognitiivinen dissonanssi” heidän tarkastellessaan
ympäristöongelmia. Yhtäältä he näkivät ympäristön saastumisen (happosade, ilmaston
lämpeneminen, otsonikato jne.) eräänlaisena maataloudelle ulkoisena paineena, joka aihe-
utti ongelmia myös maataloudelle ja jota vastaan myös viljelijöiden oli toimittava. Tämä
johti eräänlaiseen ympäristöongelmien ulkoistamiseen, jolloin viljelijät katsoivat olevansa
samanlaisessa – ehkäpä vielä uhatummassa – asemassa kuin muut kansalaiset. Toisaalta
viljelijät kuitenkin myönsivät, että myös heidän itsensä oli pyrittävä tekemään oma panok-
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sensa ympäristön laadun säilyttämiseksi. Yleistä myös amerikkalaisviljelijöiden keskuu-
dessa oli näkemys itsestään ympäristön ja luonnon suojelijoina. 

Ilomantsilaiset viljelijät näkivät suurimmiksi maatalouden omiksi ympäristöongelmiksi
karjanlannan säilytyksen ja tuorerehun puristenesteen valumisen ympäristöön. Vastaajat
eivät suhtautuneet ympäristön pilaantumiseen ja saastumiseen välinpitämättömästi vaan
pyrkivät myös omalta osaltaan kantamaan huolta ympäristöstään. Tutkiessaan maiseman
merkitystä viljelijöiden ympäristödiskursseissa Palviainen toteaa, että maanviljelijälle
“kaunis maalaismaisema” on toisenlainen kuin monelle luonnonsuojelijalle. Tällainen kau-
nis maisema on viljelijälle sellainen, jota käytetään tuotantoon ja josta on pidetään huolta.
Sen sijaan “‘aito’ luonnonmaisema ei välttämättä hänen mielestään näytä kauniilta” (Pal-
viainen 1996, 16 ja 32–36.) Esimerkiksi huonosti hoidettuja metsiä tai rantoja viljelijät
pitävät rumina, hoitamattomina, epäsiisteinä ja pilaantumaan jätettyinä (ks. esim. Niemi-
nen 1994, 75–78).

Maiseman ohella suomalaisessa, maataloutta koskevassa laadullisessa tutkimuksessa on
korostettu yhtäältä taloudellisten ja toisaalta henkilökohtaisten (maan omistukseen ja hal-
lintaan, osallistumisoikeuksiin, luottamukseen ja paikallisuuden merkitykseen liittyvien)
arvojen keskeistä merkitystä viljelijälle (Vettenniemi 2000, 21). Taloudelliset arvot vaikut-
tavat siihen, missä määrin viljelijät ottavat toiminnassaan huomioon ympäristöarvot. Jos
ympäristöarvojen huomioiminen vähentää viljelyn taloudellisuutta, eivät viljelijät ole
halukkaita muuttamaan toimintaansa. He pohtivat kaikkien toimiensa taloudellista merki-
tystä erityisesti nyt, kun maataloustuotteista saatavat tuottajahinnat ovat laskeneet olennai-
sesti. Vettenniemi (ma, 23) toteaa seuraavasti: “Maanviljelijä tekee päätöksen ympäristön-
suojelutoimenpiteen suorittamisesta ottamalla ensin huomioon sen taloudelliset vaikutuk-
set, jolloin itse luontoarvojen merkitys on toissijaista.” Tämä on tietysti tavanomainen
piirre kaikessa taloudellisessa toiminnassa.

Vettenniemen (2000) mukaan omistus- ja hallintaoikeudet ovat viljelijöille erittäin tär-
keitä. He suhtautuvat erittäin kielteisesti erilaisiin määräyksiin ja kieltoihin. Tätä voisi tul-
kita kulttuurihistoriallisesti laajemminkin. Erityisesti suomalaisille maaseutuväestölle on
ollut tärkeää maanomistus ja siihen liittyvä itsemääräämisoikeus, jota ovat aika ajoin uhan-
neet erilaiset kiellot ja rajoitukset tuotannonrajoitus- ja ympäristöpolitiikan yhteydessä.
Viljelijät haluavat lisätä ympäristöpoliittisen valmistelutyön ja päätöksenteon avoimuutta
ja olla mukana ympäristönsuojelun toteuttamisessa ja suunnittelussa. He katsovat myös
omaavansa ulkopuolisia paremman tiedon paikallisista olosuhteista ja näkevät ulkopuolis-
ten tahojen puuttumisen maatalouteen uhkana paitsi itsemääräämisoikeudelle myös maata-
loustuotannolle. Vettenniemi toteaa viljelijöiden kokevan, “että heitä pidetään tyhminä”
virkamiesten tullessa neuvomaan heitä työssään. (Vettenniemi 2000, 22.) 

Ympäristönsuojelu ei aina ole tuntematonta viljelijöillekään huolimatta siitä, että talou-
delliset arvot ovat usein päällimmäisinä. Vettenniemi toteaa, että viljelijät suosivat paikal-
lisen energian käyttöä ja pyrkivät huolehtimaan ongelmajätteistä. Hänen mukaan viljelijät
myös “merkitsevät pelloilla lintujen pesiä ja säästävät metsissä pesäpuita ja erikoisia luon-
totyyppejä vapaaehtoisesti.” Tämä merkitsee, että “maatalouskulttuuriin kuuluu keskei-
senä osana luonnon kunnioitus ja sen osoittaminen jokapäiväisessä toiminnassa.” EU:hun
liittymisen myötä viljelijöiden voimakkaat mielipiteen ilmaisut ovat Vettenniemen mukaan
lisääntyneet: “Ennen niin hiljainen purnaaja on muuttunut vihaiseksi mielipiteenilmaisi-
jaksi.” (Vettenniemi 2000, 22–23 ja 25.) EU-jäsenyyden jälkeen protestointi on ilmennyt
paitsi mielenosoituksissa myös ympäristön huonona kohteluna kuten luonnonsuojelualu-
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eeksi jäämisen uhan edessä suoritettuina “aavistushakkuina” kuten Kaarina Kailo (2000,
52–53) asian ilmaisee.

Palviaisen (1996) mukaan maan merkitys viljelijälle on kahtalainen. Yhtäältä kyse on
monimutkaisista kulttuuriarvoista, toisaalta maan arvon määrittelyyn liittyy sen taloudelli-
nen ”hyödynnettävyys”. Maahan kiinnittyy toimeentulon ohella moninaisia “jatkuvuuden
ja vastuun määritteitä”. Viljelijä ja hänen perheensä ikään kuin kasvavat kiinni maahansa.
Keskeiseksi jatkuvuuden ja vastuun osalta tulee se, että maata voidaan siirtää sukupolvelta
toiselle. Tämän jatkuvuus ja vastuu ovat hyvin lähellä sitä ideaa, jota sivutaan myös kestä-
vän kehityksen määritelmässä. Tällähän tarkoitetaan taloudellista toimintaa, jossa pyritään
ottamaan huomioon myös tulevien sukupolvien tarpeet. Maanviljelijälle tämä merkitsee
konkreettisesti sitä, että hän voi luovuttaa jälkeläisilleen – tosin käytännössä useimmiten
vain yksikössä – maan mahdollisimman hyvässä kunnossa viljelyn jatkamista ajatellen.
(Palviainen 1996, 36–38.) Nieminen (1994, 71) toteaa talonpoikaiseen maanomistukseen
sisältyvän aina “velvollisuuden esi-isien työn jatkamisesta ja vastuun tulevia sukupolvia
kohtaan”.

Haastateltuaan pohjoiskarjalalaisia viljelijöitä Simo Palviainen päätyy paikallisyhteisön
merkitystä korostavaan näkemykseen. Hänen mukaansa “ilomantsilainen viljelijä näyttää
tukeutuvan päätöksenteossaan paljolti paikalliseen tietoon, joka muuttuu ja kehittyy vain
hyvin hitaasti. Päätösten legitimointi tapahtuu eri tietolähteitä ja tietoja vain varovasti hyö-
dyntäen ja soveltaen. Pääosassa on kokemus.” (Palviainen 1996, 44.) Palviainen korostaa
siten tutkimuksessaan yksittäisten viljelijöiden yhteisöllistä autonomiaa ja kritisoi determi-
nistisempää näkemystä siitä, kuinka rakenteet määräisivät toimintaa. 

Toisaalta taas eräs keskipohjanmaalainen viljelijä toteaa 1950-luvulta alkaneesta kehi-
tyksestä seuraavasti (Niemelä 1994, 65): “Kemiran konsulentit kauppasivat kilpaa viljeli-
jöille kemiallisia lannoitteita. Lannoitteilla tähdättiin vain ja ainoastaan elintarviketuotan-
non jatkuvaan lisäämiseen. Toisaalta kemiralaisten työtä täydensivät valtion virkamiehet,
sillä verotuksella ohjattiin ja suoraan edistettiin kemiallisten aineiden käyttöä maatalou-
dessa. Ei tavallisella viljelijällä ollut tässä tilanteessa aikaa tarkastella oman tunkion rahal-
lista arvoa tai sen mahdollista tehokkaampaa käyttöä. Kemiran konsulentit kehottivat vain
ostamaan kemiallisia lannoitteita. Heidän yksinkertainen neuvonsa oli, että päästä virtsa
menemään, sillä sitä tarvittaisiin lannoitteena niin paljon, ettei siitä ole muuta kuin työtä.”

Samanlaista riippuvuutta yhtäältä sopimuskumppaneista ja toisaalta byrokratiasta
korostaa myös eräs Mikko Kumpulaisen (1999) haastattelema melliläläinen broilerin tuot-
taja. Kumpulainen analysoi haastattelua seuraavasti: “Odotukset omasta yrittämisestä
osoittautuvat käytännössä vaikeiksi toteuttaa: kukaan ei arvosta, byrokratian kanssa on
hankaluuksia ja sopimuskumppanin kanssa on vaikeuksia. … Paitsi, että sopimuskumppani
voi jättää milloin tahansa ‘hallin tyhjäksi’, se määrää myös rehutehtaat, joiden rehua saa
käyttää. Omaa viljaa ei käytetä, vaan Suomen Rehu hakee tilalta viljat ja tuo valmiit rehut.
Jouni arvelee, että rehussa käytetään ainakin puolet ‘jotain teollisuusjätettä’. Erityisesti
häntä ihmetyttää se, ettei kotoista vehnää käytetä valkuaisaineena.” Tämä viittaa siihen,
että erityisesti suurissa yksiköissä tuotteet ostavan ja rehuja tuottavan sopimuskumppanin
kontrolli on tiukkaa. Tällöin ei näyttäisi jäävän paljonkaan mahdollisuuksia omiin, ympä-
ristöystävällisempiin ratkaisuihin. (Kumpulainen 1999, 54–56.) Erään mynämäkeläisen
viljelijän ja erityisesti hänen vaimonsa haastatteluissa taas korostuvat pienten tilojen suu-
remmat mahdollisuudet vaikuttaa omiin ratkaisuihinsa (mt, 160–164).
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Näitä vastakkaisia näkökulmia viljelijöiden päätöksenteon mahdollisuuksiin voi tulkita
usealla eri tavalla. Tätä eroa voisi tulkita yksinkertaistaen kulttuurien välisistä eroista läh-
tien. Pohjoiskarjalaisten viljelijöiden näkemyksissä korostuisi näin itäsuomalainen yhtei-
söllisyys. Keskipohjalaisen viljelijän näkökulma perustuisi puolestaan länsisuomalaiseen
kulttuuriin liittyvään itsenäisyyden korostamiseen. Kun tämä itsenäisyys osoittautuu vain
suhteelliseksi, seurauksena on ulkoisten paineiden ylikorostaminen. Yhteistä näkemyksille
on kuitenkin se, että päätöksentekoa näyttäisi rajoittavan ensimmäisessä esimerkissä Palvi-
aiselta poimitun esimerkin kohdalla yhteisö ja jälkimmäisissä tapauksissa yritykset ja val-
tio. Kumpulaisen esimerkissä rajoittavana tahona on jo myös Euroopan Unioni päätöksi-
neen ja direktiiveineen. Historiallisia eroja saattaisi löytyä myös itä- ja länsisuomalaisten
viljelijöiden erilaisesta kiinnittymisestä etujärjestöihinsä. Itäsuomalaisilla tiloilla MTK ja
osuustoimintaliike eivät varmaan koskaan ole olleet niin merkittävässä asemassa kuin län-
tisillä alueilla, joilla tilakoko on yleensä suurempi. Tyypillinen piirre on myös erilainen
poliittinen kiinnittyminen. Historiallisia esimerkkejä tästä löytyy vennamolaisuuden ja
sosialidemokraattien vahvemmasta ja Suomen Keskustan heikommasta kannatuksesta Itä-
Suomessa.

Tämä kulttuurinen tulkinta lienee kuitenkin liian pitkälle menevä. Järkevämpää lienee
aloittaa tulkinta siitä kontekstista, missä puhe esiintyy. Palviaisen näkemys perustuu vilje-
lijöiden haastatteluihin. Haastattelutilanteessa tuskin kenenkään viljelijöistä voi odottaa
kertovan, että päätöksiä tekee jokin muu taho muu kuin isäntäväki itse. Yllättäviä eivät var-
maan olisi sellaisetkaan kannanotot, joissa vielä selkeämmin korostettaisiin viljelijän ja vil-
jelijäperheen omaa, yhteisöstä riippumatonta harkintaa päätöksenteon perustana.

Edellä mainittu keskipohjalainen viljelijä esitti kannanottonsa Kokkolan vesi- ja ympä-
ristöpiirin seminaarissa vuonna 1994. Vaikka seminaarin otsikossa korostettiin yhteistyön
merkitystä, olivat monet viljelijät tuolloin vielä Suomen Euroopan Unioniin liittymisestä
käytyjen neuvottelujen aiheuttamien paineiden johdosta selvästi puolustusasemissa. Kan-
nanottoa voi siten tulkita eräänlaisena “syyllisyyden siirtämisenä”. Se saattaisi heijastaa
käsitystä, että maatalouden ympäristöhaitoista eivät ole vastuussa viljelijät vaan markkina-
miehet ja valtio. Tässä ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä liian pitkälle meneviä psykologisia
tulkintoja, vaan sen pohjalta voidaan yksinkertaisesti viitata vallinneeseen maatalouspoli-
tiikkaan mainitun viljelijän sanoin: “…verotuksella ohjattiin ja suorastaan edistettiin kemi-
allisten aineiden (samoin tietysti koneiden ja laitteiden/PL) käyttöä maataloudessa” (Kum-
pulainen 1999, 16). Tähän suuntaan viittaa myös mynämäkeläisviljelijöiden käsitykset
pinta-alalisäjärjestelmän, joka toteutettiin 1962 ja jota muutettiin koskemaan myös entistä
suurempia tiloja 1973, ja vuoden 1969 verouudistuksen vaikutuksista, jotka suosivat erityi-
sesti suuria tiloja. “Tästä muulle väestölle on muodostunut käsitys, Irjan mielestä oikeute-
tustikin, kuva rikkaista kalliita koneita ostelevista viljelijöistä” (Kumpulainen 1999, 162).

Matti Nieminen (1994, 119–124) tarkastelee rantojensuojelua prosessina, jossa talou-
dellinen, talonpoikainen (arvoperusteinen) ja suunnittelun rationaliteetti törmäävät toi-
siinsa. Hän kirjoittaakin toisiinsa “vertautumattomasta rationaalisuudesta”. Taloudellisen
rationaliteetin puitteissa toimitaan pelkästään maan rahallisen arvon pohjalta. Suunnittelu-
rationaliteetti taas korostaa ennen muuta luonnontieteelliseen tutkimukseen perustuvan
luonnonsuojelun merkitystä. Talonpoikainen rationaliteetti pohjautuu taas perinteisiin
talonpoikaisiin arvoihin, jotka ovat yhteismitattomia kahden edellisen rationaliteetin
kanssa. Niemisen mukaan ongelmallista on yhtäältä juuri näiden vertaaminen ja toisaalta
se, että rantojenomistajille – ennen muuta maanviljelijöille – jää vain yksi mahdollisuus
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argumentoida rantojensuojelua vastaan. Tämä on tukeutuminen ohjelmaan sisältyvien mai-
den taloudellisesta korvauksesta eli lunastettavaksi aiotun maan hinnasta. Perinteisten
arvojen pohjalta argumentointia ei juuri tehdä sen vertautumattomuuden vuoksi ja sen
vuoksi, että sille tuskin löytyisi ymmärrystä suunnittelijoiden ja muiden maanomistajien
keskuudessa.

Mikko Kumpulaisen tutkimus (1999) on mielenkiintoinen koonnos arkistotyötä, haas-
tatteluja ja oman elämän reflektiota. Tutkimuksesta aistii selvästi myös tutkijan omakoh-
taisen, lapsuus- ja nuoruusvuosilta peräisin olevan maaseudun ja maatalouden tuntemuk-
sen. Siinä käydään keskusteluja maatalouden menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevista
vaihtoehdoista viljelijöiden ja vieläpä erään arkistossa tavatun, fiktiiviseltä vaikuttavan
“Karoliinan” kanssa. Kumpulaisen tutkimus on siten hyvin moniaineksinen, ja tämän tut-
kimuksen kannalta järkevin vaihtoehto on eritellä sitä vain niiltä osin kuin siinä tarkastel-
laan maatalouden luontosuhteeseen ja uudistumiseen liittyviä kysymyksiä.

Kumpulainen toteaa haastatteluihinsa perustuen, että viljelijät vastustavat “totaalisuoje-
lua”. Hänen mukaansa (Kumpulainen 1999, 132) “maanviljelijöille uusi ympäristötietoi-
suus näyttäytyy metsien ja rantojen totaalisuojeluna, joita vasemmistolaismieliset vihreät
ympäristöbyrokraatit valmistelevat salassa maanomistajilta”. Edelleen hänen mukaansa
(mt, 93) “suojelijan ja talonpojan arvomaailmat eivät helposti kohtaa”. Viitaten Juha Kuis-
man artikkeliin Helsingin Sanomissa 8.3.1998 hän toteaa yhtyvänsä tämän käsitykseen,
että “talonpojalla on oma puhetapansa ja logiikkansa, kaupunkilaisella omansa. Se pätee
myös luontosuhteessa.” 

Mielenkiintoinen on kuitenkin Kumpulaisen havainto, että eräs hänen haastattelemansa
naisviljelijä – toisin kuin puolisonsa – suhtautuu hyvin myönteisesti luonnonsuojeluun ja
luomuviljelyyn. Hän vastustaa häkkikanaloita ja ”tehdasmaista tehomaataloutta”. Yllättävä
on myös havainto, että haastateltu viljelijä on kasvissyöjä. Kumpulainen toteaakin, että
“Irjan mielipiteet näyttäisivät liikkuvan lähellä monien luonnon- ja eläinsuojeluliikkeiden
periaatteita”. Toisaalta “Irja” ei hyväksy myöskään eräiden eläinsuojeluaktivistien suoraa
toimintaa kuten turkistarhaiskuja. Häntä näyttää kuitenkin “raivostuttavan ainakin yhtä pal-
jon kuin kettutyttöjen teko, eläinrääkkäystapaukset, jotka on painettu villaisella ja eläinsuo-
jelulain uusiminen, jossa tehokkuutta näytetään edelleen suosittavan”. (Kumpulainen
1999, 156 ja 159.) 

“Irjan” lisäksi myös eräällä toisella naishaastateltavalla, “Annelilla”, on hyvin selkeä
ympäristötietoisuus. Kumpulaisen (1999, 196) mukaan erään paikallisen ympäristöongel-
man määrittely “napsahtaa kuin biologilta konsanaan”. Tutkimuksensa lopussa hän (mt,
217–219) päätyykin puhumaan “luontosuhteen feminiinistä sydämestä” kuten ekofeminis-
missä (vrt. Kailo 2000). Kuitenkaan hän ei pidä kysymystä luontosuhteesta ja ympäristö-
tietoisuudesta pelkästään sukupuolikysymyksenä, vaan “syvälle kulttuuriimme juurtuneina
toimintamalleina ja asenteina. Se, että naisilla on enemmän biologista herkkyyttä tulkita ja
tunnistaa näitä piirteitä, ja kenties muuttaa omaa toimintaansa, on tunnustettava” (Kumpu-
lainen 1999, 219).6 Sireni (2001, 97) toteaa tähän liittyen yhtenevästi, että tila on “muita

6. Sukupuolten välisten erojen ohella eräässä amerikkalaistutkimuksessa (Gregory jm. 2000, 215)
on tarkasteltu kestävää viljelyä harjoittavien miesten ja muiden miesviljelijöiden välisiä eroja.
Edellisten käsityksissä ilmenee tutkimuksen mukaan eri vaihtoehtoja ja ratkaisuja pohdiske-
leva, dialoginen maskuliinisuus. Jälkimmäiset taas pitäytyvät hyvin jäykästi mielipiteissään.
Heidän suhtautumistapaansa tutkimuksessa luonnehditaan käsitteellä monologinen maskuliini-
suus. Samantyyppisiä eroja saattaisi löytyä myös naisviljelijöiden käsityksistä.
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todennäköisemmin luomutila silloin, kun nainen on tilan ensisijainen viljelijä, eli silloin
kun tila on naisen kotitila”.

Tutkimuksensa lopussa Kumpulainen toteaa, että “viisaiden viljelijöiden” toiminta,
“yhteiskunnan voimakas vihertyminen” ja “uusi geopoliittinen tilanne” pitävät huolen
maatalouden ympäristöongelmien ratkaisemisesta. Enemmän hän on kuitenkin huolissaan
maaseudun taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä. Tässä hän luottaa kuitenkin niihin
keskikokoisiin tiloihin, jotka etsivät suuntaansa globalisoituvassa maailmassa. Hänen
mukaansa suurmaataloudessa Suomi ei tule pärjäämään maailmanmarkkinoilla. (Kumpu-
lainen 1999, 219.) Tätä näkemystä voi kuitenkin helposti kritisoida, koska siinä ei oteta riit-
tävästi huomioon maatalouden uudenlaisia organisointimahdollisuuksia vaan lähtökohta-
oletuksena on perheviljelyyn perustuva tuotanto. Entäpä jos Suomen maatalous organisoi-
daan yhtiöittämällä, jolloin yksittäiset viljelijät perustavat vaikkapa kyläkunnittain suuria
maatalousyhtiöitä? 

Kumpulainen on kuitenkin perustellusti huolestunut syrjäisen maaseudun kärjistyvistä
taloudellisista ja sosiaalisista ongelmista muuttoliikkeen voimistuttua 1990-luvun lopulla.
Mikäli syrjäiselle maaseudulle ei jää asukkaita eikä maataloutta, ei sinne tietysti jää myös-
kään maatalouden aiheuttamia ympäristöongelmia. Tällöin ei kuitenkaan olisi pohjaa
myöskään paikallisten elintarvikkeiden tuotannolle. 

2.2 MTK etujärjestönä

MTK:n järjestöhistoriaa eri ajanjaksoilta ovat kirjoittaneet Ilkka Kananen (1986), Liisa
Sauli (1987) ja Jouko Väänänen (1987). Näiden lisäksi MTK:n jäsenistön mielipiteitä jär-
jestöstään ja ajankohtaisista maatalouspoliittisista kysymyksistä on kartoitettu kahdesti,
vuosina 1984 (Borg ja Hoskola 1984) ja 1991 (Virta & Borg & Jaakkola 1991) Tampe-
reen yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksen Pardem-projektissa. 

Vuonna 1984 tehdyn Pardem-projektin ensimmäisen kyselyn otokseen kuului 2541
MTK:n jäsentä ja 192 johtoelimiin kuuluvaa henkilöä. Johtoelimiin kuuluviin luettiin
MTK:n johtokunnan jäsenet, valtuuskunnan jäsenet varajäsenineen, maataloustuottajaliit-
tojen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat, keskusliiton osastopäälliköt ja akateemisen tut-
kinnon suorittaneet toimihenkilöt sekä MTK:n metsävaliokunnan jäsenet. Kyselyssä selvi-
tettiin ennen muuta mainittujen ryhmien käsityksiä maataloustulosta ja tulopolitiikasta,
työmarkkina- ja tulopoliittisista järjestöistä, MTK:n toiminnasta, Suomen valtaryhmitty-
mistä ja valtioelimistä sekä osallistumishalukkuudesta yhteiskunnalliseen ja ammatilliseen
järjestötoimintaan. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin mielipiteitä järjestön lehdistä: Maaseu-
dun Tulevaisuudesta ja Maataloustuottajasta (Borg ja Hoskola 1984, 1–3).

Pardem -projektin toisessa kyselyssä, joka toteutettiin postikyselynä vuosien 1990–91
vaihteessa, on käytetty osin samoja kysymyksiä kuin edellisessäkin kyselyssä. Tämä mah-
dollistaa 1980-luvulla tapahtuneiden muutosten tarkastelun. Siinä on myös aiempaa kyse-
lyä laajemmin kartoitettu jäsenten mielipiteitä ympäristönsuojelusta ja ympäristöpolitii-
kasta. Niinikään kyselyssä on mukana myös uusina osioina Euroopan yhdentymistä ja jär-
jestön imagoa koskevia kysymyksiä (Virta & Borg & Jaakkola 1991, esipuhe). 
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2.2.1 MTK:n historiaa ja kehityssuuntia

Viljelijöiden järjestäytymistä voidaan tarkastella niitä rakenteellisia yhteiskuntapoliittisia
kysymyksiä vasten, joiden kanssa Suomen politiikassa kamppailtiin 1800-luvun loppu-
puolelta itsenäistymisen alkuvaiheisiin saakka. Kyseessä oli nk. tilattoman väestön ongel-
ma, joka syntyi 1800-luvun loppupuolella ja kärjistyi lopulta kansalaissotaan. Viljelijävä-
estön järjestäytyminen perustui osuustoiminta-aatteen kehitykseen, jonka toi Suomeen
ennen muita Hannes Gebhard. Osuustoiminta-aatteen pohjalta perustettiin vuonna 1899
Pellervo-seura “maataloustoimintaa kehittäväksi aatteelliseksi keskusjärjestöksi” (Kana-
nen 1986, 13). Seuran toiminta suuntautui aluksi maamiesseurojen ja osuuskuntien perus-
tamiseen ja vuodesta 1916 lähtien viljelijöille tarkoitetun, tuolloin viikoittain ilmesty-
neen Maaseudun Tulevaisuuden julkaisemiseen. Tärkeimpiä osuuskuntia olivat osuus-
kaupat, -kassat ja -meijerit. Vuosisadan alun vaiheeseen liittyivät myös Suomen Osuus-
kauppojen keskusliiton (SOK), keskusosuusliike Hankkijan, Voinvientiosuusliike Valion
ja viimeksi mainitulle rinnakkaisen Enighetenin perustaminen. (mt, 13–14.)

MTK:n edeltäjänä voi pitää Etelä-Suomen suurtilallisten perustamaa “Maanviljelijäin
Yleistä Liittoa”, joka perustettiin vuonna 1908. Sen toiminta jäi kuitenkin hyvin lyhytaikai-
seksi kannatuksen puutteen, taloudellisten vaikeuksien ja sisäisten erimielisyyksien vuoksi.
Se lopettikin toimintansa jo vuonna 1912. (Kananen 1986, 15.) Toinen MTK:n perustami-
sen taustana syntynyt liike oli Porissa helmikuussa 1917 perustettu Satakunnan Maanvilje-
lijäin Yhdistys, jonka kannatus jäi kuitenkin vähäiseksi. (Väänänen 1987, 20–22.)

MTK:n perustaminen maamiesseurojen rinnalle voidaan nähdä osana maanviljelijä- ja
pienviljelijäväestön yleisempää järjestäytymistä. Arvo Santonen (1971, 99–100) kirjoittaa:
“Vuoden 1917 aikana perustettiin kaikkiaan 124 maataloustuottajain paikallisyhdistystä ja
13 piiriliittoa. Suurin osa niistä syntyi jo kesällä. … Syyskuun puolivälissä piiriliittoja ja
paikallisyhdistyksiä kutsuttiin perustamaan keskusjärjestöä, Maataloustuottajain Keskus-
liittoa.” Virallisesti MTK:n siis perusti tämä Pellervo-Seuran kokoon kutsuma kokous
syyskuussa 1917, vaikka sen alkuvaiheena voidaan pitää myös Maataloustuottajain Val-
tuuskunnan perustamista saman vuoden huhtikuun osuustoimintapäivillä (Kananen 1986,
16) eli “suuressa helluntaikokouksessa” (Väänänen 1987, 24–26). Perustavan kokouksen
toimi puheenjohtajana Hannes Gebhardin työtoveri Juho Jännes. Kokouksessa hyväksytty-
jen sääntöjen mukaan järjestön tuli “‘valvoa maataloustuottajain etuja yhteiskuntataloudel-
lisella ja kunnallisella alalla, sovitella maataloudessa sattuvia työriitoja sekä edistää sellais-
ten parannusten aikaansaamista maataloustyöväen oloihin, että se tuntee elinehtonsa turva-
tuksi ja viihtyy ammatissaan’”. Järjestön toiminta keskeytyi kansalaissodan ajaksi mutta
käynnistyi uudelleen keväällä 1918. (Kananen 1986, 21–22.)

Uudesta järjestöstä todettiin Maa -lehdessä, että “niin rakenteellisesti kuin tarkoituk-
seensakin nähden tämä uusi järjestö oli läheinen sukulainen valtiollisille puolueille. Tosin
tämän ‘puolueen’ ohjelma käsitti vain niitä asioita, jotka olivat läheisessä yhteydessä
maanviljelijäin taloudellisten etujen kanssa” (sit. Santonen 1971, 100). Järjestö oli aluksi
mukana myös poliittisessa toiminnassa osallistuen kunnallisvaaleihin ja “välillisesti myös
valtiollisiin vaaleihin”. MTK:n vuoden 1919 vuosikertomuksen mukaan “järjestö itse luon-
nehti asennoitumistaan politiikkaan sanomalla, että se oli ‘vapaa, valtiosta ja puolueista
riippumaton maatalouspoliittinen järjestö’“. (mt, 100.)

MTK:n puheenjohtajistoon kuului Suomalaisen puolueen edustajana maanviljelijä Art-
turi Hiidenheimo Vihdistä, Nuorsuomalaisten edustajana maanviljelijä, kunnallisneuvos K.
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E. Linna Messukylästä ja Maalaisliiton edustajana maanviljelijä P. V. Heikkinen Muuru-
vedeltä (Väänänen 1987, 27). MTK:n ensimmäisessä johtokunnassa suurviljelijöillä oli
merkittävä asema. Väänäsen (1987, 36) mukaan johtokuntaan kuuluvalla H. G. Palohei-
molla oli peltoa 1100 hehtaaria ja lehmiä 500. Bjarne Westermarckilla lehmiä oli sama
määrä mutta peltoa 100 hehtaaria vähemmän. Pienin tila johtokunnan jäsenistä oli Anton
Huovilalla: 22 hehtaaria peltoa ja kymmenen lehmää. Sitäkin voitaneen tuolloisen mitta-
puun mukaan pitää keskimääräistä suurempana tilana.

Kokoomuksella, edistyspuolueella ja maalaisliitolla oli 1920-luvulla melko tasavahva
edustus järjestön johtokunnassa. Myöhemmin maalaisliitto ja kokoomus kasvattivat osuut-
taan. MTK:lla oli vaikeuksia saavuttaa lähinnä pohjois- ja itäsuomalaisten pientilallisten
kannatusta vielä 1940-luvun lopullakin. 3–10 hehtaarin tilojen omistajista oli MTK:n jäse-
niä vain 40 prosenttia vuonna 1946. 10–25 hehtaarin tilojen omistajista oli jäseniä 65 ja 25–
50 hehtaarin tilojen omistajista 71 prosenttia. Tätä suurempien tilojen omistajista taas
vähäisempi osa (62 prosenttia) oli MTK:n jäseniä. (Väänänen 1987, 90–91 ja 106.)
Käytännössä MTK:lla oli jo sen perustamisajoista lähtien kiinteät yhteydet porvarillisiin
puoleisiin, ennen muuta silloiseen Maalaisliitoon mutta myös Kokoomukseen ja Edistys-
puolueeseen. MTK:n ja Hannes Gebhardin johdolla vuonna 1922 perustetun Pienviljeli-
jäin Keskusliiton (PK) kanssa pienviljelijäväestön kannatuksesta kilpaili 1920- ja 1930-
luvuilla myös Pienviljelijäin Liitto (PL). Se oli sosialidemokraattien perustama järjestö ja
aiemmalta nimeltään Suomen Maanvuokraajain Liitto (SML). SML:n nimenmuutoksesta
päätettiin 1920-luvun alussa, ja sen avulla PL:sta pyrittiin muodostamaan itsenäistynei-
den torppareiden ja muidenkin pienviljelijöiden järjestö. Se laati jopa oman talouspoliitti-
sen ohjelmansakin. Pienviljelijäin Liitto ja sosialistit pitivät MTK:ta “suurviljelijäin jär-
jestönä”. (Väänänen 1987, 264.) Toisaalta Maalaisliiton Lalli-lehdessä kehotettiin “pien-
viljelijöitä ‘kavahtamaan Pienviljelijäin Liittoa’, joka oli aluksi vain ‘sosialidemokraatti-
en kierossa tarkoituksessa perustama puolueen alaosasto’“.7 Porvarillisista puolueista
Maalaisliitto suhtautui pisimpään kriittisesti sekä MTK:n että puolueettomuuteen pyrk-
ineen PK:n toimintaa kohtaan. Hannes Gebhard pyrki edistämään PK:n ja PL:n yhdis-
tämistä. Lähinnä poliittisista syistä tämä ei kuitenkaan onnistunut. (Santonen 1971, 119–
120 ja 261–264.)

MTK:n paikallisjärjestöt osallistuivat myös vuoden 1921 kunnallisvaaleihin Satakun-
nassa. Jouko Väänänen (1987, 19–20) toteaa puolueiden kuitenkin olleen “epäluuloisia”
MTK:n poliittista osallistumista kohtaan. Sen sijaan eduskuntavaaleihin MTK otti osaa
vain “muitten puolueitten sisällä” (mt, 263–264). Maalaisliittolaisten suhtautuminen
MTK:hon oli kuitenkin joskus ristiriitaista. Arvo Santonen toteaakin, että “varsinkin Itä- ja
Pohjois-Suomen maalaisliittolaiset olivat pitäneet sitä suurviljelijäin järjestönä ja maalais-
liiton poliittisena kilpailijana. Samaan aikaan, kun maalaisliiton kannatus laajeni Länsi-
Suomeen, sen piirissä alettiin suhtautua myötämielisemmin MTK:oon, kuten PK:oonkin.”
Vuonna 1926 MTK:n valtuuskunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Juho Jännes tarjosikin

7. Poliittisesti PK oli lähellä Veikko Vennamon 1950-luvulla perustamaa Pientalonpoikien Liit-
toa, joka myöhemmin – Maalaisliiton muuttaessa nimensä Keskustapuolueeksi – muutti
nimensä Suomen Maaseudun Puolueeksi (SMP). 1970-luvun alun suuren vaalivoiton jälkeen
SMP:stä irtautui Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue (SKYP), ja nykyisin SMP:n pohjalle
syntynyt puolue tunnetaan nimellä Perussuomalaiset. PL taas oli poliittisesti lähellä myöhem-
min lakkautettua Työväen ja Pienviljelijäin Sosialistista Liittoa (TPSL), jolla oli tunnettuja
edustajia muun muassa Suomen punamultahallituksissa aina 1970-luvulle saakka.
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yhteistyötä sitä poliittisesti lähempänä olleelle PK:lle. Ne järjestivätkin joitain yhteisiä
tilaisuuksia jo 1920-luvulla. (Santonen 1971, 264–265.) Poliittisella rintamalla tapahtui
1930-luvulla muutos myös siinä, että sosialidemokraatitkin alkoivat suhtautua myötämie-
lisemmin pienviljelijäväestöön (Granberg 1999, 321).

MTK:n jäsenmäärän kasvu oli 1920- ja 1930-luvuilla suhteellisen hidasta. 1930-luvun
lopussa järjestössä oli jäseniä vain 21 000 (Kananen 1986, 169), kun esimerkiksi maini-
tuissa Pienviljelijäin Keskusliitossa oli noin 59 000 ja Pienviljelijäin Liitossa lähes 87 000
jäsentä (Santonen 1971, liite III). MTK vakiinnutti kuitenkin vähitellen asemaansa viljeli-
jöiden etujärjestönä. Esimerkiksi Kananen (1986, 169) toteaa, että “useimmat maatalous-
ministerit olivat tavalla taikka toisella osallistuneet myös MTK:n toimintaan.” Myös Lip-
posen toisessa hallituksessa jonkin aikaa vuoden 2002 alussa toiminut maa- ja metsätalo-
usministeri Raimo Tammilehto, toisin kuin hänen edeltäjänsä Kalevi Hemilä, oli työsken-
nellyt MTK:n palveluksessa. Eräässä lehtiartikkelissa (Luonnonvara-lehti 1/2002) haasta-
tellaan Tammilehtoa, joka toteaa, “että MTK:n vuosista ja järjestön avainhenkilöiden tun-
temisesta on hänelle suurta hyötyä ministerin työssä.”

Vaikutusvaltaisiin asemiin politiikassa ovat MTK:n huipulta kohonneet maalaisliittolai-
sista (ja keskustalaisista8) presidentit Kyösti Kallio ja Lauri Kristian Relander, ministerit
Juho Niukkanen ja Viljami Kalliokoski, presidentti Urho Kekkosen 1970 “runnoman hätä-
tilahallituksen” pääministeri, aiempi maa- ja metsätalousministeri, valtioneuvos Martti
Miettunen sekä viimeksi Ahon hallituksessa Paavo Väyrysen jälkeen ulkoministeriksi
nimitetty Heikki Haavisto, joka toimi pitkään MTK:n puheenjohtajana. Ulkoministerinä
Haavisto toimi ratkaisevien EU-sopimusneuvottelujen aikaan.9 Toivo T. Pohjolan ohella
MTK:n toimintaan merkittävällä tavalla osallistuneita kokoomuslaisia poliitikkoja ovat
puolestaan olleet Juho Jännes ja Artturi Hiidenheimo. (Väänänen 1987, 91 ja 159.)

MTK:n jäsenmäärä kasvoi voimakkaasti 1950-luvulla: vuonna 1945 siihen kuului vain
noin 52 500 mutta 1954 jo lähes 246 000 jäsentä (Sauli 1987, 14). Kolmen sadan tuhannen
raja ylittyi vuonna 1957. Samalla sen asema viljelijöiden ainoana merkittävänä etujärjes-
tönä vakiintui. Järjestöllä ja sen johdolla oli kiinteät suhteet ennen muuta Maalaisliittoon,
mutta sen jäsenistä osa kannatti myös kokoomusta ja ruotsalaista kansanpuoluetta. Ruot-
sinkielisiä viljelijöitä edusti MTK:ta vastaava järjestö SLF. Sen nimeksi tuli vuonna 1945
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC), jonka yhteistyö MTK:n kanssa
on Kanasen mukaan ollut “saumatonta”. (Kananen 1986, 170–171.)

Sotien jälkeisen Suomen merkittävimpiä ponnistuksia oli siirtoväen asuttaminen ja
MTK seurasi kiinteästi asutussuunnitelmia. Järjestön mukaan käytössä olevaa peltomaata
ei olisi tullut käyttää asutustoimintaan, vaan se oli MTK:n mukaan “suunnattava viljelykel-
poisille alueille”. Näin MTK:n mukaan “voitaisiin korjata aluemenetyksen haitat uudis-
raivauksen avulla” (Kananen 1986, 187). Tätä perusteltiin sillä, että näin ei pirstottaisi ole-
massa olleita peltoja ja aiheutettaisi maanluovuttajille “tarpeetonta vahinkoa” (mt, 187).
Kananen (1986, 188) toteaa seuraavasti: “MTK:n kannanotot yhtyivät monessa tapauk-
sessa oikeiston asutuskysymyksestä esittämiin mielipiteisiin. Se ei missään vaiheessa aset-

8. Maalaisliitto muutti nimensä Keskustapuolueeksi vuonna 1965 ja myöhemmin Suomen Kes-
kustaksi.

9. Ensimmäiset ympäristöministerit Matti Ahde ja Kaj Bärlund olivat sosialidemokraatteja. Ahon
hallituksen ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen edusti Kokoomusta ja Lipposen hallitusten
ympäristöministerit Vihreitä ja SDP:tä. (ks. liite 2.) Tämä lienee luonut MTK:n ja ympäristömi-
nisteriön suhteisiin myös puhtaasti poliittista kitkaa.
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tunut vastustamaan siirtoväen asuttamista, mutta halusi hoitaa sen siten, että Kanta-Suo-
men maataloudelle koituisi vähiten haittaa.”

MTK halusi kuitenkin ylläpitää suhteitaan myös asutustilallisiin. Näin ollen se ei katso-
nut voivansa välttyä sisäisiltä ristiriidoilta, mikäli se halusi kritisoida asutustoimintaa.
Maanluovuttajat perustivatkin asioitaan ajamaan Maanomistajain Liiton (MOL), joka saat-
toi esittää MTK:ta jyrkempää kritiikkiä asutustoimintaa kohtaan (Kananen 1986, 188–
189). Vaikka MTK vastusti olemassa olleiden peltojen käyttöä asutustoimintaan siinä laa-
juudessa kuin hallitus esitti, maanhankintalaki hyväksyttiin suurin piirtein hallituksen esit-
tämässä muodossa. Asutustoimintaan liittyneiden kiistojen seurauksena MTK:n ja asutus-
tilallisten – ml. karjalaisen siirtoväen – välit kuitenkin viilenivät pitkiksi ajoiksi (Kananen
1986, 189; ks. myös Väänänen 1987, 100–102).

Maanhankintalailla maata hankittiin “lähes 2,8 miljoonaa hehtaaria eli kaksi kertaa niin
paljon kuin torpparivapautuksessa”. Valtion maista maanhankintaan otettiin 45,5 prosent-
tia ja loput yksityismaista. Luovutetuista yksityismaista peltoa ja niittyä voidaan laskea
olleen 260 534 hehtaaria eli 92 prosenttia. (Kananen 1986, 195.) Asutustoiminnan seurauk-
sena Suomen maatalouden rakenne muuttui rajusti. Alle kymmenen peltohehtaarin viljel-
mien määrä lisääntyi lähes 40 prosenttia 1940-luvulla. Vastaavasti yli 50 hehtaarin tilojen
määrä vähentyi puolella. Viljelmien keskikoko pieneni 10,64 hehtaarista 8,82 hehtaariin.
Tällainen rakennemuutos ei myöhemmin osoittautunut yhteiskunnallisesti kestäväksi,
mutta asutustoimintaa pidettiin välttämättömänä tuossa yhteiskunnallisessa tilanteessa.
(Kananen 1986, 195–197.)

MTK:n jäsenmäärän kasvu toisen maailmansodan jälkeen oli nopeaa, ja suurimmallaan
järjestö oli 1960-luvun alussa, jolloin siihen kuului lähes 370 000 jäsentä. Siitä tuli johtava
maatalousväestön etujärjestö, vaikkakin poliittisella tasolla ja osin järjestön sisällä oli
jakoja pien- ja suurtilallisten, pohjoisen ja etelän viljelijöiden sekä karja- ja viljatilallisten
kesken. Osittain nämä ristiriidat menivät päällekkäin. Kriittisimpiä MTK:n toimintaa koh-
taan ovat perinteisesti olleet Pohjois- ja Itä-Suomen pienet maidontuottajatilat. Varteen-
otettavia ulkoisia haastajia viljelijäväestön kannatuksesta käytävälle kamppailulle sillä ei
tosin enää ollut toisin kuin esimerkiksi Saksan Deutsche Bauernverbandilla eli DBV:llä
(Heinze & Voelzkow 1999, 26).

Valtio tuki pellonraivausta 1960-luvulle, jonne saakka jatkui viljellyn pinta-alan kasvu,
mikä yhdessä tuotannon tehostamisen kanssa johti jo 1960-luvun alkupuolella ylituotanto-
ongelmiin. Ylituotantoa pyrittiin vähentämään vuodesta 1969 pellonvaraussopimusten eli
peltojen paketoinnin avulla sekä luopumiskorvausjärjestelmällä. Ilkka Laurila (2000a, 222)
kirjoittaa muista ylituotannon rajoittamiskeinoista seuraavasti: “1970-luvun aikana toi-
menpiteiden kirjoa lisäsivät lehmien teurastuspalkkiot, peltojen metsitys, kesannoimis-
palkkiot, tuotannon perustamisluvat, tuotantosuunnan valinnan ohjailu ja tilakohtaiset tuo-
tannonrajoitukset sekä markkinoimismaksu.” 
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Kuvio 3. MTK:n jäsenmäärän kehitys 1917–1998 (MTK:n Vuosikertomukset. Virpi Siitonen,
MTK Tiedotus. 29.2.2000).

Kaiken tämän seurauksena maatalous- ja maaseutuväestö alkoi vähetä voimakkaasti,
mikä heijastui myös MTK:n jäsenten määrään. Vuoden 1998 lopussa jäseniä oli yhteensä
enää runsaat 191 000. On myös huomattava, että viljelmän haltijoita MTK:n jäsenistä oli
vain 108 069. Muiden jäsenten osuus oli jo lähes puolet: viljelijäperheiden jäseniä MTK:n
jäsenistä oli 80 586 ja muita 2 667.

Lähivuosina jäsenmäärä tullee eräiden arvioiden mukaan puolittumaan huippuvuosiin
verrattuna. Eräs vihannesviljelijä Turun läänin Lapista totesikin vuonna 1992 artikkelis-
saan10, että “alkuperäinen maalainen alkaa jo olla nähtävyys aivan kuten lehmä harvinai-
suus”. Viljelijäväestön vähentyessä MTK pyrkiikin lisäämään jäsenmäärää muualla kuin
viljelijäväestön keskuudessa. Esimerkiksi Jyrki Wallin kirjoittaa jäsenmäärän jatkuvaan
vähenemiseen viitaten, että11 “katse kohdistuu eritoten kahteen ryhmään: nuoriin, jotka
eivät tilanpitoa ole vielä aloittaneet ja eläkeläisiin, jotka tilan jo ovat jättäneet. Molemmat

10. Heikki Ellilä (vihannesviljelijä Lappi Tl:stä): Suuntana huomen. Huomioita tulevaisuuden
tavoiteasettelusta. MT 4/1992, 22–23.

11. Jyrki Wallin: Järjestö ja sen jäsenet. Pääkirjoitus. MT 3/99, 3.
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ryhmät ovat todella tärkeitä, jos halutaan varmistaa jäsenyysperinteen jatkuminen tilalla.
Näitä molempia ryhmiä tuleekin jatkossa palvella nykyistä paremmin esimerkiksi jäsenetu-
jen muodossa.”

MTK:n korkein päättävä elin on valtuuskunta. Järjestön toimeenpaneva elin on johto-
kunta, jonka apuna toimivat johtoryhmä ja eri asioihin erikoistuneet valiokunnat. Alueelli-
sia maataloustuottajain liittoja on 16, ja niiden piirissä toimii paikallistasolla yhteensä 410
maataloustuottajayhdistystä. MTK:n jäseneksi voi nykyään tulla myös maaseutuyrittäjä,
jolla ei ole maatilakytkentää. Tämän teki mahdolliseksi Seinäjoen liittokokouksessa
vuonna 1997 tehty päätös ja sittemmin MTK:n sääntöihin kirjatut muutokset jäsenkunnan
laajenemisesta. Näin myös esimerkiksi kaupunkilaismetsänomistajille avattiin ovet liittyä
järjestöön.

Kuvio 4. MTK:n organisaatio vuonna 2001 (http://www.mtk.fi/ , 16.3.2001).

1960- ja 1970-luvuilla tapahtui niin maatalouspolitiikassa kuin politiikassa muutoinkin
merkittäviä muutoksia. MTK:n pitkäaikaisen puheenjohtajan elämäkerran kirjoittanut
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Keijo K. Kulha (1998, 109) toteaa, että puolueiden valta kasvoi ja keskittyi entistä enem-
män ”valtapuolueille”. Samalla lisääntyi myös työmarkkinajärjestöjen (ml. MTK:n) valta
korporatiivisesti organisoidun tulopolitiikan myötä. Kulha (1998, 109) toteaa myös seuraa-
vasti: “Vallasta eivät jääneet osattomiksi myöskään julkisen hallinnon teknokraatit.
Sanottu piti erityisesti paikkansa valtiovarainministeriön johtaviin virkamiehiin nähden.” 

2.2.2 Jäsenten käsitykset järjestöstään 1980-luvun alussa

MTK:ta on pidetty poliittisilta näkemyksiltään hyvin homogeenisena järjestönä. Silloista
Keskustapuoluetta kannattikin Pardem-projektin kyselyn mukaan 1980-luvun alussa jäse-
nistä 68 ja Kokoomusta 10 prosenttia. Kokoomuksen kannatus kohosi koulutustason
mukaan Keskustapuolueen kannatuksen vähetessä. Niinpä korkeimmin koulutettujen eli
opistotason tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden jäsenten keskuudessa Kokoomuksen
kannattajia oli noin kolmannes ja Keskustapuolueen kannattajia vain puolet. Ilman
ammatillista koulutusta olleiden jäsenten keskuudessa Suomen Maaseudun Puolueella ja
Sosialidemokraattisella puolueella oli kolmen ja SKDL:llä vajaan kahden prosentin kan-
natus. Pienimmillä eli alle kymmenen peltohehtaarin tiloilla vasemmistopuolueiden (SDP
ja SKDL/SKP) kannatus oli 6 prosentin luokkaa ja SMP:n kannatus yhtä suurta. (Borg ja
Hoskola 1984, 42–44.)

Järjestöllisestä näkökulmasta mielenkiintoinen oli Pardem-projektin havainto siitä, että
MTK:n jäsenistä 15 prosenttia ja heidän puolisoistaan 10 prosenttia oli myös muiden
ammatillisten järjestöjen, ennen muuta palkansaajajärjestöjen, jäseniä. Esimerkiksi mie-
histä melkein joka kymmenes kuului SAK:hon. (Borg ja Hoskola 1984, 37 ja 41.)

Jäsenistä runsas kolmannes oli osallistunut erilaisiin MTK:n tai sen liittojen ja yhdistys-
ten järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdistyksen kokouksiin ilmoitti osallistuneensa 20, tupailtoi-
hin 16, emäntäpäiville 8, nuorten tuottajien kerhoon 6 (alle 30-vuotiaista 18 %) ja yhdis-
tyksen retkeilyyn 9 prosenttia. Liiton kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin kuten myös
MTK:n järjestämään koulutukseen osallistuminen oli harvinaisempaa. (Borg ja Hoskola
1984, 54–55.) Jäsenet eivät kuitenkaan olleet täysin tyytyväisiä järjestön luottamushenki-
löihin: noin puolet vastanneista toivoi järjestön luottamushenkilöiden ottavan heihin enem-
män kontakteja. Pientilalliset eivät tunteneet järjestön toimintaa niin hyvin kuin muut. Hei-
dän mukaansa myös poliittiset tekijät vaikeuttivat viljelijöiden yhtenäistä järjestäytymistä.
(Borg ja Hoskola 1984, 60, 66–67 ja 69.)

Järjestön lehdistä Maataloustuottaja oli jäsenille tuntemattomampi kuin Maaseudun
Tulevaisuus. Varsinaista kritiikkiä lehtiä kohtaan esiintyi kuitenkin melko vähän. Vain
noin joka kymmenes jäsenistä oli sitä mieltä, että jäsenkunnan mielipide tulee melko huo-
nosti esille lehdissä. Erittäin huonosti mielipiteen näki tulevan esille vain joka sadas vas-
tanneista. Lehtien välillä ei tässä suhteessa ollut merkittäviä eroja. (Borg ja Hoskola 1984,
72.) Mainittua Borgin ja Hoskolan tutkimusta esiteltiin myös Maataloustuottajassa. Leh-
dessä todetaan12, että nimenomaan “nuoret ja suurempien tilojen viljelijät” – päinvastoin
kuin pienten tilojen viljelijät – olivat järjestöpolitiikan näkökulmasta “tiukempien otteiden
kannalla”. MTK:lla on perinteisesti ollut hyvät yhteydet poliittiseen kenttään niin maa- ja

12.  Järjestötutkimus. 1984. Pääkirjoitus. Maataloustuottaja 12/1984.
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metsätalousministeriöön ja -hallintoon kuin Maalaisliittoon ja Keskustapuolueeseenkin.
Nämä ovat perinteisesti olleet poliittisia kanavia, joiden kautta MTK on voinut ajaa tär-
keiksi katsomiaan asioita tehokkaasti sekä eduskunnassa että hallituksessa.

2.2.3 Jäsenten käsitykset järjestöstään 1990-luvun alussa

Keskeisiä järjestön jäsenistön sosiaalisten rakenteiden muutoksista 1980-luvulla olivat
Pardem-projektin toisen kyselyn mukaan nuorimpien (alle 30-vuotiaat) ja vanhimpien (yli
60-vuotiaat) ikäryhmien osuuden väheneminen. Kyselyssä havaittiin myös järjestöväen
ammatillisen koulutustason kohoaminen 1980-luvulla: ilman ammatillista koulutusta
olleita jäseniä oli 1990-luvun alussa 45 prosenttia, kun vastaava osuus edellisen vuosi-
kymmenen alussa oli ollut 57 prosenttia. Niin ikään havaittavissa oli tilakoon kasvu
1980-luvulla. MTK:n jäsenistä 39 prosenttia viljeli yli 20 peltohehtaarin tilaa, kun tämän
ryhmän osuus vuosikymmen aiemmin oli ollut vain 29 prosenttia. Tärkeää on myös huo-
mata, järjestöön johtoon kuuluvista kahdeksalla kymmenestä oli yli 20 peltohehtaarin tila
vuonna 1991. (Virta & Borg & Jaakkola 1991, 3–6.)

Kaikista jäsenistä lähes joka viidennellä ja opistotasoisen tai akateemisen tutkinnon suo-
rittaneista jäsenistä joka toisella oli tilan ulkopuolinen työsuhde. Myös tuotantosuunnan
mukaan 1980-luvulla oli tapahtunut selviä muutoksia. Lypsykarjataloutta harjoittavien
jäsenten osuus oli vähentynyt 49 prosentista 39 prosenttiin. Selkeintä kasvu oli viljan ja
öljykasveja viljelevien jäsenten osuudesta. Heidän osuutensa oli kasvanut 14:sta 21:een
prosenttiin. (Virta & Borg & Jaakkola 1991, 8–9.)

Keskustapuolueen kannatus oli pysynyt ennallaan eli lähes 70 prosentissa. MTK:n joh-
toelimiin kuuluvien keskuudessa osuus oli peräti 86 prosenttia. Tutkijat toteavat, että “tila-
koon kasvaessa Kokoomuksen kannattajien ja sitoutumattomien osuus lisääntyy, ja SMP:n,
SKL:n ja vasemmistopuolueiden kannatus laskee”. Tärkeä huomio on myös järjestöaktii-
visuuden kasvu eri aloilla, niin MTK:n toiminnassa kuin erilaisissa yhteiskunnallisissa
luottamustehtävissä. Jäsenistö osallistui myös entistä useammin järjestön tilaisuuksiin.
Myös luottamushenkilökontaktit olivat lisääntyneet. (Virta & Borg & Jaakkola 1991, 10,
13–14 ja 21–22.) 

Puolet jäsenistöstä ja johdosta katsoi, että järjestöllisiä voimatoimenpiteitä tulisi käyttää
nykyistä enemmän. Tätä mieltä oli 1980-luvun alussa vain kolmannes. 1990-luvun alun
kyselyn keskeisiä havaintoja oli edelleen, että “nuoret, vähän koulutetut ja isompien tilojen
edustajat ovat kaikkein halukkaimpia lisäämään järjestöllisten toimenpiteiden käyttöä”13.
Näin ollen järjestön yhtenäisyys on saattanut jopa lisääntyä pienten tilojen viljelijöiden
vähentyessä. (Virta & Borg & Jaakkola 1991, 32.)

Jäsenet ja johto näkivät MTK:n vaikutusvallan vähentyneen kuluneina vuosina. Virta,
Borg ja Jaakkola (1991, 73) toteavat tutkimuksessaan seuraavasti: “Ihmisten olosuhteisiin
vaikuttavat vastaajien mukaan nyt selvästi suuremmassa määrin hallitus ja valtion virkako-
neisto kuin v.82 tutkimuksessa, ja myös suuryritysten vaikutusvallan katsotaan lisäänty-
neen (tosin edellisessä tutkimuksessa puhuttiin vain yrityksistä yleensä). Sen sijaan puolu-
eiden, ay-liikkeen sekä työnantaja- ja maatalouden etujärjestöjen vaikutusvallan katsotaan

13.  Jaakkola, Timo: MTK:n 1990 (järjestökysely). MT 11/1991, 8–9.
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vähentyneen.” Elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden tuonnin vapauttamista jäsenet vas-
tustivat. Edelleen yhdeksän kymmenestä vastaajasta näki maatalouden toimintaedellytys-
ten vaarantuvan ainakin jossain määrin Euroopan yhdentymiskehityksen seurauksena.
(Virta & Borg & Jaakkola 1991, 77–78.)

MTK:n jäsenet katsoivat yleisesti nimenomaan teollisuuden (lukuun ottamatta elintar-
viketeollisuutta), yhdyskuntien ja autoliikenteen saastuttavan ympäristöä. Peltojen lannoi-
tuksen ja “kasvinsuojeluaineiden” katsoi saastuttavan merkittävästi ympäristöä kolmannes
jäsenistä, neljännes johdosta ja runsaat puolet metsänomistajista. Kotieläintaloutta ei juuri-
kaan pidetä ympäristöä rasittavana tekijänä. Jäsenistä 40 ja metsänomistajista 29 prosenttia
arvioi ydinvoimalaitosten saastuttavan merkittävästi ympäristöä ja luontoa. MTK:n joh-
toon kuuluvista tätä mieltä oli kuitenkin vain vajaa kymmenes. Tarkemmin vastaajien suh-
tautumista ympäristöasioihin eritellään luvun 5 alussa. Kestävän kehityksen edistämisen
näkökulmasta vastaajat vaativat MTK:lta nykyistä suurempaa panostusta niin maan elintar-
vikehuollon turvaamiseen, kotimaisen energian käytön edistämiseen, maaperän, veden ja
ilman suojelun edistämiseen kuin viljelijöiden ympäristötietoisuuden parantamiseenkin.
(Virta & Borg & Jaakkola 1991, 81–82.)

2.2.4 MTK:n toimintaympäristön muutokset

Maatalouspolitiikassa tapahtui 1960- ja 1970-luvuilla monia muutoksia, joilla oli merkit-
täviä vaikutuksia myös maatalouden rakenteelliseen perustaan. Asutustoiminta jatkui
1960-luvun alkupuolelle saakka. Tiloja oli Suomessa 1930-luvun lopulla noin 215000
mutta huippukautena vuoden 1960 tienoilla noin 275000. Tämän jälkeen tilojen määrä
kääntyi laskuun, ja vuoden 1980 tienoilla Suomessa oli enää hieman yli 180000 tilaa.
Tilojen keskikoko kasvoi vuoden 1960 vajaasta yhdeksästä hehtaarista lähelle 13 hehtaa-
ria vuonna 1980 (Kulha 1998, 65). Maataloustuki kasvoi jatkuvasti 1980-luvun loppu-
puolelle saakka huolimatta tilojen määrän vähenemisestä (ks. esim. Granberg 1989).

Maatalouden ylituotannon seurauksena 1960-luvun lopulla toteutettiin pellonvarausjär-
jestelmä eli nk. peltojen paketointi. Kulhan (1998, 72) mukaan pellonvarauksia tehtiin vuo-
sina 1969–1974 yhteensä 36 000 tilalle ja paketoitu ala oli yhteensä 240 000 hehtaaria.
Kulha (mt, 72) kirjoittaa, kuinka valtion tilintarkastajat jopa “haikailivat entistä parempia
viljelyedellytyksiä, koska jatkossa ehkä yleistyvä biodynaaminen viljely edellyttäisi sato-
määrien pienentyessä entistä suurempia viljelyaloja”. Edelleen maatalousverotus uudistet-
tiin vuonna 1969. Voidaankin sanoa, että moderni maatalous syntyi Suomessa 1970- ja
1980-luvuilla, jolloin julkisessa keskustelussa alettiin kiinnittää huomiota myös maatalou-
den aiheuttamiin ympäristöhaittoihin ja niiden torjumiseen. 

1970-luvun lopulle saakka MTK:n toimintaympäristö oli hyvin selkeästi jäsentynyt. Jär-
jestön keskeisenä tehtävänä oli maanviljelijäväestön taloudellisten ja sosiaalisten etujen
puolustaminen, mikä tapahtui suhteessa valtioon ja työmarkkinajärjestöihin. MTK:n suh-
detta valtioon ohjasi likeinen suhde yhtäältä maa- ja metsätalousministeriöön ja toisaalta
Keskustapuolueeseen. Tällainen toimintaverkosto piti sisällään sen, että MTK saattoi aja
etujaan kumpaankin suuntaan. Maa- ja metsätalousministeri oli MTK-lähtöinen, ja koulu-
tuksen ja tutkimuksen kautta maa- ja metsätalousministeriön virkamiehistö oli hyvin lähei-
sessä suhteessa MTK:hon. Useimmiten maa- ja metsätalousministeri oli myös Keskusta-
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puolueen (Maalaisliiton) jäsen. Voidaankin puhua MTK:n ja siihen yhteydessä olleiden
osuustoiminnallisten yritysten, maa- ja metsätalousministeriön, maa- ja metsätaloudellisen
tutkimuksen ja Keskustapuolueen muodostamasta maatalousblokista, jolla oli paljon yhtei-
siä intressejä mutta myös vaikutusvaltaisia vastustajia.

Kiihkeimmät yhteiskunnalliset ristiriidat koskivat viljelijöiden taloudellisia ja sosiaali-
sia etuja. Maatalousblokin kriitikkoja ja vastustajia olivat yhtäältä muut työmarkkinajärjes-
töt. Niiden intresseissä oli tärkeällä sijalla maataloustuotteiden ja puun hintojen pitäminen
riittävän alhaisina tulopoliittisen sovun saavuttamiseksi palkoista neuvoteltaessa. MTK
puolestaan vertasi jäsentensä tulojen ja sosiaalisten olojen kehitystä palkansaajaväestöön,
mikä johti kiistoihin maataloustuen määrästä ja maataloustuotteiden hinnoista. Näin muut
ministeriöt – ennen muuta valtiovarainministeriö – ja puolueet olivat usein vastatusten
MTK:n kanssa. Lisänsä tähän toi MTK:n suhde kuluttajajärjestöihin, jotka kritisoivat kor-
keiksi katsomiaan elintarvikkeiden hintoja ja maataloustuen määrää ja rakennetta.

1980-luvulla MTK:n toimintaympäristö alkoi kuitenkin muuttua. Yhtäältä tämä mer-
kitsi vihreiden arvojen ja liikkeiden painoarvon kohoamista. MTK:ta ei siis kritisoitu enää
yksin taloudellisin perustein vaan myös ympäristönäkökohdat alkoivat saada entistä enem-
män painoa maatalouskeskustelussa. Vihertyminen ilmeni paitsi ympäristöliikkeiden ja
niiden pohjalta keskeytyneen puolueen syntynä myös kaikkien muidenkin puolueiden
vihertymisenä. Keskustapuolueessakin oli havaittavissa vihreän, alkiolaisuuteen tukeutu-
van ja perinteisen pienviljelmäpohjaisen maatalouden merkitystä korostavan ajattelun
elpymistä. Esimerkiksi Keskustapuolueen “vihreä eminenssi” Juha Kuisma, silloinen
Alkio-opiston opettaja, toteaa vuonna 1987 Pauli Välimäen haastattelussa Vihreässä lan-
gassa (Vihreä Lanka, Numero 84, 14/1987), että “nyt tarvittaisiin poliitikkoa, jossa yhdis-
tyisivät Ville Komsin ja Paavo Väyrysen hahmot”. Hän kaipaa maataloudelle “ikiomaa
taloudellista ajattelua”. Uudelle “‘talonpoikaisesta taloudesta’ nousevalle taloustyypille”
on Kuisman mukaan “ominaista mm. desentralisaatio, ekologinen tuotantotapa, stationaa-
rinen tila, eli kasvutalouden päättyminen sekä osuustoiminnallinen organisoituminen”.
Kuisman mukaan “näiden tavoitteiden tasolla kepun vihreys ja vihreiden vihreys lyövät
varmasti kättä”. 

Eräs keskeinen muutos MTK:n suhteessa valtioon tapahtui ympäristöministeriön perus-
tamisen yhteydessä vuonna 1983. Kuten myöhemmin huomataan ympäristöministeriön
perustamista vastustettiin MTK:ssa kiivaasti. Yhtäältä sen nähtiin olevan uusi uhka maata-
louden harjoittajille. Toisaalta ministeriön perustaminen merkitsi MTK:n “vanhan valtiol-
lisen liittolaisen” maa- ja metsätalousministeriön toiminta-alan ja poliittisen vaikutusvallan
vähenemistä. Ympäristö-, luonnonsuojelu- ja suunnittelukysymyksistä tulikin uusi rinta-
malinja, joka erotti MTK:ta muusta yhteiskunnasta.

Toinen merkittävä muutos toimintaympäristössä oli Suomen liittyminen Euroopan
unioniin vuonna 1995, mitä MTK vastusti kiivaasti. Maataloustuottajan julkaisemien tie-
tojen mukaan Euroopan unioniin liittymisen puolesta äänesti 12 ja sitä vastaan 82 prosent-
tia viljelijöistä. Loput kuusi prosenttia ei halunnut kertoa äänestyspäätöstään. Kuukautta
ennen äänestystä vastustajia oli ollut vajaat 70 ja kannattajia vajaat 10 prosenttia. EU:hun
liittymisen kannattajia viljelijöistä oli eniten (20 %) Etelä-Suomen läänissä ja vastustajia
taas eniten Keski-Suomen, Oulun ja Lapin lääneissä (noin 96 %). Vastustus oli suurinta
maidon tuottajien keskuudessa ja pienimmillä tiloilla.14

14.  Tilastoja kansanäänestyksestä 16.10.1994. MT 11/94, 2.
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EU merkitsi maataloustuotteiden hintojen ja kansallisen maataloustuen romahtamista.
Hinnat ja tuet määrättiin nyt muualla kuin tulopoliittisissa neuvotteluissa eli EU:ssa ja maa-
ilmanmarkkinoilla. Juha Vettenniemi (2000, 25) toteaakin, että tässä yhteydessä vanha
“‘maataloussektorisopimus’ purkautui”. EU:n pitkä käsi alkoi vaikuttaa paitsi maatalous-
tukien myös ympäristöpolitiikan kautta. Myös yhteiseurooppalainen ympäristöpolitiikka
toi uusia pulmia perinteisen maatalouspolitiikan harjoittamiselle ja MTK:n toiminnalle.
Nykyisinä Agenda 2000-kautena eli vuosina 2000–2006 tapahtuu EU-tuissa seuraavia
muutoksia. Unionin yhteiseen maatalouspolitiikkaan perustuvat eli CAP -tuki kasvaa
25:stä 30 prosenttiin, luonnonhaittakorvaus (LFA) vähenee 29:stä 27:ään prosenttiin,
ympäristötuki pysyy 16–17 prosentin tienoilla ja perinteinen kansallinen tuki 27–29 pro-
sentin tienoilla. Agenda 2007 –kaudella (2007–2013) CAP -tuen ja perinteisen kansallisen
tuen merkitys tullee vähenemään. Myös LFA -tuen merkitys saattaa hieman vähetä. Näiden
sijasta ympäristötukipolitiikan merkitys kasvanee voimakkaasti (Laurila 2000a, 240). Näin
ollen maatalouden kokonaistuen määrä tulee vuoden 2006 jälkeen riippumaan ratkaisevasti
maataloustuotannon ympäristöystävällisyydestä.

EU:hun liittymisen myötä viljelijät ovat yhä enemmän alkaneet tukeutua ajattelussaan
ja toiminnassaan omiin arvoihinsa. Vettenniemi (2000, 25) jopa väittää henkilökohtaisten
(maanomistukseen ja –hallintaan, osallistumisoikeuteen, paikallisuuden korostamiseen liit-
tyvien) arvojen nousseen EU-jäsenyyden myötä tärkeydessä taloudellisten arvojen rin-
nalle. Osin 1980-luvulta ja viimeistään 1990-luvulta lähtien MTK koki vaikutusmahdolli-
suuksiensa heikentyneen olennaisesti. Perinteinen toimintaympäristö oli muuttunut ratkai-
sevasti ja MTK:ta ovat kohdanneet kokonaan uudenlaiset haasteet. 

Perusteltua lieneekin väittää, että sotien jälkeen “maatalouspoliittisen yhteisön” (vrt.
Kay 2000, 4) keskiössä toimineesta järjestöstä oli tullut ainakin ulkoisesti pieni ja heikko.
Sisäisesti sen voi kuitenkin katsoa jopa yhtenäistyneen pientilallisten määrän vähentyessä.
Poliittisella ja organisatorisella tasolla sillä ei myöskään ole pitkään ollut kilpailijoita kuten
esimerkiksi brittiläisellä NFU:lla (National Farmers’ Union), jonka rinnalla toimii edel-
leen paitsi NCBA (National Cattle Breeders’ Association) tuotantosuuntia jakavalla ja
FUW (The Farmers’ Union of Wales) alueellisella tasolla (The BSE Inquiry: Livestock
Farming ivc, 40–41). Samalla se on jäsenkunnan vähentyessä joutunut etsimään uusia liit-
tolaisia maatalous- ja maaseutuväestön etujen puolustamiseksi vahvoja kansallisia ja kan-
sainvälisiä paineita vastaan. 

Oleellisina muutoksina EU:hun liittymisen seurauksina Ilkka Laurila (2000, 225–228)
näkee viljelyn kannattavuuden heikkenemisen, viljelijöiden tulojen alenemisen ja raken-
teellisen muutoksen tulonmuodostuksessa. Viljelijöiden tulot vähenivät erityyppisillä
tiloilla keskimäärin viidenneksen 1990-luvun alkupuolen tasosta vuoteen 1997. Maatalou-
den kokonaistuotoksesta erilaisten tukien osuus oli 41 prosenttia vuonna 1999, josta puh-
taasti kansallisen tuen osuus vuonna 2000 oli 37 prosenttia, EU:n yhteiseen maatalouspo-
litiikkaan perustuvien tukien osuus oli 23 prosenttia ja loput 40 prosenttia EU:n ja Suomen
valtion yhteisesti maksamia tukia (ma, 229). Myös sisäiset markkinat laajenivat huomatta-
vasti, mikä vaikutti elintarvikkeiden vientiin ja tuontiin. Olennaiseksi muodostui myös se,
että merkittävimmät maatalouspoliittiset päätökset alettiin tehdä Brysselissä, jolloin
MTK:kin turvautui yhteistyöhön EU-maiden tuottajajärjestöjen kanssa käydessään keskus-
teluja EU:n maatalouspolitiikan suunnasta, mikä on yleistä muidenkin EU-maiden maata-
loustuottajajärjestöjen kuten Saksan DBV:n osalta (esim. Heinze & Voelzkow 1999, 29).
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Ristiriidat tuottajien ja kuluttajien välillä näyttäisivät Suomessa kuitenkin vähentyneen,
ja maatalouden ongelmia kohtaan ollaan lojaalimpia kuin aiemmin. Kansainvälisessä kes-
kustelussa ovat taas korostuneet erilaiset ruokaskandaalit, WTO:n puitteissa käytävät neu-
vottelut maailmankaupan vapauttamisesta ja sen yhteydessä suhtautuminen esimerkiksi
hormonilihaan ja geenimanipuloituihin elintarvikkeisiin. EU:hun liittymisen myötä koros-
tuivat myös maatalouden ympäristökysymykset, joista painotettiin ennen muuta maatalou-
den vesistöpäästöjen vähentämistä. Tavoitteena on esimerkiksi fosfori- ja typpihuuhtoutu-
mien puolittaminen vuoden 1993 tasosta vuoteen 2005 mennessä. Tähän pyritään ennen
muuta vuonna 1998 voimaan tulleella nitraattidirektiivillä. Tuotantotuen sijasta merkittä-
vin maatalouden tukimuodoista on ympäristötuki. Noin 90 prosenttia aktiivitiloista ja vil-
jellystä peltoalasta oli ympäristöohjelman perustuen piirissä heti EU-jäsenyyden alkuvuo-
sina. (Laurila 2000, 225–226.)

Kun tilojen määrä alkoi vähetä entistä nopeammin Euroopan unioniin liittymisen jäl-
keen (esim. Laurila 2000, 231), liittyi siihen myös muita rakenteellisia muutoksia. Suhteel-
lisesti eniten EU:hun liittymisvuonna 1995 tilojen määrä väheni Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Merkille pantavaa kuitenkin on, että maatalousmaa ei juurikaan vähentynyt tilamäärän
vähenemisestä huolimatta (Eurojyvä 2000, 14–15). Myöskään maidon tuotanto – toisin
kuin lihan ja viljan tuotanto – ei juuri vähentynyt, ja esimerkiksi siipikarjan lihan tuotanto
kasvoi jopa 50 prosenttia (Laurila 2000, 232). Eurooppalaista maatalouspolitiikkaa tutkinut
Wyn Grant (1997) totesikin, että EU:hun liittymiseen valmistautumattoman Suomen maa-
talouden rakennemuutokset tulevat olemaan merkittäviä. (Grant 1997, 43 ja 62.)

Pyykkösen (1999, 20–21) mukaan tulot vähenivät voimakkaimmin siipikarjatiloilla,
jotka olivat olleet vaikeuksissa jo ennen EU:hun liittymistä. Tulot ovat mainitun tutkimuk-
sen mukaan lisääntyneet vain pienimmillä, alle viiden peltohehtaarin tiloilla. Muilla tiloilla
– myös suurimmilla – tulot ovat sen sijaan vähentynyt. Verratessaan eräiden (vertailukoh-
teina olivat Schlesvig-Holsteinin ja Baijerin alueet Saksasta sekä Tanska ja Suomi) EU-
maiden maidontuotannon kustannusrakenteita Sami-Jussi Talpila (1999, 29 ja 54–56)
toteaa muuttuvien kustannusten ja näistä ennen muuta rehu- ja kasvinviljelykustannusten
sekä energiakustannusten olleen Suomessa vertailtuja alueita korkeampia, vaikka maidon
tuotanto lehmää kohti oli muita alueita suurempi.

Välittömästi EU:hun liittymisen seurauksena – vuodesta 1994 vuoteen 1996 – lähes
kaikkien kotimaassa tuotettujen elintarvikkeiden hinnat laskivat. Kananmunien hinnat las-
kivat jopa runsaan kolmanneksen. Noin neljänneksen laskivat jauhojen, naudanlihan, sian-
lihan, broilerin lihan, tuoreen kalan, voin, margariinin ja perunan hinnat. Lievää nousua
tapahtui eräiden tuontielintarvikkeiden ohella vain piimän ja vihannesten hinnoissa. Kaik-
kien elintarvikkeiden osalta hintojen lasku oli seitsemisen prosenttia. (Laurila 2000, 235.)

Millaisia sitten ovat MTK:n mahdollisuudet vaikuttaa maatalouspoliittiseen päätöksen-
tekoon Euroopan unionin tasolla? MTK:lla kuten muidenkin EU-maiden maataloustuotta-
jajärjestöillä on oma konttorinsa Brysselissä. Adrian Kay (2000, 5) toteaa artikkelissaan,
että maataloustuottajajärjestöt voivat yrittää vaikuttaa yhteiseen maatalouspolitiikkaan
(CAP) yhtäältä kansallisella ja toisaalta unionin tasolla. Kansallisella tasolla vaikuttaminen
tapahtuu suhteessa valtioon ja erityisesti maatalousministeriöön. Nämä vaikutusmahdolli-
suudet ovat Kayn (2000) mukaan heikenneet esimerkiksi Isossa Britanniassa ja Saksassa
eli maatalouden intressiryhmien ympärille muotoutunut politiikkayhteisö on hajonnut.
Näin on käynyt Suomessakin.
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Kansallisen maatalouspolitiikan liikkumavara on vähentynyt ratkaisevasti ja keskeiset
maatalouspoliittiset ratkaisut tehdään yhtäältä WTO -neuvotteluissa ja unionin maatalous-
ministerien kokouksissa. WTO ajaa myös elintarvikkeiden maailmankaupan vapautta-
mista, kun taas EU:ssa on perinteisesti pyritty edistämään vapaisiin markkinoihin pohjau-
tuvasta amerikkalaisesta mallista poikkeavaa eurooppalaista mallia (esim. Laurila 2000b).
Siinä painotetaan perheviljelmäpohjaisen ja ympäristöystävällisemmän maatalouden ase-
maa toisin kuin maatalouden tukipolitiikan purkaneissa maissa kuten Yhdysvalloissa,
Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Eräs keskeinen kiistakysymys maatalouteen liitty-
vissä WTO -neuvotteluissa on ollut geeniteknologian käyttö, johon unionin maatalouspo-
litiikassa on suhtauduttu kielteisesti.

Maatalous on merkittävin elinkeinoelämän alue, jolla kaupan täydelliseen vapauttami-
seen on Euroopassa suhtauduttu varauksellisesti. Maa- ja metsätalousministeri Kalevi
Hemilä (1999) selostaa artikkelissaan EU-ministerien pidättyväistä kantaa elintarvikekau-
pan täydelliseen vapauttamiseen, jonka taloustieteilijät ovat nähneet olennaiseksi tekijäksi
hyvinvoinnin lisäämisessä. Hemilän (1999, 73–74) mukaan taloustieteilijöiden määritte-
lemä hyvinvoinnin käsite on elintarviketuotannon vapaakaupan näkökulmasta liian rajoit-
tunut. Elintarvikkeiden tuotantoon ja kauppaan liittyy kansallisia ja unionin sisäisiä teki-
jöitä, joiden mukaan maataloustuotannossa on otettava huomioon muitakin kuin puhtaasti
rahassa mitattavissa olevia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi omavaraisuuspyrkimys ja
ympäristönäkökohtien huomioiminen. Toisaalta täysin vapaa elintarvikkeiden kansainvä-
linen kauppa synnyttäisi paitsi voittajia myös häviäjiä. Hän pitää ymmärrettävänä, että
häviäjät, joiden tässä tapauksessa voidaan tulkita olevan pientuottajia, vastustavat kaupan
täydellistä vapauttamista.

Euroopan ministerineuvosto kiteyttikin kantansa Berliinin kokouksessa 1999 seuraa-
vasti: “Eurooppalaisen maatalouden yhtenä talouden sektorina täytyy olla monimuotoisen,
kestävään kehitykseen perustuvan ja kilpailukykyisen samalla, kun sen on ulotuttava alu-
eellisesti koko Euroopan alueelle, myös niille alueille, joiden maataloustuotannossa on eri-
tyisongelmia. Sen täytyy kyetä säilyttämään maaseutuasutusta, suojelemaan luontoa ja
edistämään keskeisimpänä alana maaseutuelämän elinvoimaisuutta. Sen täytyy myös kyetä
vastaamaan kuluttajien näkemyksiin ja vaatimuksiin koskien ruoan laatua ja turvallisuutta,
ympäristönsuojelua ja eläinten hyvinvoinnin turvaamista.” Hemilän mukaan nämä arvot
ovat EU:n maatalousministerien mukaan uhattuna tulevilla WTO:n neuvottelukierroksilla.
(Hemilä 1999, 76.)

Eurooppalaisella tasolla maatalouspolitiikan aloitteentekijä on tietysti Euroopan komis-
sio. Keskeinen merkitys on myös maatalousministerien kokouksessa, jossa kamppaillaan
ennen muuta kansallisista eduista. EU:n eri alueilla onkin erilaisia intressejä maatalouspo-
litiikan kehittämisen suhteen (ks. erilaisista maaryhmistä maatalouden rakenteiden suhteen
esim. Grant 1997, 32–22). Eri maiden maataloustuottaja- ja osuustoimintajärjestöjen yhtei-
nen katto-organisaatio unionin tasolla on Euroopan maataloustuottajajärjestöjen yhteistyö-
komitea COPA (Comité des Organisations Professionelles Agricoles). Suomen asemaa
COPA:ssa voinee nykyisin pitää vahvana, toimiihan sen nykyisenä pääsihteerinä15 entinen
keskustalainen nuorisopoliitikko ja myöhemmin Pellervo-Seuran johdossa toiminut Risto
Volanen.

15. Kaleva 8.2.2001.
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Maanviljelijäväestön näkökulmasta omien ja sen etujärjestön vaikutusmahdollisuuksien
väheneminen sekä unioniin liittymisen seurauksena tapahtunut tulojen lasku on johtanut
pahoinvoinnin kasvuun. Torsti Hyyryläinen ja Vesa Kallio (1997) kirjoittavatkin “voimat-
tomasta ja vallattomasta” viljelijäväestöstä “hyvinvointivaltion katkoksessa”. Artikkelin
mukaan “viljelijäväestön henkinen ilmapiiri on masentunut, epävarma ja suuri joukko vil-
jelijöitä kokee tulleensa petetyksi yhteiskunnan taholta”. Taustalla on Suomen liittyminen
Euroopan unioniin ja sitä seurannut toimintaympäristön muutos. “Suuri osa viljelijöistä on
lopettanut tilojensa kehittämisen ja investoinnit” ja “harva suunnittelee tilan siirtämistä jat-
kajalle”. Kirjoittajien näkemys on lohduton heidän todetessaan, että “talonpoikaisidentitee-
tistä ja maauskosta kertovat tekijät, kuten perinteet, sukutilan velvoitteet, sukulaisten väli-
nen yhteenkuuluvuus ja tuki, uskonto, naapuriapu, talkootyö ja yleinen yhteisöllisyys eivät
ole merkittäviä voimavaroja ja syitä jatkaa maatalouden harjoittamista”. (Hyyryläinen ja
Kallio 1997, 80–82.)

Puheenjohtaja Esa Härmälä painottaa vuonna 2000 ilmestyneessä Maataloustuottajassa
ilmestyneessä puheenvuorossaan16 tarvetta kehittää MTK:ta järjestönä, vaikka se on hänen
mukaansa kestänyt “tuulissa ja tuiskuissa”. Kyse järjestön kehittämisessä on muun muassa
siitä, kuinka pienenevä jäsenkunta voi pyörittää suurta yhdistysmäärää. Härmälä korostaa
kuitenkin toiminnan läheisyyttä yksittäisten jäsenten näkökulmasta ja päätyy, vertaamalla
tilannetta ruotsalaisen LRF:n toimintaan, suosittamaan yhdistysmäärän säilyttämistä:
“Yhdistysten lukumäärää on syytä miettiä. Itsestä tuntuu siltä, että pitäjäkohtaiset yhdistyk-
set ovat hyvä perusratkaisu jatkossakin. Sinällään ei ole mitään esteitä siirtyä kohti suurem-
pia seutukuntakohtaisia yhdistyksiä. Vaarana on kuitenkin etääntyminen jäsenkunnasta ja
kuntakohtaisen edunvalvonnan heikkeneminen. Kunnathan ovat viljelijöiden kannalta
hyvin tärkeitä toimijoita EU-Suomessa. Ruotsin ratkaisu on mielenkiintoinen. Siellä vilje-
lijöitä on vähemmän kuin Suomessa, mutta tuottajayhdistyksiä miltei kolminkertaisesti
Suomeen verrattuna! Toiminnan läheisyyttä on ilmeisesti arvostettu enemmän kuin muita
arvoja.”

Härmälä korostaa myös liittojen toiminnan merkitystä ja painottaa, että niille on annet-
tava lisää voimavaroja toiminnan kehittämiseen. Tätä hän perustelee seuraavasti: “Maa- ja
metsätalouden edunvalvonta on huomattavasti monimutkaisempaa kuin takavuosina. Tästä
johtuen liitoissa tarvitaan nykyistä enemmän eri alojen erityisasiantuntemusta. Keskusliitto
ei pysty paikkaamaan, jos esimerkiksi vaikeissa ympäristöasioissa liittojen resurssit eivät
riitä. Liittojen on pystyttävä jatkossakin ylläpitämään vahvaa yhteyttä ja otetta maakunnan
kansanedustajiin ja muihin päättäjiin. Tarvitaan monenlaista tiedotus- ja lobbaustoimintaa,
joka voi onnistua vain jos alueen omat ihmiset tekevät sen. Tätä toimintaa tarvitaan myös
tavallisiin kuluttajiin päin.”

Härmälä pohtii myös keskusliiton toimintaa ja kysyy, olisiko mahdollista luopua jois-
tain toimista kuten yrityksissä tehdään. Edelleen hän painottaa toiminnan priorisoinnin
merkitystä, mikä verrattuna aiempaan MTK:n toimintakentän laajuuteen vaikuttaa ymmär-
rettävältä. Painoalueena Härmälä näkee edelleen viljelijöiden toimeentuloon liittyvien etu-
jen ajamisen: “Jo muutama vuosi sitten olemme määritelleet, että MTK:n on jäsenkunnan
etujen valvomisen ja puolustamisen lisäksi päästävä nykyistä parempaan etujen rakentami-
seen. Tällä tarkoitetaan hyvin pitkäjännitteistä toimintaa jäsenkunnan toimintamahdolli-

16. Esa Härmälä: Puheenjohtajan puheenvuoro. Organisaatiota vahvistamaan! (puheenjohtajan
puheenvuoro). MT 5/00, 4–5.
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suuksien ja toimeentulon turvaamiseksi. Tyyppiesimerkki etujen rakentamisesta on vaik-
kapa toiminta suomalaisen ruoan korkean markkinaosuuden puolesta.” Lisäksi hän painot-
taa uuden informaatioteknologian ja verkottumisen mahdollisuuksia järjestön toiminnasta
tiedottamisessa sekä paikallisyhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten yhteistoiminnan mer-
kitystä.

2.2.5 Kansainvälistä toimintaa

Kansainvälisellä tasolla MTK:n todetaan vuoden 1998 toimintasuunnitelmassa osallistu-
van “COPA:n, Euroopan nuorten tuottajain järjestön CEJA:n, Pohjoismaiden Talonpoi-
kaisjärjestön NBC:n, Euroopan Maatalousliiton CEA:n ja Maailman viljelijöiden yhteis-
työjärjestö IFAP:in toimintaan. MTK on myös jäsenenä Pohjolan maalaisnaiset -järjestös-
sä, jonka Suomen osaston toiminta keskittyy erityisesti kuluttajakysymyksiin.”17 1980-
luvulta lähtien MTK on järjestänyt myös nk. Afrikka-talkoita, joiden tavoitteena on ollut
myötävaikuttaa maatalouden kehitysongelmien ratkaisuun eräissä Afrikan maissa.
Kyseessä on ollut erilaisten avustusten lähettäminen, neuvonta ja joidenkin stipendiaat-
tien opiskelun rahoittaminen Suomessa mm. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteel-
lisessä tiedekunnassa18. 

Myös nuorten tuottajien toiminta on kansainvälistä. EU:n nuorten viljelijöiden järjestön,
CEJA:n, alaisuudessa toimii nk. PEJA -ohjelma (Programme d’Exchanges des Jeunes
Agriculteurs). Kyseessä on Euroopan komission osin rahoittama nuorten viljelijöiden
vaihto-ohjelma, jonka puitteissa nuoret voivat osallistua opintomatkoihin tai harjoitteluun
tilalla jossain toisessa maassa. Esimerkiksi vuonna 1996, joka oli ensimmäinen ohjelmassa
mukanaolovuosi, MTK organisoi 15 eri puolelta Suomea olleen henkilön ryhmämatkat
Irlantiin ja Saksaan. Vastaavasti Suomessa kävi ohjelman puitteissa ryhmä luxemburgilai-
sia viljelijöitä. Harjoittelijoiden vaihto kyseisenä vuonna oli tosin melko vähäistä: pari
yksittäistä harjoittelijaa Suomesta oli EU-maissa ja vastaavasti yksi harjoittelija Suo-
messa.19

EU:n valiokunta 2:n20 puheenjohtaja Robert Savy (2001) näkee maatalouden nykyisen
aseman unionissa kuitenkin vaikeana. Hän toteaa seuraavasti: “Euroopan maatalouden
tulevaisuus vaikuttaa synkältä, koska viljelijöillä on huono maine: heistä puhutaan ainoas-
taan kriisien tai mielenosoitusten yhteydessä, Euroopan maiden hallitukset pitävät heille
kauniita puheita, mutta eivät ryhdy konkreettisiin toimenpiteisiin.” Hän korostaakin kol-
mea avaintekijää, joihin maatalouden kehittämisessä on tulevaisuudessa kiinnitettävä huo-
miota. Nämä ovat elintarviketurvallisuus, ympäristönsuojelu ja maaseudun kilpailukyvyn
turvaaminen. Ympäristökysymykset olivat kohdanneet esimerkiksi MTK:ta ja DBV:tä jo
1990-luvun alussa. Elintarviketurvallisuus tuli taas keskeiseksi kysymykseksi BSE:n21,
scrapien22 sekä suu- ja sorkkataudin aiheuttamien uhkien myötä vuosituhannen vaihteessa.
Savyn avaintekijöissä on vielä mukana kilpailukyvyn turvaaminen, mikä viittaa hänen

17. MTK:n toimintasuunnitelma 1998. MT 1–2/1998, 18–27.
18. Stipendiaatit Suomessa. Afrikka talkoitten toinen vaihe. MT 2–3/88, 14–15.
19. Marjatta Boman: PEJA-ohjelma tutustuttaa muiden EU-maiden maatalouteen. MT 4/97, 10.
20. “Maatalous, maaseudun kehittäminen, kalastus”
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uskoonsa tavoitteiden yhtäaikaiseen toteutumiseen eli ekologisen modernisaation (ks.
myöhemmin tässä tutkimuksessa) mahdollisuuksiin.

21. BSE eli Bovine Spongiform Enchephalopathy on nk. ”hullun lehmän tauti”. Kyseessä on nauto-
jen sienimäinen aivorappeuma, joka aiheuttaa CJD-taudin varianttimuotoa vCJD tai nvCJD.
CJD on puolestaan Creutzfeld-Jacobin tauti eli ihmisissä esiintyvä aivorappeumatauti, jota
esiintyy pääasiassa vanhemmilla ihmisillä. vCJD tai nvCJD on uudempi muoto CJD -taudista,
jota esiintyy myös nuoremmilla ihmisillä ja joka on luonteeltaan tappavaa. Sen syynä on pidetty
BSE-tautia, joka välittyisi ihmisiin ruokailun kautta eli BSE-taudin saastumattomien elinten
nauttimisen välityksellä. Yhteisnimitys edellä mainituille sekä minkkien TME-, kissojen FSE-,
hirvien ja porojen CWD-taudille ja muille. aivorappeumataudeille on TSE (Transmissible
Spongiform Enchephalopathy).

22. Scrapie -tauti on lampaiden ja vuohien aivorappeumatauti. Sen ei tiedetä välittyneen ihmisiin
niiden 200 vuoden aikana, jona taudista on oltu tietoisia. Scrapieta pidetään kuitenkin mahdol-
lisena BSE-taudin lähteenä: BSE:n nähdään kehittyneen scrapien saastuttaman lihaluujauhon
syöttämisestä naudoille. (The BSE Inquiry: Findings and Conclusions iv., xx.) 



3 Teoreettis-metodologinen kehys

Tutkittaessa maatalouteen liittyviä ympäristökysymyksiä MTK:n näkökulmasta erään
lähtökohdan tarjoaa se, kuinka ympäristökysymyksiin suhtautuminen ja niiden ratkaise-
miseen tähtäävät keinot ovat muuttuneet. Siirryttäessä vaikenemisen vaiheesta aktiivi-
sempiin suhtautumistapoihin tärkeäksi nousee kysymys maatalouden ekologisesta moder-
nisaatiosta eli siitä, kuinka ympäristöasiat otetaan huomioon maatalouden käytännöissä.
Erään metodologisen ongelman muodostaa se, millainen status tutkimuksessa annetaan
yhtäältä luonnontieteelliselle tiedolle ja toisaalta ympäristötiedon konstruktioille arkiajat-
telussa ja mediassa. Kysymys on tärkeä, koska tämän tutkimuksen aineisto koostuu pää-
asiassa monin eri välityksin konstruoidusta tiedosta.

Vaikka alkuperäinen ajatukseni oli vain nostaa käyttämäni aineiston pohjalta esille maa-
talouden ja ympäristökysymysten välisiä suhteita, on tarpeen tarkastella yhteiskunnalli-
sesta kehityksestä ja erityisesti nk. ekologisesta modernisaatiosta käytyä keskustelua. Läh-
tökohtani ei siis ole esimerkiksi puhtaan grounded theoryn mukainen, jota suuntauksen
kehittäjä Barney Glaser (1998, 8–9) kuvaa maksiimilla “aineisto on kaikki”. Tässä luvussa
pyritäänkin muodostamaan sellaista esiymmärrystä (Kakkuri-Knuuttila ja Ylikoski 1998,
31), joka toimisi lähtökohtana aineiston tulkinnalle yleisemmästä yhteiskunnallisesta
kehyksestä. Toisaalta myöskään ekologisen modernisaation teoriassa ei ole kaikki. Aineis-
tosta on syytä pitää kiinni. Perusteltua on nimittäin olettaa, ettei ympäristöajattelun vaiku-
tus maatalouspolitiikkaan ja maatalouteen ole ollut suoraviivaista. Marja-Liisa Kak-
kuri-Knuuttila ja Petri Ylikoski (1998, 31–32) kutsuvatkin tällaista lähtökohtaa kaikkeen
laadulliseen tutkimukseen kuuluvaksi “suopeuden periaatteeksi”. Vastustusta on ilmennyt,
mutta sen toteaminen ei vielä riitä, vaan sillekin olisi löydettävä ymmärrettävissä olevat
perusteet. 

3.1 Teoreettisia lähtökohtia

Ympäristösosiologia on nykyisellään vakiintunut tutkimusalue sosiologian piirissä. Sen
kohteesta, lähtökohdista ja kehityksestä on käyty keskustelua pitkään (esim. Jokinen
1995a, 10–16), joten sen läpikäyminen tässä yhteydessä ei liene tarpeen. Alustavasti sen
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määrittelyssä voi yhtyä Markku Wileniuksen (1996, 304) kantaan hänen todetessaan
käyttävänsä termiä ympäristösosiologia yksinkertaisesti vaikeakäyttöisemmän “yhteis-
kuntatieteellinen ympäristötutkimus” sijasta. Lisäyksenä tähän voi myös todeta, että
ympäristösosiologian suhde yleiseen sosiologiaan on kiinteämpi kuin tätä yleisemmän
“yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen”.

Aiemmin klassista ja uudempaakin sosiologiaa kritisoitiin ympäristökysymysten totaa-
lisesta unohtamisesta (esim. Catton & Dunlap 1978 ja 1980) tai myöhästymisestä ympäris-
tökysymysten tutkimisessa (Massa 1991, 70–74). Sosiologian klassikoihin kohdistettu kri-
tiikki tuntuu kuitenkin usein kohtuuttomalta. Yhtäältä ympäristön yhteiskunnalle asettamat
rajat eivät tietysti 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa olleet yhteiskunnallisen keskustelun
keskiössä kuten viime vuosikymmeninä. Näin ollen niiden hahmottaminen klassikoille
olisi ollut ylivoimainen tehtävä. Se olisi edellyttänyt todella kauaskatseista näkemystä teol-
lisen kapitalismin tuottamista uusista ongelmista oloissa, jolloin muut kysymykset kuten
yhteiskuntarakenteiden raju muutos, uudet yhteiskunnalliset ongelmat ja ristiriidat sekä
sosiologian perustelu itsenäisenä tieteenalana vaativat enemmän huomiota. Ei voi myös-
kään väittää, etteivätkö klassikot olisi käsitelleet yhteiskunnan ja luonnon väliseen suhtee-
seen liittyviä kysymyksiä. Näitä tarkasteluja löytyy jopa Émile Durkheimilta (Järvikoski
1996), jota on yleisesti pidetty antroposentrisen tai pikemminkin sosiosentrisen sosiologian
tunnetuimpana puolestapuhujana. 

Useimpien muidenkin sosiologian klassikoiden ohella Karl Marxkin on eräissä yhteyk-
sissä istutettu pelkästään edistyksen veneeseen (esim. Schantz 1996). Marxilaisvaikuttei-
sessa maailmanjärjestelmäanalyysissakin katsotaan, että ympäristö on keksitty vasta viime
aikoina (Bergesen & Parisi 1997). Marxilainen yhteiskuntateoria sisältää kuitenkin tutki-
muksia ja edelleen käypää käsitteistöä yhteiskunnan ja luonnon välisen sekä työn välityk-
sellä tapahtuvan, ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen analyysiin. Myös Marxilta peräisin
oleva vieraantumisen käsite yhdistettynä teollisen yhteiskunnan kritiikkiin ja sivilisaatio-
kritiikkiin nk. kriittisen koulukunnan piirissä ovat edelleen keskeisiä ympäristösosiologian
teemoja (esim. Dickens 1996, 52–70). Vieraantumisella tarkoitetaan ihmisen vieraantu-
mista työn tuotteesta, muista ihmisistä ja lopulta myös ihmisluonnosta, jonka eräs
momentti on työvälitteinen suhde luontoon.

Marxilaiseen yhteiskuntateoriaan perustuvaan ympäristösosiologiaan liittyy olennai-
sena osana myös Marxilta peräisin oleva yhteiskunnan ja luonnon aineenvaihdunnan ja
siinä tapahtuneen halkeaman (metabolic rift) käsitteet. Ympäristösosiologisessa keskuste-
lussa tämän on ottanut esille John Bellamy Foster (1999), joka pitää tätä ajatusta eräänä
ympäristösosiologian klassisena lähtökohtana. Hän kritisoi sitä käsitystä, että Marx kulki
laput silmillä tarkastellessaan a) luonnon hyödyntämistä ja asemaa arvonmuodostuksessa,
b) luonnon asettamia rajoja tavaratuotannolle, c) luonnonympäristön vaihtelevaa luonnetta
ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan, d) teknologian roolia ympäristön pilaamisessa sekä e)
taloudellista hyvinvointia huomioimatta sen kyvyttömyyttä ratkaista ympäristöongelmien
aiheuttamaa pahoinvointia (Foster 1999, 390). Myöhemmässä artikkelissa (Foster & Bur-
kett 2000) korjataan myös niitä väärinkäsityksiä, joita on liittynyt Marxin käyttämien käsit-
teiden orgaaninen ja epäorgaaninen erottamiseen ja eräiden teoreetikoiden käsitykseen
Marxista puhtaana antroposentrisenä teoreetikkona. Foster ja Burkett korostavat Marxin
käyttäneen näitä käsitteitä tieteellisesti, dialektisesti ja materialistisesti (ma, 412). Käsittei-
den erottaminen toisistaan ja “ekologisen halkeaman” synty liittyvät keskeisesti kapitalis-
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min kehitykseen ja ennen muuta maaseudun ja kaupungin funktionaaliseen ja fyysiseen
eroamiseen toisistaan (ma, 416).

Foster (1999) löytää Marxin tuotannosta lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka tämä huo-
mioi luonnon rajallisuuteen liittyvät kysymykset. Kiintoisaa tästä näkökulmasta ovat Mar-
xin käymät keskustelut lannoitteiden ja sitä kautta lannoiteteollisuuden taustalta löytyvän
maatalouskemisti Justus von Liebigin kanssa. Viimeksi mainitun todetaan tutkimuksissaan
Marxin tapaan muuttaneen käsityksiään kapitalistisen maataloustuotannon rajattomista
mahdollisuuksista (Foster & Burkett 2000, 375–378). Karl Marxin todetaan kehittäneen
kestävän tuotannon käsitettä, joka 1980-luvun lopulla tuli tunnetuksi Brundtlandin komis-
sion raportista (ma, 384). Samaan teemaan liittyen myös Engels kirjoittaa Luonnon dialek-
tiikassaan ([1874–80] 1940, 291–292): “Älkäämme kuitenkaan imarrelko itseämme liian
paljon ihmisten luonnonvalloituksen suhteen. Sillä jokainen sellainen valloitus saa luonnon
kostamaan meille …”. Maatalouden “edistyessä spontaanisti ja tietoisen kontrollin ulko-
puolella” se “jättää taakseen erämaan” (sit. Foster 1999, 386).

Ympäristöongelmien perusta modernissa yhteiskunnassa on useimmiten ihmisten ja
organisaatioiden toiminnassa. Luonto ja ympäristö ovat modernissa maailmassa jatkuvan
muutoksen tilassa: luonnosta otetaan raaka-aineita, luonnonobjekteja muokataan ja jätteet
ja käytöstä poistetut tavarat palautetaan luonnon kiertokulkuun. Vaikka luonto itsessäänkin
tuottaa ympäristöongelmia, ovat ne nykyisin pääosin ihmisten tuottamia ja useimmiten
ainoastaan ihmisten korjattavissa olevia. Näin ollen luonnontieteidenkään ei tulisi jättää
huomiotta niitä kulttuurisia ja sosiaalisia prosesseja, joiden seurauksena ympäristö pilaan-
tuu. Muutoin se rajoittuu vain ympäristöongelmien diagnostisointiin ja lyhytnäköisten tek-
nisten ratkaisujen etsimiseen ympäristöongelmien synnyn selittämisen ja ymmärtämisen
jäädessä huomiotta. Ympäristötutkimuksessa olisikin hyödynnettävä myös ihmisiltä suo-
raan tai kulttuuri- ja sosiaalitieteiden välityksellä saatua tietoa. Luonnontieteellisen ja
yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen välillä on tosin havaittavissa lähentymistä.
Yhtäältä yhteiskuntatieteilijät ottavat useimmiten vakavasti luonnontieteellisen tutkimuk-
sen tulokset ympäristöongelmista. Toisaalta myös luonnontieteilijät ovat entistä kiinnostu-
neempia ympäristöongelmien tuottamisen ja korjaamisen sosiaalisista ehdoista sekä ihmis-
ten luonnolle ja ympäristöongelmille antamista merkityksistä.

Ympäristökysymysten voi kuitenkin katsoa kohonneen julkisessa keskustelussa ja tut-
kimuksessa näkyvimmin esille vasta 1960-luvun lopulta lähtien. Esa Konttisen (1996)
mukaan suomalaisen ympäristöliikehdinnän eräs keskeinen yhteiskunnallinen tausta onkin
“60-lukulaisuus”. Ensiksikin monet ympäristöliikkeen veteraanit kuuluvat ikänsä perus-
teella tähän “60-lukulaiseen” sukupolveen. Toisaalta ympäristöajattelussa ja -politiikassa
ilmenee edelleen hyvin vahvana sivilisaatiokriittinen näkökulma, joka sai alkunsa
1960-luvulla yhteydessä uusvasemmistolaisen opiskelijaliikkeen myötä. Voidaan väittää,
että ympäristöliike ja -politiikkaa eri muodoissaan on muodostanut uuden kanavan tälle kri-
tiikille. 

Ville Lähde (1997, 31) erottaa tässä ympäristöajattelussa toisistaan radikaalin ekologi-
sen filosofian ja environmentalismin. Radikaalilla ekologisella filosofialla hän tarkoittaa
ekologisia suuntauksia, jotka syntyivät vastineena perinteisemmälle, environmentalisti-
selle ympäristöfilosofialle. Hänen mukaan environmentalismi pohjautuu yhtäältä vuosisa-
dan vaihteen amerikkalaiseen erämaaromantiikkaan. Toisaalta se kumpuaa 60- ja 70-luku-
jen modernista ympäristöliikkeestä. Kay Milton (1996, 74) on edellä esitettyyn tapaan jaka-
nut ympäristöajatteluun liittyvän toiminnan konservationismiin (luonnonsuojelualueiden
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perustamiseen ja luonnonhoitoon) ja preservationismiin (luonnon – tai sen osien – täydel-
liseen rauhoittamiseen ja sen koskemattomuuden suojelemiseen). Luonnonhoidon tavoit-
teena on, että resursseja olisi käytössä myös tulevaisuudessa ja että taloudellinen toiminta
ei aiheuttaisi ympäristölle merkittävää haittaa. Se ei siis edellytä luonnon hyödyntämisen
lopettamista tai sen täydellistä rauhoittamista. Environmentalismissa lähdetäänkin liik-
keelle siitä, että ympäristöongelmat johtuvat tuotantoteknologian kehittymättömyydestä tai
sen voimaperäisestä ja huolimattomasta käytöstä. Ympäristöongelmien ratkaisuja sen puit-
teissa etsitään taloudellisista ja juridisista ohjauskeinoista sekä ympäristöinnovatiivisuu-
desta. 

Radikaaliekologia on luonteeltaan sivilisaatiokriittistä ja vaatii muutosta länsimaisissa
sivilisaatioissa. Radikaaliekologia jakautuu Lähteen mukaan syväekologiseen ja yhteis-
kuntaekologiseen suuntaukseen. Syväekologit hylkäävät koko länsimaiseen sivilisaation
saavutukset ja vaativat ekosentristä ajattelua antroposentrisen tilalle. Siihen sisältyy myös
vaatimus “ihmiskunnan vetäytymisestä” ja “maan palauttamisesta luonnolle”. Yhteiskun-
taekologiaa Lähde puolestaan luonnehtii lähtökohdiltaan sivilisaatiokritiikille rakentuvaksi
suuntaukseksi. Siinä korostetaan yhteiskunta- ja ympäristömuutosten analogisuutta ja
samalähtöisyyttä. Tällöin yhteiskunta- ja ympäristöongelmien nähdään olevan “peräisin
samoista vääristyneistä herruussuhteista, joita teollinen markkinatalous ylläpitää”. Yhteis-
kuntaekologit vaativat luontoon paluun sijasta ekologista kulttuurimurrosta” eli ”maan ja
ihmisen vapauttamista teknologisen sivilisaation herruudesta”. (Lähde 1997, 31–32.)

Suomessa ympäristökeskustelu ja -aktivismi oli 1970-luvulta lähtien usein luonteeltaan
paikallista (esim. Rannikko 1994 ja Konttinen 1996). Paikallisväestön lisäksi ympäristö-
kamppailuihin osallistuivat tosin myös ympäristöaktivistit. Samalla kamppailut nostivat
esiin ympäristöaktivisteja paikallisväestön keskuudesta (Konttinen 1996, 275–276). Tiu-
kan preservationismin osalta laajempaa huomiota herättivät aluksi vain Pentti Linkolan aja-
tukset “ekoterrorismista”. Viime vuosina ovat kuitenkin eräät eläinten oikeuksista – ennen
muuta minkkien ja kettujen tarhausta ja eläinkokeita vastaan – kamppailua käyneet ryhmät
nostaneet esiin myös samankaltaista biosentristä kysymyksenasettelua.

Ympäristöajattelun kehitys ja sen kahden suuntauksen välinen suhde on edennyt lähihis-
toriassa monipolvisesti. Joitain yleistyksiä sen kehityksestä on kuitenkin yritetty muodos-
taa. Esimerkiksi Andrew Jamison (1996, 227) erottaa viisi eri vaihetta ympäristöajattelun
synnyssä ja kehityksessä globaalilla tasolla. Näitä ovat:
8) “heräämisen vuodet” vuoteen 1968 saakka, jolloin pääpaino oli suuren yleisön herät-

tämisessä ja ympäristökasvatuksessa,
9) “organisoitumisen vuodet” 1969–1974, jolloin perustettiin useita instituutioita ympä-

ristönsuojelun edistämiseksi,
10) “ympäristöliikkeiden aktivoitumisen aika” 1975–1980, jolloin pääpaino oli erilaisissa

ympäristöön liittyvissä poliittisissa kiistoissa ka keskusteluissa,
11) “professionaalistumisen aika” 1981–1986, jolloin eri maissa kehitettiin ympäristöhal-

lintoa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä ja
12) “kansainvälistymisen aika” vuodesta 1987 lähtien, joka liittyy Brundtlantin raportin

julkistamiseen ja sen jälkeen pidettyihin kansainvälisiin konferensseihin, joissa sol-
mittiin osallistujamaita sitovia sopimuksia.

Tämä jaksottelu sopii pääpiirteittäin myös suomalaisen ympäristöajattelun ja -toimin-
nan kehityksen hahmottamiseen (ks. esim. Konttinen ja Peltokoski 2000, 111–113 ja Ran-
nikko 1994). Esimerkiksi opetusohjelmia laadittaessa Suomen yliopistoissa alettiin
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1970-luvun alussa kiinnittää ympäristöasioihin entistä enemmän huomiota. Toinen vaihe
liittyy lähinnä kansainvälisten ympäristöorganisaatioiden syntyyn. Jamisonin mainitsema
kolmas vaihe eli ympäristöliikkeiden aktivoituminen – ennen muuta Koijärvi-liikkeen ja
metsäkeskustelun yhteydessä – alkoi Suomessa 1970-luvun lopussa ja 1980-luvulla.

Ympäristöpolitiikan alkua ympäristöliikehdinnän yhteydessä ja vanavedessä voidaan
indikoida esimerkiksi ympäristöministeriön perustamisella. Suomessa se ajoittuu maini-
tussa Jamisonin luokittelussa ympäristöajattelun ja -toiminnan professionaalistumisen
aikaan. Kansainvälistyminen on ilmennyt mm. siinä, että Suomi on osallistunut aktiivisesti
kansainvälisiin ja myös lähialueiden ympäristöongelmia käsitteleviin konferensseihin
1980-luvun lopulta lähtien. Environmentalistinen ajattelu perustuu luonnontieteiden perin-
teisesti vahvaan asemaan ympäristötutkimuksessa ja -politiikassa (esim. Lidskog 1999,
45). Se heijastui ennen muuta uusien ympäristöliikkeiden toiminnassa. Paikallisena ilmen-
nyt ympäristöaktivismi on ollut kuitenkin selvimmin havaittavissa oleva uuden ympäristö-
ajattelun ilmentymä. Se on kuitenkin saanut jalansijaa myös valtionhallinnossa, lähinnä
ympäristöhallinnossa ympäristöministeriön perustamisen jälkeen. Tämä ajattelu on ilmen-
nyt ympäristöministeriön ajamassa ympäristön- ja luonnonsuojelussa 1980-luvun alkupuo-
lelta lähtien. Matti Nieminen (1996, 285–286) toteaa esimerkiksi valtiollista sääntelyä
edustavasta rantojensuojelulaista käydyn kiistan herättäneen myös vastustusta, ennen
muuta maanomistaja- ja maanviljelijäväestön keskuudessa. Niemisen mukaan yhtäältä val-
tio ja suunnittelijat ja toisaalta maataloudenharjoittajat perustavat toimintansa toisiinsa
“vertautumattomaan rationaalisuuteen”, jossa “talonpoikaisjärki” jää usein “hallinnollisen
järjen hampaisiin” (1996, 292). Viljelijöiden suhdetta maisemaan, maahan ja maankäyt-
töön tutkinut Marie Stenseke (1997) erottaa – hieman Niemisen tapaan – erilaisia rationa-
liteetteja myös viljelijöiden omissa suhtautumistavoissa. Hän kirjoittaa ensiksikin viljeli-
jöiden taloudellis-rationaalisesta suhtautumistavasta, jota luonnehtii heidän oman toimin-
tansa näkeminen yrittäjyytenä. Toinen rationaliteetti puolestaan korostaa maanviljelyä elä-
mänmuotona eli viljelijää esimodernina talonpoikana. Kolmanneksi hän viittaa myös elä-
mysrationaliteettiin, jossa viljelijä nähdään luonnon ja maiseman hoitajana. (Stenseke
1997, 108.)

Konttinen ja Peltokoski (2000) laajentavat edellä esitettyä Jamisonin jaksottelua kirjoit-
tamalla vielä ympäristöprotestin uudesta aallosta. Heidän mukaansa eläinoikeusliike ei
kuvaa riittävän tarkasti tätä uutta protestijaksoa. Tämän uuden aallon nuorille ja urbaaneille
koululaisille ja opiskelijoille eläinten oikeudet ovat vain yksi näkökohta. He toimivat
yleensä myös muissa ympäristöjärjestöissä, ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöissä ja kehitys-
maajärjestöissä, mutta huomattavasti harvemmin poliittisissa puolueissa tai naisliikkeessä.
Yleensäkin he suhtautuvat kielteisesti perinteiseen puoluepolitiikkaan. (Konttinen ja Pelto-
koski 2000, 115–119 ja 122.) Konttinen ja Peltokoski (2000, 126) toteavat tämän aallon
yhdistelevän “ekosentrisiä ja antiautoritaarisia yhteiskuntakriittisiä näkemyksiä” eli edus-
tavan näkemystä, jota voidaan luonnehtia yhteisellä nimellä radikaaliekologiseksi.

Yhdysvalloissa 1980-luvun lopulta päätään on nostanut myös selkeän antienvironmen-
talistinen ajattelu ja toiminta (Boston 1999). Sen tavoitteena on ollut yhtäältä ympäristöla-
kien ja ympäristöhallinnon kritiikki tuottavuuden näkökulmasta. Toisaalta siinä on mukana
myös kritiikkiä erilaisia vihreitä ideologioita kohtaan, joiden nähdään olevan ristiriidassa
talouden kannalta ”rationaalisen resurssien hallinnan” (kuten kritiikissä ilmaistaan), yksi-
tyisen omistusoikeuden ja taloudellisen tehokkuuden kanssa. Tämä kritiikki kytkeytyy uus-
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liberalistiseen ajatteluun, jonka mukaan kaikenlainen poliittinen sääntely kaventaa talou-
dellisen järjestelmän toimintamahdollisuuksia. 23

Amerikkalaisista antienvironmentalistisista toimintaryhmistä esimerkkinä voi mainita
juuri edellä mainitut “järkevän resurssien käytön ryhmät” (wise use groups), joihin viita-
taan joskus myös suhteellisen yhtenäisenä liikkeenä. Näillä ryhmillä, jotka lähtevät yksi-
tyisen omistuksen puolustamisesta liittovaltion toimia vastaan ja korostavat yksittäisen
maanomistajan tietämystä paikallisesta ympäristöstä verrattuna byrokraatteihin ja tutkijoi-
hin, on jo suhteellisen pitkä historia. Periaatteessa nämä ryhmät ovat antienvironmentalis-
tisia mutta kuten David Harvey (1999, 173) toteaa, niiden toimintaa luonnehtii myös demo-
kratian edistämiseen pyrkiviä ja populistisia piirteitä. Ryhmien jäsenet koostuvat karjatilal-
lisista, kaivos-, öljyteollisuus- ja metsätyöammattilaisista, metsästäjistä, off road -autoili-
joista ja maanviljelijöistä, jotka taistelevat keskinäisistä ristiriidoistaan huolimatta yhteistä
vihollisiaan “ekofriikkejä” vastaan. Eräs ryhmien tunnetuimpia puolestapuhujia ja kannat-
tajia on entinen Sierra Klubin johtokunnan jäsen Ron Arnold, joka toimii mm. Yhdysval-
tain ja Kanadan metsäyhtiöiden neuvonantajana (Boston 1999).

“Järkevän käytön liike” perustaa käsityksensä suoraan John Locken ja Thomas Jefferso-
nin ajatteluun. Liikkeen sanoma on Tim Bostonin mukaan yksinkertainen: se korostaa
pientä ja ei-interventionistista valtiota. Hallituksen tehtäväksi se näkee vain jakaa luonnon
resurssit yksityisille ja auttaa heitä sitten suojelemaan omaisuuttaan. (Boston 1999.) Bos-
tonin mukaan muita vastaavia ryhmiä ovat a) luonnonvarainhoidosta kiinnostuneet tahot
(“corporate resourcists”; esim. The British Columbia Forest Alliance, The Evergreen
Foundation ja The National Wetlands Coalition), jotka väittävät olevansa “environmenta-
listeja” mutta eivät hyväksy kansainvälisiä ympäristösopimuksia ja -velvoitteita, sekä b)
liberaalit, luonnonvarainhoidosta kiinnostuneet aivoriihet (esim. SEPP eli The Science and
Environmental Policy Project, CFE eli The Citizens for the Environment, Cato Instituutti
ja The Heritage Foundation), jotka yksinkertaisesti väittävät, ettei merkittäviä ympäristö-
ongelmia ole. Environmentalistien ja antienvironmentalistien kamppailu Yhdysvalloissa
vaikuttaa täkäläisestä näkökulmasta erityisen kiivaalta. Siinä käytetään puolin ja toisin erit-
täin kovia menetelmiä kuten uhkailuja sekä soluttautumista vastustajien organisaatioihin.
(Boston 1999.) 

MTK:n suhtautumistavoilla ja toiminnalla saattaisi olettaa olevan joitain yhtymäkohtia
radikaaleihin amerikkalaisiin “järkevän käytön ryhmiin”. Sen toiminta on kuitenkin ollut
niihin verrattuna hillitympää ja kurinalaisempaa. Vaikutuskeinoina on käytetty lähes yksin-
omaan julkisia kannanottoja, kampanjointia ja kirjelmöintiä. Keskeinen ero liittyy myös
maiden poliittisiin kulttuureihin. MTK:n ja maataloustuottajien yhteenotot ympäristöjär-

23. Äärikonservatiivinen Manhattan Instituutin erikoistutkija Peter Huber (ks. Bailey 2000) kirjoit-
taa “environmentalistien” sijasta “viherpehmoista” (Soft Green). Näihin hän lukee kuuluviksi
mm. Rachel Carsonin, Paul Ehrlichin ja Al Goren, jotka luottavat eräänlaiseen “hiekkakinos-
teoriaan”. Sen mukaan jokainen hiekan jyvänen, joka lisätään hiekkakinokseen, voi periaat-
teessa aiheuttaa sen hajoamisen. “Viherpehmot” pyrkivätkin kaikin keinoin mittaamaan ja mal-
littamaan maailmaa ja mallitus on heille kaikki kaikessa. Ollakseen puolestaan “viherkovis”
(Hard Green) riittää, että rakastaa luontoa, erämaata, metsää, jokea ja joenrantaa kuten Theo-
dore Roosevelt (Huber 1999, xxi ja 89). Siihen ei tarvita mitään erityistaitoa: oppineisuutta, tie-
dettä tai mallittamista. “Viherkovikset” pyrkivät lievittämään vain ympäristöongelmia, jotka
ovat selvästi havaittavissa. Huberin (1999, 97–98) mukaan heidän retoriikkansa on pidättyväm-
pää mutta kestävämpää kuin ”viherpehmojen”, sillä heidän ei tarvitse argumentoida luonnon
monimuotoisuuden puolesta ”taloudellisin eikä pseudotieteellisin keinoin”.
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jestöjen kanssa eräitä pienehköjä paikalliskamppailuja lukuun ottamatta ovat olleet harvi-
naisia. MTK:n kritiikki on kohdistunut ensisijaisesti valtion toimiin ympäristönsuojeluasi-
oissa. Sen sijaan amerikkalaiset antienvironmentalistiset ryhmät ovat käyneet myös tiuk-
koja paikallisia kamppailuja luonnonsuojelujärjestöjä vastaan. Amerikkalaisten ryhmien
toiminta on lisäksi ollut militanttia ja kielenkäytöltään kärkevämpää ”ekofriikkejä” koh-
taan (ks. esim. Sachs 1995, 18).

Ympäristötutkimuksen kenttä jakautuu siis teoreettisilta ja ideologisilta lähtökohdiltaan
monin tavoin. Yhtäältä on olemassa moniaineksinen foundationalistinen suuntaus, jossa
tarkastellaan ympäristöongelmia koko läntisen aatemaailman keskeisiin suuntauksiin
perustuvana virheenä. Tämän virheen tuottamia ympäristöongelmia luonnehditaan syste-
maattiseksi luonnon riistoksi. Edessä nähdään olevan joko apokalyptisen tuhon tai perus-
teellisen aatemaailman murroksen, jota seuraisi ekologiseen suuntaan tapahtuva yhteiskun-
tarakenteiden murros. Tämä taas merkitsisi nykyisen hyvinvointikäsityksen uudelleenmuo-
toilua ja muutosta kohti nykyisin taloudellisin indikaattorein mitattua hyvinvoinnin laskua.
Foundationalistiseen näkemykseen sisältyy usein vahvoja aatteellis-ideologisia ja jopa
luonnonjärjestystä palvovia ja siten “pseudouskonnollisia” (Marangudakis 1998) element-
tejä. Peruslähtökohdiltaan se on luonnonhallintaa kritisoidessaan myös teknologiavastai-
nen. Manussos Marangudakis (1998, 116) ilmaisee foundationalistisen, syväekologisen,
näkökulman teknologiavastaisuuden ilmenevän ajatuksena, että “teknologia ei ole pilannut
vain ympäristöä vaan myös ihmisten ajatusmaailman”.

Foundationalismia maltillisemmassa, ekologisen modernisaation suuntauksessa ympä-
ristönäkökohdat huomioon ottava taloudellinen kasvu nähdään mahdolliseksi. Ekologisen
modernisaation luontokäsitystä leimaa resurssinäkökulma. Luonto nähdään erilaisten
raaka-aineiden lähteenä, tuotantovälineenä ja tuotannossa syntyneiden jätteiden sijoitus-
paikkana. Tämä käsitys ilmenee instrumentaalisena suhtautumisena luontoon. Se keskittyy
myös luonnon tarkastelemiseen aineellisten tarpeiden tyydyttämisen lähteenä ja korostaa
luonnontieteiden merkitystä näiden resurssien määrittelyssä ja niihin liittyvien ongelmien
ratkaisijana. Ekologiseen modernisaatioon liittyy vahvana myös usko rationaalisen ajatte-
lun ja toiminnan voimaan taloudellisen kasvun kestävälle pohjalle saattamisessa. (van Kop-
pen 2000, 301.)

Kolmanneksi huomiota on kiinnitetty myös ympäristöongelmien ja -politiikan vaiku-
tuksiin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden (ecojustice) näkökulmasta. Keskeisenä oikeu-
denmukaisuuskysymyksenä on esimerkiksi kestävän kehityksen käsitteistössä ollut suku-
polvien välinen oikeudenmukaisuus. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt tiettyyn
sukupolveen kuuluvien yhteiskunnallisten ryhmien ja yksilöiden keskinäinen oikeudenmu-
kaisuus. Keskeiseksi kysymykseksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tutkimisessa nou-
seekin, miten ympäristöhaitat ja -hyödyt jakautuvat nykyisten keskuudessa. Tämä edellyt-
tää analyysia yhteiskuntarakenteista ja niiden kehityksestä sekä hyötyjen ja haittojen ope-
rationalisointia ja yhteismitallistamista. Vaikka luonto ja ympäristö poikkeavat esimerkiksi
jakamattomuutensa perusteella muista hyödykkeistä, on erilaisia hyötyjä ja kuluja pyritty
saattamaan yhteismitallisiksi esimerkiksi contingent valuation- sekä kustannus-hyöty
-menetelmien avulla. Nämä mahdollistavat ympäristöpoliittisten jakovaikutusten arvioin-
nin edes jollain tarkkuusasteella.

Neljäs suuntaus on luonteeltaan antienvironmentalistinen. Tällaista ajattelua ja toimin-
taa todettiin edellä esiintyvän esimerkiksi Yhdysvalloissa. Antienvironmentalismiin sisäl-
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tyy vahva usko tieteen ja teknologian kehityksen kaikkivoipaisuuteen ympäristöongelmien
ratkaisijana ja globaalien ympäristöongelmien vähättely tai jopa kiistäminen.

Viidentenä ympäristöajattelun suuntauksena voidaan mainita ympäristöpragmatismi.
Andrew Light ja Eric Katz (1996, 5) toteavat, että pragmatismi esiintyy nykyisessä ympä-
ristöfilosofiassa neljässä ei muodossa. Ensiksikin se esiintyy suuntauksena, jossa amerik-
kalaisen pragmatismin käsitteistöä sovelletaan ympäristökysymysten tutkimiseen. Toiseksi
kyseessä on tapa, jolla yritetään kuroa umpeen sitä ympäristökäsitysten erilaisuuden kui-
lua, joka nykyisin vallitsee ympäristöteorioiden, ympäristöpolitiikan, ympäristöliikkeiden
ja suuren yleisön välillä. Kolmanneksi pragmatismissa yritetään etsiä sitä yhteistä perustaa,
joka yhdistäisi erilaisia ympäristöliikkeitä ja ympäristöpolitiikan muotoja normatiivisella
ja teoreettisella tasolla. Neljänneksi pragmatismi edustaa teoreettista ja metateoreettista
moraalista pluralismia vastakohtana vallitsevalle ympäristöetiikalle, jolle näyttäisi Lightin
ja Katzin (1996, 2) mukaan olevan ominaista ei-antroposentrismi, holismi, moraalinen
monismi ja joskus myös pelkän luonnon itseisarvon korostaminen.

Eric Reitan (1998) selostaa amerikkalaisperäisen pragmatistisen lähestymistavan kaksi-
naisluonnetta suhteessa ympäristötutkimukseen. Joidenkin mielestä pragmatismilla ei ole
paljonkaan tarjottavaa ympäristötutkimukselle, koska se korostaa inhimillisten kokemus-
ten ja näkemysten subjektiivisuutta. Tällainen lähtökohta aliarvioi sitä ympäristönäkökul-
maa, jonka mukaan kaikkien ihmisten pitäisi yhtälailla huolehtia ympäristöstä, koska luon-
nolla ja ympäristöllä on ihmisten arvostuksista riippumaton itseisarvonsa. Toisten mielestä
taas pragmatismin tarjoama lähtökohta tarkastella yksilöitä ja yhteisöjä yhteydessä heidän
ympäristöönsä, voi toimia perustana uudenlaisen ympäristötietoisuuden kehittymiselle.
Pragmatistit korostavatkin, että yksilön tarkastelu erillään fyysisestä ympäristöstään on
mahdottomuus (esim. Light & Katz 1996, 9). 

Pragmatismin kaltaista pyrkimystä eri luontokäsityksiä ja ihmisten kokemusmaailmaa
yhdistävään luontokäsityksen muotoiluun voi tulkita hahmottelevan myös van Koppenin24

(2000, 308–313). Hän korostaa habermasilaisen elämismaailman merkitystä tällaisen
uuden ympäristösosiologisen teorian ja luontokäsityksen muotoilussa. Keskeisenä lähtöko-
htana van Koppenilla on näkemys siitä, että teollistuneessa ja kaupungistuneessa maail-
massa ihmisten elämismaailma on etääntynyt luonnon näkemisestä resurssina. Sen sijaan
luonto välittyy ihmisten ajatteluun käytännöllisessä vuorovaikutuksessa välittömän
ympäristön kanssa. Tähän elämismaailmaan liittyvät myös sellaiset käytännölliset asiat
kuten puutarhan hoito, suhde lemmikkieläimiin ja maaseutumatkailuun. Viljelijäväestön
käytännöllisestä resurssinäkökulmasta määrittynyt luontosuhde saattaakin olla environ-
mentalisteille joskus vaikeasti ymmärrettävissä. Minna Kaljonen (2000a, 21) toteaakin,
että viljelijöiden “luontosuhde rakentuu oman tilan töitä tehdessä” ja on “paikassa ja ajassa
hahmottuvaa”. Yleisemmästä näkökulmasta esimerkiksi Heiskala (2000, 110) korostaa
peirceläisen tavan käsitteen keskeisyyttä. Toisin kuin bergeriläis-luckmannilaisessa kon-
struktionismissa pragmatismissa olemassaoloon liittyvien tapojen katsotaan loogisesti
edeltävän uskomuksia ja tietoisuutta. Todellisuus on siten konstruoitavissa vain materiaal-
isen todellisuuden asettamien ehtojen puitteissa (mt, 114).

24. Toisin kuin van Koppen (2000, 306) ympäristöpragmatistit kuitenkin yleensä kiistävät luonnon
itseisarvon määrittelyn mahdollisuuden (esim. Weston 1996, 292–303 sekä Light and Katz
1996, 2).
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Reitanin (1998) mukaan pragmatistinen lähtökohta – miksei myös van Koppenin ehdo-
tukset uuden ympäristösosiologisen teorian muotoilemiseksi – voisi tarjota myös ympäris-
töliikkeille ja ympäristöpolitiikalle uusia näkökulmia siitä, kuinka ihmisten ympäristötie-
toisuus muotoutuu käytännössä. Ympäristötietoisuuden kehittymisessä kyse ei ehkä lopul-
takaan ole mistään arvokumouksesta, vaan ympäristöarvoja pohditaan suhteessa muihin
arvoihin ja ympäristötietoinen toiminta syntyy tai jää syntymättä osana muita elämismaa-
ilman käytäntöjä. Tällaisista elämismaailman käytännöistä lähtevää ympäristötutkimusta
on tehty suhteellisen vähän eikä sekään ole ollut mitenkään tietoisesti pragmatismiin poh-
jautuvaa. Artikkelinsa lopussa Reitan (1998) korostaa olevan tärkeää, etteivät uusia maail-
mankatsomuksia konstruoivat teoreetikot menettäisi kosketustaan teorioittensa ja maail-
mankatsomustensa käytännöllisiin lähtökohtiin ja seurauksiin. 

Pragmatismin antia ympäristösosiologialle voidaan hahmottaa sen keskeisillä piirteillä,
joita ovat a) antiessentialismi (antifoundationalismi), b) näkemys ympäristökysymysten
määrittelyjen moninaisuudesta joskaan ei relativistisuudesta, c) tieteelliseen realismiin ver-
rattuna vaatimattomampi pyrkimys yleistyksiin sekä d) pyrkimys etsiä erilaisia ympäristö-
poliittisia näkemyksiä välittäviä kantoja (ks. Proctor 1998, 364–368). Risto Heiskala
(2000, 122) näkee yleisemminkin pragmatismin yhtenä “nousevista virtauksista” yhteis-
kuntateoriassa. Tätä hän perustelee sen mahdollisuuksilla fenomenologisen sosiologian ja
toimintateorian yhdistämiseksi, teoriasta lähtevän empiirisen kulttuuritutkimuksen työka-
luna ja (vrt. edellinen kohta d) välittävällä kannalla suhteessa konstruktionismikiistaan. 

Ympäristöpragmatismin näkökulmasta voisi korostaa tutkimukseni käytännöllistä luon-
netta. Tarkoitukseni on selvittää, millä tavalla ympäristökysymyksiä on käsitelty aineisto-
nani käyttämän lehden kirjoituksissa. Tällä tavalla saadaan tietoa maatalouden piirissä
tapahtuneista ympäristötietoisuuden ja -toiminnan muutoksista eli – kuten Heiskala (2000,
123) ilmaisee asian yleisemmin – tavaksi etsiä erilaisia käsitteellisiä tulkintoja käytännön
asettamassa vaihteluvälissä. Tämä saattaisi tuottaa uutta tietoa maatalouteen kohdistuvan
ympäristöpoliittisen toiminnan ongelmista ja mahdollisuuksista. Tämä uusi tieto saattaisi
merkitä tapaa, jolla mielen ja ruumiin sekä kulttuurin ja luonnon erottelu (Heiskala 2000,
124) voidaan kyseenalaistaa.

3.1.1 Ekologinen modernisaatio

Ekologinen modernisaatio määriteltiin edellä suppeasti modernin teollisen yhteiskunnan
ekologiseksi hienosäädöksi. Eräs näistä liittyy ekologisen modernisaation määrittelyyn
kestävän kehityksen operationalisointina (Jokinen 1998, 58) tai käytännöllisenä sovelluk-
sena. Näin ollen ekologisen modernisaation idea vaikuttaisi olevan lähtökohdiltaan ja
perustaltaan pragmaattinen. Esimerkiksi Sverrisson kutsuu kestävään kehitykseen, ekolo-
giseen modernisaatioon ja yleensä ympäristöasioiden huomioonottamiseen tähtääviä toi-
mia pragmaattiseksi environmentalismiksi, jolla hän tarkoittaa hyvien ympäristökäytäntö-
jen soveltamista tuotannossa. Tällaiset käytännöt tietysti muuttuvat ajallisesti ja tilanteit-
tain uusien innovaatioiden ja uusien mahdollisuusavaruuksien avautumisen myötä. (Sver-
risson 2001, 32.) 

Erään kiinnostavan tulkinnan ekologisesta modernisaation ideasta tarjoaa Peter Rob-
bins. Hänen mukaansa se voidaan nähdä a) teknokraattisena projektina, b) kulttuuripolitiik-
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kana ja c) institutionaalisena oppimisena. Teknokraattisesta projektista on kyse silloin, kun
ympäristönäkökulmat huomioidaan osana taloudellista kasvua. Tällöin erilaisten ympäris-
töteknologisten innovaatioiden nähdään merkitsevän uudenlaista kysyntää ja tuotantoa,
joka näin merkitsee uusia mahdollisuuksia taloudelliselle kasvulle. Tätä teknokraattista
kantaa Robbinsin mukaan ajavat ennen muuta kansainväliset eliitit ja heidän edustamansa
järjestöt kuten Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto, joiden ohjelmissa
ympäristönäkökulmat ovat viime aikoina korostuneet. Ekologinen modernisaatio kulttuu-
ripolitiikkana puolestaan kiinnittää huomionsa siihen, kuinka ympäristöongelmat nähdään
kansalaisyhteiskunnassa yhteisinä ongelmina ja perustana globaalille ympäristömuutok-
selle. Kyse on refleksiivisestä modernisaatiosta, jossa kansalaiset joutuvat konkreettisesti
vastatusten ympäristöongelmien kanssa ja pyrkivät ratkaisemaan niitä paikallis- ja yksilö-
tasolla. (Robbins 2001, 24–29.)

Ekologisen modernisaation ideassa tunnustetaan ympäristöongelmien luonne yhteis-
kunnallisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin liittyvänä problematiikkana. Toisaalta se kuitenkin
poikkeaa foundationalismista sisältäessään ajatuksen siitä, että ympäristöongelmat ovat
ratkaistavissa vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän puitteissa. Kuten Maarten A. Hajer
(1996, 249) toteaa, yhteiskunta voi modernisoitua ekologisesti voittamalla ympäristökriisin
ja tämä ekologinen modernisaatio voi jopa toimia eräänä taloudellisen kasvun pontimena. 

Andrew Jamison (2001, 3) puolestaan tarkastelee ekologista modernisaatiota kognitiivi-
sina käytäntöinä, joita hänen mukaansa yhdistävät seuraavat piirteet:
a) yhteinen kosmologia eli usko edistykseen, tieteen ja tekniikan kehitykseen sekä eko-

logisten kysymysten ekonomisoinnin mahdollisuuteen,
b) yhteinen käsitys teknologian roolista eli puhtaampien teknologioiden kehittäminen ja

diffuusio, tuotteiden elinkaarien ja tuotantoketjujen analysointi sekä ekologinen
tehokkuus sekä

c) yhteinen käsitys ekologisen modernisaation organisoinnista, johon kuuluu erilaisten
ympäristönhallintajärjestelmien ja ympäristötilinpidon käyttöönotto, vihreyteen
perustuvien markkinointistrategioiden muotoilu ja edistäminen sekä yliopistojen, val-
tion ja teollisuudenalojen yhteisten ympäristöverkostojen luominen.

Kaikissa näissä piirteissä näkyy vahva usko tieteeseen ja teknologiaan sekä ympäristö-
politiikan ja -johtamisen mahdollisuuksiin ympäristöongelmien ratkaisussa.

Hajer puolestaan näkee ympäristöajattelun nousun edellistä laajemmin osana modern-
isaation ja yleisen rationalisaation kritiikkiä.25 Se perustui hänen mukaansa ensiksikin kas-
vavaan pelkoon teollisista katastrofeista, jolloin teollisen tuotannon teknologisen perustan
monimutkaistumisen hallitsemista ei enää nähdä inhimillisesti mahdollisena. Toisena
syynä ympäristöajattelun nousulle Hajer korostaa sen vastavoimaisuutta suhteessa moraa-
liyhteisön menetykselle. Ympäristöaktivistit korostavatkin ympäristöperusteisia yhteis-
kunnallisia käytäntöjä eräänlaisena suojamuurina teknistynyttä maailmaa, konsumerismia
ja uutta teknologista yläluokkaa vastaan. Ympäristöajattelussa ei kuitenkaan ole kyse yksin

25. Tätä näkemystä voidaan tietysti laajentaa koko läntisen sivilisaation (esimerkiksi teknologian ja
konsumerismin) kritiikiksi, joka tosin ajallisesti edeltää ympäristöajattelun nousua läntisessä
aatehistoriassa. Konsumerismiin liittyy neljä keskeistä rakenteellista siirtymää kulutuksessa:
tavaroiden ja palvelujen määrän huikea lisääntyminen, tuotteiden merkkikielen voimistuminen,
makujen muutosten nopeutuminen ja kulutuksen merkityksen korostuminen identiteettien muo-
toutumisessa. Näiden muutosten seurauksena talouden painopisteen nähdään joskus olevan siir-
tymässä tuotannosta kulutukseen (Macnaghten and Urry 1998, 24).
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ympäristöaktivistien toiminnasta vaan laajemmasta tietoisuuden muutoksesta kansalaisyh-
teiskunnan piirissä. Ympäristönäkökulma otetaan nykyisin huomioon lähes kaikessa toi-
minnassa talousjätteen lajittelusta paperin tuotantoon. (Hajer 1997, 87–88.)

Martin Jänicke (1988, 15) erottaa neljä ympäristöpoliittista strategiaa ympäristötietoi-
suuden laajetessa, syventyessä ja muuttuessa toiminnaksi. Näitä ovat a) pilaantuneen
ympäristön siivoaminen ja siitä aiheutuneiden kustannusten kompensointi, b) tuotantopro-
sessien ei-toivottujen ympäristövaikutusten ehkäisyn varmistaminen, c) ekologinen moder-
nisaatio ja d) ekologinen rakennemuutos. Ensimmäinen tarkoittaa reagoimista tuotantotoi-
minnasta aiheutuneeseen ympäristön pilaantumiseen, jolloin kyse on eräänlaisesta jälkien
siivoamisesta. Toinen strategia tarkoittaa tuotantoprosessien hienosäätöä siten, että välte-
tään tarpeetonta ympäristön pilaamista. Näissä strategioissa on kyse jälkikäteen tapahtu-
vasta reagoinnista modernin talouden aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Näille näkemyk-
sille pohjautuvaa ympäristöpolitiikkaa Marko Joas (2001, 233) kutsuu perinteiseksi.

Ekologisen modernisaation ja ekologisen rakennemuutoksen strategiat ovat puolestaan
ennakoivia. Niiden puitteissa ympäristöongelmien syntyä pyritään ehkäisemään suunnitte-
lemalla tuotantoprosesseja, taloutta ja yhteiskuntaa siten, että ympäristöhaitat jäisivät mah-
dollisimman vähäisiksi. Nykyisin ympäristökysymysten ratkaisua pyritäänkin kehittämään
entistä ennakoivampaan suuntaan. Joas (mt, 233) kutsuu tätä teknologisen modernisaation
politiikaksi. Ekologinen rakennemuutos puolestaan edellyttäisi teknologista modernisaa-
tiota laajempaa tuotannon uudelleenorganisoimista: talouden ja tuotannon toimintatavoit-
teiden ja periaatteiden muuttamista.

John Barry kuitenkin kritisoi ekologisen modernisaation ideaa, jolla hän tarkoittaa val-
tiojohtoista, valtiokoneiston vihreyttämiseen perustuvaa ympäristöpolitiikkaa. Tämä val-
tiojohtoisuus on vaihtoehto omaehtoisemmalle, kansalaisyhteiskunnasta lähtevälle ympä-
ristönsuojelulle, joka perustuisi eri kansalaispiirien yhteiseen näkemykseen ympäristönä-
kökulmien huomioon ottamisesta kaikessa toiminnassa. (Barry 1999, 113–118.) 

Ingolfur Blühdorn puolestaan kiteyttää ekologisen modernisaation kritiikin seuraavasti.
Ensiksikin ekologisen modernisaation teoria myöntää ympäristöongelmien laajamittaisen
olemassaolon mutta rajaa sen pelkästään ristiriidattomiin taloudellisiin ja teknisiin kysy-
myksenasetteluihin. Tällöin ympäristöpolitiikka määritellään pelkästään taloudellisina ja
teknisinä kysymyksinä. Toiseksi ympäristöongelmat nähdään modernin yhteiskunnan
sisäisinä rakenteellisina ongelmina tai modernin yhteiskunnan instituutioiden toimintahäi-
riöinä. Täten se sisältää ajatuksen luonnon hallinnan mahdollisuudesta entistä rationaali-
semmin menetelmin. Näin se on ristiriidassa foundationalistisen ajattelun kanssa, jossa kri-
tisoidaan asiantuntijajärjestelmien toimintaa ja painotetaan ruohonjuuritason demokraat-
tista toimintaa ongelmien ratkaisussa. Kolmanneksi ekologisen modernisaation idea sisäl-
tää ajatuksen taloudellisen kasvun mahdollisuudesta yhdessä ympäristöongelmien ratkai-
semisen kanssa. Ympäristöpolitiikka nähdään näin pelkästään taloudellisen kasvun ekolo-
gisena hienosäätönä, vaikkakin jotkut suuntauksen edustajat pelkäävät ympäristöongel-
mien ratkaisun pohjimmiltaan olevan ristiriidassa taloudellisen kasvun kanssa. Neljänneksi
ekologisen modernisaation edustajat uskovat, että ympäristöongelmat ja uhkaava ekologi-
nen kriisi on ratkaistavissa olemassa olevien poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten
rakenteiden puitteissa. Kyseessä on siten perimmiltään teknokraattinen lähestymistapa
ympäristökysymyksiin. Lopuksi ekologisen modernisaation edustajat ovat vakuuttuneita
siitä, että ympäristöongelmien kannalta relevantti tieto on lisääntynyt ja kehittynyt ratkai-
sevalla tavalla parin viime vuosikymmenen aikana. Näin ollen tämä tietovaranto muodos-
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taa riittävän pohjan ympäristöongelmien ratkaisemiselle, kunhan organisaatiot ja ihmiset
toimivat rationaalisella tavalla. Tällaiset näkemykset ovat alttiitta foundationalistiselle kri-
tiikille. (Blühdorn 2000, 211–213.)

Ekologisen modernisaation idea sisältää kuitenkin myös radikaalimman muutoksen sie-
menen, jolloin siitä voi tulla osa Blühdornin (2000, 209) hahmottamaa “post-ekologista
politiikkaa”. Koska myös foundationalismiin perustuva, ekologistinen politiikka sisältää
omat ongelmansa, siinä olisi kyse uudenlaisesta ympäristöpolitiikasta (mt, 217). Koska
ekologiset ongelmat ovat myös määrittelykysymyksiä, ekologistinen politiikka ei voi enää
vaatia itselleen absoluuttista asemaa tiedon tuottajana ja jalostajana vaan on hyvin haavoit-
tuvaa yhteiskunnalliselle kritiikille. Ongelman ekologistiselle teorialle ja politiikalle muo-
dostaa myös se, etteivät sosiaaliset havainnointitavat ja arvioinnin normit ole muutettavissa
välittömästi. Kyse on aina väistämättä suhteellisen hitaasti muuttuvista sosiaalisista käy-
tännöistä, mikä on otettava huomioon post-ekologistisessa politiikassa. Blühdornia mukail-
len post-ekologistinen politiikka on syntymässä oloissa, joissa 
a) yksikäsitteisesti sitovaa tietoa ja normistoa ympäristöongelmista ei ole saatavilla,
b) ihmisten ja organisaatioiden toimintamahdollisuuksia säätelevät muuttumassa olevat

valtaan ja yhteiskuntarakenteisiin perustuvat rajoitteet,
c) ekologinen modernisaatio kehittyy muodostaen rationaalisia, ekologisia organisaatio-

muotoja ihmisten hyvinvoinnin kasvulle,
d) ekologinen hyperaktiivisuus (ympäristöliikkeet) vahvistaa, vanhan greenpeaceläisen

“toimintaoptimismi on kannatettavampaa kuin pessimistinen ajattelu” -periaatteen
mukaisesti, käsityksiä siitä, että ekologisesti kestävä kehitys on mahdollista ja

e) samalla ekologinen modernisaatio vahvistaa pohjaa post-ekologistiselle politiikalle
välttämällä ympäristökeskustelun uudelleenideologisoitumisen karikot.

Kyse on Blühdornin mukaan post-ekologisesta diskurssista ja ei-vakuuttavasta ekologi-
sesta kommunikaatiosta. Post-ekologisessa politiikassa myönnetään ympäristökysymyk-
siin liittyvä tiedollinen epävarmuus mutta pyritään kuitenkin yhteiskunnallisesti, kulttuuri-
sesti ja ekologisesti reflektiiviseen toimintaan. (Blühdorn 2000, 221–222.)

Tätä uutta ympäristöpolitiikan kehitysvaihetta hahmottaa myös John Barry hieman eri
termein. Hänen mukaansa valtiollista ympäristöpolitiikkaa kritisoidaan usein environmen-
talistisen tai vihreän reformismin pettämisestä, koska se toimii vain modernin yhteiskunnan
instituutioiden puitteissa. Siinä ei usein myöskään huomioida muita kuin puhtaasti talou-
dellisia arvoja, joiden puitteissa luonto- tai ympäristöarvoja punnitaan. Edelleen se edustaa
ekologisia kysymyksiä käsitellessään puhtaan realistista näkökulmaa ja pyrkii vain kestä-
vän kehityksen suunnan määrittämiseen. Se ei siis edusta yhtäältä niin uudistusmielistä tai
toisaalta niin rajoittunutta näkökulmaa kuin eri suunnilta tulevassa kritiikissä esitetään.
(Barry 1999, 113–118.) Kritiikki saattaa olla osin oikeaan osunutta, mutta toisaalta ainakin
Euroopassa etsitään uusia politiikkavaihtoehtoja: eräänlaisen valmistele (neuvottele ja
sovittele eri intressiryhmien kanssa), päätä ja kontrolloi politiikan sijaan ollaan kehittele-
mässä uudenlaista politiikkaverkostojen teoriaa (esim. Börzel 1997). Siinä olisi kyseessä
demokraattisemmista menettelytavoista, joissa erilaisia sosiaalisia verkostoja hyödyntäen
pyrittäisiin näiden ryhmien ja koko kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä paremmin kunni-
oittaviin ratkaisuihin valtion pysytellessä sivummalla.

Jotkut ovat ymmärtäneet ekologisen modernisaation tiettyjen liberalistisesti organisoi-
tujen valtioiden legitimoivana ideologiana vastattaessa ympäristöongelmien muodosta-
maan haasteeseen. 1980-luvulla kehittyivätkin laajenevat markkinat ympäristöystävälli-
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sille tuotteille. Näin syntyi ympäristötutkimuksen ja tuotekehittelyn haaroja, jotka pääsivät
nauttimaan yleisten ympäristöhuolten aiheuttamista eduista. Kyseessä oli siten eräänlainen
kompromissi taloudellisten, pääoman akkumulaatiota korostavien imperatiivien ja poliitti-
sen legitimiteetin välillä. Tämä kaikki tapahtui yhteisymmärryksessä poliittisten ja talou-
dellisten eliittien – myös ammattiyhdistysliikkeen – kesken. (Barry 1999, 114–115.) Eräs
ongelma ekologisessa modernisaatiossa on, että sen puitteissa ei ympäristön pilaantumista
rajoittavissa toimenpiteissä katsota mentävän riittävän pitkälle. On olemassa vaara, että
siitä tulee vain valtiojohtoinen ja johtavien tuotannon alojen intressejä palveleva ekologi-
sen johtamisen prosessi. Kyseessä olisi näin vain eräänlainen kriisien hallinnan jatke, jossa
keskustelu ekologisesta modernisaatiosta rajautuisi vain keskusteluihin keinoista, ei tavoit-
teista ja päämääristä. (Barry 1999, 116–117.) Ulrich Beckin ajatukseen nojautuen Barry
(1999, 117–118) toteaa, että tällaisen eko-orientoituvan valtiointerventionismin vaarat voi-
vat johtaa samoihin ongelmiin kuin hyvinvointivaltiopolitiikankin – esimerkiksi byrokra-
tian laajenemiseen. Myös Rauno Sairinen (2000, 265) viittaa ympäristövaltion syntymiseen
hyvinvointivaltion sijalle. Nykyisen vahvan markkinatalouden ja heikon valtion oloissa,
valtiollinen moraalisääntely näyttäisikin suuntautuneen perinteisestä vähäosaisten puolus-
tamisesta suuntaan, jossa ainoan reaalisen vastavoiman markkinavoimille muodostaa
ympäristöongelmien poliittinen sääntely.

Taloudellisten ja tieteellis-teknisten ratkaisujen sijasta ekologisen modernisaation idea
edellyttää John Barryn (1999) mukaan kuitenkin myös moraalisia ja poliittisia perusteluja:
ympäristöongelmista tulee kysymyksiä siitä, mikä on oikein ja väärin, ei niinkään siitä,
mitkä ovat sen edut ja haitat. Tämän osoituksena olisi ympäristöongelmien politisoitumi-
nen (ei pelkästään niiden byrokratisoituminen ja “markkinoituminen”) ja moralisoitumi-
nen. Tämän ongelman ratkaiseminen edellyttää uudenlaista suhdetta valtion, markkinoiden
ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Barry hahmotteleekin myös erilaisia poliittisen taloustie-
teen mahdollisuuksia ja “vihreää poliittista taloustiedettä”. Nämä perustuisivat valtion ja
kansalaisyhteiskunnan tiiviiseen vuorovaikutukseen. Hän erottaa toisistaan pääasiassa
kolme erilaista poliittisen taloustieteen mallia ympäristövaikutuksineen. (Barry 1999, 117–
118 ja 145.)

Seuraavassa taulukossa esitetyt teoreettiset ja institutionaaliset ratkaisut ovat suurim-
maksi osaksi tunnettuja poliittisessa taloustieteessä ja yhteiskuntateorioissa. Vapaa mark-
kinatalous on liberalismin ja uusliberalismin perusdoktriineja. Itävallan koulukunnan mal-
lin lähtökohdat ovat subjektiivisissa arvostuksissa. Siinä kuitenkin nähdään erilaisten insti-
tutionaalisten rakenteiden, yhteiskunnan mesorakenteen, täydentävän vapaita markkinoita.
Näihin kuuluvat mm. erilaiset yhteiskunnalliset etujärjestöt ja muutkin kansalaisjärjestöt,
jotka yksittäisten ihmisten valintojen ohella ohjaavat tai ainakin rakenteistavat yhteiskun-
nallisia perusvalintoja ja yksityisten tahtojen ilmaisuja. Vapaa markkinatalous näkee ympä-
ristöongelmat pitkälti “väärien” valintojen seurauksina, joista myös yksittäiset kansalaiset
valitettavasti joutuvat kärsimään. Itävallan koulun ajattelussa ympäristöongelmien taustan
tai syyn muodostaa ennen muuta yksityisomistus, johon “vapaan yhteiskunnan” on vaikea
tai joskus jopa mahdoton puuttua. Tätä vaikeuttaa myös omistukseen puuttumisen seuraus-
ten taloudellinen yhteismitattomuus.

Objektiivisiin arvoihin perustuvat teoriat pohjautuvat näkemykseen siitä, että yhteiskun-
nalliset arvot ovat jollain tavoin objektiivisesti määriteltävissä. Tyypillinen institutionaali-
nen järjestely on tällöin se, että valtiolla on keskeinen rooli määriteltäessä näitä objektiivi-
sia arvoja ja päätettäessä erilaisista poliittisista vaihtoehdoista. Keskeistä tällaiselle teori-
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alle ja sen mukaisille institutionaalisille järjestelyille on myös, että valtiollisella suunnitte-
lulla on keskeinen rooli päätösten teon perustana. Tässä mallissa suunnittelu on usein luon-
teeltaan usein top down -tyyppistä. Valtiolliset suunnitteluelimet määrittävät tutkimuk-
siinsa ja selvityksiinsä perustuen, miten asiat ovat ja miten niiden tulisi olla. Ympäristöon-
gelmat nähdään markkinavoimien toiminnan epäonnistumisen seurauksina. Valtion tehtä-
vänä on siis eri tavoin paikkailla markkinavoimien toimintaa ympäristöongelmien ratkai-
semiseksi. Vihreän poliittisen talouden ja taloustieteen John Barry (1999, 158–159) toteaa
olevan lähellä yhtäältä klassista poliittista taloustiedettä, joka perustui erilaisten moraalis-
ten valintojen ja arvojen korostamiseen, ja toisaalta institutionaalista taloustiedettä, jossa
taloudellisten ratkaisujen katsotaan olevan pikemminkin “neuvoteltuja” ja erilaisten insti-
tuutioiden välittämiä kuin yksittäisten ihmisten valintoja.

Taulukko 2. Kolme poliittisen taloustieteen mallia John Barryn (1999, 145) mukaan
ympäristöpolitiikan näkökulmasta.

Vihreä poliittinen talous olisi Barryn (1999, 158) mukaan luonteeltaan kollektiivista
ympäristöjohtamista ja ohjautuisi moni-institutionaalisten poliittisten prosessien välityk-
sellä. Se muotoutuisi markkinoiden, valtion, mesotasoisten instituutioiden ja kansalaisyh-
teiskunnan välittämän toiminnan kautta. Tällaisia organisaatioita ja instituutioita on ole-
massa jo nykyisinkin mutta oletettavasti uusia organisaatiomuotoja muotoutuisi eri agen-
dojen ja verkostojen (vrt. Börzel 1997) pohjalta. Suomen maatalouden paikallistasoiseen
ympäristönsuojeluun liittyen Minna Kaljonen (2000b, 30) toteaakin tällaisesta uudenlai-
sesta ympäristönsuojelusta seuraavasti: “Viljelijät on otettava aktiivisina toimijoina
mukaan paikalliseen ympäristönsuojelun suunnitteluun: heiltä löytyy paikallistietoa, jota

Arvojen 
muodos-taminen

Teoria Instituutiot Ympäristöongelmien syyt

Subjektiivista Ympäristöajattelu 
vapaiden markkinoiden 

viitekehyksessä

Vapaa markkinatalous Politiikan epäonnistuminen, 
“kansalaisten tragedia”

Libertarianismi, 
Itävallan koulukunta

Orgaaniset instituutiot Selkeiden, täytäntöön-
panokelpoisten ja 

taloudellisesti 
yhteensovitettavissa

olevien yksityisomistus-
oikeuksien puute

Objektiivista Uusklassinen
ympäristötaloustiede

“Vihreä
sosialidemokratia”

Ekologinen 
modernisaatio

Valtiollinen suunnittelu 
markkinoiden ja 

orgaanisten instituutioiden 
täydentäjänä

Markkinavoimien
epäonnistumisen 

seurauksia

Intersubjektiivista Vihreä poliittinen talous Kollektiivinen 
ympäristöjohtaminen

Taloudellisten intressien 
hegemonia

Ympäristöä koskevia 
preferenssejä pidetään 

yksityisinä ja annettuina



67
tarvitaan keinojen kohdentamisessa ja kehittämisessä.” Hän myös korostaa tasavertaisen
keskusteluyhteyden ja kommunikaation edistämistä.

Vihreä poliittinen talous poikkeaisi siten nykyisistä talouden muodoista: markkinalibe-
ralismista ja valtiojohtoisesta markkinataloudesta. Euroopassa ympäristöpolitiikka on ollut
valtiollisesti johdettua, johon lisävärinsä ovat tuoneet eri ympäristöliikkeet. Tällainen
ympäristöpolitiikka on C. Lindblomin sanoin (sit. Barry 1999, 157) “vahvan peukalon
käyttöä ilman muita sormia”. Pyrkimyksenä olisikin kehittää ennen muuta “herkkiä viher-
peukaloita”. Tämä merkitsisi eri yhteiskunnallisten tasojen suorittamaa määrittelyä sille,
mitkä luonnonresurssit olisivat käytettävissä ja mihin hintaan ja mitkä taas eivät. Määrittely
tapahtuisi myös sen osalta, kuinka talouden ja ympäristön välinen suhde muotoiltaisiin.
Tässä olisi kyse laajemmasta asiasta kuin uusklassisen maksuhalukkuuden määrittelystä.

3.1.2 Maatalouden ekologinen modernisaatio

Jobst Conrad (1988, 234–237) esitteli jo 1980-luvun lopulla ekologisen modernisaation
tarjoamia käsitteitä ja lähtökohtia maatalouden ympäristöpolitiikalle. Näitä olivat hänen
mukaansa: markkinatalouteen pohjautuva reformipolitiikka, suunnittelupainotteinen maa-
talouspolitiikka, maatalouspolitiikan alue- ja ympäristöpoliittinen uudelleensuuntaami-
nen, pientuotannon elvyttämiseen ja laajentamiseen perustuva maatalouspolitiikka sekä
avoimen maatalousekologinen eli luonnonmukaiseen tuotantoon tähtäävä politiikka.

Markkinatalouteen pohjautuvalla reformipolitiikalla Conrad tarkoittaa sitä, että maata-
louspolitiikassa lähdettäisiin liikkeelle markkinoiden toimintaperiaatteista mutta että valtio
asettaisi tälle tiettyjä ympäristöpoliittisia rajoja esimerkiksi ympäristöperusteisen verotuk-
sen keinoin. Tällainen ympäristöperusteinen verotus tarkoittaisi sitä, että ympäristön pilaa-
misen uhkia sisältävien tuotantomuotojen puitteissa valmistettuja tuotteita verotettaisiin
enemmän kuin ympäristönäkökulmasta kestävämmillä menetelmillä tuotettuja tuotteita.
Tällainen reformipolitiikka toimisi tilanteessa, jossa sen olisi sovitettava yhteen yhtäältä
markkinatalouden kriteerein tehokkaasti tuotettujen elintarvikkeiden alhaisempi hintataso
ja ehkä samoin mittarein tehottomammin tuotettujen ja siten kalliimpien elintarvikkeiden
laatu tai puhtaus. (Conrad 1988, 234–237.)

Conradin käsitteistössä valtiolla tai alueellisilla valtioiden liitoilla (kuten EU:lla) olisi aina
tiettyjä tehtäviä tuotannon ohjaamisessa ympäristönäkökohdat huomioon ottavampaan suun-
taan. Periaatteessa voisi tietysti ajatella myös puhtaasti markkinaperusteista tuotantoa, josta
esimerkkeinä toimisivat valtiollisesti lähes säätelemätön tuotanto. On kuitenkin vaikea kuvi-
tella, että ympäristöystävällinen tuotanto (esimerkiksi luomutuotanto) pärjäisi kilpailussa
uusinta teknologiaa hyödyntävälle suurtuotannolle ilman markkinoiden sääntelyä. Kulutta-
jien valinnoissa tuotteiden hinnoilla on aina tärkeä merkitys etenkin juuri välttämättömyys-
hyödykkeiden markkinoilla. Niiden kulutus tapahtuu markkinoilla, joilla kuluttajien tulotaso
on yleensä keskimääräistä alhaisempi. Suunnittelupainotteinen maatalouden ympäristöpoli-
tiikka tarkoittaa erilaisin ympäristösäännöksin rajoitettua tuotantoa. Esimerkiksi EU:ssa
rajoittimina toimivat ympäristötuet, tuotantokiintiöt, tuotantopanosten ympäristövaikutusten
tarkkailu sekä alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelu. Maatalouspolitiikan alue- ja
ympäristöpoliittisella uudelleen suuntaamisella Conrad tarkoittaa ympäristöpolitiikkaan,
jossa maatalouspolitiikka alistetaan ympäristöpoliittisille tavoitteille käyttäen markkinatalo-
udellisia ja valtiointerventionistisia välineitä. (Conrad 1988, 234–237.)
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Rantojensuojeluohjelmaa tutkinut Matti Nieminen näkee kuitenkin ongelmalliseksi sen,
että ympäristöpolitiikka on ylhäältä johdettua. Hän toteaa seuraavasti: “‘Pehmeiden pää-
määrien’, kuten luonnonsuojelun, toteuttaminen kovilla, pakonomaisilla keinoilla ei edistä
myönteistä asennoitumista luonnonarvojen säilyttämiseen. … Avoimien, moniarvoisten
kommunikaatiokäytäntöjen puuttuessa perinteiset yksisuuntaiset hallintokonventiot aihe-
uttavat vääjäämättä mielipahaa ja vastustusta.” (Nieminen 1996, 297.) Tämä ei kuitenkaan
tarkoita, etteikö myös viljelijäväestön olisi muutettava käsityksiään ympäristökysymyk-
sistä, vaan pelkästään ympäristön- ja luonnonsuojelun poliittisten käytäntöjen muuttamista.

Pientuotantomuotoa suosiva ympäristöpolitiikka lähtisi olettamuksesta, että pientuotan-
non ympäristövaikutukset eivät olisi niin huomattavia suurtuotantoon verrattuna. Tällöin
pientuotannossa oletetaan käytettävän vähemmän koneita, lannoitteita, torjunta-aineita ja
uusimpia, ympäristöuhkia sisältäviä teknologioita, joista esimerkkinä voi mainita geenitek-
nologian. Mitään takeita ei kuitenkaan ole sille, että “pieni olisi kaunista”. Taloudellista
kannattavuutta voi pienilläkin tiloilla lisätä käyttämällä uusia, mahdollisesti ympäristöuh-
kia sisältäviä tuotantomenetelmiä ja -panoksia. Laajan pientuotantosektorin ympäristöval-
vonta muodostaa myös huomattavan ongelman. Suuresta määrästä pieniä ympäristöhait-
toja voi periaatteessa muodostua yksi suuri ympäristöongelma. Tästähän Suomessa 1980-
ja 1990-luvun vaihteessa puhuttiin vesien suojelussa käsitteellä hajakuormitus, joka osoit-
tautui merkittäväksi ympäristöongelmaksi eräillä maanviljelysalueilla.

Avoimen maatalousekologinen eli luonnonmukaiseen tuotantoon tähtäävä politiikka on
saavuttanut suosiota eri puolilla Eurooppaa. Valtiollisin toimin eli erilaisin tukijärjestelyin
on pyritty helpottamaan siirtymistä luonnonmukaiseen tuotantoon. Tämä merkitsee selvää
ekologisen modernisaation laajennusta ekologisen rakennemuutoksen suuntaan. Tässä
strategiassa valtio tuotevalvonnallaan – erilaisten sertifikaattien ja ympäristömerkinnän
avulla – takaa luonnonmukaisesti tuotettujen mutta usein muita kalliimpien elintarvikkei-
den aseman markkinoilla. Tämä tapahtuu koordinoimalla maataloustuotantoa sekä määrit-
telemällä ja valvomalla luonnonmukaiselle tuotannolle asetettujen ehtojen toteutumista.
Luonnonmukainen tuotanto onkin viime vuosina ollut laajenemassa useissa Euroopan
maissa. Ilmeistä on myös, että tällaisille kalliimmillekin elintarvikkeille on kysyntää. 

Mikko Kumpulainen (1999, 18–19) määrittelee eräitä vaihtoehtoja maatalouden uudis-
tumiselle. Kahtena päävaihtoehtona hän näkee rakennemuutokset, joista toisessa yhteys
paikalliseen ekosysteemiin on löysä ja toisessa kiinteä. Edellisessä on kyse maatalouden
suurtuotantovaltaistumisessa, jossa käytetään uusinta teknologiaa juurikaan luonnonympä-
ristöä ja sen kehitystä huomioimatta. Toisen vaihtoehdon muodostaa luonnonmukainen
tuotanto, jossa tuotantoa organisoidaan kiinteässä yhteydessä paikalliseen ekosysteemiin
paikalliset olo- ja luontosuhteet huomioiden. Kyse on kuitenkin kahdesta ääripäästä valta-
osan nykyisistä tiloista sijoittuessa näiden välimaastoon. Tällaisilla tiloilla yritetään selviy-
tyä ilman rakenteellisia muutoksia jatkamalla vallitsevaa tuotantomuotoa. Kumpulainen
kuvaa tätä “tasapainoa hakevaksi, kestävän kehityksen strategiaksi” mutta ehkä siinä
pikemminkin on kyse juuri nykyisen tuotantomuodon jatkamisyrityksestä kansainvälisten
muutospaineiden alaisuudessa.

3.1.3 Ympäristöpolitiikka ja oikeudenmukaisuus26

Sosiaalisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan (Millerin 1999, 153) niitä yleisesti
hyväksyttyjä periaatteita, joilla säädellään mm. oikeusjärjestelmää, taloudellisia suhteita
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ja hyvinvointipolitiikkaa huolehtimalla näiden periaatteiden mukaisesta, eri yksilöille ja
ryhmille koituvien etujen ja haittojen oikeudenmukaisesta jakautumisesta. Poliittisen jär-
jestelmän puitteissa sovellettavat periaatteet eivät kuitenkaan ole välttämättä aina yhden-
mukaisia kansalaisyhteiskunnassa hyväksyttyjen periaatteiden kanssa. On siis olemassa
erilaisia lähtökohtia arvottaa niitä resursseja (kuten ympäristöhyvää), joiden jakoon
oikeudenmukaisuus- tai kohtuullisuusperiaatteita pyritään soveltamaan. Vallassa olevat
määrittelevät nämä edut, ja kansalaisten mahdollisuudeksi jää näiden poliittista valtaa
pitävien kontrollointi vapaissa vaaleissa.

Rolf Lidskogin (1999, 42–46) mukaan globaaliin ekologiseen oikeudenmukaisuuteen
liittyy neljä eri näkökulmaa: a) aika eli sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus, b) alue ja
tila eli alueiden välinen oikeudenmukaisuus, c) eliölajit eli biosfäärinen oikeudenmukai-
suus ja d) tieto ja tiede eli teknokraattisen hallinnon oikeudenmukaisuusvaikutukset. Alu-
eiden välinen oikeudenmukaisuus liittyy kysymykseen, millä alueilla ympäristöhaittoja
tuotetaan, missä niitä havaitaan ja kuka korvaa haittojen aiheuttamat vahingot. Tässä suh-
teessa hyvin laajaa hyväksyntää on saanut “saastuttaja maksaa” -periaate, jonka toteaminen
ei kuitenkaan aina ole pulmatonta.

Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden määrittely on ongelmallista, koska nykyi-
sen sukupolven on kyettävä määrittelemään seuraavan polven tarpeita. Onko kenties niin,
että – ainakin lähimmät tulevista polvista – haluaisivat säilyttää pitkälti nykyisen elintason
ja elämäntavat? Haluaisivatko he palata johonkin aiempaan ja teknisesti yksinkertaisem-
paan elämänmuotoon vai olisiko näiden välimaastosta löydettävissä paras mahdollinen rat-
kaisu? Tätä nykyiset sukupolvet eivät tietenkään voi varmuudella tietää.

Biosfäärinen oikeudenmukaisuus liittyy siihen foundationalistisessa, biosentrisessä
environmentalismissa esitettyyn näkemykseen, että periaatteessa kaikkien eliölajien oikeu-
det täytyisi ottaa huomioon päätöksenteossa. Tästä on tietysti olemassa heikompia muo-
toja, joissa vaikutusmahdollisuudet rajattaisiin vain tietyille eliölajeille. Tämän oikeuden-
mukaisuuden selvittämisessä nousee esille tiedon ja tieteen merkitys. Muiden eliölajien tar-
peiden tulkkina voisi toimia luonnontiede, jossa määriteltäisiin eri eliölajien tarpeet ja diag-
nostisoitaisiin niiden toteutuminen. Tällainen menettely saattaisi kuitenkin johtaa tekno-
kraattiseen – pahimmassa tapauksessa totalitaristiseen ja epäinhimilliseen – hallintoon.
Tällainen määrittely voi oikeuttaa minkkitarhojen rinnastamisen keskitysleireihin ja syötä-
väksi tarkoitettujen eläinten teurastamisen joukkomurhiin.27

26. Huomion kiinnittämisestä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden käsitteeseen olen kiitollinen
professori Pertti Rannikolle, joka otti asian esille alustuksellaan Kajaanissa 10.2.2000 järjeste-
tyssä seminaarissa “Kansalainen ja kestävä kehitys. Näyttämönä metsä.”

27. Kalevan (1.3.2000) uutisen mukaan Saariselän matkailukeskusten majoitustiloissa on havaittu
torakoita. Biosfäärisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta olisi ratkaistava kysymys siitä,
kummat ovat alueen toivotumpia vieraita, torakat vai turistit. Tietysti voisi kuvitella näiden rin-
nakkaiseloakin; torakathan ovat ihmisen kannalta suhteellisen vaarattomia, vaikka useimmat
turistit kokisivat elämisen torakoiden kanssa epämiellyttäväksi (ehkäpä vielä epämiellyttäväm-
mäksi kuin pohjoisen asukkaat muutamia vuosikymmeniä sitten). – Amerikkalainen entomo-
logi Jeffrey A. Lockwood (1999) kuvaa artikkelissaan vakuuttavasti hyönteisten, joita perintei-
sesti pidetään nisäkkäitä “alhaisempina” eliöinä, funktioita paikallisten ekosysteemien säilymi-
sen näkökulmasta Yhdysvaltain preerioilla. Hyönteiset muodostavat olennaisen osan preerioi-
den monimuotoisuudesta samalla, kun cowboy -romantiikan kautta kulttuurisesti merkitykselli-
nen lihakarja on itse asiassa ulkoa tuotu laji preerioiden näkökulmasta. Esimerkiksi heinäsirkat,
jotka kuluttavat enemmän vihreää kasvustoa kuin karja, ovat tärkeitä monien muiden lajien
kuten esimerkiksi virusten, sukkulamatojen, punkkien, kärpästen, koppakuoriaisten jm. säily-
misen kannalta. Lockwoodin (1999, 372) mukaan “useimmat heinäsirkat useimpina vuosina
useimmilla paikoilla eivät ole taloudellisesti vahingollisia ja saattavat olla ekologisesti hyödyl-
lisiä”.
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Oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä voi kuitenkin tarkastella myös puhtaasti
sosiaalisesta näkökulmasta, joskin tästäkin näkökulmasta ympäristöhyötyjen arviointi on
hyvin vaikeaa. Yhtäältä “ympäristöhyödyt” (kuten luonnonmaiseman kauneus) poikkeavat
muista yhteiskunnallisista hyödykkeistä ainakin jakamattomuutensa vuoksi: niitä ei jaeta
suoraan yksittäisille ihmisille, vaan esimerkiksi puhdas ilma tai suojeltava putkilokasvi on
kollektiivinen hyödyke. Toisaalta ympäristöarvot on määriteltävä niiden ympäristöresurs-
sien todellisen – myös tulevan – käytön arvon (esim. maa- ja metsätalousmaan tuotto),
optioarvon eli suojelun seurauksena syntyvän arvon ja olemassaoloarvon eli sen arvon,
jonka suojelu takaa jollekin ympäristöresurssille, kuten kauniin maatalousmaiseman kes-
ken. Kolmanneksi kustannus-hyöty -laskelmien kannalta ongelma on, että ympäristöhyö-
dyt ovat pikemminkin arvoihin perustuvia arvostelmia kuin preferenssejä: kaikkien ympä-
ristöhyödykkeisiin liittyvien hyötyjen ja haittojen arviointiin käytettävä tieto on vielä vai-
keammin saatavissa kuin esimerkiksi kulutushyödykkeistä saatava tieto. Mark Sagoff
toteaa, että ihmisten tehdessä arvioita ympäristöstä he käyttäytyvät kansalaisina eivätkä
kuluttajina (sit. Miller 1999, 162–165).

Ilman puhdistaminen tai kasvin rauhoittaminen ekologisen monimuotoisuuden nimissä
edellyttää uhrauksia joissakin ihmisryhmissä. Päästöilman puhdistamiseksi tuotantolaitok-
sen täytyy investoida päästöjen torjuntaan, ja maanomistajan on joissain tilanteissa luovut-
tava omasta tuotantoresurssistaan vastikkeetta tai tiettyä korvausta vastaan. Näiden ympä-
ristöhyötyjen ja taloudellis-sosiaalisten uhrauksien keskinäinen arviointi on usein ongel-
mallista, johtuen niiden yhteismitattomuudesta. Ympäristöpolitiikalla on joka tapauksessa
aina myös jakovaikutuksensa: sen edut ja haitat kohdistuvat eri tavoin eri ryhmiin ja yksi-
löihin. Miller (1999, 153) toteaa, että etukäteen on usein vaikea määritellä, kohdistuvatko
edut ja haitat tasapuolisesti yhteiskunnan hyvä- ja vähäosaisten kannettaviksi. Ympäristö-
hyötyjen (kuten puhdas ilma tai putkilokasvien katseltavuus ja vaikutus koko ekologisen
järjestelmän hyvinvointiin) voidaan usein odottaa jakautuvan melko tasaisesti kansalaisten
kesken. Ellei niiden kustannuksia jaeta esimerkiksi verotuksen avulla progressiivisesti, net-
tovaikutuksen hyvinvoinnin jakautumiseen voi olettaa olevan regressiivisen.

Ympäristöongelmia ja toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi on kuitenkin suhteellisen
pitkään tarkasteltu oikeudenmukaisuusnäkökulmalle ulkopuolisina. On ajateltu, että ympä-
ristöongelmat ovat niin polttavia, ettei niiden ratkaiseminen ole erityinen oikeudenmukai-
suuskysymys. Tämä on ollut tyypillistä erityisesti ympäristöfilosofiassa. David Millerin
mukaan (1999, 150) yhtäältä on kiinnitetty huomiota laajoihin ja mullistaviin ympäristöuh-
kiin ja katastrofeihin siinä määrin, ettei aikaa ole jäänyt oikeudenmukaisuuskysymysten
pohdinnalle. Toisaalta ympäristöuhkien kohteena olon ja yhteiskunnallisen epätasa-arvon
kokemisen on katsottu käyvän yksiin niin, että yhteiskunnallisesti heikoimmassa asemassa
olevat olisivat aina muita useammin kärsineet myös ympäristöuhkista ja -katastrofeista.
Joissain yhteyksissä on puhuttu myös David Harveyn (1999, 154) esittelemin termein
“ekorasismista” tai “myrkkykolonialismista”. 

Viimeksi mainittu lähtökohta on esimerkiksi Worldwatch Instituutin tutkijalla Aaron
Sachsilla (1995, 5–8), joka pyrkii raportissaan hakemaan yhteistyöpintaa ympäristö- ja
ihmisoikeusjärjestöille. Hän aloittaa raporttinsa selostamalla tunnetun brasilialaisen ympä-
ristöaktivistin Chico Mendesin murhaa. Mendes taisteli Amazonin sademetsien tuhoamista
vastaan, kumipuuta hyödyntävien tovereidensa ja heidän elinmahdollisuuksiensa puolesta
ja piti itseään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajajana. Chico Mendesin murha herätti
myös ihmisoikeusaktivistien huomion. Ihmisoikeusaktivistien ja luonnonsuojelijoiden
yhteistyö sai tällöin ensimmäistä kertaa laajaa huomiota julkisuudessa.
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Sachs kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka teollisuusmaissa syntyneitä myrkyllisiä
jätteitä ja niissä kiellettyjä myrkkyjä ja torjunta-aineita viedään kehitysmaihin. Hän toteaa
myös, että Yhdysvalloissa “värillisten todennäköisyys asua vaarallisten jätteiden käsittely-
laitosten läheisyydessä on kaksinkertainen verrattuna valkoisiin”. Vuodelta 1948 peräisin
olevassa YK:n Ihmisoikeuksien julistuksessa ihmisoikeuksien on katsottu jakautuvan kah-
teen eri kategoriaan: yhtäältä kansalaisoikeuksiin, jotka liittyvät muun muassa mielipiteen
ilmaisun vapauteen ja vapauteen kidutuksesta, ja toisaalta laajempiin, yhteisöllisiin oikeuk-
siin: terveyteen, ruokaan, asuntoon ja työhön. Ympäristörasismi sotii siis eräiltä osin ihmis-
oikeusjulistusta vastaan. (Sachs 1995,10–12.) Mielenkiintoista on kuitenkin huomata, että
ihmisoikeusjulistusta voidaan käyttää myös eräitä omistusoikeuteen kajoavia ympäristön-
suojelutoimenpiteitä vastaan. Esimerkiksi MTK:n ympäristölakimies Kalevi Laaksonen
(1998, 115–117) perustaa väitöskirjassaan, jossa tarkastellaan kiinteän omaisuuden perus-
tuslainsuojaa, näkemyksensä eri kansainvälisiin sopimuksiin kuten ihmisoikeusjulistuk-
seen. Hän siteeraa ensiksi julistuksen 10 artiklaa, joka kuuluu seuraavasti: “Jokaisella on
täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti kuullaan riippumatto-
massa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan mää-
rättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä.” Artikla 17 viittaa taas suo-
raan omaisuuden suojaan: “Jokaisella on oikeus omistaa omaisuutta yksin tai yhdessä tois-
ten kanssa. Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen omaisuuttaan.” Kuten sekä
Sachs (1995, 12) että Laaksonen (1998, 116) toteavat, dokumentti ei kuitenkaan ole halli-
tuksia sitova vaan sisältää pelkästään ne periaatteet, jotka on otettava huomioon lainsää-
dännössä.

Omaisuuden suojaa on käsitelty YK:n julistuksen pohjalta myös Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksen ensimmäisessä artiklassa, jossa todetaan (sit. Laaksonen 1998, 119) seuraa-
vasti: “Jokaisella luonnollisella tai yksityishenkilöllä on oikeus nauttia rauhassa omaisuu-
destaan. Keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan paitsi julkisen edun nimissä ja laissa
määrättyjen ehtojen sekä kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti.” Jat-
kossa todetaan kuitenkin, etteivät “ … määräykset … kuitenkaan saa millään tavoin hei-
kentää valtioiden oikeutta saattaa voimaan lakeja, jotka ne katsovat välttämättömiksi omai-
suuden käytön valvomiseksi yleisen edun nimissä tai taatakseen verojen tai muiden mak-
sujen tai sakkojen maksamisen.” Omaisuuden suoja on näin ollen alisteinen kansainväli-
selle oikeudelle ja luonteeltaan ehdollinen. Valtio voi siis säätää sellaisia lakeja (esim. luon-
nonsuojelulakeja), joissa omaisuuden käyttöä valvotaan “yleisen edun nimissä”. Tämä
“yleinen etu” on tulkintakysymys esimerkiksi ympäristöasioissa.

Sachs (1995, 13) viittaa raportissaan “useisiin huonosti suunniteltuihin luonnonsuojelu-
projekteihin, joita on toteutettu paikallisten ihmisten ihmisoikeuksien kustannuksella”. Esi-
merkiksi mainitun Chico Mendesin ystävä Osmarino Amáncio Rodrigues toteaa Amazonin
sademetsien suojelijoista (mt, 13): “He eivät käsittäneet, että metsissä oli myös ihmisiä.”
Ympäristönsuojeluun liittyviä ihmisoikeusloukkauksia, joista Sachs (1995, 14–18) mainit-
see joitain esimerkkejä, on tapahtunut ennen muuta kehitysmaissa. Esimerkiksi Keniassa
Amboselin kansallispuiston perustaminen pakotti Masai -paimentolaiset muuttamaan
perinteisiltä asuinalueiltaan muualle (mt, 11–12). Sachs toteaa, että “ympäristönsuojelijat
eivät koskaan voi saavuttaa tavoitteitaan kunnioittamatta paikallisten ihmisten oikeuksia”.
Yhtälailla hän tosin kertoo esimerkkejä siitä, kuinka ympäristönsuojelijat ovat eri yhteyk-
sissä olleet uhkailujen ja väkivallan kohteina. Niinikään runsaasti esimerkkejä löytyy siitä,
kuinka myös paikalliset ihmiset ovat ympäristöongelmien uhreina alkaneet ajaa oikeuksi-
aan ympäristönsuojelijoina (Sachs 1995, 17 ja 23–33.)
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Epäoikeudenmukaisuuksia ilmenee globaalilla tasolla myös siinä, kuinka 21 prosenttia
maailman väestöstä asuu kehittyneissä maissa mutta kuluttavat 86 prosenttia maailman alu-
miinista, 81 prosenttia paperista, 80 prosenttia raudasta ja teräksestä, 75 prosenttia energi-
asta ja 61 prosenttia lihasta. Edelleen teollisuusmaiden osuus vaarallisten jätteiden tuotan-
nosta on 90 prosenttia, josta huomattava osa kuljetetaan varastoitavaksi kehitysmaihin.
Ongelman muodostaa myös se, ettei kehitysmaiden viljelijöille ole opetettu turvallisia tor-
junta-aineiden käyttötapoja, jolloin niiden levittäminen muodostaa myös välittömän ter-
veydellisen uhkan viljelijöille. (Sachs 1995, 25–27.)

3.1.4 Ympäristöpolitiikka ja poliittinen konsensus

Kysymys politiikan toteuttamisesta on noussut esille monilla eri politiikan alueilla. Poli-
tiikan tutkimuksessa lähdettiin aluksi liikkeelle top-down -tyyppisestä politiikasta, jossa
selvitettiin poliittisten päätösten vaikutuksia kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Tutki-
mus kuitenkin laajeni vähitellen bottom-up –tyyppisen politiikan eli kansalaisten ja kan-
salaisjärjestöjen osallistumismahdollisuuksien, tarkasteluun. Yearleyn ja kumppaneiden
käsitys on, että tällaiselle bottom-up –tyyppiselle ympäristöpolitiikalle pitäisi olla hyviä
mahdollisuuksia Euroopassa. (Yearley jm. 1994, 6–7.) Esimerkkinä tämän tyyppisen poli-
tiikan mahdollisuuksista käy Euroopan unionin maatalouskomissaari Franz Fischlerin
koolle kutsuma, vuonna 1996 järjestetty Corkin maaseutukonferenssi. Sen mukaan nime-
tyssä Corkin julistuksessa ehdotetaan bottom up -periaatetta noudatettavaksi myös maa-
seutupolitiikassa (ks. Malinen 2000, 33).

Käytännössä tällainen bottom up -politiikka edellyttäisi päätöstentekoa yhdessä kansa-
laisten kanssa eikä pelkästään ylätasolla tapahtuvaa suunnittelua, politiikan toteuttamista ja
sen vaikutusten kontrollointia. Tällaisessa politiikassa tulisi ottaa huomioon myös kulttuu-
riset ja alueelliset erilaisuudet selvittämällä kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason eri-
tyisvaatimuksia tietyn agendan toteuttamiseksi (Yearley jm. 1994, 13). Niin ympäristöpo-
litiikassa kuin politiikassa yleensäkin tulisi näin pyrkiä jo ennakolta mahdollisimman laa-
jaan konsensukseen politiikan tavoitteista ja keinoista. Tämä on tietysti haastava mutta
välttämätön menettely suunnittelun ja politiikan demokratisoimiseksi.

Taulukko 3. Typologia konsensuksen muotoutumisesta ympäristöpolitiikassa Scapplen
(1998, 371) mukaan.

Konsensus ongelman määrittely- 
ja ratkaisuvaiheissa

 Konsensus ongelman määrittelyssä

Alhainen Korkea

Konsensus 
ongelman 
ratkaisussa

Alhainen Kyvyttömyys ongelman 
hedelmällisessä määrittelyssä

Kilpailun painottaminen
Ongelman ratkaisuprosessi tehoton

Puutteita motivaatiossa
Ongelman ratkaisemisen 

pohjustaminen pulmallista
Riittämätön strategia ratkaisun 

etsintään

Korkea Johtajuus ratkaiseva tekijä
Halukkuutta olla yhteistyössä 
mielipide-eroista huolimatta

Motivaatio korkea

Ongelman ratkaisemisen 
pohjustaminen menestyksellistä

Luovuutta
Kulttuuriset erot kyetään 

minimoimaan
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Karrin Scapplen (1998) mukaan konsensuksen muotoutumista voidaan tarkastella
yhtäältä ongelman muotoilun ja toisaalta ongelman ratkaisun näkökulmista. Tähän liittyen
hän esittää typologian, jossa pyritään teoreettisella tasolla paikantamaan konsensuksen
muotoutumisen ongelmakohtia ympäristöpolitiikassa ja -hallinnossa. Konfliktiteoreettisen
näkemyksen mukaan ympäristöongelman määrittely ja tarkempi artikulointi lähtee aina eri-
laisten intressiryhmien ja niiden välisten konfliktien olemassaoloa. Elleivät erilaiset ympä-
ristöön liittyvät intressiryhmät kykene artikuloimaan intressejään riittävän selkeästi, on
konsensuksen saavuttaminen vaikeaa. Tässä ympäristöliikkeillä, kuten niiden vastustajal-
lakin, on keskeinen rooli. Ilman niitä ympäristökysymyksiin ei ehkä kiinnitettäisi riittävästi
huomiota. Pelkästään yksilötasolla liikkuva ongelmanmäärittely ei saavuta riittävää julki-
suutta. Ongelman määrittely ja ratkaisu ei myöskään etene ilman valtion välittävää roolia.

Ongelman ratkaisun pohjustaminen edellyttää eri intressiryhmien tarkkaa kuulemista.
Tunnistamattomien ja/tai ratkaisemattomien konfliktien vallassa oleva yhteiskunta ei voi
toimia häiriöttömästi. Siksi konfliktien ratkaisulla pyritään ”hyvän yhteiskunnan” ominai-
suuksiin kuuluvaan konsensukseen. Tärkeää on myös oppia tuntemaan erilaisia ryhmäpoh-
jaisia kulttuureja ja niiden välisiä eroja. Täten esimerkiksi pelkkä tiettyjen ryhmien syyttely
ei voi johtaa ratkaisuun vaan pikemminkin konfliktin voimistumiseen. Esimerkiksi Juha
Vettenniemi (2000, 26) korostaa, että ympäristöviranomaisten yhteistyö viljelijäväestön
kanssa lisäisi näiden ympäristöystävällisyyttä. Tämä vähentäisi myös luonnon vahingoitta-
mista protestimielessä tai tiettyjä ratkaisuja ennakoitaessa. Toisaalta hänen mukaansa
“yhteistyöllä voitaisiin saada aikaan toimivampi ympäristöstrategia, sillä tällöin käytössä
olisi myös maanviljelijöiden kokemuksen ja perinteiden tuomaa tietotaitoa”. 

Yleensä yhteiskunnan ylätasolta lähtevää ekologisen modernisaation tarjoamaa näkö-
kulmaa voi kritisoida eräänlaisena länsimaisen modernisaation ja modernisointipolitiikan
jatkeena. Sen käyttöä tutkimuksen lähtökohtana voidaan kuitenkin perustella. Esimerkiksi
tämän tutkimuksen näkökulmasta on vaikea olettaa MTK:n toimivan ekologisen rakenne-
muutoksen airueena. Pikemminkin sen voi olettaa suhtautuneen penseästi ympäristöongel-
mien tunnustamiseen ja ympäristöpolitiikan laajentamiseen. Maatalouden voi kuitenkin
olettaa muuttuneen ympäristöystävällisemmäksi sille ulkoisen ekologisen modernisaation
paineessa. Toisaalta voi painottaa Tirkkosen (2000, 45–47) näkemystä ekologisesta moder-
nisaatiosta analyyttis-deskriptiivisenä käsitteenä. Se tarjoaa erään tulkinnallisen viiteke-
hyksen MTK:n kantojen mahdollisille muutoksille.

3.2 Metodologisia lähtökohtia

Tutkimukseni empiirisessä osassa tarkoituksenani on selvittää, kuinka ympäristöongel-
mia on konstruoitu MTK:n piirissä. Tämä lähtökohta ei kuitenkaan rajaa pois sitä, että
konstruointi voitaisiin nähdä reaalisena sosiaalisena toimintaprosessina. Seuraavaksi etsi-
täänkin lähtökohtia sille, kuinka havaintojen tulkinnassa voidaan hyödyntää yhtäältä
konstruktionistista ja toisaalta kriittiseen realismiin nojautuvaa metodologiaa havaintojen
tulkinnassa.



74
3.2.1 Konstruktionismi

Konstruktionismin radikaalia muotoa kutsutaan konstruktivismiksi, joka liitetään usein
postmodernin tiedekäsityksen syntyyn ja kehitykseen. Postmoderni ajattelu ei kuitenkaan
ole mikään yhtenäinen suuntaus, vaikka siihen sisältyy kriittinen suhtautuminen moder-
niin tieteeseen. Esimerkiksi Pauline Rosenau (1992a ja 1992b) jakaa postmodernin tie-
teellisen ajattelun skeptiseen ja affirmatiiviseen suuntaukseen. Skeptinen postmodernis-
mi on luonteeltaan relativistinen. Sitä luonnehtii Rosenaun (1992b, 77) Baudrillardilta
lainaama määritelmä, jonka mukaan “teorian salaisuus on siinä, että totuutta ei ole ole-
massa”. Se hylkää rationaliteetin ja mahdollisuuden arvioida tutkimustulosten ja tulkinto-
jen totuudellisuutta. Edelleen sosiaalista todellisuutta pidetään järjestymättömänä, kuvi-
telmana ja kielellisenä sopimuksena. Filosofisella tasolla tällainen kanta tarjoaa myös
herkullisia mahdollisuuksia omalle kritiikilleen. Ympäristöpolitiikan ja yleensäkin yhteis-
kuntapolitiikan näkökulmasta skeptinen postmodernismi on kestämätön: poliittisia ja
muitakin sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ratkaisuja voidaan tämän mukaan tehdä vaikka-
pa arpaa heittämällä tai korteista katsomalla. Affirmatiiviset postmodernistit taas suhtau-
tuvat myönteisemmin rationaalisuuteen ja myös tutkimustulosten rationaaliin arviointiin.
Vaikka he pitävät sosiaalista todellisuutta sosiaalisesti konstruoituna ja sosiaalisia tapah-
tumia tilanneriippuvana, voidaan heidän mukaansa tutkimustuloksia ja tulkintoja arvioi-
da rationaalisin kriteerein. Edelleen he – toisin kuin skeptiset positivistit – suhtautuvat
myönteisesti rationaalisen politiikan mahdollisuuksiin (Rosenau 1992a, 138–155).

Postmodernistista tieteenteoriaa on kritisoinut muiden muassa Gerard Delanty. Hän esit-
tää seuraavia vastaväitteitä postmodernismia ja sen dekonstruktionistista metodologiaa
kohtaan:
1) Lähinnä kulttuurin tutkimukseen perustuva postmodernismi korostaa ennen muuta

kulttuurissa olevaa yleistä, jolloin toiminnan ongelma jää sille suhteellisen merkityk-
settömäksi. Postmodernismi epäonnistuu toiminnan, kulttuurin ja rakenteen välisten
suhteiden selvittämisessä.

2) Toimintaa ei voi redusoida kulttuuriin eikä yhteiskuntaa voi tulkita pelkästään teks-
tinä. Kulttuurintutkimuksesta peräisin olevaa käsitystä kirjoittajan kuolemasta ei
yhteiskuntatutkimuksessa voi rinnastaa subjektin kuolemaan, vaan kyseessä on väärä
analogia.

3) Normatiivisessa mielessä postmodernismi on problemaattinen useasta eri näkökul-
masta. Ensiksikin siinä pyritään legitimoimaan kulttuurirelativismia. Toiseksi se on
eräänlaista konsumerismin legitimointia, jossa valtaan ja dominaatioon liittyvät kysy-
mykset jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Kolmanneksi postmodernismin ja liberalis-
min suhde jää epäselväksi. Neljänneksi kirjallisuuskritiikin uusien ideoiden
(postkolonialismi) vaikutuksesta postmodernismi hyväksyy nationalismin. Viiden-
neksi postmodernismi on kykenemätön käsittelemään solidaarisuutta, jonka se näkee
voivan perustua vain foundationalismiin. Yleisesti postmodernismi on riittämätön rat-
kaisu tiedon alimääräytyvyyden ongelmaan.

4) Postmodernismia luonnehtii ranskalaiselle filosofialle ominainen retorinen kirjoitus-
tyyli. Koska formaalista argumentointia pidetään modernismille tyypillisenä piir-
teenä, sen merkitystä väheksytään.

5) Postmodernin yhteiskunnan luonne jää usein hämäräksi. Siinä myös liioitellaan popu-
laarikulttuurin demokraattista luonnetta. (Delanty 1997, 107–109.)

Tavallisesti erotetaan toisistaan myös radikaali eli psykologis-individualistisesti painot-
tunut konstruktivismi ja sosiaalinen konstruktivismi (Schwandt 1997 19–20; Kämäräinen
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ja Haapasalo 1998, 53), mikä sosiaalitieteellisessä ja filosofisessa keskustelussa vastaa
jaottelua globaali vs. lokaali konstruktivismi (Aspers 1999, 124). Sosiaalinen konstrukti-
vismi perustuu näkemykseen sosiaalisten suhteiden ratkaisevasta merkityksestä tiedon-
muodostuksessa. Kämäräisen ja Haapasalon mukaan oppiminen ei ole arvojen, normien ja
tiedon sisäistämistä vaan elämän järjestämistä koskeva prosessi. Tieto on myös “yksilön
sosiaalisissa ja kulttuurisissa siteissä syntynyt kommunikaatiomuoto” eikä niinkään abso-
luuttinen ja ulkoa omaksuttu totuus. (Kämäräinen ja Haapasalo 1998, 53.)

Radikaalin konstruktivismin näkökulmasta voi yrittää teoreettisesti hahmottaa sitä pro-
sessia, kuinka ympäristökysymysten omaksuminen tapahtuisi maatalouden piirissä.
Kyseessä ei ehkä olekaan pelkkä uusien ja pehmeiden ympäristöarvojen omaksuminen,
mikä näkyisi kyselytutkimusten arvo- ja asennemittareissa. Sen sijaan viljelijät perustavat
ajattelunsa ja toimintansa aiempiin kokemuksiinsa, joiden pohjalta tietyt ratkaisut rajautu-
vat mahdollisuutena pois joko käytäntöön tai ajatusmaailmaan soveltumattomina. Tästä
näkökulmasta monet ideologisesti latautuneet ympäristöaatteet saattavat näyttäytyä heille
vierailta ja jopa heidän elämismaailmaansa uhkaavilta.

Ympäristösosiologiassa sosiaalisella konstruktionismilla on omat edustajansa, jotka
tosin useimmiten kannattavat maltillista eli lokaalista konstruktionismia. Yhtenä heistä voi
mainita John A. Hanniganin (esim. 1995). Myös Ulrich Beckin (esim. Beck 1990) tuotan-
toa voi pitää konstruktionistisena, joskin hänen suhteensa tieteelliseen tietoon on hieman
ristiriitainen. Eräs Beckin keskeisiä teemoja on tieteen sosiaalinen organisaatio ja sen
konstruoima tieto. Hän erottaa toisistaan traditionaalisen ja refleksiivisen modernisaation
Ensiksi mainitussa tiede kohtaa kehittelemiensä tuotteiden aiheuttamat häiriöt ja sekundaa-
riset ongelmat ympäristöongelmina. Toiseksi mainitussa ne ovat vastatusten eräänlaisen
läpitieteellistymisen kanssa, joka ulottuu tieteen perusteisiin ja seurauksiin. Beckin mukaan
vielä 1960-luvulle saakka tiede saattoi esitellä ajatuksiaan yleisölle, joka ei kyseenalaista-
nut tieteen saavutuksia. Nykyään tieteen pyrkimyksiä ja saavutuksia ei enää kuitenkaan tar-
kastella itsestäänselvyyksinä. Ihmiset epäilevät sanomatta jäänyttä, pohtivat sivuvaikutuk-
sia ja epäilevät pahinta. (Delanty 1997, 118–119.)

Tieteen kehitys tapahtuukin nykyisin riskiyhteiskunnan ehdoilla, mikä sisältää tieteen
ulkopuolisen yleisön tieteen kritiikin. Tätä Beck kutsuu refleksiiviseksi tieteellistymiseksi
eli tieteellistyneen yleisön harjoittamaksi tieteen itsekritiikiksi. Tiede ei enää voi pysytellä
perinteisissä valistuksen asemissa tabujen rikkojina, vaan sillä on myös vastakkainen rooli
tabujen pystyttäjänä. Täten tieteen sosiaalinen funktio vaihtelee toimintamahdollisuuksien
avaamisen ja sulkemisen välillä. Nämä vastakkaissuuntaiset odotukset synnyttävät ristirii-
toja ja jakoja myös tieteen sisällä. (Delanty 1997, 120.) 

Eräs esimerkki tieteen sisäisistä ristiriidoista löytyy esimerkiksi suomalaisesta metsä-
keskustelusta (esim. Väliverronen 1996). Tutkiessaan saaristomeren rehevöitymisen ja
kalankasvatuksen välisiä yhteyksiä myös Peuhkuri (2000, 41) toteaa, kuinka eräs “ympä-
ristöhallinnon piirissä tehty tutkimus ei saa yliopistollisen biologian edustajilta varaukse-
tonta arvostusta. Tieteen universaaleihin kriteereihin vedoten tämän tutkimuksen tieteelli-
nen taso samoin kuin sen edustajien oikeus esiintyä tutkijoina kiistetään.”

Tieteen tulosten ja julkisuuden välinen suhde on monitahoinen. Esimerkiksi Väliverro-
nen (1996) erottaa toisistaan viisi näkökulmaa, jotka kuvaavat sanomalehtien tapoja käsi-
tellä tiedettä ja tutkimustuloksia. Näitä ovat popularisointi, orientaatio, ympäristöpoli-
tiikka, legitimaatio ja tiedekritiikki. Popularisointi on – verrattuna tiedekritiikkiin – suh-
teellisen passiivinen tapa kirjoittaa tutkimustuloksista. Orientaatiolla tarkoitetaan journa-
lismin tapaa etsiä ja määritellä ympäristöongelmia yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta.
Legitimaatiotarkastelussa tiedettä pohditaan rahoituksen, organisoitumisen ja yhteiskun-
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nallisen oikeutuksen näkökulmista. Väliverrosen mukaan monet tieteenalat joutuvat sovel-
tamiensa käytäntöjen johdosta laajoihin poliittisiin testeihin. Kyse on siitä, voidaanko tie-
teen organisoitu vastuuvapaus alistaa vastuullisuudelle. Esimerkiksi Ulrich Beck myöntää
epätietoisuutensa siitä, ovatko itse riskit vai pelkästään käsityksemme niistä intensifioitu-
neet. Konstruktivistina hän on taipuvainen asettumaan jälkimmäiselle kannalle. (Väliver-
ronen 1996, 156–158.)

Edellä käsitellyssä ”tieteessä” on kyse lähinnä luonnontieteistä ja niiden pohjalta synty-
neistä soveltavista tieteenaloista, joita ei voi määritellä yksin positivismiksi. Tieteen sosi-
aalinen organisaatio on usein ristiriidassa positivismin premissien (tieteismi, neutraalisuus
ja objektiivisuus) kanssa. Uudessa, yhteiskunnan ja tieteen toisiinsa kytkevässä diskurs-
sissa objektiivisuuden paikalla on yhteiskunnallinen vastuullisuus, josta Beck toivoo uuden
moderniteetin perustaa. Yhteiskuntatieteiden tehtäväksi Beck näkee sen roolin vaihtoehtoi-
sen tieteellisen rationaliteetin konstruoinnissa. Tieteen ja käytännöllisen kokemuksen
yhteensovittaminen on keskistä tieteen konstruktivistiselle ymmärtämiselle. Beckin
mukaan tämä yhteiskuntatieteiden tehtävä ulottuu myös itse luonnontieteiden alueelle.
Synnytettyään yleiseen tietoisuuteen latentin refleksiviteetin, haasteeksi on muodostunut
siirtää tämä refleksiviteetti tieteen sisälle. (Delanty 1997, 121.) Beckiä onkin kritisoitu
siitä, ovatko riskit hänen mukaansa konstruoituja vai todellisia. Sen myöntäminen, että ris-
kit ovat todella olemassa merkitsisi luottamista validiin tieteelliseen tietoon, jota hän itse
asiassa kritisoi. (mt, 132.)

Ympäristöongelmat voidaan yhtäältä nähdä olemassa ja todistettavissa olevina. Toi-
saalta niiden määrittely voi saada hyvinkin erilaisia muotoja. Jos ajatellaan jonkin yhteis-
kunnallisen järjestön tai organisaation ajatuksia ympäristöongelmista, ovat ne aina konst-
ruktioita. Järjestö tulkitsee ja konstruoi ongelmia omien tieteellisen tiedon ja omien intres-
siensä pohjalta.

Taulukko 4. Ympäristöongelmien konstruointiin liittyvät tehtävät John A. Hanniganin
(1995, 42) mukaan.

Ympäristöongelmien 
konstruointi

Ympäristöongelmien
esittäminen

Määrittelykamppailut

Ensisijaiset tehtävät ongelman paljastaminen
ongelman nimeäminen
väitteen perusteiden määrittely
toimintaparametrien aset-
taminen

huomion herättäminen
väitteen legitimointi

toiminnan 
aikaansaaminen
tuen mobilisointi
toiminnan oikeuttaminen

Keskeinen 
toiminta-areena

tiede joukkotiedotus politiikka

Pääasiallinen todis-
tamisen perusta

tieteellinen moraaliset perusteet juridiset perusteet

Tieteen keskeiset 
roolit

trendien seuraaja
teorian testaaja

tiedonvälittäjä soveltava politiikan tutkija

Mahdolliset kon-
struoinnin karikot

selkeyden puute
monimerkityksellisyys
ristiriitaisia tieteellisiä todis-
teita

heikko näkyvyys
ajankohtaisuuden menet-
täminen

suostuttelu
kyllästyminen kysy-
myksen käsittelyyn
vastakkaiset vaateet

Menestymisen 
strategiat

kokeellinen näyttö
tietovaateiden virtaviivaisuus
tieteellinen työnjako

kytkeytyminen suosittuihin 
kysymyksiin ja syytekijöihin
dramaattisen, verbaalisen ja 
visuaalisen esityksen käyttö
retoriset taktiikat ja strategiat

verkostoituminen
teknisen asiantuntemuk-
sen kehittäminen
politiikan mahdollisuus- 
rakenteiden laajentaminen
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John A. Hannigan (1995, 55) näkee ympäristöongelman menestykselliselle konstruoin-
nille useita ehtoja:
1) Tieteellä auktoriteettiasema väitteen määrittelyssä ja perustelemisessa.
2) Tieteen tulosten popularisoijat muodostavat sillan tieteen ja ympäristöliikkeiden

edustajien välille.
3) Joukkotiedotuksen kiinnostuessa asiasta ympäristöongelma kehystetään aidoksi ja

merkittäväksi.
4) Ympäristöongelman dramatisoidaan symbolisin ja visuaalisin keinoin.
5) Ongelman konstruoinnissa on kyettävä osoittamaan ongelman ratkaisemiseen tarvit-

tavien toimien edellyttämät taloudelliset kannusteet.
Institutionaalisen edunvalvojan on lisäksi kyettävä varmistamaan sekä ongelman legitii-

misyys että siihen liittyvän toiminnan jatkuvuus. 
Ympäristöongelmaa ei voi olla modernissa maailmassa olla ilman sen jonkinlaista tie-

teellistä perustelua. Ongelman määrittely edellyttää myös julkisuutta ja sen ratkaisemisen
perustelua, joka tietysti voi olla paitsi tieteellinen ja taloudellinen myös moraalinen. Tässä
suhteessahan esimerkiksi geeniteknologian käyttöönottoa maataloudessa voidaan helposti
perustella lyhyen tähtäimen taloudellisin perustein, kun sen jyrkkä vastustus toisaalta
perustuu moraaliseen argumentointiin. Geeniteknologiakritiikin institutionaalisina sponso-
reina toimivat nykyisin useimmiten ympäristöliikkeet ja kuluttajajärjestöt. Myös muut
organisaatiot tai yritykset toimivat määrittelijöinä silloin, kun se on niiden intressien
mukaista.

Tutkittaessa ympäristöongelmien määrittelyn syntyä on tärkeää selvittää, kuka ongel-
mat määrittelee, ketkä ovat siihen osallisia ja ketkä johtavat keskustelua. Yhtä tärkeää on
myös tutkia sitä, millaisia taloudellisia ja poliittisia intressejä määrittelyyn liittyy (Hanni-
gan 1995, 43). Tästä näkökulmasta MTK:n suorittama ympäristöongelmien määrittely on
sidoksissa viljelijäväestön ja siihen kytköksissä olevien yritysten ja organisaatioiden intres-
seihin. Tämä on väistämättä otettava huomioon aineistoja tulkittaessa. Toisaalta kuitenkin
myös ympäristöliikkeillä ja ympäristöpolitiikalla on omat intressinsä, jotka eivät välttä-
mättä ole sen pyyteettömämpiä. Voi ajatella, että ympäristöliikkeille on tärkeää paitsi
ympäristöongelmien esiin nostaminen myös julkisuuden ja kannatuksen tavoittelu. Lisäksi
monet ympäristöliikkeiden ja vihreiden puolueiden kannattajat ovat nuoria ja tästä johtuen
myös itse nuoruuteen liittyvät henkilökohtaiset ja sosiaaliset seikat saattavat vaikuttaa
ympäristöliikkeiden toimintaan (ks. nuorten toiminnasta ympäristöliikkeissä esim. Järvi-
koski 1995). Aktivistit muodostavat kuitenkin aina vain pienen osan nuorisosta (ma, 87).

Myöskään ympäristöpolitiikan tavoitteiden ei aina tule katsoa olevan pyyteettömiä.
Maataloustuottajassa viitataan 1980-luvun alussa siihen, että ympäristöpolitiikka on yhte-
ydessä maanomistuksesta, alueiden suunnittelusta ja yksityismaan käytöstä käytävään
poliittiseen kamppailuun. Lehdessä kritisoidaankin usein sitä, kuinka aluesuunnittelu ja
ympäristöpolitiikka heijastavat poliittisen vasemmiston valtapyrkimyksiä. Tällöin lehdessä
uskotaan näillä toimilla pyrittävän rajoittamaan yksityistä omistusoikeutta ja keskittämään
maaomaisuuden hallintaa valtiolle ja kunnille. Rantojensuojeluohjelmaa tutkinut Matti
Nieminen (1994, 120) kirjoittaa maanomistajista, jotka suhtautuivat maahan traditionaalis-
ten arvojen pohjalta eivätkä niinkään taloudellisen rationaliteetin mukaisesti. Näin ollen
maanomistukseen liittyvissä kysymyksissä vastakkain ovat usein traditionaaliset ja muut –
kuten taloudelliset ja luonnonsuojelulliset – rationaliteetit. 
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Esa Konttinen (1996, 270–273) puolestaan korostaa sitä kulttuurista jatkuvuutta, joka
vallitsi 1960-luvun kulttuuriradikalismin ja myöhemmän ympäristöliikkeen välillä. Paitsi
kulttuurisena tämä jatkuvuus on ilmennyt myös henkilötasolla, koska eräiden ympäristöak-
tiivien ja -poliitikkojen tausta on tässä kulttuuriradikalismissa ja myös sitä seuranneessa
poliittisessa radikalismissa, uusvasemmistolaisuudessa ja sosialistisessa opiskelijaliik-
keessä. Tästä näkökulmasta saattaisi olettaa, että 1960- ja 1970-lukujen kulttuurisissa ja
poliittisissa kamppailussa on syntynyt arpia, jotka näkyvät myöhemmin ympäristöliikkei-
den, -puolueiden ja -politiikkojen toiminnan taustalla. Juuri yksityisomistus ja Suomessa
erityisen vahva talonpoikainen maanomistus saattaa olla joskus taustana sille kritiikille,
joka ympäristöpolitiikassa heijastuu suhtautumisena maatalouden ja maaseudun ympäris-
tönsuojeluun.

Yhteistä maanviljelijäväestölle, ympäristönsuojelijoille ja ympäristöpoliitikoille on kui-
tenkin vahva luottamus tieteeseen omien näkemystensä perustelijoina. Tunnettua kuitenkin
on, että tiede tuottaa usein hyvin ristiriitaisia tuloksia. Myös tieteen julkisuuden lisäänty-
minen on monimutkaistanut tieteen ja journalismin välisiä suhteita. On tiede- ja ongelma-
keskeisiä tutkijoita ja tutkijoiden välisiä julkisia debatteja, joita käydään erityisesti tutki-
mustuloksia popularisoitaessa muullakin kuin puhtaasti tieteellisellä arsenaalilla. Journa-
listit puolestaan eivät tiedettä popularisoidessaan välitä vain tietoa vaan esittävät myös
uutta tietoa sekä omia tulkintojaan ja kuviaan todellisuudesta (Väliverronen 1996, 45–46 ja
148–150). Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus edellyttää konstruktionistisen näkö-
kulman tuntemista ja hyödyntämistä. Jotta kyseessä olisi yhteiskunnallinen kysymys tai
ongelma, sen täytyy koskettaa tutkijapiiriä huomattavasti laajempaa yleisöä, vaikkakin sen
tunnistaminen saattaa tapahtua tieteen piirissä. Näin ollen pitäytyminen yksin naiivissa rea-
lismissa, jolloin ympäristöongelmat nähdään pelkästään tieteellisinä faktoina, kaventaa
ympäristösosiologian mahdollisuuksia tai jopa näivettää sitä. Konstruktionismi edellyttää
väistämättä myös epistemologisten ja tieteensosiologisten lähtökohtien pohdintaa.

Konstruktivismin juuret ovat tieteensosiologian vahvassa ohjelmassa, jonka suhde tie-
teelliseen tietoon on relativistinen. Vahva ohjelma kyseenalaistaa tieteellisen tiedon ja
näkee sen tuottamisen yksinomaan sosiaalisena toimintana, mikä on tietysti antanut tilaa
tieteellisen toiminnan analyysille. Näin ollen tieteen käytäntöihin ja tuloksiin on kiinnitetty
yhä enemmän huomiota. Tieteensosiologinen konstruktivismi ja relativismi eivät kuiten-
kaan ole tarjonneet kovin paljon substantiaalisia tuloksia. Kyseessä on ollut lähinnä tieteen
ja universaalisen epistemologian kritiikki ja dekonstruktio. Niinpä esimerkiksi Volker H.
Schmidt (2001, 140–150) oikeutetusti kritisoikin uutta tieteensosiologiaa ja siihen liittyvää
konstruktivismia sosiaalisen ylimääräävyyden, sosiologisen voitonvarmuuden (triumpha-
lism) ja perusteettoman relativismin ongelmista.

Sosiaalisen ylimääräävyyden ongelma johtaa pelkkään tieteen tulosten sosiaaliseen
selittämiseen. Tiede pitää kuitenkin sisällään myös pyrkimyksen universaaliseen tietoon.
Sosiaalisen ylimääräävyyden mukaisesti konstruktivistinen tieteenteoria tyytyy toteamaan
vain niitä heikkouksia, joita se löytää tieteellisen tutkimuksen perusteista ja epistemologi-
oista. Esimerkiksi Schmidt (2001, 142) toteaa tämän johtavan joskus myös puhtaasti luon-
toperäisten faktojen ja riippuvuuksien kiistämiseen. Niinpä esimerkiksi sukupuoli tai luon-
nonilmiöt määritellään vahvan ohjelman mukaisesti pelkkinä sosiaalisina konstruktioina
tai sopimuksina.

Sosiologinen voitonvarmuus puolestaan korostaa tieteen sosiologisen tutkimisen merki-
tystä suhteessa filosofiaan. Tässä mielessä tieteensosiologiasta ollaan tekemässä “tieteen
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kuningatarta”, joka empiirisen tutkimuksen avulla voisi korvata tieteenfilosofian. Tällöin
lähtökohtana on, että filosofeja ei pidetä riittävän informoituina reaalisista tiedon tuottami-
sen käytännöistä, joiden selvittämiseen katsotaan tarvittavan yksin tieteensosiologiaa ja
naturalistista tieteen tutkimusta. Tällöin unohdetaan helposti, että tieteen toimintaperiaat-
teiden ja normien tutkiminen on tärkeää, vaikka ne eivät aina käytännössä toteutuisikaan.
Tällainen periaatteellinen keskustelu on filosofinen tehtävä, eikä se ole mahdollista pelkäs-
tään kritisoimalla tieteen käytäntöjä. Schmidtin (2001, 147) mukaan tässä tieteensosiologia
ei voi korvata filosofiaa ilman, että se voi osoittaa myös olevansa parempaa tieteenfiloso-
fiaa. Kilpailun sijasta Schmidt kaipaakin sosiologian ja filosofian yhteistoimintaa ja tietei-
denvälisyyttä.

Perusteettomasta relativismista Schmidt (2001, 148–150) toteaa, etteivät sosiologia tai
konstruktivismi sisällä loogisesti mitään perusteita relativismille. Tätä analysoidessaan hän
käyttää australialaisfilosofin John Foxin erottelua eliminoiva ja yleisesti hyväksytty eli
konventionaalinen relativismi. Eliminoiva relativismi määrittelee erilaiset totuusvaateet
tietyn lähtökohdan tai näkökulman kautta: määrätyn käsityksen mukaan asiat ovat niin tai
näin. Sen puitteissa erilaiset totuusvaateet vain kontekstualisoidaan, sosiologisoidaan ja
raportoidaan. Tässä mielessä eliminoiva relativismi ei sosiologisessa muodossaan itse asi-
assa olekaan relativismia. Konventionaalinen relativismi taas arvottaa väitteitä ja totuus-
vaateita sen kulttuurin mukaan, jonka puitteissa niitä esitetään, ja tutkii pelkästään niiden
vastaavuutta kulttuurin ominaisuuksien kanssa. Sitä ei voida puolustaa sosiologisin perus-
tein: pelkästään tietyn väitteen yleinen hyväksyttävyys tietyssä kulttuurissa ei riitä osoitta-
maan tai kumoamaan sen validiutta. Sen soveltamisesta seuraa vain toteamus, että on ole-
massa useita kilpailevia ja yhteismitattomia tiedon ja etiikan teorioita. Schmidtin mukaan
relativistit yksinkertaisesti salakuljettavat joitain arvoja analyysiinsa, kun taas muut tutkijat
pyrkivät yleensä reflektoimaan arvojaan.

Pohtiessaan konstruktivistisen tiedon ja tieteensosiologian ongelmien ylittämistä,
Schmidt (2001, 150–151) päätyy painottamaan eräänlaista sosiologian ja filosofian erotta-
misen ja uudelleen yhdistämisen strategiaa. Niin konstruktivistit kuin heidän kriitikkonsa-
kin kuitenkin vastustavat tieteenalojen erottamista. Konstruktivistien mukaan tämä vai-
keuttaisi merkittävästi heidän epistemologiakritiikkiään, koska tiedon sosiaalisen ehdollis-
tamisen perusteesta luopuminen johtaisi erilaisiin normatiivisiin pohdintoihin, joihin ei voi
vastata empiirisesti. Joka tapauksessa tällainen oman analyysin rajoitteiden tunnistaminen
olisi merkki kypsyydestä eikä heikkoudesta. Konstruktivismin kriitikkojen näkökulmasta
erottamisen vaikeus johtaisi hedelmälliseen kysymyksenasetteluun koskien tieteeltä edel-
lytettyä arvovapautta. Schmidt viittaa Max Weberiin, joka paitsi tunnusti tieteen arvoperus-
tan aiheenvalinnasta lähtien, myös painotti tieteenharjoittajille suunnatussa puheenvuoros-
saan pyrkimystä tieteen arvovapauteen. Tieteiden erottelun perusta olisi siinä, että samalla
kun tieteensosiologia pyrkisi naturalistiseen empiiriseen analyysiin tiedon tuottamisesta
filosofia työskentelisi tieteen normiston luomiseksi. Näin kumpikin, tieteensosiologian
kohdatessa normatiivisuuden ongelman ja tieteenfilosofian esimerkkejä normien rikkomi-
sesta, päätyisi aidolla tavalla uusiin kysymyksenasetteluihin. Tämä taas johtaisi alojen
uuteen ja aitoon yhteistyöhön, jossa kumpikin pyrkisi hyödyntämään toistensa havaintoja
ja tuloksia.

Omaa sitoutumistaan maltilliseen – ei siis radikaaliin – konstruktionismiin Risto Heis-
kala (2000, 199–203) perustelee mielestäni onnistuneesti siten, että hän ylitulkinnoista
varoittaen painottaa a) ihmisten luontoperäisten käyttäytymistaipumusten ja tapojen, b)
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ihmisen ruumiillisuuden ja luonnonympäristön rakenteen sekä c) kokemuksellisten ja
empiiristen perustojen asettamia rajoja konstruktioille.

3.2.2 Kriittinen realismi

Kriittisellä realismilla tarkoitetaan brittiläisen analyyttisen filosofian piirissä syntynyttä
suuntausta. Sillä on yhteyksiä tieteelliseen realismiin siinä, että tieteen kohteiden näh-
dään olevan suhteellisen riippumattomia tieteen tutkimuskäytännöistä (Brown 1999, 6).
Suuntauksen johtavana edustajana pidetään Roy Bhaskaria. Muista tämän suuntauksen
edustajista voidaan mainita Russell Keat, John Urry, Andrew Sayer, William Outhwaite ja
Margareth Archer (Delanty 1997, 130).

Kriittinen realismi lähtee siitä ajatuksesta, että on olemassa ihmismielelle ulkoinen maa-
ilma, jossa voidaan havaita tiettyjä säännönmukaisuuksia. Suuntausta ei tule pitää minään
yleisenä yhteiskunnallisena teoriana tai konkreettisen tutkimuksen ohjelmana. Siinä on
kyse tieteen filosofisesta lähestymistavasta, joka on sovellettavissa yhteiskuntatutkimuk-
seen. Esimerkiksi Tim Forsythin (2001, 152) mukaan kriittisellä realismilla tai tarkemmin
hänen edustamallaan “realistisella poliittisella ekologialla” on ympäristötutkimuksessa
sekä yhtäläisyyttä että eroavuutta suhteessa konstruktionismiin. Yhtäläisyys on siinä, että
kummatkin näkevät tieteellisen, kuten muunkin tiedon konstruoituna. Eroavuus piilee
hänen mukaansa siinä, että kriittinen realismi ei hylkää tieteellisten selitysten mahdolli-
suutta ja arvoa ympäristöongelmien määrittelyssä. Erityisesti luonnontieteillä nähdään näin
olevan oma tehtävänsä ympäristöongelmien määrittelyssä.

Kriittisessä realismissa konstruktionismia kritisoidaan kolmesta eri näkökulmasta.
Yhtäältä siinä ei pyritä selittämään sosiaalisia ongelmia teollistuneiden yhteiskuntien alis-
tavien rakenteiden kuten kapitalismin, patriarkaatin ja rasismin pohjalta. Toisin sanoen
sosiaalisen todellisuuden määrittelyjä on vaikea kytkeä yhteiskunnallisiin rakenteisiin,
intresseihin ja vallankäyttöön, jos kaikki esitykset todellisuudesta ovat relativisoitavissa.
Toisaalta se ei kykene havaitsemaan niitä vaikeitakaan sosiaalisia ongelmia, joiden tunnis-
taminen olisi valtaapitävien intressien vastaista. Tällöin (ma) konstruktionismi pikemmin-
kin vahvistaa kuin haastaa poliittista status quota, ja se voidaan usein nähdä antiutooppi-
sena ja poliittisesti regressiivisenä teoreettis-metodologisena suuntauksena. Kolmanneksi
konstruktionismi ei vain dekontekstualisoi itse diskurssia vaan myös diskurssianalyytikon.
Viimeksi mainitun asema voidaan nähdä yhteiskunnan ulkopuoliseksi ja yhteiskunnalli-
sesti tahriintumattomaksi, vaikka myös jokainen diskurssianalyytikko on samalla tavalla
yhteisönsä ja yhteiskuntansa tuotetta kuin hänen tutkimuskohteensakin. Konstruktionismin
suhde yhteiskuntakritiikkiin ei kuitenkaan välttämättä ole sovittamaton. Myös kontruktio-
nisti voi kohdistaa kritiikkiä todellisuuden konstruoinnin taustaoletuksia vastaan. Tämä voi
tapahtua esimerkiksi problematisoimalla konstruoinnin taustalla olevia valtasuhteita ja –
ainakin maltillisemman konstruktionismin hengessä – selvittämällä näiden valtasuhteiden
taustoja yhteiskuntarakenteissa. Se edellyttää kuitenkin jonkinasteista käsitystä sosiaalisen
todellisuuden olemassaolosta ja yhteiskunnallisista rakenteista. (Hammersley 1996.)
Brittiläinen sosiaalimaantieteilijä ja metodologi Andrew Sayer (1992, 5–6) ilmaisee kriit-
tisen teorian lähtökohdat seuraavasti. Sitä luonnehtivat mm. seuraavat, paikoin itsestään
selvyyksiltä vaikuttavat ominaisuudet: a) maailma on olemassa tietoisuudestamme riippu-
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matta (myös Azevedo 1997, 65), b) tietomme tästä maailmasta on muuttuvaa ja teoriasi-
donnaista, c) tiedon kehitys ei ole täysin jatkuvaa eikä myöskään epäjatkuvaa, d) maail-
massa on välttämättömyyksiä eli objekteilla – olivatpa ne luonnon objekteja tai sosiaalisia
objekteja – on välttämättä tiettyjä kausaalisia voimia, toimintatapoja ja –taipumuksia, e)
maailma on rakenteistunut, f) sosiaaliset ilmiöt kuten toimintatavat, tekstit ja instituutiot
ovat riippuvaisia käyttämistämme käsitteistä, g) tiede – kuten tiedon tuottaminen ja
uusintaminen yleensäkin – on sosiaalista toimintaa ja h) sosiaalitieteiden suhteen kohtee-
seensa täytyy olla kriittinen. Nämä lähtökohdat ovat yhtäältä rajanvetoja tieteistisen ja
“vanhan” realistisen ajattelun (kohdat b, c ja e–h) mutta toisaalta myös relativismin (koh-
dat a ja d) suuntaan. Kriittisen realismin edustajat korostavat, että tiedon taustalla oleva
todellisuus on olemassa.28 Nykyinen kriittinen realismi on luonteeltaan antipositivistista.
Sen mukaan positivismi on aikalaiserhe. Siksi antipositivistisen yhteiskuntatieteiden filo-
sofian luominen ei voi perustua pelkästään luonnontieteitä vastaan kohdistetun kritiikin
perustalle (Delanty 1997, 129). 

Yhteiskuntatieteiden filosofiana kriittisessä realismissa pyritään yhdistämään kolme
metodologiaa (Delanty 1997, 130) eli siinä a) puolustetaan kausaalisten selitysten mahdol-
lisuutta, b) tunnustetaan käsitys sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta kommunikaati-
ossa päätymättä kuitenkaan konstruktivistisiin johtopäätöksiin ja c) siihen sisältyy eri suun-
tauksineen yhteiskuntakriittinen ulottuvuus. Kausaalisten selitysten mahdollisuuden puo-
lustaminen ei merkitse sitä, että tietyllä ilmiöllä olisi vain yksikäsitteiset syynsä. Kriittiset
realistit korostavat sosiaalisen elämän ja selitysten monimutkaisuutta. Esimerkiksi Joseph
M. Bryant (2000, 503–504) toteaa arvioidessaan historiallisen sosiologian lähtökohtia vas-
taan esitettyä kritiikkiä, että vaikka sosiaalisten ilmiöiden selitykset voidaan joskus nähdä
keskenään ristiriitaisina, voidaan ne samalla nähdä myös komplementaarisina. Bryant
korostaakin, että selitysten moninaisuus ja niiden keskinäiset ristiriidat eivät sulje pois
yksikäsitteistenkään selitysten mahdollisuutta. Itse asiassa sosiaalinen elämä on aina luon-
teeltaan kompleksista. Niin ovat myös sosiaalisten ilmiöiden selitykset, jotka voivat liikkua
sosiaalisen elämän eri tasoilla ja perustua hyvin erilaisiin lähtökohtaolettamuksiin. Selityk-
set ovat äärimmäisen harvoin tyyppiä, “jos X niin Y”.

Eräs Bhaskarin lähestymistavan keskeinen piirre on se, että hän näkee sosiaalisen todel-
lisuuden muodostuvan generatiivisista eli tapahtumia aikaansaavista mekanismeista.
Kyseessä on näkemys yhteiskunnasta antiatomistisena ja kausaalisesti rakentuneena. Bhas-
kar väittää, että generatiiviset mekanismit ovat riippumattomia tapahtumista, joita ne syn-
nyttävät. Nämä mekanismit eivät kuitenkaan ole universaaleja ja deterministisiä vaan kon-
tingentteja. Edelleen generatiiviset mekanismit eivät välttämättä heijastu kokemuksessa.
Tästä syystä positivismin ja empirismin perinteiset muodot eivät ole kestäviä, koska gene-
ratiivisia mekanismeja ei saada selville havainnoinnin vaan teoreettisen ajattelun avulla.
Kriittisessä realismissa erotetaan toisistaan transitiiviset ja intransitiiviset objektit. Edelli-
set viittaavat tieteen käyttämiin käsitteisiin ja jälkimmäiset todellisuuteen. Tieteen tehtävän
on tunkeutua todellisuudessa toiminnassa olevien generatiivisten mekanismien alueelle.
Yhteiskuntatieteellinen tieto on perimmiltään selittävää ja siten yhtäläistä luonnontieteelli-
sen tiedon kanssa. Tässä mielessä realistit ovat taipuvaisia korostamaan tieteiden ykseyttä
vaikkakin he hylkäävät positivismin. Mikä sitten erottaa realistit konstruktivisteista? Ero

28. Maltilliset konstruktionistitkaan eivät tosin kiistä sosiaalisen todellisuuden olemassaoloa.
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juontuu yksinkertaistaen siitä, että viimeksi mainitut painottavat vähemmän diskurssin
ulkopuolella olevaa objektiivisuutta. (Delanty 1997, 130.)

Kriittisessä realismissa erotetaan todellisuuden kolme eri ontologista tasoa: empiirinen,
aktuaalinen ja reaalinen/syvärakenteet. Näitä voidaan kuvata seuraavasti: a) empiirinen
taso muodostuu havainnoista, vaikutelmista ja tuntemuksia, b) aktuaalisella tasolla tarkoi-
tetaan tapahtumia ja asiain tiloja ja c) reaalisella tasolla (syvärakenteilla) tarkoitetaan sosi-
aalisia rakenteita, mekanismeja, voimia ja velvollisuuksia. Kriittiset realistit ovat kiinnos-
tuneita ennen muuta rakenteista, mekanismeista sekä voimista ja velvollisuuksista. Raken-
teilla tarkoitetaan sitä, että objektin osien väliset suhteet määrittävät sille ominaisia piirteitä
ja ne ovat olemassa tietoisuudestamme riippumatta. Mekanismit ovat tapoja, joilla objektin
rakenteet voivat tietyin edellytyksin aikaansaada havaittavissa olevia tapahtumia. Kriittiset
realistit puhuvat lisäksi voimista ja velvollisuuksista, jotka vaikuttavat eri mekanismien
kautta. Objektin tietty rakenne varmistaa, että objekti on kykenevä aikaansaamaan tiettyjä
asioita tietyillä ehdoilla ja että se aiheuttaa tiettyjä vaikutuksia samojen eri edellytysten
pohjalta. Nämä edellytykset ovat itsessään muotoutuneet muista rakenteista ja niihin liitty-
vistä mekanismeista. Yhteiskuntatutkimuksen tehtävänä on pyrkiä empiirisen ja aktuaali-
seen tason taakse reaaliselle eli intransitiiviselle alueelle. Toisin sanoen sen tehtävänä on
paljastaa niitä rakenteita ja mekanismeja, jotka määrittävät aktuaalisen tason ilmiöitä.
Tämä tapahtuu käsitteellistämisen ja teorian muodostuksen kautta. (Smith 1998, 299.)

3.2.3 Realistisen konstruktionismin mahdollisuus

Björn Johanssonin ja Martin Lindin (1999) mukaan kriittistä realismia ei voi kuitenkaan
pitää minään erityisen “uutena suuntauksena”. Esimerkiksi Roy Bhaskarin kirjassa A
Realist Theory of Science on selviä yhteyksiä niihin ajatuksiin, joita Mario Bunges (1979
[alkup. 1959]) esitti jo 1950-luvun lopulla ilmestyneessä kirjassaan Causality and modern
science. Molemmissa on suunnattu kritiikkiä positivismia ja empirismiä kohtaan (ma,
84). Yhteistä näille ovat myös samat ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat.

Kriittisen realismin suhdetta konstruktionismiin, dekonstruktionismiin ja relativismiin
valaissee myös käsitys viimeksi mainittujen suhteesta kritiikkiin, emansipaatioon ja poli-
tiikkaan. Jane Azevedon (1997, 272; ks. myös Callebaut & Stotz 1998, 1768) mukaan rela-
tivististen epistemologioiden suosio on johtanut nykyintellektuellien kyvyttömyyteen ottaa
kriittistä kantaa poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin, jotka vaikuttavat mil-
joonien ihmisten olemassaoloon ja elämisen laatuun. Tämä tulee erityisen selvästi näkyviin
myös ympäristöpolitiikan alueella. N. Katherine Hayles (1995, 47) kirjoittaa ystävästään,
joka on radikaali konstruktivisti. Tämä konstruktivisti väitti eräässä esitelmässään, että
kaikki, mitä luulemme tietävämme luonnosta, on konstruoitua ja että nämä konstruktiot
ovat kytköksissä historiallisesti spesifeihin diskursiivisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tilan-
teisiin. Ympäristöliikkeiden edustajien keskuudessa hämmennys oli suunnaton: jos luonto
on vain sosiaalinen ja diskursiivinen konstruktio, miksi kamppailla sen säilyttämisen puo-
lesta? Hayles (1995, 47) kysyy myös, mitä virkaa olisi luonnontieteellisellä tutkimuksella
tässä tilanteessa. Miksipä ei niiden sijasta kirjoitettaisi romaaneja tai mietelmiä?

Azevedo (1997, 272) myöntää sen, että teoriat alimäärittävät todellisuutta, ja että näin
ollen sosiaaliset ja muut arvot ovat olennainen osa yhteiskuntateorioita. Toisaalta on ole-
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massa kulttuuri- ja perspektiivineutraaleja tapoja vertailla eri teorioiden suhteellista adek-
vaattisuutta todellisuudesta tehtävien havaintojen ja niiden analyysin pohjalta. Kyse on
sosiaalisen todellisuuden kartoittamisesta. Azevedo korjaa sitä yleistä virhekäsitystä, että
luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden välillä olisi ylitsepääsemätön ero. Hänen
mukaansa on mahdollista, että uusi tieteiden yhteys on syntymässä. Välittävänä tekijänä
tässä on luonnon käsite ja sen määrittely. 

Samoilla linjoilla ovat myös Gerard Delanty sekä Phil Macnaghten ja John Urry. Delan-
tyn (1997, 127) mukaan luonnon ja ympäristön tutkiminen ja siihen liittyvät käsitteet avaa-
vat nykyisin uuden mahdollisuuden erilaisille hermeneuttisille linkeille tieteiden välillä.
Yhteiskuntatieteilijöiden keskuudessa tunnetuksi tulleen Gulbenkianin Komission raportin
mukaan “postpositivistinen luonnontiede ei enää näe luontoa muuttumattomana objektina
vaan sellaisena, jota yhteiskunta jatkuvasti muokkaa. Uudet suuntaukset luonnontieteissä
korostavat ei-lineaarisuutta lineaarisuuden sijasta, kompleksisuutta yksinkertaisuuden
sijasta, mahdottomuutta tarkastella mittausta mittaajasta riippumatta ja jopa, eräille mate-
maatikoille, laadullisen tulkinnallisen puolen paremmuutta suhteessa kvantitatiiviseen
määrittelyyn, joka on rajoittunutta täsmällisyytensä suhteen” (sit. Delanty 1997, 127).
Vaikka luonnontieteillä on oma paikkansa ympäristötutkimuksessa niiden tuottaessa tietoa
reaalimaailmasta, ei tämä tieto kuitenkaan ole läheskään aina yksiselitteistä. Kuten Tim
Forsyth (2001, 148) – tarkastellessaan kehitysmaissa tapahtuvaa ympäristömuutosta –
toteaa, ortodoksiset tieteelliset käsitykset ympäristön tuhoutumisesta eivät aina pidä paik-
kaansa. Esimerkkeinä näistä hän mainitsee 1970-luvulla virinneen keskustelun Himalajan
tuhoutumisesta Nepalin liiallisen väestönkasvun seurauksena ja 1930-luvulla Yhdysvaltain
lounaisosia ravistelleen tomumyrskyn liittämisen eroosiokysymykseen. 

Macnaghten ja Urry (1998, 173) näkevät yhteiskunnalla ja niiden fyysisillä ympäris-
töillä olevan neljä leikkauskohtaa: a) erityisten alueiden, maiden tai luonnonresurssien
hoito ja kunnossapito, b) maan ja muiden resurssien hyödyntäminen, c) ympäristön näke-
minen tieteellisen tutkimuksen kohteena ja siten tieteen systemaattisen intervention ja
sääntelyn kohteena sekä d) fyysisen ympäristön kuluttaminen, jolloin sitä ei niinkään hyö-
dynnetä taloudellisena resurssina kuin esteettisenä objektina. Heidän mukaansa (mt, 30–
31) rohkean ja vakuuttavan yrityksen sosiaalisen ja luonnon välisen suhteen uudelleenkä-
sitteellistämiseksi on esittänyt Tim Ingold (2000). Siinä ihmisten väliset suhteet nähdään
orgaanisen elämän jatkumona. Ihmisten ja luonnon välistä suhdetta jäsennetään asumisyh-
teisön (dwelling unit) käsitteellä: ihmisten suhde ympäristöönsä nähdään käytännöllisenä.
Tältä pohjalta ihmisyhteisö ja luonto muodostavat yhtenäisen elämismaailmansa, mikä
modernissa maailmassa on kuitenkin paikoin järkkynyt: ihmiset ovat etääntyneet luonnosta
mutta eivät tietysti koskaan ympäristöstään. 

Tästä käsityksestä voidaan Macnaghtenin ja Urryn (1998, 30–31) mukaan tehdä seuraa-
via johtopäätöksiä:
1) Jos ei enää ole yhtenäistä ja kulttuurista erillään olevaa luontoa, ei myöskään luon-

nontieteillä ole erityistä tutkimuskohdetta, jolla olisi selkeät ja tarkoin varjeltavissa
olevat rajat (vrt. esim. kyborgit).

2) Jos luontoa ei enää voi nähdä yksinkertaisesti luonnonomaisena vaan sosiaalisesti ja
kulttuurisesti konstruoituna, ei luontoa yksinkertaisesti voi käyttää, kuten usein on
arveltu, hyvän elämän välittömien eettisten tai moraalisten perustojen lähteenä.
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3) Sosiaalinenkaan ei ole pysynyt muuttumattomana, koska globalisaatio on tuomassa
siihen oman lisänsä (finanssi- ja rahamarkkinat, uudet globaalin kulttuurin muodot,
matkailun lisääntyminen jne.). Myöskään ympäristöongelmien määrittelylle ei ole
olemassa alueellisia rajoja.

4) Luonto ei siis enää olekaan niin selkeästi yksittäisen kansallisvaltion sisäinen kysy-
mys ympäristökysymyksetkin globalisoituvat.

Kriittisen realismin eräs saavutus näyttäisi olevan se, että se kaventaa eroja yhteiskun-
tatieteiden ja luonnontieteiden välillä myös yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuk-
sessa. Toisaalta luonnontieteiden ja erityisesti ekologian puolella on herännyt kiinnostus
erilaisiin luontoa ja ympäristöä koskeviin määritelmällisiin kysymyksiin kuten myös
ihmisten ja muiden toimijoiden vastuullisuuden pohtimiseen. Näin ollen erot tieteiden
välillä näyttäisivät olevan kaventumassa. Käytännöllisenä osoituksena ympäristötutkimuk-
sessa tästä ovat erilaiset monitieteiset ja tieteidenväliset hankkeet, joiden perustana ovat
tarpeet tiivistää yhteistyötä laajemman perspektiivin saavuttamiseksi kummallakin alu-
eella.

Phil Macnaghten ja John Urry (1998, 1–3) erottavat seuraavia yhteiskuntatieteellisen
ympäristötutkimuksen lähtökohtia. Heidän lähtökohtansa on, että ei ole olemassa “yhtä
luontoa” vaan monia luontoja, joiden määrittelystä kamppaillaan. Luonnon määrittelyyn
liittyen on heidän mukaansa olemassa kolme eri lähtökohtaa: ympäristörealismin, ympäris-
töidealismin ja ympäristöinstrumentalismin. Ympäristörealismin mukaan ympäristö näh-
dään “reaalisena entiteettinä. Ympäristöidealismissa luonnon ja ympäristön analyysi näh-
dään erilaisten “arvojen” identifiointina, käsittämisenä ja kritiikkinä. Arvojen nähdään
määrittävän tai ainakin olevan suhteessa luonnon ominaisuuksiin, aistimuksiin ja laatuun.
Ympäristöidealismi on kiinnostunut ennen muuta yksilön ja ryhmien suhtautumisista ja
reagoinneista luontoon ja ympäristöön. Tästä lähtökohdasta tavoitteena on selittää yksilöi-
den tai kollektiivisten toimijoiden intressejä.

Maatalouden ympäristöongelmien tutkimisessa voitaisiin tässä viitata edellä mainittuun
hegemoniseen blokkiin, jonka muodostavat maataloustuottajat järjestöineen, maatalous-
tuotteita ja maatalouden tuotantopanoksia valmistava teollisuus sekä näihin kiinteässä
yhteydessä oleva koulutus ja muut maatalouteen kytkeytyvät valtioelimet. Kyseessä on
ympäristöinstrumentalismi, jossa toiminta tapahtuu tämän blokin eli eräänlaisen maatalo-
usteollisen kompleksin määrittämin ehdoin.

Macnaghtenin ja Urryn (1998) mukaan mainitut kolme lähtökohtaa kuitenkin jättävät
huomiotta tai tulkitsevat väärin tai peittävät erilaisia ympäristön muutokseen ja inhimilli-
seen toimintaan liittyviä ilmiöitä. Heidän mukaansa määrätyt, erityisesti ihmisten asumi-
seen ja elinympäristöön liittyvät, sosiaalisen toiminnan muodot tuottavat, uusintavat ja
muokkaavat luontoa ja arvoja. He yrittävät näin ylittää nykyisin melko tylsän debatin rea-
listien ja konstruktivistien välillä korostamalla sosiaalisen toiminnan sisäänrakennettuja
merkityksiä. Sosiaalisella toiminnalla on heidän mukaansa monia konstitutiivisia periaat-
teita. Nämä periaatteet ovat diskursiivisesti järjestyneitä (esim. arkipuhe), fyysisiä eli
kehon kieleen kietoutuneita (esim. aistimukset), alueellisesti määriteltävissä olevia (vrt.
paikallinen, kansallinen ja globaali dimensio), ajallisesti rajautuneita (luonnonkiertokul-
kuun liittyvien aikajaksojen määrittelyihin liittyvät ongelmat) ja sidoksissa inhimillisen
toiminnan, riskinoton, toimintatapojen ja luottamuksen muotoihin. (Macnaghten & Urry
1998, 2–3.) Tältä pohjalta reagoinnit ja yhteydet luontoon ovat monimuotoisia, ristiriitaisia
ja arkielämän virtaan kätkeytyneitä. Hieman samaan tapaan myös Andrew Sayer (2000, 43)
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korostaa kriittisen realismin etäisyyttä totuuden korrespondenssiteoriaan ja näkee totuuden
kriteeriksi tiedon “praktisen adekvaattisuuden”.

Tavoitteena Macnaghtenilla ja Urrylla (1998, 3) on kehittää uutta metodologiaa tällais-
ten asioiden tutkimiseen. Tällöin kiinnostuksen kohteena on “luontopolitiikan” mahdolli-
suus eli sellainen politiikka, joka nousisi esiin ihmisten puheista, kirjoituksista ja käsitteel-
listyksistä eri aluetasoilla. Tässä tullaan lähelle edellä esiteltyä pragmatismia, jossa yhtäältä
vastustetaan dogmatismia (Light & Katz 1996, 2) eli foundationalismia ja toisaalta myös
relativismia. Pragmatismin tarkoituksena on luoda uutta strategiaa ympäristöpolitiikalle eli
etsiä yhteiskunnallisia edellytyksiä ympäristöystävällisille käytännöille. (Light & Katz
1996, 4 ja 10.)

Brittiläisperäisessä kriittisessä realismissa (esim. Sayer 1992 ja 2000) hyväksytään
todellisuuden kaksoisorganisaatio yhtäältä materiaalisena, joskin muuttuvana, ja toisaalta
teoria- ja käsiteriippuvana eli määriteltynä, tulkittuna ja konstruoituna entiteettinä. Sen
metodologinen ohjelma ei siten rajoitu pelkästään kausaliteettien etsimiseen (vrt. Wilenius
1996, 299), vaan todellisuus nähdään myös sosiaalisesti määriteltynä. Hermeneuttisuuteen
ja kriittisyyteen liittyen Andrew Sayer (1992) korostaa, että havaintomme maailmasta –
olivatpa kohteena luonnonobjektit tai sosiaaliset objektit – ovat aina teoria-, käsite- ja näkö-
kulmasidonnaisia.

Realistinen ympäristösosiologia edellyttäisi myös jonkinlaista järjestelmäteoreettista
näkökulmaa, jossa kulttuuri-, yhteiskunta- ja luonnonjärjestelmiä tarkasteltaisiin yhtey-
dessä toisiinsa (ks. esim. Luoma 1995). Tällainen tarkastelu ylittäisi ainakin ajatuksellisesti
tieteiden perinteisiä rajoja ja ulottuisi niin kulttuurintutkimuksen kuin luonnontieteellisen-
kin tutkimuksen alueille. Empiirisen tutkimuksen näkökulmasta tämä lähtökohta on kuiten-
kin niin laaja, että sitä on välttämättä rajattava. Tämä taas merkitsee sitä, että erityistieteillä
on myös oma erityinen tehtävänsä ympäristötutkimuksessa: luonnontieteilijät tutkivat
luonnonympäristöä suoraan mutta esimerkiksi ympäristösosiologisessa tutkimuksessa
korostuu erilaisten ongelmien määrittelyyn ja käsitteellistämiseen liittyvien kysymysten
pohtiminen.

Gerard Delantyn (1997) mukaan kiista positivismin ja hermeneutiikan välillä on nykyi-
sin taakse jäänyttä elämää: realistit eivät sitoudu positivismiin eivätkä konstruktivistit her-
meneutiikkaan. Hän lähtee yhteiskuntatieteiden metodologisia suuntauksia esittelevässä ja
arvioivassa kirjassaan siitä, että eräs metodologinen jako näyttäisi kulkevan nykyisin juuri
konstruktivistisen ja realistisen suuntauksen välillä. Viimeaikaiset kehityssuunnat yhteis-
kuntatieteiden metodologiassa viittaavat myös realismin ja konstruktionismin vastakkain-
asettelun lieventymiseen. Nyt vaaditaan ennen muuta konstruktionismin sisäistä kritiikkiä
ja radikaalia ja kriittistä konstruktionismia vastakohtana dekonstruktionismille ja autopoi-
eettiselle käsitykselle konstruktionismista. Ne, jotka kannattavat kriittistä konstruktionis-
mia, ovat lähempänä kriittistä realismia kuin postmodernia dekonstruktionismia. (Delanty
1997, 135–137.)

Konstruktionismin ja kriittisen realismin erottelussa olisi Delantyn mukaan siten kyse
väärästä vastakkainasettelusta. Kumpaakin suuntausta voidaankin tulkita eroja lieventä-
västä näkökulmasta. Itse asiassa näyttäisi siltä, että todellinen ero vallitseekin konstrukti-
vismin sisällä eikä sen ja kriittisen realismin välillä. Konstruktivistit jakautuvat niihin,
jotka viittaavat emansipatorisen kritiikin mahdollisuuteen, ja niihin, jotka autopoieettista
lähestymistapaa soveltaen puolustavat tieteen arvovapautta suljettuna järjestelmänä. Kon-
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struktivisteja, jotka hyväksyvät kritiikin mahdollisuuden, voisi Delantyn mukaan neuvoa
liittymään kriittisiin realisteihin. (Delanty 1997, 133–134.)

Kate Burningham ja Geoff Cooper (1999) esittävät kuitenkin vakavasti otettavia huomi-
oita realistien konstruktionismia kohtaan esittämästä kritiikistä. Realistien kritiikki on koh-
distunut ennen muuta vahvaan konstruktionismiin ja sen implikoimaan relativismiin ja tie-
teen kritiikkiin. Toisaalta siihen on sisältynyt myös epäilyjä konstruktionismin kriittistä
potentiaalia kohtaan. Mainitut tutkijat toteavat, että valtaosa konstruktionistisesta ympäris-
tösosiologiasta on ollut empiiristä ja teoreettisilta lähtökohdiltaan se on pohjautunut
yleensä heikkoon eikä vahvaan konstruktionismiin eli konstruktivismiin. Toisaalta realis-
tien kritiikki vahvaa konstruktionismia kohtaan on ollut luonteeltaan ontologista. Vahvan
konstruktionismin lähtökohtana on episteeminen suhde sosiaaliseen todellisuuteen, jossa
sosiaalisen todellisuuden olemassaoloa ei sinänsä kiistetä: sen tutkiminen kuitenkin raja-
taan tutkimusintressien ulkopuolelle kiinnittämällä päähuomio sosiaalisen todellisuuden
määrittelyjen tutkimiseen. Kriittisen realismin mukaan tämän voi olettaa aivan järkevän
lähtökohdan, joten suuntausten välinen ristiriita ei ole niin olennainen kuin realistien stan-
dardikritiikissä usein annetaan ymmärtää. (Burningham & Cooper 1999, 300–304 ja 308.)

Burninghamin ja Cooperin mukaan (1999, 306) realistien ontologinen kritiikki siitä, että
konstruktionistit kiistäisivät ympäristöongelmien olemassaolon ei osu kohdalleen. Esimer-
kiksi tunnettu konstruktionistisesti suuntautunut ympäristösosiologi, John A. Hannigan
(1995, 3) ei sitoudu äärikonstruktionismiin, jonka mukaan globaalit ympäristöongelmat
ovat tieteen, ympäristöaktivistien tai median luomuksia vailla mitään yhteyksiä todellisuu-
teen. Päinvastoin hän eksplisiittisesti ilmoittaa täysin tunnistavansa ne ongelmat, joita liit-
tyy ilmakehän, maaperän ja vesistöjen saastumiseen. Täten sekä realistit että useat konst-
ruktionistit jakavat metateoreettisella tasolla sen monistisen kannan, että ympäristöongel-
mat ovat todellisia ja että niiden ratkaiseminen edellyttää jonkinasteista myötäelämistä
ympäristöliikkeiden ja ympäristöhallinnon pyrkimysten kanssa. Tällöin voidaan nostaa
esille pragmatistien esittämä näkemys metateoreettisesta pluralismista. Voidaan kysyä,
millainen rooli näillä on ympäristökysymysten määrittelyssä ja voiko niiden puitteissa
tapahtua määrittelyjä ja ratkaisuja, jotka eivät ole puolusteltavissa. Tässä suhteessa – aina-
kin kun on kyse ympäristöongelmien määrittelyyn ja ratkaisemiseen liittyvästä toiminnasta
– strategiset ja taktiset kysymykset ovat aina keskustelunalaisia. Tällöin aiemmin esitelty
pragmatistinen lähtökohta tarjoaa edellä tarkasteltuja suuntauksia joustavamman viiteke-
hyksen tutkimukselle.

Myös kriittisen realismin edustajat jakavat sen kannan, että on sosiologisesti mielenkiin-
toista tutkia sitä, kuinka sosiaalista totuutta konstruoidaan. Kriittinen momentti saadaan
tähän tarkasteluun mukaan, kun selvitetään näiden määrittelyjen ontologisia olettamuksia
ja validiutta. Kun esimerkiksi eräs konstruktionisti pitää kalaa kalana vain siksi, että on se
kalaksi sosiaalisesti luokiteltu, ei tämä tarkoita sosiaalisen todellisuuden kieltämistä (Bur-
ningham & Cooper 1999, 309). On selvää, että kala voitaisiin periaatteessa luokitella toi-
sinkin kuin nykyisin. Jos kalaa tarkasteltaisiin kuuluvan uimakykyisten joukkoon, pitäisi
tähän joukkoon lukea myös suuri osa ihmisistä. Ulkoiseen maailmaan kuuluvien olioiden
luokittelu on aina määrittelykysymys ja näistä määritelmistä voidaan käydä keskustelua. 
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3.2.4 Argumentaatioanalyysi ja retoriikan tutkimus

Tämä tutkimus liittyy metodologisilta lähtökohdiltaan myös argumentaatioanalyysiin ja
retoriikan tutkimiseen. Formaalin argumentaatioanalyysin lisäksi retoriikan tutkimus tuo
tekstien tutkimiseen eräitä lisäpiirteitä. Eräs laajennus on sosiaalinen näkökulma, joka
kiinnittää huomiota puhujaan, yleisöön ja foorumiin sekä niiden välisiin suhteisiin. Edel-
leen retoriikan tutkimus laajentaa argumentaatioanalyysia tekstin kokonaisuuden tutkimi-
seen. Olennaisia seikkoja ovat myös ilmaisutapojen, lukijaan vaikuttamisen keinojen ja
sanoman vastaanoton tutkiminen. (Kakkuri-Knuuttila 1998, 233–240.)

Kakkuri-Knuuttilan (1998) tapaan myös Chaïm Perelman (1996) päätyy siihen, että for-
maali argumentaatioanalyysi kohtaa aina rajansa. Argumentaation pätevyyden analyysi ei
riitä puheiden ja kirjoitusten tutkimiseen vaan niiden lisäksi on otettavat huomioon erilaiset
vakuuttelun keinot, joiden avulla totuuteen pyrkimisen sijasta pyritään vakuuttamaan luki-
jakunta esitetyn asiaintilan oikeellisuudesta. Juuri tässä avautuu tila retoriikan tutkimuk-
selle. Puhuttaessa retoriikasta siirrytään yksikäsitteiseen totuuteen pyrkimisestä diskursii-
viselle alueelle, jossa erilaiset totuudet kohtaavat toisensa. Tällöin on usein epätodennä-
köistä, että edes periaatteessa voidaan saavuttaa yhtä ja jakamatonta tieteellistä totuutta
skientismin hengessä. Perelmanin toteaa seuraavasti: ”Heti kun viestintä pyrkii vaikutta-
maan yhteen tai useampaan henkilöön, suuntaamaan ajattelua, herättämään tai tyydyttä-
mään tunteita tai ohjaamaan toimintaa, se sijoittuu retoriikan alueelle. Tämän erityistapa-
uksena on dialektiikka eli kiistelyn ja vastakkainasettelun tekniikka. … Näin ymmärretty
retoriikka avaa tutkimukselle valtavan ei-muodollisen ajattelun alueen: voimme hyvin
puhua retoriikan valtakunnasta.” (Perelman 1996, 181.) Paitsi muodollisia argumentaation
tekniikoita Perelman esittelee kirjassaan erilaisia retoriikan keinoja. Aluksi on kuitenkin
syytä tarkastella formaalista argumentaatioanalyysia.

Karen Fletcher ja Anne Sigismund Huff (1994) ovat kuvanneet omaa argumentaatio-
analyysinsa tekniikkaa seuraavasti. Heidän mukaansa argumentaatioanalyysin perusyk-
sikkö on rajattu kannanotto jostain asiasta. Sen osia ovat a) argumenttiin sisältyvä keskei-
nen väite tai johtopäätös, b) aineisto tai peruste, johon väite tai johtopäätös perustuu, c) lisä-
argumentti, johon sisältyy argumenttia laajentava väite tai johtopäätös, d) lisäperusteet,
jotka osoittavat, kuinka aineisto tukee väitettä, ja e) täsmennykset eli ehdot, jotka osoittavat
väitteen mahdollisia rajoja. Fletcher ja Sigismund Huff korostavat, että argumentaatio-
analyysin olennainen lähtökohta on aineiston rajaus aihepiirin mukaan. On nimittäin toden-
näköistä, että eri aiheista käydyissä keskusteluissa argumentit perusteluineen vaihtelevat.
(Fletcher & Sigismund Huff 1994, 356–366.)

Myös ympäristökysymyksiä tutkittaessa tieteellisten tosiasioiden määrittely on vaikeaa,
koska luontoon ja ympäristöön liittyvien tutkimustulosten tulkinta vaihtelee. Jotkut pitävät
luonnon ja ympäristön pilaantumista väistämättömänä ja osana koko modernin projektia.
Modernisaatio nähdään syyllisenä maailman odotettavissa olevaan tuhoon. Toiset taas kat-
sovat, että riittävää näyttöä tuhon mahdollisuudesta ei ole olemassa. Näiden näkemysten
verifiointi on ongelmallista, koska luonnontieteilijöiden suosimat laboratoriokokeet toimi-
vat usein toisin käytännössä. Laboratorio rajaa ne monimutkaiset mahdollisuudet, joita
todellinen maailma kantaa, mahdollisimman yksinkertaisiin kausaalisuhteisiin. Yksinker-
taisena esimerkkinä konkreettisen tutkimuksen ristiriitaisuuksista voi mainita suhtautumi-
sen kasvihuoneilmiön vaikutuksiin paikallisella tasolla. Laboratoriotutkijat pitävät kasvi-
huoneilmiön vaikutuksia Suomen maataloudelle hyvin myönteisenä: ilmaston lämpenemi-
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nen mahdollistaa kasvukauden pitenemisen, satoisuuden paranemisen ja uusien kasvien
viljelyn. Toiset taas suhtautuvat asiaan pessimistisemmin. He näkevät myös epävarmuudet
ja vaarat, joita kasvihuoneilmiöön liittyy. Esimerkiksi sadannan lisääntyminen Poh-
jois-Suomen joissa merkitsee virtaaman kasvamista, mikä saattaa merkitä Suomen maata-
louden elinehdon eli Golf-virran tyrehtymistä Suomen rannikolla. Tämä toisi Suomeen
muiden yhtä pohjoisten alueiden tapaan ikiroudan.

Argumentaatioanalyysi lähtee tekstin lukemisesta, minkä tavoitteena on yleiskuvan
muodostaminen luetusta. Tämän jälkeen teksti koodataan aihealueittain, koska argumen-
taatiotapojen oletetaan vaihtelevan aiheesta toisen. Seuraavaksi huomio kiinnitetään kes-
keisiin väitteisiin. Lopuksi siirrytään edellä esiteltyihin argumentin osien (kuten perustelu-
jen, lisäperustelujen, alaväitteiden, vastaväitteiden ja toistojen) tarkasteluun. Tämän jäl-
keen tavoitteena on tehdä päätelmiä argumentaation pätevyydestä. Argumentaatio ei usein-
kaan rajoitu yhteen ainoaan väitteeseen, vaan siinä ilmaistaan eksplisiittisesti tai implisiit-
tisesti joukko alaväitteitä. Niin ikään argumentaatiossa saatetaan työstää väitteitä eli tarkas-
tella niitä laajemmin kuin yksittäisinä väitelauseina. Työstämisen ohella on tavanomaista
väitteiden toistaminen. Toistamisen ja lisäperusteiden esittelyn avulla argumentaatiota voi-
daan vahvistaa retorisin keinoin. (Fletcherin & Sigismund Huff 1994, 363–364.) Fletcher
ja Sigismund Huff esittävät myös erilaisia käytännön ohjeita aineiston läpikäymiselle. He
ehdottavat myös argumentin eri osien merkitsemistä näkyviin eri väreillä. (Fletcher &
Sigismund Huff 1994, 365–366.) Nykyisin tähän voi käyttää erilaisia luokitteluun sopivia,
laadullisen tutkimuksen apuvälineiksi suunniteltuja tietokoneohjelmia.

Edellä esitetty menettely edustaa formaalia argumentaatioanalyysia. Harré ja kumppanit
(1999, 117–118) korostavat, että loogisen positivismin mukainen käsitys siitä, että todelli-
suutta voidaan kuvata suoraan, ei enää muodosta kuningastietä tietoon. Tieteen kieli ja arki-
kieli ovat riippuvuussuhteessa keskenään. Näin ollen niin luonnontieteellisessä kuin muus-
sakin tutkimuksessa käytetään myös lingvistisiä strategioita pyrittäessä kartoittamaan
todellisuutta. Tällaisten strategioiden, kuten metaforien, käyttö ei kuitenkaan merkitse tie-
teestä luopumista, vaan ne voi nähdä heuristisina välineinä tutkittaessa todellisuutta. Meta-
foria voidaan esimerkiksi ympäristödiskursseissa käyttää kahdessa merkityksessä (mt, 92).
Yhtäältä metafora on tilapäisesti ja huolella käytettynä käyttökelpoinen tutkimusväline
pyrittäessä tarkastelemaan objektiivista todellisuutta. Toisaalta maailmamme on sosiaalis-
ten käytäntöjemme konstruoimaa tai ainakin havaintomme on niiden avulla konstruoitua.

Siirryttäessä formaalista argumentaation tutkimuksesta retoriikan tutkimukseen, tulee
mahdollisiksi myös erilaisten suostuttelu- ja vakuuttelumenetelmien tutkiminen. Arja Joki-
nen (1999, 132–152) näkeekin tiettyjä yhteyksiä retoriikan tutkimisen ja diskurssianalyysin
välillä. Näitä yhteyksiä ilmentävät mm. ne keinot, joiden avulla tiettyä argumentaatiotapaa
– tai diskurssia, jos niin halutaan – puolustetaan retorisin keinoin vakuuttelun ja suostutte-
lun avulla.

3.2.5 Metodisia kysymyksiä

Ympäristökysymyksiä voidaan yhteiskuntatieteissä lähestyä erilaisten tutkimusongelmi-
en ja erityyppisten aineistojen kautta. Nämä sanelevat myös ehtoja sille, millaisia metode-
ja on soveliasta käyttää. Kyselyt sopivat parhaiten tutkimukseen, jossa selvitetään jonkin
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ilmiön – kuten asenteen tai toiminnan – yleisyyttä tietyssä populaatiossa. Kyselyyn liit-
tyy kuitenkin joukko puutteita, jos halutaan selvittää niitä mekanismeja, joiden kautta eri
ryhmien väliset erot muotoutuvat. Näin on myös, jos halutaan tulkita erilaisten asentei-
den ja käsitysten muotoutumista. Tällöin tarvitaan yhtäältä teoreettista tietämystä ja toi-
saalta laadullisten menetelmien käyttöä.

Kyselytutkimuksen rajat ovat sosiologien keskuudessa olleet jo kauan tunnettuja (ks.
esim. Toivonen 1999, 177–187). Osa ongelmista liittyy itse tutkimusasetelmaan (kyselyn
poikkileikkauksellisuus ja ainutkertaisuus, vastaustilanteiden yksilökeskeisyys, ennalta
vakioitujen kysymysten ongelma, faktanäkökulman hallitsevuus jne.) sekä tunnetusti vai-
keaan teorian ja mittauksen väliseen suhteeseen eli teoreettisten käsitteiden operationali-
sointiin. Näiden ohella ongelmia aiheuttaa myös kysymysten muotoilu (esim. Foddy 1998,
103–105) Kyselytutkimuksen ongelmia spesifisti ympäristösosiologian näkökulmasta ovat
analysoineet Phil Macnaghten ja John Urry (1998, 96).

Tarkoitukseni on selvittää ennen muuta sitä ajattelua, jonka puitteissa maatalouteen liit-
tyviä ympäristökysymyksiä on määritelty ja tulkittu. Eräs mahdollisuus tämän tutkimiseen,
ja siten myös kyselytutkimuksen asettamien reunaehtojen ylittämiseen, olisi kerätä tietoa
haastattelemalla maanviljelijäväestöä. Yksilöhaastatteluihin liittyy kuitenkin joukko
ongelmia, jotka ovat osin samoja kuin kyselytutkimuksessakin. Haastattelujen avulla on
vaikea saada tietoa niistä rakenteellisista ja kulttuurisista tekijöistä, jotka vaikuttavat yksit-
täisten viljelijöiden ajattelun, ratkaisujen ja toimien taustalla. Tässä mielessä toimijoiden
ajattelua tuntevan ja tulkitsevan organisaation kannanottojen ja toiminnan tutkiminen antaa
yleisempää tietoa yhteiskunnasta ja kulttuurista. Haastatteluaineistojen kiusallinen
ongelma on myös se, että haastattelija voi tietoisesti tai tiedostamattaan vaikuttaa haasta-
teltavien vastauksiin. Tätä ongelmaa ei valmiiden aineistojen käytössä ole.

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alkuvaiheessa Suomessa tehtiin lähinnä
kyselytutkimuksia ympäristöasenteista, mikä oli yleistä muuallakin. Brittiläisessä ympäris-
tötutkimuksessa laadullinen tutkimus on vasta ottamassa ensiaskeliaan. Kun yhteiskunta-
tieteellinen ympäristötutkimus on ollut marginaalissa verrattuna luonnontieteelliseen ja sen
vanavedessä virinneeseen ympäristöteknologiseen tutkimukseen, on laadullinen tutkimus
Macnaghtenin ja Urryn (1998, 96) mukaan ollut “marginaalin marginaalissa”. Tässä suh-
teessa Timo Toivosen (1999, 106–107) toteamus, että yhteiskuntatieteellinen ympäristötut-
kimus on Suomessa ollut enimmäkseen kvalitatiivista tutkimusta, on mielenkiintoinen.
Vaikka hän ei esitä mitään määrällisiä havaintoja väitteensä tueksi, esimerkkejä laadulli-
sesta yhteiskuntatieteellisestä ympäristötutkimuksesta Suomessa löytyy runsaasti.

Maatalous on luonteeltaan yhteiskunnallista ja produktiivista toimintaa, jonka puitteissa
luontoa hyödynnetään tuotannossa ja muutetaan sen seurauksena. Siinä on kyse paitsi
yksittäisten viljelijöiden toiminnasta myös sen yhteiskunnallisen kontekstin asettamista
ehdoista, joiden puitteissa viljelijät tekevät omia ratkaisujaan. Tämä ei tarkoita sellaista
determinististä lähtökohtaa, että yhteiskunnalliset rakenteet määrittelisivät suoraan nämä
ratkaisut. Kyse on sosiaalisesta toiminnasta, joka tapahtuu rakenteellisten rajoitteiden ja
yksittäisten toimijoiden tai toimijaryhmien vuorovaikutuksena. Yksittäinen viljelijä tietysti
tekee tuotantoa koskevat ratkaisunsa itse, mutta niitä tehdessään hänen on otettava huomi-
oon ne mahdollisuusrakenteet, jotka toimivat joko eriasteisina kannustimina tai esteinä rat-
kaisuille. Mikrososiologisia perusteluja tutkittaessa ja tulkittaessa on pidettävä mielessä,
että yksittäinen viljelijä määrittelee ja perustelee ratkaisunsa subjektiivisesti joko tiedosta-
malla puutteellisesti tai kiistämällä erilaiset päätöstensä ulkoiset ehdot. Tässä mielessä vil-
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jelijöiden haastattelut antavat sellaisenaan vain erään ja usein sisäisesti ristiriitaisen näkö-
kulman päätöstenteon perusteiden tutkimiseen.

Tapani arvioida ympäristöasenteissa ja ympäristöpoliittisessa toiminnassa tapahtuneita
muutoksia, on tutkia erilaisten maatalous- ja ympäristöpoliittisten dokumenttien sisällössä
tapahtuneita muutoksia. Seuraavassa esimerkkeinä pari havaintoa MTK:n puhetavoista
viime vuosisadan alkupuolella. Maatalous ja maaseutu näyttäytyi tuolloin yleensä idyllinä.
Tätä kuvaa esimerkiksi senaattori E. Y. Pehkonen MTK:n kesäjuhlilla Kuopiossa vuonna
1925: “Kun me, kokoontuneina tänne sisä-Suomen kauniin luonnon keskelle, laskemme
juhlamielen vapaasti valloilleen, tuntuu varmaan, kuin luonto tahtoisi sulkea meidät hel-
lään syleilyynsä ja kertoa, kuten hellä, yksinäinen äiti, kauniin tarinan lapsilleen. Se ker-
toisi meille tarinan tämän maan asutukselle raivaamisesta, tarinan vuosisataisista kulttuurin
saavutuksista, ja lisäisi hiljaa kuiskaten murheellisen kertoman tämän kulttuurisaavutuksen
uskollisesta puolustamisesta, sen useasti siitä huolimatta tapahtuneesta vieraan hävittämi-
sestä, mutta taas kauniin tarinan kulttuurin uudelleen rakentamisesta entistä ehompana,
entistä runsaampana.” (MTK:n vuosikirja 1925, 19.) Toisaalta maatalous oli 1900-luvun
alkupuolella nykyistä selvemmin luonnon armoilla. Tätä havainnollistaa Ilmari Saaren
(Saari 1918, 4) kirjoitus maatalouspulien synnystä, josta havaitaan selvästi myös vuosisa-
dan alun vahva usko edistykseen: “Maatalouspulat voivat syntyä useammista syistä. Varsin
tavallisia olivat varemmin tulvien, katojen, eläinruttojen y.m. luonnonilmiöiden aiheutta-
mat pulakaudet. Viime vuosisadalla ei niitä kumminkaan enään esiinny koko maata käsit-
tävinä suuremmissa sivistysmaissa, joskin kohta vielä sellaisissa syrjässä olevissa, köy-
hissä maissa kuin meillä Suomessa ja Irlannissa. Tällaisiin luonnonilmiöiden aiheuttamiin
talouspuliin emme kuitenkaan tällä erää enemmälti puutu, vaan ryhdymme historiallisesti
tarkastelemaan viime vuosisadalla esiintyneitä maatalouspulia.”

Pehkosen maalailemaa idylliä voisi tuskin kuvitella järkytetyn modernille ajalle tyypil-
lisellä puheella maatalouden aiheuttamista ympäristöongelmista, jotka tuolloin tietysti oli-
vatkin nykyistä vähäisempiä. Saaren puheenvuorossa heijastuu luonnon hallitsematto-
muus, mihin on pyritty vaikuttamaan maataloutta modernisoimalla. Niinpä viljelijät eivät
enää elä samassa määrin luonnon armoilla kuin aiemmin. Esimodernin maatalouden tarkas-
telu on perusteltua, koska se osoittaa menneisyyteen paluun rajoja. Maatalouden moderni-
soituessa viljelijät ovat muuttaneet luonnonprosesseja omien tarpeittensa mukaan ja luon-
non hallinnalle on periaatteessa enemmän tieteellis-teknisiä mahdollisuuksia kuin aiem-
min. Luonto saattaa kuitenkin iskeä takaisin uusien teknologioiden aiheuttaessa usein
ennalta arvaamattomia muutoksia luonnonprosesseissa.

Aineiston analyysia voi jatkossa luonnehtia etnografiseksi sisällönanalyysiksi, jolla tar-
koitan ennen muuta aineiston mahdollisimman systemaattista ja tarkkaa kuvausta. Groun-
ded theory -tyyppinen tämä tutkimus on siinä mielessä, että tutkimuksen lähtökohtana ei
ole ennalta asetettujen ja tarkasti määriteltyjen hypoteesien testaaminen. Pragmaattisuu-
della taas tarkoitan John R. Searlen näkemyksiin (Reality Principals … 2000) viitaten
ensiksikin sitä, että maailma on reaalinen ja että tätä reaalista maailmaa on mahdollista tut-
kia tekstien kautta. Toiseksi pragmatismin lähtökohtana on aloittaa tutkimus selvittämällä
huolellisesti arkielämän kokemuksia, kuten puhetta tai tässä tapauksessa tekstejä, ja otta-
malla samalla huomioon siihen liittyvät kummallisuudet. Kuten Searle edellä mainitussa
artikkelissa toteaa, “tutkimusongelmaa on lähestyttävä naiivisti. Meidän on sallittava
itsemme hämmästellä faktoja, joita jokainen tervejärkinen ihminen pitää itsestään selvinä.”
Etukäteen tutkijan on kuitenkin vaikea sanoa, löytyykö arkisen kielenkäytön takaa mitään
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vallitsevia taustanarratiiveja, teoriasta puhumattakaan. Itse asiassa tällaisten löytäminen
tuntuu jopa epätodennäköiseltä, kun otetaan huomioon sosiaalisen elämän monitasoisuus
ja -muotoisuus. Tällaisia narratiiveja etsivän ja niitä ristiriitaisten tai satunnaisten havain-
tojen pohjalta määrittelevän tutkijan voi katsoa olevan metodologisilta lähtökohdiltaan
lähempänä empiristiä, yksikäsitteisten ja yksiselitteisten kausaalisten syiden etsijää, kuin
hän ehkä huomaakaan (esim. Bryant 2000, 50).

Tarkoituksena on aluksi selvittää MTK:n ympäristökäsityksistä ja niissä tapahtuneista
muutoksista. Seuraavaksi yritän nostaa esille yksityiskohtaisempia ja diskursiivisempia
kysymyksenasetteluja. Tällaista jaottelua käytetään esimerkiksi historiallisessa sosiologi-
assa ja historiantutkimuksessa, joissa faktoihin perustuva taso eli reportaasi erotetaan tul-
kinnasta. Reportaasissa pitäydytään faktatietoon ja esitetään tyypillisiä sisällönanalyyttisiä
kysymyksiä: Mitä tapahtui, missä ja milloin ja ketkä olivat osallisia tapahtumissa? Tulkin-
nassa taas faktoille annetaan merkityksellinen ja kausaalinen sisältö erilaisten yleistysten ja
rakenteellisten kuvausten avulla (esim. Bryant 2000, 502). Tulkinta voidaan määritellä
mutkattomasti laadullisena tekstin sisällön analyysina.

3.2.6 Aineistot

Aineistoksi on kerätty29 Maataloustuottajasta ympäristöä käsitteleviä ja sivuavia kirjoi-
tuksia vuodesta 1980 lähtien. Maaseudun Tulevaisuus on MTK:n varsinainen pää-äänen-
kannattaja. Se on myös ollut edellistä tunnetumpi aina järjestön perustamisajoista lähtien.
Maataloustuottajaa järjestö on julkaissut vuodesta 1928 (Väänänen 1987, 93). Väänäsen
(1987, 93) mukaan sen levikki oli Maaseudun Tulevaisuuteen verrattuna vähäinen, mutta
“sen merkitys avainhenkilöiden valistamisessa” on ollut ”varsin suuri”. Maataloustuotta-
jan vastapainona käytössäni on ollut myös jonkin verran maataloutta käsitteleviä kirjoi-
tuksia Vihreiden pää-äänenkannattajasta Vihreästä langasta 1990-luvulta30 ja eräitä
aiheeseen liittyviä kirjoituksia myös muistakin lehdistä.

Tutkimusjaksona 1980–2000 Maataloustuottaja on ilmestynyt lähes kuukausittain.
Kesäkuukausina on kuitenkin ilmestynyt lähes poikkeuksetta yksi kahden kuukauden
yhdistetty numero, joten lehteä on siten ilmestynyt vuosittain yleensä yksitoista kappaletta.
Lehdessä käsitellään järjestön näkökulmasta ajankohtaisia taloudellisia, poliittisia ja sosi-
aalisia kysymyksiä. Keskeisiä ovat selostukset MTK:n toiminnasta ja uudesta lainsäädän-
nöstä. Lisäksi lehdessä on artikkeleita ja uutisia ajankohtaisista kysymyksistä. Siitä voi
päätellä, mitä MTK on kunakin ajankohtana pitänyt yhteiskunnallisesti ja poliittisesti mer-
kittävinä kysymyksinä. Näin ollen myös erilaisten selostusten ja kannanottojen voi katsoa
heijastavan järjestön käsityksiä.

Aineiston keruun alkuajankohtaa voi perustella useammastakin eri näkökulmasta.
Ensinnäkin 1970- ja 1980-lukujen vaihdetta voidaan pitää uuden ympäristöliikehdinnän

29. Aineiston keruussa ovat eri vaiheissa avustaneet Anu Anttonen, Jarmo Lehtimäki ja Kalle Tal-
venheimo, mistä heille lämpimät kiitokseni.

30. Tätä aineistoa on kerännyt Tommi Sulkala, joka käytti aineistoa sosiologian tutkimusmenetel-
mien harjoitustyössään kevätlukukaudella vuonna 2000. Kaikkia maataloutta käsitteleviä artik-
keleita tähän aineistoon ei kuitenkaan todennäköisesti ole sisältynyt, sillä osaa numeroista ei
enää löytynyt Oulun yliopiston kirjastosta.
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alkuajankohtana (ks. esim. Rannikko 1994 ja Konttinen 1996). Toiseksi vuosi 1980 oli
ympäristövuosi, jonka viettoon MTK rohkaisi jäseniään. Kolmanneksi 1980-luvulla ympä-
ristökysymykset alkoivat saada entistä laajempaa huomiota julkisuudessa (ks. esim. Kan-
tola jm. 1993, 12; Korhonen ja Tolmunen 1993, 23 sekä Laakso jm. 1993, 43) ympäristö-
liikehdinnän ja ympäristökonfliktien yleistymisen myötä.

Teoreettisemman perustelun aineiston keruun alkuajankohdalle tarjoaa Maarten Hajerin
(1996, 249) huomio, jonka mukaan ekologinen modernisaatio alkoi saada jalansijaa länti-
sissä valtioissa ja kansainvälisissä organisaatioissa vuoden 1980 tienoilla. Vuoteen 1984
mennessä ekologinen modernisaatio oli tunnustettu lupaavaksi politiikkavaihtoehdoksi.
Sitä vahvisti edelleen hieman myöhemmin ilmestynyt Brundtlandin raportti “yhteinen tule-
vaisuutemme”. Erään huippunsa ekologisen modernisaation idea saavutti UNCED:in
Agenda 21:ssä, joka hyväksyttiin Rio de Janeirossa pidetyssä kokouksessa vuonna 1992.
Näin ollen aineisto antaa hyvän mahdollisuuden suhteuttaa kansainvälisellä tasolla tapah-
tunutta muutosta MTK:n ympäristöpoliittisissa kannoissa mahdollisesti tapahtuneisiin
muutoksiin. 

Kirjoitukset voidaan jaotella useampaan tyyppiin, joilla on oma funktionsa. Ensiksikin
lehdessä on julkaistu lukuisia ympäristökysymyksiä käsitteleviä artikkeleita, kuten myös
erilaisia MTK:n valtuustossa ja hallituksessa sekä erilaisissa seminaareissa pidettyjä
puheita ja esitelmiä tai niiden lyhennelmiä. Toiseksi ympäristöasioita on käsitelty joissain
virallisemmissa yhteyksissä: MTK:n valtuuskunnan kannanotoissa, pääkirjoituksissa sekä
lehdessä julkaistuissa “Puheenjohtajan puheenvuoroissa”. Kolmanneksi lehdessä on jul-
kaistu uutisia erilaisista ympäristötempauksista sekä maataloustuottajajärjestöjen kansain-
välisissä kokouksissa käydyistä keskusteluista. Neljänneksi lehdessä on julkaistu vuosit-
tain MTK:n toimintasuunnitelmat seuraavalle vuodelle. 

Kuvio 5. Maataloustuottajan vuosien 1980–99 ympäristöasioita käsittelevät kirjoitukset
tyypiteltynä.

Bibliografiset tiedot kirjoituksista on luokiteltu kirjoitustyypin, artikkelin käsittelemän
teeman ja ilmestymisvuoden mukaan. Kirjoituksia kerättiin vuosilta 1980–99 kertyi kaik-
kiaan 974. Näistä 859 käsitteli suoranaisesti ympäristöasioita. Muut (runsaat sata) kirjoi-
tuksista käsittelevät yleisempiä maatalouspolitiikkaan ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä.
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Aineistoa on myöhemmin täydennetty Maataloustuottajan ympäristöä käsittelevillä kirjoi-
tuksilla vuodelta 2000.

Suurin osa kirjoituksista muodostuu MTK:n lausunnoista, kirjelmistä, esityksistä ja jul-
kilausumista, joista edellisessä kuviossa on käytetty yhteisnimitystä “lausunnot”. Yhdessä
erilaisten uutisten ja artikkeleiden kanssa nämä muodostavat 88 prosenttia kaikista kirjoi-
tuksista. Seitsemän prosenttia kirjoitusten nimikkeistä koostuu pääkirjoituksista ja puheen-
johtajan puheenvuoroista, joissa ympäristöasioita on tarkasteltu yleensä yhtenä teemana
muiden asioiden joukossa. Kaikki käytetyt kirjoitukset löytyvät Maataloustuottajasta ala-
viitteistä ilmenevien bibliografisten tietojen avulla. 

Vaikeimman ongelman kirjoitusten tulkinnassa muodostaa se, missä määrin ne heijasta-
vat viljelijöiden käsityksiä. Tarkoitukseni on kuitenkin rajata tutkimukseni institutionaali-
selle tasolle, jolloin tämä ei muodosta varsinaista ongelmaa. Aineisto koostuu siten pääasi-
assa instituutiotasoisesta keskustelusta, jota käydään MTK:n toimesta suhteessa kansa-
laisyhteiskuntaa edustaviin tahoihin kuten viljelijäkuntaan ja ympäristöliikkeisiin, valtiol-
liseen ja EU-tasoiseen maatalous- ja ympäristöpolitiikkaan ja laajempia markkinoita edus-
taviin elintarvikemarkkinoihin (ks. Michelsen 2001, 10).

Totesin tosin aiemmassa suunnitelmassani (Luoma 1993, 81) seuraavasti: “Lehdillä ja
kirjallisilla aineistoilla on useita eri funktioita, joista Gamson ja Modigliani (1989, 3) erot-
tavat seuraavat. Ensiksikin ne edustavat sitä prosessia, jonka puitteissa diskursseja tuote-
taan – esim. uusien ideoiden esilletuloa ja kohtaloa. Toisaalta ne usein ovat alueita, joilla
eri ryhmät, instituutiot ja ideologiat käyvät kamppailua sosiaalisen todellisuuden määritte-
lystä ja konstruoinnista. Täten olennaista on tarkastella sitä, ketkä hallitsevat tätä ideolo-
gista kamppailua. Kolmanneksi ne ovat kysymyksestä käytävän keskustelukulttuurin tär-
keitä indikaattoreita. Näin niiden avulla voidaan tutkia sitä, kuka sanoo sekä milloin, mitä,
miten ja millä vaikutuksella.”31 

Maataloustuottajan artikkelien sisällöillä ja sanomilla voidaan siis olettaa olevan tiettyä
resonanssia myös jäsenten ja sitä kautta myös viljelijöiden ajatuksiin. Esimerkiksi maan-
viljelysneuvos Toivo Hakamäki toteaa haastattelussaan, että “puheenjohtajana on väärä
mies, jollei hän tunne valtuuskuntaa ja sen ajattelua”.32 Toisessa yhteydessä pakinoitsija
Lumimies33 vertaa MTK:ta ja SAK:ta keskenään: “Kun MTK kerää 300 000 jäseneltään
vajaat 30 miljoonaa markkaa toimintansa tukemiseen, kerää SAK miljoonalta jäseneltään
600 miljoonaa markkaa. Näin ollen MTK:n toiminta perustuu enemmän luottamushenki-
löiden käyttöön, kun taas SAK:ssa on enemmän toimihenkilöstöä.” Pakinoitsija korostaa,
että jokainen toimihenkilö MTK:ssa on samassa suhteessa luottamushenkilöihin kuin renki
suhteessa isäntäänsä. Näin ollen “jokainen toimihenkilö muistaa sanonnan: ‘Sen lauluja

31. Tiedotusvälineiden poliittisia vaikutuksia käsittelevistä teorioista Steven A. Peterson (1990,
221–224) mainitsee seuraavat: a) hypoderminen teoria, jonka mukaan tiedotus vaikuttaa suora-
viivaisesti vastaanottajan ajatteluprosesseihin; b) hegemoniateoria, joka korostaa tiedotusväli-
neiden tehtävää hallitsevien intressien legitimoinnissa; c) tarpeentyydytysteoria, jonka mukaan
yleisö seuraa lähinnä itseään palkitsevaa ja tyydyttävää tiedotusta hyläten muun tiedotuksen
irrelevanttina ja d) informaation prosessointia korostavat teoriat, joissa painotetaan yksilöllisten
tai ryhmäpohjaisten ajattelumallien merkitystä informaation käsittelyssä. Nämä ajattelumallit,
joita ei kuitenkaan tule pitää täysin muuttumattomina, ikään kuin pakottavat ajattelemaan nii-
den mukaisesti, jolloin yleensä etsitään mallia vahvistaa informaatiota.

32. Hakamäen avainsanoina yhteishenki ja kokonaisnäkemys. Maanviljelysneuvos Toivo Haka-
mäen haastattelu. MT 12/1983, 16.

33. Lumimies: MTK on talousihme. MT 4/86, 23.
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laulat, kenen leipää syöt.’” Tämä viittaa siihen, ettei toimihenkilöstö voisi ajaa liian itse-
näistä linjaa suhteessa viljelijöihin tai luottamushenkilöihin.

Välittyneisyys viljelijöiden ja toimihenkilöstön suhteessa lienee tosin käytännössä
monipolvisempi. Joka tapauksessa toimihenkilöstön keskuudessa ei todennäköisesti voi
olla “toisinajattelijoita”, vaan järjestö on organisaationsa osalta suhteellisen yhtenäinen.
Näin myös MTK:n toimihenkilöiden kannanottojen ja kirjoitusten voi olettaa olevan lin-
jassa järjestön linjan kanssa. Mitä tulee viljelijöiden ja järjestön suhteisiin, niin ainakin leh-
den vuonna 1995 teettämän kyselyn mukaan, lukijat olivat suhteellisen tyytyväisiä lehden
sisältöön. He myös halusivat saada tulevaisuudessa tietoa sekä Maataloustuottajan että
Maaseudun tulevaisuuden välityksellä.34

Miten sitten Maataloustuottaja heijastaa jäsenistön mielipiteitä? Tästä jonkinlaisen
yleiskuvan saa MTK:n järjestötutkimuksesta. Sen mukaan lehti “kiinnostaa eniten johtoa,
josta 47 % lukee sen erittäin tarkkaan ja niinikään 47 % kiinnostavimmat kirjoitukset. Jäse-
nistä 13 % lukee lehdestä lähes kaiken, 33 % kiinnostavimmat kirjoitukset.” Mainittakoon
myös, että lehti tulee vain vajaalle kahdelle kolmannekselle jäsenistöstä. (Virta & Borg &
Jaakkola 1991, 29.) Jäsenistöstä 57 prosenttia katsoi viljelijäväestön mielipiteiden tulevan
hyvin tai erittäin hyvin esille lehdessä ja johtoryhmästä peräti 74 prosenttia. Johtoryhmän
piirissä oli kuitenkin tässä suhteessa myös selvää kriittisyyttä verrattuna Maaseudun Tule-
vaisuutta koskeviin kannanottoihin: joka viides katsoi viljelijäväestön mielipiteiden tule-
van lehdessä esille melko tai erittäin huonosti. Osuus on tässä huomattavasti suurempi kuin
jäsenistön keskuudessa. Tämä kuitenkin selittyy sillä, että jäsenistä kolmannes ei osaa arvi-
oida asiaa. (mt, 29 ja 121.) Vaikka johto esittikin kritiikkiä Maataloustuottajaa kohtaan,
katsottiin sen heijastavan jäsenistön mielipiteitä ”kohtalaisen hyvin”. Paikallislehtiä
lukuun ottamatta jäsenet ja johto suhtautuivat hyvin kriittisesti viljelijöiden mielipiteiden
esilletuloon muissa tiedotusvälineissä: televisiossa, radiossa, valtakunnallisissa sanoma-
lehdissä ja aikakauslehdissä (Virta & Borg & Jaakkola 1991, 122).

Tutkimusta varten Maataloustuottajasta ja Vihreästä langasta kerätyt aineistot on pää-
osin litteroitu ja skannattu. Muista on saatavilla valokopiot. Litteroitua aineistoa on käsi-
telty eri vaiheissa ja tilanteissa QSR N4Classic (QSR NUD*IST 4, 1997) ja N5 (Richards
2000) ohjelmilla.35 Ne soveltuvat muun muassa aineistojen hallintaan, luokitteluun sekä eri
luokkien välisten suhteiden tutkimiseen (tarkemmin Luoma 1996 ja 1999a). Niiden avulla
aineisto onkin luokiteltu mm. aineistotyypin, teeman ja ilmestymisvuoden mukaan. Näin
on saatu ennakkotietoa aineiston ominaisuuksista ja voitu rajata yksityiskohtaisempi ana-
lyysi koskemaan tiettyjä aineistoja tai aineistojen osia. Luokittelu on näin mahdollistanut
esimerkiksi ajallisen muutoksen tarkastelun. Itse asiassa käytössäni on ollut kaksi eri ”pro-
jektihakemistoa”, joista toisessa ovat vain käytettyjen kirjoitusten otsikot ja toisessa myös
itse leipätekstit. Ensiksi mainitun projektin puitteissa olen kyennyt tekemään kvantitati-
ivista analyysia julkaistuista kirjoituksista ja niiden teemojen muutoksesta. Viimeksi
mainittua aineistoa on käsitelty vain laadullisesti. 

34. Virpi Siitonen: Maataloustuottaja-lehden lukijakysely. Lukijat melko tyytyväisiä. MT 1–2/
1996, 12–13.

35. Tutkimusta tehdessäni käyttämäni välineet ovat muuttuneet nopeasti. Aluksi käytin aineistoni
hallintaan ja luokitteluun QSR N4Classic –ohjelmaa (silloiselta nimeltään NUD*IST 4). Ohjel-
man kehittyessä olen kääntänyt aineistot N5-projekteiksi, koska tämän uuden ohjelman myötä
aineistojen käsittely on entisestään helpottunut.
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Argumentaatioanalyysin pohjaksi on kirjoituksista eräissä yhteyksissä muodostettu
myös käsitekartastoja. Näiden muodostamisessa on käytetty hyväksi Decision Explorer –
ohjelmaa (ks. http://www.banxia.co.uk).

3.2.7 Tutkimusongelmia

Tarkoitukseni on tutkia, millaisia muutoksia MTK:n ympäristökäsityksissä on tapahtunut
mainittujen kahden vuosikymmenen aikana. Näitä käsityksiä analysoitaessa voi palata
pragmatismin alkulähteille. Charles S. Peirce pohtiikin käsitysten muotoutumista eräässä
1800-luvun lopulla ilmestyneessä artikkelissaan (Peirce 2001, 137–159). Hän erottaa toi-
sistaan neljä erilaista tapaa käsitysten muodostamisessa. Näitä ovat jääräpäisyyden mene-
telmä, arvovallan menetelmä, a priori -menetelmä ja tieteellinen menetelmä. Periaattee-
na käsitysten muotoilussa on syvästi inhimillinen pyrkimys sisäiseen varmuuteen omien
käsitysten oikeellisuudesta. Jääräpäisyyden menetelmä tarkoittaa pitäytymistä yksilölli-
sissä käsityksissä asioista silloin, kun joutuu vastatusten uusien käsitysten kanssa. Esi-
merkkinä Peirce mainitsee, kuinka strutsi kaivaa vaaran uhatessa vaistonvaraisesti pään-
sä hiekkaan kuvitellen näin pelastuvansa saalistajaltaan. Tätä tuskin voidaan pitää erityi-
sen järkevänä menettelynä. Käsityksiä ei kuitenkaan yleensä muodosteta yksin eivätkä ne
ole vaistonvaraisia kuten esimerkin strutsilla. Tällöin voidaan turvautua arvovallan mene-
telmään, jossa mielipide muodostetaan vetoamalla johonkin auktoriteettiin. 

A priori –menetelmä perustuu siihen, että käsityksiä muodostetaan tietyistä premisseistä
lähtien. Tällöin voidaan esimerkiksi uusklassisen taloustieteen tavoin lähteä siitä, että
ihmisten toiminnan tavoitteena on hyödyn maksimointi. Tällä voidaan myös viitata toimin-
taan puhtaasti instrumentaalisen ajattelutavan pohjalta. Hyödyn maksimoinnin ja oman
edun ajamisen pohjalta muotoutuvia käsityksiä perustellaan vetoamalla siihen, että myös
muut toimivat samalla tavalla ja että kyseessä on tällöin ainoa järkevä toiminnan vaihto-
ehto. 

Peirce luottaa kuitenkin ennen muuta tieteelliseen ajatteluun. Hän ei ole tieteisti mutta
uskoo, että hypoteesien, kokeilujen ja epäilyn tietä voidaan saavuttaa pätevämpää tietoa
kuin edellä mainituilla menetelmillä. Kyseessä on tällöin eräänlainen proaktiivinen eli
nykyisen kartoittamiseen ja tulevan ennakointiin pyrkivä menetelmä, jossa kaikki aiemmin
todettu voidaan asettaa epäilyksen ja kyseenalaiseksi ja yrittää luoda uusia käsityksiä ja toi-
minnan muotoja.

Erään ajatuksellisen lähtökohdan MTK:n käsitysten tutkimiseen tarjoaa myös nk.
Ansoffin malli, jonka suomalaisessa ympäristösosiologiassa ovat aiemmin esitelleet Pelto-
mäki, Leimu ja Toivonen (1992, 206). Mallin mukaan yritykset ja organisaatiot voivat suh-
tautua ympäristökysymyksiin joko passiivisesti, defensiivisesti, reaktiivisesti tai proaktii-
visesti. Passiivinen yritys ei reagoi lainkaan ja kokee ympäristön neutraalina. Defensiivi-
nen yritys reagoi uhkaan, ja se kokee ympäristöongelmat lähinnä ulkopuolisena uhkana.
Reaktiivinen yritys puolestaan reagoi kysyntään ja ympäristöasioiden huomioimisen katso-
taan sen mukaan tarjoavan uusia mahdollisuuksia tuotannolle ja sitä kautta myös lisätuloja
ja uusia työtilaisuuksia. Proaktiivinen yritys luo uutta ja se katsoo ympäristön antavan
uusia, ennen näkemättömiä mahdollisuuksia (mt, 106).
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Aineiston keruun lähtökohta on vuosi 1980, jolloin passiivinen suhtautuminen julkisuu-
dessa laajalti käsiteltyihin ympäristökysymyksiin ei enää voinut olla pelkästään passiivista.
Ympäristöasioiden huomioiminen herätti keskustelua olipa se muodoltaan vähättelevää,
kritisoivaa tai ympäristökysymysten ratkaisuun pyrkivää.

MTK suhtautumista ympäristökysymyksiin 1980-luvun alkupuolella voidaan lähtökoh-
taisesti pitää defensiivisenä. Maatalouden uudistumisen myötä oli saavutettu tietty tuotan-
non teknologinen taso, jota pyrittiin puolustamaan “ympäristövouhotusta” vastaan. Tässä
oli kyse maataloustuottajien lyhyen tähtäimen taloudellisten ja sosiaalisten etujen puolus-
tamisesta. Vasta myöhemmässä vaiheessa suhtautumisen voidaan olettaa muuttuneen reak-
tiivisemmaksi. Tuolloin alettiin miettiä, voitaisiinko maataloutta muuttaa ympäristöystä-
vällisempään suuntaan, jolloin alalle saattaisi syntyä uusia markkinoita. Proaktiivisesta
suhtautumisesta on nykypäiviin mennessä ilmeisen vaikea löytää havaintoja. Maatalou-
dessa kuten muillakin tuotannonaloilla käytännön voimat ja rutiinit ovat usein vaikeasti
muutettavissa. Ihmiset, organisaatiot ja yritykset pyrkivät toimimaan kuten ovat aiemmin-
kin toimineet, ellei tämä toiminta kohtaa ylitsepääsemättömiä taloudellisia, poliittisia, juri-
disia tai muita esteitä. MTK:n suhtautumistapaa ja niissä tapahtuneita muutoksia voidaan
havainnollistaa seuraavan yksinkertaistavan kaavion avulla. Se muodostaa eräänlaisia tut-
kimuksen lähtökohtahypoteeseja. Seuraavassa eräs hahmotelma MTK:n potentiaalisista
suhtautumistavoista ympäristöstrategian tutkimiseksi.

Passiivinen suhtautumistapa: Ympäristökysymys ei ole aktualisoitunut (1960-luvulle
saakka liittyy lähinnä vesistöjärjestelyihin, eräs rajapyykki saattaa olla ympäristövuosi
1980). Tällöin MTK oli yhdessä koko maatalouspoliittisen sektorin kanssa saavuttanut suh-
teellisen hegemonisen aseman ja puolustautui “menestyksellisesti” ympäristönäkökulmien
huomioon ottamista vastaan.

Defensiivinen suhtautumistapa: Maatalouden ja maaseudun etujen puolustaminen
(maanomistajien etujen ajaminen suhteessa esim. luonnonsuojelualueiden perustamiseen)
ja luonnonhoitajuuden korostaminen. Tässä vaiheessa maatalous kävi puolustustaistelua
erilaisia ympäristövaateita kohtaan ja pyrki kehittämään taktisia välineitä tässä puolustus-
taistelussa.

Reaktiivinen suhtautumistapa: Suomalaisten elintarvikkeiden puhtauden korostaminen
ja maatalouden “läpiekologisoiminen” (ks. Jokinen 1995, 136–138). Reaktiivisessa vai-
heessa alkoi erilaisten strategisten kysymysten pohtiminen, jolloin ympäristöasioiden huo-
mioiminen nähtiin yhtenä suomalaisen maatalouden resurssina kuten potentiaalisessa pro-
aktiivisessa vaiheessakin.

Proaktiivinen suhtautumistapa: Tuotannon monipuolistaminen ja luomutuotteiden talo-
udellisten mahdollisuuksien selvittäminen ja kehittäminen. Näitä erilaisia suhtautumista-
poja vasten voi myös kysyä, onko MTK:n toiminnassa eri vaiheissa ollut kyse hegemoni-
sesta, strategisesta vai pelkästään taktisesta suhtautumistavasta.

Ympäristökirjoittelussa on pitkään vallalla ollut käsitys siitä, että MTK on tyyppiesi-
merkki luonnon- ja ympäristönsuojelua omista intresseistään käsin jarruttavasta organisaa-
tiosta. MTK käsitetään tällöin keskeiseksi osaksi hegemoniseen asemaan noussutta blokkia
eli “maatalousteollista kompleksia” (Rouhinen 1978), jonka tavoitteiden asettelussa kes-
keisimpänä on pyrkimys oman aseman vahvistamiseen ja taloudellisten etujen ajamiseen.
Tällöin muiden – kuten ympäristöön liittyvien – asioiden ajamisen voi olettaa jäävän taus-
talle. Kyseessä olisi siten eräänlainen omien etujen ajamiseen perustuvaa, a priori -mene-
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telmää – ehkä joissain tapauksessa myös “jääräpäisyyden menetelmää” – soveltava institu-
tionaalinen ajattelu.

Tutkiessaan ekologisen maatalouden mahdollisuuksia Suomessa Saija Katila (1996) on
päätynyt hyvin samantapaisiin johtopäätöksiin. Hänen mukaansa ekologisen maatalouden
laajenemista ovat rajoittaneet yhtäältä viljelijöiden tunneperäiset suhtautumistavat ja ne
merkitykset, joita se on antanut maataloudelle. Toisaalta ekologiseen maatalouteen siirty-
mistä on hidastanut se, että MTK ja muut maatalousinstituutiot ovat vähätelleet maatalou-
den aiheuttamia ympäristöongelmia tai kieltäneet ne kokonaan. MTK on nähnyt ekologisen
tuotannon pelkästään tuotantopolitiikasta käsin eli ylituotannon vähentämiskeinona.
Ympäristöongelmia se on Katilan mukaan nähnyt aiheuttavan ainoastaan teollisuuden, lii-
kenteen ja kaupunkiympäristön. Hänen mukaansa viljelijöiden on ollut vaikea muuttaa
maataloustuotannon suhdetta ympäristöongelmiin, kun oma liitto on pitkään kiistänyt maa-
talouden aiheuttamien ympäristöongelmien olemassaolon. (Katila 1996, 108–109 ja 116–
118 ja 116–117.) 

Tietoisuuden ja toiminnan suhde on kuitenkin problematisoitavissa. Karl-Werner Bran-
din (1997) mukaan kehittynytkään ympäristötietoisuus ei aina automaattisesti ilmene toi-
minnassa. Toiminta liittyy moniin yksilöllisiin, ryhmäpohjaisiin sekä toimintaympäristöstä
ja tilanteista riippuviin tekijöihin. Ajatusta voisi kääntäen tulkita niinkin, että myöskään
kehittymätön ympäristötietoisuus ei välttämättä merkitse sitä, että toiminnassa ei otettaisi
huomioon ympäristönäkökulmaa. Brand painottaakin ympäristötietoisuuden ja toiminnan
välistä kuilua. Rationaalisen valinnan teorioista tuttu kustannus-hyöty -ajattelu, missä kus-
tannuksilla ja hyödyillä ei tarkoiteta yksin taloudellisia arvoja, on siksi otettava huomioon
tämän kuilun selvittämisessä. Viimeaikaiseen tutkimukseen perustuen Brand toteaa edel-
leen, että olisi syytä luopua ajatuksesta täysin homogeenisesta ympäristöystävällisestä toi-
minnasta ja lähdettävä siitä, että ympäristöystävällinen toiminta voi olla hyvinkin moni-
naista ja että se toteutuu yleensä vain alhaisten toimintakustannusten tilanteessa. Nykyisin
tiedotusvälineissä tapahtuva julkinen ympäristöongelmien konstruointi seuraa omaa
logiikkaansa. Myös eri yhteiskuntaryhmillä on omat tulkintansa tästä konstruoinnista.
(Brand 1997, 206–208.) Tarkoitus tässä onkin tutkia luonnonsuojelua ja sen periaatteita
käytännön elinkeinotoiminnan eli tässä maatalouden ja sitä edustavan järjestön näkökul-
mista käsin. Voidaan kysyä, miten ja mistä lähtökohdista ympäristökysymykset ovat tulleet
MTK:n tietoisuuteen ja millä tavoin se on eri vaiheissa reagoinut eri ympäristökysymysten
aktualisoitumiseen. Tämä johtaa pohtimaan myös yleisemminkin ympäristökysymysten
reaalisen konstruoinnin problematiikkaa. 

Brandin artikkeli pohjautuu hänen tekemäänsä empiiriseen ympäristötietoisuuden ja
-toiminnan tutkimukseen. Siinä erotettiin viisi erilaista tapaa, joilla ihmiset arkielämässään
tulkitsevat ympäristöongelmia. Ensimmäinen tapa on nähdä “ekologinen uudelleenorien-
taatio oman elämän kehittämisprojektina”. Tämä suhtautumistapa ilmenee esimerkiksi tai-
pumuksena pyrkiä modernin arkielämän hektisestä rytmistä luonnon läheisyyteen ja rau-
haan: kyse oman elämän rikastuttamisesta ja muuttamisesta. Toista suhtautumistapaa edus-
taa näkemys, jonka mukaan ympäristönsuojelu nähdään “kansalaisvelvollisuutena” eli
eräänlaisena normatiivisena orientaationa. Tämän suhtautumistavan ei välttämättä tarvitse
olla kovin jyrkässä ristiriidassa vallitsevan elämäntavan kanssa: jotkut ihmiset ovat yleen-
säkin hyvin velvollisuudentuntoisia. Kolmatta suhtautumistapaa edustavat järjestelmä- eli
valtio-orientoituneet ihmiset. He näkevät ympäristöstä huolehtimisen olevan järjestelmäta-
soisen eli käytännössä hyvin pitkälti valtion ja politiikan tehtävä. Tällöin yksittäisten
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ihmisten tai ihmisryhmien toimintaa pidetään pitkälti merkityksettömänä, koska rakentei-
den nähdään määrittävän toimintaa. Neljättä suhtautumistapaa luonnehtii välinpitämättö-
myys ympäristöasioita kohtaan, jolloin ekologinen ajattelu kielletään elämälle ja elämän
iloille vieraana ilmiönä. Viidettä tapaa luonnehtii se, että ympäristöongelmat nähdään
tavanomaisina – ei siis minään polttavina – huolenaiheina. (Brand 1997, 210–211.)

Nämä suhtautumistavat ovat tietysti ideaalityyppisiä. Ne eivät ole myöskään toisiaan
poissulkevia vaan täydentäviä sekä samalla toimintaympäristöön sidottuja. Tässä tutki-
muksessa käytetyn aineiston alustavan tarkastelun pohjalta vaikuttaa kiinnostavalta pohtia,
missä määrin edellä mainittu kolmas suhtautumistapa on vallitsevaa maatalouden ympäris-
töongelmia pohdittaessa tai ratkottaessa. Brand (1997, 211) toteaa, että saksalaisessa
yhteiskunnassa yhtäältä kansalaisvelvollisuusajattelu ja toisaalta järjestelmä- tai val-
tio-orientoitunut ajattelu ovat yleisiä Saksan poliittisessa kulttuurissa. Eräs tämän tutki-
muksen tehtäviä on pohtia, missä määrin tämä heijastaa suomalaista ympäristötietoisuutta
ja ympäristöpoliittista ajattelua. Alustavasti näyttäisi nimittäin siltä, että MTK:n kritiikki
Suomessa harjoitettua ympäristöpolitiikkaa kohtaan kohdistuu nimenomaan sen “val-
tiokeskeisyyteen”.

Brand (1997, 212–214) päätyykin kehittämään eräänlaista kontekstispesifistä mallia
ympäristötietoisuuden ja toiminnan analysoimiseksi. Siten ympäristötietoisuuden ja toi-
minnan taustoja voidaan tarkastella eri tasoilla eli eräänlaisten tietoisuuden ja toiminnan
suodattimien näkökulmasta. Näitä “suodattimia” ovat a) rakenteelliset ja kulttuuriset ehdot,
b) julkiset ympäristödiskurssit ja c) ympäristöspesifit elämismaailmat. Näiden pohjalta
kehittyykin erityyppisiä mentaliteetteja reagoida ympäristöongelmiin. Mentaliteetit puo-
lestaan aktualisoituvat arkielämän eri areenoilla tilannespesifisti ja kontekstisidonnaisesti.

Tällainen hahmottamistapa on hyvin lähellä kriittiseen realismiin liittyvää metodolo-
giaa. Yhtäältä on olemassa rakenteellisia toiminnan ehtoja (maailma, yhteiskunta ja kult-
tuuri), jotka tiettyjen mekanismien välityksellä määrittävät ajattelua ja toimintaa. Toisaalta
ympäristöongelmat ovat kuitenkin sosiaalisesti – sekä julkisuudessa että ympäristöspesi-
feissä konteksteissa – konstruoituja. On myös olemassa konstruoinnin yhteydessä muotou-
tuvia mentaliteetteja, joita voi havaita esimerkiksi suomalaisen viljelijäväestön tai ympä-
ristönsuojelijoiden keskuudessa. Yksinkertaistavana esimerkkinä tästä voisi mainita erään
Maataloustuottajassa olleen, viljelijöiden työterveyttä käsittelevän artikkelin. Siinä – tie-
tyssä yhteiskunnallisessa tilanteessa eli ympäristöliikkeiden toiminnan aktivoituessa – Koi-
järvi-liikkeen edustajat nähdään “vouhottajina” ja heidän toimintansa ja ajattelunsa “ter-
veelle talonpoikaisjärjelle” vieraina. Edelleen on olemassa erilaisia tilannespesifejä toimin-
taa edistäviä ja rajoittavia tekijöitä. Näiden kaikkien pohjalta syntyy kullekin toimintaken-
tälle ominainen ja kussakin tilanteessa havaittavissa olevia ympäristötietoisuuden ja -toi-
minnan muotoja. Tämä pitää sisällään myös tietoisuuden ja toiminnan välisten ristiriitojen
mahdollisuuden.

Peltomäen, Leimun ja Toivosen (1992, 105) mukaan liiketaloustieteilijä C. Oliver tar-
kastelee erilaisia organisatorisia vastauksia uusiin haasteisiin. Artikkelin mukaan hän
“erottaa viisi strategisen käyttäytymisen tyyppiä, jotka vaihtelevat passiivisesta kohti kas-
vavaa vastustusaktiivisuutta. Nämä tyypit ovat mukautuminen, kompromissin tekeminen,
välttäminen, vastustaminen ja manipulaatio.” Vähän samankaltaisia suhtautumistapoja on
löytänyt myös Minna Kaljonen (2000b, 25), tutkiessaan viljelijöiden suhtautumista ympä-
ristökysymyksiin. Eritellessään viljelijöiden suhtautumista ympäristönsuojeluun hän kir-
joittaa “pakotetuista”, “taipujista”, “tehotuottajista” ja “ympäristövastuunkantajista”. Täl-
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laista elinkeinotoiminnan ja yritysten vihertymiseen liittyvää tutkimusta on tehty niin
ympäristötaloustieteen, ympäristöjohtamisen ja liiketoiminnan etiikan allaan kuuluvissa
tutkimuksissa (esim. Robbins 2001, 34–42). 

Seuraavassa kaaviossa36 erotetaan keskeiset institutionaaliset toimijat maatalouden
ympäristökeskustelussa.

Kuvio 6. Maatalouden keskeiset ympäristöpoliittiset toimijat ja toimijoiden keskinäissuhteet
tämän tutkimuksen näkökulmasta.

Kumpulaisen (1999, 101) mukaan maatalouden luontosuhdetta voidaan tarkastella use-
alla eri tasolla. Hänen lähtökohtansa on yksilöhistoriallinen, josta edetään maatila- ja per-
hehistorialliselle tasolle ja lopulta paikalliselle tasolle. Ylipaikallisia (kansallisia) sekä yli-
kansallisia (globaaleja) tasoja taas sivutaan haastatteluissa tarkasteltaessa tilan, maatalou-
den ja maaseudun tulevaisuutta. Tässä tutkimuksessa painopiste on kansallisissa olosuh-
teissa, joiden tasolla MTK on puolueiden, muiden etujärjestöjen, yhteiskunnallisten liikkei-
den ja valtion ohella keskeinen yhteiskunnallinen toimija maatalouden ympäristökysymyk-
sissä. Aineiston pohjalta on mahdollista tarkastella myös eräitä ylikansallisia kysymyksiä
kuten EU:hun liittymisen vaikutuksia Suomen maatalouden ympäristökysymyksiin. Mik-
rotasoa lähestytään lähinnä teoreettisesti pyrkimällä etsimään tiettyjen kannanottojen ja
näkemysten perusteita. Aineistoon tosin sisältyy myös kirjoituksia paikallisesta aktiivisuu-
desta eli konkreettisten ympäristöongelmien ratkaisuun tähtäävästä toiminnasta eräissä
kylissä ja kunnissa. Periaatteessa tutkimukseni liikkuu edellä esitetyn kolmion puitteissa.
Sen kärkiä ovat MTK, valtio (ennen muuta ympäristöministeriö ja ympäristöhallinto) ja
ympäristöliikkeet. Aineiston alustavan tarkastelun pohjalta keskeisimmältä vaikuttaa
suhde MTK:n ja valtion välillä. 

Aineistossa on suhteellisen vähän kommentteja ympäristöliikkeiden toiminnasta ja
usein se on myös ollut pikemminkin yhteistyöhakuista kuin kriittistä. MTK:n esittämän
poliittisen kritiikin yhteydessä ympäristöministeriötä ja -hallintoa kuitenkin kritisoidaan
usein voimakkaastikin. Kritiikissä korostetaan ympäristöhallinnon kiinteää suhdetta

36. Tämä alustavasti aiemmassa julkaisussani (Luoma 1993, 80) ja puoli toista vuotta sitten jatko-
koulutusseminaarissa esittelemäni kuvio näyttää esiintyvän lähes samassa muodossa myös
Susanna Kiijärven (2002, 82) vasta ilmestyneessä julkaisussa.
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yhtäältä poliittiseen vasemmistoon ja toisaalta ympäristöliikkeisiin ja Vihreisiin. MTK:n
näkemyksen mukaan näiden voidaan tulkita muodostavan eräänlaisen ympäristöpoliittisen
blokin. Tällainen tiedon konstruointiin liittyvä näkemys ei kuitenkaan sulje pois sitä, että
tämän lisäksi on olemassa luonnontieteellisesti perusteltua tietoa luonnosta ja ympäristö-
ongelmista. 

Jaottelu tieteellisten ja institutionaalisten faktojen välillä ei ole mitenkään ongelmaton,
sillä myös tieteellisinä esitellyt faktat saattavat olla eri tavoin konstruoituja. Tyypillinen
esimerkki tutkimukseni ongelman kannalta on se, että maataloustieteellisen ja luonnontie-
teellisen tutkimuksen tulosten välillä on yhteisestä kohteesta huolimatta eroavuuksia. MTK
on esimerkiksi perinteisesti luottanut maataloustieteelliseen toisin kuin luonnontieteelli-
seen tutkimukseen ympäristöongelmien määrittelijänä. Ympäristöongelmien määritte-
lyissä luonnontieteilijät ovat olleet eturintamassa, kun taas luonnontieteellisesti orientoitu-
neen maataloustieteen intressit ovat olleet lähinnä maatalouden tuottavuuden kehittämi-
seen tähtäävässä tutkimuksessa.

Toisaalta globaalien ympäristöongelmien määrittely on ollut helpommin hyväksyttä-
vissä, koska niihin liittyvät kysymykset eivät ole liittyneet konkreettisesti suomalaiseen
maatalouteen. Joka tapauksessa tutkimukseni kohteena ovat tässä ensisijaisesti erilaiset
institutionaaliset määrittely eivätkä tieteelliset faktat. Viimeksi mainittujen sivuuttaminen
pelkkinä konstruktioina ei ole mielestäni perusteltua mutta niihin on suhtauduttava tietysti
varauksin, koska useimmiten tutkimuksiin ja niiden tulosten tulkintaan vaikuttavat erilaiset
sosiaaliset ja yksilöllisetkin intressit.

Aineiston teemoitus on tehty suhteellisen heuristisesti kirjoituksiin perehtymisen yhte-
ydessä. Ideana oli valita tarkasteltavaksi teemoja, joista lehdessä kirjoitetaan ympäristöky-
symysten yhteydessä. Monet kirjoituksista ovat luonteeltaan hyvin yleisiä tai niissä käsitel-
lään useita teemoja. Nämä kirjoitukset on määrällisessä tarkastelussa sijoitettu yleiseen,
ympäristökysymyksiä käsittelevään luokkaan. Empiirisessä tarkastelussa MTK:n ympäris-
tökäsityksiä tutkitaan aluksi teemoittain. Teemat on laadittu aineistoon perehtymisen poh-
jalta eli luokittelu on tehty aineistoperusteisesti. Teemoittamista voi perustella kahdella
tavalla. Ensiksikin sitä pidetään olennaisena alkuvaiheena argumentaatioanalyysissa. Toi-
seksi muutokset MTK:n näkemyksissä ilmennevät selkeämmin teemoittaisessa tarkaste-
lussa. Tällöin näkemysten muutoksia, pysyvyyttä ja vaihtelua voi havaita helpommin kuin
koko aineistoa tarkasteltaessa.

Tarkoitukseni on siis aluksi selvittää, millä tavalla MTK konkreettisesti määrittelee eri-
laisia ympäristöongelmia. Tutkimuksen viidennessä luvussa siirrytään rakenteellisten ja
pysyvämpien retoriikan muotojen eli eräänlaisten diskursiivisten konstruktioiden ja niiden
rakenteiden tarkasteluun.



4 MTK ja ympäristökysymykset: modernisaatiota ja 
ekologista modernisaatiota

Tässä pääluvussa tarkastellaan MTK:n näkemyksiä eri ympäristökysymyksistä ja sen esit-
tämiä vastauksia ympäristöpoliittisiin haasteisiin vuosina 1980–2000. Tarkoitukseni on
selvittää, millaisia muutoksia MTK:n ympäristönäkemyksissä on tuona aikana mahdolli-
sesti tapahtunut. Kyseessä on tietysti vain osittainen vastaus, sillä Maataloustuottajassa
esiintyvät kirjoitukset ja kannanotot eivät välttämättä aina edusta koko järjestökentän
yhtenäistä mielipidettä. Esimerkiksi järjestön johdon ja jäsenistön välillä on selviä suh-
tautumiseroja, mikä käy ilmi esimerkiksi vuoden 1991 järjestötutkimuksesta (Virta &
Borg & Jaakkola 1991, 136–138). Siinä kartoitettiin MTK:n jäsenistön, johdon ja metsän-
omistajien, joista vain puolet oli MTK:n jäseniä (mt, 1), mielipiteitä ympäristön saastutta-
jista. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu vertailutietoja MTK:n jäsenten, johdon ja metsän-
omistajien käsityksiä siitä, missä määrin eri tuotannonalat saastuttavat ympäristöä. Tau-
lukko antaa moniin muihin asennetutkimuksiin verrattuna nyansoidumman kuvan maata-
lousväestön suhtautumisesta erilaisiin ympäristöongelmiin 1990-luvun alussa.

MTK:n sisällä on ollut selviä eroja suhtautumisessa ympäristökysymyksiin. Nämä erot
on syytä pitää mielessä, kun seuraavassa siirrytään tarkastelemaan Maataloustuottajassa
esitettyjä näkemyksiä ympäristökysymyksistä. Voidaan kysyä, heijastuvatko näissä näke-
myksissä enemmän johdon kuin jäsenistön mielipiteet? Merkillepantavaa kuitenkin on,
että johdon ja jäsenistön mielipide-erot näkyvät vain muissa kuin suoraan maatalouteen
liittyvissä ympäristökysymyksissä. Maatalouden ja siihen kytköksissä olevien tuotannon-
alojen osalta näiden ryhmien mielipiteet ovat yllättävän samankaltaisia (ks. esim. paperi-
ja selluloosateollisuus, elintarviketeollisuus, kemian teollisuus jne.).

Yleensä ottaen MTK:n johto on järjestön jäsenistöä ja metsänomistajia vähemmän
huolestunut ympäristöongelmista. Poikkeuksen muodostavat vain liikenne, yhdyskunta-
jätteet, kivihiilivoimalat ja jossain määrin myös ulkomailta tulleet ilmansaasteet, joista
MTK:n johto on huolestunut jäsenistöä enemmän. MTK:n jäsenistö taas on johtoa huo-
mattavasti huolestuneempi saha- ja levyteollisuuden, metalliteollisuuden ja ydinvoimalai-
tosten vaaroista kuin johto.
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Taulukko 5. MTK:n jäsenten, johdon ja metsänomistajien osuudet, jotka katsovat seuraa-
vien alojen saastuttavan ympäristöä “melko paljon” tai “erittäin paljon” edellä mainitun
tutkimuksen (Virta & Borg & Jaakkola 1991, 136–138; luvut on saatu laskemalla yhteen
em. kaksi luokkaa “melko paljon” ja “erittäin paljon”) mukaan.

Mielenkiintoista on havaita, että peltojen ja metsien lannoituksesta ja kasvinsuojelusta
huolestuneimpia ovat metsänomistajat. Tämä selittynee sillä, että metsänomistajien jou-
kossa on myös paljon kaupunkilaismetsänomistajia.

4.1 Ympäristökirjoittelun määrä ja teemat

Tarkasteluajanjakson alkuvuosi oli nimetty ympäristövuodeksi, jonka viettoon MTK:kin
lähti innolla mukaan. Taustana tälle oli Suomen Luonnonsuojeluliiton julkaiseman “Suo-
men Luonto” -lehden edellisvuoden teemanumero (Suomen Luonto 38 (1979): 7–8), jos-
sa Suomen maataloutta ja maaseutua oli käsitelty maatalouspiirien myönteiseksi tulkitse-
maan sävyyn. Ympäristövuoden teemaksi oli valittu “Kansalaiset toimintaan ympäristön
puolesta”, joka korosti ennen muuta paikallistason toiminnan merkitystä ympäristön
parantamisessa. 

Helsingin Sanomien (Kantola 1993 sekä Korhonen ja Tolmunen 1993) ja Suomen
Kuvalehden (Laakso jm. 1993) ympäristökirjoittelun määrää käsittelevistä selvityksistä
havaitaan, että ympäristöongelmia käsittelevien juttujen määrä lisääntyi selkeästi
1970-luvun lopulle ja 1980-luvulle tultaessa. Tämä pätee niin ympäristöaiheisten pääuu-
tisten (Kantola jm. 1993, 12) kuin pilapiirrostenkin (Korhonen ja Tolmunen 1993, 23)
lukumäärän kasvuun. Samaan tapaan ympäristökysymysten herättämän keskustelun laa-

Tuotannon tai toiminnan ala Jäsenistö Johto Metsänomistajat

Kemian teollisuus 96 95 95

Saha- ja levyteollisuus 58 42 56

Paperi- ja selluloosateollisuus 95 95 92

Elintarviketeollisuus 24 20 31

Metalliteollisuus 56 45 54

Autoliikenne 83 92 88

Asumisjätteet (kunnat, yhdyskunnat) 73 92 76

Vesikuljetus ja -liikenne 29 24 29

Peltojen lannoitus ja kasvinsuojelu 34 24 60

Metsien lannoitus ja kasvinsuojelu 31 28 48

Kotieläintalous 21 28 35

Kivihiilivoimalat 85 94 83

Ydinvoimalaitokset 40 13 29

Polttoturpeen tuotanto ja turvevoimalat  50 61 58

Ulkomailta tulevat ilmansaasteet 94 98 91
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juutta MTK:n piirissä voi arvioida karkeasti tutkimalla ympäristöasioita käsittelevien kir-
joitusten määrää Maataloustuottajassa tarkasteltavan ajanjakson kuluessa. Alustavasti
voisi olettaa, että Maataloustuottajan ympäristökirjoittelun määrällinen kehitys on ollut
samantapaista kuin Helsingin Sanomissa. Viimeksi mainitun osalta ei kuitenkaan ole saa-
tavilla vertailutietoja enää 1990-luvulta. Seuraavassa kuviossa kirjoitukset on valittu tut-
kimalla Maataloustuottajan artikkeleita vuosilta 1980–99.

Kuvio 7. Maataloustuottajan ympäristöasioita käsittelevät tai sivuavat kirjoitukset vuosina
1980–1999.

Ympäristökirjoitusten määrä lisääntyi jonkin verran 1980-luvulla, mutta vuosittainen
vaihtelu oli huomattavaa: vajaasta kolmestakymmenestä runsaaseen kuuteenkymmeneen.
Eniten eli runsaat seitsemänkymmentä niitä ilmestyi vuonna 1990. Suomen taloudellisen
tilanteen heikentyessä myös ympäristökirjoittelussa oli selvä suvantovaihe vuosina 1991–
93. Ympäristökysymykset saivat väistyä taloudellisten kysymysten tieltä laman alkuvai-
heessa. Tämän jälkeen ympäristökirjoittelu vilkastui huolimatta Euroopan unionista käy-
dyn keskustelun vilkastumisesta. Ympäristökirjoittelun lama 1990-luvun alussa näyttäisi
siis liittyneen yleisempäänkin henkiseen lamaan Suomessa. Vuosikymmenen loppupuo-
lella ympäristökirjoittelun määrä palasi edellisvuosikymmenen tasolle.

Suurin osa ympäristökysymyksiä käsittelevistä kirjoituksista on hyvin yleisluonteisia.
Seuraavaksi eniten kirjoituksissa käsitellään elintarvikkeita. Vajaassa kymmenessä pro-
sentissa kirjoituksista käsitellään eläimiä ja eläinten vointiin liittyviä kysymyksiä, maata-
louteen liittyviä energiakysymyksiä ja ympäristön pilaantumiseen ja saastumiseen liitty-
viä asioita kutakin. Maatalouden teknistä perustaa (kuten koneita ja laitteita, tor-
junta-aineita ja lannoitteita) ja siihen liittyviä ongelmia viljelijöiden näkökulmasta (työ-
ympäristön laatua ja työterveyttä) käsitteleviä kirjoituksia on hyvin vähän. Myös kirjoi-
tuksia luonnonmukaisesta tuotannosta on kokonaisuudessaan suhteellisen vähän.

Viisivuotiskausittain tarkasteltuna (ks. taulukko 6) yleisiä ympäristöä käsitteleviä artik-
keleita on ollut noin kolmannes. Niiden määrä ei ole juurikaan vaihdellut tarkastelun koh-
teena olevana ajanjaksona. Tämän lisäksi kestoteemoja ovat olleet luonnonsuojelu ja elin-
tarvikkeet. Elintarvikkeita käsittelevien artikkelien suhteellinen osuus on hieman vähenty-
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nyt, joskin tarkastelu kätkee sisälleen niiden suhteellisen suuren osuuden 90-luvun alussa,
jolloin ympäristökirjoittelu Maataloustuottajassa oli yleensä harvinaisempaa kuin muina
viisivuotiskausina. Luonnonsuojelua käsittelevien juttujen osuus on kohonnut 90-luvun
loppupuolella.

Kuvio 8. Maataloustuottajan ympäristöasioita käsittelevät kirjoitukset aihepiireittäin vuosina
1980–1999.

Taulukko 6. Eri ympäristöteemoista kirjoittelun osuus 5-vuosittain 1980–1999 Maatalous-
tuottajassa.

TEEMAT 1980–84 1985–89 1990–94 1995–99

 Luonnonsuojelu 11,3 11,3 12,0 13,2

 Lannoitteet 0,4 1,6 0,5 1,4

 Ympäristö 31,9 31,6 33,9 36,8

 Energia 10,1 5,3 7,1 3,2

 Tekniikka 5,0 4,9 1,1 1,8

 Torjunta-aineet 5,0 1,2 1,6 0,0

 Saastuminen 2,1 9,7 7,1 4,6

 Maankäyttö 7,6 8,9 10,9 13,2

 Luomu 0,8 0,4 2,2 3,9

 Eläimet 6,3 6,5 7,1 10,0

 Elintarvikkeet 17,2 14,2 16,4 11,8

 Työympäristö 2,1 4,5 0,0 0,0

 YHTEENSÄ 100 100 100 100

 N 238 247 183 280
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Energiaa, tekniikkaa, ja torjunta-aineita käsittelevien juttujen osuus on vähentynyt jat-
kuvasti. Torjunta-aineista käyty keskustelu ajoittuukin pääosin 1980-luvun alkuun, jolloin
esimerkiksi vesakoiden torjunta lentoruiskutuksin oli yleisen keskustelun kohteena. Mer-
killepantavaa on se, että maatalouden tulevan kansainvälisen kehityksen kannalta tärkeää
geeniteknologiaa on käsitelty hyvin vähän. 

Työympäristöstä eli viljelijäväestön työolosuhteisiin liittyneistä ongelmista kirjoitettiin
muihin aiheisiin verrattuna useammin 1980-luvulla muttei enää seuraavalla vuosikymme-
nellä. Vuonna 2000 oli työympäristökysymyksistä kirjoittaminen kuitenkin lisääntyi edel-
lisvuosiin verrattuna. 

Saastuminen oli tapetilla ennen kaikkea parina 1980-luvun loppuvuotena, jolloin teh-
tiin ensimmäiset kattavammat ja paljon julkisuutta saaneet tutkimukset maatalouden aihe-
uttamista ympäristöhaitoista.. Maataloustuottajan palstoilla ole juurikaan keskusteltu lan-
noitteista, joita ei ehkä niiden käytön vähentyessä ole pidetty suurena ongelmana.

Maankäytöstä, luomusta ja eläimistä käyty keskustelu on muihin aiheisiin verrattuna
lisääntynyt 1990-luvun kuluessa. Maankäyttökysymykset ovat yhdessä mainittujen luon-
nonsuojelukysymysten kanssa olleet tapetilla luonnonsuojelun yleistyessä. Erityisesti
tämä keskustelu liittyy Natura 2000 –suunnitelmaan 1990-luvun lopulla. Määrällinen tar-
kastelu osoittaa myös, että viime vuosina vilkkaan keskustelun kohteeksi nousseet kysy-
mykset luonnonmukaisesta viljelystä ja eläinten hyvinvoinnista ovat saaneet suhteellisesti
ja myös absoluuttisesti ottaen enemmän palstatilaa myös Maataloustuottajassa. Niiden
painoarvo MTK:n sisäisessä keskustelussa on näin lisääntynyt.

Pekka Jokinen (1999, 44) jakaa Suomessa tapahtuneen maatalouden ympäristöpoliitti-
sen sääntelyn karkeistaen kolmeen eri vaiheeseen: a) “(ympäristö)ongelmaton” vaihe
(1970-luvulta vuoteen 1987), b) vaihe, jolloin maatalous rinnastettiin muihin vesistöjen
saastuttajiin (1988–1994) ja c) vaihe, jolloin ympäristö nähtiin osana maatalouden jatku-
vuutta (vuodesta 1995 lähtien. Esitetyn, ympäristökirjoittelua käsittelevien artikkelien
määrällisen tarkastelun pohjalta on kuitenkin vaikea yhtyä Jokisen käsitykseen, että maa-
taloutta pidettiin ympäristön kannalta “ongelmattomana” aina 1980-luvun lopulle saakka.
Maatalouden ympäristöongelmista keskusteltiin vilkkaasti ainakin jo 1980-luvun alusta
lähtien. Tarkastelun painopiste oli vesistöjen saastumisessa. 

Alustavan tarkastelun pohjalta keskeiseksi Maataloustuottajien näyttäisivät nousevan
luonnonsuojelu ja siihen kytkeytyvät maanomistuskysymykset. Suojeluohjelmia esitel-
lään eräässä artikkelissa37 tavalla, jota eräänä vakuuttelun keinona kutsutaan numeeri-
seksi määrällistämiseksi (ks. Jokinen 1999, 146–148). Suomeen on artikkelin mukaan
perustettu 17 kansallispuistoa, joiden määrää lisätään tai laajennetaan vuonna 1980.
Luonnonpuistoja, joiden alueita laajennetaan kyseisenä vuonna, on 3247 km2, rauhoitet-
tuja aarnialueita ja luonnonhoitometsiä 2436 km2, ojitukselta rauhoitettuja soita 848 km2

sekä maanomistajien hakemuksesta rauhoitettuja luonnonsuojelualueita ja luonnonmuis-
tomerkkejä 84 km2. Tarkoituksena on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan myös
soidensuojeluohjelman toteuttaminen, jossa suota rauhoitettaisiin 2100 km2. Soidensuoje-
luohjelman II vaiheen mukaan suojeltaisiin 3000 km2 Peräpohjolassa ja Lapissa. Valmis-
teilla myös harjujen suojelu- ja maisemansuojeluohjelma sekä lintuvesien suojeluohjelma.
Edelleen artikkelissa todetaan, että mielipideilmastossa ja erityisesti nuorten asenteissa
todetaan olevan tapahtumassa merkittäviä muutoksia ympäristöasenteiden voimistuessa.

37.  Markku Suojanen (agr.): Katsaus ympäristöasioihin. MT 6/1980, 12–13.
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Artikkelin mukaan puolueet pyrkivät käyttämään tätä asennemuutosta hyväkseen omissa
valtapoliittisissa pyrkimyksissään, minkä todetaan valitettavasti “vahvasti politisoineen”
monet ympäristökysymykset.

4.2 Maatalouden tekninen perusta

John Bellamy Foster (1999, 373–374) erottaa kolme maatalouden kehityksessä kolme
teknistä kumousta. Näistä ensimmäinen oli elintarvikemarkkinoiden kehkeytyminen ja
maanomistuksessa tapahtunut muutos, jonka seurauksena oli maattoman väestön kasvu.
Tämä oli hidas ja asteittainen prosessi, joka ajoittui useille vuosisadoille. Maatalouden
tekninen perusta muuttui tuolloin hyvin hitaasti, ja kehitystä tapahtui vuoroviljelyn yleis-
tymisessä, lannan käsittelyssä ja karjanhoidossa. Toinen maatalouden kumous tapahtui
edellistä huomattavasti lyhyemmässä ajassa (noin 1830–1880). Sen perustana oli maata-
louskemiassa tapahtunut murros, jota edustavat ennen muita saksalaisen maatalouskemis-
tin Justus von Liebigin tutkimukset. Tässä tutkimuksessa maatalouteen kehiteltiin kemial-
lisia lannoitteita, mikä johti lannoiteteollisuuden38 kasvuun ja lannoituksen yleistymi-
seen.

Kolmas maatalouden kumous tapahtui 1900-luvulla tekniseen tutkimukseen ja kehitys-
työhön perustuvan maatalouden koneistamisen seurauksena. Eläinten käyttö kuljetukseen
ja maanmuokkaukseen korvautui vähitellen koneilla, lähinnä traktoreilla ja kuljetusten
osalta autoilla. Tämä merkitsi myös maan muokkauksen voimaperäistymistä. Samanaikai-
sesti koneistumisen myötä maataloustuotanto alkoi keskittyä suurempiin yksiköihin, ja
maatalouskemikaaleja eli lannoitteiden lisäksi myös torjunta-aineita alettiin käyttää yhä
intensiivisemmin. 

Fosterin selostama laaja maatalouden teknisessä perustassa tapahtunut muutos on maa-
talouden tuotannon kannalta merkittävä prosessi. Eräiltä osin Fosterin kuvausta voi kui-
tenkin täydentää. Ensimmäistä Fosterin mainitsemaa kumousta edelsi tietysti yleensä
maanviljelyn synty, kotieläinten kesyttäminen ja karjanhoidon synty. Toinen ja kolmas
vaihe eli maatalouden modernisaatio tapahtui eri aikoina eri puolilla maailmaa. Myös
kehityksen nopeus vaihteli maittain ja alueittain. Esimerkiksi Suomessa hevosvetoisten
maatalouskoneiden sekä poltto- ja sähkömoottoreiden määrä kasvoi nopeasti 1920- ja
1930-luvuilla. Traktoreita oli käytössä kuitenkin vuonna 1941 edelleen vain noin 5000

38. Susan Strasser (1999, 104–106) selostaa jätteiden sosiaalihistoriaa käsittelevässä kirjassaan,
kuinka Yhdysvalloissa lannoiteteollisuuden alkuvaiheissa maatalousneuvonta painotti lannan
ohella myös luujauhon ja siitä valmistettujen alkeellisten fosforilannoitteiden käyttöä. Esimer-
kiksi Yhdysvaltoihin ja Englantiin tuotiin runsaasti luuta, jota jauhettiin paitsi suurissa myös pie-
nemmissä paikallisissa myllyissä lannoitteeksi tai lannoitteiden raaka-aineeksi. Joskus luuta
myös poltettiin ennen jauhamista. Englantiin tuotiin Strasserin mukaan jauhettavaksi jopa Wa-
terloon taistelukentiltä kaivettuja ihmisluita. Fosterin (2000, 150) mukaan luun tuonnin arvo
Isossa Britanniassa kasvoi 14 400:sta 254 600 puntaan vuosina 1823–1837, ja myös perulaisen
guanon tuonti Liverpoolin satamaan kasvoi 1 700:sta 2220 000 tonniin vuosina 1841–1847. –
Strasser sen kummemmin kuin Fosterkaan eivät mainitse, jauhettiinko tuolloin luuta myös eläin-
ten ravintolisäksi, mikä johti viime vuosikymmenellä nk. ”hullun lehmän taudin” kehittymiseen.
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(Kananen 1986, 117). Itse asiassa traktorien määrä ylitti hevosten määrän Suomessa vasta
1960-luvun lopulla (Wahlström 1992, 238). 

Kolmannen kumouksen uudeksi vaiheeksi tai neljänneksi kumoukseksi voi ennakoida
geeniteknologian laajamittaista käyttöönottoa maataloustuotannossa. Geenimuuntelu
mahdollistaa kasvien ja eläinten geneettisen muuntelun sekä kloonauksen. Kasvituotan-
nossa geenimuuntelua käytetään nykyisin paitsi satoisuuden lisäämiseen myös erilaisten
kasvituholaisia vastustavien sekä vitamiineja39 ja hivenaineita runsaammin sisältävien
lajikkeiden kehittämiseen.

4.2.1 Lannoitteiden käyttöön liittyviä kysymyksiä

Ilkka Kananen (1986) luonnehtii tutkimuksensa otsikossa maatalouden kehitystä MTK:n
perustamisen ajoista toiseen maailmansotaan ajaksi, jolloin siirryttiin “elintarvikepulasta
omavaraisuuteen”. Vuosisadan alkupuolen tilanteeseen verrattuna erityisesti 1930-luku
oli maatalouden laajentumisen ja tehostumisen aikaa (esim. Kananen 1986, 117). Aikavä-
liä luonnehtii myös maataloustutkimuksen, -opetuksen, -neuvonnan ja -tekniikan kehitys.

Kemiallisten lannoitteiden käyttö tunnettiin Suomessa jo 1870-luvulla, mutta ensim-
mäinen lannoitetehdas perustettiin vasta vuonna 1920 Kotkaan. Peltojen kemiallinen lan-
noitus ja kalkitus alkoi lisääntyä olennaisesti 1920-luvulla. Vuosien 1926–27 korkeasuh-
danteessa lannoitteiden tuonti lisääntyi nopeasti. Laman yhteydessä lannoitteiden käyttö
luonnollisesti väheni mutta kasvoi jälleen nopeasti 1930-luvun loppupuolella. (Kananen
1986, 128–130.) Kotimaisen lannoiteteollisuuden kehittämistä varten asetettiin vuonna
1925 komitea, jonka puheenjohtajana toimi MTK:n puheenjohtajana tunnettu Juho Jän-
nes. Komitea suositteli joko yksityisen tai valtion omistaman typpitehtaan perustamista,
mutta tuontilannoitteiden hintojen romahdettua perustaminen siirtyi myöhempään vaihee-
seen (Väänänen 1987, 69). 1940-luvun lopulla perustettiin kaksi fosfaattitehdasta (Kana-
nen 1986, 128–130) ja typpilannoitteiden valmistus aloitettiin Oulussa vuonna 1951 (Vää-
nänen 1987, 69).

Lannoitteiden käyttöä lisäsi valtion 1940-luvun lopulla myöntämä nk. “maatalousmil-
jardi”. Perusteluna tälle oli taata “apulannan” käyttömahdollisuus myös pientiloilla, joilla
muutoin ei olisi ollut siihen varaa. Maatalousmiljardin ottamista budjettiin esittikin sosia-
lidemokraattien edustaja, ja sitä kannatti maalaisliiton edustaja. Eräs SKDL:n edustaja
esitti jopa kahden miljardin määrärahaa “apulannan hinnan alennukseen”. Valtiovarainmi-
nisteri kuitenkin vastusti “maatalousmiljardia”, mutta kuten Leo Granberg (1996, 65)
toteaa: “Kolmen suuren puolueen pienviljelijäsiivet pelasivat tuolloin kuitenkin hyvin
yhteen ja samana vuonna tapahtuneen hallitusvaihdoksen jälkeen sosialidemokraattien
vähemmistöhallitus myönsi pientilojen lannoiteavustuksen.” Joissain tapauksissa lannoit-

39. Esimerkiksi Intiassa kasvatettua riisiä ja sinapinsiemeniä on käsitelty geenitekniikalla A-vita-
miinin saannin lisäämiseksi. Perusteena on ollut se, että A-vitamiinin puute aiheuttaa lasten so-
keutta. Maataloudessa käytetty geenitekniikka on kuitenkin herättänyt vastustusta intialaisten
ekologien ja maatalousjärjestöjen keskuudessa. Esimerkiksi Tieteen, teknologian ja ekologian
tutkimussäätiön johtaja Vandana Shiva on todennut geenitekniikan olevan nykyisessä kehitys-
vaiheessaan ”tehotonta, tarpeetonta, vaarallista ja testaamatonta” (ks. Mudur 2001).
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teita luovutettiin vähävaraisille viljelijöille jopa ilmaiseksi (Granberg 1999, 316). Olen-
nainen lannoitteiden käytön kasvu ajoittuu kuitenkin vasta 1950-luvulle niiden vuonna
1947 tapahtuneen tuonnin vapauttamisen jälkeen (mt, 203). MTK:n Vuosikertomuksessa
vuodelta 1947 (s. 9) todetaankin fosfaattien ja kalilannoitteiden säännöstelyn loppuneen.
Kalilannoitteiden saanti oli kuitenkin satunnaista, ja lannoitteiden kuljettaminen oli han-
kalaa puutteellisen rautatiekaluston vuoksi. 

Maatalousmiljardin käyttö jatkui aina vuoteen 1962 saakka. Tuesta tuli Granbergin
mukaan “vähävaraisten viljelijöiden oma sosiaaliavustus”, joka korvattiin vuonna 1962
nk. pinta-alalisällä (ks. Laurila 2000, 222). Vuonna 1976 pinta-alalisän maksuperusteita
muutettiin tuotantoa tukevaan suuntaan. Tuolloin kotieläinten määrä otettiin peltoalan rin-
nalle tuen toiseksi jakoperusteeksi. Tuen maksua kuitenkin rajoitettiin sen luonteen
vuoksi määrittelemällä maksuperusteisiin myös peltoalan ja tulojen ylärajat. (Granberg
1996, 65.)

Väkilannoitteiden käytössä tapahtuneita muutoksia.

Kemiallisia lannoitteita käytettiin aluksi vain karjanlannan lisänä. Vähitellen kemiallises-
ti tuotettujen lannoitteiden merkitys kasvoi eli jo 1950-luvulla apulannasta tuli väkilan-
taa. Lannoitteiden käyttö lisääntyi pitkään, ja vasta 1980-luvun lopulla niiden käyttö alkoi
vähetä. Vuosina 1990–97 käytetty lannoitemäärä väheni lähes kolmanneksella (ks. tau-
lukko 7). 

Suomessa lannoitteita käytettiin FAO:n tilastojen mukaan vuonna 1992 runsaat 100
ravinnekilogrammaa hehtaaria kohden eli runsaat puolet vähemmän kuin silloisissa
EU-maissa keskimäärin. Suomea vähemmän (noin 100 ravinnekilogrammaa hehtaaria
kohden) lannoitteita käytettiin vain Ruotsissa, Espanjassa ja Portugalissa (ks. Tornberg
1994, 18.). Ruotsissa lannoitteiden haittoihin on suhtauduttu ilmeisesti vielä vakavammin
kuin Suomessa. Sen sijaan Espanjan ja Portugalin vähäinen lannoitteiden käyttö liittyy
pikemminkin niiden maatalouden pientilavaltaisuuteen ja siitä juontuvaan taloudelliseen
jälkeenjääneisyyteen: pienillä ja vähävaraisilla tiloilla ei ole ollut varaa lannoitteiden
käyttöön. Väkilannoitteiden käyttö on Suomessa vähentynyt 1990-luvulla myös mitat-
tuna maatalouden kokonaiskustannuksina ja peltohehtaaria kohti käytettyinä määrinä.
Suhteellisesti eniten on peltohehtaaria kohti mitattuna vähentynyt fosforin käyttö ja seu-
raavaksi kalin käyttö. Typen käytön väheneminen on ollut hitaampaa. Ainoastaan kalkin
käyttö on pysynyt lähes ennallaan tai oikeastaan hieman kasvanut vuonna 1997 edellis-
vuosiin verrattuna.

1980-luvun alkupuolella Maataloustuottajassa kirjoitettiin lähes yksinomaan maatalou-
den tuottavuuteen vaikuttavista lannoitteiden hinnoista. Ensimmäiset ympäristönäkökul-
masta lähtevät lannoitekysymykset liittyivät rehu- ja lannoitelainsäädännön uudistami-
seen 1980-luvun puolivälissä.40 Keskeinen seikka lainmuutoksessa oli rehu- ja lannoite-
kysymysten erottaminen toisistaan. Uudistus oli parannus ennen muuta lannoitteiden ja
rehujen kuluttajansuojaan. Sillä pyrittiin turvaamaan, ettei maahan tuotaisi “tarpeettomia,
käyttötarkoitukseensa sopimattomia tai tehottomia … lannoiteaineita”. Artikkelin kirjoit-
taja katsoo myös, että MTK voi näin valvoa säädösten toteuttamista, koska sillä on edus-

40. Lähde: Finfood, Suomen Ruokatieto ry, Uutistoimitus: Tietovakka 99: http://www.finfood.fi/tie-
tovakka/1999/sivu1.html.
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tajansa maatalouskemian laitoksen johtokunnassa, rehulautakunnassa ja maatalouden
markkinointineuvostossa.

Taulukko 7. Lannoitteiden ja kalkin käyttö Suomen maataloudessa 1990-luvulla41.

Vuonna 1987 viitattiin tuontilannoitteiden ja muiden raskasmetallipitoisten aineitten
maaperälle aiheuttamiin vaaroihin. Kirjelmässään maa- ja metsätalousministeriölle42

MTK toteaa, että Suomen maaperässä ei ole luonnostaan raskasmetalleja. Raskasmetalleja
maaperään katsotaan tulevan teollisuudesta, liikenteestä ja lannoitteistakin. Raskasmetal-
likasaumia oli kuitenkin syntynyt moniin Keski-Euroopan maiden peltoihin “pitkäaikai-
sen jätevesilietteen ja kadmiumpitoisten lannoitteiden käytön seurauksena”. Suomessa
valmistetuissa lannoitteissa ei MTK:n mukaan ole juuri lainkaan kadmiumia toisin kuin
joissain tuontilannoitteista. MTK esittääkin silloista tiukempia rajoja lannoitteiden kadmi-
umpitoisuudelle sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden tarkastustoiminnan tehostamista. 

Lannoiteverosta käytiin keskustelua vuonna 1990, kun MTK antoi ympäristöministe-
riölle lausunnon ympäristönsuojelun taloudellista ohjausta selvittävän työryhmän välira-
portissaan tekemistä ehdotuksista.43 Työryhmä ehdotti, että tuolloinen fosforilannoitelaki
korvattaisiin “lannoitteiden ympäristöverolailla”. Fosforisisällön lisäksi veroa ehdotettiin
perittäväksi myös typpisisällön perusteella. Veron tuotoksi arvioitiin ehdotuksessa noin 35
miljoonaa markkaa fosforilannoitteen osalta. Työryhmä perusteli ehdotustaan mm. sillä,
että typestä perittävä ympäristövero vähentäisi lannoitteiden käyttöä ja siten myös vesien
kuormitusta. 

MTK:n lausunnon mukaan typen käyttö lisää sadon määrää jopa puolella. Lausunnossa
todetaan lisäksi typen käytön todetaan pysyneen suositusten rajoissa. Sen vähentäminen
nähdään ongelmalliseksi rehuviljan tuotannon näkökulmasta. Jos typpilannoitusta joudut-
taisiin vähentämään veron aiheuttamasta lannoitteiden hintojen kohoamisesta johtuen,
joutuisivat tilat hankkimaan “kallista ostorehua”, jolloin valkuaisrehujen tuontia joudut-

Lannoitteita vuoden sadolle 1990 1994 1996 1997

Yhteensä miljoonaa kga 

a. Lannoitus vuosittain 1.7.–30.6.

1218 861 880 826

ravinteita kg/ha 200 153 143 130

typpeä (N) kg/ha 111 94 92 86

fosforia (P) kg/ha 31 19 16 12

kalia (K) kg/ha 58 40 34 32

Kustannukset, miljoonaa mk 1682 1533 1149 1019

Kalkkia vuoden sadolle yhteensä miljoonaa kgb 

b. Kalenterivuosittain, mukana kaikki maanparannusaineet, joten luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisten 
vuosien Tietovakan tietojen kanssa.

1238 1217 1196 1266

41. Esim. Johannes Ijäs: Rehu- ja lannoitelainsäädäntö uudistuu. MT 6/86, 14–15.
42. Kirjelmä maa- ja metsätalousministeriölle tuontilannoitteiden ym. raskasmetallipitoisten ainei-

den käytön aiheuttamasta vaarasta maaperälle 27.3.1987. MT 5/87, 30.
43. Lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelun taloudellista ohjausta selvittävän työryh-

män väliraportissa tehdyistä ehdotuksista 20.6.1990. MT 8/1990, 22–23.
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taisiin lisäämään. Lausunnossaan MTK katsookin typpiveron perusteettomaksi, koska
Suomessa “tehtyjen lannoituskokeiden perusteella on arvioitu, että esimerkiksi typen hin-
nan nousu 20 %:lla alentaa taloudellista optimilannoitustasoa vain 1 %:lla.” Samanlaisiin
tuloksiin todetaan päädytyn myös EY:ssä. Olennainen muutos typen käytön määrään edel-
lyttäisi lausunnon mukaan vähintään typen hinnan kaksinkertaistamista, mikä ”johtaisi
käytännössä mahdottomuuksiin. Typpivero onkin EY:n selvityksessä todettu käyttöön
sopimattomaksi. Sen sijaan pitäisi käyttää etenkin herkillä alueilla välillisiä menetelmiä,
joilla vaikutetaan viljelymenetelmiin ja karjatiheyteen.” MTK luottaa tutkimukseen ja
neuvontaan ja katsoo, että lannoituksen tulee perustua toistuviin pellon viljavuustutki-
muksiin. Typpivero olisikin lausunnon mukaan luonteeltaan vain fiskaalinen. Se nostaisi
ruoan hintaa alentaen samalla maataloustuloja. 

Maaseudun ympäristöohjelmatyöryhmä julkisti mietintönsä vuonna 1992. Siinä vaadit-
tiin myös maataloutta osallistumaan ympäristön tilan parantamiseen. Mietinnön pohjalta
asetettiinkin työryhmä, johon osallistui myös MTK:n edustaja, “laatimaan ohjeistoa
hyvistä viljelymenetelmistä”.44 Laadittu “Hyvät viljelymenetelmät” -opas sisälsi käytän-
nön ohjeita ympäristöystävällisemmälle viljelylle. “Hyvillä viljelymenetelmillä” siinä tar-
koitetaan sellaisia viljelytoimenpiteitä ja järjestelyjä, joissa ”ympäristötalouden ja tuotan-
totalouden edut yhtyvät kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ohjeistossa paino-
tetaankin puhtaan tuotantoympäristön merkitystä myös taloudellisessa mielessä ja erikoi-
sesti tulevaisuuden kilpailuvalttina. Kysymys on luonnollisesti myös viljelijän omasta
työ- ja virkistysympäristöstä ja viihtyvyydestä.” Oppaassa korostetaan eri viljelymenetel-
mien tilakohtaisen soveltamisen merkitystä ja niiden lohkokohtaista seurantaa. Oppaan
lisäksi työryhmä pyrki myös informoimaan tutkimusta, hallintoa, neuvontaa ja opetusta
hyvistä viljelymenetelmistä pyrittäessä ympäristötavoitteiden toteuttamiseen.

Opas saatiin valmiiksi ennen vuoden 1993 toukotöitä, mutta sen jakelussa viljelijöille
oli ongelmia. Aihetta kuvaavassa uutisessa toivotaan, että ”kaikki maatilat saavat oman
kappaleensa. Muussa tapauksessa herää kysymys, eikö maatalouden osuus ympäristöon-
gelmissa olekaan niin merkittävä kuin on annettu ymmärtää. Viljelijäväestön ympäristö-
asenteet ovat tutkimusten mukaan erittäin myönteiset, mutta asian ripeä eteneminen on
paljolti kiinni paitsi rahoitusmahdollisuuksista myös puuttuvista käytännön ohjeista.” Kir-
joittaja väittää “eräisiin tutkimuksiin” yleisesti viitaten viljelijöiden ympäristöasenteiden
olevan myönteisiä. Väitteen paikkansapitävyyttä on vaikea todistaa, koska tietoa noista
tutkimuksista ei ole saatavilla ja koska tuohon aikaan tehtiin tutkimuksia, joissa korostui-
vat viljelijäväestön vähemmän ympäristömyönteiset asenteet. Kirjoittaja pyrkineekin
tässä vain retorisin keinoin kääntämään katseen maatalouden aiheuttamista ympäristöon-
gelmista muualle.

Vuoden 1994 alussa keskusteltiin typen lannoitekäytöstä. MTK antoi vesi- ja
ympäristöministeriölle lausunnon45 työryhmän ehdotuksesta vesi- ja ympäristöhallituksen
typpistrategiaksi. Asiaa pohtineen työryhmän mietinnössä todetaan vesistöjen typpikuor-
mituksen lisääntyneen, vaikkakin pohjavesien – lukuun ottamatta yksittäisiä kaivoja
haja-asutusalueilla – osalta tilanne ei näyttänyt huolestuttavalta. Typpikuormituksen

44. Johannes Ijäs (jaostopäällikkö, MTK): Hyvät viljelymenetelmät ohjeistosta eväitä maatalouden
ympäristönsuojelulle. MT 5/1993, 12–13.

45. Lausunto vesi- ja ympäristöministeriölle ehdotuksesta vesi- ja ympäristöhallituksen typpistrate-
giaksi 19.1.1994. MT 2–3/1994, 28.
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lisääntymiseen vaikuttavat työryhmän mukaan talvien lämpeneminen, lannoitteet ja liete-
lanta. Lausunnossa todetaan kuitenkin ongelman olevan vähäisen verrattuna esim.
Keski-Eurooppaan”. Lisäksi viitataan työryhmän mietintöön, jonka mukaan “yksittäisten
toimenpiteiden merkitystä kuormituksen vähentäjänä on vaikea mitata”. Mitään nopeasti
havaittavia vesistövaikutuksia ei lausunnon mukaan ole havaittavissa ja kuormituksen
alentamisen aiheuttamia kustannuksia on vaikea arvioida. 

Lausunnossa viitataan myös edellä mainitun oppaan valmistumiseen ja painotetaan tie-
dotuksen, neuvonnan ja valistuksen merkitystä maatalouden vesiensuojelussa. Lausun-
nossa myös kiistetään työryhmän tulkinta, että typpilannoitteiden myynti olisi lisääntynyt.
MTK suhtautuu edelleen kielteisesti työryhmän strategiaesityksen kohtaan, jossa viitataan
lainsäädännöllisiin ja verotuksellisiin keinoihin typpikuormituksen vähentämiseksi, ja
luottaa enemmän vapaaehtoisuuteen perustuvaan strategiaan.

1990-luvun lopulla MTK vastusti eri yhteyksissä ympäristöministeriön ehdotusta EU:n
nitraattidirektiiviä tiukemmista rajoituksista Suomessa. Tähän ei MTK:n mukaan ollut
perusteita eikä taloudellisia mahdollisuuksiakaan. Eräässä uutisessa todetaan, että “ravin-
teiden käyttö on edelleen vähentynyt ja tarkentunut Suomen maatiloilla”. Parhaaseen
tulokseen katsotaan päästävän maatalouden ympäristöohjelmilla, joita oli 80 prosentilla
karjatiloista vuonna 1997.46 Myös MTK:n valtuuskunta otti keväällä 1997 kantaa nitraat-
tiehdotukseen todeten seuraavasti47: ”MTK:n valtuuskunta vetoaa ympäristöministeriöön
ja hallitukseen, että viljelijöiden halua ja mahdollisuuksia ottaa luontoarvot viljelyssä
huomioon ei romuteta lyhytnäköisellä ja yksipuolisella EU:n nitraattidirektiivin tulkin-
nalla.” Valtuuskunta perustelee kantaansa sillä, että nitraattikuormitus on kääntynyt las-
kuun 1990-luvulla. Edelleen kannanotossa väitetään, että “edes luonnonmukainen tuo-
tanto ei täyttäisi EU:n ympäristötuen ehtoja, jos nitraattidirektiiviä sovelletaan ympäristö-
ministeriön ehdottamalla tavalla.”

Kannanotossa todetaan myös typpiherkiksi katsottujen alueiden vesistöjen nitraattipi-
toisuuksien olevan “vain viideskymmenesosa EU:n direktiivin ylärajasta”. Nitraattidirek-
tiivin toteuttamista ympäristöministeriön ehdotuksesta esitetään seuraava, säännöksen
kovuutta havainnollistava metafora: ”Nitraattidirektiivin soveltaminen ehdotuksen mukai-
sesti merkitsee samaa kuin jos rakentamisessa vaadittaisiin talojen perustusten tekoa 50
kertaa routarajaa syvemmälle eli vähintään 50 metriin.” Perusteluissa korostetaan ympä-
ristöohjelmien merkitystä. Edelleen siinä väitetään, etteivät maatalouden typpipäästöt ole
vahingoittaneet pohjavesiä.

Huhtikuun lopulla vuonna 1997 MTK antoi ympäristöministeriölle lausunnon48 nit-
raattidirektiivityöryhmän muistiosta. Siinä MTK ei edelleenkään hyväksy Nitraattidirek-
tiiviryhmän ehdotusta, mikä merkitsisi siirtymistä lainsäädännöllisten pakkojen käyttöön
vapaaehtoisuuden sijasta. Lausunnon mukaan ehdotuksesta myös puuttuu arviointi sen
vaikutuksista maatalouden kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Siinä väitetään myös, että
Suomen maataloudelle tärkeäksi muodostunutta EU:n “maatalouden ympäristötukiohjel-
man mukaisia kustannusten korvauksia tilojen ympäristönsuojelusitoumuksista ja -toi-
menpiteistä ei voitaisi jatkossa maksaa, mikäli valtioneuvoston päätöksellä annetaan
samaa asiaa koskevia ja osittain pidemmälle meneviä velvoitteita.”

46. Maatalouden ympäristöohjelmaa ei saa vaarantaa. MT 4/1997,19.
47. Valtuuskunnan kannanotto: Hallituksen tulee torjua nitraattiehdotus. MT 5/1997, 9.
48. Lausunto ympäristöministeriölle nitraattidirektiiviryhmän muistiosta. MT 5/1997, 28–30.
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Lausunnossa annetaan ymmärtää, ettei vesien pilaantumista maatalouden nitraattipääs-
töjen vuoksi ole selvitetty riittävästi, vaikka tätä edellytettiin direktiivin liitteessä. Työ-
ryhmä ei lausunnon mukaan myöskään ole ”selvittänyt maatalouden typpilannoituksen
tilakohtaisia tai alueellisia huippuja Suomessa, typpilannoituksen käytön muutoksia Suo-
messa tällä vuosikymmenellä eikä lannoitustasojen muutosnäkymiä. Työryhmä ei ole
muistiossaan esittänyt mitään perusteita olettamalle, että typenkäyttö lisääntyisi tulevai-
suudessa.” MTK:n mukaan nitraattiherkille alueille tulisi laatia oma toimenpideohjel-
mansa. Typpipäästöjen merkitystä ei järjestön mukaan ole selvitetty työryhmän pilaantu-
neiksi tai pilaantumisalttiiksi katsomilla alueilla: Iisalmen vesistössä, Pukkilanharjun poh-
javesialueella eikä merialueilla. MTK:n mielestä fosforipäästöt ovat merialueilla suu-
rempi ongelma kuin typpipäästöt. Lisäksi lausunnossa todetaan, että maatalous ei aiheuta
nitraattipäästöjä kesäisin, ja näin kesäisten leväkukintojen täytyy saada typpensä ilmasta.
Perusteita direktiiville ei myöskään nähdä olevan siitä syystä, että typen käyttö oli
1990-luvulla vähenemässä.

Erityisen ongelmallisena maatalouden kannalta MTK pitää tiukkaa nitraattisäännöstä
maatalouden tukipolitiikan näkökulmasta. Neuvotteluissa EU:hun liittymisen yhteydessä
päädyttiin siihen, että ”maan pohjoiset alueet ovat pitkäaikaisen tukijärjestelyn piirissä ja
85 % Suomen maatalousmaasta on luokiteltu epäedulliseksi alueeksi (LFA). Lisäksi sovit-
tiin ns. vakavien vaikeuksien tukimahdollisuudesta (Liittymissopimuksen artikla 141),
jota toistaiseksi on käytetty lähinnä investointitukien muodossa. Jotta ympäristötavoitteet
sekä ennen kaikkea maatalouden jatkuminen saataisiin varmistettua, sovittiin lisäksi laa-
jasta maatalouden ympäristötuesta, johon varattiin EU:n osarahoitusta 135 miljoonaa
ecua.” Lisäksi kesällä 1996 komission kanssa “käydyissä ns. vakavien vaikeuksien neu-
votteluissa (art 141) tulisi ottaa käyttöön ympäristötuen kansallinen lisäosa, joka pohjau-
tuu EU-osarahoitteisen ympäristötuen vaatimuksiin.” MTK katsoo lausunnossaan, että
ympäristötuelta, joka perustuu lannoitekuormituksen vähentämiseen vapaaehtoisesti
ympäristöohjelmien avulla, menee pohja, mikäli typpitaso määritellään säädöksin tiukem-
maksi kuin EU:ssa keskimäärin. Työryhmän ei siten “ole arvioinut esitystensä käytännön
vaikutuksia seuraavaan ympäristötukiohjelmaan”.

Peruslähtökohtana ympäristöministeriön EU-lausunnon jatkovalmistelulle tulee
MTK:n mukaan olla minimidirektiivin mukaisen täytäntöönpanon, mikä mahdollistaisi
jatkossa maatalouden ympäristötukiohjelman soveltamisen ja viljelijöiden mahdollisim-
man laajan osallistumisen siihen. Tuolloin sen piirissä oli yli 80 prosenttia viljelijöistä ja
noin 90 prosenttia viljelyalasta. Koska mitkään selvitykset eivät lausunnon mukaan
osoita, että Suomessa olisi pilaantuneita tai pilaantumisalttiita vesistöjä tai pohjavesiä,
tämä tulisi ilmoittaa komissiolle. Vaikka tällaisia alueita ei Suomessa ole, on Suomen kui-
tenkin laadittava “hyvän maatalouskäytännön ohjeet (art 4), jotka kuitenkaan eivät ole
sitovia”. Jos pilaantuneita tai pilaantumisalttiita alueita Suomessa ilmenee, näille alueille
tulee laatia omat toimenpideohjelmansa.

Myös Maataloustuottajan pääkirjoituksessa49 vuoden 1997 lopulla todetaan, ettei Suo-
messa ole nitraattiherkkiä alueita. Vastustavalla kannalla on myös MTK:n puheenjohtaja
Esa Härmälä, joka toteaa nitraattidirektiivin valmistelun olevan “ajan haaskausta”50. Hän
toteaa ympäristöministeriön kannan kuitenkin tulleen lähemmäksi MTK:n kantoja kovan
painostuksen jälkeen. Hän toteaa myös olleen “surkuhupaista … , että koko kansallinen

49. Kalevi Laaksonen: Naturat ja nitraatit kokonaisharkintaan. MT 11/1997, 3.
50. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Pehmeiden arvojen puolesta, mutta kovaa. MT 11/

1997, 4–5.
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paljon aikaa ja rahaa vienyt prosessi on itse asiassa ollut tarpeeton. Olisi riittänyt, että
Suomi ilmoittaa komissiolle, että meillä ei ole direktiivissä tarkoitettuja pilaantumisuhan
alla olevia vesiä ja että Suomi seuraa tilanteen kehittymistä.” Toiminnanjohtaja Paavo
Mäkinen jatkaa seuraavassa Maataloustuottajan numerossa ilmestyneessä artikkelissaan
samalla linjalla.51 Hänen mukaansa näyttää siltä, että ympäristöpolitiikasta on yleisem-
minkin tulossa “ongelma maataloudelle”. Hänen mukaansa käytäntö näyttäisi Suomessa
olevan, että EU:n direktiivit ovat “keppihevonen”, kun suomalaiset ympäristöviranomai-
set pyrkivät EU:n asettamia raameja tiukempaan kontrolliin.

Vastakkaisesta näkökulmasta nitraattidirektiivikeskusteluun otti kantaa myös Vihreä
Lanka. Pääkirjoituksensa52 otsikossa Päivi Sihvola toteaa nihkeästi, että “lannanlevitys on
perusoikeus”. Otsikko perustuu oikeuskansleri Jorma S. Aallon nitraattidirektiiviä koske-
vaan kannanottoon. Sihvolan kirjoituksen mukaan oikeuskanslerin lausuntoa voi tulkita
siten, “että vasta vahingon tapahtuminen antaa oikeuden rajoittaa lietelannan levitystä”
Kirjoituksen mukaan oikeuskansleri “vetoaa siihen, että maanviljelijöiden oikeutta omis-
tamiseen ja elinkeinon harjoittamiseen ei saa loukata.” Artikkelissa suhtaudutaan myön-
teisesti ympäristöministeriön kantaan, jonka mukaan “vesilain kategorinen kielto pilata
pohjavesiä oikeuttaa rajoitustoimet jo silloin, kun vaara saastumisesta uhkaa.” Päivi Sih-
vola jatkaa tiukasti: “Suomessa on vaikea saada läpi ensimmäistäkään rajoitusta jolla hil-
littäisiin maatalouden päästöjä. … Suomalaista maataloutta ohjataan ympäristöä vähem-
män kuormittavaan suuntaan yksinomaan rahahoukuttimilla.” Hän myös huomioi, että
maatalouden ympäristötukikysymys on esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön kriit-
tisen suhtautumisen taustalla, jolloin “ympäristötuen menetys uhkaisi ainakin jos ja kun
sen ehtoja kiristetään”. Sihvolalla on myös teoreettinen ratkaisu ongelmaan. Sen mukaan
ympäristötuen ehtoja voitaisiin kiristää, mitä hän kuitenkin pitää Suomessa mahdotto-
mana toteuttaa. Huomioitavaa kuitenkin on, että muiden unionin maiden suhtautumisesta
tukiehtojen kiristämiseen hän ei esitä arvailuja. Hän ei myöskään näe karjanlantaa luon-
nonmukaisen tuotannon olennaisena lannoitteena: se ei ole “perusoikeus” luomutuotan-
nossakaan.

Ympäristöohjelmaluonnoksessa vuosille 2000–200653 korostetaan viljelysuunnitel-
mien ja muistiinpanojen merkitystä. Tällaisella suunnitelmallisella seurannalla voidaan
mm. lannoituksessa, kasvinsuojelussa, kalkituksessa ja kastelussa päästä optimaalisiin
tuloksiin. MTK korostaa lausunnossaan lohkokohtaisen lannoittamisen ja valvonnan
ongelmia. Niinpä MTK päätyykin esittämään, että peruslannoitustasot säilytettäisiin sel-
laisenaan ja pyrittäisiin neuvonnan avulla edistämään ”ns. tarkennetun lannoituksen käyt-
tämistä nykyistä laajemmin. Mahdollisuus peruslannoitustasojen mukaiseen lannoituk-
seen lisää selkeästi viljelijöiden halukkuutta tulla mukaan ympäristöohjelmaan.” 

MTK pelkää silloista tiukempien lannoiterajoitusten alentavan satoja. Eräässä artikke-
lissa54 vuoden 1999 lopulla todetaan maatalouden väkilannoitteiden käytön maatalou-
dessa vähentyneen merkittävästi viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Lisäksi maati-
lat ”ovat laajentaneet lantaloita, mikä on lopettanut lannan talvilevitykset. Lannan hyö-

51. Paavo Mäkinen (toiminnanjohtaja, MTK): Aktiivisuus auttaa selviämään muutoksessa. MT 12/
1997, 6–7.

52. Päivi Sihvola: Lannan levitys on perusoikeus. Vihreä Lanka 50/1997.
53. MTK: lausunto maatalouden ympäristöohjelmaluonnoksesta vuosille 2000–2006. MT 4/99, 14–

17.
54. Kurt Hemnell (ymp. lakimies, MTK): Hyvä pohjavesi on myös maatalouden etu. MT 11/99, 19.
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dyntämistä lannoitteena on myös pyritty parantamaan eri toimenpitein, jolloin ravinteet
sitoutuvat paremmin kasvustoon.” Lannoitteiden käyttö oli siis Suomen maataloudessa
vähentynyt. MTK:n kanta erilaisiin fiskaalisin keinoin ja säännöksin toteutettavaan käy-
tön vähentämiseen on ollut eri vaiheissa jyrkän kielteinen. Se on katsonut, että käyttömää-
riä voidaan vähentää vapaaehtoisin toimin mm. ympäristösuunnitelmien avulla ja kehittä-
mällä viljelymenetelmiä. Perustelut ovat olleet lähinnä taloudellisia, sillä lannoituksen
nopean vähentämisen on katsottu alentavan tuottavuutta ja sitä kautta maatalouden tuloja
ja kannattavuutta.

Karjanlanta – lannoitetta vai jätettä? 

Vuonna 1988 kysyttiin eräässä maatalouden päästöjä käsittelevässä artikkelissa55, tulisi-
ko karjanlanta määritellä jätelain ehdotusten mukaisesti jätteeksi vai lannoiteaineeksi.
Kirjoittaja toteaa seuraavasti: ”Jos karjataloudesta sisäruokinnan aikana tuleva lanta ja
virtsa otetaan tarkasti talteen asianmukaisiin varastopaikkoihin ja levitetään sekä mulla-
taan peltomme sopivana aikana niin, että kasvit voivat käyttää vapautuvat ravinteet hyö-
dykseen, ei kenelläkään ole aihetta puhua jätteistä. Kysymys on tällöin arvokkaista tuo-
tannon sivutuotteista, jotka ohjataan takaisin luonnon kiertokulkuun.” 

Artikkelin mukaan Suomessa kertyy karjanlantaa vuodessa lähes kaksikymmentä mil-
joonaa tonnia, josta viides osa jää laitumille. Sen ravinteista saadaan artikkelin tietojen
mukaan hyötykäyttöön vain puolet. Suurimman osan hävikistä katsotaan johtuvan varas-
toinnin puutteista mutta ”myös levityshävikistä ja vääristä levitysmääristä aiheutuu mer-
kittäviä ravinnetappioita. Esteenä karjanlannan tehokkaammalle hyötykäytölle on sen
käsittelyn vaatima suuri työmäärä verrattuna vaikkapa väkilannoitteiden käyttöön, kun-
nollisen varastoinnin kalleus sekä levitystekniikan vaikeudet. Ongelmat syntyvät juuri
niistä ravinteista, joita ei saada kasvin käyttöön, sillä taloudellisen tappion lisäksi ne aihe-
uttavat helposti erilaisia ympäristöhaittoja joista monet, kuten esimerkiksi mahdollinen
pohjaveden pilaantuminen, ovat korvaamattomia ja koskevat raskaasti viljelijää itseään-
kin ... .”

Näkemyksessä karjanlannasta jätteenä unohtuu se, että karjanlanta on keskeinen lan-
noitusaine luonnonmukaisessa viljelyssä. Tähän viitataan mm. eräässä luonnonmukaista
tuotantoa käsittelevässä artikkelissa56 vuodelta 1998. Luonnonmukaisessa viljelyssä taas
lannoituksen tulee pääosin perustua “tilalla tuotettuihin eloperäisiin lannoitteisiin”. Näistä
kasvit saavat ravinteita maaperän pieneliöstön myötävaikutuksella. MTK katsoo lisäksi,
että lannan tapaan “jätettä ei ole myöskään metsätaloudessa syntyvä puunkorjuutähde”.
Sen tähden nämä tuleekin “rajata jätesuunnittelun ulkopuolelle.” 57

Karjanlannan varastointiin kiinnitetään huomiota myös MTK:n lausunnossa58 vesi- ja
ympäristöhallitukselle eläinsuojia koskevasta valvontaohjeluonnoksesta 19.2.1990. Karja-
lannan varastoinnista lausunnossa todetaan seuraavasti: ”Ohjeessa esitetään, että lannan

55. Johannes Ijäs (agrologi, MTK): Maatilojen sivutuotteiden ja jätteiden käsittelystä. MT 9/1988,
8–9. 

56. Pirjo Haapanen: Luomutuotanto kiinnostaa viljelijöitä. MT 8/1998, 10–11. 
57. Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2005. MT 3/

1996, 28–29.
58. Lausunto vesi- ja ympäristöhallitukselle eläinsuojia koskevasta valvontaohjeluonnoksesta. MT

4/1990, 27.
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käsittely on vesiensuojelun takia pyrittävä järjestämään kuivalantaperiaatteella aina, kun
se suinkin on mahdollista. Tällainen lauselma ei kuulu valvontaohjeeseen, joten se tulee
poistaa. Joissakin tapauksissa voidaan puolustaa, että uusissa karjasuojissa tulisi olla 12
kk:n lantavarasto. Tämä saattaa kuitenkin eläinsuojelun kannalta olla haitallista. Eläinten
terveyden kannalta onkin edullista, että niitä laidunnetaan kesällä ulkona. Sen vuoksi 8
kk:n lantavarastovaatimusta voidaan pitää maksimisuosituksena, josta voidaan poiketa
tiukempaan suuntaan vain, jos eläimiä ei lainkaan laidunneta.” Tässä asettuvat vastakkain
lannan varastoinnin ympäristöhaittojen vähentäminen ja eläinten terveys. Yleisemmällä
tasolla tämä osoittaa, kuinka yksittäiset ympäristönsuojelutoimet ovat joskus ongelmalli-
sesti yhteen sovitettavissa.

Karjanlannan määrittelystä keskustellaan vielä MTK:n ympäristöministeriölle vuonna
1996 jättämässä lausunnossa valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 200559. Siinä
todetaan jälleen karjanlannan olevan maataloudessa hyödynnettävän sivutuotteen eikä jät-
teen. Karjanlannan ympäristövaikutusten katsotaan siten liittyvän sen hyödyntämiseen
lannoitteena. Sitä ei siis pyritä hävittämään kuin tavallista jätettä, vaan se pyritään pääosin
palauttamaan luonnon kiertokulkuun.

Eräs keskeinen muutos lannan muuttumisessa jätteenomaiseksi juontuu maatalouden
modernisoitumisesta. Aiemmin lannan varastointiin liittyi monia ongelmia, jotka vaikutti-
vat haitallisesti ympäristöön. Lantaloita rakennettaessa ja vanhoja korjattaessa on useim-
miten siirrytty lietelantaloihin, joissa lannan maatumista edesauttavaa palamista ei
tapahdu. Lietelanta on siis jätteistynyt siinä mielessä, että sen huuhtoutuminen vesistöihin
tapahtuu helpommin kuin kiinteän lannan. Lietelantaloiden perustaminen on myös yhtey-
dessä suurten ja erikoistuneiden tilojen määrän kasvuun. Suurilla tiloilla lietelanta on käy-
tännössä ainut mahdollinen vaihtoehto. Suursikaloissa ja -kanaloissa tuotanto perustuu
usein lähes yksinomaan ostorehun käyttöön. Tällöin lannalle ei ole käyttöä rehun tuotan-
nossa kuten rehuntuotannon näkökulmasta omavaraisemmilla tiloilla. Toisaalta lannan
pitäminen jätteenä perustunee osin myös sen aiheuttamiin hajuhaittoihin, joka yleensä toi-
mii tärkeänä erottimena jätteen ja ei-jätteen välillä. Kyseessä on ohikulkijoille tuttu ilmiö,
jota voidaan kutsua (vrt. Macnaghten & Urry 1999) “maalaishaisemaksi”.

Myös MTK:n puheenjohtaja Heikki Haavisto puuttuu puheenvuorossaan60 karjanlan-
nan aiheuttamiin ongelmiin. Hän toteaa lannan käytön vaikuttavan maatalouden päästöi-
hin kiinnittäen sen johdosta viljelijöiden huomiota sen käsittelyyn: ”Meidän tulee kiinnit-
tää maatalouden päästöjen, erityisesti huuhtoutumisen vähentämiseen pelloilta, nykyistä
suurempaa huomiota. Tämä edellyttää useilla tiloilla lähivuosina investointeja karjanlan-
nan käsittelyyn ja varastointiin. Erityisesti lietesäiliöiden kokoa joudutaan useissa tapauk-
sissa lisäämään.” Merkillepantavaa Haaviston puheenvuorossa on, että hän edellyttää
instrumentaalisesta näkökulmasta valtion rahoitusta ja avustuksia päästöjen vähentämi-
seksi lantaloihin tehtäville investoinneille. Toisaalta Haavisto on jo tietoinen niistä ympä-
ristöongelmista, joita huolimaton lannoitus saattaa joissain tapauksissa aiheuttaa vesis-
töille.

59. Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2005. MT 3/
1996, 28–29. 

60. Heikki Haavisto (Puheenjohtajan puheenvuoro): Ympäristöä suojelemaan. MT 11/1989, 4–5.
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Maataloustuottajan pääkirjoituksen61 mukaan nitraattidirektiivityöryhmä esittää …
mm. rakennettavaksi tiloille vuoden 2000 alusta alkaen niin suuret lantavarastot, että nii-
hin mahtuisivat koko sisäruokintakauden lannat, koska lannan levitystä ei enää 31.7. jäl-
keen sallittaisi. Investoinnit voivat sen mukaan olla tilaa kohti satoja tuhansia markkoja,
vaikka hyöty hajakuormituksen vähenemisestä jäisi “minimaaliseksi”. Tällaiset kustan-
nukset eivät pääkirjoituksen mukaan ole “myöskään ole missään suhteessa mm. kaupun-
kien ja suurteollisuuden vesiensuojeluinvestointeihin.” Samoilla linjoilla on myös MTK:n
maapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja62. Hän toteaa typen käytön vähentyneen.
Myöskään lannan levittäminen ”routaiseen ja lumipeitteiseen maahan ei ole sallittua eikä
myöskään syyslevitys heinäkuun jälkeen”. Nitraattidirektiivin toteuttamiseen kustan-
nusten kattamiseksi ei hänen mukaansa ole otettu kantaa, vaan kyse on ollut pelkästään
tiukkojen säännöspykälien laatimisesta.

Eräs uusi piirre lannan käsittelyssä perustuu EU:n mukanaan tuomiin ympäristötukiin.
Tukea maksetaan niille tiloille, jotka ovat valmiita hyödyntämään lannoitteenaan muilta
tiloilta käyttämättä jäävää lantaa. Lannan käytön tehostamissopimuksen tehneelle viljeli-
jälle maksetaan ympäristötukea muilla tiloilla syntyvän lannan vastaanottamisesta, käsit-
telemisestä ja hyödyntämisestä. Tällöin vastaanottajan tulee kuitenkin noudattaa lannan
käytöstä ja varastoinnista annettuja säännöksiä. Esimerkiksi sikaloissa ja kanaloissa syn-
tyvää ylimääräistä lantaa voidaan hyödyntää taloudellisesti kasvintuotanto- tai sekati-
loilla, jos kyseinen sikala tai kanala toimii pääosin tai pelkästään ostorehun varassa. Ylei-
sesti ottaen lannan lannoitekäyttö on Suomessa kuitenkin vähentynyt. (Palva jm. 2001, 36
ja 78.)

Kysymys puhdistamolietteen käytöstä lannoitteena

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen lietteen käyttö lannoitteena herätti Maataloustuot-
tajassa vilkasta keskustelua erityisesti 1980-luvulla. Lietteen käyttö maataloudessa olisi
ollut kaupunkien ja muiden yhdyskuntien jätevesiongelman näkökulmasta ideaalinen rat-
kaisu, mutta toisaalta lietteen tiedettiin sisältävän monia maatalouden kannalta ongelmal-
lisia jätteitä. Esimerkiksi 1990-luvun alussa tiedettiin, että jätevedenpuhdistamojen liet-
teestä löytyy paitsi kasvisravinteita myös ongelmallisia, ympäristöön soveltumattomia
aineita (esim. Wahlsröm jm., 1992, 243).

Keskustelu lietteen käytöstä lannoitteena paljastaa ympäristöoikeudenmukaisuuden
näkökulmasta erityislaatuisen tilanteen. Maataloustuottajassa vastustettiin johdonmukai-
sesti lietteen lannoitekäyttöä maataloudessa. Tämä kanta perustui aiheesta tehtyihin tutki-
muksiin, mikä tulee ilmi esimerkiksi Maatalouden tutkimuskeskuksen dosentin, Toivo
Ylärannan artikkelissa.63 Ongelmallisimpana aineena lietteessä Yläranta mainitsee kad-
miumin: ”Se on kaikille eliöille tarpeeton, myrkyllinen alkuaine, joka melko helposti
kulkeutuu viljelykasveihin ja niistä edelleen ihmisiin. Ravinnon mukana saamastamme
kadmiumista vain noin 5 prosenttia pidättyy elimistöömme, mutta se viipyy siellä hyvin

61. Kalevi Laaksonen: Naturat ja nitraatit kokonaisharkintaan. MT 11/1997, 3.
62. Juhani Vento (talousneuvos, maapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja): Ympäristökysymyksis-

sä otettava huomioon myös maatalouden kannattavuus. Ympäristöasiamies 2/1997. MT 11/97,
21–22.

63. Toivo Yläranta (dosentti, Maatalouden tutkimuskeskus): Puhdistamolietteen käyttömääriä pie-
nennettävä. MT 9/1988, 6–7.
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kauan. Elimistömme sietää vain rajallisen määrän kadmiumia, minkä vuoksi kadmiumin
saantimme ei voi kasvaa kovin suuriin mittoihin.” Toisaalta hän toteaa väkilannoitteiden
sisältävän kadmiumia vain “hyvin vähän”. Kun lannoituksesta kadmiumia huuhtoutuu
yhdellä lannoituskerralla peltohehtaarille 0,5 grammaa, on ilmasta laskeutuvan kadmiu-
min määrä hieman tätä suurempi eli yksi gramma hehtaaria kohden. Vastaavasti puhdista-
molietteen osalta suurin sallittu kadmiumin määrä on 20 grammaa hehtaaria kohti vuo-
dessa. 

Jossain määrin lietettä kuitenkin käytettiin maataloudessa ja sen käytölle oli laadittu
ohjeita. Näistä ohjeista ja yleensä lietteen käytöstä lannoitukseen Yläranta toteaakin artik-
kelissaan seuraavasti: ”Väärinkäytettynä liete saastuttaa vesiä ja muuta ympäristöä.
Ohjeista löytyy apua näihinkin ongelmiin. Tärkeätä olisi mullata liete mahdollisimman
pian levityksen jälkeen, jolloin lietteen ainesosien huuhtoutumisriski on pienin. Samalla
estetään hajuhaittoja ja ravinnetappioita.”

Lietelannan käyttö on Ylärannan mukaan saastumisen näkökulmasta perustelluinta sel-
laisille viljelykasveille, joiden kasvuaika on pitkä. Ne hyödyntävät parhaiten lietteestä
vapautuvaa typpeä, mikä pienentää typen huuhtoutumista syyssateiden aikana. MTK
halusikin estää lietteen lannoitekäytön huolimatta kaupunkien ja taajamien ilmeisestä
halusta sijoittaa liete maatalouteen. Lietteen käytön olisi tullut perustua Ylärannan
mukaan vapaaehtoisuuteen, mutta “pakkokäyttöäkin” esiintyi: ”Perin ihmeellinen on
Forssan kaupungin päätös puhdistamolietteen pakkosyötöstä yksityisille viljelijöille vuok-
raamilleen pelloille.”

1980-luvun lopussa puhdistamolietteestä puolet käytettiin maataloudessa ja viidennes
viherrakentamisessa. Loppu vietiin kaatopaikoille tai säilytettiin erilaisissa tilapäisissä
varastoissa. Lietteen puolesta puhuivat sen olemattomat kustannukset muihin lannoittei-
siin verrattuna mutta vastaan sen ongelmallisesta koostumuksesta tiedossa olleet faktat.
Lietteen markkinoinnista käytettiin Ylärannan mukaan sen tuottajien mainontaa, jonka se
pitäisi palauttaa luonnon kiertokulkuun “lannoitus- ja maanparannusaineina”. Vaikka liete
on tehokas lannoitusaine, sitä ei Ylärannan mukaan tulisi käyttää kotipuutarhoissa. Niin
ikään hän ei suosittele sen käyttöä lannoitteeksi perunalle, vihanneksille tai juureksille
ilman varoaikoja. Kasvavalle nurmelle ei lietettä ei olisi tullut levittää lainkaan.

Lietteen käytöstä maataloudessa Yläjärvi viittaa ekologisen modernisaation mukaiseen
ajatteluun siitä, kuinka ihmiset ovat taipuvaisia ”uskomaan, että kaikille ongelmille löytyy
aikanaan ratkaisu. Siksi tällä hetkellä puhdistamoliete käytettäköön maanparannusaineena
ja lannoitteena pelloilla. Lietettä ei saisi viedä kaatopaikoille, joissa pohjaveden ja ympä-
ristön vakavaa saastumista saattaa helposti tapahtua.” Toisin sanoen ainetta, jota ei saisi
viedä kaatopaikoille, esitettiin eräissä yhteyksissä käytettäväksi pelloilla. Lietettä oli Ylä-
rannan mukaan käytetty esimerkiksi Helsingin ympäristössä jopa puolet yli ohjeiden
mukaisten maksimimäärien. Ongelmaksi hän näkee myös sen, että lietettä oli levitetty
hyvin raskaalla, maan voimakasta tiivistymistä aiheuttavalla kalustolla. Omana kantanaan
lietteen käytöstä hän toteaa, että ”omille pelloilleni en moista tavaraa levittäisi. Yhteis-
kunnan kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että yhteisesti tuotettu jäte ‘hävitetään’ mah-
dollisimman hyvällä tavalla. Nykytietämyksellä se on lietteen käyttö maanparannus- ja
lannoitusaineena.” Hänen mukaansa lietettä tulisikin käyttää lannoitteena vain viherra-
kentamisessa. Lisäksi hän ehdottaa lietteen käytön vähentämistä maataloudessa puoleen
silloisesta.
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Jätelietteestä käytiin keskustelua myös Ruotsissa64. Ruotsin maataloustuottajajärjestö
(LRF) oli kehottanut jäseniään luopumaan jätelietteen käytöstä. Tutkijapiireissä oli tosin
esitetty vastakkaisiakin näkemyksiä: ”Kuusi Ruotsin maatalousyliopiston tutkijaa on kui-
tenkin esittänyt toisenlaisen näkemyksen tähän asiaan, heidän mielestään jätelietteen
käyttöä ei tulisi lopettaa. Sen sijaan tulisi parantaa lietteen laatua pienentämällä myrkyl-
listen orgaanisten aineiden määrää.” Tutkijat totesivat lietteen raskasmetallipitoisuuden
vähentyneen mutta edellyttivät sen lannoitekäytöltä tarkkoja tietoja lietteen koostumuk-
sesta.

Kirjelmässään65 lääkintöhallitukselle 15.6.1989 MTK vaatii tarkkoja ohjeita lietteen
käytölle maataloudessa. Siinä todetaan, että lietettä ei käytetä kovin laajalti vaan sitä levi-
tetään vain “noin 5000 peltohehtaarille”. Ongelmaksi MTK näkee sen, ettei lietteen ras-
kasmetallipitoisuudesta ole tietoja. Lisäksi pellot, joilla käytetään jätevesilietettä tulisi
kirjelmän mukaan kortistoida. Näiden peltojen raskasmetallipitoisuuksien kehitystä tulisi
seurata, jotta saataisiin tietoa lietteen käytön vaikutuksista. LRF:n tapaan myös MTK
pyysi edellä mainitussa kirjelmässään Lääkintöhallitusta tarkentamaan jätevesilietettä
koskevia säännöksiä. Erityisesti kantaa pyydetään raskasmetallien ylimmistä sallittavista
määristä. Kirjelmässä korostetaan jätevesilietteen käytön vaikutuksia erityisesti pitkällä
aikavälillä ja suurina määrinä, jolloin ”vaaraksi muodostuu, että raskasmetallit siirtyvät
haitallisessa määrin kasveihin ja sitä kautta eläimiin ja ihmisiin”. Jatkuva säännösten
mukainen käyttökin saattaa kirjelmän mukaan johtaa tilanteeseen, että maaperästä tulee
viljelykelvotonta. Viljelijöiden on kirjelmän mukaan vaikea arvioida lietteen laatua, koska
pitoisuuksien arviointia ei suoriteta yksittäisten jätevesitoimitusten osalta vaan vain ylei-
sesti. MTK on erityisen huolestunut lietteeseen sisältyvän fosforin määrästä, jota maata-
louden ympäristöpolitiikassa pyrittiin tuolloin erityisesti vähentämään (esim. Wahlsröm
jm. 1992, 244).

Jätevesilietteen käyttöä koskevien säännösten osalta MTK on kirjelmässään ympäristö-
ministeriötä tiukempi todetessaan seuraavasti: ”Turvataksemme maamme peltojen puh-
tauden ja siten myös tulevaisuudessa mahdollisuuden tuottaa korkealaatuisia, puhtaita
elintarvikkeita MTK edellyttää, että ympäristöministeriö ja lääkintöhallitus valmistelevat
mahdollisimman nopeasti uudet ohjeet, jotka koskevat jätevesilietteen maatalouskäyttöä.
Käyttömääristä annettuja ohjeita tulee tiukentaa niin, että raskasmetallijäämistä ei aiheudu
elintarviketuotannolle haittaa nyt eikä tulevaisuudessa.” Kirjelmässä ehdotetaan lietteen
käyttöä vain pelloilla, jotka todennäköisesti lähitulevaisuudessa tullaan poistamaan vilje-
lystä. Raskasmetallien ja muiden haitallisten aineiden pitoisuudet tulisi kirjelmän mukaan
määritellä eräkohtaisesti. Säännöksissä tulisi myös määritellä suurimat sallitut fosforipi-
toisuudet. MTK ehdottaakin, että ”ympäristöministeriö ja lääkintöhallitus valmistelevat
uudet lietteen maatalouskäyttöä koskevat määräykset ja ohjeet niin, että ne voidaan ottaa
käyttöön vuoden 1990 alusta lukien. Ellei uutta tiukempaa ohjeistoa ole tuolloin voi-
massa, MTK suosittaa viljelijöille lietteen maatalouskäytön lopettamista turvatakseen pel-
tojen puhtauden myös tulevaisuudessa.” Vuoden 1989 lopulla ilmestyneessä MTK:n
ympäristöohjelmassa66 ehdotetaankin jätevesilietteen käytön lopettamista maataloudessa. 

64. Jäteliete puhuttaa viljelijöitä ja tutkijoita Ruotsissa. MT 9/88, 15.
65. Kirjelmä Lääkintöhallitukselle koskien jätevesilietteen maatalouskäyttöä koskevien säädösten

uusimistarvetta 15.6.1989. MT 6–7/1989, 18–19. 
66. MTK:n ympäristöohjelma valmistunut. MT 10/1989, 6–7.
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Edellä mainituissa lausunnoissaan puhdistamolietteen käytöstä maataloudessa MTK
edustaa ympäristöministeriötä tiukempaa kantaa. Lietteen dumppaamisessa maatalouteen
näyttäisi olevan kyse samantyyppisestä ilmiöstä, josta ympäristöoikeudenmukaisuuden
tutkimuksessa on jo keskusteltu pitkään. Tämän oikeudenmukaisuustutkimuksen mukaan
jätteet pyritään usein sijoittamaan perifeerisille alueille, joiden väestöllä ei ole juurikaan
resursseja vaikuttaa jätteiden sijoittamispäätöksin (esim. Bullard 1990; Harvey 1999, Mil-
ler 1999 ja Alier 2000). MTK:n ympäristöohjeissa varoitetaankin ylilannoituksen vaa-
roista ja kehotetaan ympäristöministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin haitallisten aineiden
vesistöpäästöjen vähentämiseksi “sen sijaan, että jätevesipuhdistamojen lieteongelma
pyritään ratkaisemaan elintarviketuotantoa haittaavasti”. Jätelietekeskustelussa näyttäisi
ilmenevän ensimmäisiä kertoja MTK:n proaktiivinen suhtautuminen ympäristönsuoje-
luun. Sen sijaan valtioneuvosto – ympäristöministeriö mukaan lukien – ei näyttäisi vas-
tustavan teollisuuden ja asutuskeskusten jätteiden sijoittamista maaseudulle.

Vuonna 1994 valtioneuvosto teki lopulta päätöksen (282/1994) puhdistamolietteen
käytöstä. Sen kuudennessa pykälässä todetaan seuraavasti: ”Lietettä saa käyttää vain vil-
jelymaalla, jolla kasvatetaan viljaa, sokerijuurikasta tai öljykasveja taikka sellaisia kas-
veja, joita ei käytetä ihmisen ravinnoksi tai eläimen rehuksi. Nurmelle lietettä saa levittää
vain perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla liete huolellisesti. Viljely-
maalla, jolla on käytetty lietettä, saa viljellä perunaa, juureksia ja vihanneksia aikaisintaan
viiden vuoden kuluttua lietteen käytöstä.” 

Puhdistamolietteestä käytettiin Suomessa pelloille ja viherrakentamiseen kumpaankin
vajaa kolmannes 1990-luvun alkupuolella. Vuoteen 1997 mennessä pelloille käytetty
osuus nousi 39 prosenttiin ja viherrakentamiseen käytetty osuus laski 22 prosenttiin.
Loput lietteestä varastoitiin kaatopaikoille. (Nykänen-Kurki jm. 2001, 8–9.) Vielä vuosien
199767 ja 199968 toimintasuunnitelmissaan MTK ehdotti kuitenkin lietteen käytöstä luo-
pumista maataloudessa.69

Puhdistamolietettä käytetään siis edelleen lannoitteena, vaikka sen huuhtoutuminen ja
raskasmetallipitoisuus ovat ongelmallisia asioita. Kadmiumin lisäksi lietteessä on eräässä
paikallisessa selvityksessä todettu huomattavia lyijy-, elohopea- ja kromipitoisuuksia.
Samalla kuitenkin myös etsitään uusia menetelmiä lietteen käyttöominaisuuksien paranta-
miseksi. Näitä ovat lietteen kompostointi ja stabilointi mädättämällä. Myös EU:n ympä-
ristötukiehdot edellyttävät maataloudessa käytettävän puhdistamolietteen kompostointia
tai seostamista. (Nykänen-Kurki jm. 2001, 7, 14–15 ja 33.)

4.2.2 Torjunta-aineet

Keskustelu maataloudessa käytettävistä torjunta-aineista palautuu useimmiten keskuste-
luun DDT:stä, jota alettiin käyttää toisen maailmansodan jälkeen. Sen haittavaikutuksista
tuli keskeinen kysymys ympäristötietoisuuden kehityksen alkuvaiheissa ennen muuta
Rachel Carsonin (1907–1964) suomeksikin ilmestyneen kirjan Silent Spring (1962)

67. MTK:n toimintasuunnitelma 1997. MT 1/1997, 20–27.
68. MTK:n toimintasuunnitelma 1999. MT 1–2/99, 31, 38–39.
69. Huom. Jätelietekysymyksiä on tarkasteltu myös lannoitteita käsittelevässä luvussa.
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ilmestymisen myötä. Kirjan sanoma oli, että maataloudessa ja muuallakin tuholaisten tor-
juntaan käytetty DDT ja eräät muutkin kemikaalit rikastuivat luonnon ravintoketjussa ja
että niiden haitallinen vaikutus luontoon ja ihmisten terveyteen70 tulisi säilymään maapal-
lolla pitkään. Huomio kiinnittyi näin yleensäkin torjunta-aineiden käyttöön maataloudes-
sa, mistä tuli yksi ensimmäisiä globaaleja ympäristökysymyksiä.

Valerie J. Gunterin ja Craig K. Harrisin (1998) mukaan Rachel Carsonin “hiljaista
kevättä” edelsi Yhdysvalloissa kuitenkin “meluisa talvi”, jolloin esimerkiksi New York
Timesissa kirjoitettiin runsaasti DDT:n vaaroista. Tutkittuaan mainitun lehden kirjoittelua
DDT:stä Gunter ja Harris esittelevätkin eräitä yllättäviä havaintoja. Ensiksikin varoittavia
kannanottoja esitettiin jo paljon ennen Carsonin kirjan ilmestymistä, jota on yleisesti
pidetty lähtölaukauksena torjunta-ainekritiikille. Toiseksi, vaikka varoittavat kannanotot
olivat vähemmistönä kirjoittelussa, kyseessä oli kuitenkin pitkään jatkunut DDT:n käytön
kritiikki. Kolmanneksi kritiikkiä DDT:tä kohtaan esitti ensimmäisenä Yhdysvaltain maa-
talousministeriö (USDA), jonka kuva tässä yhteydessä on ollut täysin toisenlainen. Tämä
selittyy ainakin osittain sillä, että USDA, kuten Suomessa maa- ja metsätalousministeriön
alainen Kasvinsuojelulaitos, suorittaa rutiininomaisesti maataloudessa käytettävien tor-
junta-aineiden ja muidenkin kemikaalien testausta. Näin ollen se oli myös parhaiten
perillä DDT:n mahdollisista ja todellisista haittavaikutuksista. Tästä kemiallisten aineiden
tarkastusta harjoittavan “monitorointivaltion” roolista edellä mainitut tutkijat tekevät joh-
topäätöksen, että käsitys valtiosta vallitsevan sosiaalisen rakenteen tukijana ei pidä tältä
osin paikkaansa. Oletus siitä, että USDA olisi toiminut yksiviivaisesti torjunta-aineiden
käytön ja kemianteollisuuden etujen puolustajana voidaan kiistää sekä teoreettisin, empii-
risin että käytännöllisin perustein. (Gunter & Harris 1998, 189–193.) 

Instrumentalistinen valtiokäsitys lähtee olettamuksesta valtion ja talouselämän johdon
kiinteistä suhteista. Siten esimerkiksi USDA:n toiminnan on oletettu perustuneen tor-
junta-aineita tuottavan teollisuuden intresseihin. Siten sen pyrkimyksenä olisi ollut tor-
junta-aineteollisuuden tuotannon ja voittojen lisääminen. Mainittujen kirjoittajien mukaan
tällainen olettamus on kuitenkin yksinkertaistus. Empiirisesti USDA:n toimintaan on aina
kuulunut tärkeänä osana erilaisten torjunta-aineiden haittavaikutusten testaaminen. Näin
ollen se, kuten yleensäkin koko maatalousalan asiantuntijajärjestelmä, oli jo pitkään ollut
tietoinen myös DDT:n haittavaikutuksista. Käytännöllisestä näkökulmasta USDA toimi
myös maanviljelijöiden etujen puolustajana. Tämä merkitsi sitä, että sen oli huolehdittava
myös elintarvikkeille ja viljelysmaille haitallisten aineiden käytön ehkäisemisestä. Tästä
näkökulmasta viljelijöiden – ja viimekädessä myös valtion eli tässä tapauksessa USDA:n
– etujen vastaista oli antaa sadon tuhoutua taistelussa tuholaisia vastaan. USDA oli testan-
nut myös DDT:n ja todennut sen potentiaaliset haittavaikutukset. Tilanteessa, jolloin
DDT-keskusteluun pohjautuva USDA:n toiminnan kritiikki tuli vahvasti esille, sillä ei
ollut mitään haluja lähteä puolustamaan menettelyjään: haittavaikutuksista oli varoitettu
ajoissa, joskaan ei ehkä kuitenkaan riittävän painokkaasti. (Gunter & Harris 1998, 193–
194.)

Mikä sitten oli julkisuudessa jo aiemmin käydyn, “meluisan” torjunta-ainekeskustelun
merkitys Rachel Carsonin Hiljaisen kevään vastaanotolle? Eräs tulkinta on, että se val-
misti maaperää kirjan vastaanotolle. Eräiden havaintojen mukaan tällainen “maaperän
pehmentämisvaihe” on välttämätön ennen uuden politiikkavaihtoehdon tai ajattelutavan

70. Paitsi Rachel Carson myös hänen sisarensa ja tämän tytär kuolivat syöpään (Stevens 1998).
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omaksumista. Toinen vaihe tässä pehmentämisessä oli se, että Yhdysvaltain itärannikolla
oli juuri käyty kamppailua erään tuhohyönteisen (gypsy moth) torjunnassa käytettyjä len-
toruiskutuksia vastaan. Kamppailu sai lehdistössä huomattavaa julkisuutta 1950-luvun
lopulla ja siihen osallistui myös lukuisa joukko itärannikon älymystöön ja poliittiseen
eliittiin kuuluneita ihmisiä. (Gunter & Harris 1998, 194–195.)

USDA:n toimintaan, torjunta-aineiden vaaroista käytyyn keskusteluun kuten myös
yleisemminkin ympäristöasioista tiedottamiseen voidaan soveltaa mm. Maarten A. Haje-
rin käyttämää “kehyskertomuksen” (story line) käsitettä. Sen mukaan asiat esitetään
yleensä kompleksisemmin kuin puolesta ja vastaan dikotomioina. Kehyskertomuksessa
on Hajerin mukaan kyse generatiivisesta kertomuksesta, joka mahdollistaa useiden dis-
kursiivisten kategorioiden käytön. Kehyskertomuksen funktio on löytää riittävän yhtenäi-
nen esitys asiasta, johon liittyy monimutkaisia diskursiivisia komponentteja. Tästä saattaa
olla kyse USDA:n neutraaleissa arvioinneissa torjunta-aineiden “mahdollisista vaaroista”
silloinkin, kun aihetta olisi joko paljon positiivisempaan tai negatiivisempaan arviointiin.
“Rutiininomaisen tarkastustyön” ja “maaperän pehmentämisen” käsittein voidaan keskus-
telusta tehdä kaksi yleistävää johtopäätöstä. Ensiksikin esiin tulee se ironinen mahdolli-
suus, että USDA siloitti tietä itseään koskevalla kritiikille Carsonin kirjan julkaisemisen
jälkeen. Toiseksi kyse on siitä, ettei kirjan julkaiseminen ollut niinkään käännekohta kuin
huipentuma torjunta-aineiden vaaroista käydyssä keskustelussa. (Gunter & Harris 1998,
195.)

Kuten edellä todettiin, DDT:tä käytettiin torjunta-aineena myös Suomen maatalou-
dessa. Esimerkiksi MTK:n vuoden 1947 vuosikertomuksessa (1947, 57–58) DDT:n aihe-
uttamat ongelmat eivät vielä olleet tiedossa, vaan sen käyttöä pyrittiin edistämään vaati-
malla tuontimaksujen alentamista ja kotimaisen, tuontia korvaavan tuotannon taloudellis-
ten edellytysten parantamista. Toisaalta taas eräs Mikko Kumpulaisen (1999, 147–148)
haastattelema henkilö kertoo DDT:n käytöstä olleen ”hirveää torjuntaa”: “’DDT oli jau-
heena ja pöllysi hirveästi. Me naiset pelkäsimme ja koetimme pitää jotain liinaa suun
edessä. Naapurin isäntä oli sen sijaan yltä päältä valkoinen ilman mitään suojaa.’” DDT:n
myynti ja käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1976 (Rytsä 1978, 285) eli samoihin aikoi-
hin kuin muuallakin taloudellisesti kehittyneissä maissa. Kehitysmaissa DDT:tä tosin käy-
tetään vielä nykyisinkin. Eräiden nykyistenkin käsitysten mukaan sen käyttöä ei tulisi
kieltää maailmanlaajuisesti kuten UNEP useiden ympäristöjärjestöjen myötävaikutuksella
on ehdottanut. DDT:n käyttöä perustellaan “parhaana käyttökelpoisena malarian tor-
junta-aineena” Perustelut nojaavat tosin vain sen edullisuuteen vaihtoehtoisiin malarian
saastuttamissa tiloissa käytettävissä oleviin torjunta-aineisiin verrattuna (ks. Attaran &
Mahraj 2000, 1403). WWF:n malarian vastustamisprojektin johtaja Richard Liroff (2000,
1406) ehdottaa kuitenkin DDT:n käytön lopettamista tietyllä aikavälillä perustaen näke-
myksensä niihin haittoihin, joita se rikastuessaan ihmisille ja eläimille aiheuttaa.

DDT:n käytön aloittamisella oli huomattava vaikutus torjuntamenetelmien muutok-
sessa. Alustuksessaan Nuorten tuottajain “Maatilatalous ja ympäristö” -seminaarissa
vuonna 1980 tutkijaprofessori Martti Markkula71 toteaa, että torjunta-aineiden käyttö
alkoi DDT:stä eli diklooridifenyyli-trikloorietaanista, joka Suomessa edusti “kasvinsuoje-
lun ensimmäistä”, 1940-luvulla tapahtunutta “vallankumousta”. Tuolloin se syrjäytti pal-
jon työtä vaatineet mekaaniset torjuntamenetelmät: ”Silloin jätettiin nurkkaan rapsikuori-

71. Martti Markkula: Maataloustuotanto ja ympäristö (alustus). MT 7–8/80, 26–27.
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aispyydykset, kirppareet, kovakuoriaiskihvelit, kaalikärpäskaulukset ja toukkaliimat ja
unohdettiin muutkin vanhat torjuntamenetelmät, joista monet olivat pitkäaikaisen kehitte-
lytyön tuloksia.” DDT:tä käytettiin myös huonekärpästen torjuntaan ja “samoilla aineilla
hävitettiin lähes sukupuuttoon torakat, luteet ja kirput.” Markkulan mukaan enää
1980-luvun alussa käytössä ei ollut torjunta-aineita, jotka olisivat kasautuneet luonnon
ravintoketjuihin ja rikastuneet niissä. Tällaisia vaikutuksia ei hänen mukaansa ollut edes
tuolloin paljon keskustelua herättäneillä vesakontorjunta-aineilla. Silloisista torjuntame-
netelmistä kirjoittaja toteaa niiden luontoon kohdistuvien vaikutusten olevan vähäisiä ja
“luonnon omin keinoin korjaantuvia”. Hänen mukaansa ei myöskään oltu kyetty pitävästi
todistamaan, että uudet torjunta-aineet olisivat “vähentäneet kimalaisten ja muidenkaan
pölyttävien hyönteisten määrää”.

DDT:n jälkeen Suomessa kuten muissakin taloudellisesti kehittyneissä maissa otettiin
kuitenkin käyttöön muita torjunta-aineita. Niiden vaikutuksista maaperän ja vesistöjen
tilaan on ajoittain käyty keskustelua Maataloustuottajassa, ja niidenkin käyttöön liittyviin
työsuojelullisiin kysymyksiin on puututtu useissa eri yhteyksissä.72 Erään esimerkin myö-
hemmin käytettyjen torjunta-aineiden vaaroista antaa Maataloustuottajassa esiintynyt kir-
joitus73, jossa perustellaan torjunta-aineettomaan tuotantoon siirtymistä: ”Vuonna 1982
projektin perustaja sanoi saaneensa myrkytyksen torjunta-aineista. Hän joutui tuon tapah-
tuman jälkeen käyttämään urakoitsijaa kasvinsuojeluruiskutuksissa. Urakoitsijaa ei
kuitenkaan aina saatu sopivaan aikaan ja niinpä osa pelloista jäi ruiskuttamatta. Kun ura-
koitsijalle itselleen sattui samanlainen myrkytystapaus, siirryttiin … aivan kuin
huomaamatta torjunta-aineettomaan viljelyyn.” Tällaiset myrkytystapaukset tuskin olivat
erityisen poikkeuksellisia, koska torjunta-aineiden vaaroihin kiinnitettiin huomiota myös
työterveyshuoltoa käsittelevissä artikkeleissa.

Torjunta-aineiden käyttö 1980-luvulla

MTK:n esittämien tietojen mukaan torjunta-aineiden käyttö viisinkertaistui Suomessa
maatalouden modernisaation yhteydessä vuodesta 1960 vuoteen 1980 (ks. Yhteinen
ympäristömme 1988, 26). Kasvu oli tasaista lukuun ottamatta “energiakriisin” jälkeisiä
vuosia 1970-luvun puolivälin jälkeen. Ylivoimaisesti suurin osa kasvusta perustui rikka-
kasvien torjunta-aineiden (herbisidien) käytön lisääntymiseen. Niiden myynti kuitenkin
väheni Suomessa 9 prosenttia jo vuosina 1975–87. Sen sijaan tuhohyönteisten torjun-
ta-aineiden (insektisidien) myynti kasvoi vastaavana ajanjaksona 5 prosentilla ja sienikas-
vien torjunta-aineiden (fungisidien), joita Suomessa tosin käytetään muihin torjun-
ta-aineisiin verrattuna vain vähän, peräti 48 prosenttia. (Vainio-Mattila 1990, 17.) Esimer-
kiksi vuonna 1985 torjunta-aineiden käyttö hehtaaria kohti oli Suomessa ja Ruotsissa oli
kuitenkin marginaalista verrattuna muihin nykyisiin EU-maihin (Environmental pressure
indicators for the EU 2001, 40).

Edellä mainitun tutkijaprofessori Martti Markkulan alustuksen74 mukaan tor-
junta-aineita tutkitaan Suomessa hyvin intensiivisesti ennen muuta siksi, että niiden on

72. Esim. Liisa Makkonen (terveydenhoitaja): Viljelijöiden työterveyshuolto käynnistynyt Kuopion
terveyskeskuksessa. MT 2–3/1986, 12–13 ja Ilpo Mattila (agronomi, MTK): Viljelijä vastuussa
työsuojelustaan. MT 5/1987, 12–13.

73. Pekka Pastila (toiminnanjohtaja, MTK-Etelä-Häme): Puhtaan pellon tuote. MT 12/1997, 12–13.
74. Martti Markkula: Maataloustuotanto ja ympäristö (alustus). MT 7–8/80, 26–27.
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pelätty aiheuttavan epämuodostumia, syöpää ja perinnöllisiä muutoksia elollisessa luon-
nossa. Hän toteaa Kasvinsuojelulaitoksen jo vuodeta 1974 lähtien vaatineen tutkimustu-
loksia “myös siitä, ettei kauppaan pyrkivillä aineilla ole teratogeenisiä, karsinogeenisia
eikä mutageenisiä ominaisuuksia.” Testituloksista Markkula toteaa edelleen, että ”yllättä-
vän monista torjunta-aineista on saatu eläimillä tehdyissä laboratoriokokeissa vastikään
sellaisia tuloksia, jotka panevat epäilemään niiden voivan aiheuttaa terveydellisiä haittoja
ihmisille … Lupaviranomaistemme harkittavana on parhaillaan seuraavien torjunta-ainei-
den käytön kieltäminen ihmisten terveydellisten haittojen johdosta: 1. amitroli, jota käyte-
tään juolavehnän torjuntaan kasvavasta kaurasta; 2. nitrofeeni, rapsiviljelysten rikkakas-
vien torjunta-aine; 3. benomyyli, sienitautien systeeminen torjunta-aine; 4. dimetoaatti,
yleishyönteismyrkky.” Asiantuntijoidenkin on alustajan mielestä edellisen perusteella har-
kittava kriittisempää suhtautumistapaa. Päähuomion tulisi Markkulan mukaan jatkossa
olla biologisten torjuntamenetelmien kehittämisessä, vaikka kasvituholaisten torjuntaan
tarvitaan kuitenkin edelleen kemiallisia aineita. Markkula päättääkin alustuksensa totea-
malla, että ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitalliset torjunta-aineet on hylättävä.
Käyttöön tulee ottaa vain vaarattomiksi todettuja torjunta-aineita silloin, kun niitä ei voi
korvata “biologisilla tai muilla pehmeän tekniikan menetelmillä”.

Maataloudessa käytettyjä torjunta-aineita käsitellään myös eräässä artikkelissa75, joka
perustuu kirjoittajan puheenvuoroon Kasvinsuojeluseuran seminaarissa “Torjunta-ainei-
den haitat ja vaarat”, joka järjestettiin Helsingissä huhtikuussa 1981. Siinä todetaan tor-
junta-aineiden käytön lisääntyneen samanaikaisesti maataloudessa työskentelevän väes-
tön vähetessä. Torjunta-aineiden käytön lisääntyminen liittyi siis osaltaan mekaaniseen
torjuntaan käytettävissä olevan työvoiman vähentymiseen. Vähintään yhtä tärkeitä syitä
olivat artikkelin mukaan myös torjunta-aineiden vaikutukset satotasoon, maatalouden
tuottavuuteen ja sitä kautta myös elintarvikkeiden hintoihin. Artikkelissa viitataan kuiten-
kin Ruotsissa tehtyyn selvitykseen, jonka mukaan “torjunta-aineista luopuminen merkit-
sisi … 1,5 – 2 miljardin kruunun lisäkustannuksia elintarviketuotannolle”. Toisaalta hin-
nan sijasta huomiota on alettu kiinnittää myös elintarvikkeiden laatuun ja puhtauteen.
Puheenvuorossa todetaan myös, ettei yleinen kiinnostus torjunta-aineiden käytön haitta-
vaikutuksia kohtaan ole “mikään ohimenevä ilmiö” vaan niiden käyttö tulee vaikuttamaan
kuluttajien valintoihin. Puheenvuorossa korostetaan torjunta-aineiden käytön rajoitusten
vaikutusten selvittämisen tärkeyttä, niiden valmistajien ja viranomaisten vastuuta sekä
viljelijöiden työsuojelullisten ohjeiden mukaista torjunta-aineiden käyttöä. Tor-
junta-aineita katsotaan kuitenkin tultavan tarvitsemaan myös jatkossa siitäkin huolimatta,
että luonnonmukainen viljely tullee laajenemaan. Tavoitteena tulee kuitenkin olla vaihto-
ehtoisten viljelymenetelmien kehittäminen.

Esityksessään76 maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 1980 lopussa MTK toteaa,
että herukanviljely on Suomessa lisääntynyt voimakkaasti ja viljely voi tapahtua “pienem-
min kasvinsuojelutoimenpitein kuin eteläisemmissä maissa”. MTK:n mukaan “päätös tor-
junta-aineiden käytön rajoituksista … estää välttämättömän, riittävän tehokkaan kasvin-
suojeluohjelman toteuttamisen”. Eräiden yleis- ja erikoistorjunta-aineiden sekä eräiden
muiden valmisteiden (muun muassa mainitun benomyylin) osalta MTK esittääkin, että

75. Anssi Aapola (agr.): Torjunta-aineet – osa maatalouden tuotantotekniikkaa. MT 5/81, 24–25.
76. Esitys maa- ja metsätalousministeriölle: Perusmarjojen viljelijät vaikeuksissa – torjunta-ainei-

den käytön rajoitusta tulisi lieventää. MT 12/80, 28.  
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niiden käyttö tulisi sallia vielä kukinnan jälkeenkin. Perustelut liittyvät lopulta viljelijöi-
den taloudellisiin intresseihin koskien satotasoa ja sadon laatua. Myös vesakontor-
junta-aineiden käytön vähentämisen yhteydessä MTK vaatii maa- ja metsätalousministeri-
ölle jättämässään kirjelmässä77 metsänparannusvarojen lisäämistä. Samoin MTK toteaa
juolavehnän torjuntaan tarkoitetun Amitrolin käytön kieltämistä käsitelleessä lausunnos-
saan78 lääkintöhallitukselle, että kielto tuo viljelijöille lisäkustannuksia. Tämän katsotaan
johtuvan siitä, että viljelijöiden olisi siirryttävä kalliimpien aineiden käyttöön ja että välit-
tömän kiellon seurauksena aiemmin ostettua ainetta jäisi varastoon. MTK ehdottaakin,
että vuonna 1981 kielto olisi vielä vain osittainen. Samantyyppinen kannanotto sisältyy
myös perunan ja porkkanan itämisenestoaineita koskevaan lausuntoon elinkeinohallituk-
selle79.

Toisaalta elinkeinohallitukselle vuonna 1980 lähettämässään lausunnossa80 MTK kriti-
soi lisäaineiden käyttöä elintarvikkeissa: ”Ravinto on yleensä parhaimmillaan alkuperäi-
sessä muodossa ilman lisäaineita. Tästä ovat esimerkkinä pastöroitu maito, kananmunat,
liha, kala, vilja, kasvikset ja kotimaiset hedelmät ja marjat. Keskusliitto pitää tärkeänä,
että näihin tuotteisiin ei jatkossakaan käytetä lisäaineita. … kuluttajat haluavat kuitenkin
suuren osan ravinnostaan helppokäyttöisessä ja pitkälle jalostetussa muodossa, jolloin
lisäaineiden käyttö on kulutustottumuksien muuttuessa käynyt eräissä tapauksissa tarpeel-
liseksi.” Lisäksi MTK esittää erityisen huomion kiinnittämistä tuontielintarvikkeiden lisä-
aineiden valvontaan ja lisäaineluettelon muuttamiseen, “mikäli jostakin lisäaineesta
aiheutuu haittaa tai erityisen painavat syyt puoltavat jonkin uuden lisäaineen käytön salli-
mista”.

1980-luvun alussa keskusteltiin vilkkaasti myös lentoruiskutuksin tapahtuneesta vesa-
kontorjunnasta. Nuorten tuottajain “Maatilatalous ja ympäristö” -seminaarissa pidettyyn
alustukseen pohjautuvassa artikkelissa81 todetaan, että lehtipuutaimikoista on tullut
ongelma ja eräs tapa torjua on niitä on käyttää torjunta-aineiden lentoruiskutuksia. Ne
”ovat saaneet erittäin paljon huomiota osakseen, vaikka ne ovat Suomessa vähäisiä ja
säännöksillä tarkoin ohjattuja”. Kirjoittaja toteaa, etteivät lentoruiskutukset lääkintöhalli-
tuksen työryhmän selvityksen mukaan aiheuta nk. pehmytsyöpää. Lentoruiskutusalueita
on alustuksen mukaan “pyritty viime aikoina rajaamaan tarkasti”. Lausunnossaan82 maa-
ja metsätalousministeriölle kemiallisen vesakontorjunnan metsätaloudellista merkitystä
selvittäneen työryhmän mietintöluonnoksesta 11.5.1982 MTK toteaa, että vesakoiden
kemiallista torjuntaa, joka kuuluu osana puunkasvatukseen, on “viime aikoina liioiteltu ja
yleinen mielipide on johdettu harhaan”. Työryhmä on lausunnon mukaan arvioinut aivan
oikein vesakontorjuntaa metsätaloudellisesta näkökulmasta, jonka mukaan metsän-
hoidossa on pyrittävä taloudellisiin ratkaisuihin. Kemiallisen vesakontorjunnan rajoit-
taminen merkitsisi mainitun työryhmänkin mukaan metsätalouden tuottavuuden vähene-
mistä.

77. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kemiallisten vesakontorjunta-aineiden käytöstä. MT
12/80, 29. 

78. Amitrolin käytön kiellosta lisäkustannuksia viljelijöille. MT 9/80, 20.
79. Lausunto elinkeinohallitukselle itämisenestoaineiden käytöstä. MT 1/81, 27.
80. Lausunto Elinkeinohallitukselle: Lisäaineisiin suhtauduttava kriittisesti. MT 10/80, 22.
81. Metsäneuvos Jaakko Piironen: Metsätaloustuotanto ja ympäristö. MT 9/80, 19.
82. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kemiallisen vesakontorjunnan metsätaloudellisesta

merkityksestä selvittäneen työryhmän mietintöluonnoksesta 11.5.1982. MT 6–7/82, 29. 
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Työryhmän tehtävänä oli miettiä sitä, kuinka kemiallisen vesakontorjunnan käyttöä
tulisi muuttaa. Sen mukaan tällaisen torjunnan käyttömahdollisuuksia ei taloudellisista
syistä johtuen tulisi olennaisesti supistaa. MTK on tässä samalla kannalla ja toteaa lausun-
nossaan, että “kemiallinen vesakontorjunta on rajoittunut viime vuosina sellaisiin havu-
puutaimikoihin, joiden vesominen mekaanisesti ei olisi taloudellisesti järkevää, mutta joi-
den hoitamatta jättäminen merkitsisi vähitellen siirtymistä sen laajuiseen vesametsätalou-
teen, jota ei edes maamme energiahuolto edellytä”. MTK:n mukaan mahdollisten rajoitus-
ten aiheuttamat kustannukset olisi korvattava metsätaloudelle. Rajoitusten osalta päätös-
valta tulisi siirtää kuntatasolle, jolloin kunnan tulisi tapauskohtaisia päätöksiä tehdessään
hankkia niitä varten piirimetsälautakunnan lausunto. MTK pitää myös tärkeänä yhdenmu-
kaista käytäntöä koko maassa. Tällöin kielteiset tai rajoittavat päätökset olisi alistettava
maa- ja metsätalousministeriön ratkaistavaksi. Järjestö painottaa myös sitä, että päätökset
olisi tehtävä riittävän nopeasti, jotta niiden odottamisesta ei aiheutuisi haittaa metsän-
omistajille.

Lausunnossaan83 maa- ja metsätalousministeriölle elollisten luonnonvarojen hoidon
luonnontaloudellisia tavoitteita käsitelleen työryhmän mietinnöstä 18.4.1983 MTK toteaa
vesakon torjunnasta seuraavasti: ”Työryhmän näkemykset siitä, että lehvästöruiskutukset
olisivat summittaisia, tuskin perustuu kriittiseen tutkimustietoon. On huomattava, että
kemiallisesti käsiteltäviksi taimikonhoitokohteiksi valikoituvat nykyisellään vain sellai-
set alueet, joiden hoitaminen mekaanisilla menetelmillä johtaisi toistuviin käsittelykertoi-
hin ja moninkertaisiin kustannuksiin. Lisäksi tiheästi vesoittuneilla alueilla ei juuri kasva
marjoja eikä sieniä. Selvää on, että lehvästöruiskutuksia käytettäessä on työsuojelulliset ja
ympäristölliset näkökohdat otettava huomioon mm. torjunta-aineita ja työtapoja valitta-
essa.” Kemiallista vesakontorjuntaa pyrittiin kuitenkin rajoittamaan, ja MTK antoi
24.1.1986 lausunnon84 maa- ja metsätalousministeriön päätösluonnoksesta torjunta-ainei-
den lentolevitystä koskevaksi säännökseksi. Lausunnossa kritisoidaan ilmoitus- ja luvan-
hakumenettelyn monimutkaisuutta kuten myös luonnonsuojelullisia näkökohtia hyvin
defensiiviseen tapaan. Keskustelu ilmoitusmenettelyn aiheuttamista ongelmista jatkui
vielä lausunnossa maatilahallitukselle 3.3.198785. 

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman kasvinsuojelutyöryhmän mietintöä kosk-
evassa lausunnossaan86 vuodelta 1986 MTK korostaa torjunta-aineiden käytön taloudel-
lista – myös kansantaloudellista – merkitystä. Aiempi vuodelta 1925 peräisin ollut ja
vuonna 1981 osin uudistettu laki oli aiheuttanut korvauksista päättävälle maatilahallituk-
selle tulkintaongelmia. Siksi MTK suhtautui periaatteessa myönteisesti lain uudistami-
seen. Kasvintuhoojan aiheuttaman vahingon MTK näkee työtyhmän tapaan viljelyyn
sisältyvänä riskinä jatkaen, että “korvausvelvoite syntyy, kun kasvinsuojeluviranomainen
puuttuu kasvinsuojelulain nojalla viljelyyn ja määrää esim. kasvuston hävitettäväksi tai
kieltää jonkin kasvin viljelyn määräajaksi”. Lausunnossa todetaan myös, että mietinnössä
esitetyn lakiehdotuksen mukaan ”selviä korvattavia kustannuksia ovat päätöksen toteutta-
mistoimenpiteiden suoranaisesti aiheuttamat kustannukset ja vahingot. Näitä ovat mm.

83. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 18.4.1983: "Luonnonsuojelustrategian tavoitteet hy-
väksyttävä". MT 5/1983, 29.

84. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle torjunta-aineiden lentolevityksestä 24.1.1986. MT 4/
1986, 27.

85. Lausunto maatilahallitukselle vesakontorjunta-aineiden levittämisestä eräissä tapauksissa
3.3.1987. MT 5/1987, 30.

86. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kasvinsuojelukorvaustyöryhmän mietinnöstä
31.10.1986. MT 2–3/1987, 29.
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desinfioimis-, torjunta- ja hävittämiskustannukset sekä hävitetyn tavaran arvo. Lisäksi
täysimääräisesti korvattavia kustannuksia ovat hukkaan menneet tuotantokustannukset,
kuten tarvike- ja työkustannukset sekä viljelyn keskeytysaikaan kohdistuvat käyttöomai-
suuden arvon vähennykset.” 

Edelleen MTK kiinnittää huomiota siihen, että viljelykieltoja annettaessa tulisi viran-
omaisten yhdessä neuvonnan kanssa valmistella sellainen torjuntasuunnitelma, jossa vil-
jelykierron ja vaihtoehtoisten viljelykasvien avulla voidaan viljelijöille järjestää korvaava
tuotantomuoto. MTK vaatii myös, että maahantulotarkastukseen täytyy varata riittävät
voimavarat ja että tarkastuksen on oltava huolellista. Lakiehdotuksessa mainitaan myös
ilmoitusvelvollisuus, mutta lausunnon mukaan “kasvintuhoojan havaitseminen on usein
viljelijälle mahdoton tehtävä, sehän vaatii yleensä laboratoriotutkimuksia”. Lisäksi MTK
vaatii, että korvausmahdollisuudesta on tiedotettava viljelijälle aina, kun kasvintuhoojasta
tehdään havainto. 

Vähenevää käyttöä 1990-luvulla

1990-luvulla Suomessa, kuten useimmissa muissakin Euroopan maissa, torjunta-aineiden
käyttö on kuitenkin vähentynyt. Vuosina 1990–93 niiden käyttö väheni Euroopan unio-
nin alueella vain noin kymmenen prosenttia mutta Suomessa lähes 40 prosenttia. Tuolla
aikavälillä oli maita, joissa käytön väheneminen oli Suomeen verrattuna nopeampaa,
mutta oli myös maita (Belgia, Portugali ja Espanja), joissa käyttö pysyi lähes ennallaan.
Isossa Britanniassa ja Irlannissa torjunta-aineiden käyttö jopa kasvoi. Mitattuna vaikutta-
vien aineiden määrällä Ranskassa ja Italiassa käytettiin 1990-luvun alkupuolella yhteen-
sä runsaat puolet koko unionin alueella käytetyistä torjunta-aineista. Suomessa käytettiin
unionin alueen koko torjunta-ainemäärästä vajaa puoli prosenttia, kun esimerkiksi Ruot-
sissa vastaava osuus oli kolmen prosentin luokkaa. (Hoevenagel - de Kok - van Noort
1999, 11–12.) 

1990-luvun puolivälin tienoilla Suomessa ja Ruotsissa käytettiin vähiten tor-
junta-aineita myös hehtaaria kohden: 1,2 kilogrammaa vaikuttavia aineita hehtaaria kohti.
Tällä tavalla mitattuna torjunta-aineiden käytön kärkimaita olivat Irlanti (16,3 kg/ha),
Belgia (13,8 kg/ha) ja Alankomaat (13,5 kg/ha). Lisäksi Suomessa torjunta-aineiden
käyttö oli – mitattuna torjunta-aineiden käytöllä tuotetun sadon arvoa kohti – unionin
tehokkainta. (Hoevenagel - de Kok - van Noort 1999, 13–14; ks. myös LRF 1996,8 ja
Environmental pressure indicators for the EU 2001, 40–41.)

Vuonna 1996 Suomessa myytiin torjunta-aineita puolet vähemmän kuin vuosikymme-
nen alussa. Tämä perustui ennen muuta rikkakasvien torjunta-aineiden vähenemiseen
uusien tehoainepitoisuuksien alentamiseen sekä ennuste- ja varoitusinformaation jakami-
sen tehostamiseen. (LRF 1996, 24.) “Myrkyn kylvö” on siis Suomessa ja Ruotsissa ollut
suhteellisen vähäistä verrattuna useimpiin muihin Euroopan maihin. Iso-Britannia,
Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat myös olleet unionin ainoita maita, joissa on peritty tor-
junta-aineiden käyttömaksuja. Suomessa ja Isossa Britanniassa käyttömaksujen tavoit-
teena on kuitenkin ollut vain rahoittaa torjunta-aineiden rekisteröintitoimintaa, kun taas
Ruotsissa ja Tanskassa käyttömaksuilla on pyritty myös torjunta-aineiden käytön vähentä-
miseen. Suomessa torjunta-aineen rekisteröintimaksu on ollut 2,5 prosenttia sen netto-
myyntihinnasta (Hoevenagel - de Kok - van Noort 1999, 28–29).
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Kaikesta huolimatta torjunta-aineiden käyttö on riskialtista. Tämä todetaan mm.
eräässä Maataloustuottajan artikkelissa87. Kirjoittaja toteaa seuraavasti: ”Maatalouden
torjunta-aineet ovat … terveydellinen riski. Torjunta-ainepitoisuuksia on maassamme eni-
ten seurattu maatalouden voimakkaasti kuormittaman Aurajoen vesistössä. Esimerkiksi
maataloudessa runsaasti käytetyn MCPA:n pitoisuuksien on ajoittain havaittu ylittäneen
maailman terveysjärjestön WHO:n juomavedelle suosittamat ohjearvot. Pääasiallisesti
torjunta-aineiden kulkeutuminen vesistöihin tapahtuu maahiukkasten mukana. Ratkaise-
vasti huuhtoutumisen vaikuttavat sateet ja levitysajankohta.” Kaloille myrkyllisiä, akuut-
teja torjunta-ainepitoisuuden nousuja Suomen vesistöissä havaitaan kirjoittajan mukaan
kuitenkin vain harvoin.

Puheessaan88 Suomen Maataloustieteellisen Seuran järjestämillä maataloustieteen päi-
villä maaliskuussa 1990 MTK:n puheenjohtaja Heikki Haavisto painotti maataloustieteel-
lisen tutkimuksen suuntaamista erityisesti maatalouden kustannusten alentamiseen tähtää-
vään tutkimukseen. Erityisen tärkeitä hänen mukaansa olivat “kasvinsuojeluaineiden”
käytön optimointiin liittyvät kysymykset. Torjunta-aineiden käytön tarkentamista ja
vähentämistä suosittelee seuraavana vuonna myös Maatalouskeskusten Liiton osastopääl-
likkö.89

Vuonna 1990 ympäristöministeriön asettama ympäristönsuojelun taloudellista ohjausta
selvittävä työryhmä ehdotti väliraportissaan torjunta-ainemaksujen korottamista. Työryh-
män mukaan maksun olisi tullut olla 7,5 prosenttia edellisen vuoden liikevaihtoverotto-
man myynnin arvosta. Maksu olisi siten toiminut porkkanana torjunta-aineiden käytön
vähentämiselle. Lausunnossaan90 ympäristöministeriölle 20.6.1990 työryhmän ehdotuk-
sista MTK toteaa, että oikeaa “lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä voidaan
tehokkaasti edistää tutkimuksen ja neuvonnan avulla sekä järkevän norminannon kei-
noin.” Työryhmän esittämä torjunta-ainemaksujen korottaminen merkitsisi MTK:n
mukaan viljelijöille kustannusten lisäystä. Lausunnossa todetaankin seuraavasti: ”Työry-
hmä ei ole lainkaan huomioinut sitä tosiasiaa, että meillä on yksi maailman tiukimpia tor-
junta-ainelainsäädäntöjä. Käyttöön hyväksymisrekisteröinti jo sinällään takaa, ettei tor-
junta-aineista aiheudu oikein käytettynä haittoja. Näillä aineilla on tärkeä merkitys sadon
määrän ja laadun varmistajana.” Neljän prosentin korotus olisi MTK:n mukaan hyväksyt-
tävissä, “jos samalla toteutetaan tarkastustoiminnan kehittämistyöryhmän muut esitykset
tarkastustoiminnan tehostamiseksi”. MTK ei kuitenkaan hyväksy “erillistä hait-
tavero-osaa torjunta-ainemaksuun”, koska se lisäisi maatalouden kustannuksia ja kohot-
taisi sitä kautta ruoan hintoja. Yleisperusteluissa lausunnossa todetaan jälleen, että
Suomessa torjunta-aineiden käyttö on vähäisempää kuin Euroopassa keskimäärin.

Seuraavana vuonna korostettiin ympäristöteeman etenemistä käsittelevässä artikke-
lissa91 “kasvinsuojeluaineiden” käytön tarkkuutta. Artikkelissa todetaan seuraavasti:

87. Merja Jantunen (maat. ja metsät. yo, MTK): Kuka Suomen vesistöjä saastuttaa? MT 9/1988, 10–
11.

88. Heikki Haavisto (lyhennelmä puheesta Suomen Maataloustieteellisen Seuran maataloustieteen
päivillä 7.3.1990 Helsingissä): Uudet haasteet maataloudelle ja maataloustutkimukselle. MT 4/
1990, 18–20.

89. Hannu Seppänen (osastopäällikkö, Maatalouskeskusten Liitto): Yhteinen ympäristömme teema
etenee. MT 4/1991, 16–17.

90. Lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelun taloudellista ohjausta selvittävän työryh-
män väliraportissa tehdyistä ehdotuksista 20.6.1990. MT 8/1990, 22–23.
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”Tilakäynnillä kiinnitetään huomiota ruiskun oikeaan huoltoon, testaukseen, vedenottoon,
pesupaikkaan, tähteiden hävitykseen ja torjunta-aineiden varastointiin. … hyvin sääde-
tyllä ja muutenkin kunnossa olevalla ruiskulla pystytään oikeissa olosuhteissa selviämään
alimmilla suositetuilla levitysmäärillä, torjunta-aineiden käyttö vähentynyt jo neljännek-
sellä ilman tuloksen heikkenemistä.” Torjunta-aineiden käytön tarkkuuteen kiinnitetään
huomiota myös tarkasteltaessa maatalouden vesiensuojeluprojektin tuloksia “kasvinsuoje-
luaineiden” aiheuttamien ympäristöriskien vähentämisen näkökulmasta.92

Vuonna 1995 Euroopan unioni hyväksyi Suomen ympäristöohjelman. Aihetta käsitte-
levässä uutisessa93 todetaan ohjelman tavoitteena olevan vähentää torjunta-aineiden käyt-
töä suorittamalla torjunta-aineiden levitys testatulla välineistöllä, kouluttamalla tor-
junta-aineiden käyttäjiä, sallimalla levitys vain koulutetuille henkilöille vuodesta 1998 ja
jättämällä pellonreunat ja pientareet ruiskuttamatta. Myös metsäsertifioinnin standardoin-
tityöryhmä ehdottaa metsien osalta, että kemiallisia torjunta-aineita käytettäisiin vain
“välttämättömissä tapauksissa”, jolloin voidaan vähentää metsätalouden vesistöhaittoja.94 

MTK on järjestönä pitäytynyt taloudellisin perustein yleensä varsin varovaisiin ja osin
defensiivisiin kannanottoihin torjunta-aineiden käytöstä. Esimerkiksi lausunnossa maata-
louden ympäristöohjelmaluonnoksesta vuosille 2000–200695 MTK toteaa vielä, että sen
mielestä ”riittää, että uuden ohjelman tavoitteeksi asetetaan hyvän tilanteen ylläpitäminen
ja torjunta-aineiden käytön tarkentaminen. Vähentämistavoitetta ei tarvita, sillä Suomessa
torjunta-aineiden käyttö on lähes alhaisinta EU-maissa. MTK suhtautuu varauksellisesti
ehtoon, jonka mukaan on noudatettava erikseen laadittuja kasvilajikohtaisia tasapain-
oisen kasvinsuojelun ehtoja, varsinkin kun niistä ei ohjelmassa ole esimerkkejä. Kasvin-
suojeluruiskujen hyvän toiminnan takaava testaus on edelleen paikallaan, sillä tällä ylläpi-
detään myös osaamista.” Ympäristöohjelmaluonnokseen sisältynyttä ehdotusta tor-
junta-aineiden käytön koulutuksen järjestämiseksi MTK pitää viljelijöiden kannalta “tur-
hauttavana”. Perusteluna on se, että koulutuksen tason nähtiin olleen heikkoa.

4.2.3 Työympäristö- ja työterveyskysymykset

1980-luvulla MTK painotti silloisten tuloneuvottelujen hengessä viljelijäväestön työter-
veyshuollon kehittämistä samalle tasolle kuin teollisuustyöntekijöiden keskuudessa.
Eräissä artikkeleissa todetaan, kuinka viljelijäväestö on sairaampaa verrattuna muuhun
väestöön. Osin tämä selittyy ruokailu- ja elintavoilla mutta myös työympäristön katso-
taan aiheuttavan monia viljelijäväestölle spesifejä terveysongelmia. Näistä ongelmista
mainittakoon heinien käsittelyn yhteydessä syntynyt pöly, joka aiheutti viljelijöiden kes-
kuudessa työperäistä “homepölykeuhkoa”. Myös maataloudessa käytetyt kemikaalit aihe-

91. Hannu Seppänen (osastopäällikkö, Maatalouskeskusten Liitto): Yhteinen ympäristömme teema
etenee. MT 4/1991, 16–17.

92. Johannes Ijäs (jaostopäällikkö, MTK): Maatalouden vesiensuojeluprojektin tuloksia. MT 5/
1992, 18–19.

93. EU hyväksyi Suomen ympäristöohjelman. MT 11/1995, 16.
94. Timo Nyrhinen (varametsäjohtaja, MTK): Ehdotus metsäsertifioinnista valmistui. Ensimmäinen

kansallinen sertifiointisovellus maailmassa. MT 5/1997, 10–11.
95. MTK:n lausunto maatalouden ympäristöohjelmaluonnoksesta 2000–2006. MT 4/99, 14–17.
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uttivat ainakin ohjeiden vastaisesti käytettynä iho- ja muitakin sairauksia. Merkittäviä syi-
tä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä olivat myös mielenterveysongelmat. Tiina Sil-
vasti (1996, 35) toteaa, että vuonna 1980 puolet alle 40-vuotiaista työkyvyttömyyseläk-
keellä olevista viljelijöistä sai eläkkeen mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Myöhemmin,
1980-luvulla ja 1990-luvun alussa, tehdyissä tutkimuksissa ei kuitenkaan havaittu merkit-
täviä eroja psyykkisessä oireilussa viljelijäväestön ja muiden ammattiryhmien välillä (mt,
35–36).

Maataloustuottajassa käsitellään työterveyskysymyksiä ennen muuta 1980-luvulla.
Tauno Jouhtimäki96 toteaa viljelijöiden työn sisältävän monia fyysisesti raskaita työvai-
heita ja työskentelyn tapahtuvan yleensä huonoissa olosuhteissa, mistä aiheutuu monia
työterveydellisiä ongelmia: ”Tuki- ja liikuntaelimiä useimmiten rasittavia työvaiheita oli-
vat nautakarjatalouksiin liittyvät lannan ja säilörehun käsittely. Viljelijöiden hengityseli-
miä rasittavat maatalouden moninaiset pölyt. Näistä viime aikoina tunnetuimmaksi on
ehkä tullut homepöly, joka ei kuitenkaan haitan aiheuttajana ole välttämättä suurin.” Työ-
ympäristön ongelmiin liittyy siis usein raskaiden taakkojen nostelua, jota viljelijät eivät
kaihtaneet samalla tavalla kuin työsuojelu edellytti esimerkiksi teollisuuden työnteki-
jöiltä. Navettatöihin liittyi myös liukastumisvaara sekä eläinten aiheuttamat vammat.
Lisäksi tapaturmat ja erilaiset allergiaoireet ovat artikkelin mukaan myös tavallisia viljeli-
jäväestön keskuudessa. Jouhtimäki puuttuu artikkelissaan lisäksi maataloustyön psyykki-
seen kuormittavuuteen.

Samoihin ongelmiin puuttuu artikkelissaan97 myös Paula Korvenoja esitellessään
erästä työterveysongelmia käsitellyttä selvitystä. Sen mukaan eläinten arvaamattomuus
aiheutti usein ongelmatilanteita eläinten hoidossa. Lisäksi esiintyi monia työympäristöön
ja -olosuhteisiin ja erityisiin työvaiheisiin liittyneitä ongelmia: ”Liukkaus ja ahtaus tapah-
tumapaikan ympärillä olivat yhdeksän henkilön mielestä tapaturman varsinaisina syinä.
Lannanpoisto ja kuivitus olivat tavallisimmin työvaiheina. … Korsirehun jaon yhteydessä
leviävä pöly oli tavallisin allergian aiheuttaja. Rehuviljan jauhatuksessa ja jaossa, eläinten
harjauksessa ja navetan siivouksessa kehittyy pölyä myös. Pöly aiheutti haastateltaville
nuhaa, yskää sekä ihottumaa. … Varsin moni haastateltava oli kokeillut hengityksensuo-
jaimen käyttöä. Suurimpana syynä niiden käyttämättömyyteen nähtiin käytön hankaluus.
Toinen syy oli työnteon hidastuminen.” Myös teuraskarjan keräilyä ja kuljetusta käsitel-
tiin eräässä lausunnossa98. Siinä kiinnitetään huomiota niihin ongelmiin, joita liittyy kar-
jan kuljetukseen yleisellä tiellä laidunkauden aikana. Liikenneturvallisuuden paran-
tamiseksi tapaturmien ehkäisemiseksi MTK ehdottikin lausunnossaan TVL:lle erityisen
karjankuljetuksesta varoittavan liikennemerkin käyttöönottoa.

Aiemmin maatalouskoneille ei asetettu niin tiukkoja turvavaatimuksia kuin nykyisin,
mikä aiheutti enemmän tapaturmia. Maatalouteen yhdistettynä viljelijät tekivät myös met-
sätöitä, jolloin he altistuivat metsurien tapaan nk. valkosormisuudelle. Samalla viljelijät
altistuivat teknisen kehityksen alkuvaiheissa koneiden meluhaitoille. Meluongelma liite-
täänkin useimmiten traktoreiden ja muiden koneiden käytössä syntyvään meluun. Leena
Ferm viittaa artikkelissaan99 kuitenkin myös sikojen ja muiden eläinten karjatalouksissa

96. Tauno Jouhtimäki (osastopäällikkö): Viljelijöiden työ ja terveys. MT 5/82, 12–13.
97. Paula Korvenoja: Tutkimus karjanhoitotyön työtapaturmista. MT 2–3/1985, 22–24.
98. Kirjelmä liikenneministeriölle karjan keräilystä kelirikkoaikaan 15.5.1986. MT 7–8/1986, 26.
99. Leena Ferm: Suojaudu melulta. MT 2–3/1986, 14–15.
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aiheuttamiin meluongelmiin: ”Sikojen ruokinta-aikana melutaso saattaa nousta hyvinkin
korkealle aina 110dB:iin. … Viljelijän työ on melutyötä siinä kuin teollisuustyökin. Trak-
tori on yleisyytensä perusteella pahimpia melunlähteitä. … Muita merkittäviä meluläht-
eitä ovat moottori- ja raivaussaha, katkaisusirkkeli, leikkuupuimuri, viljan kuivaaja, ruu-
vikuljetin, kulmahiomakone ja eläimet, erityisesti siat.” Kirjoittajan mukaan koneiden ja
laitteiden käytön aiheuttamat työterveydelliset ongelmat ajoittuvat tiettyihin tuotanto-
vaiheisiin. Meluongelmat yleensä myös lisääntyvät koneiden ja laitteiden vanhetessa.
Tämä johtui esimerkiksi traktorin ohjaamon rakenteiden ja tiivisteiden kulumisesta ja rik-
koutumisesta. Artikkelissa kehotetaankin suojautumaan melulta hankkimalla melut-
tomampia koneita ja käyttämällä kuulosuojaimia.

Viljelijäväestön työterveyshuoltoa kehitettäessä perehdyttiin tilakäynneillä työterveys-
ongelmia aiheuttaneisiin olosuhteisiin ja pyrittiin etsimään keinoja niiden parantamiseen.
Eräs terveydenhoitaja kuvaa artikkelissaan100 tilakäyntejä seuraavasti: ”Tilakäynneillä
tutustumme tuotantorakennukseen ja pyrimme selvittämään työhön liittyvät terveyttä vaa-
rantava tekijät kuten esim. melun lähteet, pölyiset työvaiheet, raskaat tuki- ja liikuntaeli-
miä, erityisesti selkää ja hartiaseutua kuormittavat työvaiheet, kemialliset aineet kuten
torjunta-, säilöntä- ja pesuaineet sekä koneet. Mietimme, mihin erityisesti liittyy tapatur-
mavaaroja. Yhdessä viljelijän kanssa mietimme millä tavoin em. vaaratekijöitä voisi
vähentää vai onko mahdollisesti turvauduttava henkilökohtaisiin suojaimiin.”
1980-luvulla kehitettiinkin merkittävästi viljelijöiden työterveyshuoltoa, josta vastasivat
lähinnä kuntien terveyskeskukset. Paikallisella tasolla ei siis perustettu mitään uusia ter-
veydenhuoltoalan organisaatioita, jotka olisivat erikoistuneet juuri viljelijöiden työter-
veyshuoltoon. Työterveyteen kiinnitetään kuitenkin huomiota vielä MTK:n toiminta- ja
taloussuunnitelmassa vuodelle 2000101 viljelijöiden työterveyshuollon rahoitusongel-
mien ja yleisemmin hyvinvointivaltion palveluiden turvaamisen näkökulmista. Puheen-
johtaja Esa Härmälä näkee sosiaaliturvan rahoituksen kuitenkin kestäneen 1990-luvun
alkupuolena laman. Puheenvuorossaan102 hän toteaa mm. seuraavasti: ”Suurimmat ongel-
mat koettiin ilmeisesti terveydenhuollossa, jossa erityisesti henkilökunta on ponnistellut
äärirajoillaan. Palvelun laatuun ei aina ole oltu tyytyväisiä esimerkiksi vanhusten tai
pitkäaikaissairaiden hoidossa. Näistä ongelmista ei ole päästy irti vieläkään, vaikka julk-
isen talouden tila on selvästi kohentunut.”

Maatalouden sosiaaliturvaan ja MYEL:iin kohdistui taloudellisia paineita laman jäl-
keen. Tältä osin Härmälä kritisoi voimakkaasti Lipposen ensimmäisen hallituksen toimia.
Kritiikissään hän ottaa esille MYEL -maksujen kaksinkertaistamisen, ja lomitusjärjestel-
män heikentämisen sekä sairauspäivärahan minimitason poistamisen aiheuttamat ongel-
mat. Tilannetta pyritään kuitenkin korjaamaan muuttamalla lakia, jolloin “sairauspäivä-
raha laskettaisiin MYEL -työtulon eikä verotettavan tulon pohjalta.” Myös päätöstä supis-
taa luopumistukijärjestelmää hän pitää ongelmallisena. Härmälä toteaa kuitenkin, että
sosiaaliturvaan puuttuminen kyettiin kuitenkin pääosin torjumaan. 

100. Liisa Makkonen (terveydenhoitaja): Viljelijöiden työterveyshuolto käynnistynyt Kuopion ter-
veyskeskuksessa. MT 2–3/1986, 12–13.

101. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 2000. MT 1/00, 32–33.
102. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Puheenjohtajat puheenvuoro. Sosiaalista turvalli-

suutta vahvistettava . MT 6/00, 4–5.
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Härmälä kiinnittää huomiota myös viljelijöiden henkiseen jaksamiseen muuttuneissa
oloissa: ”Maatalousväki on ollut viime vuosina tiukoilla henkisesti ja fyysisesti. Uskon
kuitenkin, että nyt tilanne on vähän helpompi kuin muutama vuosi sitten. Tähän viittaavat
muun muassa viimeaikaiset keskusteluni joidenkin seminologien ja eläinlääkäreiden
kanssa. He ovat yleensä parhaita tietolähteitä näissä asioissa.” Näihin ongelmiin voidaan
Härmälän mukaan vaikuttaa tuottajayhdistysten puitteissa yhdessäoloa lisäämällä sekä
tukihenkilöjärjestelmän avulla.

Työterveydellisiä ongelmia on erityisesti 1990-luvun alkupuolelta lähtien alkanut
ilmetä myös henkisellä puolella maatalouden rakennemuutosten seurauksena ja työn
tehokkuuden kasvaessa. 1990-luvun puolivälissä ilmestyneitten tutkimusten (sit. Silvasti
1996, 36) mukaan viljelijät kokivat työnsä fyysisen ja psyykkisen kuormittavuuden
lisääntyneen. Silvastin (1996, 36) mukaan viljelijät ovat kokeneet elämänsä menneen
huonompaan suuntaan johtuen paitsi rakennemuutoksista myös erilaisista uusista vaati-
muksista. Näistä julkaisussa mainitaan paperitöiden lisääntyminen, Euroopan unioniin
liittyminen ja ympäristönsuojelun aiheuttamat vaatimukset. Eräs maitotilan emäntä kuvaa
tuntojaan seuraavasti: “Kaikilla jäytää mielessä epävarmuus ja pelko huomisesta, kun ei
tiedä jaksaako pysyä mukana.” Mia Pråhl-Ollilan tutkimuksen mukaan nuoret maatalous-
yrittäjät olivat “hälyttävän kuormittuneita” maatalouden muutostilanteessa 1993–95 (sit.
mt, 17). Saman tutkimuksen mukaan vuonna 1993 työtään piti henkisesti raskaana 49
mutta vuosikymmenen puolivälissä jo peräti 67 prosenttia viljelijöistä.

4.2.4 Koneistuminen ja geeniteknologia

Koneistumista on ympäristönäkökulmasta Maataloustuottajassa käsitelty suhteellisen
vähän. Myöskään geeniteknologiaankaan ei juuri ole kiinnitetty huomiota, vaikka sen
soveltaminen maataloustuotannon tekniseen perustaan tullee olemaan ilmeisen kumouk-
sellista. Kansainvälisillä markkinoilla pärjäävät yleensä vain ne, jotka soveltavat uusinta
teknologiaa ja laajentavat tuotantoaan. 

Maatalouden koneistuminen

Metsäneuvos Jaakko Piironen kyselee alustuksessaan103 “Maatalous ja ympäristö” -semi-
naarissa vuonna 1980, “onko Suomessa menty metsätaloudessa liian pitkälle, kun koneel-
listamisen myötä on annettu mm. hevoskannan lähes kokonaan hävitä.” Hän viittaa mah-
dollisiin kriisitilanteisiin, joissa hevosille saattaisi olla edelleen käyttöä. Ongelmallisena
hän pitää myös puun kuorinnan siirtymistä tehtaisiin. Tämän seurauksena “kuorimatto-
man tavaran varastointi metsissä ja teiden varsilla on lisääntynyt ja monin paikoin sitä on
pidetty asiaankuuluvana menettelynä”. Tällainen puutavara edistää kuitenkin hyönteisten
parveilua ja sienien leviämistä ja vahingoittaa näin ympäristöä. Viime aikoina Suomessa
hevosia on jossain määrin alettu käyttää uudelleen puun kuljetukseen, lähinnä pienillä
hakkuualueilla.

103. Metsäneuvos Jaakko Piironen: Metsätaloustuotanto ja ympäristö. MT 9/80, 19 ja 22–23.
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Vuonna 1984 kiinnitetään eräässä artikkelissa104 huomiota onnettomuusriskeihin, joita
aiheutuu viljelijöiden liikkumisesta traktoreilla ja muilla hitailla kulkuvälineillä nopeam-
man liikenteen keskuudessa. Osittaisen parannuksen tähän tilanteeseen tosin toi
1980-luvulla voimaan tullut hitaan ajoneuvon tunnus.

Puheenjohtajan puheenvuorossa105 vuoden 1985 viimeisessä Maataloustuottajan
numerossa Heikki Haavisto päätyy pohtimaan teknologian kehityksen yleisiä seurauksia:
”Näyttää siltä, että Suomi on sittenkin vähitellen muuttumassa pehmeästä, vihreästä
maasta kovaksi teknologiaa ja tehokkuutta ihannoivaksi maaksi. Tähän kuuluu osana
uusitsekkyys eli yksilön ja hänen eturyhmänsä itsekäs toiminta etujen saamiseksi itselle
tai omalle ryhmälle muiden kustannuksella.” Tähän ilmapiirin muutokseen liittyy Haavis-
ton mukaan myös kiristynyt suhtautuminen maatalouteen.

Lausunnossaan maastoliikennetoimikunnan mietinnöstä samana vuonna MTK koros-
taa, että omalla maalla tapahtuvalle moottoriajoneuvon käyttämiselle ei tule asettaa esteitä
mutta että muut eivät saisi käyttää moottorikäyttöistä ajoneuvoa maastossa ilman maan-
omistajan tai haltijan lupaa.106 Järjestö suhtautuu kriittisesti toimikunnan ehdotukseen
moottorikelkan käytön laajentamisesta kalastuksessa. Edelleen lausunnossa pidetään
myönteisenä moottorikelkkailun ohjaamista erillisille ulkoilureiteille. Myös metsästys-
lain uudistamisen yhteydessä kiinnitetään huomiota moottoriajoneuvojen käyttöön met-
sästyksessä.107 Siinä todetaan, millaiset säännöt ohjaavat moottoriajoneuvojen käyttöä
metsästyksessä ja että käyttöä ehdotetaan rajoitettavaksi. Moottoriajoneuvolla saa kuiten-
kin saapua jahtialueelle ja kuljettaa pyydetty riista pois alueelta. Samaan asiaan puututaan
myös vuonna 1996 voimaan tullutta maastoliikennelakia käsittelevässä artikkelissa. Pää-
syynä lakimuutokseen pidetään moottorikelkkailun aiheuttamia ongelmia. Ongelmia
MTK:n lakimiehen108 mukaan moottorikelkkailusta aiheutuu paitsi luonnolle myös maa-
taloudelle ja maanomistajille. Moottorikelkkailun haittoihin kiinnitetään huomiota myös
eräässä jokamiehenoikeuksia käsittelevässä artikkelissa109. 

Matkailuun liittyvään moottorikelkkailuun MTK ottaa kantaa vielä syyskuun 1999
alussa lausunnossaan ympäristöministeriölle moottorikelkkamatkailun kehittämisprojek-
tista.110 MTK pitää projektin tavoitteita liikenneturvallisuuden lisäämiseksi ja ympäristö-
vaikutusten minimoimiseksi kannatettavina, mutta reititön toteuttamistapojen selvittämi-
sen todetaan kuitenkin jääneen ”puolitiehen.” Lisäksi kiinnitetään huomiota reittien
perustamisesta johtuvien haittojen korvaamiseen: ”Kaikkien haittojen täysimääräinen kor-
vaaminen helpottaa reitin perustamista ja sijoittamista maastoon. … moottorikelkkailusta
kerätyt kelkkakohtaiset tai henkilökohtaiset maksut tulisi reitin pitäjien ohella palauttaa
osaksi myös maanomistajalle eikä vain reitin pitäjille reitin kunnossapitoa varten. Maan-

104. Jukka Salonen (MELA): Maanviljelijät ja muu liikenne. MT 12/84, 12–13.
105. Heikki Haavisto  (puheenjohtaja): Maatalousilmapiirin muutoksista. MT 12/85, 4–5.
106. Lausunto ympäristöministeriölle maastoliikennetoimikunnan mietinnöstä 26.3.1986. MT 5/

1986, 28–29.
107. Markku Tornberg (DI, MTK): Metsästyslakia uudistetaan. MT 5/1989, 14–15.
108. Anneli Tiainen (ympäristölakimies, MTK): Katsaus uusittuun maastoliikennelakiin. MT 5/1996,

14–15.
109. Kalevi Laaksonen (ympäristölakimies, MTK): Jokamiehenoikeuksia ei tunneta. MT 11/98, 20–

21.
110. Lausunto ympäristöministeriölle moottorikelkkamatkailun kehittämisprojektista 9.9.1999. MT

10/99, 24–25.
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omistajien osuus voisi olla esimerkiksi kolmannes.” Luontoyrittämisen yhteydessä oltiin
huolestuneita myös maaseutumatkailuun liittyvästä liikenteestä maaseudulla111.

Vuoden 1989 teemanumerossa “Viljelijät ja ympäristö” pohditaan maan muokkauksen
vaihtoehtoja eri tekniikoilla.112 Artikkelissa katsotaan raskaiden koneiden aiheuttavan
maaperän tiivistymistä, mikä on haitallista maaperän laadulle ja sitä kautta myös maan
tuottavuudelle. “Heikosti vettä läpäisevillä maalajeilla” sadonmenetyksiksi arvioidaan 15
prosenttia. Mitään yhtä ratkaisua tälle yhä raskaampien koneiden käytön aiheuttamalle
“noidankehälle” ei nähdä olevan. Mitä raskaampia koneita käytetään sitä enemmän tiivis-
tymistä tapahtuu. Myös ajokertojen lisääntymisen katsotaan lisäävän maan tiivistymistä.
Sitä voidaan kirjoittajan mukaan estää ajoajankohdan valinnalla ja viherkesannoinnilla.
Siihen voidaan vaikuttaa myös kasvinvuorottelulla, rengasvarustuksella (paripyörien ja
alhaisemman ilmanpaineen käyttö) ja viljelytekniikalla. Viimeksi mainitusta esimerkkinä
on mm. syysviljan viljely kyntämättä. Yhdysvalloissa ja Australiassa puhutaan myös
uudenlaisesta “hoitavasta muokkauksesta” (conservation tillage), jolla tarkoitetaan joko
harjanne- tai katekyntöä tai kyntämättä jättämistä (esim. Blann 2001). Näitä menetelmiä
on käytetty myös Suomen maataloudessa.

Suomen Maataloustieteellisen Seuran järjestämillä maataloustieteen päivillä maalisk-
uussa 1990 pitämässään puheessa Haavisto113 käsittelee maataloustutkimusta myös maa-
taloustekniikan, tuottavuuden ja ympäristökysymysten näkökulmista. Hän toteaa seuraa-
vasti: ”Kustannusten alentamisessa on ratkaisevaa, miten pystymme hillitsemään pääoma-
kustannusten kasvua tilanteessa, jossa tavoitteena on tuottavuuden kasvu. Erittäin tärkeää
onkin selvittää oikeaa maatalouden rakentamista ja maatalouden oikeaa koneellistamisas-
tetta.” Tekniikan turvallisuudesta ja maatalousteknisen tutkimuksen järjestämisestä Haa-
visto toteaa seuraavasti: ”Maataloustutkimuksella on oltava selvä kuva niistä ongelmista,
joita maatalous mahdollisesti aiheuttaa ja kyettävä tarjoamaan niihin ratkaisuja, jotka
maatalouden ehdoilla poistavat tarpeettomat haitat. Viljelytekniikan on oltava sellaista,
että peltojen hyvä kunto säilyy. … Tutkimuksen tulisi myös kyetä selvittämään uusien
tuotantotekniikoiden turvallisuus, niin viljelijöille, kuluttajille, eläimille kuin ympäris-
tölle. … 1990-luvun ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan tutkimushankkeita, joissa yhdis-
tyvät biologinen, teknologinen ja taloudellinen näkökulma toimivien ja käytäntöön sovel-
tuvien ratkaisujen löytämiseksi.”

Esitelmässään toukokuussa 1991 Kirkkonummella puheenjohtaja Heikki Haavisto
toteaa114: ”Toisen maailmansodan jälkeen maaseudun ihmiset ovat sopeutuneet teollistu-
vaan, teknistyvään ja kaupungistuvaan yhteiskuntaan. Se on ollut sopeutumista keskitet-
tyyn maailmanlaajuiseen taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen järjestelmään.” Pro-
fessori Heikki Kirkinen115 on esitelmässään samoilla linjoilla. Mainitut esitelmöitsijät
sekä myös tilaisuudessa alustanut professori Jan-Magnus Jansson näkevät vaaran piilevän

111. Niemi Asko: Luontoyrittäminen – maaseudun mahdollisuus. MT 3/98, 19.
112. Ilpo Mattila (agronomi, MTK): Isännän askeleet pellon höystävät, mutta pyörät tiivistävät. MT

11/89, 12–13. 
113. Heikki Haavisto (lyhennelmä Suomen Maataloustieteellisen Seuran maataloustieteen päivillä

7.3.1990 Helsingissä pidetystä puheesta): Uudet haasteet maataloudelle ja maataloustutkimuk-
selle. MT 4/90, 18–20.

114. Heikki Haavisto: Maaseutu yhteiskunnallisen kehityksen voimavarana (lyhennelmä avauspu-
heenvuorosta "Maaseutu Euroopan kulttuurievoluutiossa" -seminaarissa toukokuussa 1991
Kirkkonummella). MT 8/91, 12–13.
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liiallisessa keskittymisessä ja teknistymisessä. Heidän näkemyksiään voi näin luonnehtia
maaseuturomanttisiksi ja osin sivilisaatiokriittisiksi. Esitelmöitsijöistä Kirkinen näkee
kuitenkin teknistymisen ja aluerakenteen keskittymisen olevan murtumassa.

Käytännön tasolla MTK kuitenkin suhtautuu koneistumiseen ja teknistymiseen huo-
mattavasti varovammin. Esimerkkinä voi mainita järjestön kielteisen suhtautumisen maa-
talouskoneiden poisto-oikeuden rajoittamiseen.116 MTK vetoaa myös siihen, että maata-
louden ympäristöinvestointienkin tulisi olla yhtälailla poistokelpoisia verotuksessa. Kun
maatalouden modernisointia suoritettiin myös fiskaalisin keinoin, ehdotetaan samoja kei-
noja myös maatalouden ekologiseen modernisoimiseen. Vuonna 1992 MTK kannattaa
lausunnossaan117 varojen kohdistamista taloudelliseen ja teknologiseen tutkimukseen.

Eräs vihannesviljelijä kiinnittää artikkelissaan118 huomiota viljelytekniikan vaikutuk-
siin ympäristöongelmien ehkäisemiseksi. Pitkälle koneellistuneen maatalouden ongel-
mista hän toteaa seuraavasti: ”Poikittainen kyntö vähentää yleensä tuntuvasti pintavalun-
taa, mutta paras tulos saadaan, ellei vesistöihin rajoittuvilla rinnepelloilla tehdä syksyisin
lainkaan muokkaustoimenpiteitä (= sänki tai nurmi). Poikkeuksellisen kaltevat, vesistöi-
hin rajoittuvat peltolohkot ja peltolohkojen kaltevat alaosat olisi jätettävä kokonaan pois
viljelystä tai sitten on käytettävä suojakaistoja. Viljelytekniikalla ja kasvivalinnoilla on
erittäin suuri merkitys vesistökuormitukseen.” Siirtämällä muokkaus kevääseen voidaan
kirjoittajan mukaan vähentää eroosiota maalajista riippuen 60–80 prosenttia. Teknologian
kehittämiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään myös em. hyvien viljelymenetelmien
oppaassa, jonka avulla pyritään antamaan viljelijöille tietoa ympäristöystävällisistä vilje-
lytekniikoista. 

Viljelytekniikkaa käsitellään MTK:n johtokunnan hyväksymästä “Ympäristö ja ruoka”
-ohjelmasta kertovassa uutisessa119: ”Viljelytekniset toimenpiteet muodostavat kokonai-
suuden, millä pyritään hyvään ja laadukkaaseen satoon sekä pellon tuottokyvyn säilyttä-
miseen ja parantamiseen. Kokonaisuuteen kuuluvat erilaiset muokkaustoimet, kasvinvuo-
rotus, eroosion ja haitallisten valumien estäminen. Kyseessä on yksi avainkysymys käy-
tännön viljelyssä ja maan kasvukunnon ylläpitämisessä.” Viljelytekniikoiden laajamittai-
nen uudistaminen ei kuitenkaan järjestön mukaan ole näköpiirissä. Toisaalta muokkauk-
sen keventäminen katsotaan viljelijöiden etujen mukaiseksi tapauksissa, joissa maan
rakenteen parantamisella luodaan ”pieneliöstötoiminnalle hyvät olosuhteet auttaa viljeli-
jää hyvän maan mururakenteen ylläpitämisessä”. Tällaisen tekniikan käytössä nähdään
kuitenkin olevan vielä kehittämisen varaa, mistä esimerkkinä mainittiin edellä “hoito-
muokkaus”.

115. Heikki Kirkinen: Maaseudun tehtävä Euroopan kulttuurikehityksessä (esitelmä "Maaseutu Eu-
roopan kulttuurievoluutiossa" -seminaarissa toukokuussa 1991 Kirkkonummella). MT 8/91, 19–
21.

116. Lausunto ympäristöministeriölle työryhmämietinnöstä, joka koskee ympäristönsuojelun talou-
dellista ohjausta 1990-luvulla, 7.10.1991. MT 12/1991, 26–28. 

117. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle vuorineuvos Yrjö Pessin laatimasta kokonaisselvi-
tyksestä koskien maataloustutkimusta ja neuvontaa 17.2.1992. MT 2–3/92, 20–21. 

118. Heikki Ellilä(vihannesviljelijä, Tl:n Lapin tuottajayhdistyksen puheenjohtaja): Suuntana huo-
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Lausunnossaan ulkoasiainministeriölle120 Suomen ja Venäjän kauppa- ja talousyhteis-
työstä 19.3.1996 korostetaan Suomen ja Venäjän yhteistyön sekä uuden yhteistyöelimen
perustamisen merkitystä myös maatalouden ja siihen liittyvän kone- ja tarvikekaupan
kehittämiseksi. Lausunnossa korostetaan, että maataloustuottajat haluaisivat olla mukana
yhteistyössä ja että Suomella on osaamista erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin tarkoitettu-
jen koneiden ja laitteiden (erityyppiset maataloustraktorit, kylvölannoittimet, erikoispui-
murit, viljan kuivaus ja varastointikoneet sekä maatalouden kuljetusjärjestelmät) tuotan-
nossa. Teknologiaan liittyviin kysymyksiin puututaan myös käsiteltäessä kehitysyhteis-
työtä. “Talonpojan Afrikka-talkoita” käsittelevässä artikkelissa121 puututaan ongelmiin,
joita aiheutuu liian suurten ja teknisesti monimutkaisten hankkeiden toteuttamisesta.
Viljelijöiden todetaan toisaalla olleen hyvin aktiivisia avustamaan vasta itsenäistyneitä
Baltian maita viemällä sinne kunnostettuja maatalouskoneita ja -laitteita.

Maataloustuottajassa suhtaudutaan periaatteessa myönteisesti maatalouden tekniseen
modernisaatioon. Joissain kulttuurisesti painottuneissa kirjoituksissa tosin kritisoidaan
teknologian kehitystä. Perusteena on lähinnä se, että tekniikan kehittyessä työvoiman
tarve maataloudessa on vähentynyt. Tämä puolestaan on johtanut ihmisten muuttoon maa-
seudulta. Ympäristönäkökulmasta lähtevää kritiikkiä on esitetty raskaiden koneiden käy-
töstä peltotöissä sekä vapaa-ajanviettoon liittyvän moottorikelkkailun aiheuttamista
ympäristöongelmista kuten maa- ja metsätalousmaan vaurioitumisesta, luonnonympäris-
tön kulumisesta ja meluhaitoista. 

Suhtautuminen geeniteknologiaan

Biotekniikkaa käytetään maataloudessa yleensä edistämään kasvien typen sidontaa, foto-
synteesiä sekä lisäämään kasvien kestävyyttä kasvintuhoajia vastaan (Vanclay & Lawren-
ce 1995, 43–45). Geenitekniikalla pyritään myös eläinten kasvun edistämiseen vaikutta-
malla esimerkiksi aineenvaihduntaan, endogeenisten hormonituotantoon, immuniteetin
parantamiseen ja hedelmällisyyden lisäämiseen. Uusia geeniteknologian mahdollisuuksia
– ja uhkia – ovat transgeneettisten eläinten tuottaminen ja eläinten kloonaus. Barbara
Adam (2000, 128–129) toteaa, että geenimuunneltua viljaa on Yhdysvalloissa kasvatettu
kaupallisesti vuodesta 1995 lähtien. Kaikkiaan geenimuunnellun viljan, soijapapujen,
puuvillan, perunoiden ja rapsin viljelyyn käytetty peltoala oli 45 miljoonaa eekkeriä
vuonna 1998. Tunnetuimpia esimerkkejä lienevät lähinnä Yhdysvalloissa tuotetut geeni-
muunnellut maissi- ja tomaattilajikkeet.

Eläintuotannossa tavoitteena on ollut lisätä tuottavuutta ja eläintautien vastustusky-
kyä. Esimerkkinä voidaan mainita BST (bovine Somatotropin), jonka katsotaan voivan
lisätä lehmien maidontuotantoa jopa 10–25 prosenttia (Scragg 1999, 229). OECD:n rapor-
tissa todetaan BST -muunneltujen lehmien osuudeksi Yhdysvalloissa arvioidun 43 pro-
senttia kaikista maidon tuotantoon tarkoitetuista lehmistä, kun osuus vielä 1993–94 oli
vain viisi prosenttia (Grant 1997, 16). Euroopassa BST:n käyttöä ei ole sallittu. Vuonna
1996 maatalousministerien Luxemburgin kokouksen aikana erityisesti maataloustuottajat
vastustivat BST:n käyttöä polttamalla autonrenkaita sen ravintolan lähistöllä, jossa minis-
terit lounastivat. Kyseessä oli COPA:n ja ranskalaisen maataloustuottajajärjestön yhdessä

120. Lausunto ulkoasiainministeriölle Suomen ja Venäjän kauppa- ja talousyhteistyöstä 19.3.1996.
MT 4/96, 28–29.

121. Heikki Rissanen: Talonpojan Afrikka-talkoot. MT 5/1996, 22.
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organisoima mielenosoitus (mt, 170). Muina esimerkkeinä voi mainita uuden geenimuun-
nellun lohen, joka kasvaa myyntiin sopivaan kokoon puolta lyhyemmässä ajassa kuin
muuntelematon (The New York Times 2000). Mainitussa artikkelissa todetaan myös, että
geneettisesti muunnellut vuohet tuottavat maidossaan ihmisveren sisältämää proteiinia.
Tällöin voidaan tietysti kysyä, onko tällaisen maidon käytössä kyse myös ihmisveren
nauttimisesta.

Barbara Adamin (2000, 131) mukaan geenimuuntelu kumouksellistaa myös ajan mer-
kityksen. Kun aiemmin kasvi- ja eläinjalostukseen käytetty aika muodosti olennaisen
rajan jalostukselle, mahdollistaa geenimuuntelu ja kloonaus jalostuksen perinpohjaisen
kumouksen. Eläinjalostuksessa kloonaus ja geenimuuntelu voi tapahtua yhtä sukupolvea
lyhyemmässäkin ajassa, lähes välittömästi.

Ilman tuotannon ja käytön rajoituksia geenimuunnellut tuotteet tulisivat mullistamaan
koko maailman maataloustuotannon. Eri maiden asettamia rajoitteita perustellaan geeni-
muunneltujen eliöiden ja kasvien aiheuttamilla riskeillä. Esimerkiksi Adamin (2000, 131)
siteeraama Joanna Blythman toteaa GM -ruoan aiheuttamien riskien (ks. terveysriskeistä
myös esim. Rifkin 1998, 133–146) saavan BSE:n aiheuttamat ongelmat kalpenemaan. 

Vaikka geenimuunneltujen elintarvikkeiden tuotanto on Euroopan unionissa kielletty,
tuodaan unionin alueellakin geenimuunneltuja elintarvikkeita ja rehuja. Tämä johtuu osin
myös siitä, että Yhdysvalloissa ei toistaiseksi ole katsottu aiheelliseksi geenimuunneltujen
tuotteiden merkintää ulkoisista ja sisäisistä vaatimuksista huolimatta. Uuteen bio- ja gee-
nitekniikkaan perustuvan maatalouden ohella toinen vaihtoehtoinen kuva maataloudesta
olisi ekologisen eli luonnonmukaisen maatalouden yleistyminen. Tulevaisuudessa voi-
daan tietysti nähdä haarautuvaa kehitystä. Tämä merkitsisi sitä, että yhtäältä uusimpaan
bio- ja geenitekniikkaan perustuva maataloustuotanto ja toisaalta luonnonmukainen tuo-
tanto laajenisivat samanaikaisesti muodostaen kahdet elintarvikemarkkinat: halpoihin hin-
toihin ja erilaisiin ympäristöriskeihin perustuvat, suurille massoille suunnatut bio- ja gee-
niteknisesti tuotettujen elintarvikkeiden markkinat ja kalliimpiin hintoihin perustuvat,
luonnonmukaisesti tuotetun ruoan erityismarkkinat.

Alan Scragg (1999, 214) mainitsee kirjassaan eräitä Yhdysvalloissa 1990-luvulla
hyväksyttyjä, geeniteknisesti manipuloituja kasvilajikkeita. Näitä ovat (suluissa hyväksy-
misvuosi) maissi (1995), puuvilla (1994), tomaatti (1992), soijapapu (1994), kurpitsa
(1994), peruna (1994), Canola rapsin siemenet (1994), sikuri (1997) ja papaija (1996).
Yleensä mainitut lajikkeet on tehty geenimuuntelun avulla kasvituholaisia vastustavaksi.
Joukossa on myös joitain kasveja, joiden muuntelun tavoitteena on ollut vaikuttaa kasvien
kypsymiseen ja eräiden virusten vastustuskykyyn. Rapsin muuntelulla on pyritty myös
muuntamaan sen öljypitoisuutta. Monien näiden – ja muidenkin – kasvien muuntelua har-
kitaan myös Euroopan unionissa. Suomessakin tehdään tähän liittyvää testitoimintaa,
jonka eräänä keskeisenä tavoitteena on pakkaskestävämpien ja alhaisissa lämpötiloissa
yhteyttävien lajikkeiden kehittäminen (Virolainen 2001, 48).

Geeniteknologian soveltaminen maataloudessa – kuten muillakin aloilla – herättää
usein hyvin ristiriitaisia tunteita. Yhtäältä optimistit uskovat geeniteknologiaan perustu-
van maatalouden lisäävän tuottavuutta jopa siinä määrin, että maailman nälkäongelma
voitaisiin ratkaista. Toisaalta geeniteknologiaan kriittisesti suhtautuvat korostavat niitä
vaikeasti ennakoitavissa olevia vaaroja, joita geeniteknologian käyttöönotosta saattaa
aiheutua ympäristölle. Eurooppalaisten kuluttajien keskuudessa suhtaudutaan erityisen
varauksellisesti geeniteknologiaa soveltaen tuotettuihin elintarvikkeisiin. Osin tästä
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syystä niin Suomessa kuin Euroopan unionissakin on yleisesti pidättäydytty geeniteknolo-
gian käytöstä maataloudessa. Esimerkiksi Ruotsin maataloustuottajajärjestö LRF korostaa
geeniteknologiaa käsittelevässä julkilausumassaan “puhtaiden ja takuuvarmojen elintar-
vikkeiden tuottamista” (LRF’s Genteknikpolicy 1997). Sen mukaan geeniteknologiaa on
käytettävä varoen ja eettiset näkökohdat huomioiden. Käytön on myös perustuttava huo-
lellisiin kokeisiin ja tutkimuksiin. LRF vaatii myös geenitekniikan käytöltä tuotannossa
kestävyyttä, varovaisuutta ja eettisten normien noudattamista, avoimuutta ja tuotteiden
merkintää.

Scragg (1999, 217) erottaa useita mahdollisia geenimuunneltujen tuotteiden haitallisia
vaikutuksia ympäristöön. Näitä ovat
1. ympäristössä mahdollisesti tapahtuva populaation liikalisääntyminen,
2. geneettisesti muunneltujen organismien kilpailuetu suhteessa muuntelemattomiin

organismeihin,
3. kohdeorganismien identifiointi ja määrittely,
4. vapautettujen muunneltujen organismien ja kohdeorganismien välisen vuorovaikutuk-

sen mekanismien ja seurausten ennakointi,
5. muiden kuin kohdeorganismien, joihin vapautettu organismi saattaa vaikuttaa sattu-

malta, identifiointi ja määrittely,
6. mahdollisten biologisessa vuorovaikutuksessa ja kohdeorganismien alassa tapahtu-

vien muutosten todennäköisyys vapauttamisen jälkeen,
7. nykyisin jo tunnetut ja ennustettavissa olevat vaikutukset muihin kuin kohdeorganis-

meihin kasvuympäristössä ja vaikutus kilpailevien ja vastaavienlajikkeiden (hyödyn-
nettävien lajikkeiden, isäntälajikkeen, symbionttien, saalistajien, loiseliöiden ja –kas-
vien ja tauteja aiheuttavien mikrobien) populaatiomäärään. 

8. tunnetut ja ennakoitavissa olevat vaikutukset biokemiallisiin prosesseihin sekä
9. muut potentiaalisesti merkittävät vaikutukset ympäristöön. 

Esimerkkinä sosiaalisista vaikutuksista voidaan mainita viljelijöiden riippuvuuden
lisääntyminen patenttisuojan takana vaikuttavista suuryrityksistä, jotka ovat johtavia gee-
niteknisesti valmistettujen siementen ja tuotteiden tuottajia.

1980-luvulta geeniteknologiaa käsitteleviä kirjoituksia ei Maataloustuottajassa esiin-
tynyt. Heikki Haavisto toteaa kuitenkin alustuksessaan122 maataloustieteen päivillä 1990
myönteiseen sävyyn seuraavasti: ”Biotekniikka saattaa 1990-luvulla tarjota mielenkiintoi-
sia ratkaisuja, jotka vaikuttavat kasvinjalostuksen lisäksi kasvinviljelyyn, kotieläinten
ruokintaan, terveydenhoitoon ja maatalousraaka-aineiden hyödyntämiseen. Meidän tulee
panostaa riittävästi biotekniikan eri osa-alueiden kehityksen seuraamiseen ja riittävien tut-
kijavoimien saamiseen tälle alalle. Biotekniikka on eittämättä eräs 1990-luvun maatalous-
tutkimuksen painopistealue.” Haavisto näkee näin, että bio- ja geenitekniikan tutkiminen
on tärkeää ja että sillä saattaa olla tulevaisuudessa suuri merkitys. 

Haavistoa varauksellisemman kannan ottaa Maatalouden taloudellisen tutkimuskes-
kuksen johtaja, professori Matias Torvela. Hän toteaa Itävallan maataloutta käsittelevässä
artikkelissaan123 seuraavasti: ”Uudenaikaiset teknologian haasteet esim. geenitekniikka ja
biotekniikka sisältävät sekä taloudellisia että ennen kaikkea eettisiä näkökohtia. Tieteellis-

122. Heikki Haavisto (lyhennelmä Suomen Maataloustieteellisen Seuran maataloustieteen päivillä
7.3.1990 Helsingissä pidetystä puheesta): Uudet haasteet maataloudelle ja maataloustutkimuk-
selle. MT 4/90, 18–20.
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esti kehitettyä ja mahdollisesti käyttöön otettavaa pitkälle vietyä teknologiaa on toteutet-
tava ihmisten toiveiden mukaisesti. Maatalouspolitiikka on siten tältä osin myös teknolo-
giaa ohjaavaa politiikkaa.” Tutkijan näkökulma edustaa näin hyvin varovaista suhtautu-
mista geeniteknologian soveltamiseen maataloudessa.

Vuosikymmenen puolivälissä MTK hyväksyi “Ympäristö ja ruoka” -ohjelman, jossa
korostetaan elintarvikkeiden eettistä laatua. Vaikka asiasta kertovassa uutisessa koroste-
taan kasvinjalostuksen merkitystä maataloudelle päädytään siinä hyvin pidättyväisiin kan-
nanottoihin geeniteknologian soveltamisesta: ”Geenitekniikan myötä viljelykasvien jalos-
tus voi johtaa entistä vähälukuisempaan teholajikkeiden viljelyyn. Tämä supistaisi geeni-
pohjaa ja olisi ristiriidassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kanssa. Geeniteknii-
kalla tuotettujen lajikkeiden patentoinnin salliminen johtaisi myös viljelijät riippuvaisiksi
suurista kemian alan yrityksistä, jotka pyrkivät tuomaan markkinoille myös ‘tuotepaket-
teja’, joihin geenitekniikan avulla tuotetun lajikkeen lisäksi kuuluu olennaisena osana yri-
tyksen kehittämät torjunta-aineet, joille uusi lajike on vastustuskykyinen. Tällaiseen kehi-
tyskulkuun liittyy myös monia kielteisiä vaikutuksia. … Sama koskee soveltuvin osin
myös eläinainesta. Geenitekniikalla tuotettujen organismien kehittämiseen ja kokeiluun
luonnossa on sovellettava erittäin korkeita turvavaatimuksia. On varmistettava, ettei toi-
minnasta aiheudu haittaa ympäristölle eikä ihmisten terveydelle.” Perustelut pidättyvyy-
delle nojaavat sekä maatalouden etuihin että tuotteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksiin.

Samoihin aikoihin valmisteltiin myös “ruokaketjun eettisiä ohjeita”, joissa myös gee-
niteknologian ja hormonien käyttö tuli esille. Ohjeita valmistelevassa työryhmässä oli
sekä maatalouden, elintarviketeollisuuden, kaupan että kuluttajien edustajia. Hankkeen
taustavoimina olivat Maaseudun Sivistysliitto ja Hyvää Suomesta -projekti. Aihetta käsit-
televässä uutisessa124 todetaan, että keskustelu geeniteknologian avulla tapahtuvan ruoan
tuottamisen eettisistä ehdoista on alkanut. Geeniteknologian käytön todetaankin siinä ole-
van yhden kansalaisten keskeisistä huolenaiheista.

MTK otti 1990-luvulla virallisemminkin kantaa geeniteknologiaan. Esimerkiksi
lausunnossaan125 ympäristöministeriölle geenitekniikkalaista vuonna 1993 MTK pitää
lakia valmistelleen toimikunnan tapaan tärkeänä huomioida geenitekniikan käytöstä mah-
dollisesti ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvat haitat. Lausunnossa ei kuiten-
kaan täysin suljeta pois mahdollisuutta käyttää geenitekniikkaa: ”MTK pitää tarpeellisena
edesauttaa geenitekniikan soveltamista järkevällä ja turvallisella tavalla myös maatalou-
den erilaisissa sovellutuksissa. Biotekniikka ja erityisesti uusi geenitekniikka voi olla
avainasemassa etsittäessä uusia käyttökohteita maatalousperäisille raaka-aineille.” Toimi-
kunnan tapaan MTK pitääkin kuitenkin tärkeänä elintarviketuotannon eettisten kysymys-
ten pohtimista: ”Eettinen laatu liittyy todennäköisesti entistä enemmän mm. ruoan laatu-
keskusteluun. Tästä on ajankohtaisena esimerkkinä bioteknisellä menetelmällä tuotetta-
van naudanhormonin (BST) käyttö maidontuotannossa. Sen käyttöönotosta käytävä kes-
kustelu osoittaa millaisiin eettisiin ongelmiin geeniteknologian soveltamisessa törmätään.
Eettisesti väärillä ratkaisuilla voi olla dramaattinen vaikutus alkutuotannon sosiaalisiin ja

123. Matias Torvela (professori, maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos): Maatalouspolitiikan ta-
voitteista Itävallassa. MT 10/1990, 16–17.

124. Ruokaketjun eettiset ohjeet valmisteilla. MT 8/1995, 22.
125. Lausunto ympäristöministeriölle geenitekniikkalaista 18.11.1993. MT 12/1993, 24–25.
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taloudellisiin rakenteisiin, jos tuotteen kulutus alenee voimakkaasti, mutta samalla tuo-
tanto kasvaa. Samanlaisia näkökohtia liittyy laajemminkin ns. ‘novel food’ tuotteisiin.”

Lausunnossaan MTK on huolestunut siitä, että ETA-alueella päätöksenteko on siirty-
mässä Suomesta Euroopan tasolle: ”Geenitekniikkalain soveltaminen ETA-sopimusympä-
ristössä rajoittaisi Suomen kansallista päätäntävaltaa päättää itsenäisesti geenitekniikalla
muunneltujen organismien markkinoillepääsystä. Pääosa päätöksistä tehtäisiin muissa
ETA-alueen maissa. Tätä varten on välttämätöntä ottaa … suojalauseke lakiin, jolla voi-
daan tarvittaessa rajoittaa tuotteen markkinoillepääsyä. Pelkkä väliaikainen rajoitus ei
kuitenkaan riitä tapauksissa, joissa geeniteknologisesti muunneltu organismi käyttäytyy
Suomen ilmasto- ja maaperäolosuhteissa eri tavoin kuin hyväksyjämaan oloissa ja tästä
aiheutuu merkittäviä riskitekijöitä.” Komitean tapaan myös MTK on huolestunut siitä,
että viljelykasvien jalostus voi johtaa vähälukuisiin teholajikkeisiin, mikä puolestaan on
ristiriidassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen näkökulmasta. MTK näkee, että
harvojen teholajikkeiden myötä viljelijä tulisi entistä riippuvaisemmaksi teollisuuden
markkinoille tuomista tuotepaketeista, joissa siementen lisäksi viljelijän olisi ostettava
yritykseltä myös tuotteen edellyttämät torjunta-aineet. Samanlaisia, viljelijöiden teollisuu-
desta riippuvuuden lisääntymiseen liittyviä ongelmia korostaa geenitekniikan vaikutuksia
selvittävässä tutkimuksessaan myös Meri Virolainen (2001, 49).

Eräässä vuonna 1997 ilmestyneessä artikkelissa126 todetaan, että geenitekniikan käyttö
elintarviketuotannossa on “kuuma puheenaihe” ja että tekniikkaa on käytetty jo
1970-luvulta lähtien. Artikkelissa ollaan huolestuneita siitä, että geenitekniikan sovelta-
misesta näyttää tulevan täysin vaihtoehdoton toimintamuoto: ”Perinteinen biotekniikka on
jo pitkään hyödyntänyt eläviä organismeja elintarviketuotannossa, mm. hiivoja leivän ja
oluen valmistuksessa. Geenitekniikka on uutta biotekniikkaa. Geenitekniikan avulla elä-
vien organismien ominaisuuksia voidaan muokata halutunlaisiksi, tietyissä rajoissa jopa
siirtää perintöainesta lajista toiseen, eläimestä kasviin, tavalla, jota luonnossa ei tunneta.”
Geneettisesti muunneltu organismi (GMO) voi artikkelin mukaan olla “mikrobi, kasvi tai
eläin”. Eniten siirtogeenistä tuotantoa tapahtuu ”mikrobeilla, kuten bakteereilla ja hii-
voilla, jotka on geenisiirroilla saatu tuottamaan vaikkapa elintarviketuotannossa tarvitta-
vaa entsyymiä. Geenitekniikan sanotaan avaavan aivan uusia mahdollisuuksia elintarvik-
keiden ja lääkkeiden tuotannossa, jätteiden käsittelyssä, sairauksien diagnostiikassa jne.
Uuden tekniikan toivotaan myös tehostavan ihmiskunnan mahdollisuutta huolehtia kasva-
van väestön elintarvikehuollosta.”

Suomessa ei artikkelin mukaan kuitenkaan käytetä “siirtogeenisiä viljelykasveja tai
eläimiä”. Sen sijaan mikrobeja käytetään esimerkiksi “teollisten entsyymien tuotannossa”.
Geenitekniikan käyttöä valvotaan geenitekniikkalailla: ”Geenitekniikan niin kuin muiden-
kin uusien teknologioiden soveltamisessa joudutaan arvioimaan menetelmien ja tuottei-
den turvallisuutta sekä eettistä hyväksyttävyyttä. EU:ssa on säädetty vuonna 1990 kaksi
direktiiviä, joiden avulla pyritään takaamaan toiminnan turvallisuus. Toinen säätelee
geneettisesti muunneltujen organismien käyttöä suljetuissa järjestelmissä (lähinnä labora-
torioissa) ja toinen tällaisten organismien tarkoituksellista päästämistä ympäristöön, eli
tuotantoon ja kasvatukseen. Suomessa direktiivit on toteutettu vuonna 1995 voimaan tul-
leella geenitekniikkalailla ja asetuksella. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toi-

126. Leena Packalén (tiedotuspäällikkö, MTK): Miten viljelijän pitäisi suhtautua geenitekniikkaan.
MT 2–3/1997, 6–7.
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miva geenitekniikan lautakunta hyväksyy kaikki geenitekniikan käyttöä koskevat hake-
mukset. Lautakunnan rinnalla toimii asiantuntijaelimenä geenitekniikan neuvottelukunta,
joka käsittelee geenitekniikkaan liittyviä periaatteellisia ja eettisiä kysymyksiä.”

Artikkelissa todetaan geenitekniikan pelottavan kuluttajia ja eräiden kansalais- ja
ympäristöjärjestöjen vastustavan tekniikan soveltamista. Tämä epäily koskee erityisesti
tällaisten tuotteiden turvallisuutta ja erityistä huolta on kannettu niiden mahdollisesti aihe-
uttamista ruoka-aineallergioista ja antibioottiresistenssistä. Lääkkeeksi käytetyistä tuot-
teista artikkelin kirjoittaja ei katso kannettavan sellaista huolta kuin elintarvikkeista.
Lisäksi monet katsovat hyötyjen geenitekniikan käytöstä koituvan lähinnä vain GM -tuot-
teita ja torjunta-aineita samanaikaisesti valmistaville suuryrityksille. Myös tuotteiden
merkinnästä ollaan huolestuneita. Artikkelissa viitataan myös ongelmiin, joita liittyy
EU:n toimintatapoihin GM -tuotteiden osalta: siirtogeenistä soijaa käytetään eläinten
rehuna ja teollisuuden raaka-aineena. Myös geeniteknisesti valmistettujen tuotteiden mer-
kinnässä katsotaan olevan vakavia puutteita.

Vuoden 1996 lopulla unionin hyväksymä ja seuraavan vuoden keväänä voimaan tullut
uuselintarvikeasetus sisälsi myös säännöksiä geenitekniikalla valmistettujen elintarvikkei-
den merkinnästä. Säädösten mukaan elintarvikkeissa pitää olla merkintä geenitekniikan
käytöstä, jos se sisältää geneettisesti muunneltuja soluja. Vaikka tuote ei sisältäisi eläviä
soluja, on se merkittävä myös, jos se poikkeaa perinteisesti tuotetusta. Näin on esimer-
kiksi silloin, kun se saattaa aiheuttaa eettisiä ongelmia jossain kuluttajaryhmässä. Vii-
meksi mainitusta esimerkkinä mainitaan, että geneettisesti muunneltujen tuotteiden mer-
kintä on kasvissyöjälle tarpeen silloin, kun kasviin on sijoitettu eläingeeni.

Täysin aukoton EU:n suhtautuminen maataloudessa sovellettavaan geeniteknologiaan
ei kuitenkaan ole. Tässä suhteessa sen kantaa voidaan pitää yhtä varovaisena kuin Poh-
joismaiden ministerineuvostonkin. Viimeksi mainittu painottaa geeniteknologian sovelta-
misen “kestävässä maataloudessa” edellyttävän, että “ympäristö- ja terveysriskit arvioi-
daan tarkasti ja että kehitetään varovaisuusperiaatteelle perustuva riskinarviointimene-
telmä. Geenimuunnellut viljelykasvilajikkeet sallitaan vain, mikäli niistä aiheutuvat
ympäristö- ja terveysriskit jäävät hyväksyttävälle tasolle.” (Sustainable Development
2001, 112.)

Ekologisen modernisaation idean mukaisesti ministerineuvoston tapaan MTK:kin luot-
taa vahvasti tieteeseen riskien arvioijana. Mitään ehdottomia kantoja geeniteknologiaan ei
oteta vaan oletetaan, että riskejä voidaan arvioida luotettavasti tieteellisin metodein. Mai-
nitussa Maataloustuottajan artikkelissa todetaan seuraavasti: ”Siirtogeeninen soija ja
maissi on hyväksytty teollisuuden raaka-aineiksi ja eläinten rehuiksi. Näin geeniteknolo-
gian tuotteita tullaan käyttämään ilman, että on säädöksiä tuotteiden markkinoinnista ja
esimerkiksi päällysmerkinnöistä. … Rehujen kohdalla säännösten valmistelu on edelleen
kesken ja asettaa viljelijät ja rehuteollisuuden kohtuuttomaan tilanteeseen. Elintarvike- ja
rehulainsäädäntö pitäisikin geeniteknologian kohdalta saada nopeasti kuntoon. Vapaaeh-
toisuus geeniteknologian ilmoittamisessa olisi suotavaa, mutta ei yksin riitä, siliä se ei ole
eri toimijoille tasapuolinen eikä puolueettomasti valvottavissa.” Artikkelissa todetaan
lisäksi, että tuoreet, geneettisesti muokatut tomaatit täytyy säädösten mukaan merkitä. Sen
sijaan niistä valmistetusta ketsupista on säännöksissä lievemmät määräykset. Sen mer-
kintä on tarpeen vain, jos ”se poikkeaa tavallisista tomaateista tehdystä ketsupista. Sen
lisäksi ketsuppi on merkittävä, jos voidaan olettaa geenisiirron aiheuttavan allergiaa. Jos
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esimerkiksi kalan geeni siirretään tomaattiin, se saattaa aiheuttaa oireita kala-allergiselle
samoin kuin eettisen ongelman kasvissyöjille.” 

Geenimanipuloitujen tuotteiden merkinnän puutteiden (ks. myös Sustainable Develop-
ment 2001, 112) ohella ongelmallisia ovat myös määrittelykysymykset. Milloin tuotteita
voidaan pitää geneettisesti muunneltuina ja milloin ei? Kirjoittaja on myös huolestunut
USA:n soijan ja maissin tuottajien haluttomuudesta pitää erillään siirtogeenisiä tuotteita
perinteisistä tuotteista kauppapoliittisista syistä. Hän esittää kuitenkin varauksia geenitek-
niikan kieltämiselle, mikä produktionistisesta näkökulmasta nähdään usein teknisen kehi-
tyksen vastustamisena, ja kehottaa vain varovaisuuteen ja tiedotuksen kehittämiseen:
”Geenitekniikka saattaa tarjota elintarviketuotantoon etuja, joita ei voida saavuttaa perin-
teisillä menetelmillä. Geenitekniikka ei ole sinänsä hyvä tai paha asia. Ongelma on siinä,
miten sitä käytetään, kuka korjaa hyödyn taskuunsa ja kuka kantaa vastuun, jos tapahtuu
jotain peruuttamatonta. … Geenitekniikan käytön turvallisuudesta on varmistauduttava
etukäteen. Lupamenettelyllä ja valvonnalla on taattava, että sekä menetelmät että tuotteet
ovat turvallisia ihmisille, eläimille ja ympäristölle. Tuotteista on annettava riittävät ja
totuudenmukaiset tiedot elintarvikkeiden, rehujen ja lisäysaineiston käyttäjille pakkaus-
merkinnöissä.” Artikkelissa korostetaan myös kuluttajien valintojen merkitystä tuotan-
non ohjaajana: kuluttajat voivat joko estää tai suosia geenitekniikan avulla kehiteltyjen
elintarvikkeiden ostoa. Monissa kuluttaja- ja ympäristöliikkeiden muodostamissa kansa-
laishankkeissa pyritään estämään geenitekniikan avulla valmistettujen elintarvikkeiden
tulo markkinoille vetoamalla asiasta kaupan edustajiin.

Kuten suomalaisen myös muiden pohjoismaisten maataloustuottajajärjestöjen edustajat
toteavat Vaasassa loppukesästä vuonna 1997 pidetyssä NBC:n kokouksessa yhdessä, että
“geeniteknologia voi olla hyvä työkalu maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa”.127 He
korostavat kuitenkin harkintaa ja varovaisuutta geeniteknologian käyttöönotossa: ”Pohjo-
lan talonpojat haluavat kuitenkin olla varovaisia ja arvioida kriittisesti, missä ja miten
geeniteknologiaa käytetään. Käyttö tulee kussakin tapauksessa punnita perusteellisesti
eettisten arvojen ja kestävän kehityksen periaatteiden valossa. Geenitekniikan käytön
ympäristöriskit samoin kuin terveysriskit ihmisille ja eläimille on tarkkaan tutkittava ja
arvioitava.” Kokouksessa korostetaan myös avoimuutta geeniteknologiasta käytävään
keskusteluun, “jotta julkisuuden ja kuluttajien kanssa voidaan käydä kunnon keskustelua
ja jotta luottamus markkinoilla säilytetään”. Yleensä ottaen suhtautuminen on hieman
hapuilevaa ja ristiriitaistakin kuten seuraavasta sitaatista ilmenee: ”… geenitekniikalla
tulee pyrkiä parempiin viljelyominaisuuksiin sekä parempaan aistinvaraiseen ja ravitse-
mukselliseen laatuun. Geenitekniikan käyttö kotieläintuotannossa saattaa kohdata eettisiä
ongelmia. Nykyisten asenteiden mukaan geenejä ei pitäisi viedä lajista toiseen, kasvista
eläimeen ja päinvastoin. Sen sijaan merkkigeenien käyttö eläinlääketieteellisessä tut-
kimuksessa ei tunnu ongelmalta. Eläintuotannossa pitää eläinten terveys ja hyvinvointi
asettaa etusijalle ja niiden laiminlyöminen on täysin tuomittavaa. Elintarviketeollisu-
udessa geenitekniikka tarjoaa paljon mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisten apuaineiden
kuten entsyymien ja hapatteiden tuottamisessa tai makuaineina tai biosäilöntäaineina,
jotka voivat vähentää lisäaineiden käyttöä.”

127. Leena Packalén: NBC:n kokous Vaasassa. Pohjolan talonpojat linjasivat kantojaan. MT 9/1997,
30–31.
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Puheenjohtaja Esa Härmälä128 kuvaa WTO:n Seattlen kokousta maatalouden ja elin-
tarviketeollisuuden osalta. Hänen mukaansa kasvinsuojelu- ja eläinlääkintäkysymykset
ovat “räjähdysherkkiä”, koska eurooppalaisten ja amerikkalaisten näkemykset ovat olleet
suhteellisen kaukana toisistaan. Härmälä toteaa, että mm. ”mahdollisuudet rajoittaa …
geenimuunneltujen tuotteiden maahantuontia ratkeavat neuvottelukierroksen tulosten
myötä”. Hän on selvillä myös siitä, että Yhdysvalloissakin on viriämässä kriittinen kes-
kustelu geeniteknologian käytöstä maataloudessa.

MTK:n lausunnossa129 kananmunien ja siipikarjanlihan merkitsemisestä käsitellään
myös geeniteknologiaa. Siinä todetaan järjestön kantana, että ostorehun koostumus on
ilmoitettava mahdollisimman tarkoin. Tuoteselosteesta tulee ilmetä, onko rehussa käytetty
lihaluujauhoa, antibiootteja tai GM -tuotteita. MTK näyttäisi olevan tietämätön GM -tuot-
teiden käytöstä rehuissa: ”GMO-tuotteita sisältäviä rehuja ei MTK:n tiedon mukaan ole
toistaiseksi otettu käyttöön Suomessa. Sinänsä EU on hyväksynyt tiettyjen maissi- ja soi-
jalajikkeiden markkinoinnin EU:n alueella. Rehuteollisuus on toistaiseksi voinut hankkia
GMO-vapaata soijaa valkuaistäydennykseksi. Tilanne voi jatkossa kuitenkin muuttua jos
GMO-vapaan soijan saatavuus heikkenee ja hinta nousee paljon korkeammaksi kuin
ilman GMO-takuuta myytävän soijapavun hinta.” GM -tuotteita ei MTK:n mukaan tulisi
käyttää rehuissa ilman merkintäjärjestelmän kehittämistä. Järjestö vetoaakin Pohjoismai-
seen yhteistyöhön geeniteknologian ja merkintäjärjestelmien kehittämisessä.

Bioteknologiaa pidetään teknologiapiireissä myös eräänlaisena auringonnousun teolli-
suutena, jonka vaikutukset maatalouteen tullevat olemaan merkittäviä. Australiassa vain
harvat maatalouden organisaatiot olivat ottaneet eksplisiittisesti kantaa bioteknologiaan.
Monikaan niistä ei pitänyt aihetta erityisen tärkeänä, mutta suurin osa uskoi sen hyödyttä-
vän maataloutta. Tietoa bioteknologiasta ja sen vaikutuksista pidettiin kuitenkin riittämät-
tömänä. (Lawrence - McKenzie - Vanclay, 1997.) Toisaalta myös geeniteknologiaa laa-
jimmin soveltavassa maassa, Yhdysvalloissa, keskustelu sen haittavaikutuksista käy
nykyisin vilkkaana (esim. The New York Times 2000). Huoli geenimuuntelun haittavai-
kutuksista on johtunut muun muassa siitä, että GM -maissin on havaittu aiheuttaneen
vahinkoa monarkkiperhosen toukille sekä verkkosiipisten ja leppäkerttujen saalistajille.
Geenimuunnellun rapsin on myös havaittu kehittyvän vastustuskykyiseksi kasvintor-
junta-aineille. Samoin eräät tuhohyönteiset, esimerkkeinä Colorado-kuoriainen ja timant-
tiselkäkoi, ovat muuttuneet vastustuskykyisiksi Bacillus thuringiensikselle. 

Vaikka suhtautuminen geeniteknologiaan on Suomessa ja Euroopassa pidättyväistä,
pidetään siihen liittyvää tutkimusta ja tuotekehittelyä tärkeänä. Kyseessä on siten erään-
lainen geeniteknologinen kilpavarustelu, jossa myöskään Euroopassa ei haluta jäädä jäl-
keen, jos geeniteknologian käyttö vapaan kansainvälisen kilpailun puitteissa maatalou-
dessa vapautuu.

128. Esa Härmälä: Maatalous on myllerryksessä kaikkialla. MT 11/99, 4–5.
129. Kananmunien ja siipikarjanlihan merkintä. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kananmu-

nien ja siipikarjanlihan merkitsemisestä 2.10.1999. MT 11/99, 29. 
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4.2.5 “Jälkiteolliset talonpojat”?

Pakinassaan “Jälkiteolliset talonpojat”130 pakinoitsija Vähäpoika selostaa maatalouden
teknistymisen vaikutuksia viime vuosikymmenten aikana: ”Parissa vuosikymmenessä
häipyi kaksi kolmasosaa tiloista ja loputkin teknistyivät, erikoistuivat ja vankistuivat hui-
masti. … Uuden maailman markkinat ovat avoimet, koneenkäytön ja työnteon korvaa
automaatio ja kansat ovat riippuvaisia toisistaan.” Hänen näkemykseksensä teknistymi-
sen vaikutuksista ovat siis pessimistiä ja niihin sisältyy annos romanttista ajattelua: tek-
niikka vie pohjaa perinteiseltä maataloudelta ja maaseudulta. 

Vähäpoika ottaa tuoreella tavalla esille kysymyksen viljelijäväestön tulevaisuudesta ja
luotaa pakinoitsijan vapaudella ennakkoluulottomasta tulevaisuuteen. Hän ei kaipaa men-
neiden haikailua, vaikkakin siinä on viittauksia maatalouden teknistymisen vaikutuksiin:
”Yhteiskunta oli siis perin juurin maalainen aina Kekkosen ajoille asti. Sitten alkoi mur-
ros ja nopeasti alkoikin. Monet ovat ihmetelleet, kuinka hienosti talonpojat selvisivät
ensimmäisestä rakennemuutoksesta. Parissa vuosikymmenessä häipyi kaksi kolmasosaa
tiloista ja loputkin teknistyivät, erikoistuivat ja vankistuivat huimasti. Samaan aikaan tie-
tenkin teolliseksi muuttunut yhteiskunta veti väkeä. Se helpotti muutto- ja lopettamispää-
töksiä. Vaikka arvot olivat maalaiset, oli työ ja tulevaisuus kaupungeissa.”

Vähäpoika pohtii myös kysymystä siitä, millainen olisi uusi, edellisen rakennemuutok-
sen ja sitä seuranneen suvantovaiheen jälkeinen yhteiskunta: ”Tästä uudesta, pitkälti vielä
tulevasta maailmastamme on käytetty termiä ‘jälkiteollinen’. Osuvammin voitaisiin
puhua tietoyhteiskunnasta tai … osaamisen yhteiskunnasta.” Hän toteaa yhteiskunnallisen
muutoksen olevan väistämätöntä. Se edellyttää niin maatalousväestöltä kuin MTK:ltakin
uudenlaisia asenteita ja toimintatapoja. Kehityksen kulkua ei ole sen mukaan syytä yrittää
kääntää taaksepäin.

Millä tavalla sitten maatalousväestön on muututtava yhteiskunnallisen muutoksen
myötä? Tähän kysymykseen Vähäpoika vastaa seuraavasti: ”Jos mennyttä maailmaamme
hallitsi suunniteltu muutos, on uuden maailman tunnuksena kiihtyvä muutos. … Uuden
maailman markkinat ovat avoimet, koneenkäytön ja työnteon korvaa automaatio ja kansat
ovat riippuvaisia toisistaan. Isällisestä ohjauksesta ja käskyjen kulttuurista siirrytään tii-
mien verkostomaiseen työhön. Jos oli ennen kortilla maa ja raha, ovat jatkossa yhteiskun-
nan käyttövoimana ennemminkin tieto ja henkiset voimavarat.” Vähäpojan pakinaan
sisältyy myönteinen näkemys ekologisen modernisaation ideasta: ” … luonnonvarojen
riistosta siirrytään niiden kestävään käyttöön. Kun vielä lisäämme, että sellainen valtio,
joka turvasi maataloudenkin sodanjälkeisen ajan, on joko mennyt tai ainakin pahasti vel-
kaantunut, pääsemmekin perimmäisen kysymyksen äärelle. Siis: mennyt on mennyttä ja
paluuta ei ole.”

Maatalousväestö on joutunut pakinoitsijan mukaan vastatusten monien menneen
yhteiskunnan häviämisen myötä syntyneiden ongelmien kanssa. Maatalouden taloudelli-
sen tuen varaan on jatkossa vaikea perustaa toimintaa. Suomi on liittynyt EU:hun MTK:n
ja sen jäsenten toiveista huolimatta. Euroopan unioni säännöksineen on tosiasia. Vähä-
poika varoittaakin menneeseen tuijottamisesta, sillä ”mitä kauemmin mennyttä aikaa itke-
tään, sitä syvemmäksi käy henkinen lama ja epätoivo. Tällaisten luonnehdintojen edessä

130. Vähäpoika: Jälkiteolliset talonpojat. MT 4/1996, 26.
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on helppo ahdistua. Auttavaa valtiota ei kauaa ole, mutta kansainvälistä kilpailua riittää.
Ja mitä olikaan kestävä kehitys, sanoja paperillako?” 

Vähäpoika vetoaa myös maatalous- ja maaseutuväestön aiempiin kokemuksiin ja
toteaa uusia muutoksia olevan edessä päin: ”Mutta talonpoika on sopeutuva eläin. Meidän
talonpoikien on nyt lujasti ja tarmokkaasti päätettävä suunnasta ja tavoitteista, loppu
sujuukin sitten jo itsestään. Talonpoikien ykköshaasteena on kykymme toimia markki-
noilla. Talouden avoimet ovet ovat sotkeneet kuviomme, mutta heikot merkit tulevaisuu-
den tavoiteltavista asioista ovat jo nähtävissä. Pitää vai osata katsoa oikein ja oikeasta kul-
masta. Tuotannon ekologinen ja eettinen kestävyys on suhteellinen vahvuutemme. Jälkite-
ollisen talonpojan on tiedostettava tämä asemansa ja kehitettävä taitojaan tuottaa ja
myydä. Mutta itkulla ei uutta synny. On tunnistettava muutos ja luotettava itseensä. Voi-
votus ja heikko itsetunto eivät tuo menestystä eikä luovuttaminen luo rohkeutta.”

Historiallisen katsauksen ja nykytilanteen tunnustamisen jälkeen Vähäpoika päätyykin
kehottamaan maatalousväestöä ja MTK:takin katsomaan eteenpäin ja valaa luottamusta
tulevaisuuteen: ”Siksipä: leuka pystyyn talonpojat. Jos meistä oli sopeutumaan sirpin
käyttäjästä puimurin kuljettajaksi, on meistä muuttumaan raaka-aineen tuottajasta kestä-
vyyden kehittäjäksikin. Toimeen on vain tartuttava. ‘Se on talonpojan työksi, aina tullut
Suomenmaas’, minkä herra maahan syöksi, rakens talonpoika taas.’ (Kaarlo Kramsu,
runoilija, 1855–95).”

Siinä missä Vähäpojan näkemystä luonnehtii lähinnä “jälkiteollistumisen” näkeminen
taloudellisena ja sosiaalisena ilmiönä, kiintoisan näkemyksen tarjoaa Seija Keski-
talo-Foleyn (2000, 115–116) kuvaus eräästä “postmodernista emännästä”. Hän viittaa
siinä erääseen sikatilan emännän, Anne Ronkaan, kirjoittamaan artikkeliin (ks. tarkemmin
Rongas 1998). Kirjoittaja kertoi esiintyneensä liian huoliteltuna televisiossa ja saaneensa
esiintymisensä jälkeen palautetta tuohtuneelta katsojalta: “On typerää tulla esiintymään
TV:oon sikatilan emäntänä, kun ei missään mielessä, ei iältään eikä muutenkaan ole
uskottava. Sellaisilla käsillä ei varmasti ole koskaan otettu sikalan ovesta kiinni, saati sit-
ten sikaa. Kyllä siinä putoaisi punat kynsistä.” Episodi kertoo niistä stereotypioista, joita
esimerkiksi maatilan emännistä vielä on olemassa. Muitakin samanlaisia stereotypioita
maanviljelijöistä ja yleensäkin maaseutuelämästä on varmaan edelleen olemassa. Viljeli-
jöiden näkeminen “orleina” (old rural labourers; vrt. “jupit” eli young urban professio-
nals) tai muut vanhat kaupunkilaisstereotypiat maalaisista tuskin enää täysin osuvat koh-
dalleen. Maaseutu- ja viljelijäväestö on kvalifioidumpaa ja ammatillisesti eriytyneempää
kuin usein kuvitellaan.

Tällaista uudenlaista yhteiskunnallista ja ympäristönäkökiistat ylittävää tilannetta hei-
jastaa Vihreän Langan pääkirjoitus vuodelta 1999131. Siinä selostetaan Helsingin maaseu-
tupaneelia ja todetaan seuraavasti: ”Uudenlainen … liitto näyttää syntyneen myös, kun
Luonto-Liiton pääsihteeri Tuomas Rantanen ja Nuoren Keskustan liiton puheenjohtaja
Antti Kaikkonen ovat laatineet kymmenen yhteistä maaseututeesiä. Myös ympäristöväen
ja ammattiyhdistysliikkeen piiristä samanmieliset ovat löytäneet toisensa ja luoneet oman
työllisyyspaperinsa (VL 5.3.), jossa maaseudunkin elinmahdollisuudet ovat keskeisiä.
Nämä avaukset voivat tuntua vaatimattomilta, koska niistä puuttuvat eri tahojen suuret
kihot. Ukko-osasto näyttää kuitenkin saaneen keskustelun monissa paikoissa jumiin. Nyt

131. Päivi Sihvola: Maaseututalkoot odottavat eduskuntaa. Pääkirjoitus. Vihreä Lanka 10/99.
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virinnyt vuoropuhelu voi olla ensimmäinen merkki hiushalkeamasta, josta tahallisen
väärinymmärtämisen ja syyttelyn muuri lähtee murtumaan.” 

“Jälkiteollinen vaihe” merkitsee maaseudulla uusien ja kestävämpien tuotantomuoto-
jen kehittämistä. Samalla se merkitsee myös maaseudun elinkeinoelämän monipuolista-
mista. Se liittyy myös uuden teknologian käyttöönottoon maataloudessa. Tästä maatalous-
tuottajassakin käytiin vilkasta keskustelua 1990-luvun loppupuolella. Huomiota kiinnite-
tään myös uuden tietotekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin hallinnon ja elinkeinotoimin-
nan hajauttamiseksi. Eräässä uutisessa132 viitataan Tuomas Kuhmosen tutkimukseen:
”Alkutuotannon työpaikkojen vähentymistä tulisi Kuhmosen mielestä yrittää hidastaa ja
maaseudun palvelualojen kehittymistä nopeuttaa, koska niillä työn tuottavuuden kasvu on
hidasta. Nykyinen tietotekniikka mahdollistaisi suurtenkin julkisen sektorin yksiköiden
sijoittamisen maaseutualueille.” 

Samaan asiaan kiinnittää puheenvuorossaan133 huomiota myös puheenjohtaja Här-
mälä: ”Uudessa hallitusohjelmassa tulee varata selvästi nykyistä enemmän varoja aluepo-
liittisten tavoitteiden toteuttamiseen. Suomessa on myös alettava uudelleen toteuttaa aktii-
vista yritysten sijainninohjauspolitiikkaa ja julkisten toimintojen hajasijoitusta. Nykyinen
tietotekniikka ja hyvät liikenneyhteydet antavat tähän erinomaiset mahdollisuudet. Ajatus
on esillä myös MTK:n esityksissä vuoden 1999 hallitusohjelmaan.”134

Myös eräässä artikkelissa135 kiinnitetään huomiota tietoverkkoihin ja tietoteknologi-
aan maatalouden ja maaseudun kehittämisessä. ”Tietoverkosta löytyy hankkeiden kotisi-
vuja, hankeluetteloita, hanketietokantoja, taulukoita, rekisterejä jne. Yhteen sovitettua
hakumahdollisuuksilla varustettua julkista tietokantaa ei kuitenkaan ole vielä olemassa.
Sellainen helpottaisi huomattavasti tiedon saantia ja tiedon levittämistä.” Esimerkkinä
mainitaan maatalous- ja elintarvikealan tietoverkko, Agronet, jonka ”sivuille on koottu
toimialan kannalta tärkeitä palveluita ja tiedonlähteitä yhteen paikkaan, josta kaikkien
alasta kiinnostuneiden sekä alalla toimivien henkilöiden ja organisaatioiden on helppoa
löytää tarvitsemansa. … Sivuilta löytyy yksittäisten hankkeiden esittelyjä ja yhteystietoja,
runsaasti linkkejä Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamiin hankkeisiin ja niiden sisältöi-
hin, maa- metsätalousministeriön kehittämishankkeiden suunnitteluopas ja paljon muuta.”
Näiden lisäksi mainitaan POMO- ja LEADER -hankkeiden, maakuntien ja Euroopan sosi-
aalirahaston (ESR) kotiosoitteet. Tietotekniikan hyödyntämistä painotetaan myös MTK:n
toimintasuunnitelmassa vuodelle 1999.136 Tietoverkkojen tavoitteena on hyödyttää jäsen-
istöä siten, että he saisivat aina ajankohtaista tietoa eri toiminta-alueiltaan.

Vuoden 1998 lopulla Itävallassa järjestettyä CEJA:n eli Euroopan unionin alueella toi-
mivan nuorten tuottajien kattojärjestön seminaaria käsittelevässä uutisessa korostetaan
yhteistyön vaikutusta uuden tekniikan käyttöönottoon tilatasolla137: ”Tilojen välisessä
yhteistyössä ollaan Itävallassa etsimässä koneyhteistyön lisäksi myös muita muotoja.
Ennakkoluulottomuutta tarvitaan, kun kylältä yhdistetään 2–3 tilaa osakeyhtiön tai yhty-

132. Suomen maaseudun kehitys ja kuva vuonna 2020. MT 10/98, 18–19.
133. Esa Härmälä (MTK:n puheenjohtaja): Onko maaseutupolitiikan tehtävä mahdoton? MT 10/

1998, 4–5.
134. MTK:n on esitykset hallitusohjelmaan. MT 3/99, 8–9.
135. Tuija Linjakumpu (järjestökouluttaja, MTK/Pellervo-Instituutti): Tietoverkot apuna maaseudun

kehittämishankkeissa. MT 11/98, 27.
136. MTK:n toimintasuunnitelma 1999. MT 1–2/99, 31, 38–39.
137. Jari Rouvinen ja Sirpa Lintunen: CEJA:n seminaari Itävallassa. MT 12/98, 12.
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män muotoon. Näin on voitu purkaa töiden päällekkäisyyttä erityisesti suunnittelussa ja
johtamisessa sekä saada lisää vapaa-aikaa työvuorottelun avulla. Uuden tekniikan käyt-
töönotto helpottuu, koska taloudellinen rasite jakaantuu usealle.” Vuoden 2000 maata-
louslaskennan mukaan maatalousyhtymissä sekä osakeyhtiöiden, valtion, kuntien omista-
milla ja vastaavilla tiloilla työskenteli vuonna 2000 yhteensä runsaat 14000 henkeä eli 8
prosenttia maataloustyötä tekevistä henkilöistä.138

Uusi tekniikka on myös koulutuskysymys. Tätä pohditaan Opetushallituksen ylitarkas-
tajan kirjoittamassa, vuonna 2001 voimaan astuvaa luonnonvara- ja ympäristöalan koulu-
tusuudistusta esittelevässä artikkelissa:139 ”Voidaan olettaa, että maatalouden perustuo-
tanto säilyy tärkeänä maaseudun elinkeinona. Elinkeinorakenteen muutoskehitys on
kuitenkin selvästi nähtävissä. Se merkitsee uusien elinkeinojen, toimintatapojen ja yrit-
tämisen osaamista. Uusia osaamisvaatimuksia luonnonvara-alalla nousee lähes päivittäin:
kestävän kehityksen mukainen toiminta, elintarviketuotannon laatuketjut, laatustrategia,
uusi teknologia, nopeasti kehittyvän bioteknologian ammattitaidolle asettamat vaatimuk-
set, funktionaalisten elintarvikkeiden tuotanto jne.”

Pakinoitsija Vähäpojan esittelemä “jälkiteollisen maatalouden” käsite viittaa siihen,
että viimeaikaiset tekniset muutokset ovat tehneet ja tekemässä maataloudesta jotain
muuta kuin perinteinen näkemys maataloudesta välittää. Maatalous on nykyisin pitkälle
teknistynyt ja jopa tietoteknistynyt tuotannonala. Kuten muillakin aloilla myös maatalou-
dessa tieto ja informaatio ja sen nopea saavutettavuus ovat välttämättömiä menestykselle
ja tuottavuudelle. Myös talouden perusta ja työn luonne ovat muuttuneet. Yleiskuvan
maatalouden ja siihen liittyvän “luonnonvara-alan” teknisistä muutoksista saa esimerkiksi
uusista tutkintonimikkeistä, joista “viljelijän ammattitutkinto” on vain yksi lukuisista.
Moniin perinteisiin ammatteihin viittaavien nimikkeiden, kuten “kengityssepän ammatti-
tutkinto”, ohella niihin sisältyy myös maaseudun elinkeinoelämän monitoimistumiseen
liittyviä, kokonaan uusiin ammatteihin viittaavia tutkintoja kuten esimerkiksi “metsien
monikäytön”, “keruutuotetarkastajan”, “erä- ja luonto-oppaan”, “luontokartoittajan” ja
“maaseutumatkailun ammattitutkinto”.

Kaiken kaikkiaan maaseutuelinkeinot ovat monipuolistumassa ja maaseudun ammatti-
rakenne erilaistumassa. Esimerkiksi erään 1990-luvun lopussa tehdyn tutkimuksen
mukaan maataloustuottajista päätoimisia oli vain 56 prosenttia. Lisäksi maatiloilla ollaan
kehittämässä monimuotoista, enemmän tai vähemmän maatalouteen liittyvää pienyritys-
toimintaa. Erään arvion mukaan erimuotoista pienyritystoimintaa harjoittaisi vuonna 2003
kolmannes kasvinviljelytiloista ja neljännes kotieläintiloista. Tätä suuntausta pienyritys-
toimintaan ja maatalouden monitoimistumista pidetäänkin pysyvänä ja laajentuvana maa-
talouteen liittyvänä ilmiönä (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2000, 168.) Tästä
uudesta katsannosta maaseutuun kertoo myös Iiris Jurvansuu (2000, 145–147) artikkelis-
saan maaseudun naisten visioista ja strategioista. Maaseudun naisten mukaan tähän
uudenlaiseen suhtautumiseen kuuluu osana maalaismaiseman hoito ja pyrkimys kestävään
kehitykseen. Maaseutukylien asukkaat toimivat Jurvansuun mukaan monissa palvelualo-

138. Lähde: Tilastokeskus: Maatalouslaskenta 2000; Absoluuttiset luvut maataloustyötä tekevistä
henkilöistä saatu Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tutkijalta Rami Rauha-
lalta sähköpostitse 4.6.2002.

139. Virpi Ripatti (ylitarkastaja, Opetushallitus): Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusuudistuk-
sella vastataan tulevaisuuden haasteisiin. MT 11/99, 10–12.
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jen ammateissa kuten matkailussa, opetusalalla ja “monenlaisissa erityisosaamista vaati-
vissa tehtävissä”. 

4.3 MTK:n suhtautuminen ympäristöhallintoon ja -politiikkaan

Ympäristöhallinnon institutionalisoitumista ilmentää ympäristöministeriöiden perustami-
nen eri puolilla maailmaa 1970-luvun alusta lähtien. Frankin, Hironakan ja Schoferin
(2000, 98) mukaan ensimmäiseksi ympäristöministeriö perustettiin Isoon Britanniaan
vuonna 1971, mutta Alphandéryn ja Fortierin (2001, 318) mukaan ympäristöministeriö
perustettiin myös Ranskaan samana vuonna. Seuraavana vuonna ministeriöt perustettiin
myös Japaniin ja Itä-Saksaan, vuonna 1973 myös Singaporeen ja Puolaan ja tätä seuraa-
vana vuonna Burkina Fasoon, Puolaan ja eräisiin muihin maihin. (Frank & Hironaka &
Schofer 2000, 98–99.)

Suomessa ympäristöhallinnon kehittäminen oli esillä ensimmäisen kerran Euroopan
luonnonsuojeluvuonna 1970 Ahti Karjalaisen II A hallituksen ohjelmassa, jossa ehdotet-
tiin perustettavaksi erityistä ympäristönsuojeluvirastoa ja ympäristönsuojelun neuvottelu-
kuntaa sen yhteyteen. Näiden tehtäväksi määriteltiin ryhtyä johtamaan ympäristönsuoje-
lua. Ympäristönsuojelun neuvottelukunta perustettiin vuonna 1971, mutta keskusviraston
perustamisesta vielä tuolloin luovuttiin. (Järvikoski 1991, 170.)

Eduskunta alkoi kiirehtiä ympäristöministeriön perustamista jo vuonna 1971. Vuonna
1973 toteutettiinkin valtionhallinnon uudistus, jossa ympäristöasiat jaettiin uudelleen sisä-
asianministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön kesken. Ympäristöministeriön
perustaminen 1970-luvulla kuitenkin pysähtyi laajaan vastustukseen. Valtion hallinnon
piirissä uuden ministeriön perustamista vastustivat maa- ja metsätalousministeriö, valtio-
varainministeriön tulo- ja menoarvio-osasto sekä vesihallitus, lääkintöhallitus sekä metsä-
hallitus. Näistä useimpien vastustus liittynee maatalousblokin yhteneviin käsityksiin asi-
asta. Toisaalta ministeriön perustamista vastustettiin ajankohtana, jolloin Suomessa toteu-
tettiin peruskoulu- ja kansanterveyslakiin perustuvia laajoja yhteiskunnallisia uudistuksia.
Nämä vaativat runsaasti varoja, joten ympäristöministeriön perustaminen lykkääntyi
myös valtiontaloudellisin perustein. (Järvikoski 1991, 170–171.) Järjestöistä uutta minis-
teriötä vastustivat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Suomen Työnanta-
jain Keskusliitto (STK) sekä Suomen Kunnallisliitto. Riittävää kannatusta ei löytynyt
muualtakaan, koska aika ei ollut vielä kypsä näin radikaaliin uudistukseen. Ympäristö-
lainsäädäntöä tosin kehitettiin jo ennen ministeriön perustamistakin. Esimerkkeinä ympä-
ristöpoliittisesta lainsäädännöstä 1960-luvulta ministeriön perustamiseen Sauli Rouhinen
(1991, 224) mainitsee vesilain (1961), myrkkylain (1969; korvattiin vuonna 1990 uudella
kemikaalilailla), jätehuoltolain (1978), maa-aineslain (1981 ja ilmansuojelulain (1982).

1980-luvun alussa yhteiskunnallinen tilanne oli ympäristöliikkeiden kasvaneen vaiku-
tuksen ja kansalaisten ympäristöasenteiden muutoksen johdosta toinen. Niinpä ympäristö-
ministeriö perustettiin Suomeen vuonna 1983, jolloin niitä eri puolilla maailmaa oli run-
saassa kahdessakymmenessä maassa. Tuosta vuodesta lähtien ympäristöministeriöiden
määrä maailmalla lähes kaksinkertaistui vuoteen 1987 mennessä (Frank & Hironaka &
Schofer 2000, 98–99). 
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4.3.1 Ympäristöministeriön perustaminen

MTK:n taistelu ympäristöministeriön perustamista vastaan oli kiivasta 1980-luvun alus-
sa. Maataloustuottajassa ilmestyi lukuisia ministeriön perustamista vastustavia puheen-
vuoroja ja artikkeleita. Keskeisin rintamalinja kysymyksessä kulki MTK:n ja poliittisen
vasemmiston välillä. Tämä jako ympäristöpolitiikan kehittämisessä ei kuitenkaan ollut
täysin yksikäsitteinen. Keijo Koskisen (1995) mukaan esimerkiksi eduskunnassa SDP:stä
vasemmalla olleet puolueet olivat tätä selkeämmin ympäristöministeriön perustamisen
takana. SDP:n – ja eräiden muidenkin puolueiden – suhtautuminen ympäristöpolitiikan
kehittämiseen oli kaksijakoinen. Virallisissa puheissa SDP seisoi myöhemmin omasta
puolueestaan olleiden ympäristöministerien takana. Sen eduskuntaryhmässä oli kuitenkin
myös teollisuussiipi, joka korosti teollisia arvoja ja taloudellista kasvua ympäristön kus-
tannuksellakin. Samanlainen jännite oli olemassa myös Kokoomuksen ja osin myös Kes-
kustapuolueen sisällä. Keskustapuolue kamppaili samaan aikaan äänistä myös pienviljeli-
jäväestön etujen ajamiseen kannatuksensa perustaneen SMP:n kanssa. (Koskinen 1995,
339–342.)

Keskustapuolueeseen verrattuna MTK kuitenkin vastusti yksiselitteisesti ympäristömi-
nisteriön perustamista. Tämä kanta tulee erityisen selkeästi esille eräässä vuonna 1980
Maataloustuottajassa ilmestyneessä ympäristöasioita käsittelevässä artikkelissa140:
”Vasemmistopuolueet ja luonnonsuojeluväki ovat edelleen keskitetyn ympäristöhallinnon
kannalla. Toisaalta tällaisen keskittämisen on pelätty lisäävän entisestään byrokratiaa
tuomalla uusia lupajärjestelmiä. Parempana vaihtoehtona on nähty hajautettu malli, jossa
ympäristöasiat tulisi ottaa painavasti huomioon kunkin hallinnonalan yhteydessä.”
Artikkelissa kannatetaan mallia, jossa maa- ja metsätalousministeriö “hoitaisi keskeisesti
luonnonvarojen käyttöä ja suojelua koskevia asioita.” MTK:n tavoitteena oli, että maa- ja
metsätalousministeriöstä muodostettaisiin kahden ministerin ministeriö, jossa toinen min-
istereistä vastaisi ympäristöasioista. Vähän samantyyppistä ratkaisua oli 1970-luvun alku-
puolella ajanut myös maa- ja metsätalousministeriö, jonka tavoitteena oli ministeriön
muuttaminen “luonnonvarainministeriöksi” (Järvikoski 1991, 171).

Tällaisen hajautetun mallin toteutumiseen suhtaudutaan artikkelissa tuolloin vielä toi-
veikkaasti. Kirjoittaja viittaa tässä Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan kannan-
ottoon, jossa tämä olisi ollut luopumassa keskitetystä ympäristöhallinnosta. Ministeriön
perustamisen ja ympäristöhallinnon keskittämisen todetaan liittyvän puolueitten väliseen
valtapolitiikkaan. Kirjoittajan mukaan ympäristöongelmia ei kuitenkaan voida ratkaista
“millään patenttiratkaisulla” eli ympäristöhallintoa muuttamalla. Kirjoittajan mielestä eni-
ten ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen vaikuttavat politiikan ja hallinnoin-
nin sijasta ensisijaisesti “ihmisten asenteet ja arvostukset sekä taloudelliset tekijät.”

Vuoden 1982 alun puheenvuorossaan141 puheenjohtaja Heikki Haavisto totesi, että
“ympäristöministeriötä runnataan”. Hänen mukaansa viljelijäväestö on ”huolestuneena
seurannut poliitikkojen puuhailua ympäristöministeriön perustamisessa. Ympäristöminis-
teriö nähdään politiikkojen keskuudessa itsetarkoituksellisena valtapolitiikan välineenä.
Tässä vallasta ja sen saamiseksi tähtäävistä organisaatioista kiivailtaessa ihminen ja
luonto ovat jääneet toisarvoiseen asemaan.” Haavisto kuvaa ministeriön perustamista

140. Markku Suojanen (agr.): Katsaus ympäristöasioihin. MT 6/80, 12–13.
141. Heikki Haavisto (puheenjohtajan puheenvuoro): Vaikeita ratkaisuja. MT 5/82, 4–5.
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“poliitikkojen puuhailuksi”, jossa keskeisinä lähtökohtina ovat hänen mukaansa valtapo-
liittiset pyrkimykset. Kritiikin kärki kohdistuu ennen muuta SDP:tä mutta myös porvaril-
lisia puolueita kohtaan. Esimerkiksi MTK:ta lähellä olleen Keskustapuolueen toimintaa
kritisoidaan SDP:n myötäilystä. Haavisto toteaa tästä seuraavasti: ”On yllättävää, että
vaikka keskustapuolueella ja RKP:lla on hallituksessa enemmistö, eivät ne ole saaneet
eduskunnalle annettavaan tiedonantoon muita kuin uuden byrokraattisen ministeriön
perustamisvaihtoehtoja. Viljelijäväestön kannalta olisi ollut elintärkeää, että tiedonanto
sisältäisi myös vaihtoehdon, jossa ympäristön hallinto keskitetään luonnonvarainministe-
riönä maa- ja metsätalousministeriöön, joka on moitteettomasti hoitanut tehtävänsä ympä-
ristökysymyksissä.” 

Puheenvuorossa viitataan myös siihen, että MTK on jäänyt ympäristöministeriön
perustamisen vastustamisessaan yksin. Mielenkiintoinen yhtäläisyys edellisellä kannan-
otolla on kuitenkin valtiontalouden tarkastusviraston ylitarkastajan Juhani Kahelinin
(1991, 253) käsitykseen valtiollisen ympäristöajattelun “lokeroitumisesta”: “Kuvaavia
esimerkkejä ovat erityisohjelmat luonnonsuojelualueiksi, jotka lisäksi perustettiin valta-
kunnan periferiaan. Erityisohjelmien myötä valtio antoi rakennustoiminnalle, yhdyskunta-
suunnittelulle ja yleensä elinkeinoelämälle vapaat kädet ja siunauksen toimia ekologisen
ajattelun häiritsemättä.”

Heikki Haavisto toi puheenvuorossaan142 vuonna 1981 esille yleisen pettymyksensä
kaikkiin, “yleispuolueiksi muuttumassa oleviin” poliittisiin puolueisiin niin ympäristömi-
nisteriön perustamisen kuin yleensäkin ympäristöasioiden käsittelyn yhteydessä: ”Viljeli-
jäväestö ei vähemmistöryhmänä enää saa riittävästi ääntään puolueissa kuuluville. Puolu-
eet toimivat liiaksi mielipidetiedustelujen varassa. Ne valitsevat liian helposti kannan,
jonka luullaan tuovan mahdollisimman paljon ääniä ja joka jotenkin katsotaan voitavan
selittää omille äänestäjille.”

Haavisto näkeekin mainitussa puheenvuorossaan ympäristöministeriön eräänlaiseksi
“yliministeriöksi”, jonne siirrettäisiin kaikkiaan 1100 virkamiestä muista ministeriöistä,
kun maa- ja metsätalousministeriössä oli tuolloin runsaat 100 virkamiestä. Tätä “yliminis-
teriön” perustamista Haavisto kuvaa “byrokratian riemuvoitoksi” tilanteessa, jossa “puo-
lueet hurskastellen puhuvat hallinnon hajauttamisesta ja keskityksen välttämisestä”. Haa-
viston puhe on luonteeltaan defensiivistä poliittista retoriikkaa, jossa ei huomioida maata-
louden aiheuttamia ympäristöongelmia. Hän tosin mainitsee maaseudun ihmisten kunni-
oituksen luontoa kohtaan. 

Samalla tavalla argumentoidaan myös MTK:n valtuuskunnan julkilausumassa143

Espoon Tapiolassa huhtikuussa 1982. Valtuuskunnassa esitetyissä puheenvuoroissa esitet-
tiin myös huoli siitä, että maa- ja metsätalousministeriöstä tulee pelkkä “tynkäministeriö”
kuten toiminnanjohtaja Matti Uusitalo asian ilmaisi. Valtuuskunnan Kokoomusta edus-
tava jäsen ja myöhempi maa- ja metsätalousministeri Toivo Pohjola kuitenkin edusti
myöntyväisempää kantaa. Uutisessa kerrotaan hänen arvelleen, ettei ollut olemassa “vaih-
toehtoa valita, tuleeko ympäristöministeriö vai ei, vaan järjestön on otettava kantaa, mil-
lainen ministeriön sen mielestä tulisi olla”. Uutisen mukaan muut puheenvuoron käyttäjät
eivät yhtyneet Pohjolan kantaan vastustaen ympäristöministeriön perustamista. Ympäris-
töministeriön perustamista vastustava argumentaatio perustui siihen, että ministeriön kat-

142. Heikki Haavisto (puheenjohtajan puheenvuoro): Huonoja ratkaisuja. MT 6/81, 4–5.
143. Valtuuskunta: Ympäristöministeriö luo byrokratiaa. MT 5/1982, 18–19.
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sottiin lisäävän viljelijäväestön holhoamista. Tämä argumentaatio käy ilmi esimerkiksi
MTK:n valtuuston pohjoispohjalaisen jäsenen ympäristöministeriön perustamista koske-
vassa kannanotossa144. 

Eduskunta teki kuitenkin vuoden 1982 lopulla yksimielisen päätöksen ympäristöminis-
teriön perustamisesta 1.10.1983 lähtien. Ministeriötä perusteltiin hajallaan olleen ympä-
ristöhallinnon yhdistämisellä samaan ministeriöön. Uusi ministeriö jakautui seuraaviin
osastoihin: yleiseen osastoon ja ympäristönsuojeluosastoon sekä asumisesta, maankäytön
suunnittelusta ja rakentamisesta vastaaviin osastoihin (Sairinen 2001, 114). Mielenkiin-
toista Suomen osalta on huomata, että ympäristöministeriön perustaminen ajoittuu vuo-
teen, jota seuraavana vuonna Vihreät saivat ensimmäiset paikkansa eduskuntaan (Järvi-
koski 1991, 176). Ilmeisesti tuohon mennessä ympäristöpoliittiset asenteet olivat Suo-
messa ratkaisevasti muuttuneet. Muut puolueet katsoivat ympäristöpolitiikan kehittämi-
sen tärkeäksi myös poliittisen tulevaisuutensa turvaamiseksi, olihan ympäristökysymyk-
sistä vihdoin tullut osa tärkeitä yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä. 

MTK:n puheenvuoroissa koskien maa- ja metsätalousministeriön aseman rajua heikke-
nemistä suhteessa perustettuun ympäristöministeriöön oli – ainakin näin jälkikäteen arvi-
oiden – paatoksellista retoriikkaa. Esimerkiksi vuoden 2000 talousarvion mukaan maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalan menot olivat kyseisenä vuonna 13,2 ja ympäristö-
ministeriön vain 3,8 miljardia markkaa (Taskubudjetti 2000, 4). Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön WWW-sivuilla145todetaan lisäksi, että vuonna 2001 ministeriön hallinnonalalla
tehtiin 5290 ja itse ministeriössäkin 464 henkilötyövuotta. Ministeriön henkilökunta on
mainituilla sivuilla esitetyn tiedon mukaan siis nelinkertaistunut 1980-luvun alusta.

Vuoden 1982 viimeisessä Maataloustuottajan numerossa puheenjohtaja Heikki
Haavisto toteaakin tapahtuneen146, mutta pitää lopputulosta MTK:n näkökulmasta parem-
pana kuin oli ennakoitu: “Ratkaisevaksi tulee nyt muodostumaan se, millä tavalla ympä-
ristöministeriö miehitetään, miten hoidetaan tehtävärajaukset sen ja muiden ministeriöi-
den välillä sekä miten ympäristölainsäädäntöä tullaan kehittämään ympäristöviranomais-
ten valtuuksien lisäämiseksi. … eduskunnan hyväksymä vaihtoehto merkitsee lopulta pit-
kälti sisäasiainministeriön nykyisten tehtävien kahtiajakoa. Maa- ja metsätalousministeriö
jää edelleen toimintakykyiseksi, sillä sieltä siirtyy pois vain luonnonvaraintoimisto ja osa
vesitoimistosta. Sen sijaan kiistelyn kohteena olleet maanmittaushallitus, vesihallitus,
metsästys- ja kalastusosasto jäävät edelleenkin maa- ja metsätalousministeriöön.”

Haaviston kannanotto viittaa siihen, että muitakin osia maa- ja metsätalousministeri-
östä oli kaavailtu siirrettäväksi uuteen ministeriöön. Karkeasti ottaen ympäristöministeriö
oli kuitenkin perustettu sisäasiainministeriön ympäristönsuojeluosastosta sekä maa- ja
metsätalousministeriön luonnonvarainhoitotoimistosta (Rouhinen 1991, 225 ja Sairinen
2001, 112–114). Ympäristöpolitiikan näkökulmasta vesihallituksen jääminen maa- ja met-
sätalousministeriöön nähtiin jatkossa ongelmaksi (Rouhinen 1991, 226). Se liitettiinkin
yhdessä kolmentoista vesipiirin kanssa ympäristöministeriöön vuonna 1986 perustamalla
vesi- ja ympäristöhallitus piirihallintoelimineen (Sairinen 2001, 114–115).

Vuonna 1984 Maataloustuottajassa käsiteltiin vielä ympäristöministeriön perusta-
mista. Eräässä artikkelissa kiinnitettiin huomiota siihen, kuinka kaavoitus- ja rakentamis-

144. Leena Pohjalainen. Valtuuskunta: Ympäristöministeriö luo byrokratiaa. MT 5/1982, 18–19.
145. http://www.mmm.fi/ministerio/tunnusluvut_ja_tilastot/
146. Heikki Haavisto (puheenjohtajan puheenvuoro): Loppusyksyn asiaruuhkaa. MT 12/1982, 4–5.
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lailla keskitetään “valtaa ympäristöministeriölle”. Puheenjohtaja Heikki Haavisto totesi
lisäksi ympäristöministeriön “huolettavan” MTK:ta. Tämän jälkeen suhtautuminen ympä-
ristöministeriöön oli etupäässä asiaperusteista: MTK antoi erilaisia pyydettyjä lausuntoja
ympäristöministeriön alaan kuuluneista, maataloutta koskeneista suunnitelmista ja ratkai-
suista.

4.3.2 Suhtautuminen ympäristöministeriön tehtävien määritykseen

Vuoden 1983 maaliskuussa MTK antoi lausunnon sisäasiainministeriölle “Ympäristö-
ministeriökomitean mietinnöstä”147, jossa käsiteltiin ympäristöministeriön tulevia tehtä-
viä ja organisaatiota. Maa- ja metsätalousministeriön ja perustettavan ympäristöministeri-
ön tehtävien jaosta lausunnossa esitetään mielenkiinoista työnjakoa näiden välillä: maa-
ja metsätalousministeriön tulisi “elinkeinoministeriönä” hoitaa maa- ja metsätalouteen
liittyviä kysymyksiä ja ympäristöministeriön taajamia ja ympäristön saastumista. Lausun-
nossa todetaan myös, että vesihallitus tulisi säilyttää maa- ja metsätalousministeriössä,
jossa maatalousmaan peruskuivatukseen, salaojitukseen ja kasteluun liittyvät asiat hoitui-
sivat MTK:n mukaan viljelijöiden kannalta parhaalla tavalla. Lausunnon mukaan myös
“torjunta-aineisiin ja lannoitteisiin liittyvät tehtävät maa- ja metsätalousministeriö kyke-
nee hoitamaan itsenäisesti”. Perustelu on luonteeltaan korostetun defensiivinen: “Lannoit-
teilla ei ole ympäristöä pilaavaa vaikutusta, paitsi jos sitä joutuu suuria määriä vesistöön.
Ravinteiden maaperään lisääminen ei ole ympäristön pilaamistoimenpide, minkä vuoksi
näiden asioiden hoito ei kuulu ympäristöministeriölle, vaan niin kuin tähänkin asti maa-
ja metsätalousministeriölle.” MTK vastustaa myös ympäristölautakuntien määrittämistä
kunnissa lakisääteisiksi ja korostaa kuntien itsenäisyyttä tehdä omat organisatoriset rat-
kaisunsa ympäristöasioiden hoitamiseksi.

MTK ottaa mainitussa lausunnossaan kantaa myös ympäristötutkimukseen ja sen kes-
kittämiseen ympäristöministeriöön: “Ympäristötutkimus tehtävänä on liian laaja, jotta se
voitaisiin antaa yhden ministeriön yksinomaiseksi tehtäväksi. Ympäristöministeriön
tulisikin keskusliiton näkemyksen mukaan suorittaa vain sen varsinaiseen tehtävään
nimenomaan liittyvää tutkimusta, joka muodostuisi ympäristön- ja luonnonsuojelua, kaa-
voitusta ja rakentamista sekä asuntotointa koskevasta tutkimuksesta. Muuta ympäristötut-
kimusta suoritettaisiin kuten nytkin muiden ministeriöiden toimialoilla. Tarpeelliset tutki-
mukset muiden ministeriöiden toimialalta ympäristöministeriö voisi tilata asianomaisilta
tutkimuslaitoksilta.” Lausunnon lopussa todetaan, että MTK tulee seuraamaan tarkasti
ympäristöministeriön toimintaa “ja pyrkii vaikuttamaan, että ministeriö paneutuu myös
maaseudun elinehtojen parantamiseen myönteisin keinoin.” Samassa yhteydessä painote-
taan myös viljelijäväestön yhteydenpitoa luonnon- ja ympäristönsuojelujärjestöihin.
Tässä järjestö jatkaa sitä samaa yhteistyöhakuista toimintalinjaa, mikä oli tullut esille jo
aiemmissa toimintasuunnitelmissa.

Erityisesti MTK on huolestunut ympäristöministeriön harjoittamasta kaavoituksen ja
rakentamisen sääntelystä ja sitä kautta viljelijäväestön ja maanomistajien itsemääräämis-
oikeudesta. Vuoden 1984 viimeisessä Maataloustuottajassa käsitellään mm. rakennuslain
uudistamista.148 Siinä ilmestyneessä artikkelissa katsotaan, että “ympäristöministeriön

147. Lausunto sisäasiainministeriölle Ympäristöministeriökomitean mietinnöstä. MT 5/1983, 26.
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valmistelema rakennuslakiehdotus on ääriesimerkki” niin kutsutusta “dynaamisesta omai-
suuden suojan tulkinnasta”. Tällä tulkinnalla tarkoitetaan sitä, että ympäristönsuojelun
yhteydessä päätetään omistusoikeuteen puuttuvista toimista tavalla, joka MTK:n mukaan
edellyttäisi perustuslain säätämisjärjestystä. Tässä yhteydessä julkilausumassa pyritään
vetoamaan kaikkiin omistusoikeuden säilymisestä huolestuneisiin ja “yksityisomaisuu-
den sosialisoinnista” pelkoa tunteviin kansalaisiin. Ympäristönsuojeluun perustuvan
rakennuslain uudistamisen “takana olevat tahot ovat nähneet, että ympäristönsuojelun
varjolla voidaan päästä kiinni meillä vakiintuneeseen omaisuudensuojajärjestelmään.”
Viime kädessä tämän kannanoton taustana on ajatus, että ympäristönsuojelu on eräs
muoto vasemmiston pyrkimyksistä “yksityisomaisuuden sosialisointiin”. Järjestön
puheenjohtaja149 ilmaisee tämän asian “piilososialisointina”. Tässä näkemyksessä ilme-
nee tuolle ajalle ominainen vastakkainasettelu oikeiston ja vasemmiston välillä, mikä
kuitenkin heikentyi seuraavina vuosina “yleispuolueittumisen” seurauksena.

MTK pyrki vetoamaan laajempiin väestöryhmiin ja etsimään kannatusta ympäristömi-
nisteriön laatiman kaavoitus- ja rakennuslakiuudistuksen vastustamiseen. Tämä tapahtuu
painottamalla perustuslain tarjoamaa omaisuuden suojaa ja vetoamalla samalla niihin ryh-
miin, jotka ovat huolestuneita yleisestä omaisuuden suojasta ja vastustavat vasemmisto-
laista politiikkaa. Käsitellessään rakennuslain uudistamista pakinoitsija Lumimies150

ilmaiseekin asian selkeästi: “Rintamalinjoja on tarpeetonta rakentaa maanviljelijöiden ja
muun yhteiskunnan välille, sillä lakiuudistus koskettaa kaikkia kansalaisia. Tärkeätä
olisikin hääriä kesäasukkaiden, metsätilan omistajien ja pienkiinteistön omistajien kin-
tereillä. Sieltä sitä tukea saadaan, jos sitä yleensä jostakin on mahdollista saada”. Mie-
lenkiintoinen on kuitenkin pakinoitsijan viimeiseen lauseeseen sisältyvä epäily siitä, löy-
tyykökään järjestön pyrkimyksille tukea muualta.

Tällainen retorisiin käytäntöihin perustuva tulkinta on mahdollinen myös siinä, että
MTK pyrkii selkeästi kääntämään huomion pois maatalouden aiheuttamista ympäristöon-
gelmista ja keskittämään huomiota sen ulkoisiin tekijöihin: teollisuuden ja kaupunkien
aiheuttamiin ympäristöongelmiin sekä saasteiden kulkeutumiseen muualta Suomeen.
Joissain tapauksissa tämä ilmenee myös maatalouden aiheuttamien ongelmien vähätte-
lynä, jossa vedotaan kuulijoihin määrittelemällä viljelijät “todellisina luonnonsuojeli-
joina”, jotka elävät ja toimivat “sopusoinnussa luonnon kanssa”. Suhtautuminen on tässä
vaiheessa vielä hyvin defensiivistä. Yhtäältä järjestö näkee ympäristöongelmat ulkoisena
uhkana. Toisaalta uhkan muodostaa myös valtio, joka pyrkii toimillaan puuttumaan vilje-
lijän tärkeän työn kohteen, maaomaisuuden hallintaan ja käyttöön.

Mielenkiintoisen poikkeuksen muodostaa kuitenkin pakinoitsija Lumimiehen näkemys
“vastuun kantamisesta”. Hänen mukaansa ”edesmennyt Amerikan presidentti Kennedy
sanoi jotensakin sillä tavalla, ettei aina kannata kysellä mitä valtio voisi tehdä minun puo-
lestani. Joskus voisi asian kääntää toisinkin päin ja miettiä, mitä minä itse voisin tehdä

148. Markku Suojanen: Ympäristönsuojelu ja maatalous. MT 12/1984, 10–11.
149. Heikki Haavisto (puheenjohtajan puheenvuoro): Maaseutua ei saa paketoida. MT 4/1984, 4–5.

Keskustelu ”sosialisoinnista” luonnonsuojelun yhteydessä ei rajoitu yksin tarkasteluajankohdan
alkuun. Susanna Kiijärvi (2002, 3) nimittäin toteaa tutkimuksessaan MTK:n edustajan kuvan-
neen eräässä Natura 2000 –ohjelmaa käsittelevässä tilaisuudessa 1990-luvun lopulla ohjelmaa
”sosialisoinniksi”. Tulloin ”sosialisointipyskimyksistä” syytettiin sosialististen puolueiden sijas-
ta kuitenkin ympäristöministeriötä.

150. Lumimies (pakinoitsija): Rakennuslain uudistaminen. MT 6–7/1984, 15.
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tämän valtion ja tämän maan hyväksi. Näin olisi syytä tuottajajärjestössäkin ajatella. Oma
toiminta muiden hyväksi saattaisi olla virkistävä ja elämää rikastuttava kokemus.”151Hän
kannustaa MTK:takin kantamaan oman vastuunsa ympäristöasioiden hoitamisesta.

Toukokuussa 1985 MTK antoi lausunnon ympäristöministeriölle152 hallituksen periaa-
tepäätöksestä vesi- ja ympäristöhallinnon uudelleenjärjestämiseksi. Sen tavoitteena oli
Vesihallituksen siirtäminen ympäristöministeriöön ja sen pohjalta tapahtuva Vesi- ja
ympäristöhallituksen perustaminen vuoden 1986 alusta. MTK:n mukaan tämä merkitsisi
sitä, että “maa- ja metsätalousministeriö menettäisi oikeutensa oman hallinnonalansa teh-
tävien kokonaissuunnitteluun, jolloin ympäristöministeriö toimisi eräänlaisena yliministe-
riönä.” Tässäkin yhteydessä MTK vastustaa ympäristöministeriön toiminta-alueen laajen-
tamista: “Keskeisenä periaatteena näyttää olevan ympäristöministeriön toimivallan lisää-
minen maa- ja metsätalousministeriön kustannuksella ja vastaavasti vesi- ja ympäristöpii-
rien saattaminen alistussuhteeseen lääninhallituksiin nähden. Vesi- ja ympäristöhallinnon
uudelleen järjestämistä ei tule toteuttaa tällä tavalla.”

4.3.3 MTK ja Suomen luonnonsuojeluliitto valtiovarainministeriötä 
vastaan

MTK:n suhtautuminen luonnonsuojelujärjestöjen toimintaan ei kuitenkaan näyttäisi ole-
van niin yksiselitteinen kuin ympäristöhallintoon. Yhtäältä yksittäiset jäsenet tuomitsivat
1980-luvun alussa ympäristöaktivistien toimintatapoja153: “Terve talonpoikaisjärki on
varmasti tarpeen tämän päivän ympäristönsuojelussakin. ... Tämän päivän ympäristön-
suojelijat ovat innokkaina suojelemassa niin kauan, kuin se tapahtuu toisten ‘tontilla’.”
Samaan sävyyn viitataan yleisellä tasolla luonnonsuojelijoihin erottelematta heitä ympä-
ristöministeriön ja -hallinnon edustajista154: “Usein on käynyt, että luonnonsuojelijat
löytävät jonkun tilan mailta mielestään ainutlaatuisen ja arvokkaan alueen, joka tulisi
muodostaa suojelualueeksi. ... Meille viljelijöille yksityinen omistusoikeus ja siihen liitty-
vä täyden korvauksen periaate ovat tärkeitä myös käytännössä. Maa on viljelijöille kes-
keinen tuotantoväline ... Eri tasoilla suunnittelijat varaavat erilaisia suojelu- ja virk-
istysaluevarauksia. Nämä suunnitelmat ovat aiheuttaneet paljon epävarmuutta, kun ei
oikein tiedetä, mitä näille kaikille suunnitelmille tapahtuu ja miten ne rajoittavat viljeli-
jän toimintaa.”

Toisaalta virallisella tasolla – esimerkiksi toimintasuunnitelmassaan vuodelle 1981155

– MTK kuitenkin pyrkii ympäristöministeriön toimintaa valvoessaan keskusteluyhtey-
teen ja yhteistoimintaan luonnonsuojelijoiden kanssa. Lisäksi se rohkaisee viljelijäväestöä
osallistumaan paikallisten luonnonsuojelujärjestöjen toimintaan. Esimerkiksi rakennusla-

151. Lumimies (pakinoitsija): Vastuun kantaminen. MT 2–3/1984, 13.
152. Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen periaatepäätöksestä vesi- ja ympäristöhallinnon uu-

delleenjärjestämiseksi. MT 10/1985, 28–29.
153. Sirkka-Liisa Anttila (emäntä): Voiko terveyslautakunta vaikuttaa terveydenhuoltoon? MT 6–7/

1982, 20–21.
154. Raili Puhakka (emäntä): Ympäristökysymykset viljelijän silmin. Alustus Nuorten tuottajain

Maatilatalous ja ympäristö -seminaarissa Anjalankoskella 10.8.1980. MT 9/80, 16–18.
155. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1984. MT 12/1983, 10–13.
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kia ja kaavoitusta käsittelevät kannanotot ja artikkelit näyttäisivät viittaavan siihen, että
MTK näkee todelliseksi vastustajikseen vasemmistopuolueet. Itse asiassa esillä oli näke-
mys156, että viljelijöiden oli pidettävä yhteyttä luonnonsuojelujärjestöihin ja osallistuttava
aktiivisemmin niiden toimintaan. Yhteydenpitotavoite saattaa tosin viitata siihen, että
MTK:n taktinen tarkoitus oli tuoda esiin jäsentensä näkemyksiä luonnonsuojelu-
järjestöissä ja vaikuttaa niiden toimintaan. 

MTK on kuitenkin ollut yhteistyöhakuinen myös käytännön toiminnassaan. Sen
yhteistoiminta Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa ilmeni esimerkiksi yhteisissä kirjel-
missä. MTK vaati esimerkiksi yhdessä luonnonsuojeluliiton kanssa vuonna 1982 lisävaro-
jen saamista luonnonsuojelualueiden lunastukseen. Asiaa käsittelevistä kirjeistä ensim-
mäinen157 lähetettiin valtiovarainministeriölle elokuussa 1986. Siinä esitetään, että “val-
tion tulo- ja menoarvioon vuodelle 1987 sisällytetään 75 milj. mk momentille 35.2().88.
maan hankkimiseksi luonnonsuojelutarkoituksiin, että vuoden 1987 tulo- ja menoarvioon
otetaan 5 milj. mk momentille 35.15.41. korvauksiin suojelualueiden perustamisesta, että
lääninhallituksiin ja ympäristöministeriöön palkataan lisää henkilöstöä hoitamaan suojel-
ualueiden perustamistehtäviä, että luonnonsuojelualueiden perustamisen yhteydessä
kehitetään valtion maiden vaihtomahdollisuuksia.” Liitot perustelevat kirjelmässä esitys-
tään seuraavasti: “Valtioneuvosto on tehnyt neljää eri suojeluohjelmaa koskevat peri-
aatepäätökset. Nämä ovat: 1) Kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämistä koskeva
periaatepäätös 24.2.1978 siihen 2.4.1980 ja 2.9.1980 tehtyine täydennyksineen 2) Soiden-
suojelun perusohjelmaa koskevat periaatepäätökset 19.4.1979 ja 26.3.1981 3) Lintu-
vesiensuojeluohjelmaa koskeva periaatepäätös 3.6.1982 sekä 4) harjujensuojeluohjelmaa
koskeva periaatepäätös 3.5.1984. Lisäksi valtioneuvosto on ympäristöpoliittisessa selon-
teossaan eduskunnalle 28.9.1984 luvannut selvittää kymmenen alueen osalta luonnonsuo-
jelualueitten perustamistarpeen ja tavan sekä kolmen kansallispuiston laajentamismahdol-
lisuudet.” Edelleen kirjelmässä esitetään ensisijaisena menettelynä valtion omien maiden
käyttöä luonnonsuojeluun joko suoraan tai vastikemaana yksityisille maanomistajille
suoritettavissa korvauksissa.

Kirjelmän jatko heijastaa järjestöjen yhteistä huolta: “Suojeluohjelmien toteuttamisen
suurimpina esteinä ovat olleet suojelualueiden osto- ja korvausvarojen niukkuus sekä
ostotoimintaa hoitavan henkilökunnan puute. … Käytettävissä olevien resurssien ja todel-
lisen tarpeen epäsuhde on … erittäin suuri. … Tilanne saattaa aiheuttaa koko korvausme-
nettelyllä tehtävien aluerauhoitusten pysähtymisen, vaikka esim. pääosa lintuvesien suoje-
luohjelmasta on suunniteltu toteutettavaksi korvausmenettelyä käyttäen. Edelleen tilan-
teesta voi olla seurauksena korvausmenettelyn vinoutuminen siten, että korvausmäärära-
hojen riittävyys ensisijaisesti sanelee rauhoitusten toteutumisen eikä suojelutarve, vaikka
luonnonsuojelulaki selkeästi määrää korvaukset maksettaviksi kun maanomistaja niitä
haluaa.” Suomen Luonnonsuojeluliitollakin riittää tässä kirjelmässä ymmärtämystä maan-
omistajille suoritettavien korvausten suhteen: “ … suojeluohjelmien toteuttaminen kestää
nykyisellä vauhdilla yli 20 vuotta. Tästä aiheutuu maanomistajille monenlaista haittaa ja
epätietoisuutta, valtiolle lisäkustannuksia maan hinnan kohotessa ja lopulta erilaisten mui-

156. Heikki Haavisto (puheenjohtajan puheenvuoro): Maaseutua ei saa paketoida. MT 4/1984, 4–5.
157. Suomen luonnonsuojeluliitto ja MTK ovat lähettäneet 19.8.1986 valtiovarainministeriölle kirjel-

män lisävarojen saamiseksi luonnonsuojelualueiden lunastukseen. MT 9/1986, 28.
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den maankäyttömuotojen lisääntyminen vaarantaa suojelun toteuttamisen. Suojeluohjel-
mien toteuttamista onkin nopeutettava merkittävästi nykyisestään.”

Kiinnostavaa kannanotoissa on myös se, että liitot perustelevat vaatimustaan myös
keskinäisten suhteittensa parantamisella korostamalla “vielä lopuksi, että vain edellä mai-
nituilla keinoilla on mahdollista vähentää niitä tarpeettomia ristiriitoja ja epäluuloja, joita
maanomistajien ja luonnonsuojelutahon välille eri puolilla maata on syntynyt. Ristiriidat
tulevat vastaisuudessa vain kärjistymään, ellei suojeluohjelmien toteuttamismenettelyä
paranneta oleellisesti nykyisestään ja kokemusten perusteella lopullisena kärsijänä ovat
aina korvaamattomat luonnonarvot.” Suhteiden parantaminen on siis myös Suomen Luon-
nonsuojeluliiton tavoite. Tähän viittaavat kirjelmän yhteisesti laaditut perustelut. Liittojen
yhteistoiminta valtakunnallisella tasolla perustuu yhteisiin intresseihin suojelupäätösten
toteuttamisen nopeuttamiseksi.

Kuvaa MTK:sta “luonnonsuojelujärjestönä” himmentää kuitenkin se, että kyse kirjel-
män laatimisen perusteista liittyy mitä todennäköisimmin myös järjestön taloudellisiin
intresseihin. MTK:n voi katsoa kannattavan määrärahojen lisäämistä, koska osa määrära-
hoista tulisi korvauksina suojelualueiden lunastamisesta maanomistajien käyttöön. Raha
ei kuitenkaan välttämättä ole ainoa ponnin MTK:lle vaatia korvauksien maksamista suo-
jelualueiden perustamisesta. Edellä olevassa sitaatissa todettiin, että suojelualueiden
perustaminen ja niiden lunastamatta jättäminen aiheuttaa myös epätietoisuutta viljelijävä-
estön keskuudessa. Viljelijät tai MTK tuskin olisivat perustamassa suojelualueita siinä
määrin kuin luonnonsuojelijat ja ympäristöhallinto. Niiden perustamisen jälkeen epätie-
toisuus tilanteesta saattaa olla raskaampaa kuin maiden luovuttaminen korvausta vastaan.

Edellisen kaltaisen kirjelmän158 MTK ja Suomen Luonnonsuojeluliitto laativat edus-
kuntaryhmille myös vuonna 1988. Myös vuoden 1992 alussa MTK, Suomen luonnonsuo-
jeluliitto ja Maailman Luonnon Säätiö lähettivät ympäristöministeriölle kirjelmän159

luonnonsuojelumäärärahojen lisäämisestä. Siinä esitetään seuraavaa: “Valtioneuvosto on
tehnyt vuosien 1978–1990 välisenä aikana kuusi erillistä suojeluohjelmia koskevaa peri-
aatepäätöstä. Lisäksi 1.2.1991 tuli voimaan erämaalaki, jolla muodostettiin Lappiin 12
erämaa-aluetta, joiden yhteispinta-ala on lähes 1,5 miljoonaa hehtaaria. … Edellä olevan
perusteella Suomen luonnonsuojeluliitto, Maailman Luonnon Säätiö sekä MTK esittävät
ympäristöministeriölle, että 1) valtion vuoden 1992 ensimmäiseen lisämenoarvioon otet-
taisiin lisäyksenä 50 milj. mk momentille 35.15.87 maan hankkimiseksi luonnonsuojelu-
tarkoituksiin sekä 50 milj. mk lisäyksenä momentille 35.15.61 luonnonsuojeluun liittyviin
korvauksiin.”

Luonnonsuojeluun liittyvät korvauskysymykset ovat olleet esillä useissa eri vaiheissa.
Ongelmaan puuttui myös tasavallan presidentti Martti Ahtisaari Maaseudun Tulevaisuu-
den haastattelussa vuonna 1996 (Maaseudun Tulevaisuus 23.3.1996). Haastattelun
mukaan hän toivoo, että “korvaukset hoidetaan kunnolla, jottei syntyisi turhaa kieltei-
syyttä hyvää asiaa kohtaan.”

Vaikka ympäristöjärjestöillä ja MTK:lla on ollut yhteistoimintaa korvauskysymysten
osalta ja MTK on ainakin periaatteessa ollut myötämielinen ympäristöliikkeiden toimin-

158. MTK:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton kirjelmä eduskuntaryhmille luonnonsuojelumääräraho-
jen lisäämiseksi 30.5.1988. MT 6–7/1988, 29.

159. MTK:n, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Maailman Luonnon Säätiön kirjelmä ympäristöminis-
teriölle luonnonsuojelumäärärahojen lisäämisestä 31.1.1992. MT 2–3/1992, 21.
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taa kohtaan, on toki erimielisyyksiäkin ollut. MTK:n ja Vihreiden väliset kiistat ovat
ilmenneet suhtautumisessa maatalouden ympäristönsuojeluun. Tästä esimerkkinä käyvät
edellä esitelty kiista nitraattidirektiivistä ja myöhemmin esiteltävät kiistat nitraattiasetuk-
sen ja Natura 2000 -ohjelman toteuttamisessa. Esimerkkinä viimeksi mainitusta ohjel-
masta käydyn kamppailun tulehduttamasta tilanteesta käy erään Susanna Kiijärven (2002,
83) haastatteleman Suomen Luonnonsuojeluliiton edustajan kommentti ympäristöministe-
riöstä (YM) ja MTK:sta: ”YM on perinyt MTK:n roolin Naturan ensimmäisenä vastusta-
jana … ei me ikinä päästä MTK:n kurkkuun asti kun meidän täytyy ensin hakata ympäris-
töministeriö.”

MTK:n, Suomen Luonnonsuojeluliiton ja eräiden muidenkin järjestöjen yhteistyö –
viime vaiheessa yhteinen kirjelmöinti ympäristöministeriölle – osoittaa sen, kuinka riip-
puvainen ympäristöministeriö on toiminnassaan valtiovarainministeriöstä. Ympäristömi-
nisteriö voi laatia erilaisia säännöksiä, mutta niiden toteuttamiseen tarvittavaa rahoitusta
sillä ei ole. Tällöin monet ympäristöpoliittiset uudistukset näyttävät jäävän puolitiehen.

4.3.4 MTK vastakkain ympäristöministeriön kanssa

Kiistelyä ympäristökysymyksistä MTK on 1980-luvulta lähtien käynyt ennen muuta
ympäristöministeriön kanssa. Valtiovarainministeriöön ja eduskuntaryhmiin on vedottu
ennen muuta suojelualueiden korvauskysymyksissä. Rintamalinja MTK:n käymissä
ympäristökiistoissa on kulkenut suhteessa valtioon – ympäristöministeriöön ja valtiova-
rainministeriöön. Olennainen kiistakysymys ensiksi mainitun kanssa on ollut ympäristö-
hallinnon valta-asema, jota MTK on pitänyt kannaltaan huolestuttava aina sen perustami-
sesta lähtien. Esimerkiksi rakennuslain kokonaisuudistuksesta käynnistyneen keskuste-
lun yhteydessä vuonna 1987 MTK toteaa lausunnossaan160, että ympäristöministeriö
pyrkii samoihin tavoitteisiin ja myös oman valtansa lisäämiseen.

Ympäristöministeriön valtaa ja puolueiden toimintaa koskevat kriittiset äänenpainot
ovat havaittavissa vielä 1990-luvun lopulla rakennuslakiehdotusta koskevan lausunnon161

yhteydessä. Maapakettia koskevassa puheenvuorossaan MTK:n puheenjohtaja Heikki
Haavisto162 toteaa seuraavasti: “Suomessa on tällä hetkellä vasemmiston, niin sosiali-
demokraattien kuin kommunistienkin kannatus alimmillaan. Valtaosa suomalaisista vas-
tustaa jyrkästi sosialismia. Tästä huolimatta näyttää siltä, että SDP sanelee useissa asio-
issa täysin maassa harjoitettavan politiikan. Ehkä täydellisimmin SDP on onnistunut
maanomistajien oikeuksien rajoittamisessa. Samaan aikaan, kun kaikkialla muualla
pyritään sääntelyn purkamiseen, harjoitetaan Suomessa mitä ‘bresneviläisintä’ maapoliti-
ikkaa.”

160. Lausunto ympäristöministeriölle ministeriön ehdotuksesta rakennuslain kokonaisuudistukseksi
26.8.1987. MT 9/1987, 30.

161. Lausunto ympäristöministeriölle rakennuslakitoimikunnan mietinnöstä 2.3.1998. MT 4/1998,
25–29.

162. Heikki Haavisto (puheenjohtajan puheenvuoro): Breshneviläistä maapolitiikkaa. MT 6–7/1990,
4–5.
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Toisaalla maapaketin toteuttamisessa luotetaan “ei-sosialististen puolueiden toimin-
taan”: “Tämä tällä kertaa esillä oleva maapaketti on suuri uhka maaseudulle, yksityiselle
maanomistukselle ja omaisuuden perustuslainsuojalle. Lakiesitykset on torjuttava päättä-
väisesti. Eduskunnan vahva ei-sosialistinen enemmistö sen voi tehdä.”163 Luonnonsuoje-
lujärjestöjen toimintaan ei juuri puututtu muutoin kuin toteamalla ympäristöministeriön
viranomaisten kiinteä yhteistyö luonnonsuojelujärjestöjen kanssa.

Yhtäläisyyksiä ympäristöministeriön ja viljelijäväestön välisille kiistoille löytyy myös
muualta. Esimerkiksi Florence Pintonin (2001, 334) mukaan Ranskan ympäristöministe-
riö on toiminut alueilla ja aloilla, joista sillä on ollut vain vähän tietoa. Tällöin sen uskot-
tavuus on monesti joutunut koetteelle, ja siihen on suhtauduttu jopa vihamielisesti. Tämä
ilmiö näyttäisi esiintyvän MTK:n suhtautumisessa ympäristöpolitiikkaan jo ministeriön
perustamisesta lähtien. Näin olleen MTK:n epäluulo ja kritiikki ympäristöpoliittisia toi-
mia kohtaan on saattanut perustua alkuaan siihen, etteivät sen ja ympäristöhallinnon osaa-
misalueet ole kohdanneet toisiaan käytännön toiminnan tasolla peruslähtökodiltaankaan.
Tämä näyttäisi saavan tukea luonnonsuojeluun ja maankäyttöön liittyvien kiistojen tar-
kastelusta.

4.4 Luonnonsuojelu ja maankäyttöön liittyvät kysymykset

Kansainvälisestä näkökulmasta luonnonsuojelu voidaan karkeasti ottaen jakaa kahteen
vaiheeseen. Ensimmäisen näistä vaiheista muodostaa luonnonsuojelu, jonka yhteydessä
perustettiin luonnonpuistoja eri puolille maailmaa virkistysalueiksi ja luonnontieteellisen
tutkimuksen kohteiksi. Toinen vaihe liittyy luonnontieteellisesti suuntautuneen ympäris-
tönsuojelun syntyyn. Tässä vaiheessa tärkeimmäksi suojelun perusteeksi tuli luonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen, jonka perusteella alettiin perustaa yhtenäisiä luonnon-
suojelualueita ja niiden verkostoja eri puolille maailmaa.

Luonnonsuojelun ensimmäinen vaihe alkoi 1800-luvun loppupuolella. kansainväli-
sesti tunnetuimpia perustetuista luonnonpuistoista olivat Yosemiten ja Yellowstonen kan-
sallispuistot Yhdysvalloissa ja Cape Peninsula Etelä-Afrikassa (Frank & Hironaka &
Schofer 2000, 97). Venäjälläkin perustettiin luonnonpuistoja. Päähuomio ympäristöasi-
oissa oli tehostuvan maatalouden vaikutuksissa erityisesti mustan mullan alueilla
Etelä-Venäjällä ja Ukrainassa, jonne perustettiin suojelualueen tyyppisiä tutkimusasemia.
Ensimmäiset suojelualueet Venäjällä perustettiin tutkimusalueiksi. Näistä tunnetuimpia
olivat esimerkiksi Stolbyn suojelualue Krasnojarskin alueella Siperiassa (1924), Jenisein
laakson suojelualue (1920-luvulla) ja Barguzinin suojelualue Baikalin rannalla (1916).
Venäjän aikakaudella perustettujen luonnonsuojelualueiden tila heikkeni Stalinin kau-
della, jolloin 128:sta perustetusta luonnonsuojelualueesta luovuttiin 88:sta. Suojeltujen
alueiden pinta-ala väheni runsaasta 12 miljoonasta noin yhteen miljoonaan hehtaariin.
1950-luvulla, Stalinin kuoleman jälkeen, suojelualuejärjestelmää alettiin jälleen laajen-
taa, mutta likimain aiemmalle tasolle päästiin vasta 1980-luvun puolivälissä. (Ostergren
& Hollenhorst 1999, 301–303.)

163. Markku Tornberg (DI, MTK): Maapaketti on suuri uhka maaseudulle. MT 11/1989, 16–17.
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Tämä ensimmäisen vaiheen luonnonsuojeluaate sai metsiensuojelulainsäädännön
ohella 1880-luvulla jalansijaa myös autonomisessa Suomen suurruhtinaskunnassa. Aluksi
rauhoitettiin tsaari Aleksanteri I:n aloitteesta Punkaharjun luonnonpuisto jo vuonna 1802.
Ennen 1800-luvun puoliväliä (1842) perustettiin myös Imatran kosken kruununpuisto.
(Leino-Kaukiainen 1994, 43.) Systemaattinen suojelualueiden perustaminen aloitettiin
erityisesti tutkija ja tutkimusmatkailija Adolf Nordenskiöldin ehdotuksista valtakunnan-
puistojen perustamiseksi. Venäjän vallan ajalle ajoittuvat esimerkiksi Punkaharjun (1840),
Aavasaksan (1877), Imatran (1883) ja Kolin (1907) luonnonpuistojen perustaminen. (Sai-
rinen 2001, 103.)

Luonnonsuojeluaate perustui aina 1960-luvulle asti kansallisromanttiseen näkemyk-
seen, jonka mukaan kauniita luonnonmaisemia tuli säilyttää tuleville sukupolville (ks.
Ostergren & Hollenhorst 1999, 302) ) – myös tieteellistä tutkimusta varten (esim. Bernin-
ger & Tapio & Willamo 1996, 3 ja Järvikoski 1993, 6–14). Tätä varten Suomessa laadit-
tiin luonnonsuojelulaki vuonna 1923. Eräs ensimmäisiä luonnonsuojelulain jälkeisiä toi-
mia oli Malla-tunturin rauhoittaminen vuonna 1923 ja kansallispuiston perustaminen alu-
eelle vuonna 1938. Seuraavaksi eduskunta hyväksyi vuonna 1928 lain seitsemän luonnon-
ja neljän kansallispuiston perustamisesta, mutta presidentti Relander ei kuitenkaan vah-
vistanut lakia pariin alueeseen liittyvien oikeudellisten epäselvyyksien vuoksi. Lopulta
laki kuitenkin hyväksyttiin vuonna 1937, ja seuraavana vuonna perustettiin kuusi luon-
nonpuistoa ja neljä kansallispuistoa. Viisi näistä jäi kuitenkin sotien jälkeen luovutetuille
alueille. (Järvikoski 1993, 15 ja 22.)

Sotien jälkeen tapahtui suomalaisen yhteiskunnan nopea modernisoituminen. Tämä
merkitsi teollistumisen nopeutumista, mikä edellytti myös energian tuotannon lisäämistä.
1950-luku olikin ennen muuta vesivoiman rakentamisen ja koskien patoamisen aikaa.
Luonnonsuojeluyhdistykset lähtivät kuitenkin toteuttamaan Suomen Metsätieteellisen
Seuran laatimaa suojelusuunnitelmaa yhdessä Taideakatemian ja luonnontieteellisten seu-
rojen kanssa. Kiivasta kamppailua käytiin erityisesti Kuusamossa sijaitsevasta Oulangan
kansallispuistosta. Kuusamon koskista Kiutaköngäs liitettiin luonnonsuojelualueeseen
Jyrävän jäädessä sen ulkopuolelle. Viimeksi mainittuun ei kuitenkaan aiempien kaavailu-
jen mukaan rakennettu vesivoimalaa. Seuraava vaihe luonnonsuojelualueiden perustami-
sessa oli, kun presidentti Urho Kekkonen vahvisti lain 12 uudesta luonnon- ja seitsemästä
kansallispuistosta joulukuussa 1956. (Järvikoski 1993, 23 ja 26–27.)

Brittein saarilla (ks. Macnaghten & Urry 1998, 39–40) tieteellisesti perusteltu ekologia
syntyi luonnonsuojelijoiden ja ekologien välisten jännitteiden pohjalta (British Ecological
Society perustettiin vuonna 1913). Ensiksi mainitut halusivat säilyttää luonnon koskemat-
tomana. Viimeksi mainitut pitivät luontoa ja luonnonvaroja lähinnä eräänlaisina luonnon-
tieteellisen tutkimuksen ulkoilmalaboratorioina. 1930-luvulla brittiläiset luonnonsuojelu-
järjestöt lievensivät selkeästi modernisaatiokritiikkiään. Ne alkoivatkin vaatia vain rajoja
modernisaatiolle vastakohtana pelkälle laissez faire-kehitykselle. Näihin vaatimuksiin
kuuluivat ympäristön kannalta haitallisen taloudellisen ja teknisen kehityksen kontrol-
lointi sekä keskitetyn suunnittelujärjestelmän kehittäminen. Samalla alkoi esiintyä uusi
yhteiskunnallisten ristiriitojen rintama maanomistajien (ml. viljelijät) ja kaupunkien kes-
kiluokan (myöhemmin myös työväenluokan) välillä. Viimeksi mainitut halusivat parem-
pia mahdollisuuksia hyödyntää pääasiassa yksityisomistuksessa olevia maaseutualueita
retkeilyyn ja virkistäytymiseen. Tällaisia alueita olivat tiet, polut, metsät ja pellot. Kamp-
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pailun yhteydessä kaupunkiväestö järjesti paljon julkisuutta saaneita massamuotoisia läpi-
kulkuja yksityismaiden kautta. (Macnaghten & Urry 1998, 38.)

Pääasiassa toisen maailmansodan jälkeen luonnonsuojeluun liittyvät asiat alkoivat
kiinnostaa myös poliitikkoja. Tuolloin esimerkiksi Brittein saarilla luotiin uusi suunnitte-
lujärjestelmä (1947 Town and Country Planning Act), jonka avulla pyrittiin parantamaan
kaupunkiväestön elinolosuhteita. Siihen yhdistettiin myös selkeitä tavoitteita maaseudun
suojelemiseksi, jolloin tehtiin tiukka erottelu kaupungin ja maaseudun välillä. Tästä näkö-
kulmasta maaseutu pyrittiin säilyttämään entisellään ja maaseutu “luontona” nähtiin
pakopaikkana modernista maailmasta. (Macnaghten & Urry 1998, 38–39.) Sotien jälkeen
perustettiin uusia kansallispuistoja. Esimerkkinä voidaan mainita vuoden 1949 National
Parks and Access to the Countryside Act, jolla perustettiin 10 kansallispuistoa. Puistojen
perustaminen rakentui sekä romanttisille että tieteellisille perustoille. Maaseudun kau-
neutta haluttiin vaalia, ja viljelijät nähtiin maaseudun suojelijoina. Samalla myös pyrittiin
takaamaan kaupunkilaisille oikeus vaeltaa maaseudulla (“right to roam”). Macnaghten ja
Urry puhuvat tässä yhteydessä “luonnon ghettoistamisesta”, jossa se rajattiin kuuluvaksi
tiettyihin paikkoihin. (Macnaghten & Urry 1998, 40–43.)

Toinen luonnonsuojeluvaihe pohjautuu Frankin ja kumppananeiden (Frank et al. 2000,
97; ks. myös Leino-Kaukiainen 1994, 70–71) mukaan ympäristöongelmista käydyn kes-
kustelun alkuun 1970-luvulla. Järvikoski (1993, 28) kuvaa tätä muutosta siirtymisenä
luonnonsuojelusta ympäristönsuojeluun. Muutokselle oli ominaista, että nuorehkot radi-
kaalit ja reformistiset ympäristösuojelijat ottivat haltuunsa Luonnonsuojeluyhdistyksen
johdon 1967–68 (ma, 30). Suomessa luonnonsuojelujärjestöt kuitenkin jatkoivat toimin-
taansa, vaikka uusia syntyi. Eräissä muissa maissa perinteisten luonnonsuojelujärjestöjen
toiminta ei muuttunut yhtä radikaalisti, vaan niiden rinnalle syntyi kokonaan uusia, entisiä
järjestöjä laajempaa suosiota saaneita järjestöjä. Uuden suojeluvaiheen seurauksena syn-
tyi eräänlainen tieteellis-rationaalisesti perusteltu järjestelmä, jonka myöhempää, Rion
sopimuksen mukaiseen monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävää vaihetta nimittää eräs
ranskalaistutkija “uudeksi ekologiseksi järjestykseksi” (sit. Pinton 2001, 333). Tämä uusi
järjestys perustui luonnontieteellisen, joskin epävarmaan ja kulttuurisesti värittyneeseen
tietoon, “Rion kieleen” (Harré et al. 1999, 186). “Uuden ekologisen järjestyksen” määrit-
telyssä keskeisessä asemassa ovat luonnonsuojelijat, jotka pyrkivät laajentamaan kiinnos-
tusta ympäristönsuojelusta myös muihin väestöpiireihin. Sen tavoitteena on luoda ekolo-
gista ja sosiaalista normistoa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Tieteellisesti
perusteltuun luonnonsuojeluun tai “uuteen ekologiseen järjestykseen” perustuen luonnon-
suojelua alettiin harjoittaa yhä laajamittaisemmin eri puolilla maailmaa. Niin ikään pyrit-
tiin vaikuttamaan taloudelliseen toimintaan ympäristösuunnittelun ja -lainsäädännön
avulla. Tämä vaihe sijoittuu lähinnä 1990-luvulle.

Erään kansainvälisen vertailevan tutkimuksen mukaan kansallispuistojen perustami-
sessa voidaan nähdä kolme eri vaihetta. 1800-luvun lopulta 1950-luvun alkuun niiden
määrä kasvoi suhteellisen hitaasti. Tämän jälkeen kansallispuistojen määrä kääntyi kui-
tenkin selkeään kasvuun, ja 1960-luvun loppuun mennessä niiden määrä jopa kolminker-
taistui (Frank & Hironaka & Schofer 2000, 98). YK järjesti vuonna 1972 Tukholman
ympäristökonferenssin, johon osallistui 114:n kansakunnan edustajat. Tuossa konferens-
sissa korostettiin kansalaisten ja kansakuntien vastuuta omasta elinympäristöstään ja
ihmisten hyvinvoinnista (esim. Elliott 1998, 12–13). Konferenssin jälkeen luonnonpuisto-
jen määrä alkoi kasvaa aiempaakin nopeammin. Kun näitä oli 1950 kymmenkunta kasvoi
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niiden määrä noin kolmeenkymmeneen vuoteen 1969 mennessä. Vuonna 1987 niiden
määrä oli jo toista sataa (Frank & Hironaka & Schofer 2000, 98).

4.4.1 Modernin luonnonsuojelun periaatteita ja käytäntöjä

Alkuaan luonnonsuojelu oli ennen muuta harvinaisten luontotyyppien ja maisemien suo-
jelua. Edellisessä tarkoituksena oli paitsi säilyttää luontoa sellaisenaan myös turvata mah-
dollisuus tutkia mahdollisimman alkuperäistä luontoa. Tällaisen suojelun intressi oli siis
sekä suojelullinen että tutkimuksellinen. Euroopan unionin Natura 2000-ohjelma merkit-
si selvää käännettä tieteellisen luonnonsuojelun suuntaan. Esimerkiksi Ranskassa tällai-
nen luonnonsuojelun rationalisointi ilmeni siinä, että suojeltavien alueiden ohjelman
toteuttamisen ensimmäisen vaiheen eli suojeltavaksi suunniteltujen alueiden inventoin-
nin suorittivat luonnontieteilijät ja -suojelijat (Alphandéry & Fortier 2001, 312–313).

Phil Macnaghtenin ja John Urryn (1998, 108) mukaan luonto ei kuitenkaan ole mikään
itsestään selvä, kulttuurista erotettavissa oleva kokonaisuus, joka on pelkästään olemassa
jossain odottamassa havaitsemistaan. Ennemminkin luonto konstruoidaan eri aistien väli-
tyksellä. Tämä implikoi ainakin kahta asiaa. Ensiksikin luonnon käsittäminen ennen
muuta kulttuuriseksi tarkoittaa samankaltaista ideologisten häiriötekijöiden tunnista-
mista. Tällaisia ideologisia painotuksia löytyy esimerkiksi 1800-luvulta, jolloin luontoa
pidettiin villinä ja julmana ja ihmistä “alastomana apinana”. Toiseksi puhuttaessa tai kir-
joitettaessa luonnosta tai aistittaessa ulkoista luontoa kyse on eri lähtökohdista toistensa
kanssa yhteydessä ja vastatusten olevien subjektien toiminnasta vuorovaikutuksessa luon-
non kanssa. Näiden eri lähtökohtien analysoinnin pohjalta voi päätellä, kuinka luonto
konstruoidaan kulttuurisesti.

Maiseman merkitys luonnonsuojelun perustana perustuu ennen muuta näköaistiin ja
sen välityksellä syntyvään kauneuskäsitykseen. Yleensäkin näköaistin merkitys on koros-
tunut modernin yhteiskunnan syntymisen myötä ja jo hieman sitä aiemminkin. Näköaistin
hallitsevuuden kehitys liittyy kirkkoarkkitehtuuriin, heraldiikkaan, lineaarisen perspekti-
vismin ideaan, optiikan kehittymiseen, peilin merkityksen korostumiseen, spektakulaari-
sen oikeudenkäytön kehittymiseen, painetun sanan kehittymiseen jne. Näköaistia pide-
täänkin usein tärkeimpänä aistina, jolloin puhutaan visualismista. Luonnon, ympäristön ja
maiseman katseleminen on myös yhteydessä matkailun kehitykseen. Matkailusta tuli
uudenlainen yhteiskunnallinen ilmiö, joka perustui eräänlaiseen “visualistiseen ideologi-
aan”. (Macnaghten & Urry 1998, 109, 111 ja 113.) Visuaalinen luonnon hyödyntäminen
yleistyi matkailun yleistyessä koko Euroopassa. Tämän seurauksena luonnosta ja maise-
masta tuli ihailun kohde. Samalla syntyi myös “possessiivinen katse” eli kyky katsella
maailmaa ikään kuin omistaisi sen. Näköaistin onkin katsottu vallannut tilaa muilta ais-
teilta, mitä ilmentää visuaalinen havainnointi, aistien erikoistuminen, näköaistin hyödyn-
tämisen teollistuminen, visuaalisten teknologioiden yleistyminen ja visuaalisuuden merki-
tyksen korostuminen suhteessa ympäristön arviointiin (Macnaghten & Urry 1998, 112–
113 ja 132).

Sekä maisemakuvaukset että karttojen laatiminen ovat kulttuurispesifejä strategioita,
jotka edustavat länsimaista maailmankuvaa. Molemmat redusoivat monimutkaisen yksin-
kertaiseen, ottavat haltuun tiettyjä näkökulmia luonnosta ja yhteiskunnasta edustaen etäi-
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syyttä ja objektiivisuutta. Ne organisoivat tarkkailua, kontrollia ja hallintaa. (Macnaghten
& Urry 1998, 119–120.) Tässä mielessä ympäristö, luonto ja maisema näyttäytyvät hyvin
eri tavoin suunnittelijalle, turistille ja maanviljelijälle. Näköaistin ohella tärkeitä maise-
man ja luonnon havainnoinnissa ovat myös muut aistit (mt, 129–130). Nykyisin käydään
maallikoiden ja asiantuntijoiden kesken kamppailua siitä, mikä on yhtäältä aistien ja toi-
saalta abstraktimpien, kognitiivisten ympäristön arvioinnin menetelmien merkitys ympä-
ristön tilan arvioinneissa. (Macnaghten & Urry 1998, 133.)

Viimeaikainen luonnonsuojelutoiminta ei perustu niinkään ajatukselle säilyttää alkupe-
räistä luontoa vaan pikemminkin ajatukselle luonnon monimuotoisuuden (biodiversitee-
tin) säilyttämisestä. Tämä uusi näkökulma ekologisesta järjestyksestä perustuu ennen
muuta Rio de Janeirossa vuonna 1992 pidetyn YK:n Ympäristö- ja kehityskonferenssin
(UNCED) päätöksiin. Biodiversiteetistä tulikin nopeasti kuumin ympäristökysymys kon-
ferenssin jälkeisinä vuosina. (Hannigan 1995, 146.) Biodiversiteetillä tarkoitetaan ekosys-
teemien, lajien ja geneettisten ominaisuuksien moninaisuutta (esim. Harré jm. 1999, 146–
147 ja Lockwood 1999, 365), mihin pyritään muun muassa Euroopan Unionin Natura
2000 -ohjelmalla164. Ekosysteemien moninaisuuden säilyttämisellä tarkoitetaan ensiksi-
kin erilaisten kasvupaikkojen ja elinpiirien säilyttämistä tietyllä maantieteellisellä alu-
eella, mitä pidetään tärkeänä myös yksittäisten lajien ja niiden muodostamien eliösystee-
mien säilymiselle. Toiseksi näkökulma monimuotoisuuden säilyttämistarpeesta perustuu
erilaisille ennusteille lajien häviämisestä maapallolla, mikäli asiaan ei puututa luonnon-
suojelullisin keinoin. Kuten “happosateissa”, otsonikerroksen repeämissä ja ilmaston läm-
penemisessä on luonnon monimuotoisuuden ja lajien säilyttämisessäkin kyse ilmiöistä,
jotka ovat joskus aistein vaikeasti havaittavissa ja joiden osalta maallikoiden on perustet-
tava käsityksensä luonnontieteiden tulosten ja niiden tulkintojen varaan. Kolmanneksi
monimuotoisuuden säilyttämisellä viitataan myös eri geneettisen monimuotoisuuden säi-
lyttämiseen, mitä pidetään välttämättömänä eliöitä ja kasveja uhkaavien tautien ja saira-
uksien torjumismahdollisuuksien näkökulmasta.

Eräissä yhteyksissä (esim. Harré et al. 1999, 164–167) rinnastetaan mielenkiintoisella
tavalla toisiinsa lajien vaihtelu sekä eri kulttuurien ja niissä käytettyjen kielten vaihtelu.
Samalla tavalla kuin kielten, myös lajien määrä on vähentynyt erityisesti kahden viime
vuosisadan aikana. Yhteisiä kysymyksiä lajeille ja kielille ovat (mt, 165): Kuinka monta
lajia tai kieltä on olemassa? Mitkä ovat niiden kotipaikat? Millaisia ovat niiden suhteet
toisiinsa? Mikä on lajien ja kielten moninaisuuden funktio? Biodiversiteetistä annetaan

164. Esimerkiksi EU:n ympäristökomissaari Ritt Bjerregaard (1996) totesi 1990-luvun puolivälissä:
“Europe is founded on the respect of different identities – and it is this diversity which makes it
rich. The long-standing biodiversity of our continent should similarly be respected. Maintaining
this natural heritage is an issue close to the hearts of many Europeans. And nature conservation
has also been a central concern of the European Union's environment policy since the 1970s. The
Birds Directive and the Habitats Directive have given us a strong legislative basis for protecting
rare and endangered species and habitats. We are now facing perhaps our greatest challenge –
the creation of the NATURA 2000 network. The term symbolizes the conservation of natural
resources for the year 2000 and beyond. The protection and effective management of the sites
which make up this network will be vital for the continued survival of many species and habitats.
However, I also believe that NATURA 2000 gives us a great opportunity to demonstrate how en-
vironmental concerns can be integrated into other policies. Nature conservation is an integral
part of land use policy, which can be compatible with agriculture and other economic activities.
It can also stimulate employment creation.”
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kuitenkin usein hyvin puutteellinen ja ristiriitainenkin kuva. Esimerkiksi erään Guardia-
nissa vuonna 1992 esitetyn arvion mukaan erilaisia lajeja on maailmassa 8–80 miljoonaa.
Näistä 1,8 miljoonaa on asianmukaisesti nimetty ja kuvattu. Vaikka arviot lajien määrästä
vaihtelevat näin merkittävästi, uutisessa esitetään tarkka ennuste, jonka mukaan 60 vuo-
dessa puolet näistä lajeista tulee häviämään. Häviävien lajien määrä vaihtelee siten kar-
kean lajimääräarvion johdosta runsaasta 900 tuhannesta 40 miljoonaan! (Harré et al.
1999, 124–125.)

4.4.2 Ensimmäiset luonnonsuojeluohjelmat ja korvauskysymys

Suomessa kansallis- ja luonnonpuistoalueiden verkoston suunnitelmallisen kehittämisen
voi katsoa alkaneen 1970-luvulla. Vuodelta 1923 peräisin ollut luonnonsuojelulaki uudis-
tettiin kuitenkin vasta vuonna 1997. Uuteen lakiin perustuvan luonnonsuojelun kehittä-
misprosessin todetaan Maataloustuottajassa ilmestyneessä artikkelissa165 sisältävän
“useita erilaisia … suojelukeinoja, joihin liittyvät korvausjärjestelmät ovat varsin erilai-
sia. Keskeisin suojelukeino uudessa luonnonsuojelulaissakin on luonnonsuojeluohjel-
mat.” Tällä uudella, “ympäristönsuojelun aikakaudella” luonnonsuojeluohjelmia oli
toteutettu jo ennen uuden lain voimaantuloa. Näistä suojeluohjelmista artikkelissa maini-
taan Kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämisohjelma 1978, Soidensuojelun peruso-
hjelma 1979 ja 1981, Lintuvesien suojeluohjelma 1982, Harjujensuojeluohjelma 1984,
Lehtojensuojeluohjelma 1989, Rantojensuojeluohjelma 1990 ja Vanhojen metsien suoje-
luohjelma 1996.

Maataloustuottajassa keskustelu luonnonsuojelusta käynnistyi vuonna 1981
maa-aineslakia kohtaan esitetyllä kritiikillä. Puheenjohtaja Heikki Haavisto toteaa
puheenvuorossaan166, että maa-ainesten käyttöön muuhun kuin kotitarvekäyttöön vaadi-
taan nyt kunnanhallituksen lupa: “Kun kunnanhallituksen päätöksestä voi jokainen, joka
katsoo asian häntä koskevan valittaa lääninhallitukseen ja edelleen korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen, merkitsee se sitä, että lupia maa-ainesten ottoon ei lähiaikoina saatane.
Yhteiskunnalle ei myöskään juuri synny lunastusvelvollisuutta alueeseen, sillä viljelijä
voi käyttää sitä yleensä maa- ja metsätalouden harjoittamisen.” Haaviston kirjoituksessa
on defensiivistä kritiikkiä maa-aineslakia kohtaan. Hänen näyttää olevan vaikea hyväksyä
sitä, että ulkopuoliset tahot puuttuvat maatalouden toimintaan. Haavisto osoittaa nyt pet-
tymystään puolueiden toimintaan maa-aineslakia koskeneessa päätöksenteossa.

Käsitellessään maa- ja metsätalousministeriön 4.9.1977 asettaman kulttuurimaiseman
suojelun selvittämistoimikunnan mietintöä MTK:ssa toimiva agronomi Markku Suojanen
on samana vuonna ilmestyneessä artikkelissaan167 huolissaan maalaismaisemien kohta-
losta. Maalaismaisema on hänen mukaansa keskeinen osa suomalaista kulttuuriperintöä:
viljelijälle se on sekä asuin- että työympäristö, mutta myös kaupunkiväestö viettää

165. Markku Tornberg: Luonnonsuojelulain suojelukeinot ja maanomistajan korvauksensaantimah-
dollisuus. Ympäristöasiamies 1/1998. MT 5/98, 18–19.

166. Heikki Haavistov (puheenjohtajan puheenvuoro): Huonoja ratkaisuja. MT 6/81, 4–5.
167. Agronomi Markku Suojanen (MTK): Maalaismaisemat yhteiskunnanko suojeluun? MT 6/1981,

6–7.
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“huomattavan osan vapaa-ajastaan maalla”. Elinkeinotoiminnan monipuolistuminen on
tuonut mukanaan ongelmia liittyen kaavoitukseen ja rakentamiseen, minkä seurauksena
osa maaseutua on autioitunut ja muuttunut yleisilmeeltään alakuloiseksi”. Uhkaksi näh-
dään myös niittyjen ja ahojen häviäminen. 

Toimikunnan mietinnössä mainitaan “Erityistä maiseman suojelua vaativat alueet”. Ne
on jaettu kolmeen pääryhmään: “arvokkaat maisemakokonaisuudet, arvokkaat pienmaise-
mat, kansallisesti arvokkaat maisemat”. Edelleen komitea “on laatinut luettelon arvok-
kaista maisemakokonaisuuksista. Luettelo sisältää kaikkiaan 73 kohdetta eri puolilla Suo-
mea.” Arvokkaita pienmaisematyyppejä ovat erilaiset puolikulttuurimaisemat kuten eri-
laiset niitty-, haka- ja kaskimaisemat, luontaistalouden kausiasuinpaikat sekä varhaisen
liikenteen ja teollisuuden luomat maisemat. Toimikunta esittää lisäksi valmisteilla ole-
vaan luonnonsuojelulakiin lisättäväksi säännökset maisemasäätiöistä. Arvokkaita pien-
maisemia voitaisiin niiden perusteella rauhoittaa kuten luonnonsuojelualueitakin. Kansal-
lisesti arvokkaisiin maisemiin toimikunta katsoo kuuluvan tunnetut näköalamaisemat,
joita ovat mm. Aavasaksa, Koli, Pallastunturi sekä huomattavat maisemanähtävyydet
kuten Airisto, Aulanko, Kuusamonkosket, Punkaharju ja Ruissalo. Suojasen mukaan osaa
ehdotuksista viljelijäväestö ei voi hyväksyä sellaisenaan. Erityisesti huomiota kiinnitetään
“kaavallisten keinojen liialliseen painottumiseen” luonnonsuojelussa. Eriävässä mielipi-
teessään MTK:n edustaja toimikunnassa katsookin ehdotukseen sisältyvän “liiallisia rajoi-
tuksia ja kieltoja”, mikä heikentää viljelijöiden “omaehtoista toimintaa” maisemansuoje-
lussa. Artikkelissa korostuu ongelmaton näkemys maalaismaisemasta: “Maatalous ei
sinänsä aiheuta kovin suuria maisemallisia ongelmia. Tehokkaastikin hoidettu maatalous
sopeutuu hyvin ympäristöön. Hyvin viljellyt pellot ja hoidetut metsät ovat ilo silmälle.
Myöskään maataloutta palveleva rakentaminen ei yleensä aiheuta ongelmia. … Säilyttä-
mällä maatilatalous elinvoimaisena voidaan parhaiten turvata myös maalaismaiseman säi-
lyminen nykyisenä ja miellyttävänä.” Ympäristöpolitiikan toimintamalliksi kirjoittaja
ehdottaa “omaehtoisuutta” ja näkee näin, että “museoinnin sijasta” tulisi tukea “maise-
mallisesti merkittävien alueiden väestön pyrkimyksiä säilyttää oma elinympäristönsä viih-
tyisänä”.

Lausunnossaan168 ympäristöministeriön asettaman meri- ja järviluonnonsuojelutyö-
ryhmän mietinnöstä MTK toteaa vuonna 1986, että työryhmän tehtävinä oli “selvittää
meri- ja järviluonnon suojelualueiden tarve maassamme, laatia suojelukohteiden arvoluo-
kitus, laatia valtakunnallinen suojeluohjelma, selvittää suojelun toteuttamistavat sekä laa-
tia arvio käytännön suojelutoimien aiheuttamista kustannuksista.” Keskeisiksi suojelu-
kohteiksi työryhmä määrittelee rantavyöhykkeet, joiden määrittely on MTK:n mukaan
jäänyt epäselväksi. Työryhmä ehdottaa “riittävän tiheän suojeluverkon muodostamista”,
jonka tulisi edustaa “meri- ja järviluonnon alueellista ja tyyppikohtaista vaihtelua ja tur-
vata meri- ja järviluontoomme sopeutuneiden eläinlajien elinympäristöt.”

Suunnitelma sisältää joukon rajoituksia alueiden käyttöön. Nämä rajoitukset liittyvät
“maa- ja metsätalouteen, maa- ja vesirakentamiseen, maa-ainesten ottoon, rantarakenta-
miseen, liikkumiseen, kalastukseen, metsästykseen ja luonnontuotteiden keräilyyn”.
Ongelmallisena mietinnön tavoitteenasettelussa MTK pitää sen mitoitusta. koska suojelun
laajuutta on arvioitu rantaviivan eikä pinta-alan perusteella. Tällöinkin meri- ja järviluon-
non suojeluun varattavat alueet käsittäisivät “rantaa yhteensä 8700 km … merien rantaa

168. Lausunto meri- ja järviluonnonsuojelutyöryhmän mietinnöstä. MT 1/1986, 27.
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1500 km ja järvien rantaa 7200 km. Lisäksi jo perustettuihin tai suunniteltuihin luonnon-
suojelualueisiin ja lintuvesien suojelukohteisiin kuuluu rantaa kaikkiaan 5230 km. Mikäli
meri- ja järviluontoa suojellaan työryhmän ehdotuksen mukaisesti, olisi suojellun rannan
pituus 13930 km, 8,4 % kaikista meren ja järvien rannoista. Lähtökohtana on yleensä
pidetty sitä, että suojelun piiriin tulisi saada 5 % suojeltavasta luonnonelementistä.” MTK
katsoo siis ongelmaksi, ettei työryhmä ole arvioinut alueiden laajuutta. Suojelutarvear-
viota MTK pitää ylimitoitettuna. Kustannuksia työryhmä on arvioinut alueiden käytöllä
rakennusmaana ja päätynyt kustannusarviossaan 420–920 miljoonaan markkaan. Jos
myös metsätaloudelle aiheutuvat menetykset olisi huomioitu, kokonaiskustannukset olisi-
vat MTK:n arvion mukaan olleet 450–1110 miljoonaa markkaa.

Lausunnossaan ympäristöministeriölle uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelu-
toimikunnan mietinnöstä169 MTK toteaa, että “että uhanalaisten lajien suojelu tulisi
toteuttaa lähinnä perustettujen suojelualueiden sekä vahvistettujen luonnonsuojeluohjel-
mien puitteissa. Uusia lisää varoja vaativia suojelujärjestelmiä on tarpeetonta laatia niin
kauan, kun jo perustettujen luonnonsuojelualueiden hoito on järjestämättä ja suurin osa
vahvistetuista luonnonsuojeluohjelmista toteuttamatta.” MTK ei myöskään pidä perustel-
tuna uusien virkojen perustamista ympäristöministeriöön suojelun toteuttamiseksi. Lau-
sunnossa asetetaankin vastakkain uusien virkojen perustaminen ja korvaukset luonnon-
suojelualueiden perustamisesta. Siinä kiinnitetään huomiota myös suojelualueiden perus-
tamisen “salamyhkäisyyteen”, mikä järjestön mielestä heikentää maanomistajien luotta-
musta ympäristönsuojeluun ja muokkaa heidän asennoitumistaan suojelulle kielteiseksi.
Suojelun julkisuudesta lausunnossa todetaankin seuraavasti: “MTK ei pidä oikeana, että
laki asiakirjain julkisuudesta muutettaisiin siten, että salassapidon perusteina voisi olla
luonnonsuojelunäkökohdat ja että asetuksella säädettäisiin salaiseksi sellaiset uhanalaisia
lajeja koskevat tiedot, joiden julkistaminen vaarantaisi lajin säilymistä.” Periaatteessa
MTK kannattaa liikkumisrajoituksia suojelualueilla mutta edellyttää, että maanomistajien
on voitava liikkua omistamillaan alueilla.

MTK katsoo, että mikäli uhanalaisten kasvien ja eläinlajien suojelemiseksi tarvitaan
lisää alueita, tulisi alueiden määrittelyn tapahtua sopimusteitse. Pakkomenettely lisäisi
sen mukaan luonnonsuojelun vastusta maanomistajien keskuudessa. Peruslähtökohtanaan
se korostaa, ettei uusia suojelualueita tulisi perustaa, vaan luonnonsuojelun tulisi sen
mukaan perustua ennen muuta neuvontaan ja tiedottamiseen: “MTK kannattaa toimikun-
nan ehdotuksia, että uhanalaisista lajeista ja niiden suojelusta laaditaan valistusmateriaa-
lia, jota levitetään mahdollisimman tehokkaasti sekä tuetaan kansalais- ja nuorisojärjestö-
jen harrastustoimintaa. Samoin on asianmukaista, että uhanalaisten lajien suojelusta tul-
laan entistä tehokkaammin tiedottamaan luonnon harrastaja- ja virkistyskäyttöryhmille
sekä kilpailujen ja muiden joukkotapahtumien järjestäjille.”

Toukokuussa 1987 laatimassaan lausunnossa170 ympäristöministeriölle yksityismaiden
luonnonsuojelualueiden hoitotyöryhmän toisesta (ensimmäinen valmistui vuonna 1985)
mietinnöstä MTK pitää oikeana ryhmän mietinnössä esittämää kantaa, ettei kaikille suoje-
lualueille tarvita ohjausta ja palveluja vaan pelkästään rajamerkit ja informaatiotaulu.

169. Lausunto ympäristöministeriölle uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietin-
nöstä 26.11.1986. MT 2–3/1987, 17.

170. Lausunto ympäristöministeriölle yksityismaiden luonnonsuojelualueiden hoitotyöryhmän mie-
tinnöstä II 20.5.1987. MT 6/1987, 22.
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Lausunnossa kannatetaan myös työryhmän ehdotusta luontopolkujen perustamisesta,
mikä estäisi roskaamisen ja alueiden kulumisen. Luontopolkujen rakentamista ei järjestön
mukaan tulisi sallia ilman maanomistajan suostumusta. Perustettaessa luonnonsuojelualu-
eita yksityismaille niistä “pidä tehdä virkistysalueita, joilla pitempään oleskellaan, telttail-
laan, käydään uimassa jne. Tällaiset palvelut on järjestettävä valtion tai kunnan alueelle”.
Mietinnössä ehdotetaan, että pitkällä tähtäyksellä suojelualueiden hoito tulisi maanomis-
tajien sijasta antaa viranomaisten vastuulle. MTK esittää kuitenkin, että hoito tulisi korva-
usta vastaan mahdollistaa myös maanomistajalle, jonka tulisi toimia “lääninhallituksen
ohjeiden mukaisesti”. MTK:n tavoitteena on näin luoda suojelualueiden perustamisen
yhteydessä uusia työmahdollisuuksia maaseudulle.

Heinäkuussa 1987 valmistui ympäristöministeriön työryhmän mietintö koskien “luon-
nonsuojelun ja luonnon virkistyskäytön tehtäviä ja voimavaroja”. MTK antoi mietinnöstä
lausunnon171, jossa puututtiin jälleen luonnonsuojelualueiden perustamisen rahoitukseen.
Työryhmä esittää, että luonnonsuojeluohjelmat, joihin luetaan myös valmisteilla oleva
lehtojensuojeluohjelma, vaatisivat seuraavan 10–15 vuoden aikana vuosittain 65 mil-
joonaa markkaa. MTK ei pidä määrärahoja riittävinä, jotta ohjelmat voitaisiin toteuttaa
“kohtuullisessa viiden vuoden määräajassa”, vaan katsoo toteuttamisaikataulun tulevan
venymään kahteenkymmeneen vuoteen alkuaan esitetyn viiden vuoden sijasta. Mie-
tinnössä ei MTK:n mukaan ole myöskään huomioitu muita suojeluohjelmia, joista
esimerkiksi meri- ja järviluonnon suojelun kustannuksiksi on arvioitu jopa miljardi
markkaa. Näin ollen järjestö arvioi, että “suojeluohjelmien toteuttaminen siirtyy pitkälle
2000-luvulle. Vaarana saattaa lisäksi olla, että lisätyt henkilöstöresurssit vähentävät mah-
dollisuutta saada lisäyksiä varsinaisiin suojeluohjelmien toteuttamismäärärahoihin. Tästä
näkökulmasta katsoen työryhmän mietintö ei vaikuta kovin realistiselta.” 

Seuraavat ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyvät kirjoitukset vuosilta 1989 ja 1990
koskevatkin yhtäältä erämaaluonnon suojelua ja toisaalta kiivasta keskustelua herättänyttä
rantojensuojeluohjelmaa.

4.4.3 Rantojensuojeluohjelma

Maataloustuottajan elokuun numeron pääkirjoituksessa vuonna 1990172 käsitellään ranto-
jensuojeluohjelmaa, josta hallitus oli tehnyt periaatepäätöksen saman vuoden toukokuus-
sa ja joka oli lähetetty lausunnolle kuntiin. Pääkirjoituksessa kritisoidaan erityisesti ohjel-
man laajuutta, koska suojeltavaksi on ehdotettu 9000 kilometriä rantaa. Maanomistajien
tuli ottaa kantaa ehdotukseen elokuun loppuun mennessä. Kirjoituksessa paheksutaankin
kiireellistä menettelyä, koska elokuu on maanviljelijöille kiireistä työaikaa ja koska ohjel-
masta ennakkoon saadut tiedot olivat “alkuvaiheessa … niukkoja, epämääräisiä ja seka-
via”.

MTK:n todetaan pääkirjoituksessa pyrkineen informoimaan jäseniään ja muita asian-
osaisia kesän kuluessa sekä antamaan jäsenilleen asiantuntijatukea. Lisäksi se oli järjestä-

171. Lausunto ympäristöministeriölle työryhmän mietinnöstä, joka koskee luonnonsuojelun ja luon-
non virkistyskäytön tehtäviä ja voimavaroja 7.7.1987. MT 7–8/1987, 30.

172. Rantojensuojeluohjelma. MT 8/1990, 3.
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nyt asiasta informaatiotilaisuuksia eri puolilla maata. Siitä huolimatta elokuun alussakin
“eräät yhdistysten luottamusmiehet pelkäsivät, että kaikki rantojen omistajat, joiden maita
on rantojensuojeluohjelman piirissä, eivät vielä tiedä tätä asiaa tai eivät ole perillä asian
yksityiskohdista”. Tiedotuksen ja asiantuntija-avun MTK näkee viljelijöiden etujärjestön
velvollisuudeksi jäseniään kohtaan. Kyseisessä pääkirjoituksessa kuten myös samassa
lehdessä ilmestyneessä, osastonjohtaja Markku Tornbergin kirjoittamassa artikkelissa173

pidetään viidentoista vuoden aikataulua ohjelman toteuttamiseksi liian pitkänä ja painote-
taan, että ohjelman toteuttamisessa olisi noudatettava “täyden korvauksen periaatetta”.
Nopeampaa toteutusta perustellaan artikkelissa sillä, “että rannoilla on tilakohtaisesti
suuri merkitys tilan taloudellisen toiminnan kannalta ja siksi ohjelma on pystyttävä toteut-
tamaan hyvin ripeässä tahdissa”.

Mainitussa artikkelissa annetaan yksityiskohtaisempia määrällisiä tietoja rantojensuo-
jeluohjelman laajuudesta. Rantojensuojeluohjelman ja valtioneuvoston aiempien periaate-
päätösten mukaan “rantaluontoa … suojeltaisiin noin 18000 km. Se on 10 prosenttia
maamme kaikista rannoista. Ympäristöministeriön rantojensuojeluohjelma on kansainvä-
lisestikin varsin kunnianhimoinen, sillä kansainvälisesti hyvänä luonnonsuojelustandar-
dina on pidetty 5 prosentin suojelua kustakin luontotyypistä.” Kirjoittaja katsookin ehdo-
tuksen olevan johtamassa “selvään ylisuojeluun”. Hän viittaa myös voimassa olevaan
rakennuslakiin, joka estää liian tiheän rantarakentamisen. Ongelmaksi kirjoittaja näkee
myös sen, että useissa suojeluun ehdotetuissa kohteissa ”metsien käyttö on jäänyt selven-
tämättä”. 

Ohjelman toteuttamisen keinoina ovat artikkelin mukaan “luonnonsuojelulain mukai-
nen suojelusopimus, maanvaihto, vapaaehtoinen kauppa tai viime kädessä pakkolunas-
tus”. Näistä viimeksi mainittua keinoa kirjoittaja pitää ongelmallisimpana. Myös ohjel-
man toteuttamisen rahoitusta epäillään. Lisäksi kirjoittaja suhtautuu kriittisesti suojelualu-
eille määrättyyn rakennuskieltoon, johon tosin voidaan hakea muutosta lääninhallituk-
selta. Rakennusoikeuden rajoituksista hän mainitsee rakennusasetuksen muutoksen. Tässä
vuoden 1990 kesäkuun alussa annetussa asetuksessa todetaan, että “mikäli rakennuslupaa
haetaan sellaiselle alueelle, joka sisältyy valtioneuvoston hyväksymään suojeluohjelmaan
tai ympäristöministeriössä vireillä olevaan valtioneuvoston käsiteltäväksi tarkoitettuun
ehdotukseen suojeluohjelmaksi taikka myös sellaiselle alueelle, joka voimassa olevassa
seutukaavassa on varattu virkistys- tai suojelualueeksi, tulee rakennushankkeesta pyytää
aina lääninhallituksen lausunto. Lääninhallituksen tulee antaa lausuntonsa kuuden kuu-
kauden kuluessa. Käytännössä tämä asetuksen muutos tarkoittaa määräaikaista rakennus-
kieltoa nyt suojeltavaksi aiotuille rantakohteille ja ympäristöministeriön tarkoituksena on
kieltää kaikki uusrakentaminen ohjelmaan merkityille kohteille.” Rantojensuojelua näh-
dään artikkelissa “pakkosuojeluksi” vastakohtana vapaaehtoisuuteen perustuvalle suoje-
lulle.

MTK antoi myös virallisen lausuntonsa ympäristöministeriön ehdotuksesta.174 Lau-
sunnossa todetaan rantojensuojelun periaatteellinen tärkeys, mutta muilta osin se noudat-
taa em. pääkirjoituksessa ja artikkelissa esitettyä kritiikkiä. Siinä korostetaan yksittäisille
tiloille ja erityisesti metsätaloudelle aiheutuvia ongelmia taloudellisista ja tuotantokäytän-

173. Markku Tornberg (osastonjohtaja, MTK): Rantojensuojeluohjelma ylimitoitettu. MT 8/90, 6–7. 
174. Lausunto ympäristöministeriön ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi valtakunnal-

lisesta rantojensuojeluohjelmasta. MT 9/1990, 10–13.
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töihin liittyvistä näkökulmista: “Suojelu johtaa tilakohtaisiin kohtuuttomuuksiin. … Koh-
teita on merkitty juuri niiden kansalaisten maille, jotka omatoimisesti ovat pidättäytyneet
myymästä ja rakentamasta rantojaan säästääkseen koskematonta rantaluontoa tuleville
polville. Nyt juuri näiden ihmisten maat pakkosuojellaan.” Tornbergin artikkelissakin ran-
tojensuojelun vaikutusten katsotaan koskettavan kipeimmin niitä maanomistajia, jotka
ovat pitäneet huolta rannoistaan. Kritiikkiä kohdistetaan myös siihen, että tilojen vakuus-
arvo laskee ja että rakennemuutoksen kourissa olevan maatalouden sivuansiomahdolli-
suudet mm. maatilamatkailun osalta heikkenevät. MTK toivookin, että ohjelman laajuutta
karsittaisiin: “mm. poistamalla virkistys- ja maisemansuojeluperusteiset alueet ohjel-
masta. Lisäksi suojeltavat ranta-alueet tulee rajata meri- ja järviluonnonsuojelutyöryh-
mänkin mietinnössään esittämällä tavalla käsittämään vain varsinaisen ranta-alueen.”
Suojeluohjelmaa kritisoidaan myös epätarkkuudesta, koska suojeltavia alueita koskevat
kartat on monissa tapauksissa laadittu epäselvästi. Tämän katsotaan vaikeuttavan muistu-
tusten tekoa, koska kohteista ei näin saa riittävää tietoa. Niin ikään lausunnossa puututaan
rakennusasetuksen muutokseen, joka mahdollistaa rakennuskiellon suojelualueella. Lau-
sunnon mukaan rakennusasetuksen muutoksen tosiasiallinen tavoite yhdessä suojelupää-
töksen kanssa onkin pyrkimys rakennuskiellon aikaansaamiseen “määräämättömäksi
ajaksi”.

Jo tässä rantojensuojeluohjelmaa koskevassa lausunnossa otetaan esille perustuslain
takaama omaisuuden turva: “Hallitusmuoto edellyttää, että omaisuuteen voidaan puuttua
vain perustuslain säätämisjärjestyksessä tai tavallisen lain säätämisjärjestyksessä sääde-
tyllä lailla täyttä korvausta vastaan. Asetuksella tai valtioneuvoston päätöksellä ei omai-
suuteen voida puuttua. … Luonnonsuojelun toteuttamisjärjestelmää tulee kehittää siten,
että maanomistajan oikeusturvaa voidaan parantaa sellaiseksi, että se vastaa myös Euroo-
pan ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia.” Tämän Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopi-
muksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan määritelmässä todetaan seuraavasti (sit. Ungern
1999, 50): “Jokaisella luonnollisella tai oikeushenkilöllä on oikeus nauttia rauhassa omai-
suudestaan. Keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan paitsi julkisen edun nimissä ja
laissa määrättyjen ehtojen sekä kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukai-
sesti.” Määritelmä tosin jättää Ungernin (mt, 51) mukaan runsaasti liikkumavaraa kansal-
liselle lainsäädännölle eikä siinä anneta mitään periaatteellisia ohjeita korvausten määrän
osalta. Lausunnossa kritisoidaan myös maanomistajien kuulemismenettelyä, jonka katso-
taan olevan hyvän hallintokäytännön vastaisen. Maanomistajan oikeusturvan parantami-
seksi lausunnossa viitataankin suoraan Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

Aiemmin esitettyyn tapaan MTK pitää ensisijaisina suojelualueina valtion ja kuntien
maita, joita tulisi myös käyttää vaihtomaina. Suojeltavien yksityismaiden osalta lausun-
nossa todetaan, että “rantojensuojeluun tulee ottaa vain niiden yksityisten kansalaisten
maat, jotka ovat siihen antaneet suostumuksensa. Heidän osaltaan rantojen suojeluoh-
jelma tulee toteuttaa yksinomaan vapaaehtoista tietä eli maanomistajan hakemin rauhoi-
tuksin, vapaaehtoisin kaupoin tai maanvaihdoin ... .“ Tässä suhteessa MTK:n näkemys on
sama kuin Natura 2000-ohjelman toteuttamisen ja CAP -uudistuksen yhteydessä vuoden
1998 kesäkuussa Euroopan komission järjestämässä Bathin konferenssissa. Konferens-
sista kertovassa komission virallisessa lehdessä kerrotaan, kuinka valtion metsillä tulisi
olla avainrooli kestävän metsätalouden toteuttamisesta. Niinpä valtion tulisi omia metsiä
hoitaessaan toimia esimerkkinä yksityisille metsänomistajille. Lisäksi lehdessä todetaan,
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että yksityismetsänomistajille tulisi tarjota taloudellisia kannustimia kestävän metsätalou-
den toteuttamiseksi. (Natura 2000 Newsletter 1998, 4). 

MTK pitää myös “virheellisenä” kaavoituksen ja maisemansuojelun käyttöä rantojen
suojelun yhteydessä ja katsoo, että tavoitteiden tulee olla yksinomaan luonnonsuojelulli-
sia. Virkistysalueet ja maisemallisin perustein ohjelmaan mukaan otetut alueet tulee sen
mukaan karsia pois ohjelmasta. Yleiskaavan laatiminen mahdollistaisi MTK:n mukaan
hyvin pitkäaikaisen, korvauksettoman rakennus- ja toimenpidekiellon. Yleiskaavan laati-
miseksi voidaan rakennus- ja toimenpidekielto antaa aina viideksi vuodeksi kerrallaan.
Lausunnon mukaan “kokemus on osoittanut, että yleiskaavojen laadinta kestää usein vuo-
sikymmeniä, jonka ajan suunniteltavat alueet ovat rakennus- ja toimenpidekiellossa. Tänä
aikana rakentaminen, maan kaivaminen, puiden hakkuu yms. toimenpiteet ovat kiellet-
tyjä. Kaavan laatimisaikaisen rakennuskiellon aiheuttamista menetyksistä maanomistaja
ei kuitenkaan voi saada korvausta, koska kysymyksessä on ‘väliaikainen’ kielto.” Yleis-
kaavoitus siis mahdollistaisi suojelualueiden toteuttamisen “korvauksetta jopa vuosikym-
meniksi eteenpäin”. MTK vastustaakin suojelun toteuttamista kaavoituksellisin keinoin,
minkä tarkoitukseksi se näkee pelkästään korvauskysymysten ratkaisemisen viivyttämi-
sen. Niinpä kaavoitus ja eri perusteille rakentuva luonnonsuojelu tulisi MTK:n mielestä
erottaa toisistaan.

Seuraavana vuonna keskustelu luonnonsuojelusta ja omaisuuden suojasta jatkui mm.
Kurt Hemnellin kirjoittamassa artikkelissa yksityismaiden käytöstä luonnonsuojeluohjel-
missa.175 Hänen mukaansa “luonnonsuojeluohjelmien teko on riistäytynyt väärille rai-
teille”: “Kansallis- ja luonnonpuisto-ohjelmia koskevassa ensimmäisessä periaatepäätös-
pohjaisessa suojeluohjelmassa oli vain 2 prosenttia yksityisten maa-alueita. Rantojensuo-
jeluohjelmassa yksityisten maitten osuus on noin 60 prosenttia.” Hänen mukaansa luon-
nonsuojelulaki jakaa suojelun kolmeen eri tyyppiin: “Ankaramman ryhmän tavoitteena on
luonnon koskemattomuuden tavoittelu tietyllä alueella.176 Nämä alueet ovat yleisiä suoje-
lualueita ja niitä kutsutaan luonnonpuistoiksi. Toisen ryhmän tavoitteena on kauniin tai
huomattavan paikan säilyttäminen. Nämä alueet ovat erityisiä suojelualueita. Kaikki
kansallispuistot kuuluvat tähän ryhmään. Myös soiden suojelualueet ovat erityisiä suojel-
ualueita ja rantojensuojelualueista on myös tarkoitus tehdä erityisiä suojelualueita. Kol-
manteen ryhmään kuuluu eläin- ja kasvilajien rauhoitus ja muu suojelu.” Ankarinta suoje-
lua Hemnell kutsuu “totaalisuojeluksi”. Hän vaatii suojelun toteuttamista ensisijaisesti
valtion mailla. Myös suojelualueiden ostaminen valtiolle ennen luonnonsuojelualueiden
perustamista nähdään järkevänä menettelytapana. Tällaista menettelyä on toteutettu mm.
Punkaharjun ja Ukko-Kolin alueilla. Muita esimerkkejä ovat kirjoittajan mukaan Pal-
las-Ounastunturin ja Kevon luonnonpuistojen perustaminen.

Yksityismaiden suojelun tulisi olla aina periaatteessa vapaaehtoista. Myös Hemnell
viittaa peruslain takaamaan omaisuuden turvaan ja perustuslakivaliokunnan kannanottoi-
hin koskien luonnonsuojelualueiden perustamisen yksityiselle maanomistukselle aiheutta-
mia oikeusturvaongelmia. Myös Jussi Kivimäki toteaa artikkelissaan177, että valtioneu-

175. Kurt Hemnell (oik. kand.): Yksityismaiden osuus suojeluohjelmissa. MT 4/1991, 12–13.
176. Tämä liittyy likeisesti edellä esiteltyyn luonnonsuojeluajatteluun (preservation), kun taas ”toi-

nen ryhmä” viittaa luonnonhoitoajatteluun (conservation).
177. Jussi Kivimäki (oik. kand.): Maanomistajien oikeudet turvattava rantojensuojelussa. MT 4/1991,

14–15.
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voston periaatepäätöksessä korostetaan vapaaehtoisen rantojensuojelun ja maanvaihtojen
merkitystä. Rauhoitusehdoista ja rauhoituksesta aiheutuvista taloudellisista menetyksistä
on kirjoittajan mukaan neuvoteltava lääninhallituksen kanssa. Hänkin näkee vapaae-
htoisen suojelun ja maan vaihdot maanomistajan kannalta parhaiksi vaihtoehdoiksi. Luna-
stusmenettely on kolmas ja maanomistajan kannalta ongelmallisin vaihtoehto. Kirjoittaja
korostaa, että lunastuksessa on pyrittävä saamaan täysi korvaus maan menetyksestä. Hän
korostaa, että neuvotteluteitse päästään yleensä maanomistajan kannalta edullisempaan
vaihtoehtoon.

Rantojensuojeluohjelmaan puuttui vielä vuoden 1995 toukokuussa uutta luonnonsuoje-
lulakiehdotusta käsittelevässä artikkelissaan178 myös MTK:n ympäristölakimies Anneli
Tiainen. Hänen mukaansa niin luonnonsuojelulain tavoitteita kuin soveltamisalaakaan ei
ole “kunnolla rajattu”. Tiainen toteaa, että luonnon monimuotoisuuden ohella säännök-
sillä pyritään turvaamaan myös virkistysarvot. Maankäytön rajoitusten osalta Tiainen
toteaa, että “luonnonmaiseman kauneuden” käsite on epäselvä. Näin on erityisesti silloin,
kun suojelun kohteena ei ole “alkuperäinen” vaan “ihmiskäden muovaama” luonto. Myös
rantojensuojeluohjelman toteuttamista tutkinut Matti Nieminen (1994 ja 1996) toteaa
erääksi maanomistajien kritiikin kohteeksi juuri sen, että he näkevät maiseman eri tavoin
kuin luonnonsuojelijat. Maanomistajat – ennen muuta maanviljelijät – pitävät esteettisenä
maisemaa, joka on hyvin hoidettu. Luonnonsuojelijat taas haluavat suojelun avulla muut-
taa rannat “luonnontilaisiksi”. Eräät Niemisen haastattelemat maanomistajat kutsuivatkin
rantojensuojeluohjelmaa “risukonsuojeluohjelmaksi” tai “pajukonsuojeluohjelmaksi”
(Nieminen 1996, 295). Tiainen kritisoi myös rantojensuojelun sisällyttämistä luonnonsuo-
jelulain säännöstöihin. Päinvastoin kuin Ruotsin mallissa luonnonsuojelu ja virkistys-
käyttö olisi erotettava toisistaan. Virkistyskäytössä on nimittäin kyse käyttöoikeuksien
siirtämisestä maanomistajalta virkistyskäyttäjälle. Myös MTK:n valtuuskunta puuttuu
kannanotossaan179 vuonna 1996 luonnonsuojelulain puutteisiin tästä näkökulmasta.

Luonnonsuojelun rahoittamiseen erityisesti maan pohjoisten alueiden metsätalouden
osalta puuttui myös ns. “kompensaatiotyöryhmä, jonka kannanottoon MTK puuttuu lau-
sunnossaan180 seuraavasti: “Luonnonsuojelu on kuitenkin pakko mitoittaa sen mukaan,
mitä maamme talous kestää. … Kun luonnonsuojelun taloudellisten ja sosiaalisten vaiku-
tusten selvittämisessä on nyt päästy alkuun, MTK katsoo, että selvitystyötä on jatkettava
ja menetelmiä kehitettävä. … on otettava huomioon, että luonnonsuojelun kustannukset
eivät rajoitu pelkästään valmiisiin ohjelmiin. Mikä tahansa luonnonsuojeluhankkeen
valmistelutoimi tai huhu sellaisesta voi pysäyttää puukaupan alueella. Sen vaikutukset
voivat olla hyvin pitkäaikaisia, joten kompensaatiotoimet ovat ajankohtaisia myös sell-
aisissa tilanteissa. MTK katsookin, että luonnonsuojeluohjelmien rahoitussuunnittelu ja
sen aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten kompensaatio ei saa jäädä vain
periaatepäätösten varaan. Niistä on säädettävä laissa ja ne on lain kautta kytkettävä osaksi
luonnonsuojelusuunnittelua.”

178. Anneli Tiainen (ympäristölakimies, MTK): Luonnonsuojelulakiehdotuksen tavoitteista. MT 5/
1995, 14–15.

179. MTK:n kannanotto: Luonnonsuojelulain oikeusturvapuutteet korjattava. MT 6/1996, 9.
180. Lausunto ympäristöministeriölle kompensaatiotyöryhmän mietinnöstä 12.6.1996. MT 7–8/

1996, 28–29.
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Korvausvaateita, joita myös MTK jäsentensä taloudellisten intressien mukaisesti joh-
donmukaisesti eri yhteyksissä ajaa, Heinze ja Voelzkow (1992, 35) kutsuvat ekologisten
ongelmien ekonomisaatioksi. MTK – samoin kuin DBV Saksassa – pyrkivät saamaan täy-
den korvauksen kaikista luonnonsuojelun ja muiden ympäristöpoliittisten toimien maata-
loudelle aiheuttamista kustannuksista ja tulonmenetyksistä. 

4.4.4 Natura 2000-ohjelma

Natura 2000 –ohjelma on poikkeuksellinen jo laajuutensa ja monimuotoisuutensa vuoksi.
Se kattaa koko Euroopan unionin alueen, ja suojeltavia eläin- ja kasvilajeja on paljon.
Suomen osalta se merkitsi myös puuttumista perinteisen vahvaksi määriteltyyn maan-
omistusoikeuteen. Ohjelmaan sisällytettiin suurin osa vanhoja, eri ohjelmien pohjalta laa-
dittuja suojelualueita. (Kiijärvi 2002, 48.) Vanhoihin ohjelmiin usein liittynyt tiukempi
sääntelynormisto jäi usein voimaan, kun ne liitettiin Naturaan.

Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvat direktiivit, luontotyyppien ja luonnonvaraisen eläi-
mistön ja kasviston suojelusta annettu luontodirektiivi vuodelta 1992 ja luonnonvaraisten
lintujen suojelusta annettu lintudirektiivi vuodelta 1979, tulivat velvoittavaksi Suomen lii-
tyttyä vuonna 1995 Euroopan unionin jäseneksi (Kiijärvi 2002, 46 ja Ympäristöministeriö
2000). Ohjelmaa valmisteleva työryhmä oli tosin asetettu jo marraskuussa 1994 (Ympä-
ristöministeriö 2000). Sen toteuttamisen valmisteluaika jäi siten käytännön syistä Suo-
messa hyvin lyhyeksi, koska siihen ei oltu varauduttu riittävän aikaisin. Alustava luettelo
Natura 2000 –ohjelmaan ehdotetuista alueista piti toimittaa komissiolle jo kesäkuuhun
1995 mennessä (Alphandéry & Fortier 2001, 312) eli samana vuonna kuin Suomi liittyi
unionin jäseneksi. Suomi toimittikin alustavan ehdotuksen Natura 2000-verkostoon liitet-
tävistä alueista komissiolle helmikuun 1996 alussa (Valtioneuvoston päätös 1998). Esi-
merkiksi Ranskassa mahdollisten Natura-alueiden inventointia oli tehty peräti kymmenen
vuotta eli vuosina 1982–1992 (Alphandéry & Fortier 2001, 313). Kiireellisestä toteutta-
misesta johtuen suomalaisesta Natura-prosessista tuli jo aikataulullisistakin syistä ylhäältä
johdetumpi kuin Ranskassa ja muissa, ennen Suomea unioniin liittyneissä maissa.

Jo luonto- ja lintudirektiivit sisälsivät ajatuksen ekologisen verkoston rakentamisesta,
josta alettiin myöhemmin käyttää nimitystä Natura 2000-verkosto. Suomessa verkoston
ajamiseen tarttui aktiivisesti Suomen Luonnonsuojeluliitto. Erityistä huolta järjestö kantoi
Pohjois-Karjalan vanhojen metsien suojelusta. Suomessa ehdotusta verkostosta valmiste-
livat Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos
ja alueelliset ympäristökeskukset vuosien 1995–98 aikana. Ehdotuksen “kuulemismateri-
aali” oli nähtävillä 7.4.–6.6.1997, jolloin asianosaisilla oli mahdollista tehdä siitä muistu-
tuksia. Näitä jätettiinkin kaikkiaan 13480 kappaletta (Valtioneuvoston päätös 1998). Puo-
lessa muistutuksista vaadittiin alueen poistamista ehdotuksesta. Noin 60 tapauksessa
ehdotettiin uuden alueen sisällyttämistä ohjelmaan, ja 80 tapauksessa ehdotettiin muutosta
toteuttamistapaan. “Hyvin monessa huomautuksessa” todettiin muistutuksista annettujen
vastineiden olleen puutteellisia. (Ympäristöministeriön tiedote 17.6.1998.)

Ehdotukseen sisältyi aluksi yhteensä 1486 suojelualuetta yhteispinta-alaltaan noin 5,1
miljoonaa hehtaaria, joka toteutettiin lähes sellaisenaan (ks. Kiijärvi 2002, 51). Olemassa
oleviin luonnonsuojelu- ja erämaa-alueisiin, valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisiin
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suojeluohjelmiin tai vahvistetuissa kaavoissa suojeltavaksi osoitettuihin alueisiin kuului
tästä alueesta jo 95 prosenttia (Ympäristöministeriön tiedote 17.6.1998). Natura 2000
-ohjelmaa täydennettiin vuoden 1998 alussa, ja valtioneuvosto teki päätöksen ohjelmasta
20. päivänä elokuuta 1998 (Valtioneuvosto 1998). Tämän jälkeen maanomistajat tekivät
lukuisia valituksia korkeimmalle hallinto-oikeudelle, joka antoi päätöksensä asiasta kesä-
kuussa vuonna 2000.
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Maataloustuottajassa Natura 2000-ohjelma oli ensi kerran esillä Kalevi Laaksosen
artikkelissa181 vuoden 1997 alussa. Artikkelissa todetaan, pääosan Naturaan liitettävistä
alueista sisältyvän valtioneuvoston aiemmin hyväksymiin luonnonsuojeluohjelmiin.
Mukaan oli tosin otettu myös uusia suojelukohteita. Laaksonen toteaa artikkelissaan, että
maanomistajien kuulemiset oli alunperin ollut tarkoitus toteuttaa helmikuussa, mutta aika-
taulua oli jouduttu lykkäämään “mm. kartta-aineiston ja omistajatietojen puutteellisuuden
vuoksi”. Valtioneuvoston tuli tehdä päätös vuoden 1998 kesällä (alkuaan jo syksyllä
1997; ks. Kiijärvi 2002, 48), mutta tämäkään ei artikkelin mukaan tulisi vielä olemaan
lopullinen, vaan komissio voisi vielä muuttaa sitä ennen sen vahvistamista. Tämän jäl-
keen verkoston toteuttamisen tulisi tapahtua kuudessa vuodessa eli vuoteen 2004 men-
nessä. Natura-verkostoon tulevista alueista ja niiden määrittelystä Laaksonen toteaa seu-
raavasti: “Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat alueet on tarkoitus useimmiten lunastaa tai
hankkia ostoin tai vaihdoin valtiolle tai toteuttaa suojelu sillä tavoin kuin asianomaisessa
ohjelmassa on sanottu. Toisen ryhmän eli muiden alueiden osalta on suojelu tarkoitus
toteuttaa eri lakien mukaisen lupakäsittelyn tai hankkeen vahvistamismenettelyn yhtey-
dessä. Tällainen tulee kysymykseen rakennuslain, maa-aineslain, vesilain, ympäristölupa-
menettelylain, yleisen tielain, yksityistielain, lunastuslain, kaivoslain sekä erämaalain
mukaisten lupien ja hankkeiden osalta.”

Natura-verkoston perustamisen tarkoituksena oli siten luoda perustaa eri suojelusään-
nösten yhtenäistämiselle. Edellä mainitut “lunastukset” ja “vaihdot” lupasivat ainakin
periaatteessa maanomistajille korvauksia aiemmin suojeltaviksi määritellyistä kohteista.
Valtioneuvosto toteaa päätöksessään kuitenkin, että “jos maanviljelijä saa maatalouden
ympäristöohjelman 1995–1999 mukaista ympäristötukea pellolle tai muulle maatalous-
alueelle, ei alueen sisällyttämisen Natura 2000-verkostoon arvioida aiheuttavan tuen
menetystä tai vähenemistä” (Valtioneuvoston päätös 1998). Verkostoon liitetyille metsäta-
lousalueille ei mainitun päätöksen mukaan “aiheudu rajoituksia niiden ulkopuolella
tapahtuville, metsälainsäädännön piiriin kuuluville toimenpiteille, koska niistä ei voida
katsoa aiheutuvan merkityksellisiä haitallisia vaikutuksia verkostoon sisällytettävien alu-
eiden luonnonarvoille”. Metsien käsittelystä päätetään valtioneuvoston päätöksen mukaan
kunkin suojelualueen kohdalta erikseen. Maa-ainesten ottoon, turvetuotantoon ja rakenta-
miseen sisältyi kuitenkin maa-aineslain, harjujensuojelulain ja rakennuslain perusteella
kieltoja ja rajoituksia. (Valtioneuvoston päätös 1998). Kuten edellisessäkin myös Helsin-
gissä 25. maaliskuuta 1999 annetussa päätöksessä “Euroopan yhteisön Natura 2000-ver-
koston Suomen ehdotuksen täydentämisestä” (Valtioneuvoston päätös 1999) todetaan
maataloudesta, ettei alueen sisällyttämisestä verkostoon aiheudu “rajoituksia maatalouden
harjoittamiseen alueella eikä velvoitteita alueen luonnonvarojen hoitamiseen”. Tästä
näkökulmasta MTK:n reagointi vaikuttaa usein liioitellulta. Toisaalta aiempien luonnon-
suojelualueiden perustamista MTK:lla oli kipeitä kokemuksia ja ohjelma toteutettiin EU:n
edellyttämiä minisäännöksiä tiukemmin ehdoin.

Laaksonen näki korvausmenettelyn, jota mainitun valtioneuvoton päätöksen mukaan ei
maksettujen ympäristötukien ansiosta koitunut, Natura-verkoston perustamisen yhtey-
dessä hyvin monimutkaiseksi: “Jos rakennuksen tai tien rakentaminen, metsänhakkuu tai
ainesmaan otto tai muu hanke tai suunnitelma yksin tai yhdessä muiden hankkeiden ja

181. Kalevi Laaksonen (ympäristölakimies, MTK): Natura 2000 -verkostoa kootaan. MT 2–3/1997,
10–11.
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suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkityksellisesti heikentää luonnonarvoja alueen
sisältä, tulee ennen hankkeen toteuttamista suorittaa ympäristövahinkojen arviointi siitä
annetun lain säännösten mukaisesti. Samoin on meneteltävä, jos alueen ulkopuolelta ulot-
tuu Natura-alueelle merkityksellisiä haitallisia vaikutuksia (esim. ojitus, tienrakentami-
nen, avohakkuu tms.). Jos arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa, että hanke tai suunni-
telma heikentää alueen luonnonarvoja, ei lupaa voida myöntää. Tällöin mahdollisuus
saada korvausta luvan epäämisen johdosta riippuu sen lain säännöksistä, jonka perusteella
lupaa on haettu. Siten esimerkiksi rakennusluvan epäämisen jälkeen tulee vielä hakea
poikkeusta alueelliselta ympäristökeskukselta ja, mikäli poikkeusta ei saada, panna sen
jälkeen vireille lunastustoimitus maanmittaustoimistossa vahinkojen arvioimiseksi ja kor-
vaamiseksi.” Hän jatkaa lupa- ja korvausmenettelyistä edelleen, että “vesilain mukaisen
luvan epääminen ei johda korvauksiin. Vastaavasti maa-aineslain mukaisessa luvan epää-
misen jälkeen haetussa lunastustoimituksessa tulee arvioitavaksi, voiko omistaja käyttää
aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai muuhun kohtuullista hyötyä tuotta-
vaan tarkoitukseen. Lupa Natura-alueelle voidaan kuitenkin myöntää, jos siihen on pakot-
tavia syitä erittäin tärkeän yleisen edun toteuttamiseksi (esim. moottoritien rakentaminen)
eikä vaihtoehtoisia ratkaisuja ole. Jos kyseisellä alueella esiintyy direktiivin määrittelemiä
ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä (esim. luonnontilaiset kohosuot ja kuivat kalkki-
pitoiset luonnonniityt) tai lajeja (esim. susi, karhu tai Saimaannorppa) vaaditaan hankkeen
toteuttamiseksi lisäksi, että hankkeella on erittäin merkittäviä suotuisia vaikutuksia ihmis-
ten terveyteen, yleiseen turvallisuuteen, ympäristölle muualla tai muu erittäin tärkeä ylei-
sen edun kannalta pakottava syy. Näyttäisi siltä, että yksityisen maanomistajan hanke har-
voin täyttää tällaisia vaatimuksia.”

Laaksosen mukaan MTK tulee järjestämään maanomistajille tiedotustilaisuuksia ja jul-
kaisemaan aiheeseen liittyvää materiaalia Maaseudun Tulevaisuudessa. Varsinaisen
maanomistajien kuulemistilaisuudet taas järjestävät maakunnalliset ympäristökeskukset
ilmoitettuaan niistä lehdissä, kunnan ilmoitustaululla sekä joissain tapauksissa myös kir-
jeitse. Maanomistajan on Laaksosen mukaan mahdollisessa muistutuksessaan kiinnitet-
tävä huomiota suojelun sisältöön, maankäytön rajoituksiin, alueiden rajauksiin, suojelu-
kohteen toteuttamistapaan, korvauksiin, rajoituksiin liittyen suojelualueen ulkopuolisten
alueiden käyttöä ja muistutuksesta annettuun määräaikaan.

MTK antoi vuoden 1998 kesäkuussa virallisen lausunnon182 Naturasta. Lausunnossa
lähdetään liikkeelle verkoston laajuuden numeerisesta kuvauksesta: “Natura 2000-ehdo-
tus käsittää 1486 kohdetta pinta-alaltaan noin 5,05 milj. hehtaaria. Maa-alueita verkostoon
sisältyy noin 3,5 milj. hehtaaria ja vesialueita runsaat 1,5 milj. hehtaaria ollen noin 11%
maapinta-alasta ja noin 15 % kokonaispinta-alasta. Natura 2000:n sanotaan koostuvan
pääasiassa perustetuista suojelualueista ja vahvistettuihin luonnonsuojeluohjelmiin kuulu-
vista alueista. Mukaan on kuitenkin otettu 170000 hehtaaria ulkopuolisia alueita, josta
100 000 hehtaaria on yksityismaita. Natura 2000-verkostolla Euroopan unioni toteuttaa
Rio de Janeiron ympäristökonferenssin tavoitteet luonnon monimuotoisuuden suojelemi-
seksi EU:n alueella.” 

MTK pitää toteutettavaksi aiottua verkostoa liian laajana ja kiinnittää huomiota EU:n
ehdottamaan 5 prosentin suojeluohjeeseen. Edelleen se toteaa, että monimuotoisuutta

182. Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta Suomen Natura 2000-ohjelmaksi. MT 6–7/1997,
22–25.
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toteutetaan myös muutoin kuin Natura 2000-verkoston avulla. Kuulemista varten olisi
lausunnon mukaan tullut selvittää myös hankkeen taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset
vaikutukset. Lausunnossa todetaan myös, ettei kuulemismenettely ole YVA lain 24 §:n
mukainen, koska kuulemisaineistoon ei ole liitetty “selvitystä ohjelmaluonnoksen ympä-
ristövaikutuksista mm. kyseisten alueiden ja niiden lähialueiden luonnonvarojen hyödyn-
tämiseen”. Yleensäkin ohjelmasta tehty ympäristövaikutusten arviointi (Hildén jm. 1998)
on – erityisesti sosiaalisten vaikutusten osalta – suhteellisen suppea ohjelman laajuuteen
suhteutettuna. Sen lopussa todetaan myös, ohjelman kaltaisten luonnonsuojelutoimien
voivan “lisätä taloudellista eriarvoisuutta”, mistä ei kuitenkaan ole tehty arviota.

Ranskassa erityisesti metsätalouden harjoittajat pitivät maan alueluetteloa ylimitoitet-
tuna, mutta ankarinta kritiikkiä Natura 2000-ohjelmaa kohtaan esittivät kuitenkin metsäs-
täjät183. He organisoivat valmisteluvaiheen prosessin, jonka seurauksena suojeltava alue
väheni erittäin merkittävästi. Ensimmäisessä vaiheessa luetteloon oli merkitty suojelta-
vaksi 3,5 miljoonaa hehtaaria metsää eli noin neljännes koko Ranskan metsäalasta
(Alphandéry & Fortier 2001, 314–315). Lopulliseen luetteloon oli merkitty 1316 koh-
detta, joka oli alaltaan 7 miljoonaa hehtaaria eli 13 prosenttia maan kokonaispinta-alasta.
Suomen esityksessä 173 kohdetta enemmän kuin Ranskan ehdotuksessa. Myös suojelta-
vaksi määritellyn pinta-alan osuus maan kokonaispinta-alasta oli pari prosenttiyksikköä
suurempi. Ranskassa käytiin kiivasta kamppailua Natura-ohjelmaa vastaan. Niinpä Ran-
skan ympäristöministeriö oli pakotettu luopumaan alkuperäisistä, “tieteelliseen inventaar-
ioon” perustuvista tavoitteista. Euroopan komissiolle luovutettiinkin vasta elokuun 2000
alussa ehdotus vain 1028 Natura-alueesta. Sen pinta-ala oli enää noin 3,1 miljoonaa
hehtaaria eli vain 5,7 prosenttia maan kokonaispinta-alasta, mikä on lähellä MTK:n lau-
sunnossa esittämää EU:n viiden prosentin ohjetta. (Alphandéry & Fortier 2001, 316 ja
323.)

Euroopan komission uutislehden mukaan Suomi esitti suojeltavaksi 440 aluetta, mikä
oli lähes viidennes unionin suojeltavista alueista (yhteensä 2492 aluetta). Suojeltava
pinta-ala oli Suomessa 27500 hehtaaria, mikä oli noin 16 prosenttia koko unionin alueella
suojeltavaksi ehdotetusta alueesta (169 823 hehtaaria). Suojellun alueen osuus maan koko
pinta-alasta oli 8,1 prosenttia. Tämä osuus oli korkeimpia koko Euroopassa. Esimerkiksi
suurten EU-maiden suojelualojen osuudet olivat yleensä reilusti alle ehdotetun viiden pro-
sentin: Ranskassa 1½, Italiassa 3½, Saksassa 4,1 ja Isossa Britanniassa 3,2 prosenttia.
(Natura 2000 Newsletter 1999, 6.)

MTK jatkaa mainitussa lausunnossaan184, että kuulemisen olisi tullut tapahtua jo
ohjelman laatimisvaiheessa maankäytön suunnittelussa ja luonnonsuojelulain kuulemis-
säännöksen edellyttämällä tavalla. Tätä ei lausunnon mukaan “voida sivuuttaa ehdotus-
vaiheen kuulemisella, niin kuin nyt on yritetty tehdä”: “Myös luonnonsuojelulain 8 §:n 2
momentin kuulemissäännös koskee luonnonsuojeluohjelman laatimisvaihetta. Tällaisia
kuulemissäännöksiä ei hallintomenettelylaissa ole. Ehdotusvaiheen asianosaiskuulemi-

183. Myös Suomessa metsästäjät jättivät kuulemisvaiheen yhteydessä vuonna 1997 lukuisia kannan-
ottoja metsästysoikeuden säilyttämiseksi (Ympäristöministeriön tiedote 11.6.1997). Näin siitä-
kin huolimatta, että ympäristöministeriön tiedotteen mukaan verkoston alueella voi jatkua toi-
minta, joka ei vahingoita niitä luontoarvoja, joita varten alue on perustettu (Ympäristöministe-
riön tiedote 4.4.1997). Viimeksi mainitun tiedotteen mukaan alueilla voidaan ”esimerkiksi ul-
koilla, marjastaa, sienestää ja kalastaa sekä useimmiten myös metsästää”.

184. Lausunto ympäristöministeriölle … MT 6–7/1997, 22–25.
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sesta, joka liittyy välittömästi asian hyväksymispäätökseen (LSL 8. 3 §), on voimassa
mitä hallintomenettelylaissa säädetään, koska luonnonsuojelulaissa ei ole tätä koskevia
säännöksiä.” Nyt “alueiden omistajien ja muiden oikeudenhaltijoiden kuuleminen tapah-
tui 7.4.1997” eli suunnitelman laatimisvaiheen jälkeen. Myös kuulemisesta tiedottaminen
oli MTK:n mielestä jäänyt hataraksi ennen muuta vieraspaikkakuntalaisten osalta. Niinpä
kuuleminen toteutettiin MTK:n mielestä luonnonsuojelulain ja ympäristövaikutusten arvi-
ointilain vastaisesti. Myös muilta osin kuulemiseen liittyi ongelmia: “Muun muassa pit-
kään jatkuneesta talvesta johtuen kuulemisaika osoittautui liian lyhyeksi. Pohjoisim-
massa Suomessa luontotyyppien ja lajien esiintymisalueita ei päästy laisinkaan tarkista-
maan sulan maan aikana. Kuulemisaika sattui kaiken lisäksi päällekkäin EU-tukihake-
musten ja kylvötöiden kanssa.” Ympäristökeskusten vastaukset maanomistajille olivat
lausunnon mukaan “ylimalkaisia”. Muista kuulemista vaikeuttaneista seikoista mainitaan
epätarkka tiedottaminen suojelun perusteista ja suojeltavista alueista. Viimeksi mainittuun
liittyen karttatietoja pidettiin epäselvinä. MTK syyttääkin ympäristöhallintoa hallintome-
nettelylain vastaisesta kuulemismenettelystä.

Myös kuulemismenettelyä varten laadituissa asiakirjoissa oli lausunnon mukaan lukui-
sia puutteita lähtien kiinteistöjä koskevista luetteloista: “ … pahimmissa tapauksissa
rajauksen sisään kuuluvien kiinteistöjen tunnukset on kokonaan jätetty ilmoittamatta.
Kartoissa ei monin paikoin ole ollut kiinteistörajoja ollenkaan. Lisäksi karttojen mitta-
kaava on tavanomaisesti ollut niin suuri, että rajauksen tarkka kulkeminen on ollut arva-
uksien varassa: joskus on ollut mahdotonta selvittää, sisältyykö oma alue Natura 2000:een
vai ei.” 

Edelleen moitteita esitetään alueellisten ympäristökeskusten ja ympäristöministeriön
menettelytavoista. Ne eivät ole lausunnon mukaan “soveltaneet em. direktiivin arviointi-
perusteita. Kaikilta kohteilta ei ole laskettu luontotyyppien edustavuusprosentteja tai
lajien kannan kokoa ja tiheyttä. Myöskään luontotyypin kokonaispinta-ala kansallisella
alueella on jäänyt ilmoittamatta samoin kuin sen vertaaminen ao. kohteen luontotyypin
pinta-alaan. Kohdealueiden yleisarviointia (ABCD-luokitus) ei myöskään ole suoritettu
puhumattakaan niiden suhteellisesta merkityksestä luontotyypin tai lajin suojelulle.” 

Ympäristöviranomaisten tehtävänä oli selvittää mainitut seikat unionille. Niinpä lau-
sunnossa kysytään, miksei samoja tietoja ilmoitettu maanomistajille kuten direktiivi edel-
lyttää. Myös alueiden ohjelmaan liittämisen perusteissa nähdään lausunnossa puutteita:
“Monissa tapauksissa SCI-alueita (erityisten suojelutoimien alueita) on perusteltu
SPA-alueiden (erityisten suojelualueiden) lajistolla ja päinvastoin. Myöskään lajien pysy-
vää esiintymistä (pesimistä) alueella ei ole varmistettu. Aluevalinta on saatettu tehdä mm.
kotkan ja kalasääsken osalta niiden ruoanhankinta-alueiden perusteella, mutta ei pesinnän
perusteella kuten esim. Säkylän Pyhäjärvellä. Hämeessä taas alue oli merkitty
Natura-kohteeksi, vaikka valkoselkätikasta oli viimeinen pesimähavainto vuodelta 1979
eikä muita havaintoja sen jälkeen. Alueellisen ympäristökeskuksen virkamiehet perusteli-
vat valintaa sillä, että alue puitteiltaan soveltuu valkoselkätikka-alueeksi.” 
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Ympäristöasiamiehen ensimmäisessä numerossa vuonna 1998 on lueteltu ne Suomessa
esiintyvät eläinlajit, jotka on mainittu EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a).185Näiden
määrä on suhteellisen vähäinen verrattuna esimerkiksi Ranskassa Natura 2000-ohjelman
avulla suojeltaviksi määriteltyihin 83 eläinlajiin (Pinton 2001, 336).

Lausuntonsa lopussa MTK esittääkin yleisempää kritiikkiä Natura 2000 –verkoston
perustamista kohtaan. Sen mukaan luonnos koskettaa monia eri intressiryhmiä ja asian-
osaisia, mikä olisi lausunnon mukaan olisi edellyttänyt menettelyltä “avoimuutta ja vuo-
rovaikutuksellisuutta”. Niinpä MTK päätyykin ehdottamaan, että “koko hanke palaute-
taan uuteen valmisteluun ja Natura-ohjelmasta järjestetään kokonaan uusi kuulemiskier-
ros paremmalla kuulemismateriaalilla. Nyt järjestettyä lausuntokierrosta onkin pidettävä
vain luonnosvaiheisena kuulemisena. … Natura-alueet tulee perustaa pääasiallisesti luon-
nonsuojelulain mukaisilla keinoilla, jolloin maanomistajalle voidaan varmistaa asianmu-
kaisten korvausten maksaminen.” 

Ympäristöasiamiehen pääkirjoituksessa vaadittiin myös Naturan suunnittelun keskeyt-
tämistä186 ja uudistamista sekä kritisoitiin kuulemismenettelyä187: “Moniin kysymyksiin
ei ole saatu vastauksia eikä viranomaisilla ole ollut riittävästi aikaa keskustella maanomis-
tajan kanssa. Eräässäkin kuulemistilaisuudessa keskusteluaika ympäristökeskuksen virka-
miehen kanssa rajoittui 2 minuuttiin. Erään toisen ympäristökeskuksen Natura-puheli-
meen ei vastattu, koska siitä vastaavat virkamiehet lähtivät lomalle! Maanomistajat eivät
ole useinkaan saaneet vastauksia siihen, milloin ja kuka hänen alueensa luontoarvot on
inventoinut. Nämä inventointipaperit maanomistajan pitäisi saada nähtäväksi, jotta hän
voisi varmistaa, missä hänen alueellaan kyseisiä suojeltavia lajeja, luontotyyppejä ja elin-
ympäristöjä on ja mihin Natura-alueen rajat tulisi vetää.” MTK olikin pääkirjoituksen
mukaan hyvin aktiivinen tiedotustilaisuuksien järjestämisessä188 ja Natura-verkostoa
kohtaan esitettiin myös lukuisia muistutuksia.

Kalevi Laaksonen selostaa syyskuussa 1997 ilmestyneessä artikkelissaan189 Naturaa
koskevien muistutusten määrää. Niitä tuli alueellisiin ympäristökeskuksiin Uudella-

185. Suomessa esiintyvät, luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainitut lajit. Ympäristöasiamies 1/1998,
19. Nisäkkäät: ilves (Lynx lynx), isoviiksisiippa (Myotis brandti), karhu (Ursus amtos), koivu-
hiiri (Sicista betulina), korvayökkö (Plecotus auritus), liito-orava (Pteromys volans), naali (Alo-
pex lagopus), pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni), ripsisiippa (Myotis nattereri), saimaannorppa
(Phoca hispida saimensis), saukko (Lutra lutra), susi (Canis lupus; ei poronhoitoalueella), ve-
sisiippa (Myotis daubentoni) ja viiksisiippa (Myotis mystacinus). Matelijat: kangaskäärme
(Coronella austriaca). Sammakkoeläimet: rupilisko (Triturus cristatus) ja viitasammakko (Rana
arvalis). Nilviäiset: vuollejokisimpukka (Unio crassus). Perhoset: isoapollo (Parnassius apollo),
isokultasiipi (Lycaena dispar), kirjopapurikko (Lopinga achine), kirjoverkkoperhonen (Hypod-
ryas maturna), muurahaissinisiipi (Maculinea arion) ja pikkuapollo (Parnassius mnemosyne).
Kovakuoriaiset: erakkokuoriainen (Osmoderma eremita), jättisukeltaja (Dytiscus latissimus),
lampisukeltaja (Graphoderus bilineatus) ja punahärö (Cucujus cinnaberinus). Korennot: kie-
vanakorento (Aeshna viridis), lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis), sirolampikorento
(Leucorrhinia albifrons) ja täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis).

186. MTK:n kannanotto 22.4.1998: NATURA 2000 -valmistelu yksityismaiden osalta keskeytettävä.
Ympäristöasiamies 1/1998, 15.

187. NATURA 2000 uusiksi? Ympäristöasiamies 1/1997, 16.
188.  Ks. myös Panu Rainio: NATURA 2000:n jatkovaiheet ja oikeusturvakeinot. Ympäristöasiamies

2/1997, 16.
189. Kalevi Laaksonen (ympäristölakimies, MTK): NATURA-muistutusten käsittely etenee. Uusi

kuuleminen tarpeen. MT 9/1997, 14.
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maalla 1000, Lounais-Suomessa 3200, Kaakkois-Suomessa 860, Hämeessä 1100,
Etelä-Savossa 1120, Pohjois-Karjalassa 680, Pohjois-Savossa 330, Keski-Suomessa 1130,
Länsi-Suomessa 1180, Keski-Pohjanmaalla 600, Kainuussa 290, Pohjois-Pohjanmaalla
770 ja Lapissa 1920. Kaikkiaan muistutuksia tehtiin koko maassa 14300. Natura-hanketta
koskevien muistutusten etenemisestä hallinnossa Laaksonen toteaa seuraavasti: “Alueelli-
set ympäristökeskukset laativat ympäristöministeriölle yhteenvedon järjestöjen ym. lau-
sunnoista 15.8. mennessä. Samoin alueelliset ympäristökeskukset toimittavat 30.9. men-
nessä ympäristöministeriölle 1) maanomistajille lähetettävät vastaukset, 2) yhteenvedon
muistutuksista sekä 3) oman ehdotuksensa alueensa Natura-alueista. Todennäköistä on,
että alueita karsitaan, mutta niitä voi tulla lisääkin. Tämän jälkeen ympäristöministeriössä
tarkastetaan alueellisten ympäristökeskusten lähettämä aineisto, jonka pohjalta laaditaan
ympäristöministeriön ehdotus Natura 2000 -verkostoksi. Se saataneen valmiiksi loka-
kuun loppuun mennessä.”

Ehdotus esitellään ministerityöryhmälle, jonka puheenjohtajana toimii Pekka Haavisto
ja muina jäseninä ministerit Jan-Erik Enestam, Kalevi Hemilä, Kari Häkämies, Terttu
Huttu-Juntunen ja Sinikka Mönkäre. Tämä työryhmä voi tehdä Laaksosen mukaan vielä
muutoksia ohjelmaan. Tämän jälkeen ohjelma voidaan esittää valtioneuvostolle. Valtio-
neuvosto puolestaan päättää ennen vuoden 1997 loppua Natura 2000-verkoston esittämi-
sestä EU:n komissiolle. Tämän jälkeen komissio tekee vuoden 1998 kesäkuun loppuun
mennessä päätöksen verkostosta koko unionin alueella. Komissiolla on vielä mahdolli-
suus lisätä joitain alueita verkostoon “kansallisen ohjelman ulkopuolelta”, mitä Laakso-
nen kuitenkin pitää epätodennäköisenä.

Mikäli ympäristökeskuksen vastaus ei tyydyttänyt maanomistajaa, hänellä oli mahdol-
lisuus vaatia tarkennusta. Jatkon osalta Laaksonen viittaa myös mahdollisuuteen valittaa
valtioneuvoston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen: “Natura 2000 -verkoston
oikeusvaikutukset astuvat voimaan sen jälkeen, kun valtioneuvoston päätös on tullut lain-
voimaiseksi eli sen jälkeen, kun valitukset on ratkaistu.” Laaksonen antaa myös käytän-
nöllisiä ohjeita siitä, kuinka valitusta tulee perustella, ja viittaa myös uuteen kuulemis-
mahdollisuuteen: “Mahdollisuus uuteen kuulemiseen on edelleen olemassa, vaikka siitä
virallisesti ei hiiskutakaan mitään. Vireillä on lukuisia kanteluja valtioneuvoston oikeus-
kanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle. Heidän kantansa on hyvin ratkaiseva. Toi-
voa sopii, että he tekevät ratkaisunsa ennen valtioneuvoston päätöstä. Joka tapauksessa
uusi kuuleminen tulee toteuttaa sulan maan aikana.”

Kalevi Laaksonen toteaa marraskuussa 1997 ilmestyneessä pääkirjoituksessaan190, että
uutta kuulemista vaati myös Kuntaliitto. Puheenjohtaja Esa Härmälä puolestaan uskoo
vuoden 1998 alun puheenvuorossaan191, että Natura-päätös saattaa siirtyä yli vuoden
1999 alun eduskuntavaalien. “Maakuntien ehdokkailta tulee tivata selkeät kannat oman
alueen hankkeiden laajuuteen, toteutustapaan ja ylipäänsä tarpeellisuuteen”, toteaa
Härmälä puheenvuorossaan. Hän toteaa MTK:n tarjoavan “uutta realismia” ympäristön-
suojeluun jatkaen, että “totaalisuojelun aika on ohi” ja että suomalaisten valtaenemmistö
ymmärtää maaseudulla tarvittavan “nykyistä enemmän eikä vähemmän ihmiskäden
jälkiä”.

190. Kalevi Laaksonen: Naturat ja nitraatit kokonaisharkintaan. MT 11/1997, 3.
191. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Eduskuntavaaleihin valmistauduttava. MT 1–2/

1998, 4.
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Vuoden 1998 alkupuolella MTK antoi lausunnon192 Natura 2000 –verkostoa koskevan
ehdotuksen täydentämisestä. Lausunnossa todetaan täydennysehdotuksesta seuraavasti:
“Ympäristöministeriön ehdotus merkitsee 13 uuden alueen tai alueen laajennuksen otta-
mista Natura-ehdotukseen sekä 37 alueen perusteiden vahvistamista luontodirektiivin
lisäksi lintudirektiivin perusteilla. MTK pitää oikeana sitä, että viimeksi mainittujen koh-
teiden osalta järjestettiin uusi kuuleminen. MTK suhtautuu kuitenkin torjuvasti uusien
alueiden ottamiseen Naturaan. Lähtökohtana pitäisi pikemminkin olla ehdotuksen supista-
minen kuin lisääminen. Mikäli uusia alueita Naturaan otetaan, tulee vastaavasti sitä suu-
rempi aluemäärä siitä poistaa.” Kuulemisaineiston taso ei kuitenkaan järjestön mielestä
parantunut edellisestä. Esimerkiksi liittyen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen
lintujen osalta MTK toteaa lausunnossaan: “Lintujen pysyvyys, pesivyys, talvehtivuus,
populaation koko ja tiheys, luonnontilaisuus, isolaatio ja yleisarviointi puuttuvat. Maan-
omistajien on edelleen mahdoton tietää tilakohtaisesti, missä mainitut luontotyypit ja har-
vinaisten lajien elinympäristöt sijaitsevat ja miksi on perusteltua juuri heidän tilansa liittää
osaksi suurempaa Natura-kohdetta. Miten maanomistaja voi tehdä tehokkaan muistutuk-
sen, jos perustiedot pidetään salassa tai niitä ei edes ole olemassa?”

MTK vaatii, että ehdotus on asetettava uudelleen kuultavaksi, kun yksityiskohtaiset
tiedot on esitetty a) suojelun perusteista eli luontotyyppien ja lajien sijainnista tilan alu-
eella, b) maankäytön rajoituksista suojelualueen sisällä ja sen ulkopuolella ja c) korvauk-
sen saamisen mahdollisuuksista suojelun aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Lau-
sunnossa kiinnitetään myös huomiota erääseen käännösvirheeseen: “Luonnonsuojelulain
66 §:n mukaan lupa hankkeen toteuttamiseen tai suunnitelman hyväksyminen voidaan
evätä, jos sen katsotaan heikentävän Natura-alueen luonnonarvoja. Tässä on tapahtunut
käännösvirhe, sillä luontodirektiivi edellyttää, että kyseinen toiminta tulee todennäköisesti
aiheuttamaan huomattavaa vahinkoa (cause significant damage). Direktiivin tavoitteena
on yhteen sovittaa kestävä käyttö ja suojelu, jossa yhdistyy maaseudun toimeentulomuo-
tojen ylläpitäminen ja luonnon monimuotoisuuden varjeleminen. Meillä toteutetaan
Natura-alueiden kova suojelu. Ero on todella suuri. Juuri tämän vuoksi Natura-alueen
taloudellinen hyötykäyttö on vähäistä verrattuna keskieurooppalaiseen käytäntöön, joissa
kokonaisia kaupunkeja sisältyy Naturaan, mutta normaali elämä siellä voi jatkua. Tässä
on perussyy, minkä vuoksi maanomistajat vastustavat Naturaa.” 

Samasta aiheesta kirjoittaa laajemmin artikkelissaan193 myös Kurt Hemnell. Virheestä
hän toteaa seuraavasti: “WWF:N Europe 5/97 lehdessä todetaan seuraavaa: 
1. Natura 2000 -verkostolla on mahdollisuus luoda uusi eurooppalainen luonnonsuoje-

lun käsite, eli sellainen suojelu, joka yhdistää maaseudun toimeentulomuotojen ylläpi-
tämisen ja luonnon monimuotoisuuden varjelemisen.’

2. Lehdessä todetaan että ‘luontodirektiivi sisältää ajatuksen, että kestävä kehitys voi-
daan ja tulisi edistää Natura-verkoston kohteiden sisällä’ riippumatta siitä, onko
kohde vain SAC (erityisten suojelutoimien alue) tai myös SPA (erityinen suojelualue)
perusteinen.

3. Komission NATURA -lehti (DG XI Nature Newsletter Natura 2000 5.2.1998) haastat-
telee mm. uutta pääjohtajaa Jim Currieta ja hän on samoilla linjoilla.

192. Lausunto ympäristöministeriölle Natura 2000 -verkostoa koskevan ehdotuksen täydentämisestä
26.2.1998. MT 4/1998, 23.

193. Kurt Hemnell: Luontodirektiivin käännösvirheet korjattava. Ympäristöasiamies 1/1998, 17.
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4. Hän toteaa, että luonnonsuojelu koskee ihmisten toimeentuloa ja hyvinvointia. Tällä
saralla on tehtävä tärkeitä päätöksiä, miten maata käytetään.

5. Hän korostaa myös että ‘Natura 2000 verkko ja luontodirektiivi, johon verkko perus-
tuu, on luotu olemaan pragmaattinen instrumentti.’

6. Koska sillä on tällainen tarkoitus, se ei mitenkään voi periaatteessa kieltää ihmisen
maankäyttöä ehdotetuilla alueilla.

Keskeistä on se, että maat saavat päättää, miten asiat tehdään. Mutta Suomi on ymmär-
tänyt direktiivin tavoitteita ja sanomaa väärin, koska direktiivi on käännetty väärin suo-
meksi keskeisiltä osiltaan, mikä taas on vaikuttanut luonnonsuojelulain sisältöön. Kyt-
kentä kestävän kehityksen sekä taloudellisten ja sosiaalisten seikkojen ja Natura-kohtei-
den suojelun välillä on poistettu suomenkielisestä direktiivistä ja uudesta luonnonsuojelu-
laista.” Hemnell päättää kirjoituksensa siihen, että suojelujärjestelmä tulee toteuttaa Suo-
messa samoin kuin muissakin unionin maissa.

Heinäkuussa 1998 MTK vaati194 Natura-ohjelman jatkovalmistelun suorittamista kah-
dessa vaiheessa, jolloin ensimmäiseksi “päätettäisiin vain valtion omistamista maista ja
niistä yksityismaista, joille maanomistaja on antanut suostumuksensa. Muilta osin jatket-
taisiin valmistelua ja samalla saatettaisiin lainsäädäntö asianmukaiseen kuntoon.” 

Samassa vaatimuksessa todetaan edelleen, että aiempien suojeluohjelmien mukaiset
alueet on otettu Naturaan tutkimatta niiden luonto- ja lintudirektiivin mukaisia valintape-
rusteita. Niinpä näistä “alueista laajat alueet ovat sellaisia, että ne eivät täytä Natura-suo-
jelun direktiivien mukaisia perusteita eikä niitä ole perustettu luonnonsuojelualueiksi.” 

MTK pitää siis Laaksosen artikkelin tapaan Natura 2000-suojelua Suomessa tiukem-
pana kuin muualla Euroopassa. Järjestö alkoi myös viljelijöiden edunvalvojana neuvoa
jäseniään valitusten teossa. Timo Sipilä toteaa syyskuussa 1998 ilmestyneessä artikkelis-
saan seuraavasti195: “Ohjelman toteuttamiseen sisältyy myös yhä useita juridisia epäkoh-
tia ja ratkaisemattomia ongelmia, mm. kuulemisen, toteuttamistapojen kohtuuttomuuden
sekä alueiden ohjelmaan sisällyttämisen perusedellytysten suhteen.” Eräässä toisessa
artikkelissa196 kerrotaan kaikkien MTK:n 16:n tuottajaliiton kantelusta oikeuskanslerille
keväällä vuonna 1997. Kirjelmässä kiinnitettiin huomiota valmistelutyön ja kuulemisen
epäkohtiin ja esitettiin uutta kuulemista ja “luonnonsuojelulain muuttamista niin, että se
ottaa huomioon toteuttamissäännökset”.

Rakennuslain uudistamista käsittelevässä artikkelissaan197 Kalevi Laaksonen viittaa
Natura 2000-ohjelman yhteydessä yleistynyttä käsitettä viljelijöiden “masinoinnista”.
Tällä viitattiin siihen, että MTK olisi tieten tahtoen pyrkinyt kiihottamaan viljelijöitä ja
muita maanomistajia muistutusten ja valitusten tekoon. Laaksonen198 toteaa seuraavasti:
“Tämä ympäristöministeriön negatiivisessa mielessä tehokkaasti lanseeraama termi juon-
taa juurensa ruotsinkielisestä sanasta maskin eli kone. Ministeriön pikkunäppäränä
tarkoituksena lienee ollut antaa sellainen kuva MTK:n toiminnasta, että Natura 2000

194. MTK vaatii: NATURA 2000 -suojeluohjelman jatkovalmistelu kahdessa vaiheessa. MT 6–7/
1998, 25.

195. Timo Sipilä (oik. yo): Valtioneuvoston Natura-päätöksestä mahdollisuus valittaa. MT 9/98, 6.
196. Pekka Pastila (toiminnanjohtaja, MTK Etelä-Häme): MTK-liitot auttoivat maanomistajia Natu-

ra-valituksissa. MT 11/98, 16.
197. Kalevi Laaksonen: MTK vaatii rakennuslakiesitykseen korjauksia. Ympäristöasiamies 1/1998,

20.
198. Ks. myös Ympäristöasiamiehen tulevaisuusvisio. Ympäristöasiamies 1/1998, 21.
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-hankkeesta olisi tehtailtu ylimääräisiä aiheettomia muistutuksia.” Hän pitää tätä MTK:n
menettelyä kuitenkin tyypillisenä järjestöpoliittisena toimintana, koska “jatkuva tiedotus-
toiminta ja jäsenkunnan auttaminen muistutusten laatimisessa on ehdoton vähimmäis-
määrä, mitä keskusliitolta voitaneen vaatia tässä tilanteessa. Oikeastaan masinointi on
hieno sana, voimme vain olla ylpeitä, että meidänkin koneemme toimii hyvin. Pidetään
kone rasvattuna ja tankki täynnä, ei tämä tähän lopu! … Käännetäänpä asia hetkeksi tois-
inpäin. Ympäristöministeriö joka ennen toimi kuten hidaskierroksinen dieselmoottori, on
nyt saanut kylkeensä varsinaisen turbon ja käy nyt pahasti ylikierroksilla. Kannattaa
muistaa mistä tämä muistutusten tulva oikein sai alkunsa. Eivät maanomistajat tätä
hyödytöntä luonnonsuojelun ylilyöntiä alulle olleet panneet. Entä jos SAK-lainen ammat-
tiliitto menee lakkoon, ovatko tukilakot masinointia – vai kenties solidaarisuutta.” 

Marraskuun 1998 pääkirjoituksen199 kirjoittaja on kuitenkin hieman maltillisemmalla
kannalla, vaikka tunnustaakin MTK:n näkökulmasta Natura-ohjelmaan sisältyvät ongel-
mat: “Vaikka maanomistajia on mm. Natura-suojeluohjelmalla provosoitu, toivon, että
maanomistajat toimisivat niin kuin presidentti Koivisto aikanaan totesi: ‘Ei pidä provosoi-
tua vaikka provosoidaan.’ Luonnonsuojelu on tärkeä asia myös maanomistajien kannalta
ja sitä, niin kuin muitakin järkeviä ympäristöhankkeita on syytä viedä eteenpäin.”

Vuoden 1998 lopussa MTK kuitenkin valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtio-
neuvoston menettelystä Natura-kysymyksen ratkaisussa.200 Valituksessa todetaan Nat-
ura-prosessi hallitusmuodon 5 §:n vastaiseksi, “koska osasta kohteita on mahdollisuus
saada korvausta ja osasta ei, sekä 12 §:n omaisuudensuoja-säännöksen vastainen, koska
suurin osa suojelusta on korvauksetonta. … Natura 2000-luonnonsuojeluohjelman valm-
istelu on ollut riittämätöntä ja maanomistajien oikeusturvaa loukkaavaa. Ohjelmaluon-
noksesta kuuleminen on ollut asiatietojen osalta heikosti järjestetty. Valtioneuvoston
20.8.1998 tekemä päätös ei vastaa Suomen lain ja Eurooppa-oikeuden vaatimuksia.” 

Eräässä vuoden 1999 keväällä ilmestyneessä artikkelissa201 kuvataan sitä, mitä kuule-
miselta tulisi edellyttää: “MTK on valituksessaan katsonut, että kuulemisvaiheessa asian-
osaisen olisi välttämättä tiedettävä ainakin:
1. mitkä kohteen luonto- ja ympäristöarvoista ovat suojeluperusteita,
2. millä perusteella suojeluperusteet on seulottu muista luonto- ja ympäristöarvoista,
3. missä suojeluperusteet tosiasiallisesti sijaitsevat,
4. mikä on hänen alueensa suhteellinen asema muihin alueisiin nähden ja
5. miten, kuka ja koska on selvityksen tehnyt.”

Näitä tietoja ei artikkelin mukaan kuulemisen yhteydessä kuitenkaan maanomistajille
annettu lainsäädännön edellyttämällä tarkkuudella. Näin ollen ei kuuleminen eikä tiedok-
sianto täyttänyt Suomen ja EU:n lainsäädännön vaatimuksia. Artikkelissa todetaan myös,
että koska Natura-päätöksen oikeusvaikutukset ovat epäselvät on päätös lainvastainen.

Keskustelu Naturasta oli erityisen vilkasta vuoden 1998 lopulla. Esimerkiksi Timo Sip-
ilä kirjoittaa artikkelissaan202 Naturasta viljelijöiden oikeusturvakysymyksenä. Vaaties-
saan “Suomeenkin eurooppalaista Naturaa” hän toteaa, että tavoitteet “olisikin tullut mää-

199. Markku Tornberg: Heikosta Natura-valmistelusta ei pidä provosoitua. MT 11/98, 3.
200. MTK valitti KHO:hon: Valtioneuvoston Natura-päätös on lainvastainen. MT 11/98, 13.
201. Tero Kujala (avustava lakimies, MTK): NATURA -valitusten arviointi korkeimmassa hallin-

to-oikeudessa jatkuu. MT 5/99, 13–14.
202. Timo Sipilä (oik. yo): Maanomistajien oikeusturva keskeinen kysymys Naturassa. MT 11/98, 14.
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rittää yhteisön oikeuden luomalle pohjalle. Ongelmat ovatkin kummunneet osin siitä, että
Naturan varjolla ryhdyttiin toteuttamaan kansallisia tavoitteita. Kansalliseen luonnonsuo-
jelulakiimme muunnettiin (implementoitiin) luonto- ja lintudirektiivin kielto paljon anka-
rampana kuin se on EU:n direktiivissä. Direktiivin sanamuoto ‘merkittävästi vahingoittaa
kohteen Natura-luontoarvoja’ on muutettu muotoon ‘heikentää Natura-kohteen kaikkia
luontoarvoja’.” Tämä muutos johtaa Sipilän mukaan Suomessa laajempiin rajoituksiin
kuin muualla Euroopassa. Hän kuitenkin pahoittelee MTK:n ympäristöpoliittisen “mai-
neen menetystä” Natura-keskustelun yhteydessä ja pitää ympäristönsuojelua sinänsä
hyvänä asiana ja kaikkien etujen mukaisena. MTK on kuitenkin saanut “huomattavan
imagollisen kolhun tämän operaation yhteydessä. Aiheutuneen vahingon korjaamiseksi
joudutaan tekemään paljon työtä. Uskottavuus ympäristösektoriin voidaan palauttaa vain
pelaamalla avoimin kortein reilun pelin hengessä ja ennen kaikkea toimimalla vastaisuu-
dessa yhteistyössä maaomistajien kanssa.” 

Eräs MTK:n ympäristöasiamies on hyvin skeptinen luonnonsuojelun tulevaan kehittä-
miseen maanomistajien näkökulmasta: “Oletusarvo on siis, että saamme lisää luonnon-
suojeluohjelmia vielä Natura 2000-ohjelman jälkeenkin. Ympäristöministeriö onkin jo
myöntänyt, että kun arvokkaiden kallioalueiden inventointi saadaan päätökseen, niin se
ryhtyy suunnittelemaan niiden varsinaista suojeluohjelmaa. Parhaillaan inventoidaan
myös maamme luolia. Eiköhän siitäkin saada jälleen yksi suojeluohjelma? Lisäksi lähi-
vuosina tullevat rakennuslain muutos, metsän sertifiointiasiat jne. Pykäläviidakon kasva-
essa lienee syytä harkita asiamiesten lisäämistä ja heidän erikoistumistaan.”203 Luonnon-
suojelu, joka kirjoittajan mukaan koetaan yleensä “epäitsekkääksi” ja “jaloksi” toiminna-
ksi, on “sivuvaikutuksiltaan haitallinen”: “Ensinnäkin kyseinen toiminta tuottaa maa-
hamme suojelukohteita, joiden luonnonsuojelullinen arvo ei välttämättä ole merkittävä.
Seurauksena on pahimmassa tapauksessa luonnonsuojelun arvostuksen heikkeneminen.”
Enemmän haittaa siitä hän näkee kuitenkin olevan maanomistajille, joiden on pakko
suostua suojeluun ja joiden kuuluisi saada siitä asianmukainen korvaus. Neuvottelutilan-
ne on kuitenkin ongelmallinen, koska maanomistajia vastassa on “ympäristöministeriön
virkamiesarmaada”. Kirjoittajan mukaan maanomistaja on joutunut väistämättä aina ala-
kynteen. Vuoden 1999 alussa MTK vetoaa vielä hallitukseen maa- ja ympäristöpoliittisis-
sa kysymyksissä204 todetessaan, että suojelutaso olisi Suomessakin saatettava eurooppal-
aiselle tasolle ja lakiin olisi kirjattava “yleinen korvaussäännös”.

Kiinnostavaa Natura-ohjelmaan liittyneen “masinoinnin” näkökulmasta on, kuka toimi
ja kenen etuja toimija palveli. MTK oli tietysti aktiivisesti mukana Natura-valituksia laa-
dittaessa ja tiedotti ohjelmasta viljelijöille mm. Maaseudun Tulevaisuudessa ja Maatalo-
ustuottajassa. Kriittisellä kannalla MTK:n ohella oli kuitenkin myös muita. Kimmo Saa-
risto (2000, 100) viittaa Kokoomuksen puheenjohtajan ja myöhemmin Lipposen hallitus-
ten valtiovarainministerinä toimineen Sauli Niinistön lausuntoon Helsingin Sanomissa
keväällä 1997. Niinistö toteaa seuraavasti: “Onko nyt viimeinenkin puu jätettävä pystyyn
mätänemään, niin että kaikki metsämme rämettyvät läpipääsemättömiksi ryteiköiksi, joita
kauniisti kutsutaan luonnontilaisiksi aarniometsiksi. Ja kaikki tämä vain sen takia, että
jokainen tupajumi ja torakka saisi viettää monimuotoista ja onnellista elämää. Me suoma-
laiset olemme luonnonläheinen kansa, mutta miksi suojelisimme leivän suustamme.” Nii-

203. Ympäristöasiamiehen tulevaisuusvisio. Ympäristöasiamies 1/1998, 21.
204. MTK:n on esitykset hallitusohjelmaan. MT 3/99, 8–9.
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nistön kritiikki oli näin räväkämpää kuin yhdenkään Maataloustuottajassa kirjoittaneen
MTK:n edustajan. Maataloustuottajan Naturaa käsitteleviä artikkeleita luettuaan on vai-
kea yhtyä Kiijärven (2002, 57) toteamukseen, että tiedotus oli eräiltä osin ”usein tunteisiin
vetoavaa ja mustavalkoista”.

Valituksen tekijät olivat aina lopulta yksittäisiä viljelijöitä, jotka toimivat omien etu-
jensa mukaisesti. MTK tosin tiedotti asioista ja auttoi valitusten laatimisessa, koska maa-
talous- ja maaseutuväestö harvemmin itse kirjoittaa valituksia korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen ja tuntee juridiikkaan liittyvät muotoseikat. On vaikea nähdä, että he maa-
talous-teollisen rakenteen tai MTK:n pakottamina olisivat toimineet omia etujaan vastaan
tai väärän tietoisuuden vallassa. Tässä mielessä on helppo yhtyä Kimmo Saariston (2000,
101) kantaan hänen todetessaan seuraavasti: “En ylipäätään pidä mielekkäänä nähdä koko
tuota prosessia yksinkertaisesti ja yksinomaan MTK:n onnistuneena operaationa, ikään
kuin maan- ja metsänomistajat olisivat järjestönsä talutusnuorassa kulkevia, omaan ajatte-
luun kykenemättömiä ihmisiä, jotka valittavat vain siksi, että joku niin käskee.” Koska
direktiivissä lueteltujen lajien määrä on kuitenkin suhteellisen rajallinen (ks. edellä) voi-
daan perustellusti kysyä, kuinka tehokas keino suojelualueiden perustaminen on näiden
lajien säilyttämisen ja elvyttämisen kannalta. MTK:n esittämän kritiikin pohjalta ja teo-
reettisestikin tulee helposti mieleen ajatus, että lajien säilyttämiseen voisi käyttää muita-
kin, kenties jopa tehokkaampia ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta suotavam-
pia keinoja. Esimerkiksi susien ja karhujen määrä on viime aikoina lisääntynyt Suomessa
huomattavasti. Siihen on tuskin vaikuttanut – ainakaan yksinomaan – Natura-alueiden
perustaminen. Pikemminkin mainittujen lajien populaatioiden lisääntyminen liittyy met-
sästysrajoituksiin ja uusien yksilöiden muuttoon muualta.

Eräiden lajien kohdalla voitaisiin myös ajatella niiden elvyttämistä lisäämällä populaa-
tioita biologisin keinoin, jolloin näiden lajien säilyminen edellyttäisi jonkinlaisten suo-
tuisten elinolosuhteiden – ei välttämättä suojelualueverkostojen – olemassaoloa. Luon-
nonliot – mukaan lukien ihmiset – ovat suhteellisen mukautuvaisia ympäristön suhteen,
vaikkakin uuteen ympäristöön sopeutuminen saattaa olla henkisesti ja fyysisesti raskasta.
Ympäristöpragmatismin mukaan ympäristöarvot ja niihin perustuva, muuttuva ympäristö-
politiikka kehkeytyvät vasta kansalaisyhteiskunnassa tapahtuvan pohdinnan ja sosiaali-
sen toiminnan kautta (ks. esim. Light & Katz 1996, 10). Voidaan siis kysyä, millainen vai-
kutus Natura-prosessilla on ollut viljelijäväestön ja maanomistajien ympäristöarvojen
kehittymiseen. Onko se edistänyt vai kenties vaikeuttanut näiden ryhmien sitoutumista
ympäristöpolitiikan toteuttamiseen? 

Metsien ja viljelysmaan hyödyntämisen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen
suhdetta tulisikin pohtia myös yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta
niin nykyisen sosiaalisen rakenteen sisällä kuin sukupolvien välilläkin: olisi otettava sel-
vää, ketkä hyötyvät ja ketkä mahdollisesti kärsivät esimerkiksi juuri biologisen monimuo-
toisuuden säilyttämiseen pohjautuvista luonnonsuojelutoimista. Tämä on tärkeää, koska
taloudellisia menetyksiä kokevat asuvat usein syrjäisillä alueilla ja omaavat vähemmän
taloudellisia resursseja kuin siitä mahdollisesti hyötyvät yhteiskunnalliset ryhmät. 

Keskustelu Natura 2000-ohjelmasta jatkuu edelleen. Esimerkiksi Sanomalehti Kale-
vassa (8.10.2001) Esa Härmälä vaatii luopumista Naturasta perustellen vaatimustaan esi-
merkiksi sillä, että Suomen Natura-politiikka on yleiseurooppalaista tiukempaa ja että sen
toteuttaminen perustui suurimmilta osin aiempien suojeluohjelmien mukaanottoon, missä
ei huomioitu unionin ohjeita alueiden valinnassa. Edelleen hän kohdistaa kritiikkiä hallin-
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tomenettelyä kohtaan. Lehden seuraavassa numerossa (9.10.2001) ympäristöministeri
Satu Hassi asettuu vastustamaan Härmälän näkemyksiä korostaen, että Natura-alueilla voi
jatkaa “normaalia toimintaa” kunhan sen luontoarvoja ei vahingoiteta. 

4.4.5 Maanomistusoikeus

Monissa kohdin MTK:n kritiikki luonnonsuojelua kohtaan perustuu siihen, että luonnon-
suojelualueita perustettaessa ei ole otettu riittävästi huomioon maanomistajien näkökul-
maa. Kritiikki kohdistuukin aluesuunnitteluun ja kaavoitukseen, erilaisiin rakentamisoi-
keuden rajoituksiin ja heikkoon yksityisomaisuuden turvaan suojelualueita perustettaes-
sa. Viimeksi mainittu viittaa yhtäältä eräänlaiseen suojeltavalle alueelle jäävän maaomai-
suuden pakko-ottoon: luonnonsuojelualueita on perustettu päätöksillä, joissa MTK:n
mukaan ei ole otettu riittävästi huomioon maanomistajien näkemyksiä. Toisaalta maan-
omistajien on usein ollut luovuttava maistaan ja maankäytöstään mielestään liian vähäi-
siksi katsotuin korvauksin. 

Maanomistuksella on historian kuluessa ollut hyvin monenlaisia eri muotoja. Esimer-
kiksi feodaalisessa järjestelmässä maanvuokraaja oli alisteisessa asemassa tilanherraan.
Hänellä oli pelkästään osittainen oikeus maan käyttöön (dominium utile). Käytännössä –
esimerkiksi maan käyttöön liittyvissä ristiriitatilanteissa – hän oli maan “yliomistajan”
(dominium direktum) eli joko herttuaan tai kuninkaan vallan alainen. Funktionaalisesti
maanomistus jaetaan yleensä nautintaoikeuteen (ius fruendi), käyttöoikeuteen (ius utendi)
ja varsinaiseen omistusoikeuteen (ius proprietas). Tällainen funktionaalinen jaottelu tuli
Ruotsi-Suomeen Kustaa Vaasan aikana hänen saksalaisten neuvonantajiensa vaikutuk-
sesta. Nautintaoikeus tarkoittaa, että henkilöllä on oikeus hyödyntää maaomaisuutta tie-
tyssä tarkoituksessa. Esimerkkinä voi mainita, että henkilö voi käyttää toisen henkilön
maalla olevaa tietä, mikäli se on merkitty maanomistajan rasitteeksi. Käyttöoikeus on
edellistä laajempi oikeus. Siinä on kyse oikeudesta käyttää maata hyödyksi kuten esim.
vuokraviljelijä käyttää maataan viljelläkseen viljaa omaksi tarpeekseen, myyntiin ja mak-
saakseen siitä veroa tilanomistajalle. “Varsinaisella omistusoikeudella” tarkoitetaan maan
edellisten oikeuksien lisäksi disponointioikeutta. Siinä on kyse oikeudesta myös myydä ja
ostaa maaomaisuutta eli “täydellisestä” omistusoikeudesta (dominium plenum). (Laakso-
nen 1998, 15–16.)

Nautintaoikeuden osalta luonnonkäyttö on Pohjoismaissa moniin muihin Euroopan
maihin verrattuna suhteellisen vähän rajoitettua. Esimerkiksi jokamiehenoikeudet – kuten
oikeus marjastaa ja sienestää muiden mailla – ovat voimassa vain Pohjoismaissa, joista
Tanskassa maanomistaja voi tosin joissain tapauksissa estää kulun. Hollannissa, Bel-
giassa, Irlannissa ja Iso-Britanniassa yksityismaille ei voi mennä – ainakaan ilman mak-
sua. Muissa EU-maissa maanomistaja voi aina estää kulun maittensa kautta (Wahlström
jm. 1996, 67.) Macnaghtenin ja Urryn (1998, 123) mukaan Englannin maaseudulla kävi-
jöiden täytyy hankkia läpikulkuoikeus (country code). Yleensä siellä ei ole oikeutta vael-
lella ympäriinsä, mikä ei tarkoita yksin kulkua tiettyyn määränpäähän vaan myös pysy-
mistä tietyllä kulkureitillä.

Eija Mäkinen (2000, 38–39) toteaa, että esimerkiksi Suomessa ja Saksassa – toisin
kuin angloamerikkalaisessa ja EU:n lainsäädännössä – perinteinen oikeudenalajaottelu



184
erottaa toisistaan yksityisoikeuden (ius privatum) ja julkisoikeuden (ius publicum). Tämä
jaottelu on muuttanut muotoaan historian kuluessa mutta sen on katsottu muodostavan
“kaksi erilaista oikeudenalaa”. Mäkinen (mt, 40) toteaa seuraavasti: “Yksityisoikeudessa
säännellään yksityisten henkilöiden välisiä suhteita ja keskeinen merkitys annetaan yksi-
löiden vapaalle tahdolle”. Tähän vapaaseen tahtoon kuuluu ihmisten oikeus ajaa omia
itsekkäitäkin etujaan ja ottaa riskejä. Ihmiset voivat järjestää suhteensa haluamallaan
tavalla, mutta keskinäisissä suhteissa on otettava huomioon, ettei niistä aiheudu vahinkoa
kolmannelle osapuolelle. Tämän mahdollisen vahingon osalta ihmiset ovat korvausvel-
vollisia. Yksityisoikeuden piiriin luetaan sellaisia instituutioita kuin “sopimusvapaus,
vapaa kilpailu, yksityisomistus, elinkeinovapaus, perintöoikeus ja yhdistymisvapaus” (mt,
40).205

Julkisoikeus taas sääntelee Mäkisen (2000) mukaan “joko julkisyhteisöjen keskinäisiä
suhteita, niiden toimintaa ja organisaatiota tai julkisyhteisön suhdetta yksityisiin. Siinä on
keskeistä julkisen vallan kyky yksipuolisesti velvoittaa kansalaista ja muita oikeussubjek-
teja sekä puuttua näiden oikeusasemaan.” Mäkinen kuitenkin korostaa, että yksityisoikeu-
den ja julkisoikeuden jaottelu on joskus ongelmallista. Esimerkiksi ympäristöoikeudessa
hallinnollinen sääntely ja siten puuttuminen yksityisten kansalaisten toimintaan on usein
tarpeellista. Tällaisen sääntelyn voidaan katsoa lisääntyneen viime vuosikymmeninä niin
kaavoituksen, rakentamisen ohjauksen, verotuksen kuin luonnonsuojelunkin yhteydessä.
Nämä kaikki ovat yksityisoikeuden ylittäviä, julkisyhteisöjen sääntelykeinoja. (Mäkinen
2000, 40–42.)

Maanomistuksella on viljelijöille useita merkityksiä, joita ei välttämättä kaikkia ole
otettu huomioon maankäyttöä ja luonnonsuojelua suunniteltaessa. Ensiksikin maa on tie-
tysti taloudellisessa mielessä omaisuutta, jota voidaan ostaa ja myydä kiinteistömarkki-
noilla. Toiseksi maa on viljelijöille myös tuotantovoima. Kolmanneksi maalla on viljeli-
jöille myös sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Perinteisesti viljelijän arvonantoa on
määrittänyt maaomaisuuden määrä. Jokainen viljelijä on myös tuntenut ylpeyttä voides-
saan määrätä maaomaisuudestaan ja sen käytöstä. Edellisistä tarkasteluista – vaikkakin
välillisesti MTK:n lehdessä esiintyneiden kirjoitusten kautta – on käynyt ilmi, kuinka
kipeästi tähän itsemääräämisoikeuteen puuttuminen on koskenut viljelijöiden itsetuntoon.

Natura- ja rantojensuojeluohjelmien ohella myös eräiden muiden suojeluohjelmien
toteuttamisen yhteydessä on ympäristöministeriön ja maatalous- ja maanomistajajärjes-
tön välillä käyty kiivaita kamppailuja. Yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksissa
näitä kysymyksiä on pidetty eräänlaisina epäkysymyksinä, joista on useimmiten vaiettu –
näin esimerkiksi hiljattain ilmestyneessä maatalouden ja maaseudun ympäristöpoliittisia
uudistuksia käsittelevässä artikkelissa (ks. Palviainen ja Eisto 2000). Tälle puhumatto-
muudelle ja kirjoittamattomuudelle on varmaan useita syitä. Ensimmäiseksi tulee mie-
leen, ettei ympäristöpolitiikka ja sen suunnittelu ole ollut erityisen vuorovaikutteista.
Kyseessä on pikemminkin ollut ympäristövaltion määräyksiin perustuva politiikka, jonka

205. Uudessa, 1.3.2000 voimaan tulleessa perustuslaissa todetaan omaisuuden suojasta 15§:ssä seu-
raavasti: ”Jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen
täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.” Sen 20 §:ssä kiinnitetään myös huomiota kansalaisten
vastuuseen ympäristöstä: ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuu-
riperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelli-
seen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”
(Suomen perustuslaki 2000, 12 ja 14.) 
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kohteina ovat olleet viljelijät. Myös MTK:n perinteisen jyrkät kannanotot luonnonsuoje-
lukysymyksissä ovat liittäneet sen esittämät ajatukset menneeseen maailmaan, jossa maa-
talous-teollinen blokki käytti poliittisine verkostoineen suurta valtaa. Näitä taustoja vasten
luonnonsuojelun ja maatalouden välisten konfliktien tutkiminen yhteiskunnallisen oikeu-
denmukaisuuden näkökulmasta on jäänyt puutteelliseksi tai sitä on kriittisesti tutkinut
vain pellervolainen liike. Joka tapauksessa oikeudenmukaisuuskysymyksen esiin nosta-
minen on vähenevän ja heikentyvän maatalousväestön näkökulmasta merkittävä yhteis-
kunnallinen kysymys. Merkittävä on myös kysymys siitä, millä tavalla luonnonsuojelua
jatketaan tulevaisuudessa. Loppuiko suojelu Naturaan?

Keskeisen kysymyksen suojelussa muodostaa korvausten suuruus. MTK on edellyttä-
nyt eri suojeluohjelmien kohdalla nk. täyden korvauksen periaatetta, mikä ei järjestön
mukaan eri yhteyksissä ole toteutunut ja minkä ei pakkolunastusten yhteydessä katsota
tarpeelliseksikaan toteutua. Henrik Ungern (1998, 33–34) tarkastelee täyden korvauksen
periaatetta lähinnä lunastuslain (LunL = Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk-
sien lunastamisesta 29.7.1977/603; erityisesti LunL 30.1–2 §) näkökulmasta. Siinä erote-
taan toisistaan objektiivinen käypä arvo, subjektiivinen arvo sekä yleensä myös odotus-
arvo. Objektiivisella käyvällä arvolla tarkoitetaan lähinnä todennäköistä kauppahintaa.
Subjektiivisella arvolla tarkoitetaan taas kohteen erityistä arvoa luovuttajalle. Se otetaan
huomioon myös haitan- ja vahingonkorvauksissa. Odotusarvolla viitataan omaisuuden tai
etuuden odotettuun tuottoon tulevaisuudessa. Keskeisin ongelma onkin liittynyt subjektii-
visen ja odotusarvon arviointiin ja korvaamiseen. Subjektiiviseen arvoon voidaan ainakin
periaatteessa, vaikkakaan ei aina taloudellisen arvon näkökulmasta, laskea kuuluvaksi
myös omaisuuden ja etuuden ei-rahallisen eli jonkinlaisen tunnearvon. Tämän muuttami-
nen rahaksi on erityisen ongelmallista. Siksi korvauskysymyksissä on suojelupäätösten
osalta ollut vaikea päästä yhteisymmärrykseen suojelijoiden ja maiden omistajien välillä.

MTK:n vastustus suojelualueiden perustamista kohtaan on ollut periaatteiltaan saman-
kaltaista, minkä ympäristötutkijat ovat määritelleet käsitteellä NIMBY (not-in-my-backy-
ard). Tällöin kyse on ollut kaatopaikkojen, moottoriteiden tai saastuttavan teollisuuden
sijoittamisesta ylä- ja keskiluokkien asuttamille alueille ja sitä vastaan käydystä kamppai-
lusta. Luonnonsuojelualueiden perustamisessa Suomen periferioihin kyse on ollut kään-
teisen eli luonnonsuojelullisin perustein tapahtuneen maaseutuympäristöön puuttumisen
vastustamisesta.

Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta NIMBY -käsitteestä on myös
muita versioita, jotka liittävät sen selkeämmin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden
näkökulmaan eli siihen, kuinka ympäristön pilaantumisesta kärsivät useimmiten juuri eri-
laisten vähemmistöjen ja alempiin sosiaaliryhmiin kuuluvien ihmisten asuttamat alueet.
Ylä- ja keskiluokkien asuinalueilla on toimittu NIMBY -periaatteen mukaisesti. Tähän
liittyen esimerkiksi Suomessa on pidetty itsestään selvänä, että niin luonnonsuojelualueet
kuin ydinvoimalat ja -jätteetkin sijoitetaan suhteellisen syrjäisille alueille tai ainakin suur-
ten keskusten ulkopuolelle. Silloin, kun jätteiden, ympäristöllisesti ongelmallisten teolli-
suuslaitosten ja läpikulkuteiden sijoituspäätökset on Yhdysvalloissa tehty mustien asuin-
alueille, on siihen viitattu käsitteellä PIBBY (place-in-black’s-backyards). Tätä voitaisiin
Suomessa lukea sääntönä, että sijoita pohjoisille ja itäisille maaseutualueille. Paikallisten
asukkaiden vastustamien luonnonsuojelualueiden perustamiseen voidaan puolestaan vii-
tata amerikkalaisperäisellä käsitteellä LULU (locally unwanted land uses). (Bullard 1990,
4–5.)
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Tällaista perifeeristen alueiden käyttöä luonnonsuojeluun ei Suomessa juurikaan ole
pohdittu yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Jatkossa olisikin tar-
peen kysyä, mitkä ovat olleet näiden toimien todelliset sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuu-
riset vaikutukset syrjäseuduilla. Kyse olisi lainsäädännössäkin edellytetystä SVA -menet-
telystä suurten suojeluhankkeiden yhteydessä. MTK:han viittasi edellä siihen, ettei
SVA:ta oltu tehty esimerkiksi Natura-alueiden perustamisen yhteydessä. 

Tunnettua myös on, että ympäristöliikehdintä on aina 1800-luvulta lähtien perustunut
ylä- ja keskiluokkaisten ryhmien toimintaan. Näin ollen sitä voidaan osin pitää ainakin
jossain määrin myös elitistisenä toimintana. Tämä elitismi ei kuitenkaan ole aina yksikä-
sitteistä. Niinpä esimerkiksi Bullard (1990, 11) erottaa toisistaan erilaisia näkökulmia eli-
tismiin. Näitä ovat rakenteellinen, ideologinen ja vaikutuksiin keskittyvä näkökulma.
Ensiksi mainittu näkökulma viittaa yksinomaan siihen tosiasiaan, että ympäristöliikkeiden
edustajat ovat pääasiassa peräisin ylemmistä ja keskiluokista, mikä on todettu esimerkiksi
tutkittaessa Suomen 1970- ja 1980-lukujen vaihteen ympäristöliikkeisiin osallistuneita
(esim. Järvikoski 1980). Ideologia taas toimii verukkeena sille, että ympäristöpoliittiset
uudistukset aiheuttavat useimmiten kustannuksia tavallisille kansalaisille environmenta-
listien itsensä hyötyessä niistä ainakin symbolisella tasolla. Vaikutusten osalta elitistinen
ympäristöpolitiikka on luonteeltaan regressiivistä aiheuttaen kustannuksia vähäosaisille.
(Bullard 1990, 11.)

Ympäristöpoliittiset toimijat jakautuvat a) environmentalisteihin, b) sosiaalista oikeu-
denmukaisuutta kannattaviin ja c) taloudellista kasvua kannattaviin. Environmentalistit
ovat kiinnostuneita ennen muuta vapaa-ajan ja virkistäytymisen mahdollisuuksista, erä-
maiden suojelusta, fyysisten resurssien riittävyydestä, saastumisen ehkäisemisestä ja talo-
udellisen toiminnan ympäristöpoliittisesta sääntelystä. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
kannattajat, jotka Yhdysvalloissa muodostavat oman yhteiskunnallisen liikkeensä, kiinnit-
tävät huomiota kansalaisten perusoikeuksiin, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, mah-
dollisuusrakenteiden laajentamiseen, taloudelliseen liikkuvuuteen ja institutionaaliseen
diskriminaatioon. Taloudellisen kasvun kannattajat taas ovat kiinnostuneita voiton maksi-
moinnista, tuotannon kasvusta, talouden vakaudesta, vapaan markkinatalouden edistämi-
sestä ja sääntelyn purkamisesta. (Bullard 1990, 11.) MTK:n sosiaaliset rakenteet (vrt. mt,
81) ja näkemykset ovat lähinnä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannattajien näkemyk-
siä. Niissä huomioidaan erityisesti suojelun maataloudelle ja maaseudulle aiheuttamat
epävarmuudet, kustannukset ja erilaiset toiminnallis-käytännölliset ongelmat. MTK:n
tilanne ja käsitykset kuitenkin poikkeavat Bullardin esittelemistä tapauksista, joissa
ympäristöhaittojen kohteina olivat vähän taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista pääomaa
omaavat ihmiset. MTK:n ympäristöuudistusten toteuttamista koskevassa kritiikissä kiin-
nitetään toistuvasti huomiota vain uudistusten kannattavuutta heikentäviin vaikutuksiin ja
käytännöllisiin vaikeuksiin toteuttaa näitä uudistuksia. 

Elitistinen ja keskiluokkainen luonnon- tai ympäristönsuojelu näyttäytyy usein pelkäs-
tään fyysisenä ja luonnontieteellisesti perusteltuna toimintana, eikä siinä juurikaan puu-
tuta suojelun yhteiskunnallisiin jakovaikutuksiin tai alempiin sosiaaliryhmiin kuuluvien
asemassa tapahtuviin muutoksiin. Kyse voi olla myös uudesta environmentalismin institu-
tionaalistumisen vaiheesta, jossa toiminnan painopiste on siirtynyt yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen ja lobbaukseen paikallisen yhteistoiminnan sijasta (esim. Bullard 1990, 1).
Kahtiajakoa environmentalismissa tosin on siten, että paikallisia ja muitakin – usein hyvin
radikaaleja – ympäristöliikkeitä on toiminnassa ja uusia syntyy jatkuvasti.



187
1990-luvulla keskustelu maanomistusoikeudesta ja sen turvasta perustuslain mukaan
oli Maataloustuottajassa vilkasta. MTK antoi mm. lausunnon206 luonnonsuojelun oikeus-
turvatyöryhmän mietinnöstä vuonna 1993. Työryhmän ehdotus sisältää myös “säännök-
set luonnonsuojelusuunnitelmien laatimisesta, hyväksymisestä, maanomistajien ja muiden
asianosaisten tahojen kuulemisesta sekä muutoksenhausta”. Lausunnossaan MTK toteaa,
että pitää tärkeänä luonnonsuojelun periaatepäätösmenettelyn kirjaamisen luonnonsuoje-
lulakiin: “Työryhmä ehdottaa, että luonnonsuojelusuunnitelman hyväksymistä koskevaan
päätökseen voidaan hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus
luonnonsuojelusuunnitelman hyväksymistä koskevassa asiassa olisi niillä, joiden etua tai
oikeutta asia koskee (asianosaiset) ja kunnilla sekä Suomen Kuntaliitolla, MTK:lla ja
Suomen Luonnonsuojeluliitolla. Laajennusta vallinneeseen oikeuskäytäntöön on kuntien
ja merkittävien valtakunnallisten järjestöjen mahdollisuus muutoksenhakuun.” MTK ei
hyväksy toimenpidekieltojärjestelmää, vaikka siihen voitaisiinkin hakea muutosta läänin-
hallitukselta. MTK pitää ongelmallisina myös toimenpidekieltojärjestelmää, korvauk-
sissa esiintyviä puutteellisuuksia ja suojelualueiden lunastuksesta tehtävien päätösten
hitautta erilaisine valituskäsittelyineen. Korvausongelmien ratkaisemiseksi MTK ehdottaa
korvausten jaksottamista. 

Vuoden 1994 keväällä MTK puuttuu lausunnossaan207 luonnonsuojelulakityöryhmän
välimietinnöstä ensi kertaa kansainväliseen ja samalla Euroopan unionin ympäristönsuo-
jeluun. Lausunnon alussa MTK katsoo, että “työryhmän jatkotyössä tulisi selvästi tehdä
ero niitten määräysten ja säännösten välillä, jotka ovat Suomea juridisesti pakottavat ja
niiden säännösten välillä jotka, ovat vapaaehtoisia tai suositusluontoisia. … Käsityk-
semme mukaan työryhmä haluaa antaa kansainvälisille sopimuksille laajempaa juridista
vaikutusta kuin mitä ne edellyttävät.” Lausunnossa puututaan edelleen korvausten mää-
räämiseen. Työryhmän käsitystä siitä, että Eurooppa-oikeus ei edellyttäisi minkäänlaista
korvausta käytön rajoituksista, MTK pitää virheellisenä. Keskustelua käydään myös
EU-direktiivien ohjaavuudesta. Tässä yhteydessä katsotaan EU-direktiivien pelkästään
luovan pohjan tietyille tavoitteille. Menettelytapojen katsotaan olevan kunkin valtion
itsensä ratkaistavissa.

MTK:n ympäristödiskurssissa lähdetään liikkeelle juridisista määrittelyistä, joten kes-
keinen viittauskohta oli 1990-luvun alkupuolelle Suomen perustuslain yksityisomistuk-
selle tarjoama suoja. Omistusoikeudessa painotettiin maanomistajan absoluuttista oikeutta
maahansa, johon ei järjestön mukaan olisi tullut luonnonsuojelullisistakaan syistä puuttua
ilman perustuslain määräämää järjestystä. Tätä tulkintaa vasten kiintoisan lähtökohdan
tarjoaa Sheryl D. Breenin (2001) kehittelemä ekosentrinen omistuskäsitys, jossa omistus-
oikeus alistetaan ekologisten periaatteiden toteuttamiselle. Tässä käsityksessä, jonka
kehittely on kuitenkin vasta aluillaan, puututaan muun muassa siihen seikkaan, että omis-
tus on kuitenkin lopulta aina suhteellista. Breen (2001, 47–48) kutsuukin omistusoikeutta
sosiaalisesti ja kulttuurisesti konstruoiduksi kategoriaksi. Muita, lähinnä ekosentrisen
määrittelyn tarjoamia lisämääreitä ovat ekosysteemin asettamien rajoitteiden priorisointi,
maanomistus nähtynä jäsenyytenä ekosysteemiin, paikallisuuden merkityksen korostami-

206. Lausunto ympäristöministeriölle luonnonsuojelun oikeusturvatyöryhmän mietinnöstä
23.6.1993. MT 8/1993, 28–29.

207. Lausunto ympäristöministeriölle luonnonsuojelulakityöryhmän välimietinnöstä 8.4.1994. MT 5/
1994, 28–29.
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nen ja myös maanomistuksen näkeminen osana laajenevaa ekologista tietämystä. Tästä
näkökulmasta ekosysteemin edut asetetaan etusijalla vaikkei omistusoikeuden merkitystä
– olipa se sitten yksityistä tai valtiollista – priorisoida tai katsota merkityksettömäksi.
Kyse on siitä, kuinka omistusoikeuden ja ympäristön arvoja painotetaan eri tilanteissa.
Mielenkiintoinen on kuitenkin huomion kiinnittäminen paikallisuuteen. Tämä näyttäisi
implikoivan sen, ettei samaa kaavaa toteuttavaa painotettujen intressien järjestelmää tulisi
soveltaa universaalisti vaan paikalliset olosuhteet huomioiden. Tätä taustaa vasten
ylhäältä alas suuntautuva hallinnointi saattaa tuottaa paikallisella tasolla ongelmallisia
seurauksia. Ympäristöpolitiikan alueellisen ja paikallisen herkkyyden ja post-ekologisti-
sen politiikan kehittäminen olisi siis perusteltua myös ekosentrisestä näkökulmasta.

4.5 Saastuminen ja ympäristön pilaantuminen

Keskustelua ympäristön saastumisesta on käyty jo ainakin 1960-luvulta lähtien. Uutta
pontta saastumiskeskustelu sai 1970-luvulla eli ympäristöajattelun vastaproduktionistisel-
la (Spaargaren 2000, 41–43) kaudella, jolloin ympäristönsuojelun välttämättömänä edel-
lytyksenä pidettiin tuotannon ja kulutuksen rajoittamista. 1980-luvun alussa MTK:n pii-
rissä oltiin tietoisia ennen muuta teollisuuden ja liikenteen aiheuttamista saasteista. Sen
sijaan maatalouden aiheuttamasta vesistöjen saastumisesta ei tuolloin vielä ollut MTK:ta
vakuuttavaa tutkimustietoa. Näin ollen maatalouden merkitys ympäristön saastuttajana
nähtiin usein marginaalisena.

Sisäasiainministeriön osastopäällikkö Olli Ojala208 ilmaisee kuitenkin jo vuonna 1980
esitelmässään huolestuneisuutensa maatalouden aiheuttamista ympäristöongelmista ja
mainitsee näistä erityisesti maa- ja metsätalouden päästöt vesistöihin. Samassa seminaa-
rissa alustanut emäntä Raili Puhakkakin on huolestunut maatalouden aiheuttamista ongel-
mista mutta toteaa maatilatalouden olevan kuitenkin “yksi vähiten luontoa turmelevia
elinkeinoja”.209 Yleensä 1980-luvun alkupuolen keskustelua leimaa saastumisen ja
ympäristön pilaamisen näkeminen maatalouden ulkopuolisena ongelmana: teollisuuden,
liikenteen, yhdyskuntien päästöt sekä ulkomailta tulevat laskeumat nähdään pääasiallisina
saastumisen lähteinä samalla, kun maatalouden osuus päästöistä marginalisoidaan. 

MTK:n periaate- ja tavoiteohjelmassa210 vuodelta 1982 todetaan saastumiseen liitty-
vistä kysymyksistä seuraavasti: “Ympäristölainsäädäntöä tulee kehittää niin, että maape-
rän, ilman ja vesien saastuminen estyy. Ympäristöhallintoa tulee tehostaa ottamalla ympä-
ristönhoitoon ja luonnonvaroihin liittyvät näkökohdat elimelliseksi osaksi suunnittelua ja
päätöksentekoa kunkin hallintohaaran yhteydessä.” Hallinnon tehostamista ajetaan tässä
eräänlaisella hallinnonhaarat läpäisevällä periaatteella, mikä on liittyy MTK:n ympäristö-
ministeriön perustamista vastustavaan kantaan. Keskeisen jaon MTK:n suhtautumisessa
saastumiseen muodostaa yhtäältä suhtautuminen maatalouden ulkopuolisiin uhkiin ja toi-
saalta maatalouden aiheuttamaan saastumiseen. Seuraavassa näitä on tarkasteltu erikseen.

208. Olli Ojala: Maatilatalous ja ympäristöpolitiikka. MT 10/80, 28–30.
209. Raili Puhakka: Ympäristökysymykset viljelijän silmin. MT 9/80, 16–18.
210. MTK:n periaate- ja tavoiteohjelman yhteenveto. MT 8/1982, 16–18.
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4.5.1 Maatalouden päästöt suhteessa sen ulkopuolisiin ympäristöuhkiin

Jo 1980-luvun alkupuolella oltiin myös huolestuneita Suomen ulkopuolelta tulevista
ilmansaasteista, niiden vaikutuksista viljelysmaahan ja erityisesti metsiin. Yhtäältä erääs-
sä artikkelissa selostetaan Saksan tilannetta211: “ ... pahimmaksi ongelmaksi on viime
vuosina tullut metsien ilman saasteista johtunut tuhoutuminen. Tällä hetkellä arvioidaan,
että maan metsistä on saastuneen ilman takia kuollut n. 8 %. ... Metsätuhot ovat näin
ollen muodostuneet jo kansalliseksi ongelmaksi. ... Toinen vaikea ongelma on asukkai-
den aiheuttamat metsätuhot.” Euroopan maatalousjärjestön eli CEA:n kokous Wiesbade-
nissa syyskuussa 1983212 on huolestunut koko Euroopan tilanteesta: “Euroopan teollisu-
us syytää taivaalle tällä hetkellä n. 60000 tn vuodessa rikkiä ja erilaisia muita
myrkkypäästöjä, joiden vaikutus on ilmiselvä laajalla alueella. Länsi-Saksassa ilmiö
havaittiin jo 20 vuotta sitten, mutta silloin siihen suhtauduttiin välinpitämättömästi. Nyt
tilanne Saksan Liittotasavallassa on niin vakava, että lähes 10 % metsistä on täysin kuol-
lut. ... Päästöjen vaikutus on myös heijastunut vesiin, joita käytetään mm. peltojen kastel-
uun. ... monissa maissa on löydetty merkittäviä vaurioita havupuista. Tämä ongelma on
myös havaittu viime vuosina Suomessa. … Ongelmaan pitäisi välttämättä löytää kansain-
välinen ratkaisu, sillä lähinnä Keski-Euroopan maiden aiheuttamat päästöt eivät luonnol-
lisestikaan tunne valtakunnan- eikä poliittisia rajoja.”

Toisaalta huolestuneisuus liittyy myös Suomen asutuskeskusten ja teollisuuden aiheut-
tamaan ympäristön saastumiseen. Pääosin Suomen luonto kuitenkin nähdään puhtaana ja
pilaantumattomana, ja huolestuneita ollaan ulkomailta tulevista ilmansaasteista ja “happo-
sateista”.213 Ilmansaasteiden torjuminen nähdäänkin uuden ympäristöministeriön keskei-
simpänä tehtävänä. Kannanoton tavoitteena onkin suunnata ympäristöministeriön huomi-
ota teollisuuden ja yhdyskuntien saasteilta suojautumiseen.

Markku Suojanen käsittelee vuoden 1984 viimeisessä numerossa ympäristökysymys-
ten esille nousua yhteiskunnallisessa keskustelussa ja politiikassa. Syinä ympäristökysy-
mysten aktualisoitumiseen hän näkee artikkelissaan214 elintason nousun ja vapaa-ajan
lisääntymisen, mikä on saanut ihmiset kiinnostumaan omasta elinympäristöstään.
Ympäristökysymykset ovat hänen mukaansa tulleet esille myös “esim. ns. vihreässä liik-
keen kannatuksen lisääntymisenä teollistuneissa maissa. Myös poliittiset puolueet ovat
omaksuneet innolla näitä vihreitä ajatuksia. Selvänä osoituksena tästä ovat viimeiset kun-
nallisvaalit. Vaaleissa oli keskeisesti esillä erilaisia ympäristöteemoja ja erityisesti
pääkaupunkiseudulla oli vihreiden menestys merkittävä.“ Tässäkin artikkelissa
ympäristöteemaa käsitellään hyvin yleisellä tasolla. 

Myös MTK:n ympäristöohjelmassa215 vuodelta 1989 korostetaan saastumisen aiheut-
tamia ongelmia: “Koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta on ympäristön saastuminen
keskeinen ongelma. Joka vuosi aavikoituu tuhansia neliökilometrejä viljelykelpoista
maata, ilman kautta kulkeutuvat saasteet vaurioittavat metsiä, puhtaan juomaveden saanti
tulee yhä vaikeammaksi. Otsonikadon sekä kasvihuoneilmiön tuhoisia vaikutuksia ympä-

211. Seppo Kallio: Ympäristökysymykset korostuvat Saksan maatalouspolitiikassa. MT 5/83, 20–21.
212. Seppo Kallio: Konkreettiset esitykset puuttuivat – CEA:n keskusteluista. MT 11/83, 14–15. 
213. Kalevi Laaksonen (OL): Ympäristönsuojelu maksaa. MT 10/83, 16–17.
214. Markku Suojanen: Ympäristönsuojelu ja maatalous. MT 12/1984, 10–11.
215. Ympäristöohjelma. MT 11/1989, 6.
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ristölle ei osata edes arvioida. Suomessakin ympäristön pilaantuminen on jo nähtävissä.
Ilman saasteet ovat heikentäneet metsiemme terveyttä huolestuttavasti. Teollisuudesta,
asutuksesta sekä maa- ja metsätaloudesta peräisin olevat ravinteet ovat rehevöittäneet
vesistöjä. Voimakkaasti kasvanut liikenne ja energiatuotanto ovat lisänneet maaperän ras-
kasmetallipitoisuuksia. Kulutustavaroiden käytön nopea kasvu elintason nousun myötä on
samalla tehnyt jäte- huollon yhä ongelmallisemmaksi.” Ohjelmassa otetaan ensimmäisiä
kertoja myös maatalouden vaikutukset ympäristön saastumiseen vakavasti. Toinen huo-
mionarvoinen piirre on, että ympäristöongelmia tarkastellaan globaalista perspektiivistä
(vrt. Spaargaren 2000, 41 ja 61–64), mikä on yleensä ollut harvinaista Maataloustuotta-
jassa.

Ympäristöministeriön ehdotusta vesiensuojelun tavoiteohjelmaksi vuoteen 1995 kosk-
evassa MTK:n lausunnossa216 todetaan, että maatalous asetetaan työryhmän ehdotuksessa
selvästi eriarvoiseen asemaan muihin vesistön kuormittajiin verrattuna. Lausunnossa
todetaan työryhmän ehdottavan, että “yhdyskuntien jätevesien purkualue pyritään vesien-
suojelutoimin saamaan vähintään tyydyttäväksi. Maatalouden huuhtoutumisvesiltä edelly-
tetään sen sijaan lähes juomakelpoisuutta. MTK katsoo, että tasovaatimukset tulisi olla
kaikille samat.” Toisena esimerkkinä maatalouden eriarvoisesta kohtelusta mainitaan
“400 ongelmakaatopaikkaa, jonne “vuosikausia on kuljetettu muiden jätteiden ohella
ongelmajätteet kuten myrkyt, akut, jäteöljytynnyrit, paristot, lääkkeet yms. Tällaiset kaa-
topaikat ovat todella merkittävä uhka ja tikittävä aikapommi pohjavesille ja paikoin myös
pintavesille. MTK pitää uskomattomana, ettei vesiensuojelun tavoiteohjelmaan saada kaa-
topaikoista muuta lausumaa kuin, että tehostetaan kaatopaikkojen ympäristölle aiheutta-
mien haittojen torjuntaa.”

Lisäksi “viranomaisten suhteellisuudentajun puutetta” osoittaa lausunnon mukaan se,
että teollisuudelle asetetaan liian “löysiä” ympäristötavoitteita. Maatalouden ja teollisuu-
den aiheuttaman kuormituksen vertailusta työryhmän todetaan mietinnössään esittävän
“omin päin”, että “karjatalouden aiheuttama vesistön kuormitus lopetetaan ja vanhojen
karjasuojien lannan ja puristenesteiden varastointi, käsittely ja levitys saatetaan tasolle,
jota uusilta tuotantoyksiköiltä nykyisin edellytetään. MTK pitää työryhmän ehdotusta
kohtuuttomana ja omavaltaisena neuvottelukunnan ehdotuksen kiristämisenä. Yhtä hyvin
työryhmä voisi esittää, että selluteollisuuden tai yhdyskuntien jätevesien päästöt vesistöön
lopetetaan ja että vanhoilta luvan nojalla toimivilta teollisuuslaitoksilta vaaditaan saman-
laiset miljoonainvestoinnit jätevesien puhdistuslaitteisiin kuin Metsä-Botnian Äänekos-
ken tehtaalta.” MTK vastustaa “jyrkästi” kyseistä ehdotusta edellyttäen sen muuttamista
lievempään muotoon, jossa ehdotettaisiin vain karjatalouden välittömän kuormituksen
vähentämistä ja “mahdollista” ehkäisemistä “tehostamalla valvontaa ja neuvontaa”.

Tarkastellessaan maataloutta suhteessa muihin vesien saastuttajiin Merja Jantunen217

näkee ongelmallisiksi ilman kautta leviävän vesien happamoitumisen sekä turkistarhauk-
sen. Pohjois-Karjalassa tehtyihin tutkimuksiin perustuen myös metsätalouden eli metsä-
ojitusten, hakkuiden ja lannoituksen vaikuttavan selvästi vesistöjen tilaan, sillä lannoituk-
sen myötä “vesistöjen ravinnepitoisuudet kasvavat, vesistöt hitaasti rehevöityvät ja niiden

216. Lausunto vesiensuojelun tavoiteohjelmaksi vuoteen 1995 ympäristöministeriölle 29.3.1988. MT
5/1988, 29–30.

217. Merja Jantunen (maat. ja metsät. yo, MTK): Kuka Suomen vesistöjä saastuttaa? MT 9/1988, 10–
11.



191
käyttökelpoisuus esimerkiksi kalavesinä vähenee.” Artikkelissa todetaan, että muita maa-
ja metsätalouteen liittyviä kuormituslähteitä ovat “vesistörakentaminen, turvetuotanto,
haja-asutus ja kalankasvatus”. Niiden vaikutukset voivat alueellisesti olla jopa merkittä-
vimpiä. Edelleen artikkelissa todetaan eri kuormitustekijöiden yksittäisvaikutusten arvioi-
misen olevan vaikeaa ja alueellisten vaihtelujen kuormituksessa olevan suuria. Kun siis
esimerkiksi turpeesta on Maataloustuottajassa kirjoitettu hyvin myönteiseen sävyyn, on
Jantusen artikkeli ensimmäisiä, joissa kiinnitetään huomiota myös sen ympäristövaiku-
tuksiin.

Maatalouden aiheuttamista päästöistä käyty keskustelu oli 80-luvun lopulla erityisen
vilkasta. Niinpä puheenvuorossaan218 kantaa otti myös puheenjohtaja Heikki Haavisto.
Hän aloittaa kirjoittaa, että maatalouden ulkopuoliset ympäristöuhkat muodostavat kes-
keisen ongelman ja että teollisuudelle ja energian tuotannolle olisi asetettava tiukempia
päästönormeja. Hän korostaa myös vesien puhtauden tärkeyttä mutta katsoo edelleen, että
vesien saastumisen estämiseksi olisi paljon tehtävissä teollisuuden ja yhdyskuntien pääs-
töjä rajoittamalla. Pakinoitsija Lumimies219 pitää ilman kautta kulkeutuvia saasteita
maatalouteen suhteutettuna huomattavasti vakavampina ympäristöongelmina. Pakinassa
korostuu tarve siirtyä puolustusasetelmista reaktiivisempaan suuntaan. Tutkimuksia
maatalouden saastuttavasta vaikutuksesta on hänen mukaansa liian vähän. Niitä pitää
saada lisää, jotta epämääräiset vihjailut ja turhat tunteenomaiset sormella osoittelut vähen-
tyvät. MTK:n pitäisikin pakinoitsijan mukaan tehdä omia selvityksiä ympäristömme saas-
tumisesta. Toisena keinona Lumimies näkee sivilisaatiokriittisen strategian keskustel-
taessa ympäristön saastumisesta ja pilaantumisesta. Hänen mukaan puolustusasemista on
siirryttävä “selkeään hyökkäykseen urbanisoituvaa yhteiskuntaa kohtaan”: “Kaupunkien
aiheuttamat jätehuolto-ongelmat eivät ole vielä tiedossamme, mutta ilmeisesti ne pahentu-
vat päivä päivältä. Jos yhteiskunnan enemmistö on ehdottelemassa erilaisia saastemaksuja
maaseudulle, voisi MTK tehdä myös samanlaisia veroesityksiä kaupunkilaisten asumisen
johdosta. Kohteita ja asioita kyllä löytyy.”

Ympäristörikoksia käsitellään MTK:n lausunnossa220 oikeusministeriölle rikoslakipro-
jektin ehdotuksesta kokonaisuudistuksen II vaiheen osalta tammikuussa1990. MTK
korostaa ympäristörikosten sanktioinnin tärkeyttä. Samalla se myös katsoo maa- ja metsä-
talouden joutuvan usein kärsimään rikoksista, kun esimerkiksi teollisuusyritys on pilannut
vesistöjä, metsiä tai viljelysmaita.

Maataloustuottajain Uudenmaan Liitto osallistui 1980-luvun lopulla alueella toimi-
vien vesien- ja ilmansuojeluyhdistysten toimintaan. Kokemuksia yhteistyöstä se pitää var-
sin myönteisinä. Aihetta käsittelevässä artikkelissa221 vuodelta 1990 todetaan huolestu-
neisuuden ilman laadusta olevan lisääntymässä: “Yhdistyksen tekemät tutkimukset ovat
olleet metsänomistajien kannalta mielenkiintoisia ja ne on huomioitu näyttävästi myös
valtakunnallisissa tiedotusvälineissä. Mm. selvitykset kotimaisten rikkipäästöjen oletet-
tua suuremmasta osuudesta metsiin kohdistuvissa rikkilaskeumissa antavat ajattelemisen
aihetta. Eri tutkimuksissa on käynyt ilmeiseksi, että metsissä, ja etenkin havumetsissä,

218. Heikki Haavisto (Puheenjohtajan puheenvuoro): Ympäristöä suojelemaan. MT 11/1989, 4–5.
219. Lumimies: Syytökset ympäristöhaitoista. MT 11/1989, 9.
220. Lausunto oikeusministeriölle rikoslakiprojektin ehdotuksesta kokonaisuudistuksen II vaiheen

osalta 8.1.1990. MT 4/1990, 24–25.
221. Pentti Piipari (toiminnanjohtaja, Uudenmaan Liitto): Kokemuksia vesien- ja ilmansuojeluyhdis-

tysten toiminnasta Uudellamaalla. MT 10/1990, 26–27.
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rikkilaskeumat ovat huomattavasti korkeammat, kuin mitä on tuotu esille. Metsämme
toimivat eräänlaisina rikkinieluina sille osalle rikkiä, joka kerääntyy metsään kuivalaskeu-
man muodossa, siis kuivina aikoina.” Artikkelissa tuodaan myös esiin selkeästi se erot-
telu, joka kulkee maataloudelle ulkopuolisten ja maatalouden aiheuttamien
ympäristöongelmien välillä: yhtäältä maataloutta syytetään ravinnepäästöistä mutta
toisaalta erityisesti “maatilalle tärkeät metsät kärsivät ilman saasteista”.

Markku Nevala viittaa alustuksessaan222 MTK:n 75-vuotisliittokokouksessa vuonna
1992 ympäristöongelmien globaaliin merkitykseen. Suhtautumisen ympäristökysymyk-
siin Nevala näkee olevan kahtalaisen. Yhtäältä jotkut “uskovat vakaasti, että tekninen ja
tieteellinen kehitys pystyy ratkaisemaan tulevaisuudessa maailman voimakkaasti kasva-
van väestön ravinto-ongelmat. Samalla tavoin jotkut pitävät varmana, että ympäristön
saastuminen ja luonnon tasapainon järkkyminen pystytään tulevaisuudessakin hoitamaan
järkevällä tavalla.“ Toisaalta kuitenkin “ympäristöstä kiinnostuneet ekonomistit ja ympä-
ristötieteilijä tulevat päivä päivältä pessimistisemmiksi sen kysymyksen suhteen, voiko
maailman väestö selviytyä nykyisellä linjalla. Heidän mielestään vaaditaan rajuja ja suu-
ria muutoksia ihmisten yleisiin toimintatapoihin, tuotannon tehokkuuteen ja muihin asioi-
hin, jos maapallo halutaan säilyttää pitkälle tuleville sukupolville.” Nevala korostaa var-
haisemman ympäristöajattelun hengessä sitä, että teollisen tuotannon jatkuvalle tehosta-
miselle on tulossa rajoja vastaan. Eräissä osissa maailmaa maatalouden tuotantoedellytyk-
set ovat heikentyneet pysyvästi. Hänen mukaan “luonnon riistoon” perustuvaa tuotannon
tehostamista ei voi jatkaa “äärettömästi”. 

Samassa seminaarissa myös puheenjohtaja Heikki Haavisto tarkastelee puheessaan223

huolestuneena ympäristökysymyksiä nähden ne kuitenkin ennen muuta maatalouden
ulkopuolisina uhkina: “Kasvihuoneilmiö etenee. Se kohottaa maapallon keskilämpötilaa
vaikka kasvihuonekaasujen päästöt lopetettaisiin heti. Metsien häviäminen johtaa maapal-
lon keuhkojen pienentymiseen ja eläin- ja kasvilajiston köyhtymiseen. … Laajamittainen
eroosio tuhoaa vuosittain puolen Suomen verran viljelymaata. Puhtaan veden varastot
vähenevät kaikkialla maailmassa. Liikennepäästöt kuormittavat teollistuneiden maiden
suurentuvia kaupunkeja yhä voimakkaammin.”

Kesäkuussa 1995 ilmestyneessä artikkelissa224 tarkastellaan uutta jätelakia. Kyseisenä
vuonna voimaan tulleella lailla, jolla pyrittiin tukemaan kestävää kehitystä, korvattiin
vuonna 1971 annettu jätehuoltolaki. Jätelaissa on kirjoittajan mukaan “omaksuttu uusi
ajattelutapa, joka painottaa jäteongelmien ennaltaehkäisyä. Kautta jätelain kulkee ajatus
tuotteen ympäristö- ja jätehuoltoystävällisestä elinkaaresta. Se alkaa mahdollisimman hai-
tattomien raaka-aineiden säästeliäästä käytöstä tuotteen valmistuksessa ja päättyy käytön
kautta tuotteen hyödyntämiseen uudelleen.” Laissa on määritelty muun muassa “yleinen
huolehtimisvelvollisuus”, jonka mukaan kaikkien jätteen haltijoiden olisi otettava lain
tavoitteet huomioon. Elokuussa 1996 MTK puuttui myös ehdotukseen valtioneuvoston

222. Markku Nevala (toiminnanjohtaja, MTK): Kohti uutta tulevaisuutta. Alustus MTK:n 75v liitto-
kokouksessa Lahdessa 12.–13.6.1992. MT 6–7/1992, 8–11.

223. Heikki Haavisto (puheenjohtaja, MTK): Maasta kasvaa tulevaisuus. Puhe MTK:n 75-vuotisjuh-
lassa Lahdessa 14.6.1992. MT 6–7/1992, 22–25.

224. Anneli Tiainen (ympäristölakimies, MTK): Jätelain toteuttamisesta. MT 6–7/1995, 14–15.
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päätökseksi rakennusjätteistä.225 Päätösehdotuksen tavoitteena on kohottaa rakennusjät-
teiden hyödyntämisastetta 20–30 prosentista 50 prosenttiin vuoteen 2000 mennessä. Näin
rakennusalan yritykset voisivat saavuttaa säästöjä. Samalla myös kerättäisiin
ympäristökeskuksille tietoa rakennuspaikoilla syntyvistä jätteistä paikkakuntakohtaisesti.
MTK korostaa lausunnossaan erityisesti eri kuntien mahdollisuuksiin hyödyntää raken-
nusjätteitä.

1980-luvulla maatalouden päästöjä verrattiin lähes yksinomaan teollisuuden, liikenteen
ja yhdyskuntien päästöihin. Tämän tarkoituksena näyttäisi olleen osoittaa maatalouden
päästöjen vähäisyys. Tällainen defensiivinen argumentaatio kuitenkin väheni olennaisesti
1990-luvulla. Maatalouden etujen puolustamiseen ei enää riitä muihin elinkeinoihin ja
elämänalueisiin vertaamisen retoriikka, vaan perustelut on kohdennettava tarkemmin ja
tapauskohtaisesti.

4.5.2 Maatalouden päästöt

Tarkasteltavan ajanjakson ensimmäisiä, maatalouden aiheuttaman ympäristön pilaantumi-
sen ehkäisemiseen liittyneitä uutisia olivat keväällä 1982 vesihallituksen antamat ohjeet
vesiensuojelunäkökohtien huomioon ottamisesta sikalajätteiden käsittelyssä ja hyödyntä-
misessä sekä ohjeen soveltamisesta muille karjatalousjätteille.226 Asiaa käsittelevässä
uutisessa todetaan ohjeen valmistelusta, että “on kiitoksella pantava merkille vesihallituk-
sen tiivis yhteistyö maataloustuottajajärjestön kanssa”. Yhteistyön tuloksena on kirjoitta-
jan mukaan saatu aikaan ohjeet, jotka eivät “tarpeettomasti rajoita” lannan käsittelyä
mutta jotka edesauttavat vesien likaantumisvaaran valvontaa ja likaantumisen ennalta
ehkäisyä. Kirjoittaja toteaa myös, ettei vesien likaantuminen ole viljelijöidenkään edun
mukaista ja että ravinteiden tarkempi hyödyntäminen on tärkeää. Hän toteaa kuitenkin,
että luonnonolosuhteille ei voi mitään ja että ohjeet on otettava huomioon uusia karjarak-
ennuksia rakennettaessa. Varaumana hän sen sijaan esittää, että “vanhoilta tuotantoraken-
nuksilta sitä ei tulisi vaatia kuin selvissä vesienpilaantumistapaukissa”. Vesipiirien vesi-
toimistojen on huolehdittava siitä, että paitsi sadan sian sikaloista myös tietyn kokoisista
uusista ja peruskorjattavista navetoista ja kanaloistakin tehtäisiin ilmoitukset vesitoimis-
toille. MTK:n kanta oli, että valtion olisi korvattava karjankasvattajille ohjeiston edellyt-
tämistä toimista aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Jätehuoltolain muutoksessa edellytettiin, että siirtyminen järjestettyyn jätteenkuljetuk-
seen tapahtuu koko maassa vuoden 1983 huhtikuun alussa. Muutosta käsiteltiin eräässä
artikkelissa227 samassa kuussa. Uudessa laissa kunnat velvoitettiin hoitamaan jätteenkul-
jetus pääasiassa taajamissa. Vastaava viranomainen oli kunnanhallitus, ellei se antanut
tehtävää jonkin lautakunnan vastattavaksi. Kuljetuksen kustannuksista vastasi lakimuu-
toksen mukaan jätteen tuottaja. Mainitussa artikkelissa pohditaan jätteen kuljetusta
haja-asutusalueilla, jonka osalta kunnanvaltuusto voi päättää noudatettavaksi samoja

225. Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta valtioneuvoston päätökseksi rakennusjätteistä
30.8.1996. MT 9/1996, 26.

226. Johannes Ijäs: Valvontaohje karjatalousjätteiden käsittelystä. MT 8/82, 21.
227. Kari Haataja (OTK): Korjaako kunta jätteet? MT 4/83, 16–17.
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säännöksiä kuin taajamienkin osalta. Artikkelin mukaan tällöin tulisi edellyttää, että kul-
jetus toteutettaisiin “tarkoituksenmukaisesti”. Tarkoituksenmukaisuus edellyttäisi kirjoit-
tajan mukaan sitä, että ensin otettaisiin huomioon haja-asutusalueilla asuvien omat mah-
dollisuudet jätteiden kuljetukseen omin kustannuksin. Kirjoittajan mukaan lain hengen
mukaan kunnallinen jätteenkuljetus on tarpeen vain poikkeustapauksissa. Vesihuoltotyö-
ryhmän mietintöön vuoden 1994 alussa MTK on lausunnossaan228 suhteellisen tyyty-
väinen. Sen sijaan MTK vaatii rahoitusta ja suunnitteluapua haja-asutusalueiden vesihuol-
lon järjestämiseen ja pohjavesitutkimukseen.

Lausunnossa229 ympäristöministeriölle vesiensuojelun tavoiteohjelmasta MTK ottaa
ensimmäistä kertaa eksplisiittisesti kantaa maatalouden vesistöpäästöihin. Ympäristömi-
nisteriö nimitti neuvottelukunnan laatimaan tavoiteohjelmaa jo vuonna 1982. Vuonna
1987 valmistuneen mietinnön MTK toteaa olevan laajan. Ympäristöministeriö on edel-
leen tehnyt runsaasti tehtävänsä suorittamisen kannalta tarpeellisia tutkimuksia ja selvi-
tyksiä. Saastuttamisen päälähteiksi nähdään edelleen teollisuus – etenkin kemian-,
metalli- ja tekstiiliteollisuus – ja yhdyskunnat. Maatalouden merkitys saastuttajana näh-
dään kuitenkin suhteellisen vähäiseksi. Lausunnon mukaan esimerkiksi “luonnonhuuh-
toumaa ei ole läheskään aina pystytty erottamaan ihmisen aiheuttamasta huuhtoumasta.
Hajakuormitusongelmaa on lähestytty vuositason tilastojen valossa, eikä todellisista
vesistövaikutuksista käsin.” Täysin maatalouden aiheuttaman hajakuormituksen merki-
tystä ei siis kuitenkaan enää kiistetä, mutta lausunnossa korostetaan maatalouden aiheutta-
man kuormituksen vaihtelevan ajallisesti: “Vesiensuojelun kannalta kaikkein ongelmalli-
simpina aikoina eli kesäkuukausina  maatalouden osuus vesistöjen fosforikuormituksesta
on vain noin 5 %, kun taas teollisuuden ja yhdyskuntien osalle jää yli 80 %. Sen vuoksi
maatalouden osuutta vesistöjen pilaajana ei pidä liioitella, vaikka paikoin voidaankin
osoittaa, kuten Aurajokilaaksossa, että maataloudella on osuutta vesistöjen rehevöittä-
jänä.” Tiukkoja rajoituksia ei maataloudelle tule MTK:n kannan mukaan asettaa. Lisäksi
valtion tulisi rahoittaa päästöjä estäviä investointeja maataloudessa. 

Yleissävyisessä artikkelissaan230 MTK:n lakimies Kalevi Laaksonen toteaa, että vilje-
lijä on vastuussa oman ympäristönsä suojelemisesta mutta toteaa samalla viljelijöiden
suoriutuneen tehtävästään hyvin esimerkiksi maisemansuojelun osalta. Maiseman pilaa-
minen onkin hänen mukaansa tapahtunut pääosin viranomaisvalvonnassa tehdyn kaavoi-
tuksen vuoksi. Laaksonen kiinnittää huomiota myös ongelmajätteiden keräilyyn. Kun
kaava-alueilla kiinteistöjen tulee liittyä kunnan toimesta järjestettyyn jätehuoltoon, olisi
maatalouden voitava järjestää itse jätehuoltonsa. Laaksosen mukaan maatilojen jätehuol-
lossa on kuitenkin “toivomisen varaa”: “Siinä kun ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset
pitävät pihansa siistissä kunnossa, löytyy suomalaistilojen pihoilta ja nurkista monenlaisia
romuja ja jätekasoja. On purkkia ja purnukkaa, vanhaa autonromua, muovisäkkejä, kanis-
tereita jne. Osa jätteestä on polttokelpoista, osa voitaisiin kompostoida. Vähäisemmät
määrät kuivaa rakennusjätettä, lasiromua ja paperijätettä voitaisiin myös haudata maa-
kuoppiin. Sen sijaan ongelmajätteitä kuten öljy- ja maalijätteitä, akkuja, paristoja, vanhoja

228. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle haja-asutuksen vesihuoltoryhmän mietinnöstä
12.12.1983. MT 2–3/1984, 28–29.

229. Lausunto ympäristöministeriölle vesiensuojelun tavoiteohjelmasta (Komiteanmietintö 1986: 42)
21.5.1987. MT 7–8/1987, 12.

230. Kalevi Laaksonen (oik.lis. MTK): Viljelijä ympäristönsä suojelijana. MT 11/1987, 24–25.
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lääkkeitä, PVC -muoveja, kyllästettyä puuta jne. on käsiteltävä huolellisesti. Jätehuolto-
laki kieltää ongelmajätteiden hävittämisen ilman lääninhallituksen lupaa.” Laaksonen on
kuitenkin tyytymätön kuntien toimintaan ongelmajätteiden käsittelyn edistämisessä. Hän
toteaa MTK:n yrittäneen vaikuttaa jätteiden keruuseen maatiloilta. Eräinä keinoina tähän
hän näkee seuraavia: “Tämä voisi tapahtua siten, että kunnan jäteauto kiertäisi maatiloja
kerran pari vuodessa ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Ehkä myös nuoret tuottajat
tai 4H-kerholaiset voisivat olla tässä toiminnassa mukana. Toisaalta kunnat voisivat jär-
jestää siirtolavoja kyläkauppojen tai postin läheisyyteen sekä sopia apteekkien ja huolto-
asemien kanssa lääkkeiden ja jäteöljyjen vastaanotosta. Näin maatilojen jätehuoltoa voi-
taisiin parantaa.”

Keskustelu maatalouden vesistövaikutuksista vilkastui vuoden 1988 alussa mainitun
Aurajoki-työryhmän julkaistua edellisvuoden lopulla mietintönsä. Myös MTK otti tähän
kantaa.231 MTK:n kritiikki Aurajoki-työryhmän mietintöä kohtaan oli voimakasta alkaen
jo sen yleisistä lähtökohdista: “Työryhmä on tarkastellut Aurajokea lähinnä Turun kau-
pungin vedenhankinnan näkökulmasta. Ehdotetut rajoitustoimet vähentäisivät Turun kau-
pungin tarvetta investoida vedenpuhdistuslaitteisiin, mutta lisäisivät maatalouden rajoi-
tustoimia. Hyödyn saisivat Turun kaupungin asukkaat ja teollisuus, mutta kustannukset
maksaisivat Aurajokivarren maanviljelijät ja kunnat. Toisaalta Turun kaupungin halukku-
utta Aurajoen vesien suojeluun kuvastaa se, että kaupungin vesilaitoksen puhdistamojäte
on laskettu takaisin Aurajokeen vedenottamon alapuolelle.” Tällainen maaseudun ja taa-
jamien ristiriitaa korostava näkemys korostuu muuallakin lausunnossa. Kyseessä on tuttu
vastakkainasettelu, jota korostetaan jo ympäristöministeriön tehtävänasettelua käsit-
televässä kirjoittelussa: ympäristönsuojelun nähdään kohdistuvan liiaksi maaseudulle,
vaikka pahimmiksi saastuttajiksi nähdään teollisuus ja yhdyskunnat. Myös mietinnön
taustana olleisiin selvityksiin suhtaudutaan lausunnossa hyvin kriittisesti: “Työryhmä on
käsitellyt maataloutta ja haja-asutusta kokonaisuutena erittelemättä niitä toisistaan.
Haja-asutuksen päästöille ei myöskään ole esitetty toimenpiteitä. Lukijalle jää helposti
mielikuva, että maatalouden osuus fosforin hajakuormituksessa on 87 prosenttia. Vastaa-
vanlainen virhe on tehty aiemminkin Aurajoen vesistökuormitustutkimuksissa. Tällöin
luonnonhuuhtoumakin pantiin maatalouden tiliin.” 

Ongelmalliseksi nähdään paitsi haja-asutusalueiden myös maatalouden tarkastelu
kokonaisuutena, jolloin yhtäältä maatalouden aiheuttaman ja muun kuormituksen sekä
toisaalta yksittäisten tilojen aiheuttaman ja maatalouden kokonaiskuormituksen erottami-
nen ei lausunnon mukaan anna tarpeeksi yksityiskohtaista kuvaa Aurajoen saastumiseen
vaikuttavaista tekijöistä. Jälkimmäisestä ongelmasta lausunnossa todetaan seuraavasti:
“Koska viranomaiset eivät useinkaan kykene osoittamaan, että määrätyn tilan toiminnasta
aiheutuu pilaantumista, haluttaisiin nyt maataloutta käsitellä kokonaisuutena ja saada
siten kaikki tilat aktiivisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin kuormittivatpa ne vesistöä tai
eivät.” Lausunnossa todetaan, että voimassa olleen vesilain mukaan vesistön pilaaminen
olisi osoitettava tilakohtaisesti, ennen kuin kyseiseltä tilalta voitaisiin vaatia erityisiä
vesiensuojelutoimenpiteitä.

231. Lausunto ympäristöministeriölle Aurajoki-työryhmän mietinnöstä 6.1.1988. MT 2–3/1988, 30–
31.
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Keskustelu vesien suojelusta jatkui lausunnossa232 koskien ympäristöministeriön
ehdotusta vesiensuojelun tavoiteohjelmaksi vuoteen 1995. Tässä lausunnossa pidetään
ongelmallisena sitä, että ympäristöministeriö on lähtenyt valmistelemaan mainittua ohjel-
maa ohi vesiasiain neuvottelukunnan, jossa MTK:n mukaan ovat riittävästi edustettuna eri
intressipiirit. Maataloutta tavoiteohjelmassa katsotaan jälleen kohdeltavan eriarvoisesti
verrattuna muihin vesien saastuttajiin. Kritiikkiä esitetään myös ennakkoilmoitusvelvolli-
suuden laajentamista kohtaan, joka koskisi lausunnon mukaan lähes kaikkea maaseudulla-
kin tapahtuvaa toimintaa. Tässäkin korostetaan yksittäisten tilojen jätehuolto- ja kuormi-
tustilanteen kartoittamista maataloutta koskevien yleisten, ennalta ehkäisevien toimien
sijasta. MTK:n mukaan “on tarpeetonta vaatia ennaltaehkäiseviä vesiensuojelutoimia
maataloudelta, joka ei vesistön pilaantumista aiheuta. Jos sen sijaan voidaan osoittaa, että
tietyt maatilat jossakin pilaavat vesistöä, ovat tällaiset toimet aiheellisia. Sen tähden
kyseinen kohta tulisi muuttaa seuraavasti: ‘Vesistöä pilaavilta maatiloilta tulee vaatia suh-
teellisesti samaa kuormituksen vähennystä kuin muiltakin …’. “ Tällaista tilakohtaista tar-
kastelua vaaditaan myös hajakuormitusta kartoittavilta tutkimuksilta myöhemmässä pää-
kirjoituksessa233 samana vuonna. Ongelmaksi siinä nähdään jälleen, että maatalouden
päästöihin on laskettu usein muukin kuin sen aiheuttama hajakuormitus. Selvitystyötä
maatalouden päästöjen osalta olisikin jatkettava ennen toimenpiteiden vaatimista.

Vuoden 1988 huhtikuussa MTK lähetti valtiovarainministeriölle kirjelmän234, jossa
vaadittiin vesiensuojelun näkökulmasta vaadittavien investointien poisto-oikeuksien
korottamista. Kirjelmässä todetaan valtioneuvoston päättäneen vuonna 1985 valtion avus-
tuksista maatalouden vesiensuojeluun. “Avustuksen suuruus on enintään 20% hankkeen
kokonaiskustannuksista. Tätä ennen on jo ollut voimassa laki, jonka mukaan tähän tarkoi-
tukseen on mahdollista saada valtion lainaa tai korkotukilainaa. Avustuksen ja lainan
yhteismäärä ei kuitenkaan saa ylittää 80 %:ia kokonaiskustannuksista.” Lausunnossa näi-
den, tulosidonnaisten avustusten määrää pidetään riittämättöminä verrattuna “yhdyskun-
tien jätevesipuhdistamojen saamiin avustuksiin”. Verotuksessa sallittavan poisto-oikeuden
korottaminen toimisi kannustimena maatalouden vesiensuojeluinvestointeihin.

Vuoden 1988 lopulla Johannes Ijäs tarkastelee artikkelissaan235 jätekysymyksiä. Hän
toteaa myös maataloudessa tuotettavan jätettä, jonka ongelmana on jatkokäsittely. Hanka-
limpana hän näkee nk. ongelmajätteet. Hakkuutähteiden ohella eräs keskeinen maatalou-
den jätteistä on viljan viljelyssä syntyvä olki, jota on perinteisesti käytetty karjan kuivik-
keena. Osa siitä on myös silputtuna kynnetty maahan, missä maatuminen on kuitenkin
yleensä hidasta. Ijäs toteaakin, että olkea voitaisiin käyttää energian tuotantoon. Ainakin
osin hyödynnettävien jätteiden ohella maataloudessa syntyy myös muita jätteitä, joista
“osa voidaan hyödyntää, mutta osalle ei löydy mitään järkevää ja taloudellista käyttöä.
Tärkeää on, että hyödyntämiskelvottomia jätteitä ei varastoida nurkkiin ja rakennusten
seinustoille. Hygieenisten haittojen lisäksi käyttökelvottomat jätteet vievät tilaa, ovat
tiellä ja rumentavat maaseutumaisemaa. … Käyttökelvottomat jätteet kuitenkin lisäänty-

232. Lausunto vesiensuojelun tavoiteohjelmaksi vuoteen 1995 ympäristöministeriölle 29.3.1988. MT
5/1988, 29–30.

233. Maanviljelijä ja ympäristö. MT 9/1988, 3.
234. Kirjelmä valtiovarainministeriölle eräiden ympäristönäkökohdat huomioon ottavien rakennel-

mien hankintamenojen poisto-oikeuden korottamisesta 12.4.1988. MT 6–7/1988, 26.
235. Johannes Ijäs (agrologi, MTK): Maatilojen sivutuotteiden ja jätteiden käsittelystä. MT 9/1988,
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vät jatkuvasti maatiloilla, joten jätehuollon järjestäminen tulee jatkuvasti entistä tärkeäm-
mäksi.” 

Maatilojen jätehuoltoa varten oli juuri valmistunut “Maatilojen jätehuolto-opas”. Se
sisälsi lähinnä suosituksia mutta sen toivotaan kuitenkin “ohjaavan maatiloja hyvään jäte-
huoltokäytäntöön”. Valitettavana Ijäs pitää kuitenkin sitä, että opas on maksullinen ja saa-
tavana vain tilaamalla. Tällöin se ei välttämättä saavuta kohdejoukkoaan toivotulla
tavalla. Oppaassa annetaan Ijäksen mukaan ohjeita ja “mm. seuraavanlaisia suosituksia
jätteiden käsittelystä ja käytöstä: 

– ruokajäte kotieläinten rehuksi tai kompostiin
– suositellaan kompostikäymälää ja kehotetaan käyttämään vesikäymälän sakokaivo-

liete hyväksi kasvinviljelyssä
– eläinten raadot ja teurasjätteet yleiselle kaatopaikalle tai haudattuna ohjeen mukai-

sella tavalla
– metallijätteet, kuten käytöstä poistetut maatalous- ja kodinkoneet, romukauppiaille

tai hyötykäyttöön, lasijäte keräily- tai kaatopaikoille ja
– palautuspullot kauppaan, -paperi- ja pahvijäte keräykseen, kompostiin tai lämmitys-

tarkoituksiin tekstiilijätteet materiaalin mukaiseen käyttöön
– kyllästettyä rakennusjätepuuta varoitetaan polttamasta
– muovisäkit, kanisterit ja vastaavat mahdollisuuksien mukaan uudelleenkäyttöön (tiet-

tyjä muovilaatuja varoitetaan polttamasta).”
Jätehuollon hallinnon ylin johto ja valvonta kuuluvat Ijäksen mukaan ympäristöminis-

teriölle. Väliportaan hallinnossa valvonta kuuluu lääninhallitukselle. Jätehuollon järjestä-
misestä kunnissa huolehtii “yleensä tekninen lautakunta” ja “jätehuollon valvonnasta
ympäristönsuojelulautakunta”. Artikkelissa päädytään kuitenkin hyvin käytännölliseen
toteamukseen, että kaikesta huolimatta jätehuollossa “pärjää varsin hyvin käyttämällä
talonpoikaista järkeä”.

Kyseinen Maataloustuottajan numero yhdeksän vuodelta 1988 on erityinen ympäristö-
numero, jossa on sekä yleisiä että jätteisiin ja vesien pilaantumiseen liittyviä artikkeleita.
Viimeksi mainituista esimerkkinä voi mainita lehden avustajan Merja Jantusen artikkelin
“Kuka Suomen vesistöjä saastuttaa?”236, jossa tukeudutaan useisiin aihetta käsitteleviin
“asiantuntija-artikkeleihin”. Artikkelissa todetaan, että tuohon mennessä oli vesien suoje-
lussa keskitytty jätevesipäästöjen vähentämiseen. Artikkelissa ei siis esiinny aiempaa vas-
takkainasettelua maaseudun ja taajamien välillä, joskin teollisuuden merkitys suurimpana
vesistöjen saastuttajana todetaan aluksi. Edelleen siinä lähdetään liikkeelle toteamalla
myös maatalouden aiheuttama vesistöjen pilaantuminen. Hajakuormituksen kokonais-
määrä on “pysynyt entisellään tai jopa hieman kasvanut, jolloin myös sen suhteellinen
osuus vesistöjen kuormituksesta on korostunut. Pääasiallisia hajakuormituksen aiheuttajia
ovat maatalous, metsätalous, vesistörakentaminen, haja-asutus mikä ilman kautta tuleva
laskeuma.”

Maatalouden osaltaan aiheuttamasta vesien pilaantumisesta siirrytään tarkastelemaan
sen rakennetta: “Maatalouden vesistökuormitusta aiheuttavat lähinnä peltoviljely ja karja-
talous. Vesistöjen kannalta maatalouden aiheuttaman kuormituksen haitallisimpia aineita
ovat kiintoaines, kasviravinteet (erityisesti typpi ja fosfori) sekä torjunta-aineet ja baktee-

236. Merja Jantunen (maat. ja metsät. yo, MTK): Kuka Suomen vesistöjä saastuttaa? MT 9/1988, 10–
11.
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rit.” Edelleen maatalouden aiheuttamista vesistöpäästöistä todetaan ilman defensiivistä
retoriikkaa seuraavasti: “Maatalouden aiheuttamasta ravinnehuuhtoumasta on uuden
vesiensuojelun tavoiteohjelman vuoteen 1995 perustaksi laaditussa vesiasiain neuvottelu-
kunnan mietinnössä (KM 1986:42) esitetty yhteensä 1800 tonnia fosforia ja 32000 tonnia
typpeä vuodessa. Karkeana kokonaisarviona on maatalouden aiheuttama ravinnekuormi-
tus samaa suuruusluokkaa teollisuuden ja yhdyskuntien yhdessä aiheuttaman kuormituk-
sen kanssa. … Torjunta-ainepitoisuuksia on maassamme eniten seurattu maatalouden voi-
makkaasti kuormittaman Aurajoen vesistössä. Esimerkiksi maataloudessa runsaasti käyte-
tyn MCPA:n pitoisuuksien on ajoittain havaittu ylittäneen maailman terveysjärjestön
WHO:n juomavedelle suosittamat ohjearvot.” Defensiivisyyden puuttuminen liittynee sii-
hen, että kyseessä on tutkimuksellinen artikkeli eikä kannanotto.

MMT Tapani Kohosen tutkimukseen perustuen Janhunen toteaa, että maatalouden
päästöt vaihtelevat huomattavasti vuodenajoittain: “Hajakuormitus purkautuu pelloilta ja
metsistä vesistöihin lähes yksinomaan kevät- ja syystulvien aikaan. Peltojen vuotuisesta
fosforihuuhtoumasta jopa 97 prosenttia ja typpihuuhtoumasta peräti 99 prosenttia huuh-
toutuu tulva-aikana. Noin kaksi kuukautta kestävässä kevättulvassa valuu vesistöihin 57
prosenttia koko vuoden fosforihuuhtoumasta ja typpihuuhtoumasta 75 prosenttia … .”
Janhusen artikkelissa tarkastellaan myös maatalouden aiheuttaman kuormituksen hallin-
taa: “Karjasuojien ja mm. säilörehun valmistuksen aiheuttama vesistökuormitus on hallit-
tavissa asianmukaisilla rakenteilla. Vanhojen karjasuojien kohdalla kysymyksessä ovat
kuitenkin usein huomattavat investoinnit. Viljelyteknisillä keinoilla – välttämällä typen
syyslannoitusta, väkilannoitteiden ja myös lietteen sijoituslannoituksella, levittämällä
lanta sulaan maahan, luopumalla avokesannoinnista – sekä jättämällä pellon ja vesistön
välille eroosioherkillä alueilla tarpeellinen suojavyöhyke – voidaan hallita peltojen ravin-
nehuuhtoumia.” Jantunen päättää artikkelinsa korostamalla asennemuutoksen ja siihen
käytettävissä olevien keinojen merkitystä. Samoin hän kehottaa harkitsemaan päästörajoja
tarkoituksenmukaisuusnäkökulmasta.

Vuoden 1989 lopulla valmistuneessa MTK:n ympäristöohjelmassa237 kiinnitettiin
ensimmäistä kertaa virallisissa dokumenteissa huomiota myös maatalouden päästöihin.
Siinä ehdotetaan myös eräitä konkreettisia toimia, joiden avulla päästöjä voidaan vähen-
tää: “Lantaloista ja tuorerehun tulevat suorat päästöt vesistöihin on estettävä kunnosta-
malla lantasäiliöitä. Pelloille levitettävä lietelanta tulisi mullata välittömästi levityksen
jälkeen. … Jätehuollossa tulee kuntien edistää ongelmajätteiden keruuta myös haja-asu-
tusalueilla sekä sijoittaa kaatopaikkansa siten, etteivät ne haittaa maatilatalouden harjoit-
tamista. Myös maatilojen jätteet tulisi lajitella kaatopaikalle vietäviin, eri keräyksiin toi-
mitettaviin ja tilalla kompostoitaviin tai muutoin hyödynnettäviin.”

Ottaessaan puheenvuorossaan238 kantaa vesistöjen saastumiseen myös puheenjohtaja
Heikki Haavisto kiinnittää huomiota maatalouden päästöihin: “Myös meidän viljelijöiden
tulisi kiinnittää omassa toiminnassamme ympäristön suojelemiseen entistä suurempaa
huomiota. … Toisinaan maataloudessa ei kuitenkaan olla riittävän huolellisia nimen-
omaan lannoituksessa, karjanlannan ja puristemehujen käsittelyssä. … Tämä edellyttää
useilla tiloilla lähivuosina investointeja karjanlannan käsittelyyn ja varastointiin. Erityi-
sesti lietesäiliöiden kokoa joudutaan useissa tapauksissa lisäämään. Tämä edellyttää sitä,

237. MTK:n ympäristöohjelma valmistunut. MT 10/1989, 6–7.
238. Heikki Haavisto (Puheenjohtajan puheenvuoro): Ympäristöä suojelemaan. MT 11/1989, 4–5.
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että yhteiskunta avustaa näitä ympäristönsuojeluinvestointeja samalla tavalla kuin teolli-
suuden ympäristönsuojeluinvestointeja. Avustus olisi nostettava 50 prosenttiin investoin-
tikustannuksista. Myös poistojen tasoa nostamalla tulisi investointeja edistää.” Tässä
puheenvuorossaan hän siis toteaa ensimmäisiä kertoja puheenjohtajan arvovallalla, että
“meidän tulisi jatkossa entistä paremmin nähdä ympäristön jo luonnon mahdollisuudet
toimeentulon antajana maatilalla. Vaikka ruuan ja puun tuotanto ovat meillä tulevaisuu-
dessakin keskeisimmät tehtäväkentät, on ilmeistä, että tulevaisuudessa suomalaisella puh-
taalla luonnolla on saastuvassa ja ruuhkautuvassa Euroopassa arvaamaton taloudellinen
merkitys.” 

Uuden vuosikymmenen kynnyksellä MTK puuttuu saastumiskysymykseen lausunnos-
saan239 ympäristötalouskomitean mietinnöstä joulun alla vuonna 1989. Kannanotot kes-
kittyvät ennen muuta ympäristönsuojelun taloudellisiin kysymyksiin, ja ensimmäisenä
lausunnossa vaaditaan jälleen lisää avustuksia maatalouden ympäristöinvestointeihin.
Tammikuussa 1990 OECD esitti arvion Suomen ympäristöpolitiikasta. MTK esitti siitä
lausuntonsa240 ympäristöministeriölle. Lausunnossa käsiteltiin myös ympäristön saas-
tumista ja MTK esittää jo aiemmin esittämäänsä tapaan epäilynsä fosforiveron tehokku-
udesta maatalouden vesistöpäästöjen säätelyssä: “Veron tavoite on vähentää fosforilan-
noitteiden käyttöä ja niiden huuhtoutumista vesistöön. Kuitenkin tiedetään, että keinolan-
noitteet huuhtoutuvat kaikkein vähiten vesistöön ja silloinkin vain eroosion mukana.
OECD taas toteaa, että maaperän eroosiota ei Suomessa esiinny juuri lainkaan.” Edellä
esitettyjen, lähinnä fosforin huuhtoutumisen kemiallisiin ominaisuuksiin pohjautuvien,
perustelujen ohella MTK argumentoi fosforiveroa vastaan OECD:n lausunnossa esitetyn
eroosion käsitteen avulla. Fosforiveron nähdään voivan jopa kiihdyttää maatalouden
ympäristöpäästöjä, “sillä viljelijät saattavat siirtyä puhdistamolietteen käyttöön, jota saa
kunnilta ilmaiseksi ja jota saa levittää myös routaiseen maahan, mutta joka sisältää ain-
akin kolminkertaisen, jopa kaksikymmenkertaisen, fosforin yliannostuksen pelloille.”

OECD suosittelee rajoituksia maatalouskemikaalien ja lannoitteiden käytölle, mitä
MTK ei lausunnossaan hyväksy. Järjestö on kuitenkin “omassa ympäristönsuojeluohjel-
maluonnoksessaan edellyttänyt viljelijöiltä säännöllisiä maaperän viljavuustutkimuksia,
jotta lannoitus olisi tarpeen mukaista. Toisaalta valistustyö on jo nyt pudottanut lannoite-
määriä huomattavasti. Mihinkään rajoitustoimiin valistustoiminnan ohella tuskin on
aihetta. Ainoastaan jos valistustoimet eivät johda tuloksiin, voidaan harkita rajoitustoimia
ja tällöinkin vain sellaisilla OECD:n suosittamilla voimaperäisesti viljellyillä alueilla,
joilla peltohuuhtoutumien ympäristövaikutukset ovat ilmeisiä.” Edelleen se edellyttää
ehdotetulta toimilta “kustannustehokkuutta”. Myös ympäristöpolitiikan kustannukset ja
hyödyt tulisi jakaa “tasapainoisesti ja kohtuullisesti eri yhteiskuntaryhmien välillä”.

Lausunnossaan241 ympäristöministeriön asettaman velvoitetarkkailutyöryhmän mietin-
nöstä MTK toteaa tutkimuksen ja seurannan osalta pitävänsä oikeana “työryhmän käsi-
tystä järjestää hajakuormituksen vaikutusten seuranta tehostamalla viranomaistoimintaa ja
kehittämällä asiaan liittyvää tutkimusta. Tämäntapainen toiminta kuuluu luonnollisimmin

239. Lausunto ympäristöministeriölle ympäristötalouskomitean mietinnöstä 18.12.1989. MT 1/1990,
26–27.

240. Lausunto ympäristöministeriölle OECD:n Suomen ympäristöpolitiikan arviosta 10.1.1990. MT
2–3/1990, 26–27.

241. Lausunto ympäristöministeriölle lausunnon velvoitetarkkailutyöryhmän mietinnöstä 2.1.1990.
MT 2–3/1990, 29.
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vesi- ja ympäristöviranomaisille. Sen sijaan MTK torjuu työryhmän pyrkimyksen aiheut-
tamisperiaatteeseen vedoten kerätä hajakuormituksen seurannan ja tutkimuksen aiheutta-
mat kustannukset pääasiassa maataloudelta lannoite- ja torjunta-ainemaksujen muo-
dossa.” Viimeksi mainittu olisi MTK:n mukaan ristiriidassa kansainvälisten sopimusten
kanssa. Kantaansa se perustelee seuraavasti: “Ensinnäkin kansainvälinen aiheuttamisperi-
aate eli pilaaja maksaa -periaate koskee vesistöä pilaavaa toimintaa, jossa ko. toiminta
uhkaa rikkoa kriittisen vesistön pilaantumisrajan. Tällainen voi maatalouden osalta tulla
vain äärimmäisissä poikkeustapauksissa kysymykseen. Toiseksi työryhmä haluaisi kerätä
ympäristönsuojelumaksut vain maataloudelta eikä muilta hajakuormittajilta. Kolmanneksi
työryhmä ohjaisi kerätyt varat pelkästään vesistöjen tilan seurantaan ja tutkimuksiin, sen
sijaan ei esimerkiksi maatalouden vesiensuojeluinvestointeihin.” MTK:n mukaan tutki-
mus ja seuranta kuuluisivat ympäristö- ja vesistöviranomaisten normaaleihin tehtäviin,
jotka siten toteutettaisiin valtion kustannuksin.

Seuraava lausunto242, jossa otetaan kantaa ympäristön saastumiseen, on annettu vesi-
ja ympäristöhallitukselle eläinsuojia koskevasta valvontaohjeluonnoksesta helmikuussa
1990. Lausunnossa muistutetaan, että omistaja on oikeudellisesti aina – jopa silloinkin,
kun hän toimii ohjeiden mukaisesti – vastuussa vesien pilaamisesta. Valvontaohjeluonnos
ei myöskään “näytä muuttavan nykykäytäntöä, jonka mukaan vesi- ja ympäristöhallitus
sekä vesi- ja ympäristöpiirit uhkailemalla ja lainvastaisesti yrittävät pakottaa karjatilojen
omistajia ryhtymään tiettyihin vesiensuojelutoimenpiteisiin silloinkin, kun ei riidattomasti
voida näyttää kyseisen tilan aiheuttaneen vesistön pilaantumisvaaraa.” MTK esittää koko
joukon muitakin huomautuksia luonnoksesta.

Artikkelissa243 vesien- ja ilmansuojeluyhdistysten Uudenmaan Maataloustuottajain
Liiton yhteistoiminnasta ei kiistetä maatalouden aiheuttamia ympäristöongelmia, vaan
todetaan ne tutkimusten perusteella “jo nyt merkittäviksi” tai ainakin “suuntaa antaviksi”.
Artikkelissa todetaan ensimmäisiä kertoja, että maatalouden aiheuttamia ympäristöhait-
toja kartoittaneet tutkimukset ja selvitykset eivät ole kuitattavissa pelkästään niiden lähtö-
kohtia kyseenalaistamalla. Siinä korostetaan myös paikallisen vaikuttamisen mahdolli-
suuksia ja MTK:n liittojen ja yhdistysten tarvetta mennä mukaan vesien- ja ilmansuojelu-
yhdistysten toimintaan.

Vuoden 1990 lopussa MTK antoi selonteon kestävästä kehityksestä. Aihetta käsit-
televässä artikkelissa244 kerrotaan selonteossa painotettavan tarvetta selvittää saasteiden
vaikutukset maa- ja metsätalouteen. Niin ikään siinä todetaan maa- ja metsätalouden ja
yleensä hajakuormituksen osuuden vesistöjen kuormituksesta olevan ennakoitua suurem-
man. Hallitus myös painottaa maatalouden aiheuttamien ympäristöhaittojen selvittämistä
entistä tarkemmin. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö valmistelee yhdessä ympäristö-
ministeriön kanssa toimintaohjelman, jonka pohjalta maatalouden aiheuttamaa kuormi-
tusta pyritään vähentämään. Lisäksi selonteossa korostetaan myös ympäristönäkökohtien
huomioimista maatalouspolitiikassa.

242. Lausunto vesi- ja ympäristöhallitukselle eläinsuojia koskevasta valvontaohjeluonnoksesta
19.2.1990. MT 4/1990, 27.

243. Pentti Piipari (toiminnanjohtaja, Uudenmaan Liitto): Kokemuksia vesien- ja ilmansuojeluyhdis-
tysten toiminnasta Uudellamaalla. MT 10/1990, 26–27.

244. Kurt Hemnell (oik. kand., MTK): Hallituksen selonteko kestävästä kehityksestä. MT 12/1990,
16–18.
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Yleisten kannanottojen ohella MTK:n paikallisjärjestöt organisoivat myös paikallista
toimintaa ympäristön parantamiseksi. Tästä kerrotaan esimerkiksi Satakunnan Liiton toi-
mintaa selostavassa uutisessa245. Sen mukaan pihojen “siisteyteen, rakennusjätteisiin,
käytöstä poistettuihin maatalous- ja kodinkoneisiin sekä autoromuihin ei maatiloilla aina
ole riittävästi kiinnitetty huomiota.” Kampanjan tarkoituksena oli kerätä “käytöstä poistet-
tuja ja käyttökelvottomia maatalouskoneita, autoromuja ia muuta metallijätettä talteen
toimitettavaksi uudelleen kiertoon eli edistää metallisten raaka-aineiden uudelleenkierrä-
tystä, säästää luonnonvaroja, siistiä maatilojen toimintaympäristöä, lisätä maalaismaise-
man viihtyisyyttä. Tarkoitus oli myös osoittaa viljelijöiden olevan kiinnostuneita
ympäristön suojelemisesta.” Uutinen kertoo kampanjan onnistuneen “erinomaisesti ja pal-
autteen olleen myönteistä”.

Lausunnossaan246 oikeusministeriölle MTK otti vuonna 1991 kantaa myös ympäristö-
vahinkolakitoimikunnan mietintöön. Toimikunnan työn tarkoituksena oli parantaa vahin-
gonkärsijän asemaa, joten näin ollen esitykset “keskittyivät vahingonkärsijän selvitys- ja
näyttövelvollisuuden keventämistä tarkoittaviin esityksiin”. “Vähemmälle on” lausunnon
mukaan “jäänyt eri korvausmenettelyjärjestelmien keskinäinen vertailu.” Tieliikenteen
aiheuttamat saasteet ja meluhaitat eivät kuulu ympäristövahinkolain vaan tieliikennelain
piiriin. Näin ollen MTK ehdottaa muutoksia tieliikennelakiin, jotta liikenteen aiheuttamat
haitat korvattaisiin maataloudelle.

Ympäristövahinkolaissa korostetaan nk. “ankaran vastuun periaatetta”, jonka mukaan
vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen silloinkin, kun hän on toiminut lupien ja sään-
nösten puitteissa. Tältä osin laki “muistuttaa vesioikeusluvan saaneen elinkeinonharjoitta-
jan korvausvastuuta”. Ankarampaan vastuuseen liittyen muistutetaan, että “ankarampi
vastuu korvauksista ei MTK:n mielestä saa johtaa siihen, että lupamenettely löystyy, jos
vahingoista on päästy sopimukseen, koska päästöjä tulee aina estää, jos se on talousteknil-
lisesti mahdollista ja kohtuullista.” Toimikunta ehdottaa myös yhteisvastuuperiaatteen
noudattamista silloin, kun vahingon aiheuttaneita on kaksi tai useampia ympäristön saas-
tuttajia. Tähän liittyen lausunnossa huomautetaan seuraavasti: “Ehdotuksen mukaisen
yhteisvastuuperiaatteen soveltaminen voi myös suuren vahingonaiheuttajan joutuessa
konkurssiin korvaustuomion jälkeen johtaa tilanteisiin, että hyvinkin pieni vahingonkär-
sijä joutuu maksamaan koko vahingon. MTK:n käsityksen mukaan tällaisia kohtuutto-
muustilanteita ei voida sallia. Siksi lakiesityksen yhteisvastuusäännöstöä ei voida hyväk-
syä nykymuodossa.”

Vuoden 1991 lokakuussa MTK antoi lausunnon247 ympäristöministeriölle työryhmä-
mietinnöstä, joka koskee ympäristönsuojelun taloudellista ohjausta 1990-luvulla. Mietin-
nössä pidetään eräänä keinona ympäristönsuojelun edistämiseksi koneiden ja lannoittei-
den poisto-oikeuden alentamista. MTK ei kuitenkaan pidä tätä järkevänä ohjauskeinona,
koska “maatalouden ympäristönsuojelua voidaan edistää voimakkaasti myös uusia
koneita edellyttävien tuotantomenetelmien avulla.” Kestävän kehityksen ja ekologisen
modernisaation ideoiden mukaisesti MTK ei näe ristiriitaa taloudellisen kasvun ja kestä-

245. Maarit Hollmén (järjestöagrologi, Satakunnan Liitto): Onnistunut kampanja ympäristön siistimi-
seksi Satakunnassa. MT 2–3/1991, 22–23.

246. Lausunto oikeusministeriölle ympäristövahinkolakitoimikunnan mietinnöstä 8.5.1991. MT 6–7/
1991, 27–28.

247. Lausunto ympäristöministeriölle työryhmämietinnöstä, joka koskee ympäristönsuojelun talou-
dellista ohjausta 1990-luvulla, 7.10.1991. MT 12/1991, 26–28.
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vän kehityksen edistämisen välillä, mikäli ympäristönsuojelua toteutetaan “asianmukai-
sesti”. Samaan ideaan perustuu myös käsitys siitä, että mahdollisesti toteutettavien ympä-
ristömaksujen tulisi olla “ympäristönsuojelua kannustavia ja talouspoliittisesti neutraa-
leja”. Järjestön lausunnossaan esittämän käsityksen mukaan “kunkin yhteiskunnan tuke-
man sektorin tulee itse huolehtia ympäristönsuojelustaan kestävän kehityksen periaatteita
noudattaen. MTK ei hyväksy, että viljelijöiden toimeentuloa säätävää maataloustulolakia
halutaan käyttää ympäristönsuojelullisiin tarkoituksiin.” Viimeksi mainittu kannanotto on
mielenkiintoinen ajankohtana, jolloin keskustelua alettiin käydä Suomen liittymisestä
Euroopan unioniin. Unionin maatalouspolitiikassa keskeinen elementti on tunnetusti
ympäristötuki, mutta vielä 1990-luvun alussa MTK:ssa ei siis näyttäisi olevan ymmärtä-
mystä ympäristötuen kaltaisten tukimuotojen käyttöä kohtaan.

Tulevaisuuteen luotaavassa alustuksessaan248 MTK:n 75-vuotisliittokokouksessa jär-
jestön silloinen toiminnanjohtaja Markku Nevala puuttuu myös maatalouden ympäristö-
kysymyksiin ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Alustuksensa alkupuolella
Nevala kritisoi markkinaorientoitunutta, uusliberalistista ajattelua, joka on hänen mieles-
tään saanut liian suuren vaikutusvallan. Alustuksessaan Nevala luottaakin suomalaiseen
“talonpoikaisjärkeen” ja perinteiseen talonpoikaiseen ajatteluun, jotka hänen mukaansa
ovat sopusoinnussa kestävän kehityksen kanssa.

Elokuussa 1994 MTK antoi lausunnon249 ympäristöhallituksen nimeämän työryhmän
toimintaohjelmaehdotuksesta kotieläintalouden aiheuttamien ammoniakkipäästöjen alen-
tamiseksi. Maatalouden ammoniakkipäästöistä oli jo vuonna 1989, eräässä Hollannin
maataloutta koskeneessa uutisessa250, todettu seuraavasti: “Koska Hollannissa karjatiheys
on hyvin suuri, vaikuttavat kotieläintalouden ammoniakkipäästöt olennaisesti ympäristön
happamoitumiseen. Hollannissa on 11,95 eläinyksikköä hehtaaria kohti. Suomessa vas-
taava luku on vain 0,81 eläinyksikköä. Londbouwschapin tavoitteena on saada karjata-
louden ammoniakkipäästöt vähenemään 30 prosentilla viiden vuoden kuluessa. Tämä
voidaan tehdä tarkistamalla karjan ruokintaa, multaamalla lanta heti levityksen jälkeen ja
kattamalla lantavarastot.” Mainitussa ehdotuksessa todetaan viljelijöiden asennemuutok-
sen merkitys ammoniakkipäästöjen kannalta ja korostetaan myös ammoniakkitypen
hukkaantumisen merkitystä viljelijöille. Tavoitteeksi siinä on asetettu ammoniak-
kipäästöjen puolittaminen vuoden 1986 tasosta vuosituhannen loppuun mennessä, mitä
MTK pitää “ylimitoitettuna”. Se edellyttäisi järjestön mukaan viljelijöiltä lisäinves-
tointeja, joita on vaikea toteuttaa johtuen epävarmasta tulevaisuudesta. Lausunnossa
korostetaan ilmansuojelun tärkeyttä suhteessa ammoniakkipäästöjen rajoittamiseen.
Kuten ehdotuksessa myös lausunnossa nähdään maatalouden ammoniakkipäästöjen merk-
ityksen määrittely vaikeaksi: “Suomen omien ammoniakkipäästöjen määräksi ilmoitetaan
43000 tonnia, josta maatalouden osuus olisi 38000 tonnia. Kotieläintalouden osuudeksi
kokonaispäästöistä ilmoitetaan 80 %, väkilannoitteiden noin 10 % ja kaatopaikkojen,
jätevedenpuhdistamoiden ja ihmisten yhteensä myös 10 %. Ei tunnu uskottavalta, että vil-
lieläinten ja -eliöiden, kasvien, biomassan ja eloperäisen aineksen hajoamisessa syntyvän

248. Markku Nevala (toiminnanjohtaja, MTK): Kohti uutta tulevaisuutta. Alustus MTK:n 75v liitto-
kokouksessa Lahdessa 12.–13.6.1992. MT 6–7/1992, 8–11.

249. Lausunto ympäristöhallitukselle työryhmän ehdotuksesta ”Toimintaohjelma kotieläintalouden
ammoniakkipäästöjen alentamiseksi” 24.8.1994. MT 10/94, 29–30.  

250.  Myös Hollannissa huoli ympäristön saastumisesta. MT 11/1989, 25.
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ammoniakin osuudet mahtuisivat esitettyjen päälähteiden marginaaleihin. Selvityksessä
myönnetäänkin päästöjen määrittämisen vaikeus ja esitettyjen lukujen hyvin suuri epävar-
muus.” Lisäksi lausunnossa todetaan, että kotimaisten päästöjen osuus ammoniakin
kokonaispäästöistä on vain 20 prosenttia.

Marraskuussa 1994 MTK antoi lausunnon251 sosiaali- ja terveysministeriölle karjasuo-
jien luvanvaraisuudesta, jossa puututtiin myös karjatalouden päästöihin. Lausunnossa
todetaan, että karjasuojat ovat olleet ilmoitusvelvollisuuden piirissä jo vuodesta 1989 läh-
tien. Lisäksi maataloudessa laaditaan tilakohtaisia ympäristösuunnitelmia. Tuolloin suun-
nitelmia oli laadittu jo 30000 tilalle, joista suurin osa oli karjataloustiloja. Karjasuojien
vaatimuksiin todetaan tultavan kiinnittämään huomiota liityttäessä Euroopan unioniin.
Nämä on huomioitava mm. EU:lta saatavien maatalouden ympäristötukien ehtoina.
Niinpä lausunnossa suhtaudutaankin kielteisesti karjasuojien luvanvaraisuuden lisäämi-
seen. Kantaa perustellaan EU:n IPPC -direktiivillä (COM (93) 430), jonka mukaan luvan-
varaisia olisivat vain yli sadan eläinyksikön karjasuojat, kun ne sijaitsevat “niin sanotuilla
herkillä alueilla”.

MTK antoi toukokuussa 1995 lausunnon252 oikeusministeriölle Euroopan neuvoston
ympäristövahinkosopimuksen eli Luganon sopimuksen ratifiointia koskevasta mietin-
nöstä. Ratifioinnin tarkoituksena oli laajentaa toiminnanharjoittajien vastuuta ympäristö-
vahingon aiheuttamisesta, mikä edellytti uusien säännösten lisäämistä vesi-, ilmansuojelu-
ja kemikaalilakiin. Samoin siinä korostetaan ennaltaehkäisyn merkitystä ympäristövahin-
kojen torjumisessa. Lausunnon mukaan ympäristövahinkolakiin esitetään lisäksi uutta
lukua ympäristölle vaarallisesta toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamista. Lausun-
nossa todetaan toiminnanharjoittajan vastuusta seuraavasti: “Korvausvastuu koskisi edel-
leen toiminnasta johtuneista päästöistä tai muusta häiriöstä aiheutuneita vahinkoja. Uutta
olisi, että myös suoraan toiminnan harjoittamisesta aiheutuneet vahingot tulisivat korva-
usvastuun piiriin. Vastuu kattaisi niin toiminnanharjoittamisalueen kuin ympäristön. …
koskisi myös maataloutta siltä osin kuin se olisi luvussa tarkoitettua vaarallista toimintaa.
Ympäristölle vaarallista toimintaa olisi muun muassa ammattimaisesti harjoitettu vaaral-
listen aineiden tai organismien käsittely ja varastointi ja jätteen käsittelylaitoksen tai jät-
teen pysyvän sijoituspaikan pitäminen.”

Kannatettavaa esityksessä todetaan olevan, että “korvattavien vahinkojen piiriä rajoi-
tettaisiin sopimusmääräysten mukaisesti”. MTK pitää kuitenkin ongelmallisena lain kos-
kemien aineiden ja organismien määrittelyn laajuutta: “Lain 2 luku tulisikin rajata koske-
maan vain niitä aineita ja valmisteita, jotka on selvästi mainittu sosiaali- ja terveysminis-
teriön vahvistamassa, kemikaalilain yleisimpiä vaarallisia kemikaaleja koskevassa luette-
lossa, ja niitä aineita ja valmisteita, joita on tarkoitettu kemikaaliasetuksen 3 §:ssä. Jos
vahingon tapahtuma-ajan tieteellinen ja tekninen tietämys ei ole mahdollistanut aineen
vaarallisten ominaisuuksien tai organismin käsittelyyn liittyvän huomattavan riskin
havaitsemista, on kohtuutonta jälkikäteen määritellä kyseinen toiminta vaaralliseksi ja
asettaa korvausvelvollisuus toiminnanharjoittajalle. Esitetty 30 vuoden vanhentumisaika
saattaisi johtaa tällaisissa tapauksissa oikeusturvan kannalta omituisiin tilanteisiin.” Lau-

251. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle karjasuojien luvanvaraisuudesta 9.11.1994. MT 12/
1994, 27.

252. Lausunto oikeusministeriölle Euroopan neuvoston ympäristövahinkosopimuksen voimaansaat-
tamisesta koskevasta mietinnöstä 29.5.1995. MT 6–7/1995, 22–23.
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sunnon mukaan vahinkojen ennaltaehkäisy maataloudessa toteutuisi parhaiten vapaaeh-
toista tietä eli tilakohtaisten ympäristösuunnitelmien ja hyvien viljelymenetelmien avulla. 

Syyskuussa 1995 MTK antoi lausunnon253 ympäristöministeriölle ympäristöoikeustoi-
mikunnan ja ympäristölupatoimikunnan väliraportista. Itse raportin todetaan koostuvan
kolmesta lakiluonnoksesta, joita ovat “laki ympäristön pilaantumisen torjumisesta, laki
ympäristöasiain lupalautakunnasta ja laki ympäristöoikeudesta. Lisäksi siinä on mukana
yleisperusteluosa, jossa käsitellään uudistuksen lähtökohtia, tavoitteita ja keskeistä sisäl-
töä.” Uudistusten tavoitteena todetaan olevan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja
vähentämisen. Lisäksi eräs “uudistuksen tavoitteista on yhdistää ympäristökeskusten ja
vesioikeuksien voimavarat. Tällä tavalla rationalisoitaisiin toimikuntien mukaan hallin-
non voimavarojen käyttöä. Lisäksi perustettaisiin ympäristötuomioistuimia muutoksenha-
kuasteeksi mm. ympäristölupaa koskevia valitusasioita varten.”

Vuoden 1995 syyskuussa kantaa otettiin jätteiden ja ongelmajätteiden käsittelyyn.254

Olennaisena seikkana ehdotuksessa on jätteiden luettelointi ja luokittelu niiden tilastointia
varten. Luettelosta todetaan seuraavasti: “Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan sitä tarkistetaan
tarvittaessa. Ehdotetulla päätöksellä pantaisiin täytäntöön myös 1.7.1994 voimaantullut
Euroopan jäteluettelo (EWC, komission päätös 94/3/EY), joka ei ole sitova. … Jätelain
luettelo perustuu ongelmajätteiden osalta EY:n vaarallisia jätteitä koskevaan direktiiviin
(91/689/ ETY, muut. 91/689/EY)ja sen nojalla laadittuun vaarallisten jätteiden luetteloon.
Pääosin direktiivi on jo pantu täytäntöön Suomessa jätelailla ja -asetuksella. Vaarallisten
jätteiden luettelo on sitova, joten se pannaan toimeen kaikilta osin Suomessa. Se on luon-
teeltaan myös ns. minimiluettelo, joka ei kata kaikkia Suomessa perinteisesti ongelmajät-
teinä pidettyjä jätteitä. Siksi päätösehdotus ei rajoitu kyseisen luettelon sisältöön. Luette-
loa on tarkoitus täydentää tarvittaessa.” MTK katsoo, että Suomella on oikeus poiketa
EU:n jäteluettelosta käytännöllisten tarpeiden ja erityisolosuhteiden vaatimalla tavalla:
“Suomessa on pidetty ongelmajätteinä joitain sellaisia jätteitä, joita EU:ssa pidetään
tavanomaisina jätteinä. Toisaalta taas jäteluetteloehdotukseen on kirjattu jätteiksi sellaisia
aineita, jotka eivät Suomessa ole olleet perinteisesti jätteitä.” 

Maatalouden osalta ehdotettu jäteluettelo ei MTK:n mukaan ole “täysin onnistunut”,
vaan “alkutuotannon jätteitä koskeva ehdotus pitää tutkia uudelleen”. Alkutuotannon jät-
teistä lausunnossa todetaan seuraavasti: “Alkutuotannon jätteiksi on päätösehdotuksessa
määritelty pesu- ja puhdistuslietteet, eläinkudosjätteet, kasvikudosjätteet, muovijätteet (ei
pakkauksia), maatalouden kemikaalijätteet (em. kemikaalijätteet on varustettu merkin-
nällä ongelmajätteet). Lisäksi alkutuotannon jätteiksi on määritelty mm. eläinulosteet,
virtsa ja lanta (mukaan lukien pilaantunut olki), erikseen kootut ja käsitellyt nestemäiset
jätteet, metsätalouden jätteet ja jätteet joita ei ole muualla määritelty.” 

Maatalouden jätteiden määrittelyssä terveydelle ja ympäristölle vaarallisiksi ongelma-
jätteiksi ja muiksi jätteiksi on lausunnon mukaan ristiriitaisuuksia: “On selvää, että moot-
toriöljyt, akut, maalit, liimat, liuottimet, myrkyt ja eläinten lääkkeet ovat jätteinä ongel-
majätteitä myös maataloudessa, samoin kuin monet torjunta-aineet. Toisaalta taas esim.
kaikki puhdistusaineet ei ole sellaisia. Talousjätteiden ja vastaavien ryhmässä puhdistusai-

253. Lausunto ympäristöministeriölle ympäristöoikeustoimikunnan ja ympäristölupatoimikunnan vä-
liraportista 6.9.1995. MT 10/1995, 26–27.

254. Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta ympäristöministeriön päätökseksi yleisimmistä
jätteistä ja ongelmajätteistä 14.9.1995. MT 10/1995, 28–29.
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neet on katsottu tavanomaisiksi jätteiksi. … Maatalouden kemikaalijätteet voisi olla oma
otsikkonsa, jonka alla lueteltaisiin sekä tavanomaisiin että ongelmajätteisiin kuuluvia
maatalouden kemikaalijätteitä. Mm. puhdistusaineet luokiteltaisiin tavanomaisiksi jät-
teiksi ja moottoriöljyt, maalit, liimat, liuottimet, myrkyt ja eläinten lääkkeet tutun käytän-
nön mukaan ongelmajätteiksi, nyt luettelossa kemikaalijätteiden otsikon alla.” Tässäkin
lausunnossa puututaan siihen ongelmaan, että maataloudessa syntyvät virtsa ja lanta olisi-
vat ongelmajätteitä. Niiden todetaan olevan “täysin toisessa asemassa kuin esim. paperit,
pahvit, tölkit tms. tavara, joka käytön jälkeen on jätelain määritelmän mukaista jätettä ja
jota jätteiden vähentämissyistä nykyisin yritetään kierrättää ja käyttää tuotannossa
raaka-aineena.” Ne olisikin lausunnon mukaan jätettävä pois luettelosta kuten Ruotsissa
on menetelty.

Vuoden 1995 lopulla EU hyväksyi Suomen ympäristöohjelman, jossa käsitellään myös
maatalouden päästöjä.255 Maatalouden vesistöpäästöjen osalta ohjelmasta todetaan lau-
sunnossa seuraavasti: “Ohjelman toteuttaminen vähentää maatalouden vesistöpäästöjä,
koska lannoituksen ja lannan käsittelyn sääntöjä tiukennetaan. Ympäristöohjelman
mukaisia suojelutoimia on meillä maataloudessa tehty jo pitkään 80-luvun puolelta läh-
tien. Lannoitesuosituksia on alennettu, karjasuojien lannankäsittelyä parannettu ja lannan
levityksestä keväthangille lähes kokonaan jo luovuttu.” Muista päästöjen vähentämisen
keinoista uutisessa todetaan torjunta-aineiden ja lannoitteiden käsittelyyn ja käyttöön liit-
tyen, että torjunta-aineiden levittämisessä pyritään huolellisuuteen ja tarkkuuteen, ehkäis-
tään aineiden kulkeutumista vesistöihin pientareita ja suojakaistoja säilyttämällä, maan
muokkausta kevennetään ja lannan käytöstä aletaan maksamaan tukea.

Vuoden 1996 alussa MTK antoi ympäristöministeriölle lausunnon256 valtakunnalli-
sesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2005. Lausunnon mukaan suunnitelman ”päätavoitteena
on osoittaa, miten jätelain keskeiset periaatteet voidaan valtakunnallisella tasolla ja jäte-
huollon eri osa-alueilla toteuttaa. Suunnitelman mukaan sen lähtökohtana on jätelakiin
perustuva Suomen jätepolitiikka. Jätelain 40 §:n mukaan viranomaisten on laadittava sekä
valtakunnallisen että alueellisen tason jätesuunnitelmat jätelain ja sen nojalla annettujen
tehtävien hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Ympäristöministeriön on laadittava valtakunnal-
linen jätesuunnitelma 1.1.1996 mennessä.” Tärkeäksi päämääräksi jätesuunnittelussa näh-
dään “luonnonvarojen järkevä käyttö”, jonka tavoitteena on “kestävän hyvinvointiyhteis-
kunnan toimintamalli”. MTK:n mukaan maa-ainesten ottamista ja metsätaloutta ei tule
säännellä jätelailla, vaan näiden “järjestämistä … säännellään eri laeissa, esim. maa-aines-
laissa, ympäristölupamenettelylaissa, luonnonsuojelulaissa, metsälaeissa, ympäristövahin-
kolaissa, terveydenhoitolaissa ja vesilaissa.” Karjan lannan ohella oljet ja puunkorjuutäh-
teet toivotaan jätettävän suunnitelman ulkopuolelle, koska jätteillä tarkoitetaan vain “tuot-
teita, joille niiden haltijalla ei ole enää käyttöä maataloudessa, ja vain tällaiset tuotteet
kuuluvat jätesuunnittelun piiriin.” Tärkeänä järjestö pitää myös haja-asutusalueiden jättei-
den keräilystä huolehtimista.

Ympäristölupatoimikunnan vuonna 1995 ilmestyneen väliraportin jatkona ilmestyi
vuonna 1996 ympäristölupatoimikunnan ja ympäristöoikeustoimikunnan yhdistetty mie-
tintö. Joulukuussa 1996 siitä antamassaan lausunnossa257 MTK korostaa samantyyppisiä
asioita kuin väliraportista antamassaan lausunnossakin. Mietinnön keskeisenä tavoitteena

255. EU hyväksyi Suomen ympäristöohjelman. MT 11/1995, 16.
256. Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2005 7.2.1996.

MT 3/1996, 28–29.
257. Lausunto ympäristöministeriölle ympäristölupatoimikunnan ja ympäristöoikeustoimikunnan

mietinnöstä 4.12.1996. MT 1/1997, 28–29.
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“ … on ympäristönsuojelulainsäädännön yhtenäistäminen ja päätöksentekojärjestelmän
uudistaminen”. Muutoksen seurauksena “vesioikeuksien tehtävät vesitalousasioissa siir-
rettäisiin lupalautakunnalle.” Taustalla muutokselle oli “EU:ssa valmisteltava IPPC
-direktiiviehdotus (pilaantumisen estämisdirektiivi), josta neuvosto hyväksyi yhteisen
kannan marraskuussa 1995. IPPC -direktiivi edellyttää, että jäsenvaltiot luovat kokonais-
valtaiseen ympäristökäsitteeseen perustuvan järjestelmän, jolla yhtenäistetään teollisesta
toiminnasta aiheutuvan maaperän, veden ja ilman pilaantumisen ehkäiseminen ja
vähentäminen.” MTK pitää yhden luvan periaatetta “oikeansuuntaisena”. Sen rinnalla
tulisi kuitenkin kehitellä myös ilmoitusjärjestelmää. Sektorikohtaisen lupajärjestelmän
MTK toteaa kuitenkin edelleen toimineen maa- ja metsätalouden osalta “tyydyttävästi,
koska sektori tarvitsee useimmiten vain yhden tai kahden lain mukaisen luvan. Maata-
loudessa noin 90 % maatiloista kuuluu maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimen-
piteistä annetun lain mukaisen ympäristötuen piiriin.” Lainsäädännön yhtenäistämisessä
MTK näkee kuitenkin myös ongelmia, koska ympäristönsuojelulain piiriin kuuluvan
toiminnan käsite on muotoiltu laajaksi. Laki koskee ensiksikin tuotantoa, toiminnan
järjestämistä ja alueen käyttämistä ja muokkaamista, josta voi syntyä päästöjä laitoksen
ympäristöön. Lain tavoitteet ja soveltamisala ovat siten MTK:n mukaan liian laajat.
Käytettyihin käsitteisiin kuuluu mm. ympäristön viihtyisyys, joka lausunnon mukaan on
luonteeltaan subjektiivinen ja on vaikeasti mitattavissa. Lausunnossa esitetään myös huoli
vesioikeuksien lakkauttamisesta.

Vuonna 1997 keskustelun kohteeksi nousivat sinilevät ja maatalouden osuus niiden
lisääntymisessä. Aihetta käsittelevässä artikkelissa258 todetaan ongelman johtuneen
lähinnä poikkeuksellisen lämpimästä kesästä. Artikkelin mukaan julkisuudessa kuitenkin
“tuotiin esille, että maatalous on suurin ravinnekuormittaja. Vaatimukset säätää ankara
nitraattilaki maataloudelle saivat uutta tuulta. Näin vaikka sinilevät eivät ole riippuvaisia
maatalouden typpipäästöistä. Keskeisesti sinilevien esiintymiseen vaikuttaa fosfori. …
Pintavesien osalta selvitys osoitti, että Suomen järvien maaliskuun nitraattipitoisuuden
mediaani on ollut vuosina 1982–91 noin 0,5 mg/I, eli 1 sadasosa pilaantuneeksi katsotusta
arvosta, ja vastaavasti elokuun arvo on ollut noin 0,03 mg/I eli alle tuhannesosan pilaan-
tuneesta arvosta. … Valtakunnallisten nitraattisuositusten aikaansaaminen on kuitenkin
tarkoituksenmukaista. Tällöin on perusteltua keskittyä lannankäyttöä koskevien järkevien
käytännön suositusten laatimiseen ottaen huomioon direktiivissä lannankäytölle asetetut
vähentämistavoitteet ja käyttökatot.” Ongelman ratkaisusta artikkelissa todetaan, että
saastuneet vesistöt on kunnostettava ja Itämerta voidaan puhdistaa lopettamalla puhdista-
mattomien jätevesien päästöt.

Vuosikymmenen lopulla keskustelu saastumisesta ja ympäristön pilaantumisesta
väheni muttei kuitenkaan tyrehtynyt täysin. Esimerkiksi ympäristöministeriön ympäris-
tönsuojeluosaston laatima vesien suojelun toimenpideohjelma (Vesien suojelun toimenpi-
deohjelma … 2000, 13–14) selvitetään myös maaseutuelinkeinojen vaikutusta vesien
kuormitukseen. Siinä todetaan suojelua toteutettavan pääasiassa valtioneuvoston hyväksy-
mällä ja EU:n osittain rahoittamalla maatalouden ympäristötukijärjestelmällä, jonka voi-
massaolo päättyi vuoden 1999 lopussa. Ohjelmassa viitataan maa- ja metsätalousministe-
riön yhteistyössä ympäristöministeriön, maatalousjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa

258. Kurt Hemnell: Sinilevät eivät riippuvaisia maatalouden typpipäästöistä. Ympäristöasiamies 2/
1997, 19.
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valmistelleeseen ympäristöohjelmaan vuosille 2000–2006. Siinä esitetään mm. seuraavia
vesien suojelua edistäviä “yleisiä periaatteita ja toimia” maatalouden osalta: 

– “määritellään ja tarkennetaan paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kan-
nalta parhaaseen käytäntöön perustuvat viljelymenetelmät sekä ohjelmoidaan niiden
käyttöönotto,

– tilakohtaisia ympäristönhoito-ohjelmia kehitetään kattamaan kaikki ohjelmakaudella
toteutettavat suojelutoimet,

– ravinteiden ja torjunta-aineiden huuhtoutumia vähennetään perustamalla niiden
käyttö todettuun tarpeeseen ja tehostamalla viljeltyjen maiden eroosiota vähentäviä
toimia,

– lannan ja muiden orgaanisten lannoitteiden sisältämät ravinteet hyödynnetään mah-
dollisimman tarkoin viljelyssä,

– ohjelmaan sisältyy myös maataloustuotannossa syntyvien jätevesien puhdistamot ja
niiden käyttö.” (mt, 13.)

Yksi kysymys näyttää erottavan yhtäältä ympäristönsuojelijoiden ja ympäristöpoliitik-
kojen ja toisaalta viljelijöiden käsityksiä toisistaan: edelliset käsittelevät maataloutta, sen
päästöjä ja hajakuormitusta yleisemminkin yhtenä kokonaisuutena. Esimerkiksi luonnon-
tieteellistä ympäristötutkimusta harjoittavat tutkijat selvittävät kokonaispäästöjä ja vastaa-
vasti ympäristöpolitiikassa pyritään näiden kokonaispäästöjen hallintaan. Viljelijät taas
näkevät, että päästöjä ja valumia tulisi tarkastella yksittäisillä tiloilla (ks. myös Kaljonen
2000a, 21), jolloin tilojen väliset erot tulisivat esiin ja eri tiloilla vaadittavat toimenpiteet
voitaisiin kohdentaa oikein. Merkille pantavaa on myös ympäristötutkijoiden ilmeisen
tahaton, varmoihin haittoihin viittaava kielenkäyttö, joka antaa jyrkästi poikkeavan kuvan
perinteiseen, kauniiseen järvimaisemaan perustuvasta “tuhansien järvien maan” retorii-
kasta. Esimerkiksi Kaljonen (mt, 16–18 ja 44) käyttää suoraan luonnontieteellisen tutki-
muksen käsitteistöön nojautuen nimitystä “Pyhäjärven valuma-alueen viljelijät”. Tämän
täytyy ympäristöään arvostavista Pyhäjärven alueen asukkaista kuulostaa pahalta. Järvistä
– kuten joista ja meristäkin – näyttäisi tulleen luonnontieteellisen ympäristötutkimuksen
ja -politiikankin retoriikan kautta valuma-alueita.

4.6 Energiakysymykset

Suomessa maatalouden osuus energian kulutuksesta on melko marginaalinen, sillä esi-
merkiksi vuonna 1994 teollisuuden ja liikenteen yhteenlaskettu osuus primaarienergian
kulutuksesta oli lähes kaksi kolmannesta (esim. Tirkkonen 2000, 60). Vaikka energian
säästäminen maataloudessa on yhtä tärkeää kuin muillakin elinkeinotoiminnan alueilla, ei
se siten vaikuta kovinkaan paljon kokonaiskulutukseen. Kuitenkin energiakysymykset
kokonaisuudessaan ovat tärkeitä niin talouden kuin ympäristöongelmienkin näkökulmas-
ta. Taloudellisista vaikutuksista esimerkkejä ovat 1970-luvun alkupuolen öljykriisi ja
vähän aiemmin ilmestyneessä Rooman Klubin kirjassa Kasvun rajat esitetyt näkemykset
öljyn ja muidenkin luonnon resurssien rajallisuudesta. Vaikkei öljyn eikä muidenkaan
resurssien niukkuus ole suoranaisesti heijastunut hintoihin, ovat niiden tuottajat pyrki-
neet pitämään hintoja korkealla keskinäisin tuotantosopimuksin.
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Bioenergia -projektin loppuraportin mukaan öljyn osuus energian kokonaiskulutuk-
sesta oli 27, kaasun ja hiilen 22, ydinvoiman 18 ja vesivoiman 4 prosenttia eli yhteensä
runsaat kaksi kolmannesta. Raportin mukaan Suomi on läntisten maiden johtava bioener-
giamaa. Merkittävimpiä bioenergian muotoja ovat sellunkeiton sivutuotteena syntyvä
mustalipeä (black liquor), puujäte, polttopuut ja turve. Näiden osuus energian kokonais-
kulutuksesta oli noin neljännes. Suuruusjärjestyksessä niiden osuudet olivat seuraavat:
mustalipeä 10, turve 6, teollinen puujäte (lähinnä parkki ja sahanpuru) 5 ja polttopuut 4
prosenttia. Kun sähkön tuonnin osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 3 prosenttia.
Muiden energiamuotojen, joihin lasketaan tässä myös tuulienergia, osuudeksi energian
kokonaiskulutuksesta jää täten noin prosentti. Energiapolitiikan tavoitteeksi Suomessa
nähdään bioenergian, etenkin metsien biomassan, käytön lisääminen. (Asplund jm. 1999,
18–19.) Energiakysymykset ovat maataloudessa tärkeitä ennen muuta bioenergian tuotan-
non näkökulmasta. Maa- ja metsätaloudessa nimittäin syntyy sivutuotteina raaka-aineita
uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön perustuvaan energiantuotantoon. Näitä ovat puun ja
turpeen lisäksi esimerkiksi puuhake ja -jäte, öljykasvit ja oljet. Eräitä kokeiluja on ole-
massa myös lantaloista syntyvän metaanin käytöstä energian lähteenä. 

Polttopuun käyttö energian lähteenä väheni lähes kolmannekseen vuodesta 1970 vuo-
teen 1998. Turvetta ei käytetty energian tuotantoon juuri lainkaan vuonna 1970, mutta
vuonna 1998 sen osuus bioenergian lähteistä oli lähes neljänneksen. (Asplund jm. 1999,
19.) Jos turvetta ei lueta uusiutuviin energialähteisiin, jää maatalouden osuus energian
tuotannossa kuitenkin nykyisellään melko olemattomaksi. Sairisen ja kumppaneiden
(1999, 141) mukaan teollisuuden osuus uusiutuvistakin energialähteistä, joihin hän lukee
teollisuuden jäteliemet ja puutähteet sekä vesivoimalat, on runsaat neljä viidennestä.

Valtaosa Maataloustuottajassa esiintyvästä energiataloudellisesta ja -poliittisesta kir-
joittelusta keskittyy puun, hakkeen ja turpeen käyttöön energian lähteenä. Yhtäältä näiden
käyttöä perustellaan sillä, että kyseessä ovat uusiutuvat ja kotimaiset energian lähteet. Toi-
saalta näiden käyttö on maataloudelle myös taloudellinen kysymys: puun, hakkeen ja tur-
peen käytön lisäys lisää tulonmuodostusta ja työllisyyttä maataloudessa ja muissakin
maaseudun elinkeinoissa.

Veli Pohjonen (1996, 65) toteaa puun käytöstä, ettei puun käytön lisäämiselle ole
esteitä, vaan hakkuita voidaan lisätä 45 prosenttia. Hän näkee myös metsien kasvun tule-
vaisuuden valoisana: “Metsien kasvua ovat kiihdyttäneet energiatalouden aiheuttamat
muutokset pien- ja suurilmastossa. Metsiimme satavan sadeveden typpipitoisuus on nous-
sut. Typpi lannoittaa metsää. Koko maapallon hiilidioksidipitoisuus on noussut. Sekin
nopeuttaa puun kasvua.” Hänen mukaansa energiapuulla on ympäristönäkökulmasta mui-
hin polttoaineisiin verrattuna useita etuja: ”1) Polttopuun käyttö ei aiheuta jäteongelmia,
koska kaikki poltosta aiheutuvat jätteet palautuvat luonnon kiertokulkuun ja itse asiassa
tuhka on metsän lannoite. 2) Puun poltto ei myöskään aiheuta kasvihuoneilmiötä, koska
poltosta vapautuu hiilidioksidia yhtä paljon kuin metsä tarvitsee poltetun puumäärän kas-
vattamiseen. 3) Polttopuuta – toisin kuin kivihiiltä ja polttoöljyä – poltettaessa ei vapaudu
rikkiä. Puun polton typpi- ja hiukkaspäästöjä voidaan puolestaan hallita uudella teknii-
kalla. 4) Energiaa ja ympäristöä voi säästää, kun pientaloissa käytetään puuta polttoai-
neena soveltaen “varaavan polton menetelmää.” (Pohjonen 1996, 66–67.)

Pohjonen perustelee puun käytön ympäristöystävällisyyttä myös “ekoteollisena” ener-
gian lähteenä sellutehtaissa ja sahateollisuudessa mutta myös voimaloissa. Hän toteaa,
että “energiapuuta ostavalle biovoimalalle on lähes sama, tuleeko polttoaine sahojen kuo-
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resta, purusta, hukkapaloista, metsien avohakkuiden tähteestä, ensiharvennuspuusta, tai-
mikonhoitopuusta vai pellolla kasvavasta, viljellystä energiapuusta.” Energiapuun –
Yhdysvalloissa poppelin, Suomessa ja Ruotsissa pajun – viljelystä on saatu sekä myöntei-
siä että kielteisiä kokemuksia. Peltojen energiametsityksen epäonnistumisen syitä ovat
“liian kustannustietoinen suhtautuminen rikkaruohojen” (erityisesti juolavehnän) torjun-
taan, väärän kasvupaikan valinta ja käytetyn pajulajikkeen “talvenarkuus”. Pohjosen
mukaan Ruotsi on Suomea paljon pidemmällä energiapuun tuotannossa ja käytössä. Hän
painottaa, että myös maataloudesta vapautuvien peltojen käyttö energiapuun tuotantoon
on taloudellisesti kannattavaa, “jos vain toimeen tartutaan”. (Pohjonen 1996, 68–70 ja
73–77).

4.6.1 Yleistä energiakeskustelusta

Energiakeskustelu Maataloustuottajassa alkaa vuonna 1980 uutisella Kotimainen ener-
gia kunniaan259. Uutisessa kerrotaan Hankkijan yhteistyössä Metsäliiton kanssa järjestä-
mistä, kotimaisten polttoaineiden lisäämiseen tähdänneistä energiapäivistä runsaalla kym-
menellä eri paikkakunnalla loka–marraskuussa kyseisenä vuonna. Päivien sanoma oli,
että tuontienergian sijasta Suomessa olisi käytettävä entistä enemmän kotimaisia energia-
lähteitä, joista merkittävimpänä pidetään puuta. Puun käyttäjistä merkittävimmiksi näh-
dään esimerkiksi paikalliset meijerit ja kunnalliset lämpölaitokset. Haketta käyttäviä läm-
pölaitoksia oli tuolloin Suomessa jo useita. Näistä esimerkkeinä uutisessa mainitaan Mik-
kelin ja Liperin osuusmeijerit, Virtain kaupunki ja Oulun yliopistollinen keskussairaala.
Kokemusten hakkeen käytöstä todetaan olleen myönteisiä. Hankkijan edustajan mukaan
maataloudessa joudutaan käyttämään tuontienergiaa, mutta maatilojen energiataloudelli-
nen asema on siitä huolimatta edullinen verrattuna muihin elinkeinoihin. Maatilatalous on
uutisen mukaan muihin elinkeinoihin verrattuna energian suhteen omavaraisempi. Lisäk-
si maataloudessa käytetyn energian kotimaisuusaste on keskimääräistä korkeampi, ja sen
mahdollisuudet tuontiöljyä korvaavan energian tuottajana lisääntyvät jatkuvasti. Uutises-
sa korostetaan myös maatilojen mahdollisuuksia lisäansioihin energian tuotannossa.

Ruotsin maataloustuottajajärjestön LRF:n toimintaa selostavassa artikkelissa260 esitel-
lään ruotsalaista energian tuotantoa ja käyttöä. Maatalouden osuus Ruotsin energiankulu-
tuksesta noin 4 prosenttia. Oljen tuotanto on vuodessa 6 miljoonaan tonnia, josta puolet
voitaisiin käyttää energiantuotantoon. Sen hyödyntämiseen onkin panostettu, ja ”yhä use-
ampi viljelijä on siirtynyt tai siirtymässä olkilämmitykseen”. Energiametsien avulla Ruot-
sissa uskotaan voitavan korvata jopa 80 prosenttia öljyn tuonnista. Mielenkiintoiseksi
siellä nähdään myös tutkia mahdollisuuksia etanolin valmistamiseen viljaylijäämistä, sillä
3 kiloa viljaa vastaa yhtä öljykiloa ja viljan tuotantokustannukset 2,7–3,0 kruunua litralta.
Myös sokerijuurikasta ja perunaa voitaisiin hyödyntää. Artikkelissa todetaan lisäksi, että
“yksi sokeritehdas Skånessa aiotaankin muuttaa kokonaan etanolin tuotantoon.”

259. Kotimainen energia kunniaan. MT 11/80, 25.
260. Seppo Kallio: LRF. Lantbrukarnas Riksförbund – Maanviljelijöiden Keskusliitto. MT 10/80, 14–

15 ja 18.
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Vuonna 1983 ilmestyneessä artikkelissa261 todetaan viljelijöiden tekevän “suuria ener-
giapäätöksiä”. Yhtäältä maataloudessa tuotetaan polttoainetta (haketta, olkea ja turvetta)
toisten elinkeinojen käyttöön ja toisaalta viljelijät tekevät myös itse energiapäätöksiä.
Öljyn hinnan laskettua kotimainen energia oli menettänyt kilpailukykyään, minkä seu-
rauksena kiinnostus kotimaiseen energiaan oli kirjoittajan mukaan vähentynyt. Ydinvoi-
man lisäämissuunnitelmissa ei kirjoittajan mielestä oteta riittävästi huomioon ydinsähkön
varmuus- ja turvallisuustekijöitä. Kivihiilimarkkinoiden todetaan olevan “epävakaita ja
hintojen ailahtelevaisia”. Artikkelissa korostetaan, että viljelijät itse päättävät omista
energiaratkaisuistaan, joissa kotimainen vaihtoehtokin olisi punnittava tarkkaan.

Vuonna 1984 muutettiin MTK:ssa kaksi vuotta toiminut turvevaliokunta energiavalio-
kunnaksi, mikä merkitsi sen tehtäväkentän laajentamista. Valiokunnan toiminnasta kerto-
vassa artikkelissa262 tarkastellaan uudistetun sen tulevaisuuden haasteita. Sen ensim-
mäisessä kokouksessa todettiin kotimaisten polttoaineiden, puun ja turpeen, olevan
“selvästi ympäristöystävällisempiä kuin esim. raskas polttoöljy ja kivihiili, joiden kanssa
kotimaiset kilpailevat”. Kokouksessa todettiin myös, että “lisääntyvä maakaasun käyttö
tulisi ohjata Tampereen sijasta alueille, joissa se ei kilpaile kotimaisten polttoaineiden
kanssa”. Energian säästön ohella korostetaan juuri kotimaisten polttoaineiden käytön tär-
keyttä maatiloilla. Kyseisen artikkelin mukaan puun energiakäyttö väheni merkittävästi
1960- ja 1970-luvuilla, mutta 80-luvun alussa on tapahtunut tässä suhteessa myönteisem-
pää kehitystä. Käytön esteenä pidetään energiapolitiikkaa, jossa ei riittävästi oteta
huomioon kotimaisten polttoaineiden erityisasemaa. Myös puun ja turpeen markkinoinn-
issa on ongelmia, ja kotimaisen energian tuotannon käyttöön nojaavien investointien
rahoituksessa on vaikeuksia. Artikkelissa puututaan myös tuottajien turpeesta saamaan
alhaiseen hintaan, ja ehdotetaan “suonvuokrasopimusten kohtuullistamista”. Edelleen
todetaan, että valiokunnan erityistehtävänä on kotimaisen energian käytön edistäminen,
koska muilla energiamuodoilla on omat edunajajansa. 

Toisaalla263 vuonna 1986 tapahtuneen energiaverouudistuksen nähdään kuitenkin
“suosivan kotimaista energiaa”, joskin maataloudelle siitä katsotaan tulevan “100 miljoo-
nan markan lisälaskun”. Uudistuksessa siirryttiin “markkamääräisestä polttoaineverosta
liikevaihtoveroon”, minkä seurauksena aina “öljyn hinnan noustessa maksetaan entistä
enemmän veroa” ja “hinnan laskiessa päinvastoin”. Uudistuksen todetaan vähentävän
teollisuuden kustannuksia, lisäävän hieman valtion verotuloja, nostavan sähkön hintaa ja
hidastavan siten “sähkön käytön yleistymistä huonetilojen lämmityksessä … kilpailevien
energiamuotojen hintakehityksestä riippuen”. Kotimaisten polttoaineiden myynnin tode-
taan säilyvän edelleen liikevaihtoverottomina. Investoinneista voi uudistuksen myötä
tehdä “liikevaihtoverovähennyksiä”, joita ei kuitenkaan “sallita kivihiili-, ydin- ja vesi-
voimalaitoksille”. Artikkelissa todetaan myös, että öljyn hinnan laskiessa ja kotimaisten
polttoaineiden hinnan pysyessä ennallaan, ovat lämpöyhtiöt ajautuneet taloudellisiin vai-
keuksiin. Tästä johtuen “pienille lämpöyhtiöille annetaan lyhytaikaisesti avustusta.”

MTK:n toimintasuunnitelmassa264 vuodelle 1982 todetaan keskusliiton tukevan ener-
gian säästämispyrkimyksiä ja kotimaisen energian käytön lisäämistä niin maatilatalou-

261. Timo Hanhilahti (MMM): Viljelijät tekevät suuria energiapäätöksiä. MT 5/83, 18–19.
262. Timo Hanhilahti (MMM): Energiavaliokunnan haasteet. MT 2–3/84, 22–23.
263. Ilpo Mattila: Energiaverouudistus suosii kotimaista energiaa. MT 7–8/86, 12–13.
264. MTK:n toimintasuunnitelma (vuodelle 1982). MT 1/1982, 10–13.
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dessa sivuelinkeinoineen kuin viljelijöiden omistamissa elintarviketeollisuusyrityksissä-
kin. Kotimaisen energian käyttöä suositellaan lisättäväksi myös järjestön periaate- ja
tavoiteohjelmassa265. Tähän voidaan päästä “erilaisin verotus-, lainoitus- ja avustustoi-
menpitein”, joilla edistetään kotimaisten energiavarojen hyödyntämistä. Pienpuun, metsä-
tähteiden ja turpeen tuotantoa ehdotetaan kehitettäväksi. Myös eräissä artikkeleissa266

kiinnitettiin huomiota kotimaisen energian käytön mahdollisuuksiin maataloudessa.
Vaikka öljyn käyttö nähdään välttämättömäksi maataloudessa, on sen piirissä “parhaat
mahdollisuudet korvata öljyä kotimaisella energialla monissa eri käyttötarkoituksissa”.

Kansainvälisellä tasolla energiakysymyksiä käsiteltiin Euroopan maatalousjärjestön,
CEA:n yleiskokouksessa Wiesbadenissa 26.–28.9.1983.267 Teollisuuden olisi kokouksen
mukaan kiinnitettävä enemmän huomiota energiakysymyksiin. Ratkaisuna ongelmaan
kokous toteaakin seuraavaa: “Tällä hetkellä 2/3 lämpöenergiasta tuhlautuu. Näin ollen
parantamalla lämpövoimaloissa energian käytön hyötysuhdetta, vähenisi saasteiden
määrä. Ongelmaa voidaan vähentää myös niin, että vähennetään rikkiä sisältävien polt-
toaineiden käyttöä tai jopa luovutaan niistä kokonaan. Lisäksi teollisuuslaitosten tulisi
käyttää sellaisia suodatinmenetelmiä, joissa savukaasujen puhdistusteho on suuri.”

Samansuuntaisia vaatimuksia esitettiin MTK:n toimintasuunnitelmissa koko
1980-luvun ajan. Esimerkiksi toimintasuunnitelmassa vuodelle 1985268 painotetaan koti-
maisen energian hankinnan ja käytön kehittämistä “yhteistyössä metsänhoitoyhdistysten,
Metsäliiton, kuntasektorin, energiayhtiöiden ja muiden samaan tavoitteeseen pyrkivien
tahojen kanssa”. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelmassa269 todetaan astetta konkreet-
tisemmin MTK:n energiapolitiikassa “etusijalla olevan … kotimaisten polttoaineiden käy-
tön lisääminen. Teollisuuden käyttöön kelpaamattoman puun energiakäytön lisäämiseksi
toimitaan aktiivisesti ‘Metsä 2000’ -ohjelmassa määriteltyjen metsänhoidollisten tavoit-
teiden toteuttamiseksi. Mahdollisuudet puuenergian kilpailukyvyn parantamiseksi kilpai-
leviin polttoaineisiin verrattuna selvitetään ja pyritään luomaan kansantaloudellisesti kan-
nattavat mahdollisuudet käyttää puuta polttoaineena entistä enemmän.” Seuraavan vuo-
den toimintasuunnitelmassa painotetaan myös tilakohtaisen energianeuvonnan kehittä-
mistä. Edelleen vuoden 1988 toimintasuunnitelmassa270 todetaan keskusliiton tukevan
“kotimaisten polttoaineiden käyttöä”, edistävän “hajautettua ja ympäristöystävällistä ener-
giantuotantoa”, korostavan “kotimaisen energian käytön myönteisiä vaikutuksia” ja edis-
tävän “maatiloilla kotoisten energiavarojen käyttöä”. 

Vuoden 1987 Maataloustuottajassa kehotetaan kuntia käyttämään kotimaisia polt-
toaineita.271 Omasta kunnasta hankittavan polttoaineen taloudellisia ja työllisyysvaiku-
tuksia pidetään erityisen merkittävinä. Tarvittavia investointeja lämpölaitoksiin ja puun
keruuseen ei pidetä merkittävinä. Lisäksi lainaa energian tuotantoon voi saada maaseutue-
linkeinolain mukaisesti. Työllisyysvaroja voi käyttää ainakin hakkeen hankintaan, koska
työllisyyslain mukaan kunnilla on työttömien työllistämisvelvollisuus. Artikkelissa tode-

265. MTK:n periaate- ja tavoiteohjelman yhteenveto. MT 8/1982, 16–18.
266. Markku Suojanen: Ympäristönsuojelu ja maatalous. MT 12/1984, 10–11.
267. Seppo Kallio: Konkreettiset esitykset puuttuivat. CEA:n keskusteluista. MT 11/1983, 14–15.
268. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1985. MT 12/1984, 27–30.
269. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1986. MT 12/1985, 18–22.
270. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1988. MT 1/1988, 22–26.
271. Mattila, Ilpo (agronomi, MTK): Kunnat käyttämään kotimaista energiaa. MT 11/87, 20–21.
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taankin eräiden kuntien alustavasti suunnitelleen “panevansa työttömät rankametsään
tekemään energiapuuta, joka hyödynnetään kunnan aluelämpökeskuksessa”.

Seuraavan vuoden maaliskuussa Keskusmetsälautakunta Tapio, Lämpölaitosyhdistys,
Maaseututyöväen Liitto, MTK, Suomen Kunnallisliitto ja Teollisuuden Puuyhdistys jätti-
vät kirjelmän272 maa- ja metsätalousministeriölle “koskien metsänparannusvarojen käyt-
tömahdollisuuksien laajentamista energiapuun hankintaan metsänhoidon edistämiseksi”.
Kirjelmän perusteluissa todetaan yhtäältä, että kotimaisen energian käytön lisääminen on
kansantaloudellisesti järkevää, ja toisaalta, että Metsä 2000-ohjelmassa on esitetty met-
sänhoidon lisäämistä. Energiapuun hankintaa perustellaan jälleen työllisyysvaikutuksilla,
jotka ovat erityisen merkittäviä “alityöllisyydestä kärsivillä alueilla”. Myös
ympäristönäkökulmaa käytetään perusteluna kotimaisen energiapuun käytön lisäämiseksi.
Kirjelmässä ehdotetaan ministeriölle metsänparannuslainsäädännön muuttamista siten,
että energiapuun hankintaan saataisiin “käyttää metsänparannusvaroja samoin rahoituk-
sellisin ehdoin kuin taimikon hoitoon”.

Joulukuussa 1990 eräs MTK:n lakimies273 kirjoittaa hallituksen kestävää kehitystä
käsittelevästä selonteosta. Kirjoituksessa tarkastellaan selonteossa esitettyjä näkemyksiä
energiakysymyksistä: “Yhteiskunnan tukea suunnataan ympäristönsuojelutekniikan, sääs-
tävän teknologian sekä yleensä uuden tekniikan kehittämiseen. Tällä tavoin vähennetään
ajan mittaan päästöjä ja säästetään energiaa. … Hallitus katsoo, että maatalouden ympä-
ristöntutkimusta tulee kehittää valitsemalla tutkimuksen painoalueet. Maataloustutkimuk-
sen tulee kehittää valmiuksia bioenergian tuotannon tutkimukseen.” Yleensä energiatalou-
teen liittyvistä kysymyksistä artikkelissa korostetaan energiapoliittisen suunnittelun mer-
kitystä järkevän energiankäytön edistämiseksi. Energiaverotus nähdään keskeisenä kei-
nona energian säätämiseksi haitattomampien energiavaihtoehtojen käyttöönotossa.

Kotimaisen energian käyttöä pyrittiin lisäämään haittaveroilla, joista Ilpo Mattila kir-
joittaa artikkelissaan274. Sen kilpailuetua voidaan parantaa edellyttäen, että “hallituksen
esityksen mukainen haittaverotus toteutuu vuonna 1994. Puun käyttömahdollisuuksia
verotus ei edistä, sillä turvetta voidaan polttaa siinä missä puutakin ja turpeen hinta las-
kee. … Fossiilisten polttoaineiden hinta nousee haittaverojen vuoksi, turpeen hinta alenee
ja puun hinta pysyy samana. Tämän seurauksena turpeen käyttö lisääntyy, ja puun ener-
giakäyttö rajoittuu sahausjätteiden käyttöön ja kiinteistökohtaiseen lämmitykseen. …
Öljyltä, kivihiileltä, maakaasulta ja turpeelta on peritty vuodesta 1990 lähtien polttoainei-
den hiilipitoisuuden mukaan määräytyvää haittaveroa. Veron määrä on pieni, esimerkiksi
kevyellä polttoöljyllä 4,17 penniä litralta, eikä sillä ole ollut suurtakaan merkitystä eri
energiavaihtoehtojen hintakilpailutilanteeseen. Päätavoite on ollut valtion kassan täyttä-
minen.” Kotimaiseen energiatuotantoon kirjoittaja toteaa vuonna 1994 toteutettavan hait-
taveron vaikuttavan seuraavasti: “Kotimaisen energian kilpailukyky paranee haittavero-
esityksen mukaisesti käytännössä siten, että turpeen hinta laskee 4 prosenttia ja sen kilpai-

272. Keskusmetsälautakunta Tapio, Lämpölaitosyhdistys, Maaseututyöväen Liitto, MTK, Suomen
Kunnallisliitto ja Teollisuuden Puuyhdistys ovat jättäneet 29.3.1988 kirjelmän maa- ja metsäta-
lousministeriölle koskien metsänparannusvarojen käyttömahdollisuuksien laajentamista ener-
giapuun hankintaan metsänhoidon edistämiseksi. MT 6–7/88, 25.

273. Kurt Hemnell (oik. kand., MTK): Hallituksen selonteko kestävästä kehityksestä. MT 12/1990,
16–18.

274. Ilpo Mattila (jaostopäällikkö, MTK): Haittaveroilla suositaan kotimaista energiaa. MT 10/1993,
16–17.
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lukyky kivihiileen paranee noin 15 prosenttia. Puun hinta ei veroratkaisun myötä muutu
miksikään. … Seurauksena on tietenkin, että jo nyt hyvin hintakilpailussa, etenkin sisä-
maan käyttökohteissa, pärjäävä turve saa lisää mahdollisuuksia. Puun energiakäyttö vähe-
nee nopeasti niissä aluelämpölaitoksissa, joissa sitä vielä käytetään. … Sahausjätteet ovat
ainoita puita, joiden käyttö on kannattavaa polttoaineena.”

Kirjoittaja näkeekin eräitä muutostarpeita energiaverotuksen osalta. Esimerkiksi ympä-
ristöperusteisen energiaverotuksen mahdollisuuksia selvittänyt toimikunta oli “esittänyt
eräänä vaihtoehtona turpeen ja puun tasapuolisemman käytön edistämiseksi verotusmal-
lia, jossa turpeelle asetettaisiin 50 prosenttia fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidive-
rosta ja puu säilyisi verottomana. Näin turve säilyttäisi hintaetuaan, mutta puullekin jäisi
mahdollisuuksia. Valtioneuvoston aikaisemmin keväällä tekemä päätös vapauttaa turve
hiilidioksidiverosta esti kuitenkin tällaisen esityksen viemistä eduskuntaan asti.” Lämmön
tuotannossa käytettäviä polttoaineita tulisi MTK:n esityksen mukaan verottaa kuten Ruot-
sissa, jossa kivihiilestä maksetaan veroa huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Lisäksi
Ruotsissa suositaan hakkeen ja energiapajun käyttöä haittaveroilla. 

Vuoden 1996 toimintasuunnitelmassa275 painotetaan kuntien ja Puuyhdistysten merki-
tystä kotimaisen energian menekin lisäämisessä ja korostetaan myös metsänhoitoyhdis-
tysten toimintavalmiuksien parantamista. Siinä esitetään myös huoli vuoden 1997 ener-
giaverouudistuksen vaikutuksesta kotimaisen energian käyttöön. Tuolloin nimittäin säh-
kön tuotantoon käytettäviltä polttoaineilta poistuisi haittavero, joka peritäisiin sähkön hin-
noissa. Lämmön tuotannossa “käytettävillä polttoaineilla verotuksen ympäristöohjaava
vaikutus säilyy toistaiseksi. Verotuksen muutos heikentää merkittävästi turpeen ja puun
hintakilpailukykyä sähköntuotannossa. Yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa tur-
peen asema heikkenee hieman. Lämmityskäytössä puu ja turve saavat verotuksellista lisä-
etua uusiutumattomiin energialähteisiin verrattuna, mutta hinnanmuutokset eivät johtane
niiden käytön merkittävään lisäykseen.” Tavoitteekseen järjestö asettaakin, että “maaseu-
dun tuottamia raaka-aineita jalostava teollisuus saa käyttöönsä energiaa kilpailukykyiseen
hintaan sekä niin, että maaseudun energiavarojen käyttöä lisätään ottaen huomioon liike-
taloudellisten tekijöiden lisäksi kansantaloudelliset tekijät. Ensisijaisina uusina bioener-
gian käyttökohteina ovat aluelämmitys ja kiinteistökohtainen lämmitys. Puunkäyttö
lisääntyy myös voimaloissa, kun hakkeen uusinta korjuuteknologiaa otetaan nykyistä laa-
jemmin kaupalliseen käyttöön. Järjestön tehtävänä on kannustaa energiainvestoinneista
päättäviä tahoja ottamaan huomioon bioenergiavaihtoehtojen hyödyntäminen. MTK toi-
mii myös niin, että bioenergian tuotantoon ja käyttöön liittyvää tutkimusta lisätään ja tut-
kimustiedot saadaan nopeasti käyttäjille.”

Vuoden 1997 lopulla ilmestyneessä artikkelissa276 selostetaan energiatoimiston tehtä-
viä ja asemaa. Sen mukaan energiatoimiston asiantuntijat tarjoavat maksutta tietoja, neu-
voja ja muutakin apua maatilojen lämmitysvaihtoehtojen selvittämisessä. Lisäksi energia-
toimiston tavoitteena on “lämpöyrittäjyyden” edistäminen ja tiedottaminen eri energian-
säästömahdollisuuksista. 

275. MTK:n toimintasuunnitelma 1997. MT 1/1997, 20–27.
276. Ilpo Mattila (jaostopäällikkö, MTK): Energiatoimisto palveluksessanne. MT 10/1997, 15.
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Vuonna 1998 ilmestyneessä artikkelissa277 todetaan puun kilpailukyvyn olevan ohi ja
vaaditaan puun käytön aluetaloudellisten vaikutusten selvittämistä erityisesti työllisyyden
ja tulonmuodostuksen näkökulmista. Artikkelissa korostetaan puun kilpailukykyä ener-
gialähteenä kansantaloudellisin perustein puhtaasti liiketaloudellisten perusteiden sijasta.
Puun energiakäyttö toisi monia myönteisiä taloudellisia kerrannaisvaikutuksia alueelli-
sella ja paikallisella tasolla. Viittaamalla näihin alue- ja kansantaloudellisiin vaikutuksiin
kirjoittaja toteaa lopuksi: “Puupolttoaineen tehokkaalla käytöllä on niin monipuoliset
aluetaloudelliset ja kansantaloudelliset vaikutukset, että tavoitteeksi voidaan asettaa vuo-
sitasolla koko potentiaalisen raaka-ainemäärän 15 miljoonan kuutiometrin käyttö lähivuo-
sien kuluessa. Silloin Suomi voi olla eurooppalainen mallimaa puuenergian tuottajana ja
käyttäjänä.” Sama kanta esitetään myös MTK:n toimintasuunnitelmassa278 vuodelle
1998.

Vuoden 1999 lopulla MTK antoi lausunnon279 energiapuun haketustuen edellytyksistä.
Aluksi lausunnossa puututaan tuen määrittelyongelmiin, joita syntyy, “jos nyt lausunnon
kohteena olevissa maa- ja metsätalousministeriön määräyksissä energiapuun haketuksesta
maksettavan tuen sijaan puhutaan energiapuun haketustuesta tai pelkästään haketustu-
esta.” Väärinkäsitys saattaa MTK:n mukaan johtaa siihen, että haketuksen käsitettä sovel-
letaan kemiallisen metsäteollisuuden raaka-aineeksi tarkoitettuun puutavaraan. Energia-
puun haketuksen todetaan liittyvän nuoren metsän hoitoon “ja energiapuun korjuuseen,
kuten lainsäätäjä on edellyttänyt tapahtuvan”. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista suunnit-
telua. Töistä maksettava valtion tuki “maksetaan suoraan maanomistajalle, joka puoles-
taan vastaa töiden tekemisestä aiheutuvien kustannusten maksamisesta vieraalle työvoi-
malle, mikäli hän on käyttänyt näissä töissä vierasta työvoimaa. Tätä perusperiaatetta ei
pidä hämärtää energiapuun haketuksesta maksettavan tuen maksatuksessa.” MTK pitää
tärkeänä, että tuki maksettaisiin suoraan maanomistajille.

Euroopan metsänomistajien liiton, CEPF:n, kokouksessa Bonnissa vuoden 1999
lopulla korostettiin, että hyvä metsänhoito edistää hiilen sitoutumista ja vähentää siten
osaltaan kasvihuoneilmiötä.280 Tilaisuuteen osallistui edustajia lähes kaikista kah-
destakymmenestä järjestön jäsenmaasta. Kokousedustajat lähettivät viestin YK:n Kioton
ilmastokokouksen seurannasta vastaaville: “YK:n ilmastokokous seuraa Kioton ilmas-
tosopimuksen toteutumista. Sopimuksen mukaan EU:n täytyy vähentää hiilidiok-
sidipäästöjään kahdeksan prosenttia vuoteen 2010 mennessä vuoden 1990 tasosta. …
Euroopan metsänomistajat yhdessä kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden edustaj-
ien kanssa halusivat viestittää seurantakokoukselle sitä, ettei Kioton sopimuksessa oteta
olemassa olevien metsien merkitystä riittävästi huomioon ilmakehän hiilen sitojana ja
kasvihuoneilmiön ehkäisijänä.” Samassa kokouksessa korostettiin myös puun käytön
merkitystä “kestävän hiilitalouden” näkökulmasta. Hiilen sidonnan osalta kirjoittaja
toteaa Suomen metsien puuston kasvaneen. Samalla on kasvanut myös “metsiin sitoutu-

277. Pekka Airaksinen (osastopäällikkö, MTK) Puuenergian kilpailukyky öljyn ohi. Aluetaloudelli-
sista vaikutuksista tehtävä kuntakohtaiset selvitykset. MT 1–2/1998, 8.

278. MTK:n toimintasuunnitelma 1998. MT 1–2/1998, 18–27.
279. Määräykset energiapuun haketustuen myöntämisenedellytyksistä. Lausunto maa- ja metsätalo-

usministeriölle määräyksistä, jotka koskevat energiapuun haketustuen myöntämisen edellytyk-
siä 27.9.1999. MT 11/99, 26.

280. Päivi Luostarinen (tiedottaja, MTK): Euroopan metsänomistajien viesti YK:n ilmastokokouksel-
le: Hyvä metsänhoito palvelee ilmastonsuojelua. MT 12/99, 22.
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nut hiilivarasto viimeisten vuosikymmenien aikana hyvän metsänhoidon ansiosta. On
arvioitu, että Suomen metsiin on sitoutuneena hiiltä 8000 miljoonaa tonnia, jossa puuston
osuus on 700 miljoonaa tonnia.” Kokouksessa todettiin hiilen sitoutumista edistettävän
parhaiten pitämällä metsät tuottavassa ja uusiutuvassa kunnossa. Suomessa ja Euroopassa
yleensäkin metsätaseen todetaan olevan positiivinen puun energiakäytön lisäämiseksi. 

Kysymys fossiilisten polttoaineiden käytöstä liittyy pääosin keskusteluun niiden hinta-
suhteesta kotimaisiin polttoaineisiin, puuhun ja turpeeseen verrattuna. Johtopäätöksenä
on, että kotimaisten polttoaineiden hinnat ovat MTK:n mukaan jääneet jälkeen fossiilisten
polttoaineiden hinnoista. Eräissä tapauksissa MTK perustelee kotimaisen energian käyttöä
myös sen ympäristöystävällisyydellä ja kansantaloudellisilla säästöillä.

4.6.2 Fossiiliset polttoaineet

MTK on huolestunut liikenteen aiheuttamista päästöistä, mikä käy ilmi esimerkiksi lau-
sunnossa281 ympäristöministeriölle OECD:n Suomen ympäristöpolitiikan arviosta vuon-
na 1990. MTK:n ympäristöohjelmissa282 korostetaankin bensiinin ja polttoaineiden kehit-
tämistä ympäristöystävällisemmiksi: bensiinissä tulee lyijyn määrää vähentää ja polt-
toöljyn osalta olisi siirryttävä vähärikkisemmän käyttöön. Ohjelmassa todetaan, että
raskaan liikenteen haittojen vähentämiseksi henkilö- ja tavarakuljetuksia tulee siirtää rau-
tateille. Samalla tulee myös selvittää vesireittien käyttömahdollisuuksia esimerkiksi puun
kuljetuksiin.

Toisaalta MTK ei kuitenkaan hyväksy polttoaineveron korottamista, mikä on ristirii-
dassa edellisten päästörajoitusten esittämisen kanssa. Tämä käy ilmi lausunnosta283

ympäristöministeriölle ympäristönsuojelun taloudellista ohjausta selvittävän työryhmän
väliraportissa tehdyistä ehdotuksista kesäkuussa 1990. Vastustavaa kantaa perustellaan
sillä, että veron korottaminen “ei täytä haittaverolle asetettuja vaatimuksia. Mikäli lain-
säädännöllä voidaan taata lisäveron korotuksista kertyneiden varojen käyttö tieverkoston
parantamiseen, MTK voi puoltaa tällä perusteella laskettuja veronkorotuspäätöksiä.”
Samassa lausunnossa MTK kuitenkin kannattaa autoedun verotuksen korottamista ja
katalysaattorien jälkiasennusten tukemista. 

Joissain yhteyksissä284 polttoaineveroa kuitenkin perustellaan sillä, että se parantaisi
kotimaisen energian käytön kannattavuutta. Tämä kanta tulee esiin myös muualla.285 Toi-
saalla MTK näyttäisi jopa kannattavan polttonesteiden hinnan alentamista. Esimerkiksi
toimintasuunnitelmassa286 vuodelle 1992 todetaan polttonesteiden ja voiteluaineiden hin-
toja pyrittävän alentamaan “yhteistyössä öljy-yhtiöiden kanssa”. Eräs kirjoittaja, joskin

281. Lausunto ympäristöministeriölle OECD:n Suomen ympäristöpolitiikan arviosta 10.1.1990. MT
2–3/1990, 26–27.

282. MTK:n ympäristöohjelma: Puhdas ympäristö – korvaamaton rikkaus. MT 5/90, 6–13.
283. Lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelun taloudellista ohjausta selvittävän työryh-

män väliraportissa tehdyistä ehdotuksista 20.6.1990. MT 8/1990, 22–23.
284. Ilpo Mattila (jaostopäällikkö, MTK): Haittaveroilla suositaan kotimaista energiaa. MT 10/1993,

16–17.
285. Unto Tulisalo (toimitusjohtaja, Mildola Oy): Bioenergiaa biopolttoaineista. MT 10/1993, 12–13.
286. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1992. MT 1/1992, 22–27.
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mitä ilmeisimmin biopolttoaineiden tuotantoon liittyvien intressiensä vuoksi, on kuitenkin
huolestunut käytössä olevien polttoaineiden riittävyydestä287. Hänen mukaansa
“raakaöljyn tunnetut varannot riittävät noin 44 vuotta nykyistä kulutusvauhtia ja
maakaasun noin 60 vuotta”. Kirjoittaja ei koe ydin- ja hiilienergian lisäämistä “ongelmat-
tomana ratkaisuna”.

Vuoden 1994 toimintasuunnitelmassa288 esitetäänkin ehdotus lämmöntuotannossa
käytettävien fossiilisten polttoaineiden haittaverojen nostamisesta ”Ruotsin mallin
mukaan kymmenkertaisiksi”. Vuoden 1996 toimintasuunnitelmassa289 todetaan kuiten-
kin ristiriitaisesti, että “kansantalouden kannalta bioenergia saa maksaa enemmän kuin
fossiiliset tuontipolttoaineet. Bioenergian käytön lisääminen luo uusia työpaikkoja myös
vaikeimmille työttömyysalueille. Työpaikat lisääntyvät paitsi energiaraaka-aineen hankin-
nassa ja kuljetuksessa, myös rakennustoiminnassa ja metalliteollisuudessa. Kuntien alue-
lämpölaitosinvestointien toteuttaminen puuta polttoaineena käyttävällä tekniikalla luo
nopeasti pysyviä työpaikkoja.” Fossiilisten polttoaineiden verotus eräiden muiden vero-
tusmuotojen ohella nähdään olennaisena kustannustekijänä vuoden 1997 toimintasuunni-
telmassa290. Paineet polttoaineiden verotuksen kiristämiseksi ovat osaltaan uhkana maata-
louden kokonaisverorasitukselle.

4.6.3 Turvetuotanto

MTK on perinteisesti suhtautunut myönteisesti kotimaisen energian, puun ja turpeen
käyttöön näitä erottelematta. Perustelut ovat osin olleet luonteeltaan taloudellisia: koti-
maisen energian käyttö kerrannaisvaikutuksineen luo tuloja ja työllisyyttä maaseudulle.
Turpeen käytön aiheuttamia ympäristöongelmia ei ole juurikaan pohdittu.

Jo vuoden 1980 ympäristöseminaarissa metsäneuvos Jaakko Piironen291 korostaa soi-
den käyttöä muutoinkin kuin maatalousmaana. Turvetuotannon näkökulmasta arvokkaita
soita on tuhoutunut ojituksen seurauksena. Soiden ojitus on ollut tarpeen raivattaessa lisää
tilaa maa- ja metsätalousmaalle. Esitelmöitsijän mukaan joskus on menty liian pitkälle,
kun on esimerkiksi ojitettu avosoita metsämaaksi. Hän korostaa soiden käytön monimuo-
toisuutta, jossa marjojen ja sienien tuotannolla on sijansa turpeen energiakäytön ohella.
Esitelmässä ei nähdä mitään erityistä ristiriitaa soiden eri käyttömuotojen välillä puhu-
mattakaan siitä, että soiden hävittämisen ympäristövaikutuksiin kiinnitettäisiin vielä huo-
miota. Myöskään vuoden 1982 toimintasuunnitelmassa292 ei nähdä mitään ongelmia soi-
den hyödyntämisessä. Turvetuotanto nähdään siis vielä tässä vaiheessa hyvin
ympäristöystävällisenä energia muotona.

Eräs MTK:n valtuuskunnan kokousedustaja puuttuu293 puheenvuorossaan turpeen hin-
taan, joka olikin hyvin keskeisellä sijalla MTK:n turvepolitiikassa 80-luvun alkupuolella.

287. Unto Tulisalo (toimitusjohtaja, Mildola Oy): Bioenergiaa biopolttoaineista. MT 10/1993, 12–13.
288. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1994. MT 1/1994, 20–25.
289. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1996 "puhtain eväin". MT 1–2/1996, 20–27.
290. MTK:n toimintasuunnitelma 1997. MT 1/1997, 20–27.
291. Metsäneuvos Jaakko Piironen: Metsätaloustuotanto ja ympäristö. MT 9/80, 18–19 ja 22–23.
292. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1982. MT 1/1982, 10–13.
293. Leena Pohjalainen. Valtuuskunta: Ympäristöministeriö luo byrokratiaa. MT 5/1982, 18–19.
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Hän toteaa myös niiden viljelijöiden aseman, jotka tekivät turvesopimuksen ennen Kes-
kusliiton ja Vapon välillä solmittua yleissopimusta, olevan taloudellisesti ongelmallisen.
Suonkäyttösopimuksissa on menetelty arveluttavasti ja annettu katteettomia lupauksia.
Niin nyt olisi “aika lunastaa lupaukset ja lopettaa syrjäalueitten riisto asutuskeskusten
polttouuneihin”. Myös vuoden 1984 toimintasuunnitelmassa294 MTK toteaa pitävänsä
huolta turpeentuottajien taloudellisista ja sosiaalisista eduista. Samanlainen kanta toistuu
myös seuraavan vuoden toimintasuunnitelmassa.295 Myös tätä seuraavissa toimintasuun-
nitelmissa todetaan järjestön kiinnittävän erityistä huomiota turvemaiden vuokraajien ase-
maan ja turvesopimusmallien kehittämiseen.

Ensimmäisen kerran turvetuotannon haittoihin kiinnitetään huomiota vesiensuojelu-
keskustelussa 1980-luvun lopulla. Tällöin pyritään maatalouden vesistöpäästöjä tarkaste-
lemaan yhteydessä muuhun vesistökuormitukseen. Niinpä lausunnossa296 ympäristömi-
nisteriölle vesiensuojelun tavoiteohjelmasta todetaan turpeen olevan yksi vesien saastutta-
jista. Tämä todettiin muissakin yhteyksissä. Erään artikkelin297 mukaan turvetuotanto on
kalankasvatuksen ohella eräs uusia vesistöjen kuormittajia. Turvetuotannossa “soilta liik-
keelle lähtevä orgaaninen aines ja ravinteet huuhtoutuvat varsin helposti edelleen vesistöi-
hin. Huuhtoutumisen estämiseksi rakennetuista saostusalueista huolimatta on turvetuotan-
toalueiden alapuolisissa vesistöissä tapahtunut nopeaa rehevöitymistä.” Tästä syystä
MTK:n ympäristöohjelmassa298 vuodelta 1990 todetaankin, että turvesoiden ojitukset
tulisi suunnitella ja toteuttaa huolellisesti eli siten, että “selkeytysaltailla, ojakatkoksilla,
pohjapadoilla yms. keinoin haitalliset huuhtoutumat estetään”. Myös selkeytysaltaiden
tyhjennyksestä tulisi ohjelman mukaan huolehtia.

Usko turpeeseen juuri kotimaisen eli tuontia korvaavan energian lähteenä on kuitenkin
ollut vahva sen aiheuttamista ympäristöongelmista huolimatta. Tämä todetaan mm. vielä
vuoden 1994 toimintasuunnitelmassa299: “Keskusliitto osallistuu meneillään olevien tut-
kimus- ja kehittämisohjelmien toiminnan suuntaamisesta päättävien elimien toimintaan
tavoitteena kohdentaa tutkimus- ja kehittämisvoimavaroja nykyistä enemmän puun ener-
giakäytön ja peltojen energiatuotannon edistämiseen. Maaseudun elinvoimaisuuden
lisäämiseksi kannustetaan viljelijöitä perustamaan yrityksiä tai yhteenliittymiä, jotka
myyvät hakkeella ja turpeella tuotettua lämpöä asiakkaille. Tavoitteena on 20 uutta läm-
mön myyjää nykyisten kolmen lisäksi.”

Euroopan unionissa turve kuitenkin katsottiin uusiutumattomaksi luonnonvaraksi, eikä
sen käyttöä sallittu luonnonmukaisessa tuotannossa kuivikkeena tai lannan
sidonta-aineena. Kansainvälisessä tilastoinnissa turvetta ei sen sijaan luokitella uusiutu-
viin energialähteisiin. KTM puolestaan on päätynyt ehdottamaan keväällä 2000 valmistu-
neessa mietinnössään, että turve luokiteltaisiin hitaasti uusiutuvana “biomassapolttoai-
neeksi” (sit. Toivonen jm. 2000, 5).

294. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1984. MT 12/1983, 10–13.
295. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1985. MT 12/1984, 27–30.
296. Lausunto ympäristöministeriölle vesiensuojelun tavoiteohjelmasta (Komiteanmietintö 1986: 42)

21.5.198. MT 7–8/1987, 12.
297. Merja Jantunen (maat. ja metsät. yo, MTK): Kuka Suomen vesistöjä saastuttaa? MT 9/1988, 10–

11.
298. MTK:n ympäristöohjelma: Puhdas ympäristö – korvaamaton rikkaus. MT 5/90, 6–13.
299. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1994. MT 1/1994, 20–25.
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Lausunnossaan300 ympäristöministeriölle ehdotuksesta maa-aineslain muuttamisesta
syyskuussa 1996 MTK toteaa, että turve jätettävä po. lain ulkopuolelle: “Valtioneuvoston
asettama turvekomitea katsoi, että turpeen tuotantoa ja käyttöä voidaan ohjata riittävästi
vesilain, ilmansuojelulain, luonnonsuojelulain ja valtioneuvoston soidensuojelua koske-
vien periaatepäätösten sekä nykyisen kaavoitusjärjestelmän nojalla. Myös metsä- ja turve-
talouden vesiensuojelutoimikunnan mietinnössä lähdettiin siitä, että jos turvetaloudesta
aiheutuu ongelmia, on ryhdyttävä toimenpiteisiin vesilain muuttamiseksi asian vaatimalla
tavalla. järjestö painottaa yksinomaan turpeen vesistöille aiheuttamaa kuormitusta. Soiden
säilymisestä se ei lausunnossaan kanna huolta. Vielä vuoden 1998 toimintasuunnitelmas-
saan301 MTK pitää turvetuotannon edistämistä tärkeänä.

Turve koettiinkin MTK:ta yleisemminkin ympäristöystävällisenä ja uusiutuvana ener-
gialähteenä 1970-luvulla. Yleinen käsitys oli, että turve oli yhtäältä nk. “uusiutuva luon-
nonvara” ja toisaalta se korvasi tuontienergiaa, kuten öljyä ja hiiltä. Myöhemmin alkoi
kuitenkin esiintyä kritiikkiä turpeen käytön ympäristöystävällisyyttä kohtaan, koska
yhtäältä turve nähtiin hyvin hitaasti uudistuvana luonnonvarana ja toisaalta sen nähtiin –
trooppisten sademetsien tapaan – sitovan runsaasti hiilidioksidia ja hidastavan näin kasvi-
huoneilmiötä. Soista kuten metsistäkin alettiin puhua pohjoisen hiilinieluina. Turpeen
nosto nähtiin nyt haitalliseksi kasvihuoneilmiön etenemisen kannalta. Toisaalta huomiota
kiinnitettiin myös turvetuotannon aiheuttamaan vesistöjen rehevöitymiseen ja likaantumi-
sen sekä suomaisemien häviämiseen ja rumentamiseen. Yllättävältä tuntuukin Euroopan
unionin päätös, jonka mukaan turve todettiin vuoden 2000 lopulla “uusiutuvaksi” energi-
anlähteeksi.

Turpeen uusiutuvuuteen tosin puututtiin eräässä, haittaverojen kohtaantoa käsit-
televässä artikkelissa302: “EY:n hiilidioksidi- ja energiaverodirektiiviehdotuksessa turve
luetaan uusiutumattomaksi eli fossiiliseksi polttoaineeksi, mutta toisaalta taas EY:n
komission lausunnossa Suomen EY-jäsenhakemuksesta turvetta pidettiin uusiutuvana
energialähteenä. Vastaus riippuu muutenkin siitä, keneltä asiaa kysyy.” Keskustelu uusiu-
tuvuudesta ja uusiutumattomuudesta onkin puhtaasti määritelmäkysymys. Ongelmana on
ennen kaikkea käsitteiden tiukka dikotomisuus. Oikea määritelmä turpeen osalta olisi, että
se on hyvin hitaasti uusiutuva luonnonvara. Tällainen määritelmä ehkä helpottaisi turve-
tuotannon ja yleensäkin turveasioiden käsittelyä. Yhtäältä uusiutuvuutta ei siten kiistet-
täisi, mutta toisaalta hidas uusiutuvuus viittaisi siihen, että turpeeseen olisi suhtauduttava
kuten uusiutumattomiinkin energian lähteisiin.

Eräissä maissa turpeen energiatuotanto on lopetettu lähes kokonaan, ja turpeen ener-
giakäytön ongelmista on keskusteltu Suomessakin jo pitkään. Esimerkiksi eduskunnan
tulevaisuusvaliokunnan tilaamassa raportissa “Energia 2010 – teknologian arviointi” tur-
vetta ei lueta uusiutuviin energialähteisiin, vaan sellaisiksi katsotaan vain muu bioenergia,
vesivoima, tuulivoima, aurinkoenergia ja lämpöpumput (Energia 2010 – teknologian arvi-
ointi 2001, 35). 

300. Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta maa-aineslain muuttamisesta 11.9.1996. MT 10/
1996, 28–29. 

301. MTK:n toimintasuunnitelma 1998. MT 1–2/1998, 18–27.
302. Ilpo Mattila (jaostopäällikkö, MTK): Haittaveroilla suositaan kotimaista energiaa. MT 10/1993,

16–17.
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Viimeksi turvekeskustelu näyttää vilkastuneen Skotlannissa, jossa turvetuotanto näh-
dään eräänä olennaisena kasvihuoneilmiön edistäjänä. Aihetta on käsitelty sekä The
Scotsman (Crawford 2001) että The Glasgow Herald News -lehdissä, joissa kummassakin
viitataan Royal Society’n Walesin yliopistossa työskentelevän erikoistutkijan Chris Free-
manin tutkimusraporttiin ja sen pohjalta tehtyyn haastatteluun303. Freemanin mukaan hii-
lidioksidia on vuosituhanten ajan sitoutunut huomattavassa määrin juuri erilaisiin soihin
ja muihin kosteikkoihin. Hänen mukaansa tutkijat eivät tähän saakka ole täysin
ymmärtäneet soiden merkitystä hiilidioksidin sitojana. Freemanin mukaan aiemmin läh-
dettiin siitä, että kosteikkojen hiilidioksidin sidonta perustui eräiden hapen entsyymien
puuttumiseen. Myöhemmin on kuitenkin havaittu, että hiilidioksidia vapautuu myös
oloissa, joissa ei happea esiinny (esimerkiksi lampaan vatsassa). Hänen uusi “löytönsä”
on erityinen entsyymi, fenooli oksidaasi, joka estää hiilidioksidin vapautumisen soilla
hapen esiintymisestä riippumatta (Freemanin haastattelulausunnot; ks. Crawford 2001) tai
joka itse asiassa ei toiminut lainkaan ilman tiettyä määrää happea (Freeman 2001). Chris
Freemanin mukaan kasvihuoneilmiön etenemiseen liittyy mahdollisesti myös kuivuus
eräillä alueilla, mikä ehkäisee soiden ja kosteikkojen hiilidioksidin sidontaa kiihdyttäen
edelleen kasvihuoneilmiön etenemistä. Pahimmillaan tämä voi hänen mukaansa kaksink-
ertaistaa ilmakehän hiilidioksidimäärän. Hän pitää valitettavana sitä, etteivät hallitukset
päässeet yhteisymmärrykseen tämän ongelman yhtenäisestä ratkaisusta Haagin ilmas-
tokonferenssissa.

Jos Euroopassa, Venäjällä, Siperiassa tai Kanadassa ja Yhdysvalloissa esiintyisi kui-
vuuskausia, kosteikot ja suot kuivuisivat altistaessaan edellä mainitun entsyymin hapelle
ja vapauttaisivat suunnattoman määrän hiilidioksidia ilmaan. Chris Freeman kertoi The
Glasgow Herald Newsin toimittajalle James Freemanille, että tutkimuksen sanoma on sel-
keä: on ryhdyttävä kaikkiin toimiin suomaastojen säilyttämiseksi soiden kuivattamiselta
maa- ja metsätalouden käyttöön sekä turpeen nostamiselta polttoaineeksi tai kasvien vilje-
lyyn. Skottilainen ympäristöaktivisti, Scottish Wildlife Trustin kampanjajohtaja Dan Bar-
low toteaakin seuraavasti: “Skotlanti voi vielä ylpeillä soillaan ja tutkimuksen sanoma on
selkeä – ne tulee suojella sekä biodiversiteetin säilyttämiseksi ja hiilen vapautumisen
ehkäisemiseksi.” (Glasgow Herald News 2001.)

4.6.4 Ristiriitaista suhtautumista ydinvoimaan

Ensimmäisen kerran tarkastelun kohteena olevana ajanjaksona ydinvoimasta keskustelti-
in Maataloustuottajassa uutisessa304, jossa kerrottiin Pohjois-Hämeen nuorten tuottajien
järjestämästä teemailtapäivästä UKK-instituutissa Tampereella vuonna 1988. Taustana
keskustelulle oli parin vuoden takainen Tshernobylin ydinonnettomuus. Tilaisuudessa tar-
kasteltiin sen vaikutuksia maa- ja metsätaloudelle ja sitä, kuinka varautua vastaaviin
onnettomuuksiin tulevaisuudessa. Pirkanmaan Väestönsuojeluyhdistyksen kouluttaja
selosti ydinvoimaan ja sen vaikutuksiin liittyvää keskeistä käsitteistöä. Hän totesi ydin-

303. Freeman esitteli pyynnöstä tutkimustuloksiaan myös Ison Britannian parlamentin alahuoneessa.
304. Erkki Nikkilä (järjestöagronomi, Pohjois-Hämeen Liitto): Nuoret tuottajat keskustelivat ydin-

voimasta. MT 2–3/88, 23.
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voimaloiden olevan “suhteellisen turvallisia” ja etteivät ne “voi räjähtää kuin ydinpom-
mi”. Eräs eläinlääkäri totesi alustuksensa alussa “25 vuoden unen päättyneen keväällä
1986” eli Tšernobylin ylivoimalaonnettomuuden johdosta.

Tilaisuudessa käsiteltiin myös radioaktiivisilta aineilta suojautumista. Viimeksi mai-
nittu esitelmöitsijä toteaa, että ihmisellä on jonkin verran luonnollista ja keinotekoista
suojaa säteilyä vastaan. Keinotekoiseksi suojaksi hän näkee maan ravinnetilasta huolehti-
misen kuten lannoituksen: “Kun maaperässä on riittävästi tarjolla kasvien tarvitsemia
ravinteita, niin radioaktiiviset aineet eivät pääse kasveihin yhtä helposti kuin, jos maaperä
on puutostilassa.” Nuoret tuottajat totesivat tilaisuudessa, ettei vieläkään “ole liiaksi tietoa
saatavilla mahdollisten ilmakehän ‘ilmaisantien’ varalta”. Johtopäätöksenä Tšernobylin
ydinvoimalaonnettomuudesta todetaan sen osoittaneen, “että emme ole riittävästi varautu-
neet tällaisiin tapahtumiin.”

MTK:n valtuuskunta käsitteli ympäristöohjelman ja valiokuntien kehittämissuunnitel-
maa vuonna 1990.305 Ympäristöohjelma hyväksyttiin muutoin “paitsi ydinvoimaa koske-
vaan kohtaan haluttiin muutos. Valtuuskunnan enemmistö halusi lieventää kohtaa, joka
koskee MTK:n asettumista ydinvoiman kannalle.” 

Ydinvoimasta suhteessa muihin energian lähteisiin todettiin kuitenkin hieman
myöhemmän eli vuoden 1991 toimintasuunnitelman306 tapaan, että taloudellisuuden
ohella “energiamuodoista on valittava ympäristölle haitattomin vaihtoehto. Ympäristön-
suojelun ja energiantuotannon lisäämistarpeen kannalta ei toistaiseksi ole esitetty ydinvoi-
maa parempaa vaihtoehtoa.” Samaan hengenvetoon korostetaan tosin myös kotimaisten
energianlähteiden käytön lisäämistä ja energian säästämistä. Toisaalla ohjelmassa varoite-
taan ydinvoiman vaaroista, koska “radioaktiivinen laskeuma voi tehdä pellot, vesistöt ja
pohjavedet kymmeniksi vuosiksi käyttökelvottomiksi”

Vuoden 1991 toimintasuunnitelmassa307 MTK ottaa jälleen varovaisen myönteisen
kannan ydinvoiman lisärakentamiseen: “MTK vaikuttaa ja edellyttää, että energiantuotan-
toratkaisut perustuvat kestävän kehityksen periaatteeseen. Energian kulutuksen kasvua
tulee hillitä. Toimintaa energian käytön hyötysuhteen parantamiseksi tulee tehostaa. Säh-
köntuotantokapasiteettia tarvitaan lisää. Taloudellisista tuotantomuodoista on valittava
ympäristölle haitattomin vaihtoehto. Toistaiseksi ei ole esitetty ydinvoimaa parempaa
vaihtoehtoa.” Suunnitelmassa korostetaan vesistöjen rakentamisen loppuun saattamista ja
jälleen kerran puun ja turpeen käyttöä. Uutena näkökulmana tulee esille vaihtoehtoisten
moottoripolttoaineiden kehittäminen.

Selkeän myönteinen kanta ydinvoiman lisärakentamiseen tulee uudelleen esiin vuonna
1991 MTK:n lausunnossa308 kauppa- ja teollisuusministeriölle uuden ydinvoimalaitoksen
rakentamisesta: “MTK pitää perusteltuna periaatepäätöksen tekemistä ydinvoimalan
rakentamisesta. Päätös on syytä tehdä viivyttelemättä sen vuoksi, että jatkossa voidaan
määrätietoisesti kehittää valittua energiatuotannon linjaa.” MTK ei näe mitään erityistä
ristiriitaa kotimaisen energiantuotannon kehittämisen ja ydinvoiman lisäämisen välillä.

305. Valtuuskunta hyväksyi ympäristöohjelman ja valiokuntien kehittämissuunnitelman. MT 5/90,
14–15.

306. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1991. MT 1/1991, 22–27.
307. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1991. MT 1/1991, 22–27.
308. Lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle Imatran Voima Oy:n ja Teollisuuden Voima Oy:n pe-

riaatepäätöshakemuksesta, joka koskee uuden ydinvoimalaitoksen rakentamista, 24.10.1991.
MT 12/1991, 25.
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Tätä järjestö perustelee seuraavasti: “Seuraavan nousukauden alkaessa metsäteollisuuden
on oltava valmiina lisäämään tuotantoaan metsävarojemme hyödyntämisasteen nostami-
seksi. Tähän tarvitaan ennusteiden mukaan niin paljon lisäenergiaa, ettei sitä pystytä tuot-
tamaan nykyisellä voimalaitoskapasiteetilla. Energian säästömahdollisuudet on syytä hyö-
dyntää, joskin näyttää siltä, että merkittäviä säästöjä on saavutettavissa lähinnä lämmitys-
energian käytössä.” Perusteluissaan järjestö myötäilee selvästi metsäteollisuuden kantoja,
onhan metsäteollisuuden menestyminen olennainen asia myös puuntuottajien näkökul-
masta. Lausunnossa tulee erityisen selvästi esille metsäsektoridiskurssi, jossa metsäteolli-
suus nähdään Suomen talouden selkärankana. Kivihiili nähdään lausunnossa tosin ympä-
ristönäkökulmasta ongelmallisena energialähteenä.

MTK kantaa kuitenkin huolta ydinjätteiden sijoittamisesta todetessaan, että uuden
ydinvoimalan rakentaminen edellyttää “sen varmistamista, että käytetyn polttoaineen lop-
pusijoituskysymys on ratkaistu ja ydinjätteen varastoinnin turvallisuus on huolellisesti
varmistettu. Ydinjätehuoltorahastoon kerättävien ja jätehuoltovelvollisille määrättävien
maksujen tulee olla niin suuria, että ne riittävät kattamaan oletettavissa olevat kulut. Ydin-
voimalaitoksen turvallisuuskysymykset on ratkaistava parasta mahdollista tietotaitoa
hyväksikäyttäen.” Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden ja ydinjätteiden aiheuttamat ongel-
mat voidaan MTK:n mukaan ratkaista käyttämällä “parasta mahdollista tietotaitoa”.

1980-luvun lopun epäilevien ja kyselevien kantojen jälkeen MTK:n valtuuskunta näyt-
täisi lopulta päätyneen ydinvoiman lisärakentamisen kannalle:309 “Keskustelussa nousi
esiin myös Energiauutiset -lehden julkaisema puheenjohtaja Esa Härmälän esittämä arvio
siitä, että tuottajajärjestön päättävissä elimissä enemmistö on ydinvoiman lisärak-
entamisen kannalla.” Kanta ei tuolloin kuitenkaan vielä ollut itsestään selvä vaan valtu-
uskunta ehdotti lisäkeskusteluja: “Puheenvuoroissa tuotiin esiin, että MTK ei ole virallis-
esti ottanut kantaa ydinvoimaan. Päätettiin, että jos MTK:n tarvitsee ottaa kantaa tähän
kysymykseen, johtokunta valmistelee kannanoton ja se käsitellään valtuuskunnassa.” Vas-
takkain ovat yhtäältä ympäristöpoliittiset ja kotimaista energiaa tukevat sekä toisaalta tal-
oudelliset eli puunjalostusteollisuuden kantoja myötäilevät näkemykset.

4.6.5 Vaihtoehtoiset energian tuotannon muodot

Biopolttoaineisiin luetaan suomalaisessa keskustelussa yleensä “puu, turve, peltojen tuot-
tama biomassa ja erilaiset bioperäiset jätteet.”310 1990-luvun alkupuolella oli biopolt-
toaineiden osuus oli “noin 18 prosenttia maamme energian kulutuksesta, ja se on teollisu-
usmaiden korkein. Biopolttoaineiden käytön suuruus selittyy mittavasta jäteliemien ja
puujätteen käytöstä puunjalostusteollisuudessamme sekä merkittävästä turpeen käytöstä.”
Biopolttoaineita, lähinnä puujätettä ja haketta, käytetään pääasiassa lämmön tuotannossa.
Viime vuosina on kuitenkin yleistynyt myös bioenergian käyttö voiman lähteenä. Periaat-
teessa polttomoottorien käyttäminen biopolttoaineilla on jo mahdollista. Käytännössä fos-

309. Virpi Siitonen: Agendaongelmat ja markkinakysymykset puhuttivat valtuuskuntaa. MT 5/99, 8–
9.

310. Pertti Häme (teollisuusneuvos, KTM:n energiaosasto): Biopolttoaineiden käyttöä olisi syytä li-
sätä. MT 10/1993, 10–11.
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siilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla ei ole juurikaan edennyt. Sen sijaan
nykyisin käytetään jo jossain määrin biovoiteluaineita. 

Hakkeen käyttöä pyritään Maataloustuottajassa eri artikkeleissa ja lausunnoissa edis-
tämään koko tarkastelun kohteena olevan ajanjakson ajan. Näihin rinnastettavia ovat met-
sätalouden hakkuujätteet kuten latvukset, oksat, kannot, juuret sekä neulaset ja lehtikarik-
keet, jotka “esitetään eräissä laskelmissa valtavana biomassareservinä”, kuten Johannes
Ijäs eräässä artikkelissaan311 toteaa. Myös viljanviljelyssä syntyvä olki on eräs vaihtoeh-
toinen biopolttoaine.

Vuoden 1990 MTK:n ympäristönsuojeluohjelmassa312 painotetaan vaihtoehtoisiin
energianlähteisiin liittyvää tutkimusta. Vaihtoehtoisesta energiamuodoista mainitaan
aurinko- ja tuulivoima, joiden mahdollisuuksia on “edelleen tutkittava”. Valtioneuvoston
selonteossa313 kestävästä kehityksestä vuonna 1990 todetaan seuraavasti: “Hallitus edel-
lyttää, että kansallinen energiastrategia turvaa ratkaisut kestävälle kehitykselle, johon
kuuluu myös energiahuollon varmistaminen tulevaisuudessakin. Tällöin on tärkeää, että
energiaratkaisuja tehtäessä energiahuoltoon nivotaan taloudelliset seikat sekä itse kes-
tävän kehityksen aineksina että ohjauskeinoina.” Näihin näkökohtiin perustuen selonteos-
sakin kaivataan myös tutkimusta bioenergiasta ja sen käyttömahdollisuuksista.

MTK esittää toimintasuunnitelmassaan314 vuodelle 1992 rypsin käytön edistämistä
biodieselinä ja voiteluaineena. Tutkimusjohtaja Unto Tulisalo Mildola osakeyhtiöstä
toteaa puolestaan Maataloustuottajassa olleessa uutisessa315, että “rypsiöljystä valmiste-
tun biodieselin” on laskelmissa todettu “sekä energia- että hiilidioksiditaseeltaan
perusteltavissa olevaksi ratkaisuksi”. Bioenergian mahdollisuuksista Tulisalo toteaa
seuraavasti: “Nykyisin Euroopassa tuotetaan noin 23 miljoonaa tonnia öljyekvivalenttia
… bioenergiaa puusta, jätteestä ja biokaasusta. Tämä edustaa vain paria prosenttia ener-
gian kokonaiskulutuksesta. Kuitenkin pelkästään EY:n sisällä tuotantopotentiaali olisi
kymmenessä vuodessa nostettavissa 950 000 miljoonaan tonniin kuiva-ainetta, mikä vas-
taisi 6 miljoonaa öljytynnyriä vuorokaudessa eli noin prosenttia koko energian kulutuk-
sesta. Vertailuna voidaan mainita, että Kuwait ja Irak tuottivat vuonna 1989 raakaöljyä 4,6
miljoonaa tynnyriä vuorokaudessa.” Tällä perusteella hän toteaa, että Suomessa on muu-
hun Eurooppaan verrattuna parhaat mahdollisuudet bioenergian tuotantoon.

Tulisalo suhtautuu luottavaisesti myös biopolttoaineiden ja -dieselin tuotantoon: “Bio-
diesel on perusteellisissa laskelmissa osoitettu sekä energia- että hiilidioksiditaseeltaan
ekologisesti perusteltavissa olevaksi ratkaisuksi. Sivutuotteena syntyvä rouhe menee tosin
vielä takaisin elintarvikekiertoon, mutta sille löytyy toki siinä tilaa tuontivalkuaisen kor-
vaajana. Tulevaisuudessa saattaa olla mahdollista hyödyntää koko rypsikasvusto olkineen
yhdistämällä pyrolyysitekniikka nykyiseen tuotantotekniikkaan. Biodiesel olisi arvokas
bioenergiahanke, joka antaisi arvokasta tietoa myös muille bioenergiahankkeille. On
ainutlaatuista, että sekä raaka-aine että tarvittavat laite- ja teollisuusinvestoinnit ovat val-
miina ja että niiden käyttökapasiteettikin riittäisi ensimmäiseen täyden mittakaavan käy-

311. Johannes Ijäs (agrologi, MTK): Maatilojen sivutuotteiden ja jätteiden käsittelystä. MT 9/1988,
8–9.

312. MTK:n ympäristöohjelma: Puhdas ympäristö – korvaamaton rikkaus. MT 5/90, 6–13.
313. Kurt Hemnell (oik. kand., MTK): Hallituksen selonteko kestävästä kehityksestä. MT 12/1990,

16–18.
314. MTK:n toimintasuunnitelma 1992. MT 1/1992, 22–27.
315. Unto Tulisalo (toimitusjohtaja, Mildola Oy): Bioenergiaa biopolttoaineista. MT 10/1993, 12–13.
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tännön kokeiluun.” Tulisalon mukaan joillain tiloilla voidaan tulevaisuudessa jopa eri-
koistua biomassan tuotantoon, jolloin näin tuotettu biomassa “muunnetaan sähkö- ja läm-
pöenergiaksi joko poltto-, kaasutus- tai pyrolyysitekniikkaa käyttäen. … Näin metsä ja
pelto voitaisiin liittää järkevällä tavalla yhdessä palvelemaan bioenergiantuotantoa sen eri
muodoissa. Verrattuna biodieseliin ja etanoliin tämä alue edustaa todella suurta energian-
tuotannon aluetta, jolla tulevaisuudessa tulee olemaan yhä suurempi merkitys valtakunnan
energiahuollossa.”

Lisäksi Tulisalo tuo esiin mahdollisuuden hyödyntää lantaa ja asutusjätettä energian
tuotannossa, mikä samalla ehkäisee saastumista. Niiden “muuntaminen biokaasuksi ana-
erobisessa reaktiossa on itse asiassa myös pellolta lähtöisin olevan biomassan muunta-
mista energiaksi. … Olisikin kiireesti tehtävä laskelmat biokaasutuotannon mahdollisuuk-
sista kylä- tai kuntatasolla ennen uusien ympäristönormien edellyttämiä kalliita tilakohtai-
sia lantalainvestointeja.” Hän suhtautuu hyvin pessimistisesti käytössä olevien energiava-
rojen riittävyyteen korostaen bioenergian mahdollisuuksia tulevaisuuden energiana: “Raa-
kaöljyn tunnetut varannot riittävät noin 44 vuotta nykyistä kulutusvauhtia ja maakaasun
noin 60 vuotta. Riittääkö tämä aika valjastamaan aurinkoenergia tai fuusioenergia ener-
gian suurtuotantoon, on arvailujen varassa. Ydinenergian ja hiilienergian lisääminen
nykyisestään ei sekään tunnu ongelmattomalta ratkaisulta.” Niinpä Tulisalon mukaan
ongelman ratkaisemiseen ovat käytössä tuolloin vain bioenergian eri muodot, joille hän
näkee tulevaisuudessa olevan olemassa myös vientimahdollisuuksia. Ongelmana tässä
ovat kuitenkin eri energiamuotojen hintasuhteet, jotka Ilpo Mattilan316 mukaan perustuvat
ennen muuta eri energiamuotojen verotuskäytäntöihin. Ruotsissa käytössä ollut haittavero
on Mattilan mukaan mahdollistanut siellä “hakkeen ja energiapajun käytön energialäht-
eenä”.

Puheessaan317 MTK:n 75-vuotisjuhlassa vuonna 1992 MTK:n puheenjohtaja ottaa jäl-
leen esille “pehmeämmän energiavaihtoehdon”. Sivustatukea biopolttoaineiden käytön
lisäämiseksi hän saa myöhemmin teollisuusneuvos Pertti Hämeeltä318 kauppa- ja teollisu-
usministeriön energiaosastolta. Hänen mukaansa biopolttoaineiden käytön edistämiselle
on useita perusteita, joihin hän lukee myönteiset ympäristövaikutukset erityisesti
CO2-taseen kannalta, biopolttoaineiden uusiutuvuuden, sen, että niiden käyttö on kes-
tävän kehityksen periaatteiden mukaista, kunhan käyttö on pienempää kuin kasvu, ener-
giahuollon omavaraisuuden turvaamisen, myönteiset työllisyys- ja vaihtotasevaikutukset
sekä metsien ja peltojen biomassojen tuotantokapasiteetin hyödyntämisen. Keskeisiä kei-
noja biopolttoaineiden käytön edistämiselle Hämeen mukaan ovat polttoaine- ja energia-
verotuksen suuntaaminen, julkisen rahoitustuen järjestäminen energiainvestoinneille, tut-
kimusrahoituksen kehittäminen, tiedotus- ja neuvonta sekä lainsäädäntöön perustuva
ohjaus erityisesti asetettaessa päästönormeja. Hämeen mukaan biopolttoaineiden tuotanto
on luonteeltaan paikallista. Niiden kuljettaminen “yli sataa kilometriä pidemmälle tuotan-
topaikalta” ei ole juuri taloudellisesti järkevää.

316. Ilpo Mattila (jaostopäällikkö, MTK): Haittaveroilla suositaan kotimaista energiaa. MT 10/1993,
16–17.

317. Heikki Haavisto (puheenjohtaja, MTK): Maasta kasvaa tulevaisuus. Puhe MTK:n 75-vuotisjuh-
lassa Lahdessa 14.6.1992. MT 6–7/1992, 22–25.

318. Pertti Häme (teollisuusneuvos, KTM:n energiaosasto): Biopolttoaineiden käyttöä olisi syytä li-
sätä. MT 10/1993, 10–11.
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Ilpo Mattila tarkastelee bioenergian käytön kasvua maatalouden näkökulmasta seuraa-
vana vuonna ilmestyneessä artikkelissaan319. Artikkelissa todetaan hallituksen bioener-
gian (turpeen, puun, oljen ja viljeltyjen energiakasvien) edistämisohjelmassaan lupaavan
“lisätä bioenergian käyttöä 25 prosenttia eli 1,5 miljoonaa öljytonnia vastaavalla määrällä
vuoteen 2005 mennessä. Ilpo Mattilan mukaan myös hallitus painottaa bioenergian tuo-
tannon edistämistä. Pellolla tuotetun energian tuotannossa se toteaa rajoittuvansa kuiten-
kin vain “lähinnä kokeilulaitosten rakentamiseen”. Biodieselin ja etanolin tuleviin tuotan-
tomääriin hallitus ei ottanut kantaa, mutta pellolla tuotetun biomassan hyödyntämismah-
dollisuuksia tutkitaan. Mattilan mukaan niiden teollinen tuotanto edellyttäisi kuitenkin
niin suuria “hinnantasausvaroja”, ettei se lähitulevaisuudessa tule toteutumaan. 

Bioenergian käytön lisäämistä maatiloilla ei enää juurikaan nähdä mahdollisena. Sen
sijaan taajamien omakotitalot voisivat lisätä puuenergian käyttöä, mutta polttopuiden
saannissa on ongelmia. “Huoltoasemien muovikasseissa olevat klapit” ovat liian kalliita.
Niinpä polttopuiden jakelujärjestelmän kehittäminen nähdäänkin haasteena metsänomis-
tajille. Kirjoittaja toteaa myös, että “kesanto jää kesannolle” energiantuotannon näkökul-
masta: “Tavoitteena on kuitenkin selvittää tuotannon mahdollisuudet ja tehdä kokeiluluo-
kan tuotantolaitoksia. Rypsiöljyä voidaan käyttää maatiloilla kevyeen polttoöljyyn sekoi-
tettuna lämmityksessä sekä viljankuivureissa. Hydrauli- ja teräketjuöljyn valmistaminen
rypsistä lisäisi rypsin viljelyalaa 25000–300000 hehtaaria.” Rypsin käytölle tähän tarkoi-
tukseen olisi myös ympäristön- ja työsuojelullisia perusteita.

Maaseudun bioenergiaryhmä esittikin lukuisia toimenpiteitä, joiden avulla kotimaista
energian tuotantoa voitaisiin edistää. MTK:n toimintasuunnitelmassa320 vuodelle 1996
esitellään myös eräitä uusia näkökulmia bioenergian tuotannon lisäämiseksi ja todetaan
myös EU:n asettamat tavoitteet: “Edistetään paikallisten energiaosuuskuntien perus-
tamista ja osallistutaan energiantuotantoon ja -siirtoon liittyviin hankkeisiin. EU:n tavoit-
teena on kaksinkertaistaa bioenergian käyttö vuoteen 2005 mennessä sekä lisätä uusiutu-
ville polttoaineilla tuotettavan sähkön määrä kolminkertaiseksi. Biopolttonesteiden osuus
moottoripolttonesteistä on EU:n tavoitteen mukaan viisi prosenttia. Suomella on merkit-
tävät mahdollisuudet toteuttaa asetettua tavoitetta, sillä bioenergiavarat ovat runsaat ja
alan teknologia huippuluokkaa. Hyödyntämällä aktiivisesti EU:n bioenergian kehitys- ja
tutkimusvaroja kansallisen tutkimuspanostuksen lisäksi voidaan bioenergian kil-
pailukykyä lisätä. Kannustavista haittaveroista voidaan edelleen päättää kansallisesti.” 

Koko 1990-luvun lopun ajan Maataloustuottajassa on artikkeleita bioenergian tuotan-
non kehittämisestä. Huomattavaa kuitenkin on, että MTK ei juurikaan keskustele tuulivoi-
masta ja biokaasuista energialähteenä. (vrt. Miljöredovisning för svenskt jordbruk 1997,
14–15). 

Uusiutuvien energian lähteiden käytön edistäminen on ollut keskeinen tavoite myös
EU:n energiapolitiikassa. Tavoitteena on lisätä huomattavasti biomassa-, tuuli-, aurinko-
ja geotermisen energian käyttöä vuoteen 2010 mennessä. Tavoite on kuitenkin kunnianhi-
moinen. Esimerkiksi puuperäisen energialähteen osuus oli Suomessa 1998 vain 19 ja
turve-energian 6 prosenttia. Tuulienergian osuus oli lähes olematon. (Toivonen jm. 2000,
12–15 ja 21.)

319. Ilpo Mattila (Jaostopäällikkö, MTK): Maaseudulla mahdollisuudet bioenergian tuottajana. MT
5/1994, 22–23.

320. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1996 "puhtain eväin". MT 1–2/1996, 20–27.
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4.7 Elintarvikkeet

Ruokaan liittyvät kysymykset ovat viime vuosina olleet erilaisten eläintautien ja ruoka-
skandaalien johdosta vahvasti esillä julkisessa keskustelussa. Ruoan ja ruokailutottumus-
ten tutkiminen on yleistynyt myös ruoan sosiologiassa, mikä johtuu useista eri tekijöistä.
Ensiksikin aliravitsemusongelmat ovat olleet vahvasti esillä eri puolilla maailmaa. Viime
vuosikymmeninä aliravitsemukseen ja nälkäongelmaan on kiinnitetty huomiota maail-
manlaajuisesti: ei ainoastaan alikehittyneissä maissa vaan myös entisissä sosialistisissa
sekä taloudellisesti kehittyneissä maissakin. Yhdysvalloissa ja muissakin kehittyneissä
maissa nälkäongelma esiintyy keskellä yltäkylläisyyttä. Taloudellisesti kehittyneissä
maissa huomio on kiinnittynyt myös ruoan käyttöön liittyviin terveydellisiin ongelmiin:
yksipuoliseen ruokavalioon, liikalihavuuteen ja sen mukanaan tuomiin terveysriskeihin
sekä uusiin sairauksiin kuten bulimiaan ja anorexia nervosaan. (Mennell jm. 1992.)

Toiseksi ravitsemustiede ja ehkäisevä kansanterveystiede ovat professionaalistuneet.
Tämän seurauksena ravitsemukseen on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota eri saira-
uksien ehkäisyn näkökulmasta. Kolmanneksi “ruoan sosiologiassa” on etenkin
1980-luvulla tapahtunut siirtymistä ruokakulttuurien tutkimiseen. Tässä ruokailu nähdään
paitsi syömisenä (ihmisen ja luonnon aineenvaihduntana) myös kulttuurisena ja sosiaali-
sena ilmiönä. (esim. Mennell jm. 1992.) Neljänneksi taloudellisten kehittyneiden maiden
sosiologiassa kysymyksenasettelu on ollut yleisemminkin siirtymässä tuotannon tutkimi-
sesta kulutukseen liittyvien ilmiöiden tutkimiseen. Siirtymistä on siten tapahtunut talou-
desta kotitalouksien ja produktionismista konsumerismiin, jonka osia ovat ruoan kulutus
ja edellä mainittu ravitsemustieteellinen tutkimus.

Pascal ja Collet-Ribbing (1997) erottavat kolme vaihetta ravitsemustieteellisen eli
ruoan terveysvaikutusten tutkimisessa. Ensiksikin 1900-luvun alkupuoliskoa leimasi
ruoan terveellisten ominaisuuksien – ennen muuta vitamiinien – tutkiminen. Runsaan ja
monipuolisen ruoan sisältämien vitamiinien todettiin ehkäisevän erilaisia puutostauteja.
Toinen vaihe alkoi 1950-luvulta ja jatkui 1980-luvulle. Tuolloin kiinnitettiin huomiota
erilaisiin ruoasta aiheutuviin riskeihin eli käytetyn ruoan degeneratiivisiin vaikutuksiin.
Tällöin tutkimusta tehtiin paitsi ravitsemustieteessä myös lääketieteessä, jossa tutkittiin
ruoan vaikutuksia verenkiertoelinten sairauksiin, syövän esiintymiseen ja liikalihavuuteen
erilaisine terveydellisine seurauksineen. Tavoitteena oli ruoan käytön muuttaminen ter-
veellisempään suuntaan. Kolmas vaihe alkoi 1980-luvulla, jolloin ravitsemustutkimus
alkoi kiinnostua yhä enemmän yhtäältä erilaisista ruoan haitallisista ainesosista ja niiden
vähentämisestä sekä toisaalta hyvinvoinnin ja terveyden kannalta hyödyllisten aineiden
(esimerkkeinä fytokemikaalit, betakaroteeni, probiootit ja prebiootit) lisäämisen merki-
tyksestä ruokavaliossa. Tätä tutkimusta ei tule nähdä maatalouden kannalta neutraalina,
vaan tutkimustulosten voi olettaa vaikuttaneen merkittävästi eri tuotteiden kysyntään ja
sitä kautta tuotantoon.

Tutkijoiden huomiota on herättänyt myös ruokailutapojen muutos. Ruoan tarjonnan
puolella on syntynyt merkittäviä kansainvälisiä pikaruokaketjuja, jotka ovat muovanneet
olennaisella tavalla ihmisten ruokailutapoja. George Ritzerin (1993, 2–17) mukaan länsi-
maisissa yhteiskunnissa ollaankin siirtymässä macdonaldisoituvaan ruokakulttuuriin (esi-
merkkeinä Mac Donald’s ja KFC-pikaruokalat). Macdonaldisoituminen on osa fordistista
yhteiskuntamuotoa, jolle ovat ominaisia standardoidut tuotteet, liukuhihnamainen tuo-
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tanto, tayloristisesti ositetut työtehtävät esimerkiksi pikaruokaloissa, tuotannon skaalan
laajentaminen ja uusien markkinoiden luominen. Muita fordistisia piirteitä pikaruoka-
loissa ovat liukuhihnamainen ruoan jakelu- ja tarjoilujärjestelmä, tiukasti standardoidut
työrutiinit, erityiskoulutusta edellyttämättömät työtehtävät (dekvalifikaatio), työvoiman ja
asiakaskunnan homogeenisuus (ennen muuta nuoruus) ja pitkälle homogenisoidut kulu-
tustavat (Ritzer 1993, 15).321 Myöhemmässä artikkelissaan Ritzer (2002, 16–19) tiivistää
macdonaldisaation keskeiset ulottuvuudet, jotka ovat tuotannon tehokkuus, tuloksen
helppo laskettavuus, tuotteiden ennustettavuus ja teknologian kontrolloitavuus. Ruokai-
lutapojen muutosten tutkimusta on alettu tehdä yhä kiinteämmässä yhteydessä lähitiet-
eisiin kuten historiaan ja antropologiaan (mt, 16–17). Tämän kautta huomiota on kiin-
nitetty erityisesti ruokailutapojen muutoksiin. Tästä on olemassa esimerkiksi ruokavalion
ja ruokailutapojen historiallisten muutosten periodisointi (esim. Teuteberg 1986). 

Moderneja muutoksia elintarvikkeiden käytössä ovat macdonaldisoitumisen ohella
olleet kemiallisesti valmistettujen elintarvikkeiden kuten keinotekoisten makeutusainei-
den ja rasvojen käytön yleistyminen. Esimerkiksi margariinin tuotanto alkoi Yhdysval-
loissa jo 1800-luvun loppupuolella. 1900-luvun alkupuolella sen kulutuksen kasvu oli
hidasta mutta se nopeutui huomattavasti toisen maailmansodan jälkeen. Vuodesta 1940
vuoteen 1969 margariinin kulutus viisinkertaistui. (Ball & Lilly 1982, 493.) Suomessa
“kamppailu voin ja margariinin välillä” on ollut eräs keskeinen piirre tuottajien ja kulutta-
jien välisissä ja osin sen ylittävissäkin kamppailuissa. MTK:n perinteiseen politiikkaan on
kuulunut kotimaan maataloudessa tuotettujen rasvojen ja muiden raaka-aineiden puolusta-
minen. Tunnetuin tapauksista lienee nk. “margariiniskandaali” 1960-luvun alussa (Sauli
1987, 136–138). Toinen merkittävä tapaus oli 170- ja 1980-lukujen vaihteen rasvamat-
kailu, jolloin suomalaiset kävivät joukoin ostamassa voita sekä muita rasvoja ja sokeria
Ruotsista, jossa niiden hinta oli tuolloin huomattavasti edullisempi. Eräässä kirjelmäs-
sään322 valtiovarainministeriölle 1980-luvun alkupuolella MTK kiinnitti jopa eksplisiit-
tisesti huomiota rasvamatkailun Suomen maataloustuottajille aiheuttamiin menetyksiin.

Viimeaikaisia ilmiöitä ruokailutapojen muutoksessa ovat olleet mm. kasvisten käytön
ja erilaisten terveysruokien yleistyminen. Nykyisin kiinnitetään myös entistä enemmän
huomiota haitallisiin (sokeri, rasvat, suola ja kolesteroli) ja hyödyllisiin (vitamiinit, prote-
iinit, mineraalit ja kuidut) ruoka-aineisiin, lisäaineisiin sekä luonnonmukaisesti tuotettui-
hin ruoka-aineisiin (esim. Apte & Katona-Apte 1986). Myös monet sairaudet, kuten lak-
toosi-intoleranssi, geliakia, erilaiset allergiat jne. (esim. Mat som medicin 1999, 24–30),
vaativat erityisruokavalioita. Näitä ovat esimerkiksi sokerittomat, gluteenittomat ja lak-
toosittomat elintarvikkeet ja ruoat, joiden tuotanto ja valmistus edellyttävät perinteisestä
ruoan tuottamisesta poikkeavia tekniikoita ja tuottajilta uusia kvalifikaatioita.

1990-luvun lopun ruotsalaisessa erikoiselintarvikemietinnössä (Mat som medicin
1999, 38–40) esitelläänkin useita uusia, terveydellisiin näkökohtiin pohjautuvia elintar-

321. Macdonaldisoitumisen on nähty ilmentävän myös laajempaa yhteiskuntamuutosta eri tuotannon
aloilla. Pikaruokaloiden ohella on macdonaldisoitumisesta on kirjoitettu esimerkiksi tutkittaessa
yliopistojen ja sairaaloiden kehitystä, jossa on havaittavissa pikaruokaloille ominaisia piirteitä
kuten asiakkaiden nopea kierrättäminen, räätälöidyt tuotteet tuotannon voimakas tehostamisen.
Macdonaldisoitumiseen viitaten puhutaankin McSairaaloista ja McYliopistoista ja useiden mui-
denkin eri elämänalojen – kuten poliisi- ja oikeuslaitoksen, perheen, työvoiman, urheilun ja sek-
sibisneksen – macdonaldisaatiosta (ks. Ritzer (ed.) 2002). 

322. Kirjelmä valtiovarainministeriölle nk. Rasvamatkoista 19.11.1982. MT 1/1983, 26.
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vikkeita. Näitä ovat esimerkiksi lääke-elintarvikkeet, lääkeaineet, luonnonlääkkeet, novel
food eli uuselintarvikkeet ja funktionaaliset eli terveysvaikutteiset ruoat. Lääke-elintarvik-
keilla tarkoitetaan erilaisia preparaatteja, joita valmistetaan muun muassa aineenvaihdun-
nan sairauksista kärsiville ihmisille. Joitain elintarvikkeita käytetään mietinnön mukaan
myös suoranaisina lääkeaineina. Näiden tarkoituksena on suojata ihmisiä ja eläimiä erilai-
silta sairauksilta, diagnostisoida sairauksia tai lievittää ja parantaa sairauksia tai niiden
oireita. Niillä tarkoitetaan valmisteita, joilla ei välttämättä ole mitään todennettuja vaiku-
tuksia, mutta joita kuitenkin käytetään lääkeaineiden tapaan annosteltuina. Myös luon-
nonlääkkeet, joilla oletetaan olevan terveydellisiä vaikutuksia, luetaan usein elintarvikkei-
siin. 

Uuselintarvikkeilla tarkoitetaan joko geneettisesti tai muutoin muunneltuja, elintarvik-
keisiin luettavia tuotteita, jotka ovat tai joiden valmistamiseen on usein käytetty geneetti-
sesti muunneltuja organismeja. EU:n säännöksen (258/97/EEC) mukaan uuselintarvikkeet
ovat peräisin geneettisesti muunnelluista organismeista. Niissä on jokin muunneltu mole-
kyylirakenne tai ne ovat peräisin muista kuin tavanomaisista ravintolähteistä. (Leonardi
jm. 1997.) Tällaisia ovat esimerkiksi mikro-organismeista koostuvat ruoat. Esimerkkeinä
näistä käyvät Ruotsissa myynnissä oleva lihanomainen, sienestä valmistettu Quorn sekä
perusmolekyylirakenteeltaan kokonaan uudet elintarvikkeet kuten “rasvaton rasva”
Olestra (Mäkelä, 2000, 204).

Funktionaalisiksi eli terveysvaikutteisiksi kutsutaan elintarvikkeita, joilla ainakin kat-
sotaan olevan perinteisiin elintarvikkeisiin verrattuna myönteisempiä vaikutuksia tervey-
teen. Näitä voidaan käyttää esimerkiksi fyysisen kunnon kohentamiseen ja terveyden
edistämiseen. Erään määritelmän mukaan ruoka on “funktionaalista, jos se sisältää jonkin
ainesosan (ravintoaineen tai ei), joka vaikuttaa yhteen tai rajattuun määrään ihmiskehon
funktioita tarkoitetulla tavalla kuten omaamalla positiivisia vaikutuksia. Näiden vaikutus-
ten pohjalta niiden voidaan väittää olevan fysiologisesti tai terveydellisesti funktionaali-
sia” (sit. Pascal & Collet-Ribbing 1997). Myös EU on määritellyt funktionaalisen ruoan ja
asettanut sen turvallisuudelle omia vaatimuksiaan. Keskeistä funktionaalisen ruoan mark-
kinoinnin kannalta on, että väitteet tällaisen ruoan funktionaalisista ja terveysvaikutuk-
sista on erotettava toisistaan ja ne on kyettävä pitävästi osoittamaan (ma). Funktionaalisia
ruokia käytetään esimerkiksi edistämään vatsan toimintaa, jossa hyödynnetään maitobak-
teereja, ja alentamaan kolesterolia (esim. Mäkelä 2000, 203).

Keskeisiä kansainvälisiä muutoksia elintarvikkeiden kulutuksessa voidaan havainnol-
listaa Putnamin ja Gerriorin (1997, 2) artikkelin pohjalta. Se on otsikoitu osuvasti: “Ame-
rikkalaiset kuluttavat enemmän viljatuotteita ja vihanneksia, vähemmän tyydytettyjä ras-
voja”. Artikkelista käy ilmi, kuinka rajusti elintarvikkeiden kulutuksen rakenne on
Yhdysvalloissa muuttunut 1970-luvulta lähtien. Kahvin kulutus on vähentynyt runsaalla
kolmanneksella, kananmunien ja kulutusmaidon runsaalla viidenneksellä ja punaisen
lihan kulutus 15 prosentilla. Toisaalta kulutus on kasvanut alkoholijuomien (17 %),
vähemmän tyydytettyjen rasvojen ja öljyjen (21 %), hedelmien ja vihannesten (23 %),
vähäkaloristen makeutusaineiden (24 %; osuus sisältää myös virvoitusjuomissa käytetyt
aineet), kalan (26 %), jauho- ja viljatuotteiden (46 %), siipikarjanlihan (90 %), hapollisten
virvoitusjuomien (114 %) ja juuston (143 %) osalta. Periaatteessa muutoksen voidaan kat-
soa tapahtuneen kohti terveellisempiä ruoka-aineita. Poikkeuksena tästä on kuitenkin
jauho- ja viljatuotteiden kulutuksen vähenemistä 1900-luvun alussa (mt, 10).
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4.7.1 BSE-tapaus

Ruoan kulutukseen on viime vuosina ollut ehkä keskeisin merkitys BSE- eli nk. “hullun
lehmän taudilla”. Phil Macnaghten ja John Urry (1998, 253–265) tarkastelevat teokses-
saan BSE -tautiin suhtautumisessa tapahtuneita muutoksia Isossa Britanniassa. Heidän
mukaansa BSE -tauti ilmentää poliittista kiistaa siitä, kuinka hallita tämän kaltaisia pro-
sesseja kansallisesti ja ennen muuta Euroopan unionin tasolla. Erään vastausyrityksen tar-
joaa mainittujen tutkijoiden kuvaaman BSE -tapaus, jonka kautta voidaan pohtia “reflek-
siivistä moderniutta” ja “elämää riskiyhteiskunnassa”.

Jo vuonna 1979 Kuninkaallinen ympäristön saastumista käsittelevä komissio (The
Royal Commission of Environmental Pollution) varoitti niistä vaaroista, jotka liittyvät
kasvisruokaa syövien eläinten ruokkimiseen eläinproteiinilla. Esimerkkinä tästä käy jo
vuosisatoja tunnettu lampaiden scrapie -tauti. Se aiheuttaa lampaille ärtyneisyys- ja
iho-oireita, koordinaatiokyvyn heikkenemistä, huomiointikyvyn heikkenemistä, hermos-
tuneisuutta, aggressioita, muistinmenetyksiä ja saattaa lopulta johtaa kuolemaan. Ihmisten
CJD -tauti on globaalisti ajatellen ollut suhteellisen harvinainen. Sitä on tähän mennessä
ilmennyt vain noin 2 miljoonalla ihmisellä. Oireet BSE:ssä ovat hyvin samankaltaisia
kuin lampaiden scrapiessa ja ihmisten CJD –taudissa. (Macnaghten & Urry 1998, 255.)

Ensimmäiset havainnot BSE -taudista lehmillä tehtiin jo vuonna 1985. Vaikka jotkut
tutkijat tiesivät jo aiemmin taudista, Ison Britannian hallituksen tutkijat huomioivat
BSE:n uutena eläintautina huomattavasti myöhemmin. Heinäkuussa 1988 maatalousmi-
nisteriö ilmoitti, että karjassa havaittu BSE ei ollut “mikään merkittävä terveysriski ihmi-
sille”. Elokuussa 1988 hallitus teki päätöksen taudin saaneiden nautojen teurastamisesta.
Vuoden lopulla kiellettiin ensiksi BSE:n saastuttamasta karjasta saadun maidon käyttö ja
sitten myös kaikkien saastuneesta karjasta saatujen tuotteiden myyminen. Virallisessa
politiikassa pidettiin itsestään selvänä, että a) viljelijät noudattaisivat näitä säännöksiä, b)
teurastamotyöntekijät huolellisesti ja systemaattisesti poistaisivat lampaan luut ruhoista ja
c) rehutuottajat lopettaisivat luujauheen käytön karjan rehuissa. Tämä osoittautui naiiviksi
ajatteluksi, mikä johtui osin siitä, että 1988–1990 viljelijöille tarjottiin BSE -karjan hävit-
tämisessä vain 50 prosenttia teurastetun eläimen teurasarvosta. Ison Britannian hallitus
perusti vuonna 1990 pysyvän SEAC -komitean (Spongiform Encephalopathy Advisory
Committee) tutkimaan ilmiötä. Tauti lisääntyi dramaattisesti, ja vuonna 1992 havaittiin
jopa 700 uutta tapausta viikossa luvun pudotessa 70:een vuonna 1996. Heinäkuussa 1993
Britannian 12 miljoonan pään karjasta 100000:lla oli BSE -tauti.323 Vuoteen 1994 men-
nessä arvioitiin 50 prosentilla lypsykarjasta ja 13 prosentilla lihakarjasta olleen BSE -tau-
din. (Macnaghten & Urry 1998, 255–256.)

Vähitellen muodostui epävirallinen kulttuuri, jossa säännöksiä pyrittiin kiertämään.
Syyskuussa 1996 valtion eläintautivalvontayksikkö osoitti, että 48 prosenttia teurasta-
moista ei – kuten ei myöskään 63 prosenttia lampaanluun keräilypisteistä – noudattanut

323. Viimeisin käytössä ollut tieto BSE:n leviämisestä Euroopassa on vuoden 2000 joulukuulta. Tuo-
hon mennessä Isossa Britanniassa oli todettu 180376, Irlannissa 499, Portugalissa 452, Sveitsissä
363, Ranskassa 151 ja Belgiassa 18 tapausta. Yksittäisiä tapauksia oli havaittu myös Liechten-
steinissä, Tanskassa, Luxemburgissa, Saksassa, Omanissa, Italiassa, Espanjassa, Kanadassa,
Falklandin saarilla Azoreilla (Buonnano, Zablotney and Keefer 2001, 31 ja liitetaulu III). Tämän
lisäksi Suomessa havaittiin yksi tapaus marras-joulukuun vaihteessa vuonna 2001.
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kaikkia säännöksiä. Viranomaisten vakuuttelu siitä, että BSE ei jäisi ravintoketjuun, näh-
tiin keinona rauhoittaa yleisön pelkoja. Toukokuussa 1990 eräs kissa kuoli BSE:n kaltai-
seen tautiin. Sen jälkeen BSE oli ilmeisesti levinnyt joukkoon eläintarhojen eläimistä sekä
sikoihin ja muihin nisäkkäisiin. Kuitenkin vielä maaliskuuhun 1996 Ison Britannian halli-
tuksen ministerit toistuvasti vakuuttelivat, ettei BSE:n ja CJD:n väliselle yhteydelle ollut
mitään pätevää tieteellistä näyttöä. (Macnaghten & Urry 1998, 257.) 

Vuoden 1996 maaliskuussa ministerien asenne kuitenkin muuttui. Tämä perustui
SEAC:n raporttiin, jossa todettiin, että kymmenen nuoren ihmisen sairastuminen CJD
-tautiin johtui erittäin todennäköisesti BSE -taudista, jonka saastuttamia tuotteita he olivat
nauttineet ennen vuoden 1989 kieltoja. Tiede näytti muuttaneen mieltään yhdessä yössä.
Tällaisella muutoksella oli ikäviä vaikutuksia hallitusta ja tiedettä kohtaan tunnettuun
luottamukseen pitkällä aikavälillä. Tämä johti brittilihan menekin romahtamiseen maail-
manmarkkinoilla. Tuolloin pääministeri John Major mm. totesi hallituksen tekevän kai-
ken, minkä tutkijat näkevät välttämättömäksi. Tämä kuitenkin johti siihen että lihan vienti
väheni 500 miljoonalla punnalla ja yli miljoonaa päätä karjaa hävitettiin. Hallitus aloitti
asian käsittelyn teknisenä ongelmana. Jatkossa se kuitenkin muuttui ongelmaksi, jota
John Major kuvasi “pahimmaksi kriisiksi sitten Falklandin sodan”. Brittilihan terveelli-
syyttä alettiin vähitellen kuitenkin myös puolustaa sekä hallituksen kannanotoissa että
lehdistössä. (Macnaghten & Urry 1998, 258–259.)

Mitä BSE -tapaus sitten opettaa luonnon hallinnasta ja riskiyhteiskunnasta? Se on esi-
merkki tieteen asemasta politiikan näkökulmasta, jolle sen tuottama tieto muodostaa hor-
juvan perustan. Epävarmuus BSE- ja CJD -taudin yhteyksistä vallitsee vielä kymmenen
vuotta tapahtumien alun jälkeen. Kukaan ei tiedä sitä, kuinka moni ihminen on ollut vaa-
rassa sairastua, eikä sitä, kuinka suuri annos saastunutta lihaa johtaa sairastumiseen.
(Macnaghten & Urry 1998, 260–261).

BSE -tapauksen ehkä merkittävin seuraus oli, että yleisö menetti merkittävästi luotta-
mustaan valtioon ja tieteelliseen asiantuntemukseen. Erään kyselyn mukaan kolme nel-
jästä britistä oli samaa mieltä sen väitteen kanssa, että “hallitus tiesi BSE -riskin olemas-
saolosta ja yritti salata sen”. Ihmiset näkivät tieteen olevan yhteydessä kaupallisiin intres-
seihin. Tämän tapauksen johdosta he ovat alkaneet pohtia huolellisesti niitä intressejä,
joita on tieteen väitteiden ja vastaväitteiden taustalla. BSE havainnollistaa myös kansallis-
valtion instituutioiden ongelmia niiden yrittäessä hallita uusia riskien muotoja globalisoi-
tuvassa maailmassa. Samalla tämä viittaa yleisempiin hallitsemisen ongelmiin, kun suur-
yritykset ja poliitikot kieltäytyvät ottamasta vastuuta toimenpiteittensä seurauksista.
(Macnaghten & Urry 1998, 160 ja 261–262.)

BSE -kriisi ilmentää tarvetta laajempaan osallistumiseen, jossa ihmiset arvioivat tek-
nologisia innovaatioita ja sitä, millaisia moraalisia, sosiaalisia ja tieteellisiä kriteerejä käy-
tetään tällaisten innovaatioiden arviointiin. Ulrich Beck (1996a) toteaakin: “Poliitikot
sanovat, etteivät he ole vastuussa; he korkeintaan sääntelevät kehitystä. Tutkijat sanovat
pelkästään luovansa teknologisia mahdollisuuksia ja kiistävät olevansa vastuussa, kuinka
niitä sovelletaan. Liike-elämä taas sanoo vastaavansa kuluttajien tarpeisiin ja kysyntään.”

BSE -tapaus valaisee erityisen selvästi riskin ajallisia ja konkreettisia ulottuvuuksia.
Sellaisilla arkipäiväisillä ja itsestään selvillä pidetyillä käytännöillä kuin ruokailu – tässä
kaikessa konkreettisuudessaan pihvin nauttiminen – voi olla tuntemattomia, ennalta
arvaamattomia ja välittömiä vaikutuksia ihmisten elämään ja terveyteen. Merkittävä piirre
riskiyhteiskuntateorian näkökulmasta BSE -tapauksessa on se, ettei kyseisen taudin saas-
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tuttamaa pihviä voitu aistia pilaantuneeksi. Tämä osoittaa sen, kuinka riippuvaisia kulut-
tajat ovat asiantuntijajärjestelmästä, joka voi antaa asioista vain ajallisen ja paikallisen
takuun. Moni on BSE -tapauksen seurauksena alkanut epäillä tällaisten asiantuntijärjestel-
mien kykyä taata elinympäristön terveellisyys ja määritellä sen kriteerit. BSE:n ilmen-
tämä julkinen levottomuus voidaan identifioida osaksi laajempaa huolestuneisuutta nykyi-
siä teollisia käytäntöjä kohtaan, jotka vaikuttavat ihmisten elämään hyvin intiimillä ja
henkilökohtaisella tasolla, jollaisia ovat esimerkiksi ruoka ja sen mahdollisesti aiheutta-
mat uhkat. Ihmisillä havaittu CJD näyttää vahvistavan ihmisten pelkoja siitä, että luonto
tietää tarkalleen, kuinka iskeä takaisin epäluonnollisia – tässä tapauksessa lihaluujauhon
syöttämistä märehtijöille – käytäntöjä vastaan. (Macnaghten & Urry 1998, 263–265.)

Macnaghten ja Urry hyödyntävät BSE -tapauksen tarkastelussa Beckin riskiyhteiskun-
nan käsitettä, mitä voidaan pitää virheellisenä: BSE ei ollut riski, jonka todennäköisyyttä
voidaan arvioida, vaan vaara. Adam (1998) kirjoittaakin riskiyhteiskunnan sijasta vaara-
yhteiskunnasta. Hänen mukaansa on olemassa näkymättömiä vaaroja, jotka aikaansaa-
daan paikallisen toimintapiirin ulkopuolella. Osa vaaroista – ehkäpä geneettisesti manipu-
loidut elintarvikkeet – voi olla vielä katastrofaalisempia kuin BSE. Keskeinen ongelma
lähitulevaisuudessa tulleekin olemaan, missä määrin BSE siirtyy ihmisiin CJD:nä eli
Creutzfeld-Jacobyn tautina ja erityisesti sen vaarallisempana, tappavana muotona
vCJD:nä. BSE -tapaus on ajankohtainen ääriesimerkki niistä vaaroista, joita elintarvikkei-
den turvallisuuteen liittyy. Toisena esimerkkinä voidaan mainita geenimuunneltuihin elin-
tarvikkeisiin liittyvät riskit, joiden vaarallisuutta ei vielä toistaiseksi ole kyetty selvittä-
mään. Jotkut tutkijat pitävät riskejä olemattomina. Toiset taas suhtautuvat hyvin vakavasti
niistä ihmisille ja ympäristölle aiheutuviin riskeihin.

Elintarvikkeiden laatuun sekä ruoan ravinto- ja terveysvaikutuksiin on alettu Suomes-
sakin kiinnittää yhä enemmän huomiota. 1990-luvulla on sattunut myös lukuisia ruoka-
skandaaleita, joista edelläkin on mainittu esimerkkejä. Ilkka Laurilan (2000, 237) mukaan
maksan syönti todettiin 1990-luvun alussa vaaralliseksi, koska eläimille oli syötetty liikaa
A-vitamiinia. Hän jatkaa seuraavasti: “Atso-värit puhuttivat vuonna 1995, EHEC -bak-
teeri vuonna 1997, tuontipakastemarjoista löydetyt virukset vuonna 1998, listeria vuosina
1998 ja 1999 ja soijakastikkeet vuonna 1999. Ulkomailta kantautuneita kriisejä ovat olleet
BSE eli hullun lehmän tauti, dioksiinirehu, viemärijäterehu, hormoniliha, geeniruoka ja
myrkyllinen virvoitusjuoma.” Viime aikoina Suomessa on Euroopan unionin direktiivieh-
dotuksen myötä alettu kiinnittää huomiota halpana elintarvikkeena tunnetun silakan,
kuten muidenkin kalojen, dioksiinipitoisuuteen.

Keskustelu BSE:stä eli hullun lehmän taudista käynnistyi Maataloustuottajassa
keväällä 1996, jolloin MTK:n valtuuskunta esitti yleisvetoomuksen324, ettei tautia saa
päästää Suomeen. Siirryttäessä korostamaan kotimaisten eläinten terveyttä pyritään kan-
nanotossa taktisesti hyödyntämään kansainvälistä kohua taudista: “Suomalaisessa nau-
takarjassa ei ole hullun lehmän tautia. Suomalaista naudanlihaa voi syödä turvallisin mie-
lin. Mutta kuluttajan on saatava takeet siitä, että hänen kotimaisena ostamansa liha myös
on kotimaista. Siksi valvontaviranomaisten on tehostettava toimiaan niin, että lihan alku-
perämerkintää koskevia säädöksiä noudatetaan. Merkitsemättä jätetty tuontiliha miel-
letään kotimaiseksi. Pääraaka-aineen alkuperä pitää säätää merkittäväksi myös lihavalm-
isteisiin kuluttajan turvallisuuden takaamiseksi.” Tässä yhteydessä korostettiin siis tuonti-

324. MTK:n kannanotto: Hullun lehmän tautia ei saa päästää Suomeen. MT 4/1996, 25.
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lihan potentiaalisia vaaroja, kaupan ja ravitsemusliikkeiden vastuuta lihan tuonnissa ja
viranomaisten vastuuta tarkastustoiminnasta.

Joulukuussa 1997 MTK antoi maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon lihaluujau-
hon rehukäytöstä, joka on ollut keskeinen BSE -taudin lähde.325 Lausunnon lähtökohdissa
todetaan, että “ … 
1. Märehtijät ovat lähtökohdiltaan lähes puhtaasti kasvisravinnon käyttäjiä. Eläinkunnan

tuotteista vain maito kuuluu nuorten eläinten luontaiseen ravintoon. Muista eläimistä
korkeintaan hyönteisiä voi joutua märehtijöiden ruoansulatuselimiin.

2. Lihaluujauho on erinomaista ja aminohappokoostumukseltaan monipuolista valkuais-
rehua yksimahaisille eläimille, joiden luonnolliseen ravintoon sisältyy muuta eläin-
kuntaa (siat, kanat, turkiseläimet, monet lemmikkieläimet).

3. Lihaluujauhon ruokinnallisesta hyödystä märehtijöille on tutkijoiden piirissä esitetty
epäilyksiä. Lehmät eivät syö sitä mielellään.

4. BSE -taudin on osoitettu leviävän märehtijäperäisen lihaluujauhon käytön seurauk-
sena. Suomessa ei ole koskaan tavattu tai epäilty BSE:tä.

5. Suomeen ei ole tuotu koskaan lihaluujauhoa Englannista, BSE -taudin kotimaasta.
6. Suomessa käytettiin lajittelematonta lihaluujauhoa erikoisesti lihakarjan valkuaisre-

huna 1980-luvun lopulla ja vielä -90 luvun alussa.
7. Erikoisesti kalajauho jättää helposti makua eläintuotteisiin.
8. Kuluttajat suhtautuvat kielteisesti eläinperäisen rehun käyttöön elintarviketuotantoon

käytettäville eläimille. Erityisen pahana pidetään saman eläinlajin syöttämistä toiselle
samanlaiselle.

9. EU:n rajoitukset kieltävät jo nyt riskimateriaalin käyttämisen eläinten rehuna samoin
kuin märehtijäperäisen lihaluujauhon käytön toisille märehtijöille.”

Saman vuoden lopulla MTK ottaa kantaa326 scrapien vastustamiseen. Scrapie rinnas-
tetaan lausunnossa BSE -tautiin, jonka lähteenä on pidetty juuri scrapieta. Se on “tullut
tunnetuksi pelottavana, lihatuotteiden käytön kautta mahdollisesti myös ihmisiin kulkeu-
tuvana tautina. BSE ja scrapie -tapaukset tekee pelottavaksi erityisesti se, että tautien
kehittyminen on hidasta, että niille ei ole parannuskeinoa ja että tauti voidaan varmuu-
della todeta vasta kuoleman jälkeen. Moneen muuhun eläimistä ihmisiin siirtyvään tautiin
verrattuna kuolemantapauksia on kuitenkin erittäin vähän.” Lausunnossa todetaan myös,
ettei Suomessa ole koskaan esiintynyt myöskään scrapieta. Sen mukaan eräissä muissa
Euroopan unionin maissa valvontaviranomaiset ovat suhtautuneet “leväperäisesti” teuras-
jätteiden käyttöön eläinten rehuna. Taudin aiheuttamien kustannusten maksamiseen osal-
listuvat kuitenkin kaikki EU-maat. Taudit ovat myös heittäneet varjon koko EU-alueen
lihantuotannon ylle, mikä vaikeuttaa EU:n lihatuotteiden kilpailukykyä maailmanmarkki-
noilla. Niinpä lihan kulutuksen unionin alueella todetaankin laskeneen “dramaattisesti
tautipelon vuoksi”.

MTK toteaa mainitussa lausunnossaan tautien valvonnan edellyttävän “tiukkaa” eläin-
ja teurasjätteiden käsittelyä ja hävittämistä. Samalla lausuntoon sisältyy kätketty syytös
“eräiden EU-maiden” eläintautien valvonnasta ja siitä, että myös muiden unionin maiden
on vastattava tautien aiheuttamista kustannuksista. Kustannusten jakamisen perusteina

325. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle liha- ja luujauhon rehukäytöstä. MT 1–2/1998, 28.
326. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätök-

seksi lampaiden ja vuohien scrapien vastustamisesta. MT 10/1997, 28. 
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todetaan olevan, ettei “tautivapautta ole virallisesti todistettu” missään maassa. Valmis-
teilla on määräyksiä, joiden mukaan “kaikki elintarvikkeeksi kelpaamattomat eläinten
ruhot sekä tietyt teurastuksen sivutuotteet on koko yhteisön alueella hävitettävä suuririski-
senä eläintuotteena eikä niitä saa käyttää eläinten ravinnoksi edes asianmukaisen käsitte-
lyn jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että merkittävää tuottoa suomalaisille teurasta-
moille antanut lihaluujauhon rehukäyttö ei olisi enää mahdollista. Kotieläintuotannon har-
joittajien teurastili pienenee teurastamojen pois jäävän tuoton verran, minkä lisäksi sika-
ja kananrehuihin välttämättömästi tarvittavan eläinvalkuaisen saanti vaikeutuu ja rehujen
hinta nousee.” MTK suhtautuu kielteisesti lihaluujauhon käytön täydelliseen kieltämi-
seen, sillä “BSE:n tai scrapien leviämistä sikojen tai kanojen kautta ei pidetä edes mah-
dollisena. Kaiken lisäksi lihaluujauhon käyttökielto koskisi myös turkiseläinten rehuja,
mikä johtaisi edellä mainittujen eläinjätteiden täydelliseen käyttökelvottomuuteen.”
Kielto aiheuttaisikin lausunnon mukaan taloudellisia menetyksiä ja olisi lisäksi “kierrä-
tysajattelun vastainen”. Luonnoksen mukainen päätös, jonka mukaan “kaikkien yli 40
uuhen ja/tai kutun tilojen on liityttävä tilakohtaiseen scrapie-valvontaohjelmaan”, aiheut-
taisi näillä tiloilla paljon uusia “merkintä-, tutkimus-, tarkastus- ja kirjanpitovelvoitteita”
ja lisäisi viranomaisvalvontaa. Kustannuksista vastaisi pääosin valtio ja vain “lampaiden
ja vuohien viennistä aiheutuvat tarkastuskustannukset jäävät tilan maksettaviksi”. Ilmoi-
tusvelvollisuus tarkoittaisi, että “tilasta vastaavan henkilön” olisi ilmoitettava “eläinlääkä-
rille jokaisesta yli kaksivuotiaasta lampaasta tai uuhesta, jolla on keskushermostosairau-
teen viittaavia oireita”. MTK ei lausunnossaan hyväksy vaatimusta, koska “tilalla ei voida
tietää, millaisia nämä oireet ovat, koska maassa ei ole koskaan ollut scrapie-tapauksia”
eikä niitä “ole edes epäilty löytyvän”. Lisäksi päätös aiheuttaisi MTK:n mukaan “paljon
tarpeettomia kustannuksia ja byrokratiaa”. MTK ei kuitenkaan vastusta päätöstä, koska se
“ja siihen sisältyvä rekisteröinti ja tarkastustoiminta kuitenkin selvästi vaikuttavat Suo-
men mahdollisuuksiin säilyttää scrapieta koskeva tautistatus, … Tautivapaus edistää mer-
kittävästi esimerkiksi siitoseläinten kauppaa sekä lujittaa kuluttajien luottamusta koti-
maisten elintarvikkeiden turvallisuuteen. Jos Suomi kuitenkaan ei saa tautistatuksensa
todistamallakaan poikkeusta vaatimuksiin teurastuksen yhteydessä tapahtuvasta määrätty-
jen ruhonosien erottelusta ja käyttökiellosta on ministeriön tarkasteltava päätöstä ja sen
tarpeellisuutta uudelleen.”

MTK ottaa kuitenkin kielteisen kannan lihaluujauhon käyttöön märehtijöillä, ja katsoo
niiden valkuaistarpeen voitavan tyydyttää kasviperäisellä valkuaisrehulla. Kuitenkin poik-
keuksena pidetään maitoa ja maitojauhetta, joita on lausunnon mukaan pidettävä “märeh-
tijöiden luonnolliseen ravintoon kuuluvina”. Toisaalta lihaluujauhon käytön se sallisi kus-
tannussyistä kananmunien ja siipikarjanlihan tuotannossa327. Tässä MTK on samoilla lin-
joilla, kuin Ison Britannian NFU (National Farmers’ Union), joka 1980-luvun lopulla
hyväksyi lihaluujauhon käyttökiellon märehtijöillä muttei kanoilla eikä myöskään, toisin
kuin MTK, myöskään sioilla (The BSE Inquiry: The Early Years 1986–88 ivb, 105).
Kanojen osalta MTK kuitenkin hyväksyisi kuolleista eläimistä valmistetun lihaluujauhon
käyttökiellon. Raatojätettä tulisi kuitenkin voida käyttää turkiseläinten rehuna, koska “se
toteuttaa mainiosti yleisesti hyväksyttyä kierrätysajattelua ja on myös taloudellisesti
järkevää.” Komissiolle MTK ehdottaa muistutettavaksi, “että Suomi hyväksyi koko EU:n

327. Kananmunien ja siipikarjanlihan merkintä. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kananmu-
nien ja siipikarjanlihan merkitsemisestä 2.10.1999. MT 11/99, 29.
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aluetta koskevan ns. riskimateriaalin erottelupäätöksen sillä ehdolla, että ko. materiaali
voidaan käyttää turkiseläinten rehuna ja että Suomella säilyy mahdollisuus tulla tun-
nustetuksi TSE -taudeista vapaana maana. Sääntöjä ei saa myöskään kiristää niin, ettei
itsestään kuolleita eläimiä enää voitaisi hävittää hautaamalla. Asiaa on perusteltava
maamme pitkillä välimatkoilla ja pienellä eläintiheydellä sekä sillä, että Suomessa ei ole
koskaan ollut TSE -tauteja. … Nyt voimassa olevat määräykset ja ohjeet ovat riittäviä
Suomen olosuhteissa.”

Tammikuun 1998 alussa MTK antoi maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luon-
noksesta päätökseksi kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista ja niiden
hygieniavaatimuksista.328 Päätöksen tarkoituksena todetaan olevan estää eläintautien lev-
iäminen tuonnin yhteydessä. Päätösluonnoksesta todetaan lausunnossa seuraavasti: “Kes-
keinen tuonnin edellytys on, että tuotava liha ja lihatuotteet ovat peräisin EY-direktiivien
hyväksymistä maista ja laitoksista. Alkuperämaa on terveysmerkin tai muun tunnistamis-
merkinnän kautta käytävä ilmi tuotteiden kääreissä tai pakkauksissa. Päätöksen ulkop-
uolelle jäävät kokonaan kauttakulkutuotteet sekä osittain vähäinen tuonti omaan käyttöön,
itse pyydetyt riistaeläimet, suurlähetystöjen ja eräiden kansainvälisten järjestöjen oma
käyttö ja tuonti ulkomaan liikenteen muonitukseen. Lisäksi Norjan ja Liechtensteinin
osalta noudatetaan erillisiä säännöksiä. Entiseen päätökseen verrattuna on päätökseen
lisätty matelijan liha ja siitä saatavat tuotteet sekä gelatiini, mikä saattaa myös nämä eläin-
lääkinnällisen rajatarkastuksen alaisiksi.” MTK esittää luonnokseen liittyen, että “Suomen
BSE -tautivapaan maan maineen varjelemiseksi sekä kuluttajien suojaksi päätöstä täyden-
nettäisiin seuraavilla lisäyksillä: … TSE -tautien torjumiseksi määriteltyä riskimateriaalia
ei saisi tuoda Suomeen … tarhatun ja luonnonvaraisen riistan sekä poron ja kanin liha on
markkinoitava omalla nimellään (ei siis tarhattua peuraa porona tms.) … jauhelihan
raaka-aineena ei ole käytetty TSE -tautien vastustamiseksi määriteltyjä riskimateriaaleja
… gelatiinia ei ole valmistettu TSE -tautien vastustamiseksi määritellyistä riskimateri-
aaleista.” Lisäksi MTK edellyttää, että Suomi pyrkisi vaikuttamaan EU:n tasolla siihen,
että ulkomaanliikenteessä muonitukseen käytettäviä lihatuotteita kohdeltaisiin samoin
kuin muutakin kolmansista maista tuotua lihaa ja lihatuotteita.

Vuoden 1998 alussa MTK antoi jälleen maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon329

lihaluujauhon käytöstä eläinten rehuna. Käyttökiellon piiriin kuuluisivat esityksen
mukaan tiloilla itsestään kuolleet eläimet ja teurastamoissa hylätyt ruhot, jotka luokitel-
laan “suuririskiseksi eläinjätteeksi”. Ne olisi hävitettävä tarkoitukseen hyväksytyissä lai-
toksissa. Esitettyjen määräysten mukaan “suuririskinen eläinjäte tulee kuumentaa 133
asteen lämmössä 20 minuutin ajan vähintään 3 barin paineessa. … EU:n viimeisin eläinjä-
tepäätös 97/534/EG sallii edelleen käsitellyn raatojätteen käyttämisen turkiseläinten
rehuna sekä tiloilla kuolleiden eläinten hautaamisen. Päätöstä ehdotetaan nyt kuitenkin
muutettavaksi siten, että kaikki riskiaines on yksiselitteisesti toimitettava hyväksytyn
hävittämislaitoksen käsittelyyn, eikä materiaalia saisi käsittelyn jälkeenkään käyttää edes
turkiseläinten rehuksi, vaan kaikki jäte on tuhottava polttamalla. Muutettu päätös on tar-
koitus saattaa voimaan vuoden 1998 aikana (alunperin jo 1.1.1998, mutta voimaantuloa
siirrettiin).” 

328. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätök-
seksi kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista. MT 1–2/1998, 14.

329. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle liha- ja luujauhon rehukäytöstä. MT 1–2/1998, 28.
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Lausunnossa puututaan myös Ruotsin Suomen maataloutta kohtaan esittämään kritiik-
kiin: “Ruotsissa itsestään kuolleiden eläinten raadoista tehdyn lihaluujauhon käyttö elin-
tarviketuotantoon käytettäville eläimille on laissa kielletty. Suomessa vastaavaa lainsää-
däntöä ei ole, vaikka käytäntö on samanlainen. Ruotsi käyttää esimerkiksi Suomen kanan-
munatuontia vastustaessaan virheellisesti väitettä, että kanojamme ruokitaan raatorehulla.
Ruotsi tuo Suomeen huomattavia määriä ko. raatojauhetta turkiseläinten rehusekoitta-
moille.” Kannanottonaan MTK toteaa Ruotsin erivapauden raatorehun käytön rajoittami-
sesta olevan päättymässä vuoden 1998 lopussa. Jos Ruotsi saa rajoitukselle “jatkoaikaa,
tulee Suomenkin säätää vastaava laki”. Muussa tapauksessa “vapaaehtoinen käytäntö
pitää tilanteen molemmissa maissa ennallaan, mutta eettisiin arvoihin vetoava kilpailuetu
poistuu Ruotsilta”. 

Terhi Sorvola vertaa artikkelissaan330 Englannin ja Suomen kotieläintaloutta ja kuvaa
erästä suurta englantilaista karjatilaa. Naudanlihan tuotannon ongelmana on tilan isännän
mukaan “hullun lehmän tauti”, jota oli löytynyt myös kyseiseltä tilalta. Tilan isännän
mukaan “BSE on yhtä suuri ongelma maanlaajuisesti kuin ennenkin, mutta siitä vaietaan”
Sorvola kiinnittää artikkelissaan huomiota Englannissa yleisiin eläinhuutokauppoihin.
Hän toteaa seuraavasti: ”Huutokaupan luulisi Sorvolan mukaan olevan oivallinen tapa
levittää tauteja tilalta tilalle, mutta tautikysymykseen vastattiin kuitenkin, ettei kukaan tuo
sairaita eläimiä kaupan. Toinen asia tuntui olevan taudinaiheuttajia levittävät, terveet eläi-
met. Yllättävää oli, että eläimet saatettiin ostaa vain kuukaudeksi tai kahdeksi, jonka jäl-
keen ne tuotiin uudelleen myytäväksi.” Tällaisia eläinhuutokauppoja, joissa suu- ja sork-
kataudin tapaiset tarttuvat taudit leviävät helposti, ei Suomessa järjestetä.

Ruoasta näyttää tulleen yhä keskeisempi kysymys ihmisten mielissä. Tämä johtuu sekä
BSE -taudista että muistakin eläintaudeista. Erilaisten elintarvikkeisiin liittyvien vaarojen
vaikutukset näkyvät nykyisin myös lihamarkkinoilla. 

4.7.2 Elintarvikekysymykset 1980-luvulta 1990-luvun alkupuolelle

Vielä 1980-luvulle saakka keskeinen elintarvikkeisiin liittyvä kysymys oli niiden hinta.
Tämän tulopolitiikassa viljelijöiden ja palkkatyöläisten suhteita hiertäneen kysymyksen
väistyttyä, Maataloustuottajassa on käsitelty lähinnä elintarvikkeiden laatuun liittyviä
kysymyksiä. Elintarvikkeiden korkeaa laatua on perusteltu ennen muuta vähäisemmällä
lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytöllä Suomen maataloudessa. Suomalaisten elintar-
vikkeiden “puhtaus” nähtiin kilpailuvalttina esimerkiksi maaliskuussa 1990 pidetyillä
maataloustieteen päivillä. Puheenjohtaja Heikki Haavisto kiinnitti puheessaan331 huomio-
ta ruoan laatutekijöihin, joista tärkeitä hänen mukaansa ovat “mm. ulkonäkö, maku, tuo-
reus, puhtaus, säilyvyys sekä tuotteen soveltuminen käyttötarkoitukseensa”. Samassa
puheessaan hän viittaa myös uusien uuselintarvikkeiden tarjoamiin taloudellisiin mahdol-

330. Terhi Sorvola (järjestöagrologi): Onko Englannin maaseutu muutakin kuin kapeita teitä? MT 8/
1998, 18–19.

331. Heikki Haavisto (lyhennelmä puheesta Suomen Maataloustieteellisen Seuran maataloustieteen
päivillä 7.3.1990 Helsingissä): Uudet haasteet maataloudelle ja maataloustutkimukselle. MT 4/
1990, 18–20.
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lisuuksiin. Haavisto väittää MTK:n 75-vuotisjuhlapuheessaan332 vuonna 1992, että tuot-
tavuus, hintataso ja elintarvikkeiden puhtaus ovat Suomessa tasapainossa keskenään.
Tosiasiassa kuluttajien vaatimukset kotimaisillekin elintarvikkeille ovat kovia. Kuten Sil-
vasti ja Mononen (2001, 46) asian ilmaisevat, kuluttajat vaativat “kotimaista huippulaat-
ua pilkkahintaan”.

Vuonna 1981 valmistui työryhmän ehdotus lantaisten nautaeläinten teurastamoissa
aiheuttamien haittojen poistamisesta. MTK antoi ehdotuksesta lausunnon333, jossa se
toteaa voimakkaasti lantaisten nautaeläinten teurastuksen aiheuttavan “ongelmia sekä
hygieenisyyden että lihan ja lihavalmisteiden säilyvyyden suhteen”, mikä samalla myös
alentaa tuottajahintaa. Lantaisuuden järjestö toteaa myös hidastavan eläinten kasvua.
MTK on pääasiassa samaa mieltä ehdotuksen osalta mm. siinä, että tiedotusta ongelman
poistamisesta on tehostettava. Ehdotuksen mukainen suositussopimus lantaisuuden vaiku-
tuksesta alentavasti tuottajahintaan ja lantaisten eläinten elimien hylkäämisestä tuli
voimaan maaliskuun 1982 alusta. MTK piti kuitenkin lausunnossaan muutosta liian nope-
ana, jotta tiloilla olisi aikaa tehdä tarvittavia muutoksia. Muutosten tekemistä pidettiin
myös hankalana talviaikaan. 

Kaikki teurastamot aloittivat toukokuun 1982 alusta toteuttaa teurastamojen, maa- ja
metsätalousministeriön, MTK:n jm. alan järjestöjen kesken solmittua sopimusta lantaisten
nautojen vastaanotosta ja käsittelystä.334 Kyseisen vuoden syyskuun alusta teurastamot
alkoivat periä tällaisista teurastamoon tuoduista eläimistä 150 markan korvausta. Maksun
tarkoituksena oli periä teurastamolle aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Likaisen nau-
dan nylkemisen nähdään olevan mahdotonta ilman, että myös lihan pinta likaantuu. Tämä
taas pudottaa ruhon säilyvyyttä kolmanneksella.

Siipikarjanlihan tarkastukselle sekä siipikarjanlihaa käsitteleville laitoksille asetettiin
uusia, lähinnä EU-direktiiveihin perustuvia hygieniavaatimuksia keväällä 1994. MTK
toteaa lausunnossaan335 tämän maa- ja metsätalousministeriössä valmistellun päätöksen
sisältävän “määräykset kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien teuras-
tusta edeltävästä tarkastuksesta ja siitä johtuvista toimenpiteistä, teurastuksesta, lihantar-
kastuksesta ja lihan arvostusta. Siipikarjanpitoyksiköiltä, jotka toimittavat vuodessa yli
20000 kanaa tai yli 10000 kalkkunaa, vaaditaan virkaeläinlääkärin laatima terveysvakuu-
tus. Tähän liittyen tuottajan täytyy pitää kirjaa lintujen kasvatuksesta ja tarkastuserää
koskeva kirjanpito on lähettävä tarkastuseläinlääkärille siten, että tiedot ovat käytössä vii-
meistään teurastusta edeltävänä arkipäivänä.” MTK ei ole täysin tyytyväinen uudistuk-
seen, vaan toteaa lisäkontrollin aiheuttavan viljelijöille lisätyötä ja kustannuksia.
Esimerkkeinä lisätyöstä mainitaan munintakanojen painon kehitystä ja veden kulutusta
koskeva kirjanpito. MTK:n mukaan lisäkontrolli tulisikin käsittää vain ohjeellisiksi.

EU:hun liittymiseen valmistauduttaessa maa- ja metsätalousministeriön työryhmä val-
misteli kasvisten laadunvalvonnan järjestämisestä muistion. MTK suhtautuu lausunnos-
saan336 kyseiseen muistioon kriittisesti. Lausunnossa todetaan Suomen ja unionin laadun

332. Heikki Haavisto (puheenjohtaja, MTK): Maasta kasvaa tulevaisuus. Puhe MTK:n 75-vuotisjuh-
lassa Lahdessa 14.6.1992. MT 6–7/1992, 22–25.

333. Lausunto lantaisten nautaeläintenteurastamoissa aiheuttamien haittojen poistamisesta. MT 11/
81, 29–30.

334. Miksi naudat kasvatettava puhtaina? MT 8/82, 8–9.
335. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle siipikarjanlihan tarkastuksesta sekä siipikarjanlihaa

käsitteleville laitoksille asetettavista hygieniavaatimuksista. MT 6–7/1994, 29.
336. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kasvisten laadunvalvonnan järjestämistä koskevasta

työryhmän muistiosta. MT 9/94, 30–31.
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tarkkailun eroista, että unionissa “laatuvaatimuksissa ja niiden soveltamisessa on kes-
keistä nimenomaan vaikuttaminen tuotantoon. Meillä voimassaolevat laatuvaatimukset on
laadittu kuluttajan suojelemiseksi. Ilmeisesti osittain myös tästä lähestymistapaerosta
johtuu, että laatuvaatimuksilla ei meillä ole minkäänlaista asemaa tuotannon
ohjaamisessa.” Ongelmaksi MTK näkee EU:hun liittymisen yhteydessä tapahtuvan
laatuhinnoitteluun siirtymisen. Niinpä lausunnon mukaan “Suomen ensisijaisena tavoit-
teena on turvata omat kotimaan markkinat ja siinä joudutaan kilpailemaan viejämaiden
parasta vientilaatua ja toisaalta satunnaisten halpatuontierien mahdollisesti olematonta
laatua vastaan. Voimakkaissa viejämaissa vientilaadun vaatimusten asettamisesta ja val-
vomisesta vastaavat voimakkaat myyntiorganisaatiot.” Viljelijöiden on kuitenkin MTK:n
mukaan tiedostettava laatu tärkeänä kilpailutekijänä.

MTK pitää järkevänä mainitun muistion mukaista ehdotusta asettaa Kasvintuotannon
tarkastuskeskus tuotannon valvonnan, tarkastukseen liittyvien rekisterien pidon, tiedotuk-
sen ja kansainvälisten asioiden toimeenpanevaksi elimeksi. Vähittäiskauppojen organisoi-
maan valvontaan MTK suhtautuu kuitenkin kriittisesti. Edelleen lausunnossa todetaan
Suomessa myytävistä kasviksista ja hedelmistä suurimman osan olevan tuontielintarvik-
keita. Näin ollen rajoilla “tapahtuvat laatutarkastukset ovat tehokas keino laadunvalvon-
taan. Tullin puolelta tämä tosin vaatii paljon, sillä tarkastus kohdistuu tuttujen tuotteiden
lisäksi suurelta osin myös meille vieraampiin hedelmiin.” MTK on myös huolestunut
niistä maksuista, jotka tulevat liittymän maahantuojista ja kotimaan tuottajista pidettävien
rekisterien ylläpitoon.

Lokakuussa 1994 MTK julkaisi muistion nimeltään “Ympäristö ja ruoka”. Aihetta
käsittelevässä pääkirjoituksessa337 muistion lähtökohdiksi todetaan hyvän ruoan tuottami-
nen “ympäristön kannalta kestävillä ja eettisesti hyväksyttävillä tuotantomenetelmillä”.
Pyrkimyksenä on myös “ on pienentää maatalouden aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja
hoitaa hyvin eläimiä ja maaseudun kulttuurimaisemaa”. Kirjoituksessa muistiota ei kui-
tenkaan pidetä minään “päänavauksena”, vaan MTK:n todetaan ottaneen asian huomioon
jo aiemmin järjestön periaate- ja tavoiteohjelmissa.

Muistio on maatalouden ympäristökysymysten aktualisoitumiseen liittyvä reaktiivinen
ilmaus. “Valtiollisen ohjauksen” sijasta siinä korostetaankin viljelijöiden vapaaehtoisia
toimia ja sitoutumista ympäristötavoitteiden toteuttamiseen. Ympäristökysymysten tode-
taan olevan yhä lisääntyvän huomion kohteena myös kansainvälisesti. Esimerkkeinä tästä
nähdään Rion ympäristökokous ja “maataloustuottajain kansainvälisen tuottajaliiton
IFAP:in julkaisema maatalouden ympäristöohjelma viime keväänä”. Muistiossa todetaan
ihmisten huolen ympäristöstä kasvaneen samalla kun ruoan laatuun ja ruoan tuotantoon
liittyviin ympäristökysymyksiin on alettu kiinnittää lisääntyvää huomiota. Kuluttajien
todetaan olevan “entistä kiinnostuneempia, miten eläimiä hoidetaan tai peltoja viljellään”.
Muistiossa kiinnitetään myös ensimmäisiä kertoja huomiota tuottajien ja kuluttajien
yhteistyön lisäämistarpeeseen: “Yhteiskunnan toimintojen eriytyminen ja maatalouden
erikoistuminen sekä elintarviketeollisuuden jalostusasteen kasvu ja ruoan jakelujärjestel-
mät ovat etäännyttäneet tuottajia ja kuluttajia toisistaan. Tämä on saattanut synnyttää vää-
rinkäsityksiä tai vääriä odotuksia puolin ja toisin. Kuluttajien ja tuottajien vuoropuhelua
on syytä lisätä.”

337. Markku Suojanen: Ympäristö ja ruoka. MT 10/1994, 3.
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Muistiota selostetaan myös eräässä uutisessa338. Siinäkin todetaan huolen ympäristöstä
lisääntyneen kansainvälisesti ja viitataan muistiossa esitettyihin maatalouden uudistamis-
pyrkimyksiin, joissa tavoitteena “on pyrkiä kohti suljetun kierron periaatetta, jossa käyte-
tään ja kierrätetään tuotantopanoksia siten, että estetään mahdollisimman pitkälle maata-
louden ympäristökuormitusta.” Uutisessa todetaan edelleen, että muistio perustuu
ETA-sopimukseen. Tämän myötä Suomessakin tulivat voimaan Rooman sopimus ja EU:n
ympäristöperiaatteet, joista tärkeimpinä pidetään ennaltaehkäisyn periaatetta, ympäristö-
seuraamusten torjumista ongelmien lähteellä, saastuttaja maksaa -periaatetta ja ympäris-
tönsuojeluvaatimusten kuulumista osaksi yhteisön politiikkaa eri sektoreilla.

Uutisessa listataan myös kaikki ne hankkeet, joiden puitteissa MTK on osallistunut
ympäristöasioiden käsittelyyn mm. eri toimikunnissa, työryhmissä ja projekteissa. Näistä
mainitaan osallistuminen maatalouden ympäristöohjelman laatimiseen vuonna 1983,
Kotimaiset kasvikset ry:n perustaminen vuonna 1988 sekä Maatalouskeskusten Liiton
kanssa laadittu kirjanen “Yhteinen ympäristömme” vuodelta 1988. Muun toiminnan
osalta mainitaan osallistuminen seuraaviin hankkeisiin ja toimiin …

– Säilörehun puristusnesteen talteenotto ja ympäristöhaittojen ehkäisemisprojekti ja
siitä julkaistu asiantuntijakirjoitussarja Maaseudun Tulevaisuudessa vuonna 1989,

– Osallistuminen maatalouden vesiensuojeluprojektin (MAVERO) työskentelyyn ia
rahoitukseen vuosina 1988 –1991,

– Luonnonmukaisen tuotannon valiokunta MTK:hon,
– Osallistuminen maaseudun ympäristöohjelmatyöryhmän muistion laadintaan vuonna

1992,
– Osallistuminen Hyvät viljelymenetelmät -oppaan laadintaan vuonna 1993,
– Hyvää Suomesta -elintarvikeprojektin perustaminen yhdessä muiden elintarvikeket-

jun osapuolten kanssa vuonna 1993 …,
– Osallistuminen kansainvälisen maataloustuottajaliiton IFAPin ympäristöohjelman

laadintaan ja hyväksymiseen vuonna 1994 Eläintautien vastustamisprojekti …,
– Rehujen laadun varmistaminen ja salmonellan torjunta -esitteen valmistamiseen osal-

listuminen vuonna 1994.”
Uutisessa korostetaan jälleen suomalaisten elintarvikkeiden laatua ja ympäristöystäväl-

lisyyttä. Siinä varoitetaan myös ETA:n ja “mahdollisen” EU:hun liittymisen tuomia uhkia
ruoan laadulle rajatarkastusten vähentyessä.

“Ympäristö ja ruoka” -muistiossa kiinnitetään uutisen mukaan huomiota myös ruoan
eettiseen laatuun eli geeniteknologian sekä antibioottien, hormonien, kadmiumpitoisten
lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön aiheuttamiin uhkiin.339 Näitä taustoja vasten ei
ole mitenkään yllättävää, että Suomessa kuluttajat pitävät nykyisten markkinatutkimusten

338. Ympäristö ja ruoka. MTK:n johtokunta hyväksyi Ympäristö ja ruoka -ohjelman. MT 10/1994,
6–9.  

339. Erään belgialaisen kuluttajajärjestön tutkimuksen mukaan antibioottijäämiä ei todettu 1990-lu-
vun puolivälin jälkeen tutkituissa suomalaisissa, ruotsalaisissa, tanskalaisissa eikä portugalilai-
sissa lihatuotteissa. Sen sijaan muiden EU-maiden lihatuotteista niitä löytyi ainakin jossain mää-
rin. Tulosten vertailtavuutta kuitenkin heikentää se, että eri maat eivät sallineet näytteiden ottoa
kaikista eri kotieläimistä peräisin olevista lihatuotteista. Naudanlihan antibioottipitoisuus voi-
tiinkin tutkia vain kolmen maan, Suomen, Kreikan ja Irlannin tuotteista, joista ei löytynyt anti-
bioottijäämiä. Suomen osalta broilerinlihaa ei tutkittu. (sit. Miljöredovisning för svenskt jord-
bruk 1997, 65.) 
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mukaan tärkeimpinä elintarvikkeiden valintaperusteina hinnan ohella makua, tuoreutta ja
kotimaisuutta. Lisäksi kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia pienten, paikallisten val-
mistajien tuotteista. Eräiden arvioiden mukaan elintarvikkeiden turvallisuus onkin nouse-
massa hinnan ohi tuotteiden valintaperusteena. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia
siitä, mistä heidän käyttämänsä ruoka on peräisin ja kuinka sitä tuotetaan. (Maaseutupoli-
tiikan yhteistyöryhmä 2000, 164–166.)

Euroopan unioniin liittymisen koetaan tuovan monia paineita Suomen maataloustuo-
tannon tehostamiselle. Tuotannon tehostamisen katsotaan puolestaan lisäävän ympäristö-
riskejä. Ympäristötuki tosin nähdään merkittävänä keinona edistää maataloustuotannon
ympäristöystävällisyyttä. Sen kriteerien asettamisessa tosin vedotaan maltillisuuteen:
tukea olisi MTK:n johtokunnan340 mukaan maksettava tiloille, jotka noudattavat “Hyvät
viljelymenetelmät” -oppaan suosituksia”. Erityistuen edellytykset olisi johtokunnan kan-
nan mukaan “räätälöitävä sen mukaan, minkä tyyppisestä toimenpiteestä kulloinkin on
kysymys”. MTK asettaa elintarviketuotannon tärkeiksi lähiajan tavoitteiksi seuraavia:
1. “Kaikille tuotannossa oleville maatiloille laaditaan ympäristönhoito-ohjelma vuoden

1998 loppuun mennessä.
2. Maatalouden suorat päästöt vesistöihin lopetetaan. Muutoin maatalouden aiheuttamaa

vesistökuormitusta vähennetään vähintään kolmanneksella vuoden 1987 tasosta vuo-
teen 2000 mennessä. 

3. Vähintään 80 prosenttia aktiivitiloista teettää viljavuustutkimuksen vähintään 5 vuo-
den välein ja noudattaa tarpeenmukaista lannoitusta. Suositellaan käytettäväksi vain
sellaisia lannoitteita ja maanparannusaineita, joista ei tule peltoon ja ravintoketjuun
kadmiumia tai muita haitallisia aineita.

4. Torjunta-aineiden tilakohtainen käyttö alennetaan keskimäärin noin 0,5 kg/ha tasolle
vuoteen 2 000 mennessä. Tavoitteen toteutumista tuetaan ottamalla käyttöön integroi-
tuja torjuntamenetelmiä.

5. Kasvitautien leviämisen estämiseksi suositellaan käytettäväksi kotimaista
lisäysaineistoa. Tämä edellyttää terveen, kotimaisen lisäysaineiston riittävää saata-
vuutta.

6. Luomuviljelyala on vuonna 2000 vähintään 100 000 hehtaaria. Tavoitteen toteutumi-
nen edellyttää luomuneuvonnan ja markkinoinnin tehostamista.   

7. Eläinten ruokinnassa ei käytetä rehuja, joista aiheutuu tauteja (mm. salmonella) eläi-
mille tai ihmisille. Eläimille annetaan antibiootteja vain sairauden hoitoon.

8. Eläintautien maahan kulkeutumisen estämiseksi noudatetaan Eläintautien Torjuntayh-
distyksen antamia eläinten tuontia ja rehustusta koskevia ohjeita.

9. Huolehditaan eläinten hyvinvoinnista kehittämällä tuotantomenetelmiä entistä eläin-
ystävällisemmiksi.

10. Tuotantomenetelmien pitää olla eettisesti hyväksyttäviä.
11. Maataloutta harjoittamalla ylläpidetään viihtyisää maaseudun kulttuurimaisemaa.
12. Pidetään huolta pelloista ja rakennuksista sekä säilytetään perinnemaisema-alueita ja

muita ympäristön kannalta arvokkaita alueita.”

340. Ympäristö ja ruoka. MTK:n johtokunta hyväksyi Ympäristö ja ruoka -ohjelman. MT 10/1994,
6–9.  
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Vuoden 1994 lopulla EU:n mukanaan tuomiin rajatarkastusten muutoksiin kiinnittää
huomiota myös MTK:n kauppapoliittinen asiamies artikkelissaan341. Vapaasti liikkuvia
ovat niin kutsutut yhteisötavarat, joihin kuuluvat myös elintarvikkeet, eli “a) unionin
alkuperää olevat tavarat, b) unionin ulkopuolista maista tuodut tavarat, jotka on kertaal-
leen tullattu unionissa (=jossakin unionin jäsenmaassa) vapaaseen liikkeeseen ja c) viime
mainituista tavaroista valmistetut tavarat. Suomen ollessa unionin jäsen rajavalvonnan
varsinaiset valvontatoimenpiteet kohdistuvat ainoastaan sisämarkkinoille kolmansista
maista tullattaviin tavaroihin.” Kirjoittajan mukaan muutos ei kuitenkaan ole niin suuri
kuin ensi näkemältä vaikuttaa, sillä viranomaisvalvonta ei ole katoamassa muualta kuin
raja-asemilta. Valvontaa voidaan edelleen suorittaa kaikkialla unionin alueella. Mainitun
artikkelin mukaan EU:hun liittymisen johdosta Suomessa valmisteltiin vuonna 1994
myös uutta elintarviketarkastuslakia. MTK:n huolet liittyvät tässä valvonnan kustannuk-
siin ja tullilaboratorion aseman heikkenemiseen. Kaiken kaikkiaan maksujen katsotaan
koituvan viljelijöiden maksettaviksi, vaikka kyse on “pohjimmiltaan kuluttajien suo-
jaamisesta ja kansanterveyden edistämisestä”. Näin ollen valtion tulisi johtokunnan
mukaan vastata kustannuksista. Erityisesti tärkeänä seikkana artikkelissa pidetään sitä,
että Suomessa säilytetään “toimiva elintarvikevalvonta, jota kohtaan tunnetaan yleistä
luottamusta”.

Euroopan unioniin liittymistä edeltävän vuoden lopulla kehiteltiin myös maatalous-
tuottajien tuotevastuuvakuutusta, joka tuli voimaan liittymisvuoden alussa. Lain tarkoi-
tuksena on aihetta käsittelevän artikkelin342 mukaan korvata “vakuutetussa toiminnassa
tuotetusta tai valmistetusta tuotteesta toiselle aiheutunut henkilö- tai esinevahinko”, jonka
ovat aiheuttaneet “maatilalla maa- tai metsätaloutta tai tilalla pääasiassa itse tuotettujen
maa- tai metsätaloustuotteiden jatkojalostusta harjoittavat paikallisen maataloustuottajain
yhdistyksen henkilöjäsenet sekä heidän samassa taloudessa asuvat alle 15-vuotiaat
lapsensa”. Muita vakuutettuja ovat “myös maa- ja metsätaloutta tai näistä saatujen tuottei-
den jatkojalostusta harjoittavat yhtiöt, joiden osakkeista tai osuuksista edellä mainitut
vakuutetut omistavat enemmän kuin puolet ja joiden edellisen tilikauden liikevaihto on
ollut enintään 3 000 000 markkaa.”

Maataloustuottajien tuotevastuuvakuutuksen tulee myös noudattaa eläintautien torjun-
tayhdistyksen asettamia tavoitteita etenkin tartuntatautien leviämisen rajoittamiseksi.
Artikkelissa annetaan joitain esimerkkejä tapauksista, joissa uusi tuotevastuuvakuutus
korvaa viljelijän aiheuttaman vahingon. Tällaisista tapauksista esimerkkinä mainitaan
mm. seuraava tapaus: “Maanviljelijä Mutikainen unohti käynnistää maidonjäähdyttäjän
lypsyn jälkeen. Tankissa ollut maito pääsi lämpenemään, jolloin sen bakteeripitoisuus
kohosi ja maito pilaantui. Kun maito sittemmin pumpattiin Mämmilän meijerin maitoau-
toon, koko tankissa ollut maitoerä pilaantui.” MTK-tuotevastuuvakuutuksesta korvataan
kuitenkin vain itse aiheutettu vahinko. Esimerkiksi tuotujen rehujen ja muiden ostettujen
tuotteiden aiheuttamia vahinkoja se ei kuitenkaan korvaa ja kattaa vain “itse tuotetusta
säilörehusta tai heinästä aiheutuneet vahingot”.

341. Jouko Nieminen (kauppapoliittinen asiamies, MTK): EU-jäsenyys muuttaa rajatarkastukset. MT
11/1994, 10–11.

342. Maataloustuottajain tuotevastuuvakuutus laajenee. MT 11/1994, 18–19.
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4.7.3 Elintarvikkeet EU-Suomessa

Ensimmäisen EU-vuoden alun Maataloustuottajassa puheenjohtaja Härmälä toteaa
puheenvuorossaan343 pettymyksellä Suomen liittyneen Euroopan unioniin. Elintarvikkei-
den osalta hän näkee kuitenkin myönteisenä piirteenä, että “suomalaisen ruoan maine
kuluttajien silmissä on nyt parempi kuin kenties koskaan aiemmin. Useat tutkimukset
osoittavat tämän selvästi. Erityisesti Hyvää Suomesta ja Kotimaiset kasvikset -kampanjat
ovat tehneet arvokasta työtä, josta ne ansaitsevat täyden tunnustuksen.” Härmälän
mukaan viljelijöiden onkin nyt uudessa tilanteessa “tunnettava vastuunsa ruoan korkean
laadun ja hyvän maineen säilyttämisestä”. Tämä vastuu tarkoittaa hänen mukaansa kor-
kealaatuisten ja tarkistettujen rehujen käyttöä kotieläintaloudessa. Lisäksi uusi ympäristö-
tuki olisi “käännettävä mahdollisuudeksi entisestään vahvistaa kuvaa paitsi ruoan puhtau-
desta, myös sen ympäristöystävällisistä tuotantomenetelmistä”.

MTK suhtautuu lausunnossaan344 myönteisesti vuonna 1995 annettuun broilereiden
salmonellavalvontaa koskevaan MMM:n päätösluonnokseen. Suurimmaksi puutteeksi
nähdään se, että valvontaohjelmassa ei ole käsitelty rehuja, vaikka “juuri tuontirehujen
kautta tartunnan saamisen vaara on suurin. Vaikka kasvisperäisten rehujen salmonellaval-
vontaa voidaankin vielä toistaiseksi jatkaa ovat eläinperäiset rehut, kuten kalajauhot ja
liharehuluujauhot, suuri vaaratekijä tartunnan levittäjinä” Valvonnan kustannusten jaka-
misen suhteen MTK:lla on kuitenkin varauksia.

Vuoden 1995 keväällä Timo Mikkilä tarkastelee artikkelissaan345 EU:n lihamarkki-
noita. Hän toteaa hyvän markkinatilanteen voivan jatkua, mutta uhkaksi hän näkee hor-
monikysymyksen, joka saattaa vähentää naudanlihan kulutusta. Esimerkkinä hän mainit-
see, että Saksassa kulutus vähentyi edellisvuonna 15 prosenttia. Artikkelin mukaan unio-
nin alueella käytetään eläinten kasvua edistäviä aineita, joiden käytöstä tehtiin tutkimus
syksyllä 1994. Sen syynä oli, että useiden henkilöiden epäiltiin sairastuneen hormonilihan
ja maksan syönnin vuoksi. Tutkimuksessa otettiin artikkelin mukaan “1183 näytettä ja
näistä tuli 19 positiivista lopputulosta. Tutkimus tehtiin 12 jäsenmaan alueelta ja hormo-
nien käyttöä esiintyi 9 jäsenmaan alueella. Belgiassa otetuista 75 näytteestä 5 osoittautui
positiiviseksi. Saksassa otetuista 151 näytteestä 4 oli positiivista.” Näytteet otettiin entre-
coté -pihveistä. Tutkimuksen yleinen johtopäätös oli se, että hormonien käyttö on suhteel-
lisen vähäistä. Käytön katsottiin kuitenkin voivan aiheuttaa vaaroja kuluttajille. Maksasta
otetuista näytteistä 10:ssä prosentissa tulos oli positiivinen, ja kaikissa näissä positiivi-
sissa tapauksissa “kasvua edistävä hormoniyhdiste oli clenbuterol”. Näytteissä positiivisia
tuloksia löytyi yhdestätoista jäsenmaasta “ja korkeimmat positiiviset tulokset olivat
Espanjassa 36 prosenttia näytteistä ja Belgiassa 23 prosenttia näytteistä. Espanjassa myös
todettiin huomattavan korkeita ainepitoisuuksia. Tutkimuksesta selvisi puhtain paperein
ainoastaan Tanska.” Artikkelissa todetaan, että aineiden käytön valvonta on vaikeaa ja
että väärinkäytöksiä yleensä esiintyy EU-maissa.

343. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Kansallinen maatalouspaketti on tarkistettava. MT
1/1995, 4–5.

344. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle broilereiden salmonellavalvontaa koskevasta päätös-
luonnoksesta. MT 2–3/1995, 29.

345. Timo Mikkilä (jaostopäällikkö, MTK): EU:n lihamarkkinat. MT 4/1995, 10–11.
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Edellä mainitussa tutkimuksessa ehdotettiin artikkelin mukaan seuraavia toimenpiteitä:
1. “Kasvua edistävien aineiden käyttö tulee edelleen pitää kiellettynä.
2. Kontrolli ja rangaistukset laittomien aineiden käytöstä täytyy olla nykyistä tehok-

kaampia.
3. EU:n tulisi perustaa erityinen tarkastusryhmä kontrolloimaan tilannetta.
4. Kaikkien lääkeaineiden käyttöä tulee valvoa nykyistä tehokkaammin.
5. EUROP-systeemin mukaista ruholuokitusta täytyy arvioida uudelleen.
6. Tuottajan täytyy ottaa nykyistä enemmän vastuuta ja valvoa itse kiellettyjen aineiden

käyttöä.
7. Jakelusektorin täytyy kantaa myös oma vastuu kontrollista.
8. Kuluttajan tulee ostaa lihaa maun eikä lihaksikkuuden perusteella.”

Viimeksi mainittu toimenpide-ehdotus on mielenkiintoinen, koska hormoniliha on ilmei-
sesti ulkonäöltään houkuttelevampaa kuin ilman hormoneita tuotettu liha. Kuluttajan
onkin usein tehtävä valintoja tuotteen ulkonäön perusteella, mikä ei näin ollen ole paras
mahdollinen peruste. Pikemminkin lihassa ja muissakin elintarvikkeissa juuri ulkonäköä
pyritään parantamaan monilla muillakin lisäaineilla, jolloin näyttävin tuote voi itse asias-
sa olla terveysvaikutuksiltaan haitallisin.

Huhtikuussa 1995 MTK otti lausunnossaan346 maa- ja metsätalousministeriön päätös-
esityksestä kantaa salmonellavalvontaan. Lausunnon mukaan “tuotantokanoista otetaan
tuotantoaikana kolme kertaa näytteet salmonellatutkimuksia varten. Viimeinen näytteen-
otto ajoitetaan siten, että tutkimustulos on tiedossa ennen kanojen toimittamista teuraaksi.
Jos salmonellatartunta todetaan, on otettava tutkimustuloksen vahvistamiseksi virallinen
näytteenotto. Salmonellatartunnan puhdistamiseksi tilalla suoritetaan ohjelman mukaiset
toimenpiteet. Jos salmonellaa löydetään rehunäytteistä, selvitetään salmonellabakteerin
lähde yhteistyössä Kasvintuotannon Tarkastuskeskuksen kanssa. Munintakanojen salmo-
nellavalvonnan näytteenotoista ja näytteiden tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista
vastaa tuotantotilan omistaja.” Todetuista salmonellatapauksista tehdyistä näytteenotoista
“suoritetaan korvaus eläinlääkärille valtion varoista”. Sen sijaan puhdistamistoimista
tilalla, jossa salmonellaa on todettu, vastaa tilan omistaja. Kustannusten alentamiseksi
MTK ehdottaa, että rutiininomaisten näytteiden oton voisi suorittaa ilman eläinlääkärin
läsnäoloa. Näytteitä otetaan myös naudoista ja sioista. Myös tähän liittyen lausunnossa
kiinnitetään huomiota kustannusten jakaantumiseen. Laboratoriotutkimukset todetaan teh-
tävän valtion kustannuksella, mutta muista kustannuksista vastaa tilan omistaja. Valtion
osallistumisen korvauksiin MTK näkee perustelluksi, “koska salmonellavapauden säilyt-
täminen elintarvikkeissa merkitsee huomattavia säästöjä terveydenhoidossa”. Järjestö
näkee, että “ohjelman avulla voidaan pitää kotimainen tuotanto puhtaana salmonellasta”.
Valvontaohjelma ei kuitenkaan “estä esimerkiksi rajojen ulkopuolelta tulevan salmonella-
lihan käyttöä kuumennettaviin tuotteisiin”. Huomiota ohjelmassa kiinnitetäänkin tuontili-
haan, jota tulisi kontrolloida “tieteellisesti hyväksytyn ISO-menetelmän mukaan”. Tuonti-
lihan tuomien vaarojen ohella valvontamenettely kuitenkin myös helpottaisi lihan vientiä
ulkomaille: lihan ulkomainen tuoja voisi näin varmistua välittämänsä lihan laadusta.

Elokuussa 1995 ilmestyneessä uutisessa347 todetaan, että Suomessa on käynnistetty
“Ruokaketjun etiikka” -hanke, jossa selvitetään tuotantoon ja kulutukseen liittyviä eettisiä

346. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle salmonellavalvonnasta 5.4.1995. MT 5/1995, 50.
347. Ruokaketjun eettiset ohjeet valmisteilla. MT 8/1995, 22.
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kysymyksiä ja yleensä erilaisten toimintatapojen vaikutuksia ympäristön laatuun sekä
eläinten ja ihmisten hyvinvointiin. Hankkeen taustalla oli se, että ruoan tuottamiseen liit-
tyvät eettiset kysymykset olivat nousseet julkisessa keskustelussa vahvasti esille. Siihen
osallistui “koko ruokaketju eli maatalouden, elintarviketeollisuuden, kaupan ja kuluttajien
edustus”. Hankkeen toteuttajana toimivat Maaseudun Sivistysliitto ja “Hyvää Suomesta”
-projekti.

Lausunnossa348 maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta päätökseksi lääkerehujen
valmistamisesta, määräämisestä, luovuttamisesta ja maahantuonnista kesällä 1995 tode-
taan, että rehulakia muutettiin helmikuussa 1995 mutta että sen jälkeen on tapahtunut
huomattavia muutoksia, jotka olisi otettava huomioon ministeriön päätöksessä. Näitä
muutoksia lausunnossa selostetaan seuraavasti: “EU:n maatalousneuvosto ei hyväksynyt
esitystä antibioottisesti vaikuttavan avoparsiini-lisäaineen sallimisesta lehmien rehuissa.
Suomessa vastaava kielto on ollut tähänkin asti voimassa ja liittymisneuvotteluissa Suomi
sai erivapauden pitää kielto voimassa vuoden 1997 loppuun asti. Neuvostossa Suomi
äänesti kiellon puolesta. Keväällä Tanska kielsi yksipuolisesti avoparsiinin käytön myös
muiden eläinten rehuissa. Kielto perustui uusiin tutkimuksiin avoparsiinin rutiininomai-
sen käytön haitoista.” Tässä suhteessa MTK ottaa maa- ja metsätalousministeriötä tiu-
kemman kannan “antibioottisesti vaikuttavaan avoparsiiniin”, jonka käyttö tulisi MTK:n
mukaan sallia vain lääkerehuissa. Antibioottien käytön on nimittäin todettu saatavan joh-
tavaa jäämien lisääntymiseen elintarvikkeissa. Tämän on puolestaan katsottu aiheuttavan
ihmisille immuniteettia, jolloin tautien hoitoon käytetyt antibiootit menettävät tehoaan.

Joulukuussa 1995 ilmestyneessä Maataloustuottajan uutisessa349 viitataan “Reikälei-
pätoimikunnan” Suomen Gallupilla teettämään selvitykseen, jonka mukaan “suomalaiset
kannattavat kotimaisia elintarvikkeita ja haluavat pitää maaseudun asuttuna”. Reikäleipä-
toimikuntaan kuuluivat uutisen mukaan “Elintarviketeollisuusliitto, MTK, Metalliteolli-
suuden Keskusliitto, Metallityöväenliitto, Suomalaisen Työn Liitto, Suomen Elintarvike-
työläisten Liitto sekä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK. Asenteiden maaseudun tuke-
mista kohtaan nähdään selvityksessä lieventyneen, sillä edellisenä vuonna “62 prosenttia
suomalaisista oli sitä mieltä, että maaseutua tuetaan liikaa”, kun kyseisenä vuonna “tätä
mieltä on enää 42 prosenttia väestä”. Vaikuttaisi siltä, että muutoksen mielipiteessä on
aiheuttanut Euroopan unioniin liittymistä seurannut elintarvikkeiden hintojen aleneminen.
Samaisessa kyselyssä todetaan myös suomalaisen ruoan suosion olevan kasvamassa:
“Viime vuonna 65 prosenttia suomalaisista ilmoitti ostavansa suomalaisia elintarvikkeita,
vaikka tuontielintarvikkeet olisivat hiukan halvempia. Tänä vuonna suomalaisen suosi-
joita on jo 73 prosenttia. Suomalaiset ovat hyvin tyytyväisiä kotimaisiin elintarvikkeisiin.
Lähes kaikki pitävät niitä turvallisina ja laadukkaina ja niitä oli useimpien mielestä riittä-
västi tarjolla.” Kotimaisten tuotteiden hintoihin ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan olla
tyytyväisiä. Hintaa piti sopivana 48 prosenttia vastanneista: “Tyytyväisimpiä kotimaisen
ruoan hintaan ovat ruoan tuottajat ja tyytymättömimpiä pääkaupunkiseudun asukkaat ja
vasemmistoliittolaiset. Kolme neljännestä pitää hintaa ja tuoreutta tärkeinä ruoan ostope-

348. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätök-
seksi lääkerehujen valmistamisesta, määräämisestä, luovuttamisesta ja maahantuonnista
16.8.1995. MT 9/1995, 30.

349. Reikäleipäkysely osoittaa: Maaseutu halutaan asuttuna ja elintarvikkeet kotimaisina. MT 12/
1995, 19.
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rusteina. Kotimaisuudella on merkitystä joka toiselle. Kotimaisuutta pitävät arvossa eten-
kin maanviljelijät, keskustapuolueen kannattajat, alemmat toimihenkilöt ja ammattikou-
lun käyneet.”

Suomalaisen ruoan edistäminen otettiin aiempaa selkeämmin esille vuoden 1996 toim-
intasuunnitelmassa350, jonka alaotsikko oli “puhtain eväin”. Siinä todetaan, että MTK
pyrkii hyödyntämään elintarvikkeiden markkinoinnissa “suomalaisen ruoan laatuteki-
jöitä”, painottamaan erityisesti “ruoan ympäristöllisiä ja eettisiä laatutekijöitä sekä tuore-
utta ja turvallisuutta” ja panostamaan tältä pohjalta “suomalaisten tuotteiden viennin
tehostamiseen.” Tuotteiden puhtaus olisi nimittäin keskeinen myyntivaltti myös EU:n
sisämarkkinoilla. Suunnitelmassa korostetaan myös kotimaisten elintarvikkeiden kilpailu-
kyvyn parantamista, lisäaineettomuuden hyödyntämistä markkinoinnissa ja alkuperämaan
merkitsemisen tärkeyttä. Tämä edellyttää myös eläinten hoitoa eettisin perustein siten,
että kuluttajien luottamus kotimaiseen lihan tuotantoon säilytetään. Kustannustehokkuu-
den ja elintarvikkeiden laadun välillä MTK ei näe mitään erityistä ristiriitaa.

Vuoden 1996 alkupuolelta lähtien Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, MTK ja SLC
järjestivät eri maakunnissa tilaisuuksia, joissa maaseudun naiset kokoontuivat miettimään
EU:hun liittymisen seurauksia ja sitä, “mikä on heidän viestinsä sisarille muissa unionin
maissa, mitä he haluavat kertoa työstään ja elämästään omilla alueillaan”.351 Näiden
kokousten muistioista koottiin yhteinen viesti, josta tiedotettiin maaseudun naisten tapah-
tumassa. Tapahtumaan osallistui naiskansanedustajia sekä naisia eri puolueiden ja ammat-
tiyhdistysliikkeen johdosta, liike-elämästä ja naisjärjestöistä. Viestissä todetaan ruokaan
liittyen seuraavasti: “Me suomalaiset olemme ylpeitä siitä, että olemme maailman pohjoi-
sin maatalousmaa, joka kykenee ruokkimaan väkensä. Me olemme ylpeitä hyvästä ruoas-
tamme niin kuin ammattisisaremme Euroopassakin. Oma ruoka on kulttuuria, perinnettä,
riippumattomuutta ja turvallisuutta. Tuoreen ruoan kuljettaminen pitkiä matkoja maasta
toiseen ei ole kuluttajien etu missään maassa. Hinta ei ole hyvän, terveellisen ja turvalli-
sen ruoan ainoa mitta. Naisten tehtävä on puolustaa ruokaa elämän ehtona eikä pelkkänä
kauppatavarana.” Yleensäkin viestissä korostetaan juuri naisten vastuuta ympäristönäkö-
kohdat huomioon ottavasta tuotannosta. Samankaltainen naisnäkökulma ruoan tuotan-
nossa oli esillä myös Pohjoismaiden tuottajajärjestöjen yhteiselimen NBC:n kokouksessa
Vaasassa vuonna 1997.352

Lausunnossaan353 maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esityk-
seksi laiksi eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta vuonna 1996 MTK on edelleen huoles-
tunut unionin rajatarkastusten puutteista. Tässä MTK korostaakin tarkkuutta unionin rajo-
jen ulkopuolelta tulevien tuotteiden valvonnassa: “Esimerkiksi eläintautien kohdalla on
syytä olla erityisen tarkkana, ettei eläinten, elintarvikkeiden ja muiden eläimistä peräisin
olevien tuotteiden mukana tule haitallisia taudinaiheuttajia yhteisön alueelle. Oman raja-
valvontansa kuntoon saattamisen lisäksi Suomen tulisikin erityisen tarkasti seurata, että
myös muut EU-maat hoitavat rajavalvontansa riittävän tehokkaasti ja että tuontituotteiden
alkuperämaan tuotanto-olosuhteet ja valvonta täyttävät yhteisön asettamat vaatimukset.”

350. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1996: "puhtain eväin". MT 1–2/1996, 20–27.
351. Viesti Suomesta Euroopan maaseudun naisille. MT 9/1996, 13.
352. Leena Packalén: NBC:n kokous Vaasassa. Pohjolan talonpojat linjasivat kantojaan. MT 9/1997,

30–31.
353. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinlää-

kinnällisestä rajatarkastuksesta 5.8.1996. MT 9/1996, 26.
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Euroopan unionin sisäisen rajavalvonnan puutteet ovatkin tulleet viime vuosina koroste-
tusti esille suu- ja sorkkatautiepidemian yhteydessä. Eläinten kuljettaminen eri maiden
välillä on levittänyt tautia Isosta Britanniasta myös Manner-Euroopan maihin. Toisaalta
taudin leviämistä on yritetty estää vaatimalla lentoasemilla matkustajien jalkineiden
desinfiointia. Edellä mainitussa lausunnossaan MTK kantaa huolta myös kuluttajien ase-
masta erityisesti kansainvälisessä liikenteessä. Näille voidaan tarjota heidän tietämättään
esimerkiksi hormoneilla kasvatetuista eläimistä saatua lihaa. Lisäksi tarkastamattomien
tuotteiden tarjoaminen voi aiheuttaa tartuntavaaran eräiden tautien osalta. Rajaeläinlääkä-
rin ja tullilaitoksen tulisi valvoa, ettei näin pääsisi tapahtumaan.

Syyskuussa 1996 MTK antoi lausunnon354 maa- ja metsätalousministeriölle eläimistä
saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniaa koskevasta laista. Uudella lailla korvataan
MTK:n mukaan “neljä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevaa hygienialakia”: “kala-
hygienialaki (330/94), lihahygienialaki (511/94), munavalmistehygienialaki (517/94) ja
maitohygienialaki (671/94)”. Lain taustamuistiossa muutosesitystä perustellaan lausun-
non mukaan seuraavilla seikoilla:
a) eduskunnan edellyttämällä ympäristöterveydenhuollon säännösten yhdenmukaista-

mistarpeella,
b) eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan valtioneuvostolle osoittamalla kirjeellä,

missä katsotaan tarpeelliseksi kuntien tehtävänä olevan eläimistä saatavien elintarvik-
keiden valvonnan tehostaminen siten, että kunnaneläinlääkärit kytketään selkeästi
mukaan kaikkeen hygienialakien soveltamisalaan kuuluvaan paikalliseen valvontaan,

c) Euroopan yhteisön edellyttämän kansallisen vierasainevalvonnan ulottamiselta myös
kananmuniin ja hunajaan, jotka eivät nykyisin kuulu hygienialakien piiriin ja samalla
mahdollistaa elintarvikehygieniaa koskevien määräysten antaminen kaikista eläimistä
saatavista elintarvikkeista,

d) tarpeella poistaa hygienialaeista kolmansista maista tuotavia elintarvikkeita koskevat
säännökset, koska niistä säädetään erillisessä laissa sekä 

e) lainsäädännön yksinkertaistamispyrkimyksellä, koska nykyisissä neljässä erillisessä
hygienialaissa on runsaasti täysin samanlaisia säännöksiä ja esimerkiksi hygieniala-
kien muutostarpeen tullessa eteen päästään vain yhden lain muuttamisella.”

Tätä säännösten yhdenmukaistamista MTK pitää kannatettavana ja viittaa aiempaan
kannanottoonsa koskien maitohygienialakia, jossa järjestö esitti “eläimistä saatavien elin-
tarvikkeiden valvonnan säätämistä paikallisen kunnalliseläinlääkärin tehtäväksi”. Edel-
leen se pitää tärkeänä valvoa “vanhojen EU-maiden” ja kolmansien maiden hygieniakäy-
täntöjä. Niin ikään järjestö päätyy toteamaan, että elintarvikkeiden valvontasäännösten
ulottaminen on tarpeetonta Suomen ja unionin ulkopuolella “elintarvikkeina käytettäviin
tuotteisiin, kuten muistiossa mainittuihin koiran, alligaattorin ja käärmeen lihaan”.

Vuoden 1997 toimintasuunnitelmassa355 MTK painottaa edelleen suomalaisen ruoan
merkitystä kuluttajapolitiikassaan: “Päällimmäisin tavoite on vaikuttaa suomalaisen ruoan
markkinoihin myönteisesti ja sitä kautta edistää uusien työpaikkojen syntymistä. … Työtä
tehdään ja mm. näyttelyihin osallistutaan edelleen teemalla Tunne suomalaisen ruuan
tekijät -työryhmä tuottaa uusia esitteitä ja muita työvälineitä ja tietoa tuottajayhdistysten

354. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygi-
eniaa koskevasta laista 5.9.1996. MT 10/1996, 29.

355. MTK:n toimintasuunnitelma 1997. MT 1/1997, 20–27.
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ja koko järjestön käyttöön. Kuluttajakansioita täydennetään sitä mukaa kuin uutta materi-
aalia syntyy. Tuottajaliitot hoitavat jakelun edelleen tuottajayhdistyksiin. Kuluttajavastaa-
vien koulutuksesta huolehditaan yhteistyössä Pellervo-Instituutin kanssa.” Tunne suoma-
laisen ruuan tekijät -työryhmän tehtävänä oli pohtia “uusia keinoja saada suomalainen
ruoka näkyville ja puheenaiheeksi tiedotusvälineissä”. Sen tehtävänä oli lisäksi kuulla
“asiantuntijoita ja pitää yhteyttä elintarvikeketjun kaikkiin osapuoliin” sekä “ottaa kantaa
ruokaan ja sen tuottamiseen liittyviin kysymyksiin”. Ajankohtaisimpina asioina toiminta-
suunnitelmassa pidetään keskustelua antibioottien rehukäytöstä sekä geenimanipulaati-
osta. Yhtenä keskeisenä keskustelun aiheena pidetään sitä, miksi Suomessa “maailman
parhaasta ruoasta maksetaan sen tuottajille EU:n alhaisimpia hintoja”.

Huhtikuussa 1997 ilmestyneen Maataloustuottajan pääkirjoituksessa356 todetaan suo-
malaisen yhteiskunnan ilmapiirin muuttuneen selvästi maaseutumyönteisempään suun-
taan. Tämä katsotaan johtuvan laadukkaasta suomalaisesta ruoasta ja aktiivisesta kulutta-
jatyöstä. Ympäristöongelmien tiedostamisen seurauksena “puhtaan ruoan arvo on valjen-
nut myös kuluttajille”. Samoihin aikoihin keskusteluissa yleistyi myös lähiruoan merki-
tys. Toukokuussa 1997 Maataloustuottajassa olleessa uutisessa357 kerrotaan esimerkki
paikallisruokaan perustuvasta kaupasta. Sen mukaan eräässä kyläkaupassa myydään vain
omassa kylässä tuotettua sianlihaa kyläläisten käyttöön. Kauppias kertoo omien kokemus-
tensa olevan myönteisiä ja kuluttajien kannustaneen heitä laajentamaan toimintaansa
myös muihin tuotteisiin. Sopimuksessa mukana olevat tuottajat korostavat lisäksi, että
“eläinten kasvatusolosuhteisiin, terveyteen, ruokintaan ja hyvinvointiin kiinnitetään pal-
jon huomiota. Esimerkiksi tilaa sikaa kohti on enemmän kuin tavallisessa sikalassa. Yht-
enä tärkeimmistä asioista laatulihan tuottamisessa … pidetään … eläinten ruokintaa, joka
pohjautuu tilalla kotoiseen viljaan ja niin viljan kuin ostorehunkin koostumus ja laatu tut-
kitaan säännöllisesti.” 

Vaikka uutisessa todetaan kyseessä olevan “mielikuvamarkkinoinnin”, ovat kuluttajat
kiinnostuneita myös konkreettisimmista asioista: eläinten kasvuoloista, ruokinnasta, lisä-
aineista, eläintautilanteesta lihan alkuperästä ihan tilakohtaisesti. Kyseinen kauppias roh-
kaisee myös muita tuottajia lähtemään mukaan samanlaiseen toimintaan. Mielenkiintoi-
sen ristiriidan tässä muodostaa se, että vaikka paikallinen ruoka näyttäisi esimerkin
mukaan olevan suosiossa ja toiminta kannattavaa, on lihantuotannossa ja muussakin elin-
tarviketuotannossa ollut havaittavissa selkeää keskittymistä: suurimmat suomalaiset elin-
tarvikealan yritykset ovat lakkauttaneet tuotantolaitoksiaan Pohjois- ja Itä-Suomessa ja
keskittäneet tuotantoaan etelään. Lakkautettujen laitosten tilalle näyttäisi kuitenkin olevan
nousemassa paikallista yritystoimintaa, mikä lyhentää teuraseläinten kuljetusmatkoja ja
takaa paikallisen tuotannon.

Vähän samankaltaisesta esimerkistä on kyse nk. Puhtaan pellon -projektissa, joka
perustuu torjunta-aineettomaan tuotantoon.358 Projektin syntyvaiheen kannalta keskeinen
vaikuttaja oli MTK:n Etelä-Hämeen piiri. Tavoitteena projektilla oli uudenlaisen tuotanto-
ja markkinointijärjestelmän luominen: “Tällöin lähdettiin hakemaan myös sopimusviljeli-
jöitä. … Torjunta-aineettomasta tuotannosta syntyi ajatus Puhtaan Pellon tuotanto. …

356. Janne Tiiri: Päätösten perusteeksi pitkä aikaväli. MT 4/1997, 3.
357. Juhani Savolainen (järjestöagronomi, MTK-Pohjois-Savo): Esimerkki Varpaisjärveltä: Oman

kylän lihaa paikallisesta kyläkaupasta. MT 5/1997, 12–13.
358. Pekka Pastila (toiminnanjohtaja, MTK-Etelä-Häme): Puhtaan pellon tuote. MT 12/1997, 12–13.
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Elintarvikevirasto on hyväksynyt tuotemerkin myös markkinoinnissa, kun siinä lukee
‘torjunta-aineettomasti tuotettu puhdaspeltomenetelmällä’. Menetelmä on myös rekiste-
röity.” Tämän jälkeen projekti neuvotteli yhteistyöstä myllyjen ja leipomoiden kanssa,
joita saatiin mukaan projektiin. Toiminta laajeni vuonna 1997 viljan tuotannosta myös
kananmunien ja ruokaherneen tuotantoon. Tavoitteena projektissa oli myös liha ja maito
mukaan Puhtaan pellon -tuotantoon. Sopimustuotannon kerrotaan myös laajentuneen.
EU:lta on saatu POMO -rahoitusta, ja MTK:n paikallisyhdistys on ollut vahvasti mukana
projektin toteuttamisessa. Sen puheenjohtaja ennakoi yhdistyksen toiminnan olevan
muuttumassa: “Ehkä maaseutuyhdistys, jossa tuottajayhdistys ja neuvonta toimivat
yhdessä, on seuraava vaihe.”

Kesällä 1997 puuttuu suomalaisen ruoan markkinointiin myös pakinoitsija “Lumim-
ies”.359 Hän kertoo minämuodossa tarinaa suomalaisen ruoan esittelystä. Juttelemaan tul-
lut isäntä kysyy virnuillen esittelijältä: “

– Onko tuottajaliitolta edunvalvontahommat loppuneet, kun olet siirtynyt tänne akko-
jen hommiin?

– Huh, huh, huokailin kuulumattomasti, mutta ryhdistäydyin nopeasti ja aloin kertoa
isännälle, millaista kampanjaa me tavaratalossa kävimme.

– Me puhumme täällä suomalaisen ruoan puolesta ja sinunkin pitäisi olla täällä omia
eväitä esittelemässä.” 

Pakinoitsija kertoo vaivautuneena puhuvansa suomalaisen ruoan puolesta kehottaen
myös isäntää esittelytyöhön kertoen Hyvää Suomesta -kampanjasta, jossa mukana olivat
“tietysti tuottajat, mutta myös elintarviketyöntekijät. Samoin kotimainen elintarviketeolli-
suus ja tietysti kauppa. Tältä tavalla me haluamme kertoa kuluttajille, mitä kaikkea koti-
maisen ruoan ostamiseen kuuluu. Siihen kuuluu laadukas ja hyvä ruoka, mutta työllistä-
vää vaikutustakaan ei sovi unohtaa. Koko elintarvikeketjussa työskentelee noin 300000
suomalaista. Näin minä isännälle kerroin ja virnuilu oli muuttunut hiljaiseksi miettimi-
seksi.” 

Pakinoitsija kertoo myös jättäneensä isännän Joutsen -merkillä varustetun esiliinan
kanssa esittelytyöhön sillä aikaa, kun itse pistäytyi kahvilla. Palattuaan hetken päästä
takaisin pakinoitsija kertoo yllättyneensä: “Edessäni ei ollutkaan masentunut ja hiljainen
mies, niin kuin oletin, vaan intoa uhkuva uros, joka parhaillaan kertoi kahdelle rouvalle
tavaratalon tarjouksista. Kysymykset eivät naisilta loppuneet ja isäntä selitti juurta jaksain
lisäaineista, hormoneista ja antibiooteista. Oikein tulin kateelliseksi häntä kuunnellessani.
Kuinka taitavasti hän osasikaan näille naisille asian esittää. Toivotteli naisille vielä hyvää
päivän jatkoa. Hyvä kun ei maatilalleen pyytänyt tulemaan lisäoppia saamaan.” Esi-
merkki kertoo suuntauksesta, jossa MTK:kin alkaa kiinnittää entistä enemmän huomiota
markkinointiin. Olennaista pakinan johtopäätöksissä on myös, että perinteisesti naisten
tehtävän pidettyä esittelyä ja markkinointia aletaan pitää sekä naisten että miesten yhtei-
senä tehtävänä: “Kyllä nämä yhteisiä hommia ovat. Suomalaisen ruoan puolesta voivat
puhua sekä naiset että miehet.”

Luottamusta uudenlaiseen aktiivisuuteen valaa myös MTK:n toiminnanjohtaja artikke-
lissaan360. Hänkin perustaa kirjoituksensa näkemykseen “puhtaasta suomalaisesta ruo-

359. Lumimies: Kampanjointia suomalaisen ruoan puolesta. MT 6–7/1997, 21.
360. Paavo Mäkinen (toiminnanjohtaja, MTK): Aktiivisuus auttaa selviämään muutoksessa. MT 12/

1997, 6–7.
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asta: “Suomella on erittäin puhtaat paperit useimpien elintarvikkeiden osalta. Joissakin
tuotteissa Suomi kuuluu niiden harvojen EU-maiden joukkoon, josta voidaan viedä tiettyä
tuotetta EU:n ulkopuolisiin maihin. … Mielipidetiedustelujen mukaan suomalaisten
kuluttajien halukkuus ostaa nimenomaan kotimaisia elintarvikkeita on kasvanut EU-jäse-
nyyden aikana.” Saavutetun luottamuksen ohella hän korostaa viljelijöiden roolia siinä,
kuinka hyvin tämä laatutaso ja siihen kohdistuva luottamus pystytään säilyttämään.

Vuonna 1997 maa- ja metsätalousministeriö valmisteli luonnoksen päätökseksi mai-
dontuotantotilojen hygieniavaatimuksista, josta myös MTK antoi lausuntonsa.361 Lausun-
nossa todetaan luonnoksesta Suomen kuuluvan Euroopan kärkimaihin maidon puhtauden
osalta. Viljelijöillä ei katsota olevan mitään sitä vastaan, että maito tarkastetaan viranoma-
isten toimesta tiloilla. Sen sijaan ongelmaksi koetaan siitä aiheutuvat kustannukset, joista
lausunnon mukaan Tanskaa lukuun ottamatta muualla Euroopan unionin alueella vastaa
valtio. Maidon hygieniaa ovat valvoneet Suomessa jo hyvin pitkään meijerit, ja lausunnon
mukaan kyse on siitä, kuinka tarkastukset jatkossa organisoidaan. Niinpä harvat “ongel-
matilat tarvitsevat luonnollisesti edelleen tarkempaa valvontaa, missä viranomaiset ovat
ennenkin olleet suureksi avuksi meijerien tuotantoneuvojille. Varsinaisen valvontavastuun
täytyy olla edelleen kunnan valvontaviranomaisilla, mitä EU-direktiivitkin ja sen perus-
teella annettu Suomen lainsäädäntö edellyttävät.” 

Merkinnöistä lausunnossa todetaan seuraavasti: “Päätösluonnoksen saatemuistiossa
tiedustellaan järjestön kantaa mahdolliseen velvoitteeseen suositella pakkausmerkinnöissä
tai muutoin myynnin yhteydessä raakamaidon tai siitä valmistettujen tuotteiden käyttä-
mistä vasta pastörointia vastaavan kuumennuskäsittelyn jälkeen. Asiaa on harkittu eläin-
lääkintä- ja elintarvikeosastolla EHEC -bakteeriin liittyvän riskin vuoksi. MTK katsoo,
että tällainen velvoite ei ole tarpeen.” Kantaansa järjestö perustelee sillä, että Suomessa
“riski saada EHEC -tartunta maidosta on lähinnä teoreettinen ja mainittu suositus olisi
vain omiaan vähentämään maidon kulutusta”. Pakattuihin maitotölkkeihin on merkittävä,
onko sen sisältämää maitoa lämpökäsitelty vai ei. Toisaalta tinkimaidon ostaja tietää saa-
vansa aina käsittelemätöntä maitoa.

Vuoden 1998 toimintasuunnitelmassa korostetaan edelleen suomalaisten elintar-
vikkeiden puhtautta ja siitä tiedottamista.362 Tavoitteena on myös järjestää aiheeseen liit-
tyvää koulutusta ja kehittää tiedotusta. Samaan aikaan valmisteltiin myös elintarvikeket-
jun piirissä yhteisiä eettisiä koodeja, joita suunnitelman mukaan pyritään esittelemään
kuluttajatilaisuuksissa. MTK:n tavoitteena on painottaa eri tilaisuuksissa kotimaisen
ruoan ympäristöllisiä ja eettisiä laatutekijöitä sekä tuoreutta ja turvallisuutta siten, “että
elintarvikeketjun kaikissa lenkeissä avoimuus ja läpinäkyvän laatuketjun periaatteet toteu-
tuvat ja ettei maailman parhaan raaka-aineen maine pääse missään vaiheessa pilaantu-
maan”. Varovaisuutta on myös noudatettava uusien torjunta-aineiden käyttötapojen (esim.
“glyfosaatin käyttöä ennen sadonkorjuuta”) suhteen. Myös elintarvikkeiden alkuperämaa
olisi suunnitelman mukaan ilmoitettava kuluttajille selkeästi, ja tätä tiedostusta olisi val-
vottava tarkkaan.

Vähitellen näyttää viriävän myös kiinnostus luomutuotteisiin “puhtaina ja terveellisinä
elintarvikkeina”. Finfood LUOMU teetti toukokuussa 1998 kyselyn luomutuotteiden

361. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätök-
seksi maidontuotantotilojen hygieniavaatimuksista. MT 12/1997, 26.

362. MTK:n toimintasuunnitelma 1998. MT 1–2/1998, 18–27.
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kulutuksesta. Aihetta käsittelevässä artikkelissa363 esitellään kyselyn tuloksia ja mm. vas-
tataan kysymykseen, miksi ostaisin luomutuotteita, seuraavasti: “Tutkimuksen tulosten
perusteella kuluttajat ovat tiedostaneet luomun myönteiset vaikutukset. He arvostavat
luomussa kestävän kehityksen mukaista tuotantotapaa, eläinten eettistä kohtelua ja
puhtaan ja terveellisen ruuan tuotantoa.”

Vuonna 1998 virisi Keski-Suomessa muutoin perinteisesti harvinaista ja siksi runsaasti
julkisuutta saanutta yhteistyötä MTK:n ja SAK:n kesken. Asiaa käsittelee puheenvuoros-
saan364 myös puheenjohtaja Esa Härmälä: “Yksi tuon yhteistyön keskeisistä tavoitteista
on maakunnan omiin kehitysohjelmiin vaikuttaminen. Kaikkialla Suomessahan tehdään
nykyisin EU-mallin mukaisia alueellisia tavoiteohjelmia. On tärkeää, että MTK:laiset
vaikuttavat aktiivisesti näiden ohjelmien sisältöön. Muuten maa- ja metsätalous ei saa
sille kuuluvaa roolia. Olisi toivottavaa, että keskisuomalaisten mallin mukaan tavoitteita
voitaisiin asettaa yhdessä muiden tahojen kanssa. … Maaseudun väkeä lähellä olevat teol-
lisuudenalat, elintarvike ja metsä, ovat myös joutuneet heikkenevään kehitykseen.
Venäjän vaikeudet heijastuvat suoraan elintarviketeollisuuteen. Metsäteollisuus
puolestaan on joutunut juuri sellaisen tilanteen eteen, mistä MTK varoitti jo Seinäjoen
liittokokouksen EMU -kannanotossa yli vuosi sitten.” Kovin pysyvänä ja vakaana
Härmälä ei kuitenkaan näyttäisi yhteistyötä pitävän “talouden heiketessä ja vaalien
lähestyessä”. Vanhoista vastakkainasetteluista ei siis ainakaan näissä oloissa näytettäisi
päästävän eroon.

Elintarvikeketjun yhteistyö tulee tosin esille myös toisaalla, eräässä Maataloustuottajan
julkaisemassa suomalaista laatustrategiaa käsittelevässä esitelmässä365. Esitelmän
mukaan maa- ja metsätalousministeriö asetti lokakuussa 1997 elintarvikkeiden laatujohto-
ryhmän, jonka tehtäväksi annettiin:

– “elintarvikkeiden laatuun perustuvan kansallisen kilpailustrategian johtaminen,
– laatuohjelman sisällön ja laatutavoitteiden valmistelu sekä niiden yhteensovittaminen

laatuun perustuvaan vientistrategiaan,
– suomalaisen ruuan laatuun liittyvien kilpailuetujen tutkimuksen ja ruuan laatuun liit-

tyvien hankkeiden kehittäminen,
– maatalouden laatujärjestelmätyön tavoitteiden ja muiden johtoryhmän tehtäväksi

annettavien laatuprojektien toteuttamisesta vastaaminen, 
– kansallisen laatustrategian toteutumisen sekä valtion tukea saavien laatu-, luomu- ja

alkuperähankkeiden yhteistyön ja tuloksellisuuden seuranta ja valvonta.”
Johtoryhmässä olivat mukana “panosteollisuus, maatalous, elintarviketeollisuus,

kauppa, kuluttajat, tutkimus, neuvonta, valvonta ja hallinto”. Esitelmässä korostetaan
yhteisten arvojen etsimistä eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Yhteisten arvojen katso-
taan laatutyössä löytyvän “asiakkaan tyytyväisyydestä, toiminnan kannattavuudesta” sekä
“kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ja toiminnan eettisyydestä”. Erityisesti
korostetaan kuluttajien tarpeiden ja odotusten merkitystä laatutyön lähtökohtana.

363. Marja-Riitta Kottila: Luomussa maistuu tulevaisuus. MT 8/1998, 12.
364. Esa Härmälä: Onko maaseutupolitiikan tehtävä mahdoton? MT 10/1998, 4–5.
365. Laatustrategiasta yhtenäinen näkemys. Elintarvikeketjun yhteistyö välttämätöntä laadun varmis-

tamiseksi. (kirjoitus perustuu ylitarkastaja Sirpa Karjalaisen esitelmään Laatua sanoo suomalai-
nen -seminaarissa Ruoka Farmassa 1.10.1998) MT 10/98, 22–23.
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Kyseinen ryhmä korostaa, että kotimaisilla “elintarvikkeilla on tuotteen ja toiminnan
laatuun, ruuan turvallisuuteen sekä eettiseen ja ekologiseen laatuun liittyviä vahvuuksia”.
Sekä koko elintarvikeketjun että maatilojen tasolla ryhmä pyrkii yhdistämään toisiinsa
tuotannolliset ja ympäristölliset näkökohdat: “Suomessa tehtävässä maatilojen laatujärjes-
telmätyössä on useita selkeitä tavoitteita. Tärkeintä on tilojen tuotannon ja tuotteiden laa-
dun parantaminen. Laatutyön tehtävänä on myös tilojen kannattavuuden parantaminen
toiminnan tehostumisen, laatuvirheiden vähentymisen ja selkeämpien toimintamallien
avulla.” Edelleen artikkelissa korostetaan, että laatutyössä on huomioitava kulttuurisidon-
naisten aistittavien laatutekijöiden lisäksi myös muun muassa ruoan ravitsemuksellinen ja
eettinen laatu. Huomiota on sen mukaan kiinnitettävä myös ympäristökysymyksiin, ruoan
alkuperätietojen luotettavuuteen ja koko elintarvikealan imagoon.

Vuoden 1998 lopussa MTK esitti lausuntonsa366 eräiden lääkeaineiden kieltämisestä
eläinten lääkkeinä. MTK esittää, että EU:n lainsäädännössä kiellettyjen lääkeaineiden
joukkoon olisi lisättävä uusina aineina myös “metronidatsoli ja Aristolochia spp”, joille ei
myrkyllisyyden vuoksi ole kyetty määrittelemään enimmäisjäämämäärää. “Viime aikoina
on antibioottikysymys noussut entistä enemmän julkisuuteen, kun on ilmennyt, että eräät
mikrobit ovat tulleet vastustuskykyisiksi tietyille antibioottivalmisteille. Parhaillaan jopa
EU:ssa valmistellaan rehuseoksissa kasvunedisteinä käytettävien antibioottien kieltolis-
tan laajentamista. Suomessa antibioottien rehuseoskäyttö on ollut varsin rajallista ja se on
entisestään vähentynyt ja edelleen vähenemässä nyt, kun haittoihin on alettu kiinnittää
suurempaa huomiota. On perusteltua syytä odottaa maamme saavan luvan jatkaa EU-liit-
tymissopimuksessa Ruotsin kanssa saamaamme lupaa määrättyjen lääkeaineiden käyttö-
kiellolle.” Lausunnossa pidetään myös tärkeänä, että “Suomi pysyy kansainvälisessä ver-
tailussa edelleen eturivin maana lääketurvallisuuskysymyksissä.” Siinä todetaan edelleen,
että päätösluonnoksessa mennään selkeästi aiempia rajoituksia pidemmälle kieltämällä
tiettyjen mikrobilääkeaineiden käyttö ei vain rehujen lisäaineena vaan eläinlääkkeinäkin”.
Tämä kielto “koskisi sekä tuotanto- että lemmikkieläimiä, millä selvästi halutaan kat-
kaista kaikki mahdollisuudet aineiden resistenssivaikutusten siirtymiselle eläimistä ihmi-
siin. Näin kielletyt aineet varattaisiin kokonaan ihmisten lääkitykseen. Päätösluonnok-
sesta saa kuitenkin käsityksen, että siinä eräät eläinten lääkkeenä kielletyt aineet – dimet-
ridatsoli ja virginiamysiini – jäisivät edelleen sallituiksi rehujen lisäaineina, mitä ei voida
pitää johdonmukaisena.”

MTK:n keskeiseksi tavoitteeksi lausunnossa kohotetaan pyrkimys “säilyttää eläinpe-
räiset elintarvikkeet turvallisina ja puhtaina lääkejäämistä”. Lausunnossa todetaan MTK:n
“tuottajien etujärjestönä” kannattavan “tiukkaa antibioottipolitiikkaa ja ehdotonta hormo-
nikieltoa tuotantoeläimille, vaikka se huonontaakin tuotantokustannuksiin perustuvaa kil-
pailuasetelmaa kansainvälisillä ja EU:n sisäisillä markkinoilla”. Myös vuoden 1999 syys-
kuussa laatimassaan lausunnossa367 “maa- ja metsätalousministeriölle asetus- ja päätös-
luonnoksista, jotka koskevat lääkkeiden käyttöä, luovutusta ja määräämistä eläinlääkin-
nässä sekä eläinlääkärin oikeudelta luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintää varten” MTK
korostaa lääkkeiden käyttöä vain eläinlääkärin valvonnassa.

366. Eräiden lääkeaineiden kieltäminen eläimille? MT 1–2/1999, 28–29.
367. Lausunto eläinlääkintäasioista. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle asetus- ja päätösluon-

noksista, jotka koskevat lääkkeiden käyttöä, luovutusta ja määräämistä eläinlääkinnässä sekä
eläinlääkärin oikeudelta luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintää varten 15.9.1999. MT 10/99, 26.



250
Suomen hallituksen EU:n kanssa käymien Agenda 2000-neuvottelujen taustaa vasten
puheenjohtaja Esa Härmälä368 toteaa vuoden 1999 alussa Suomen elintarviketeollisuu-
den olevan “taloudellisesti ahtaalla”. Hänen mukaansa suomalainen maatalous ei tule toi-
meen ilman omaa elintarviketeollisuutta. Kuitenkin elintarviketeollisuuden kannattavuus
on heikko, ja pärjääminen suurten monikansallisten yritysten kanssa on markkinoilla vai-
keaa. Terveisinä hallitukselle Härmälä toteaa Agenda -neuvottelujen onnistumisen olevan
tärkeää myös Suomen elintarviketeollisuuden näkökulmasta. Jos maatalous tulee kannat-
tamattomaksi, menettää myös elintarviketeollisuus tuotantomahdollisuuksiaan raaka-aine-
pohjan kaventuessa. Härmälä toteaa, että maatalouden on oltava Agenda 2000-toiminnas-
saan “yhteisrintamassa elintarviketeollisuuden, maatalouden panostoimittajien ja koko
ketjun sekä kaikkien siitä leipänsä saavien kanssa”.

Elokuussa 1999 Maataloustuottajassa ilmestyi artikkeli369, jossa esiteltiin Ilona Mäen
työtä kuluttajatyön edistäjänä MTK:ssa. Artikkelissa todetaan hänen nähneen kuluttaja-
työn merkityksen jo 1980-luvulla, kun MTK:ssa alettiin korostaa kuluttajatyön merkitystä
erityisesti vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Artikkelissa todetaan, että hänet valittiin
alkuvuodesta 1995 perustetun MTK:n kuluttajatyöryhmän puheenjohtajaksi. Mäki kertoo-
artikkelissa, kuinka aluksi lähdettiin vaikuttamaan “keittiön kautta”: “Kuluttajatyöryhmä
ja MTK:n johtokunnan naiset hakivat yhteyksiä ruokaostoksia tekeviin ihmisiin, kulut-
taja-asioihin vaikuttaviin viranomaisiin ja järjestöihin sekä puolueisiin, etujärjestöihin ja
julkiseen sanaan. Monena iltana Simonkadun kokoustiloissa istui joukko MTK:n naisia
kertomassa edellä mainituille ryhmille ja eri tahojen naisryhmille selkokielellä viljelijän
arjen ongelmista, ruoan hintaan vaikuttavista tekijöistä eli lyhyesti sanottuna yksinkertai-
sista perusasioista. Vieraille tarjottiin luonnollisesti hyvää suomalaista ruokaa.” 

Kuluttajatyö on ollut myös erilaisten koulutuspäivien järjestämistä ja tietojen jaka-
mista. Tilaisuuksia on järjestetty myös päiväkodeissa ja kouluissa, joissa on esitelty suo-
malaista ruokaa. Myös viljelijöiden merkitystä kuluttajina on korostettu kuten myös sitä,
“että viljelijällä on suuri vastuu ruoantuottajana. On tuotettava laatua, joka tarkoittaa
myös ympäristönsuojelua ja kotieläinten hyvinvointia. … Suomalaisella ruoalla todetaan
olevan hyvän maineen, mikä on seurausta mm. kuluttajatyöstä: … Nyt halutaan suoma-
laista ruokaa. Ilona Mäki on pannut tyydytyksellä merkille, miten suomalainen ruoka on
nyt arvossaan. Ruoalla on hyvä maine, sitä halutaan ja sen laatuun luotetaan. Ruoan tur-
vallisuus on suomalaisille tärkeä asia. Suomalaisuus on jopa myyntivaltti kaupalle, toteaa
Mäki.” Siitä huolimatta kuluttajatyöllä näyttää Mäen mukaan olevan edelleen naisten ja
“pehmoilun” leima. Hän toteaa, että siksi yhteinen kieli tuottajien ja kuluttajien välillä
löytyikin juuri “naisryhmien tapaamisissa”.

Samassa lehdessä olevassa uutisessa370 kerrataan myös MTK:n kuluttajatyön historiaa.
Erityisesti huomiota kiinnitetään 1990-luvun alussa käynnistyneeseen intensiivisempään
vaiheeseen: “Merkittävä tekijä kuluttajatyön liikkeellelähdössä oli Pohjolan Maalaisnaiset
järjestön toiminta, johon MTK liittyi mukaan vuonna 1990. Suomi oli järjestön puheen-
johtajana vuosina 1992–93. Syksyllä 1992 pidettiin RuokaFarma -messujen yhteydessä
seminaari ‘Kuluttaja ratkaisee – mikä on ruoantuotannon tulevaisuus’.” Kuluttajakysy-

368. Esa Härmälä: Ratkaisun hetket lähestyvät. MT 1–2/1999, 4–5.
369. Virpi Siitonen: Ilona Mäki korostaa kuluttajatyön tärkeyttä. Suomalainen ruoka on nyt arvos-

saan. MT 8/99, 8–9.
370. MTK:n kuluttajatyön historiaa. MT 8/99, 9.
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myksiin alettiin tuolloin kiinnittää huomiota kaikissa Pohjoismaissa. Vuonna 1993 laadit-
tiin “Suomalaisen ruoan tekijät” -esite, joka sisälsi MTK:n “kuluttajapoliittisen” ohjel-
man. Seuraavana vuonna MTK:n johtokunta hyväksyi Ympäristö ja ruoka -ohjelman.
Uutinen valaa uskoa siihen, että suomalaisen ruokaketjun puhtaus on tärkeää kotimaisten
kuluttajien ja viennin näkökulmista. Samassa lehdessä olevassa artikkelissa371 vakuutel-
laan sitä, kuinka elintarvikkeiden laadusta tehdään “kilpailuvaltti”. Lisäksi siinä
korostetaan juuri kuluttajan valintojen merkitystä suomalaiselle maataloustuotannolle ja
elintarviketeollisuudelle. Paitsi että suomalaiset kuluttajat arvostavat kotimaista ruokaa he
ovat myös valmiita maksamaan siitä. Uutisessa korostetaan jälleen viljelijän vastuuta
ruoan tuottajan laadun takaamisessa. Laadun osalta erotetaan toisistaan ympäristön ja
maiseman laatu, tekninen laatu, eettinen laatu ja palvelujen laatu. Näiden kannalta
tärkeäksi nähdään tilojen pieni yksikkökoko: “Eläinten hyvä hoito on mahdollista jos kar-
jakoot ovat ‘ihmisen mittaisia’ niin, että viljelijä ehtii ja jaksaa hoitaa eläimensä yksilöinä.
Pienissä yksiköissä tuottaminen on kalliimpaa kuin ‘kasvottomissa’ jättiyksiköissä.”
Tämän tulisi kuitenkin “näkyä myös tuotteiden hinnoissa”, mistä kuluttajia on infor-
moitava. Artikkelin lopussa pohditaan myös kaupan roolia, jolle kotimaisuutta tärkeämpiä
asioita ovat hinta ja laatu. Kauppa tarjoaa sitä, mitä kuluttaja ostaa. Kuluttajien
ostopäätöksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa tuottajien ja kuluttajien yhteistapaamisissa,
joissa tulee keskustella laadun ja hinnan välisistä suhteista.

Myös 1990-luvulla painottuvaa elintarvikkeiden laadun historiaa esitellään samassa
teemanumerossa.372 Siinä esitellään “historiaa” seuraavin jaotuksin (vahvennukset/PL):

“1950-luku. Kasvinsuojeluaineita markkinoille, tehokkuus ja käyttökelpoisuus valvon-
nan kriteereiksi. Ensimmäiset elintarvikehygieenikot valmistuivat. 

1992. Elintarvikkeiden laatujohtoryhmän tehtävänä valmistella mm. kansallinen laa-
tustrategia. 

1995. MTK hyväksyi omat tavoitteensa hyvän ruuan tuottamiseksi ympäristön kan-
nalta kestävillä ja eettisesti hyväksyttävillä tuotantomenetelmillä. Kansainvälisen
ISO-standardin mukaisten laatujärjestelmien rakentaminen alulle. 

Maa- ja metsätalousministeriö julkisti Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö
-mietinnön, jonka tavoitteena on mm. elintarvikeketjun puhtauden ja laadun parantami-
nen. Elintarvikkeiden tuotantoon käytettävien eläinten eläinkohtainen lääkintäkirjanpito
alkoi. 

1996. Suomessa kumottiin vanha, vuodelta 1971 oleva eläinsuojelulaki. Nykyinen,
voimassaoleva laki on Euroopan tiukimpia.

1997. Teuraseläinten kuljetuksia koskeva kannanotto, jonka MTK , Suomen Kuluttaja-
liitto ja Suomen Eläinlääkäriliitto antoivat yhdessä. Kannanotossa vaaditaan, että unionin
hallintoelimet korjaavat nopeasti eläinkuljetusten epäkohdat ja tehostavat valvontaa.

MTK:n kannanotto geenimodifioituun tuotantoon. Kannanotossa korostetaan, että tieto
geenimuuntelun eduista ja haitoista on riittämätöntä. Viljelijät eivät nykytietämyksen
varassa voi hyväksyä geenimuunneltujen rehujen ja tuotteiden käyttöä omassa tuotannos-
saan.

371. Leena Packalén (tiedotuspäällikkö, MTK): Tehdään laadusta oikeasti kilpailuvaltti. MT 8/99,
12–13.

372. Suomalainen viljelijä on laadun edelläkävijä. MT 8/99, 13.
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MTK:n kannanotto mikrobilääkitykseen ja hormonien käyttöön tuotantoeläimillä.
Kannanotossa korostetaan, että keskeinen tavoite on säilyttää eläinperäiset elintarvikkeet
turvallisina ja puhtaina lääkejäämistä.

1999 MTK:n, Suomen Kuluttajaliiton ja Suomen Elintarviketyöläisten Liiton kannan-
otto, jossa vaaditaan panostamista elintarvikkeiden turvallisuuteen EU:ssa. MTK on
mukana elintarvikeketjun laatustrategian valmistelussa. Tavoitteena on, että laatujärjestel-
mät otetaan käyttöön vuoteen 2006 mennessä.”

MTK:n kotieläinasiamies Veikko Kemppi toteaa artikkelissaan373 sen ristiriitatilan-
teen, joka vallitsee elintarvikkeiden laatu- ja hintavaatimusten välillä. Kyse on siitä, tuote-
taanko laadukkaampaa ja kalliimpaa vai laadusta tinkien halvempaa ruokaa. Koska tuotta-
jien tulee saada työstään elanto, ovat kuluttajat valintoineen ratkaisevassa asemassa tehtä-
essä päätöksiä, “miten ja mitä kotieläintuotteita tuotetaan.” Kotieläintuotanto on kuitenkin
herkkää erilaisille ulkoisille vaikutuksille, joista esimerkkinä kirjoittaja mainitsee eräällä
yksittäisellä tilalla esiintyneen siipikarjan ART -taudin. Tässäkin tuottajilla on oma vas-
tuunsa. Erityisen näkyvänä esimerkkinä kirjoittaja mainitsee uudet eläintaudit, jotka eivät
kuitenkaan ole ainoita eläintuotantoperäisiä, elintarvikkeiden laatuun liittyviä ongelmia:
“Juuri kun näytti siitä, että laineet ovat tyyntymässä, nousevat esiin Belgian dioksiinipi-
toiset rehut ja kotieläintuotteet. Belgian dioksiiniskandaali on järkyttävä tapaus, jonka
todellista laajuutta vasta selvitellään, mutta samalla osoitus siitä, että kotimaisille, laaduk-
kaille ja tuottajalle turvallisille elintarvikkeille on olemassa entistä suurempi tilaus. …
Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ja bakteerien geenit voivat siirtyä ihmisiin joko
suoraan eläimistä, eläimistä saatavien elintarvikkeiden välityksellä tai ympäristön kautta.
Resistenssin lisääntyminen mikrobeissa vaarantaa sekä ihmisten että eläinten tulehdus-
sairauksien hoitoa. Yhtenä ongelmana ovat myös mahdolliset lääkejäämät elintarvik-
keissa, jotka voivat aiheuttaa ihmisille allergioita tai muita haitallisia vaikutuksia.”

Merkittävä esimerkki “uudesta elintarvikepoliittisesta sopimuksesta” on koko kotimai-
sen elintarvikeketjun eli Suomen Kuluttajaliiton, Suomen Elintarviketyöläisten Liiton,
MTK:n, SLC:n ja Pellervo-Seuran julkilausuma374 EU:n maatalousministereille ja maata-
louskomissaarille syyskuun puolivälissä 1999. Siinä korostetaan elintarvikkeiden alku-
perämaan merkitsemisen tärkeyttä, mikä ei järjestöjen mukaan ole vapaan kaupan este.
Julkilausumassa todetaan, että vapaa kauppa ei saa “tuhota alueellista elintarviketeollisu-
utta, joka voi vastata alueensa kuluttajien toiveisiin ja tarpeisiin, edistää monimuotoista
eurooppalaista ruokakulttuuria ja työllistää suuren joukon alueensa asukkaita.” Julkilau-
sumassa korostetaan perheviljelmää eurooppalaisen maatalousmallin perustana.

Vuoden 1999 lopulla ilmestyneessä puheenvuorossaan375 puheenjohtaja Esa Härmälä
toteaa maatalouden olevan “myllerryksessä” kaikkialla maailmassa. Vaikka Venäjä ei ole
WTO:n jäsen Härmälä toivoo, että sielläkin noudatettaisiin kansainvälisen kaupan peli-
sääntöjä: “Venäjästä pitäisi kehittyä normaali kauppakumppani. Tämä olisi Suomen maa-
talouden ja elintarviketeollisuuden etujen mukaista. Tilaa kaupalle on, vaikka Venäjä sai-

373. Veikko Kemppi (kotieläinasiamies, MTK): Eläinten hyvinvointi luo pohjan kannattavalle koti-
eläintuotannolle. MT 8/99, 14–15.

374. Elintarvikeketjun (Suomen Kuluttajaliitto, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto, Maa- ja metsä-
taloustuottajain Keskusliitto, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund ja Peller-
vo-Seura) julkilausuma EU:n maatalousministereille ja maatalouskomissaarille 14.9. 1999. MT
9/99, 27.

375. Esa Härmälä: Maatalous on myllerryksessä kaikkialla. MT 11/99, 4–5.
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sikin maataloutensa kuntoon.” Härmälä on huolissaan myös kansainvälisestä elintarvike-
tilanteesta: aliravitsemuksesta, köyhyydestä, väestön nopeasta kasvusta ja vapaakaupasta.
Vielä vuoden 1999 viimeisessä Maataloustuottajan numerossa ilmestyneessä puheenvuo-
rossaan376 puheenjohtaja Härmälä korostaa suomalaisten elintarvikkeiden laatua mutta
kantaa myös huolta kansainvälisestä kilpailusta ja kuluttajatyöstä.

Suomalaisen ruoan puhtaus ja ulkomaisten elintarvikeskandaalien pysyminen rajojen
ulkopuolella ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Esimerkiksi ympäri Eurooppaa ilmennei-
den BSE -tapausten seurauksena on alettu pohtia sitä, olisiko kenties Suomessakin BSE
-tautia kantavaa karjaa. Perusteluna on esitetty, että Suomeen tuotiin Brittein saarilta
1980-luvun lopulla rehuja, joissa oli käytetty myös eläinten lihaluujauhoa. Tämän jälkeen
on käytetty vain kotimaassa valmistettua jauhoa. Vuoden 2001 alusta lähtien lihaluujau-
hon käyttö kuitenkin kiellettiin BSE -taudin pelossa EU:n alueella, ja Suomessakin varas-
tossa oleva jauho kerättiin pois käytöstä. Ensimmäinen BSE -tapaus löydettiin Suomesta
marras-joulukuun vaihteessa vuonna 2001 (ks. Kaleva 11.12.2001). 

4.7.4 “Maaseutusopimus377“?

Kun MTK:n ja kuluttajien suhteet olivat vielä 1980-luvulla tulehtuneet, näyttäisi seuraa-
valla vuosikymmenellä olevan käynnistymässä prosessi, joka yhdistää näiden ryhmien
intressejä. Tässä uudessa näkemyksessä korostetaan kansallisen elintarviketuotannon
merkitystä sekä taloudellisesta näkökulmasta että elintarviketurvallisuuteen liittyen. Eri-
tyistä painoarvoa tämä kansallinen prosessi saa tietysti vuosituhannen vaihteessa, kun
eurooppalaista maataloutta ravistelevat monet karjatalouteen ja elintarvikkeiden turvalli-
suuteen liittyvät kysymykset.

Tätä tavoitteiden yhtenäistymistä ennakoi MTK:n 75-vuotisjuhlapuheessaan378 Lah-
dessa jo kesällä 1992 silloinen puheenjohtaja Heikki Haavisto. Puheesta käy ilmi tuotta-
jien ja kuluttajien välisen keskustelun “rauhoittuminen” sitten 1980-luvun ja aiempien
vuosikymmenten. Järjestön kehitystä ja tulevaisuutta hän pohtii myös eräässä haastatte-
lussa vuonna 1996. Haaviston mukaan 1980-luku oli “merkittävää tulopolitiikan ja kon-
sensuspolitiikan aikaa”. Maataloudessa pyrittiin samanlaiseen tulokehitykseen kuin muil-
lakin aloilla, minkä seurauksena maataloustuotteiden hinnat nousivat korkeiksi.
1990-luvulla taas “on lähdetty hallituksenkin toimesta voimakkaampiin tuotannonsupista-
mistoimenpiteisiin”. Edelleen muutospaineita maataloudelle ja maatalouspolitiikalle aihe-
utti EU-jäsenyys vuoden 1995 alusta. (Kaikkonen ja Katajamäki 1996, 55.) Haastattelussa
(ma, 57) Haavistolta kysytään myös MTK:n sisäisestä yhtenäisyydestä, josta hän toteaa
seuraavasti: “Aikaisemmin MTK kävi keskitettyjä neuvotteluja koko elinkeinon puolesta.

376. Esa Härmälä: Vuosituhannen vaihtuessa. MT 12/99, 4–5.
377. Maaseutusopimuksella tarkoitan tässä pelkästään uudenlaisen, yleisen yhteistyösuhteen muo-

dostumista suomalaisen maatalouden ja maatalouspolitiikan ympärille. Kyse ei siis ole esimer-
kiksi niistä konkreettisista hankkeista, joiden puitteissa ranskalaiset viljelijät solmivat käytän-
nöllisiä, nk. CTE -seutusopimuksia valtion ja paikallisviranomaisten kanssa (Maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmä 2000, 173–174 ja tarkemmin Pélissié 2000, 15–24).

378.  Heikki Haavisto em. puhe MT 6–7/1992, 22–25.
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Neuvotteluja ei enää käydä tällä tavalla, ja MTK:n täytyy edelleenkin kyetä hoitamaan
kaikkien viljelijöiden ristiriitaisetkin asiat.” Ongelmaksi hän kokee sen, että EU:n tukipo-
litiikassa maa on jaettu alueisiin, ja painottaa Etelä-Suomen viljelijöiden tilanteen ongel-
mallisuutta.

Kun Haavistolta kysyttiin, mitä Suomen maatalouden vuosisataisesta kehityksestä voi-
taisiin oppia tässä uudessa tilanteessa, hän toteaa tärkeäksi seurata kansainvälistä kehi-
tystä. Edelleen hän toteaa eräänlaisena itsekritiikkinä: “MTK on katsonut asioita ehkä
liian paljon yksityisen jäsenensä kannalta pyrkien turvaamaan heidän toimeentulonsa. Sil-
loin ehkä unohdetaan koko elinkeinon pitkä tähtäyksen menestymisen mahdollisuudet
kansainvälisessä kilpailussa.” (Kaikkonen ja Katajamäki 1996, 57.) Luomutuotantostrate-
giaan Haavisto suhtautuu periaatteessa myönteisesti muttei katso sen voivan olla ainoa
vaihtoehto. Ongelmaksi hän näkee myös sen, että siinä “tavallaan syyllistetään muita vil-
jelijöitä”. Toisaalta myös muiden maiden viljelijöiden keskuudessa Suomen keskittymi-
nen yksinomaan luomutuotantoon voisi Haaviston mukaan herättää vastustusta, koska täl-
löin näiden tuotanto voitaisiin helposti nähdä “saastuneena”. Ennen kaikkea Haaviston
mukaan tulisi perinteisen tuotannon ja luomutuotannon “väliin” kehittää ns. integroitua
tuotantoa. Tällaisen tuotannon kehittämiseen on pyrkimystä myös muilla tuotannon-
aloilla. (ma, 61.)

Vähän aiemmin ilmestyneessä, Juha Kuisman kanssa kirjoittamassaan kirjassa Heikki
Haavisto on päätynyt nk. “maaseutusopimuksen” käsitteeseen. Maaseutusopimus olisi tar-
peen uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa Suomi on osa Euroopan Unionia.
Tämä sopimus edellyttäisi kansallista yksituumaisuutta siitä, että maaseutu ja maatalous-
tuotanto ovat Suomelle tärkeitä asioita. Tämän yksituumaisuuden pitäisi heijastua myös
yhteisenä esiintymisenä EU:n suuntaan. Haaviston mukaan “pitäisi pyrkiä siihen, että
ketään ei pakotettaisi pois kotiseudultaan, vaan kaikille turvattaisiin ihmisarvoinen
elämä.” (Kaikkonen ja Katajamäki 1996, 62.) Tietynasteista kansallista yksituumaisuutta
kotimaisen elintarviketuotannon puolesta on viime aikoina esiintynytkin. Maatalousväes-
tön ja elintarviketeollisuuden työntekijöiden välillä yhteistoimintaa on ollut jo pidempään,
mutta viime vuosina myös kuluttajajärjestöt ovat joissain yhteyksissä tulleet mukaan
kamppailuun kotimaisen ruoan puolesta.

MTK:n ja Suomen maatalouden tulevaisuutta linjasi myös uusi puheenjohtaja Esa Här-
mälä puheessaan MTK:n liittokokouksessa 13.6.1997. Hän vaatii kansallista yksituumai-
suutta Suomen EU:ssa ja WTO:ssa ajaman maatalouspolitiikan ympärille379: “Nykyiset
päätökset maatalouden kansallisesta tuesta ulottuvat vain vuoden 1999 loppuun. Maata-
louden turvaksi on saatava uusi kansallinen paketti seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. …
Näiden asioiden neuvotteleminen osuu EU:n kannalta merkittävään ja herkkään vaihee-
seen. Vuonna 1999 alkaa GATT:in Uruguayn kierrosta seuraava monenkeskinen kauppa-
neuvottelu maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Maatalous tulee olemaan kuuma ja kiis-
tanalainen kysymys neuvotteluissa. .. Suomi voi selviytyä tulevista vuosista vain tietä-
mällä, mitä se tahtoo. Kansallisen tahtotilan täytyy olla kirkas ja raudanluja. Se syntyy
vain, jos asetetut tavoitteet saavat laajojen kansalaispiirien tuen.”

Härmälä on puheessaan samoilla linjoilla Haaviston ehdottaman “maaseutusopimuk-
sen” suhteen todetessaan, että maaseutuelinkeinojen “turvaamiseksi tarvitaan vahvaa kan-
sallista tahtotilaa”: “Tämä tarkoittaa sitä, että MTK:n päämäärien tulee nauttia laajaa

379. Esa Härmälä (puhe liittokokouksessa 13.6.1997): Suomalainen maaseutu sekä maa- ja metsäta-
lous ensi vuosituhannella. MT 6–7/1997, 8–10.
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tukea yhteiskunnassa. Toisin päin ilmaistuna MTK:n ja kaikkien maa- ja metsätalouden
harjoittajien tulee tukea muun yhteiskunnan perusteltuja pyrkimyksiä. Kyse on kumppa-
nuudesta muun yhteiskunnan kanssa.” Tukea näkemyksilleen Härmälä hakee Ruotsista
toteamalla pääministeri Göran Perssonin usein todenneen, kuinka “maatalous on saman-
lainen kansallinen resurssi kuin metsä”. Myös yksittäiset viljelijät pohtivat vakavaan
sävyyn maatalouden tulevaisuutta. Jo vuonna 1992 eräs vihannesviljelijä kirjoitti Maata-
loustuottajassa seuraavasti380: “Vain hyvä tuote niin markkinoituna, että se on haluttu,
’revitään käsistä’, … Jos aina valitamme, meitä ei enää uskota, kun on tosi edessä. Viljel-
ijä on tulevaisuudessa yrittäjä. Yrittäjän toimenkuvaan välttämättä kuuluu, että välillä
menee paremmin ja välillä heikommin. Parhaat tulevaisuuden ideat kypsyvät jo nyt
päässämme, aikaa ei ole hukattavaksi.”

Heikki Haavisto381 puolestaan korosti jo 90-luvun alussa erityisesti nuorten ja naisten
panosta kehitettäessä maataloutta uuteen kansalliseen suuntaan. Liittokokouksen puheen-
vuorossaan382 Esa Härmälä löytää myös eräitä esimerkkejä uudesta “maaseutusopimuk-
sesta” selostaessaan383 Tampereella vuonna 1997 järjestettyä maaseututapahtumaa, jossa
oli läsnä myös monia julkisuuden henkilöitä. Hän kertoo taiteilija Mikko Alatalon toden-
neen Tampereen maaseutukonsertissa: “Katsokaa maaseutua niin kauan kuin se on ole-
massa – pian meillä on vain kaupungit ja erämaa.” Härmälä toteaa, että tällaisen uhkaku-
van torjumiseksi MTK “panee kaikkensa likoon” ja toivoo samaa myös uudelta hallituk-
selta.

Maataloustuottajassa oli 1990-luvulla useita muitakin artikkeleita, joissa pohdittiin
maaseudun, maatalouden ja MTK:n tulevaisuutta. Vuosituhannen vaihteen puheenvuoros-
saan384 Esa Härmälä toteaa jotain maaseutusopimuksen suhteen tapahtuneenkin ja ennen
muuta kansallisten poliittisten paineiden helpottuneen EU-asioissa: “Erityisesti toimin-
nasta ja tavoitteista Brysselin tasolla vallitsee tuottajien ja poliittisten puolueiden välillä
suhteellisen hyvä yksimielisyys. … Suomalaiset arvostavat entistä paremmin viljelijöi-
den työtä, ymmärtävät elinkeinon vaikeudet eivätkä koe maatalouspolitiikkaa minään
yhteiskunnallisena painolastina. EU:sta halutaan ottaa oma osuutemme yhteisistä resurs-
seista.” Tässä Härmälä esittää myös MTK:n kuluttajatyön aktivoimista. Menneillään ole-
vaa MTK:n ja kuluttajien suhteen muutosta kuvataan seuraavasti: “MTK:n kuluttajatoi-
minta alkoi virallisesti’ vuonna 1995, jolloin perustettiin kuluttajatyöryhmä.” MTK:n
keväällä vuonna 1995 perustetun kuluttajatyöryhmän puheenjohtaja385 korostaa myös
MTK:n virittämää kuluttajatyötä, jonka alullepanijoina ovat olleet etenkin MTK:n naiset.
Naisten “portinvartijan” roolia ruokavalinnoissa on painotettu myös monissa aiemmissa-
kin ruokatutkimuksissa.

Viime vuosina on vahvasti noussut esiin myös ympäristökysymys eräänlaisena uutena
strategisena avauksena, ja MTK rohkaisee viljelijöitä ottamaan ympäristöasiat vakavasti

380. Heikki Ellilä: Suuntana huomen. Huomioita tulevaisuuden tavoiteasettelusta. MT 4/1992, 22–
23.

381. Heikki Haavisto (puheenjohtaja, MTK): Maasta kasvaa tulevaisuus. Puhe MTK:n 75-vuotisjuh-
lassa Lahdessa 14.6.1992. MT 6–7/1992, 22–25.

382. Esa Härmälä (puhe liittokokouksessa 13.6.1997): Suomalainen maaseutu sekä maa- ja metsäta-
lous ensi vuosituhannella. MT 6–7/1997, 8–10.

383. Esa Härmälä: Maaseudun asiat tärkeitä uudessa hallitusohjelmassa. MT 12/98, 4–5.
384. Esa Härmälä: Vuosituhannen vaihtuessa. MT 12/99, 4–5.
385. Virpi Siitonen: Ilona Mäki korostaa kuluttajatyön tärkeyttä. Suomalainen ruoka on nyt arvos-

saan. MT 8/99, 8–9.
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huomioon toiminnassaan. Niinpä Esa Härmälä korostaa vuoden 1997n lopulla, että
MTK:n on lähdettävä kamppailemaan “kovaa pehmeiden arvojen puolesta”:386

“Ympäristöasioista tulee vuosi vuodelta olennaisempi osa MTK:n työkenttää. Tämä on
luonnollista järjestölle, joka edustaa uusiutuvien luonnonvarojen ja suomalaisen luonnon
muiden erityisominaisuuksien hyödyntämisestä elantonsa saavia ihmisiä.”

Vuoden 1999 lopulla Maataloustuottajassa uutisoitiin edellä mainitusta elintarvikeket-
jun uudesta esiinmarssista Tampereella 14.9.1999:387 “Tapahtuma oli kasattu elintar-
vikeketjun yhteisenä projektina EU:n maatalousministerien epävirallisen kokouksen yht-
eyteen. … Suomalainen elintarvikeketju halusi osoittaa, että sillä on varaa tukea EU:n
toimia silloin, kun on kysymys elintarviketalouden keskeisistä eduista maailman markki-
noilla. Vastaanotto oli odotettu, mutta samalla myös mieleinen tärkeiden yhteisten tavoit-
teiden osalta. Kuluttajat, tuottajat, elintarviketyöläiset, Pellervo ja COPA saattoivat
matkaan viestin viejinä korkeimman johtonsa ja osoittivat, että ihan tosissaan ollaan. Tul-
eva kehitys maailmanmarkkinoilla huolestuttaa elintarvikeketjun kaikkia osapuolia.
Jokaisella on kyseessä oman sektorinsa tulevaisuus ja sen kehittäminen. Suuret vapaan
markkinatalouden maat USA, Australia ja Uusi-Seelanti pyrkivät kaikin keinoin järkyt-
tämään eurooppalaista perustuotantoa ja ‘elintarviketaloutta.” Vaikka myös eurooppal-
ainen elintarviketalouskin oli kokenut kovia, osallistujat olivat huolissaan geenimanipu-
loidusta ruoasta. Tampereen tapahtumaan osallistui uutisen mukaan yli 1000 ihmistä. Itse
tilaisuutta uutisessa kuvataan seuraavaan tapaan: “Maataloustuottajat muodostivat
väkimäärästä noin puolet ja loput olivat kuluttajia, elintarviketyöläisiä, koululaisia ja tav-
allisia tamperelaisia. Kaikki vaikuttivat tyytyväisiltä. Ilma oli hieman kolea mutta muu-
toin erinomainen. … Tilaisuuden ohjelman juonsi taiteilija Mikko Alatalo. Puistokonsertti
toteutui Heikki Helan ja hänen orkesterinsa johdolla. Pirkanmaalaiset yritykset mustan
makkaran tekijän – Tapola Oy:n johdolla – olivat edustettuina maistiaisineen. Valio/Nor-
rmilk tarjosi mehua ja jogurttia, Linkosuo leipää, HK-Ruokatalo lihapullia, MTK-Varsi-
nais-Suomi porkkanoita ja Österbottens svenska producentförbund tomaattia ja kurkkua.
Kaikkea tätä sai maistella. Ja ilmaiseksi. … Lienee kuitenkin selvä, että tässä tilanteessa
odotamme myös konkreettisia toimia. Niiden avulla osoitetaan todeksi yhteiskunnan luot-
tamus elintarvikeketjulle ja sen piirissä tehtävälle työlle.”

Tällaisesta uudesta yhteiskuntasopimuksesta saa esimerkin myös “vastapuolelta”. Suo-
ramyyntiä ja luomutuotannon kehittämistä kannattava Kalevi Sorsa (1995, 176–177)
toteaa sosialidemokraattien ja maatalousväestön yhteistoiminnan mahdollisuuksista vuo-
den 1995 jälkeen seuraavasti: “Tärkeintä kuitenkin on, että suurin osa siitä energiasta
mikä tähän asti on käytetty keskinäiseen voimainmittelöön, voidaan nyt suunnata yhdessä
Suomen maatalouden edunvalvontaan yhteismarkkinoilla. Se merkitsee suurta ja suo-
tuisaa muutosta tuottaja- ja kuluttajaväestön suhteissa, ja sitä tulisi päättäväisesti hyödyn-
tää. Elintarviketeollisuutemme tarvitsee uuden kansainvälisen strategian. Edellytykset sen
tekemiselle ovat syntyneet.” “Uuden kansainvälisen strategian edellytyksillä” Sorsa viit-
taa tietysti EU:hun liittymiseen, mikä maaseutuväestölle on edelleen suhteellisen kipeä
kysymys. Kun tämä kipukynnys voitetaan ja Sorsan kaipaama maatalouden asiantunte-

386. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Pehmeiden arvojen puolesta, mutta kovaa. MT 11/
1997, 4–5.

387. Markku Vuorensola (järjestökouluttaja, Pellervo-Instituutti): Tampereella tapahtui. Elintarvike-
ketjun esiinmarssi onnistui hyvin. MT 10/99, 7–9.
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mus myös SDP:ssä ja muissakin puolueissa lisääntyy, edellytykset todelliselle maaseutus-
opimukselle saattavat olla kypsymässä.

4.8 Eläimet ja eläinten hoito

Edellisessä luvussa tarkasteltiin elintarvikkeita, ja sitä kautta sivuttiin jossain kohdin
myös eläinten ruokintaan ja hoitoon liittyviä kysymyksiä. Tässä luvussa kiinnitetäänkin
enemmän huomiota eläinten hoitoon liittyviin eettisiin, jotka ovat viime vuosina nous-
seet pinnalle muun muassa eläinaktivismin ja siitä käydyn julkisen keskustelun seurauk-
sena. Tarkoituksena on etsiä vastausta kysymykseen: Miten MTK on ottanut kantaa eläi-
miin ja eläinten hoitoon liittyviin eettisiin kysymyksiin, ja millaisia käytännöllisiä kysy-
myksiä kotieläinten hoitoon ja kasvatukseen liittyy?

4.8.1 Yleistä eläinkäsityksistä ja tuotantoeläimistä

Eläinsuojelulla on jo pitkä historia. Oman aikamme historiassa merkittävimpinä eläinten
puolustajina Leena Vilkka (1998, 70–75) mainitsee Lewis Gompertzin (1779–1861),
Hanry Saltin (1851–1939) ja J. Howard Mooren (1862–1916). Eläinsuojelun yleisenä läh-
tökohtana on, että julmuus eläimiä kohtaan on väärin. Tältä pohjalta on laadittu eläinsuo-
jelulakeja ja perustettu eläinsuojeluyhdistyksiä, joiden tavoitteena on ollut viranomaisval-
vonnan sijasta tai rinnalla estää eläinten huonoa kohtelua. 1800-luvulla eri maissa käyn-
nistynyt eläinsuojelutoiminta kohdistui alunperin “muun muassa heitteille jätettyjen
eläinten talteenottoon ja uudelleen sijoittamiseen” (Vilkka 1998, 63).

Suomessa eläinsuojelun varhaisimpina edistäjinä mainitaan Jaakko Juteini, J. V. Snell-
man ja Zacharias Topelius. Lainsäädännössä eläinsuojelu oli ollut esillä jo Kristofer
-kuninkaan maanlaissa vuodelta 1442. Siinä kiellettiin muun muassa aitauksessa olevan
eläimen sitominen. Eläinsuojelun edistämiseksi säädettiin niin ikään keisarillinen asetus
eläinrääkkäyksestä vuonna 1864. Siinä kiellettiin mm. eläinten julkinen pahoinpitely
“ihmistä raaistavana toimintana”. Suomen (alkuaan Uudenmaan) Eläinsuojeluyhdistys
(SEY) perustettiin vuonna 1901. Yhdistyksen alkuvaiheissa puheenjohtajana toimi Harry
Niklander (1873–1936) ja sihteerinä Agnes von Konow (1868–1944). Tällöin kiinnitettiin
erityistä huomiota eläinten käyttöön tieteellisissä kokeissa. Muita vastaavia eläinsuojelu-
yhdistyksiä 1900-luvun alkupuolella olivat Helsingin Eläinsuojeluyhdistys, Eläinten
Ystävät -yhdistys sekä Suomen Rautateitten Eläinsuojeluyhdistys, joiden jäsenenä toimi
eräs varhaisimmista suomalaisista eläinsuojeluaktiiveista Constance Ullner (1856–1926).
Ullner osallistui myös SEY:n toimintaan. Vuodesta 1906 lähtien SEY on mm. julkaissut
Eläinten Ystävä -lehteä. (Nieminen 2001, 8–14;15–29 ja 243.)

Moderni käsitys eläimistä perustuu biologiaan, jossa eläimet nähdään vaistojen ohjaa-
mina elollisina organismeina (Ollila 1996, 86–87). Kun eläinsuojelu oli luonteeltaan
eläinten suojelua ihmisten julmuuksia vastaan, on viime aikoina tapahtunut radikaali
muutos suhteessa eläimiin. Sen yhteydessä on alettu pohtia myös eläinten oikeuksia. Kun
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aiemmin eläimet nähtiin usein vain ihmisten toimintojen kohteena, on uudessa eläinsuoje-
luajattelussa alettu tarkastella eläimiä myös subjekteina, jopa oikeussubjekteina (Vilkka
1998, 64–66). Uusinta eläinkäsitystä luonnehtii sentientismi. Sen mukaan eläimillä on tie-
toisuus ja tunteita, siis myös kyky tuntea kärsimystä (Ollila 1996, 86–87). Tämän ajattelu-
tavan pohjalta on myös syntynyt uusi foundationalistinen eläinoikeusliike sekä paikalli-
sempi ja radikaalimpi eläinaktivismi, jota Suomessa ilmentää esimerkiksi turkistuotantoa
vastaan suunnattu toiminta.388 

Eläimiin suhtautumisessa voidaan erottaa toisistaan kaksi ääripäätä. Ne perustuvat
joko hyödyn tavoitteluun tai eläinrakkauteen. Perinteisen ja modernin agraarisen asenteen
eläimiin on katsottu kiinnittävän huomiota tuotantoeläimistä saatavaan hyötyyn. Maata-
louden jatkuvan tehostumisen voisi siis katsoa johtaneen “hyödyn näkökulman” voimistu-
miseen ja näin tuotantoeläinten välinpitämättömämpään kohteluun hyödyn maksimoimi-
seksi. Moderni maatalous on myös johtanut geneettisen monimuotoisuuden kapenemiseen
ja alkuperäisempien eläinrotujen häviämiseen. Ollilan mukaan “ennen 1800-lukua karjan-
hoitoon ei maataloudessa kiinnitetty juurikaan huomiota, karjaa pidettiin ensisijaisesti
peltojen lannoitukseen käytetyn lannan vuoksi”. Modernin maatalouden myötä alettiin
kuitenkin kiinnittää huomiota tuotantoeläinten tuottavuuteen, jota mitattiin esimerkiksi
maidon ja lihan tuotannon tehokkuudella eli tuotannolla eläinyksikköä kohden. Tämä
“hyödyn asenne” on joissain tapauksissa johtanut tuotantoeläinten kärsimysten lisäänty-
miseen. Toisaalta myös perinteisemmän eläinsuojelun hengessä on karjan kasvatuksessa
alettu viime aikoina kiinnittää huomiota myös eläinten hyvinvointiin. Tämä ei ole tapah-
tunut eläinten oikeuksien tunnustamisen myötä vaan hiljaisena kumouksena tuotantoeläi-
miä koskevassa tutkimuksessa ja siihen perustuvissa käytännöissä. (Ollila 1996, 90–92.)

Eläinten hyvinvoinnin mittaamiseen ja tutkimiseen on kehitetty erilaisia menetelmiä ja
indikaattoreita. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin tutkimisessa käytetyt mittarit koostuvat
monista eri osioista (Roiha 1999, 34), joilla mitataan eläinten terveyttä, tuotosta, fysiolo-
gisia ominaisuuksia (vastustuskykyä sekä stressi- ja lisääntymishormoneja), käyttäyty-
mistä ja hoitotapoja. Hyvinvoinnin mittaamiseen on kehitelty menetelmää Itävallassa ja
tietyin varauksin se näyttäisi sopivan myös Suomessa käytettäväksi. Roiha (mt, 37) koros-
taa, että eläinten hyvinvoinnin tarkasteluun tulisi ottaa mukaan myös muita tekijöitä kuten
ruokinnan lajinmukaisuus ja hoitajan pätevyys.

Eläinten käyttäytymisen katsotaan olevan häiriintynyttä, jos se poikkeaa olennaisesti
lajille normaalista käyttäytymisestä, ei tyydytä tiettyjä eläinten tarpeita, aiheuttaa vam-
moja eläimelle itselleen tai sen lajitovereille tai eläinten hoitajille. Eläimen epänormaa-
liksi käyttäytymiseksi määritellään yleensä stereotypiat (saman liikekuvion toistaminen),
tyhjiötoiminnot (käyttäytyminen ilman sitä edellyttävää ärsykettä), apatiat, aggressiot ja
opittu avuttomuus. Eläinten hyvinvoinnin kehittymiselle asettaa omat rajansa se, missä
määrin tavoitteeksi asetetaan pyrkimys tuottaa kotieläintuotteita halvalla. Tässä suhteessa

388. Syväekologisen eli foundationalistisen tulkinnan mukaan elävä ihmiset ja muut luonnonoliot ei-
vät ratkaisevasti poikkea toisistaan. Näin ollen eläinten ja ihmisten kohtelun pitäisi olla periaat-
teessa samankaltaista, mistä löytyy esimerkkejä historiastakin. Niinpä eläimiä vastaan käytiin oi-
keudenkäyntejä Euroopassa ainakin vuodesta 824 vuoteen 1906 (Ollila 1996, 86). Ollilan (mt,
87–88) mukaan “eläimiä vastaan käydyt oikeudenkäynnit kertovat pitkästä perinteestä, jossa ih-
misten ja eläinten nähtiin olevan samalla tavalla tietoisia teoistaan. Uusi luonnontiede synnytti
kuitenkin uuden mekanistisen eläinkäsityksen. Sen tunnetuimman filosofiedustajan René Des-
cartesin mukaan ihminen kuitenkin poikkesi eläimistä henkisyytensä ja tietoisuutensa vuoksi.
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kansainvälisen kilpailun vapauttaminen voi johtaa eläinten voinnin heikkenemiseen, ellei
sille aseteta eläinsuojelullisia rajoitteita. Roiha ei näe suomalaisten eläinten vointia kan-
sainvälisesti verrattuna mitenkään ongelmallisena, vaan hän toteaa Suomen olevan ainoan
Euroopan maan, jossa eläimiä ei kuljeteta teurastettavaksi toiseen maahan. Teuraseläin-
ten huono kohtelu kuljetusten yhteydessä eri puolilla Eurooppaa onkin viime vuosina
ollut mediassa vilkkaan keskustelun kohteena. (Roiha 1999, 34 ja 37.)

Karjantuotannon tehokkuutta voidaan tutkia tarkastelemalla karjan määrää neliökilo-
metriä kohti. Karjaa oli Euroopassa 1980-luvun lopulla Alankomaissa 334, Belgiassa 248,
Isossa Britanniassa 169, Länsi-Saksassa 145 ja Ranskassa 84 eläinyksikköä neliökilomet-
riä kohti. Tätä vasten tarkasteluna karjantuotannon tehokkuus oli Suomessa suhteellisen
vähäinen eli vain 5 eläinyksikköä neliökilometriä kohden. (Wahlsröm jm., 1992, 87.)
Eräissä yhteyksissä389 onkin huomautettu, että Suomi sopisi Euroopan maatalouden eri-
koistumisen näkökulmasta karjatalouteen, koska kotieläintiheys on eurooppalaisittain
erittäin pieni. Esimerkkinä voidaan mainita maaliskuun 1996 numerossa erään viljelijän
kuvaus390 harjoittelumatkaltaan Bretagneen eli “eurooppalaisuuteen” kuten hän asian
ilmaisee. Hän kertoo ranskalaisesta maataloudesta ja myös eläinten kasvatuksesta
seuraavasti: “Maaseudulla on suuri eläintiheys ja etenkin kostealla ilmalla lanta haisee
kuin Hollannissa, mutta Bretagnen ylpeät talonpojat toimivat direktiivien mukaan sil-
loinkin, kun 120 emakon ja yli 2000 lihasian lietelanta levitetään tilan 45 käytettävissä
olevasta peltohehtaarista 36 hehtaarin alalle, loput 9 hehtaaria kuuluvat ’haavoittuviin
vyöhykkeisiin’, joille lantaa ei saa levittää.” 

Kuvaavaa lihakarjan kasvattamisessa on keskittyminen tiettyihin nopeasti ja tehok-
kaasti kasvatettavien eläinten tuotantoon. Esimerkkinä tästä on Yhdysvallat (Boyd &
Watts 1997, 205), jossa broilerituotanto on laajentunut 1900-luvulla huimasti. Kun
vuonna 1934 broilerien määrä Yhdysvalloissa oli 34 ja vuonna 1945 vain 366 miljoonaa
broileria, oli määrä kasvanut vuonna 1970 jo 2987 miljoonaan broileriin. Vuonna 1994
broilereiden määrä oli jo peräti 7018 miljoonaa kappaletta. Sotien jälkeen broilerituotanto
on siis lähes kaksikymmenkertaistunut, mikä näkyy pikaruokaloitten erikoistumisena
broilereista valmistettujen tuotteiden myyntiin. Broilerin yksikköhinta on tehotuotannon
myötä alentunut, mikä on puolestaan edistänyt niiden markkinointia. Toisaalta ruokailu-
tottumuksissa on tapahtunut siirtymistä punaisesta valkoiseen lihaan. 

Taulukko 8. Kotieläinten määrä Suomessa 1938–2001 (Tilastokeskus 2002; http://
www.stat.fi/tk/tp/tasku/taskus_maatalous.html).

389. Osastopäällikkö Olli Ojala (Sisäasiainministeriö): Maatilatalous ja ympäristöpolitiikka. MT 10/
80, 28–30.

390. Maija Penttilä (maanviljelijä, Tohmajärvi): Matkalla eurooppalaisuuteen. MT 3/1996, 10–11.

1938 1960 1970 1980 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 000 kpl

Nautakarjaa 1,940 1,922 1,873 1,738 1,360 1,146 1,142 1,117 1,087 1,057 1,037
Sikoja 531 483 1,047 1,451 1,394 1,395 1,467 1,401 1,351 1,296 1,261
Siipikarjaa 2,779 5,778 8,264 8,476 6,477 5,429 5,439 4,987 4,387 4,024 *4 245
Lampaita 956 341 189 106 103 150 150 128 107 100 96
Hevosia 390 251 90 34 44 52 53 55 55 57 59
Poroja 205 181 118 186 239 213 203 196 195 203 186
1) Tiedot 1938 ja 1960 yli 0,25 ha:n, sen jälkeen yli 1 ha:n tiloilta (*ennakkotieto)



260
Suomessa siipikarjan määrä lisääntyi 1980-luvulle saakka, joskaan muutos ei ollut niin
dramaattinen kuin Yhdysvalloissa. Tämän jälkeen määrä vähentyi vajaaseen puoleen vuo-
desta 1980 vuoteen 2000.

Nautakarjan määrä on Suomessa vähentynyt lähes puoleen sitten vuoden 1960. Sen
sijaan sikojen määrä lisääntyi vielä Euroopan unioniin liittymisen jälkeenkin. Lampaiden
määrä väheni huomattavasti aina vuoteen 1990 saakka. Määrä kuitenkin lisääntyi
1990-luvun alkupuolella lähes 1½-kertaiseksi mutta väheni yhtä nopeasti vuosikymmenen
jälkimmäisellä puoliskolla. Maatalouden modernisoitumisvaiheessa ja traktorin käytön
yleistyessä hevosten määrä vähentyi vajaaseen kymmenekseen aikavälillä 1938–1980.
Tämän jälkeen niiden määrä on kuitenkin lisääntynyt lähinnä hevosurheilun ja -harrastuk-
sen suosion kasvun myötä. Porojen määrä väheni lähes puoleen vuoteen 1970 saakka,
minkä jälkeen kasvu oli nopeaa 1970- ja 1980-luvuilla. Niiden määrä väheni hieman
1990-luvulla, joskin vuosikymmenen lopulla määrä näyttää hieman lisääntyneen.

4.8.2 Porot ja hirvet “hirvittävät”

Pakinoitsija Lumimies kirjoittaa vuonna 1986 ”konsulentin” ominaisuudessa pakinas-
saan391 hirvien aiheuttamista keskusteluista viljelijöiden keskuudessa. Hän toteaa keskus-
telun hirvikannasta jakavan keskustelijat eri ryhmiin: hirvien kannattajiin ja niiden vas-
tustajiin. Näiden lisäksi on vielä kolmas ryhmä, joka riistanhoitoyhdistyksissä ja hirvipo-
rukoissa on hirvien ystävä mutta “maataloustuottajien kokouksessa” niiden vastustaja.
“Konsulentti” kertoo eräästä kuvitteellisesta tapauksesta seuraavasti: “Minulle tällainen
vaikea tilanne sattui piirimieskokouksessa. Kuinka joku piirimies keksikin vihjaista, ettei
liiton taholta ole tehty mitään hirvikannan vähentämiseksi. Syytös sattui konsulentille
suoraan sydämeen. Eivät siinä auttaneet selvitykset yhteisistä neuvotteluista riistapiirin
kanssa, eivätkä muutkaan liiton tekemät kirjelmät ja yhteydenotot. Puolustavan puheen-
vuoroni yhteydessä minä tietysti käänsin selkäni hirvien kannattajiin päin. Tämä ärsytti
heitä niin paljon, että joku uskalsi vihjaista konsulentin vastustavan luonnonsuojelua.
Soppa oli selkeä. Sali täynnä vihaisia miehiä ja kaikkien katseet kääntyneinä konsulentin
puoleen.” 

“Konsulentilta” tiedusteltiin edelleen, oliko MTK tehnyt mitään hirvikannan vähentä-
miseksi. Tämän jälkeen pakinoitsijan fiktiivinen keskustelu päättyy kokouksessa tapahtu-
neeseen yhteisten keinojen päättämiseen hirvivahinkojen arvioinnista ja sen mukaisesta
toiminnasta. Eli yhteiseen sopimukseen päädyttiin alun kiistoista huolimatta: “Näin se
kokous sitten jatkui puheenjohtajankin kannalta katsottuna helpommissa merkeissä.
Minuakaan ei enää niin hirveästi hirvittänyt, vaikka hirviä lähitienoilla liikkuikin.” Lumi-
miehen kirjoitus on luonteeltaan varsin maltillinen. Ilmeistä kuitenkin on, että myös vilje-
lijät ovat harmissaan hirvien aiheuttamista vahingoista metsissä ja pelloilla.

391. Lumimies: Hirvet hirvittävät hirveästi. MT 6/1986, 21.
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Hirvien ohella MTK on ollut huolestunut myös porojen maataloudelle aiheuttamista
vahingoista. Tämä käy ilmi esimerkiksi vuonna 1989 lähetetystä kirjelmä maa- ja metsä-
talousministeriölle ja Maatalouden tutkimuskeskukselle392. Siinä todetaan, että porojen
määrä on kasvanut ja että ne ovat aiheuttaneet entistä enemmän vahinkoja taimikoille ja
viljelyksille. Kirjelmässä mainitaan valmisteilla oleva poronhoitolaki, jossa edellytetään
entisen lain tapaan porojen viljelyksille aiheuttamien vahinkojen korvaamista. Vahinkota-
pausten todetaan aiheuttaneen jatkuvasti kiistoja viljelijöiden ja poronhoitajien välille.
Kirjelmässään MTK ehdottaa porojen aiheuttamien vahinkojen tutkimisen aloittamista.

Porojen aiheuttamiin ongelmiin MTK puuttuu myös kirjelmässään393 maa- ja metsäta-
lousministeriölle koskien vuonna 1981 solmittua Suomen ja Norjan valtioiden välistä
porosopimusta helmikuussa 1990. Maiden välille rakennettu esteaita ei kyennyt ehkäise-
mään porojen viljelyksille aiheuttamia vahinkoja. Kirjelmässä todetaan syynä olleen
lähinnä sen, että esteaita on sijoitettu Tenojoki-varressa väärin. Kirjelmässä kehotetaan
ministeriötä rakennuttamaan esteaita myös Norjan puolelle ja maksamaan Norjan porojen
aiheuttamat vahingot, jotka se voisi periä Norjan valtiolta.

Lausunnossaan394 maa- ja metsätalousministeriölle MTK puuttuu jälleen hirvieläinva-
hinkoihin ja niistä metsätaloudelle aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Lausunnon
mukaan metsätalous kärsii syyttään “kohtuuttomia taloudellisia menetyksiä hirvieläinten
aiheuttamista vahingoista”. Lisäksi MTK pitää vahinkojen arviointia “erittäin vaikeana
tehtävänä” metsäammattilaisille “saati sitten metsänomistajalle”. Kirjeessä tuotiin esille
myös “epäkohta, joka sisältyy nyt ministeriön maksuperustepäätöksen nojalla hirvieläin-
vahinkojen arvioinnista maksettaviin korvauksiin”. MTK esittää, “että valtioneuvoston
hirvieläinvahinkojen arviointia koskevaa päätöstä muutettaisiin siten, että niiden metsäta-
loudelle aiheuttaman vahingon arvioinnista ja uudistus- tai hoitosuunnitelman laatimisesta
aiheutuneet kustannukset maksetaan metsäkeskukselle kokonaan hirvieläinten aiheutta-
mien vahinkojen korvaamista varten varatuista valtion varoista.” Lausunnossa todetaan,
että riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja olisi syytä käsitellä laajemminkin. Yksi syy on
se, että huomattava osa vahinkojen arvioinnin kustannuksista maksatetaan maanomista-
jalla. Myös hirvikannan määrästä olisi hankittava tarkempaa tietoa, jonka pohjalta voisi
harjoittaa kannan järkevää sääntelyä. Lausunnossa kiinnitetään huomiota myös metsäkau-
riskannan kasvuun, ja metsäkauriiden maataloudelle aiheuttamiin vahinkoihin.

Hirvikannan sääntelyyn puututaan myös marraskuussa 1990 ilmestyneessä artikke-
lissa395. Artikkelissa todetaan, että hirvikanta ja hirvien aiheuttamat vahingot ovat jälleen
lisääntymässä. Lisäksi kiinnitetään huomiota hirvenmetsästykseen osana erä- ja luonto-
matkailua, millä on myös taloudellista merkitystä maaseutukunnissa. Kirjoittajan mukaan

392. Kirjelmä maa- ja metsätalousministeriölle ja Maatalouden tutkimuskeskukselle porojen viljelyk-
sille aiheuttamien vahinkojen tutkimisesta ja korvausperusteiden selvittämiseksi 18.4.1989. MT
5/1989, 30.

393. Kirjelmä metsätalousministeriölle koskien Suomen ja Norjan valtioiden välistä porosopimusta
28.2.1990. MT 4/1990, 23.

394. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta päätökseksi metsäkeskusten ja metsäta-
louden kehittämiskeskus Tapion maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministe-
riön päätöksen muuttamisesta sekä siihen liittyvästä esittelymuistioluonnoksesta 13.2.1998. MT
3/1998, 24–25.

395. Markku Pärssinen (toiminnanjohtaja, MTK-Satakunta): Maanomistajien näkökulma otettava
huomioon hirvikannan säätelyssä. MT 11/99, 13–14.
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suurimpia ovat hirvien taimikoille aiheuttamat vahingot, joita on vaikea arvioida. Vahin-
kojen arviointi on lisäksi kallista ja korvaukset riittämättömiä. Perustelujaan kirjoittaja
työstää ja täsmentää seuraavasti: “Tilanne ei saa ajautua siihen, että metsänuudistus tie-
tyille puulajeille vaarantuu tai tuottaa kohtuuttomia lisäkustannuksia hirvikannan takia.
Korvausmenettelyn pitää olla sellainen, että todelliset vahingot tulevat ilman omavastuuta
ja korkeita arviointikuluja kompensoiduiksi.” Esimerkillisenä kirjoittaja mainitsee Sata-
kunnassa kehitetyn järjestelmän hirvikannan sääntelemiseksi. Siellä ja eräissä muissakin
maakunnissa on järjestetty vuosittain neuvonpitotilaisuuksia, joissa eri intressipiirit kes-
kustelevat hirvitilanteesta ja hirvien aiheuttamista vahingoista paitsi maataloudelle myös
liikenteelle: “Ryhmä tutustuu hirvilaskentoihin ja kannan kehitysarvioihin ja laatii niiden
pohjalta yhteisen näkemyksen kaatotavoitteista. Lähtökohtana Satakunnassa on pidetty,
että hirvien lukumäärän ollessa noin kolme yksilöä/1000 ha vahingot pysyvät siedettä-
vällä tasolla.” Vaikka palaverin merkitys on ollut ohjeellinen, ovat osapuolet kuitenkin
käytännössä toimineet yhteisten linjausten toteuttamiseksi. Tällaista neuvopitomenettelyä
kirjoittaja pitää hyvänä, jotta hirvikannan muutoksiin voidaan reagoida riittävän nopeasti.

1990-luvun alussa hirviä kaadettiinkin Suomessa runsaasti 1990-luvun alussa, ja hirvi-
kanta kääntyi laskuun aina vuoteen 1997 saakka. Kun 1990-luvun alkupuolella hirvien
saalismäärä oli runsaat 40000 yksilöä, vähennettiin hirvilupien myöntämistä niin, että saa-
lismäärä väheni vuoteen 1997 mennessä lähes puoleen. Vuonna 2000 hirvikanta olikin
kasvanut samalle tasolle kuin 1990-luvun alussa. Hirvilupien määrää onkin lisätty vuoden
1997 jälkeen. Vuonna 2000 saalismäärä oli runsaat 60000 yksilöä ja hirvikannan tiheys
jopa kolmannesta suurempi kuin vuonna 1990. (Maa- ja metsätalousministeriön luonnon-
varastrategia 2002, 35.) Tasaista ja optimaalista hirvikannan ja metsästyksen määrää näyt-
tää olevan vaikea määritellä. Tämä johtuu osin siitä, että hirvikannan luontaista vaihtelua
on vaikea ennakoida. 

4.8.3 Tuotantoeläinten suojelu

1980-luvun alkuun saakka eläinsuojelu ei vielä ainakaan kanataloudessa painanut talou-
dellisen tuottavuuden rinnalla. Kanatalous oli voimakkaassa kasvussa ja huomiota alet-
tiin vähitellen kiinnittää tuotantokanojen elinolosuhteisiin ja hoitoon. Maataloustuottajas-
sa vuonna 1984 ilmestyneessä artikkelissa396 silloisen Munakunnan edustaja kirjoittaa
kanatalouden haasteita käsitellessään seuraavasti: “Kanojen hoitokysymykset ja erilaiset
tiloja koskevat määräykset ovat myös olleet viime aikoina usein esillä. Erityisesti erään
puolueen taholta on pyritty tiukentamaan normeja lähinnä tuotannon rajoitusmielessä.
Parasta on kuitenkin odottaa tuloksia alalla tällä hetkellä varsin laajasti suoritettavista
kokeista ja odottaa kansainvälisiä päätöksiä tai suosituksia kanojen hoito-olosuhteita
koskevista normeista. Näin emme ajaisi suomalaista kanataloutta tilanteeseen, joka nos-
taisi jo muutenkin korkeita tuotantokustannuksiamme.” 

Keskustelu eläinsuojelusta sai vauhtia 1980-luvun loppupuolella. Eläinsuojelukeskus-
telun seurauksena maa- ja metsätalousministeriö alkoi vuonna 1987 kouluttaa eläinsuoje-
luvalvojia, jotka voivat hakea lääninhallitukselta eläinsuojelijan oikeuksia. Kouluttajina

396. Simo Palokangas (munakunta): Kanatalous haasteiden edessä. MT 11/84, 6–7.
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toimivat lähinnä eläinlääketieteellisen korkeakoulun eläinlääkärit. Asiasta kertovassa
artikkelissa397 todetaan eläinsuojelun saaneen Suomessa jalansijaa vasta viime vuosina:
“Aatteen leviämistä on edistänyt sensaatiolehdistön halu penkoa esiin räikeitä yksittäista-
pauksia, joilla herkutellaan sanallisesti ja kuvallisesti. Eläinsuojelun voidaankin sanoa
aiemmin olleen yksinomaan maanviljelijöiden harteilla, … kotieläintaloutta  harjoittavien
suhtautuminen eläimiin ei ole muuttunut suuntaan eikä toiseen – jos aikoo kotieläimiä
pitää, on niitä myös hoidettava tunnollisesti.” 

Kirjoitus on vielä luonteeltaan defensiivinen, mitä osoittaa esimerkiksi seuraava
sitaatti: “Kaupungistumisen myötä on ihmisten tarve pitää yhteyttä luontoon ja eläimiin
lisääntynyt. Tätä yhteyttä ylläpidetään hankkimalla lemmikkieläin. Usein ahtaat kaupun-
kiasunnot ja pihat eivät kuitenkaan tarjoa suuremmille lemmikkieläimille niiden toivomaa
ympäristöä. Kun toiveet hiljaisesta, kiltistä ja tottelevaisesta kynnysmatosta eivät toteudu-
kaan, saattaa omistajan käytös eläintä kohtaan muuttua välinpitämättömäksi. Tästä ei ole
enää pitkä matka koiran tai kissan tarpeettomaan kuritukseen, hoidon laiminlyöntiin ja
heitteillejättöön. Myös pettymykset inhimillisessä elämässä saattavat johtaa aggressioihin
luontokappaleita kohtaan.” Eläinsuojelullisia ongelmia nähdään siis olevan juuri lemmik-
kieläinten hoidossa. Tuotantoeläimiin ei tässä kiinnitetä erityistä huomiota. Väitettä
perustellaan kaupunkilaisten vieraantumisella eläinten hoidosta.

Artikkelissa kerrataan myös eläinsuojelulainsäädännön periaatteista. Vuonna 1985
uudistetun lain “pääperiaatteena” kerrotaan olevan, että “eläintä on kohdeltava hyvin niin,
ettei sille tuoteta tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa” Lisäksi “laissa säädetään myös
eläinten säilytyspaikasta, hoitamisesta ja lopettamisesta”. Lain määrittelemä eläinsuojelija
ei toimi artikkelin mukaan viranomaisvastuulla ja siksi tämän vaikutusmahdollisuuksia
pidetään rajallisina: “Ilman eläimen omistajan suostumusta ei valvojalla ole oikeutta min-
käänlaisiin toimenpiteisiin. Ainoastaan poliisiviranomaisella on kotietsintäluvan nojalla
mahdollisuus tunkeutua kotiin tai eläinsuojiin ilman omistajan lupaa. Kotietsintälupaan-
kin edellytetään epäilys rikoksesta, josta voi olla seurauksena yli kuuden kuukauden van-
keustuomio. Mikäli eläinten omistaja suostuu eläinsuojeluvalvojan tarkastukseen, on val-
vojan mahdollista tehdä puutteiden korjauskehotus eikä muuta. Mikäli kehotus ei johda
toimenpiteisiin, voidaan paikalla järjestää katselmus, johon osallistuvat valvojan lisäksi
eläinlääkäri, terveystarkastaja ja poliisi.” Useimmissa esille tulleissa rikkomuksissa kir-
joittaja näkee kyseen olleen tietämättömyydestä tai eläinten hoitajan sairaudesta tai van-
huudesta. Rikkomustapauksia pidetäänkin vain satunnaisina poikkeustapauksina. Tuotan-
toeläinten suojeluun liittyviin asioihin kiinnitettiin huomiota myös Pohjoismaiden maata-
loustuottajien kokouksessa398 vuonna 1989. Kysymyksen saaman julkisuuden nähtiin
tässäkin liittyvän ennen muuta tietämättömyyteen ja maataloudesta vieraantumiseen.
Kokouksessa päädyttiin kuitenkin korostamaan viljelijöiden omaa aktiivisuutta eläin- ja
ympäristönsuojelukysymyksissä.

Eläinsuojelijoiden kouluttamisen suhteen edellä mainitun artikkelin kirjoittajalla näyt-
tää olleen selviä ennakkoluuloja. Hän toteaa kuitenkin koulutuksen olleen asiallista “eikä
asenteellisuutta näkynyt kuin hetkittäin”. Kurssilaisista pääosan todetaan olleen naisia.
Eräs joukko kurssilaisista oli kirjoittajan mukaan hakemassa lisätietoja työhönsä liittyen.
Näitä olivat poliisit, terveystarkastajat ja neuvojat. Toisen ryhmän muodostivat henkilöt,

397. Markku Pärssinen (MTK): Eläinsuojeluvalvojia koulutetaan. MT 9/1987, 10–11.
398. Jarmo Vaittinen (osastopäällikkö): Pohjolan talonpojat koolla. MT 9/1989, 14–15.
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jotka olivat huolestuneita eläintenpitoon liittyvästä toiminnasta ja “erityisesti eläimistä,
joita he eivät olleet milloinkaan hoitaneet. Näiden kurssilaisten keskuudessa myös asen-
teet olivat jyrkimmät. Keskustelu lainehti koiran korvien typistämisestä ja kissojen kast-
raatiosta häkkikanaloihin.”

Myös puheenjohtaja Heikki Haavisto kiinnitti eläinsuojeluun huomiota Suomen maa-
taloustieteen päivillä vuonna 1990 pitämässään puheessa399 huomiota asiaan. Erityisesti
hän korostaa eläinsuojelullisen tutkimuksen kehittämisen tärkeyttä, koska “kestävien ja
eettisesti hyväksyttävien tuotantomenetelmien merkitys tulee kasvamaan”. Perustelu tut-
kimuksen kehittämiselle on siis instrumentaalinen: eläinsuojelu on tärkeää eläintuotteiden
markkinoinnin näkökulmasta.

MTK ottaa vuoden 1990 maaliskuussa kantaa eläinsuojeluun lausunnossaan400 maa- ja
metsätalousministeriölle eläinsuojelulain muuttamisesta. Lausunnossa todetaan järjestön
pitävän “välttämättömänä esitettyä muutosta, jonka mukaan luonnosta otettujen eläinten
tarhaus lihantuotantoon tehdään mahdolliseksi. Lain perusteluissa olisi kuitenkin syytä
tarkemmin rajata vaatimukset, jotka koskevat luonnosta pyydettyjen eläinten jälkeläisiä.
Jos eläinlajeja jalostetaan ja risteytetään, voi käyttöön tulla eläinkanta, jonka hoidon ja
ruokinnan vaatimukset poikkeavat luonnonvaraisista eläimistä.” Valvontamenettelyyn
MTK kuitenkin suhtautuu eräin osin kriittisesti: se tulisi rajata lähinnä ammattimaiseen
eikä tätä pienimuotoisempaan toimintaan. Hevostaloudesta esimerkkinä ammattimaisesta
toiminnasta mainitaan vasta yli 20 hevosen tallit.

Vuoden 1993 neljännessä Maataloustuottajan numerossa koulutuspäällikkö Erkki Kiu-
kas Metsästäjäin Keskusjärjestöstä käsittelee artikkelissaan401 riistan tarhausta ja maata-
loudesta vapautuneiden peltojen käyttöä riistataloudellisiin tarkoituksiin. Hän toteaa yksi-
tyisen maatilan olevan ”riistatalouden perusyksikkö” ja erottaa määritelmällisesti toisist-
aan tuotannollisen ja riistanhoidollisen tarhauksen. Riistatarhaus ei Kiukkaan mukaan ole
mikään “kultakaivos”, mutta se voi antaa joillekin tiloille sivuansiomahdollisuuksia. Erit-
yisesti kaupunkilaismetsästäjien on joskus vaikea liittyä metsästysseurojen jäseniksi,
koska liittyminen on sidottu maanomistukseen. Riistatarhat tarjoaisivat heille uuden mah-
dollisuuden metsästyksen harjoittamiseen. Tarhattavien ja tarhoista metsästettävien
eläinten valikoima tulee kuitenkin olemaan rajallinen, koska metsästyksen keskeinen
asema tulee edelleen säilymään: “Mikäli yksityinen tila haluaa pidättää metsästysoikeu-
den itsellään, tulevat kysymykseen ensisijaisesti heinäsorsan ja fasaanin tarhaaminen,
istuttaminen ja metsästäminen mahdollisine liitännäispalveluineen. Mahdollista lienee
myös vahtimalla tapahtuvan ketun, supikoiran, jäniksen ja rusakon metsästäminen.
Lisäksi hernemaiden ympärillä tapahtuva sepelkyyhkyn metsästys voi parhailla alueilla
tuoda lisätuloja.” Maataloudesta vapautuneet maat tarjoavat tarhaukseen kirjoittajan
mukaan uusia mahdollisuuksia. Tarhaus edellyttää usein myös koulutusta, sillä tarhauk-
sessa tarvitaan tietoja biologiasta, tarhattavien eläinten sairauksista ja tarhaustekniikasta.

399. Heikki Haavisto (lyhennelmä puheesta Suomen Maataloustieteellisen Seuran maataloustieteen
päivillä 7.3.1990 Helsingissä): Uudet haasteet maataloudelle ja maataloustutkimukselle. MT 4/
1990, 18–20.

400. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle eläinsuojelulain muuttamisesta 28.3.1990. MT 5/
1990, 28.

401. Erkki Kiukas (Koulutuspäällikkö, Metsästäjäin Keskusjärjestö): Riistan tarhaus ja viljelyalan su-
pistaminen. MT 4/1993, 12–13.
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Vuoden 1994 lokakuussa MTK:n johtokunnan hyväksymässä “Ympäristö ja ruoka”
-ohjelmassa402 todetaan, ettei eläimille “saa aiheuttaa kärsimystä eikä eläinten suoritusky-
kyä saa keinotekoisesti kohottaa. Kotieläinten hoito, ruokinta, kasvatus ja käsittely ei saa
aiheuttaa eläimille tarpeetonta kipua, kärsimystä tai tuskaa. Eläinten pidossa on edistet-
tävä eläinten terveyden ylläpitämisiä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset ja käyt-
täytymistarpeet. Eläinjalostuksessa on otettava huomioon eläinsuojelulliset näkökohdat.
Hyvinvoiva eläin tuottaa myös hyvin.” Eläinten suojelun osalta suhtaudutaan pidättyvästi
myös geeniteknologian käyttöön. Lisäksi lähiajan tavoitteista todetaan, että eläinten ruo-
kinnassa ei tule käyttää rehuja, joista aiheutuu “tauteja (mm. salmonella) eläimille tai
ihmisille” ja että eläimille tulee antaa antibiootteja vain sairauden hoitoon. Lisäksi “eläin-
tautien maahan kulkeutumisen estämiseksi” on noudatettava “Eläintautien Torjuntayhdis-
tyksen antamia eläinten tuontia ja rehustusta koskevia ohjeita” ja huolehdittava “eläinten
hyvinvoinnista kehittämällä tuotantomenetelmiä entistä eläinystävällisemmiksi”. Tuotan-
tomenetelmien tulee myös olla “eettisesti hyväksyttäviä”. Ohjelma ilmentää selkeää muu-
tosta suhteessa eläinsuojeluun: siinä on luovuttu defensiivisestä käsityksestä ja eläinsuoje-
lua – tuotantoeläinten suojelu mukaan lukien – pidetään tärkeänä asiana.

Lokakuussa 1994 MTK antoi maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon403 luonnok-
sesta eläinsuojelulain ja -asetuksen sisällöksi. Siinä todetaan “ tyydytyksellä” MTK:nkin
olleen mukana valmistelemassa luonnosta. Luonnoksen todetaan pääpiirteittäin noudatta-
van voimassa olevan eläinsuojelun periaatteita joskin huomiota kiinnitetään aiempaa
enemmän eläinten pidon “eettiseen puoleen”. Lain tavoitteena luonnoksessa todetaan ole-
van paitsi suojella eläimiä kivuilta ja kärsimyksiltä myös “edistää eläinten terveyttä,
hyvinvointia ja hyvää kohtelua”. Lakiin todetaan kirjatun myös kiellon “eläinten pakolla
syöttämisestä lihottamistarkoituksessa”. Riistan tarhauskin voidaan kieltää “eläinsuojelul-
lisista syistä”. Merkittäväksi katsottava seura- ja harrastuseläinten pito tulisi luonnoksen
mukaan luvanvaraiseksi. Esityksen mukaan kiellettäisiin myös ns. rituaaliteurastus. Lain
valvonnasta ja säännösten noudattamisesta huolehtisivat luonnoksen mukaan valtion ja
kuntien viranomaiset. Luonnoksessa on lausunnon mukaan kuitenkin rajattu tarkastusoi-
keutta. Eläinsuojelujärjestöjen ajamaa “vapaata, ilman epäilyaihetta tapahtuvaa eläinten-
pidon tarkastusoikeutta yksityistalouksissa ei lakiesitykseen ole sisällytetty, vaan tarkas-
tus vaatii edelleen perustellun epäilyn rikkomuksesta, jotta sitä ei katsottaisi kotirauhan
häiritsemiseksi.” 

Sen sijaan eläinkuljetukset voitaisiin luonnoksen mukaan tarkastaa “rutiininomaisesti”
liikennevalvonnan yhteydessä. Eläinsuojelurikoksesta tuomitulta voitaisiin kieltää eläin-
tenpito, minkä todetaan tulevan vähentämään laiminlyöntejä eläinten hoidossa. Luonnok-
sessa kiinnitetään huomiota myös eläinkuljetuksiin “määräämällä tulonhankkimistarkoi-
tuksessa eläimiä kuljettavat toiminnanharjoittajat rekisteröitäviksi.” Rangaistus- ja
oikeusturvakysymykset on sisällytetty lakiehdotukseen MTK:n mukaan “asianmukai-
sesti”. Kaksi varausta asetusluonnokseen MTK:lla kuitenkin on. Vaikka luonnoksessa
määrätty “joutilasemakoiden häkkikielto sekä lypsylehmien laiduntamis-/liikkumisvel-
voite ovat eettisesti perusteltuja ja hyviä tavoitteita”, pidetään esitettyä viiden vuoden siir-

402. Ympäristö ja ruoka (MTK:n johtokunta hyväksyi Ympäristö ja ruoka -ohjelman). MT 10/1994,
6–9.

403. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta eläinsuojelulain ja -asetuksen sisällöksi
7.10.1994. MT 11/1994, 30.
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tymäaikaa liian lyhyenä. Lain voimaan tuloon jälkeen aloitettuihin rakennushankkeisiin
lakia voitaisiin soveltaa heti, mutta vanhojen rakennusten osalta siirtymäajan tulisi olla
kymmenen vuotta; navettarakennuksia uusitaan harvoin ja rakenteellisten muutosten teke-
minen on hyvin hankalaa. Asetuksessa säädettyä “naudan sarven aiheen tuhoamista alle
neljän viikon ikäisenä” vain eläinlääkärin toimesta pidetään liian rajoittavana. Niinpä
kohdassa mainittu “eläinlääkärin valvonnassa” tulisi lausunnon mukaan muuttaa muotoon
“siihen pätevän henkilön suorittamana”.

Suomen liittyminen Euroopan unioniin toi mukanaan muutoksia eläinsuojeluun ja
eläintautitilanteeseen. Tätä käsittelevät artikkelissaan Eläintautien torjuntayhdistyksen eli
ETT ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi ja terveydenhuoltoeläinlääkäri Hannele
Nauholz. He404 toteavat vastuun eläinten terveydestä olevan siirtymässä viranomaisilta
tuottajille ja heidän etujärjestölleen: “Viranomaisten mahdollisuudet tehokkaaseen
valvontaan esimerkiksi eläinten ja rehujen tuonnissa ovat heikentyneet huomattavasti
EU:n yhteisen lainsäädännön sitoessa heidän kätensä. Jos uusi tarttuva tauti kulkeutuu
maahamme ja maatiloillemme, mikään ulkopuolinen taho ei korvaa aiheutuvia kustannuk-
sia. Jokainen eläinten tai rehujen tuoja voi harkitsemattomalla toiminnallaan vaarantaa
paitsi oman karjansa, mutta myös koko maan karjatalouden tulevaisuuden.” 

Kirjoittajat korostavat suomalaisten kotieläinten terveyttä verrattuna muihin maihin.
Tämä on johtuu heidän mukaansa tiukasta tuontikontrollista, tarttuvien tautien ilmoitus-
velvollisuudesta ja viranomaisten suhteellisen laajoista mahdollisuuksista rajoittaa eläin-
tenpitoa tarttuvien tautien ilmaantuessa. Suomen “poikkeuksellisen hyvää tautitilannetta”
kuvataan seuraavasti: “Maassamme ei ole yli 20 vuoteen tavattu yhtään EU:ssa vaaralli-
seksi ja helposti leviäväksi luokiteltua eläintautia (Euroopan eläintautineuvoston A-listan
tauteja ovat mm. suu- ja sorkkatauti sekä sikarutto). Olemme vapaita myös useimmista
B-listan taudeista, kuten luomistaudista, naudan tuberkuloosista ja sioille vaarallisesta
Aujeszkyn taudista. Salmonellan esiintyminen Suomen karjoissa on eurooppalaisittain-
katsottuna erittäin harvinaista, vain alle yksi prosentti nautakarjoistamme on salmonellan
vuoksi rajoittavien määräysten alaisena. Sioissa salmonellaa ei juurikaan löydetä, kun taas
esimerkiksi Tanskassa on arvioitu joka viidennestä teurastettavasta siasta löytyvän tämä
taudinaiheuttaja.” Samalla kirjoittajat korostavat kuitenkin uusien eläintautien uhkia:
“Vaarallisiksi luokitellut eläintaudit aiheuttaisivat uuteen populaatioon tullessaan suurta
kuolleisuutta, koska eläimillämme ei ole ennestään vasta-aineita näille taudeille. Zoonoo-
siluonteiset (eläimistä ihmisiin ja päin vastoin tarttuvat) taudit olisivat myös uhkana
ihmisten terveydelle.” He kertovat myös ETT:n toiminnasta ja korostavat, että erityisesti
rehuala on altis eläintautien leviämisessä. Lopuksi kirjoittajat esittävät toivomuksenaan,
että eri yhteisöjen olisi pyrittävä yhteistoimin edistämään eläinten terveyttä.

Uusi luonnos eläinsuojeluasetusluonnoksesta oli lausunnolla vuonna 1995, ja MTK
antoi siitä lausuntonsa405 kyseisen vuoden lokakuussa. Järjestö toteaa, että “emakoiden
häkkikielto sekä 16 §:ssä esitetty lypsylehmien laiduntamis- ja liikkumisvelvoite ovat eet-
tisesti perusteltuja ja hyviä tavoitteita”. Toisaalta muutosten ja nopean toteuttamisaikatau-

404. Pirjo Kortesniemi (toiminnanjohtaja) ja Hannele Nauholz (terveydenhuoltoeläinlääkäri, Eläin-
tautien torjuntayhdistys ETT ry): Eläintautien torjuntayhdistys tuottajan turvana. MT 9/1995, 8–
9.

405. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle eläinsuojeluasetusluonnoksesta 18.10.1995. MT 11/
1995, 30.
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lun valitetaan kuitenkin aiheuttavan maatiloilla kustannuspaineita. Lausunnossa esitetään
myös seuraavia täydentäviä huomautuksia: “ … vaikka Euroopan unionin kilpailusään-
nösten mukaan Suomessakaan ei voida kieltää sellaista eläinjalostusta tai maahantuontia,
jonka tuloksena toistuvasti syntyy yksilöitä, joiden synnytys tai normaalien elintoiminto-
jen ylläpito edellyttää erityisiä eläinlääkinnällisiä toimenpiteitä, voitaisiin tällaisten eläin-
ten pitäminen tuotantotarkoituksia varten kuitenkin kieltää. Tulkinta estäisi esimerkiksi
Belgian sininen -lihakarjarodun, jonka poikiminen onnistuu yleensä vain keisarinleik-
kauksella, pitämisen tuotantotarkoituksia varten. … tarhattavien lintulajien luetteloon
tulisi lisätä fasaani, joka jostain syystä on sieltä poistettu edellisen lausuntokierroksen jäl-
keen.” 

Vuoden 1996 toimintasuunnitelmassa406 korostetaan edelleen eläintenpidon eettisiä
laatutekijöitä ja vaaditaan, että eläinten dopingin ja tuotantokyvyn kohottamisen antibioo-
teilla, hormoneilla ja näiden kaltaisilla aineilla tulee olla edelleen kiellettyjä. Samoin on
otettava huomioon “eläinten fysiologiset ja käyttäytymistarpeet”. Tavoitteeksi asetetaan,
että “luottamus turvalliseen suomalaiseen ruokaan säilyy”. Tähän pyritään myös teke-
mällä “kaikki mahdollinen vaarallisten eläin- ja kasvitautien leviämisen estämiseksi.

Vuonna 1996 Maataloustuottajassa ilmestyneessä artikkelissa407 selostetaan uutta,
vuoden 1996 heinäkuun alusta voimaan tullutta eläinsuojeluasetusta. Asetuksen tuntemi-
nen nähdään tärkeäksi, koska rikkomusten osalta tietämättömyys ei vapauta oikeudelli-
sesta vastuusta. Artikkelissa esitetään eräitä huomioita asetuksen sisällöstä: “Eläinten
pitopaikkaa koskevissa yleisissä vaatimuksissa todetaan muun muassa, että ‘Eläimen
tulee voida pitopaikassaan nousta makuulta luonnollisella tavalla. Samassa pitopaikassa
pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua yhtäaikaa makuulle.’ Edelleen
määrätään, että ‘Eläinten pitopaikka on pidettävä puhtaana. Pitopaikka ja siihen liittyvät
sellaiset laitteet, joista eläinten terveys ja hyvinvointi riippuvat, on tarkastettava vähintään
kerran päivässä.’” Huomioitavia asioita ovat myös, että “eläinten kunto ja terveydentila
sekä hyvinvointi on tarkastettava vähintään kerran päivässä ja tarvittaessa useamminkin.
Ruokinnassa velvoitetaan riittävän ravinnonsaannin lisäksi huolehtimaan siitä, että eläin
ei saa terveydelle vaarallista ruokaa tai juomaa. Huomionarvoista on, että myös sellaisten
ravintoaineiden antamatta jättäminen, joiden puuttumisen tiedetään aiheuttavan eläimen
sairastumisen, on kiellettyä.”

Kivennäisaineiden ja vitamiinien lisäystä sisäruokinnan aikana perustellaan paitsi tuo-
toksen lisäämiseksi myös eläinsuojelun näkökulmasta. Säännöksissä kielletään luonnolli-
sesti eläinten väkivaltainen käsittely, johon liittyvistä esimerkeistä asetuksessa todetaan,
ettei eläintä “saa raahata sarvista, jaloista, hännästä, turkista tai suoraan päästä vetäen
taikka käsitellä muutoin sillä tavalla, että sille aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä”. Raa-
haamisen tulkinnan osalta artikkelissa tehdään kuitenkin ero eläinten ohjailuun. Esimer-
kiksi poron ohjailua “sarvista kiinni pitäen” ei tulisi määritellä “raahaamiseksi”. “Tarpeet-
tomaksi kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamiseksi” asetuksessa määritellään kuitenkin
‘muun kuin kohtuulliseksi katsottavan ihmisvoiman käytön eläimen synnytyksessä sikiötä
ulos vedettäessä’”. Myös eläinten kytkemisestä asetuksessa on joukko säännöksiä:
“‘Sikaa ei saa pitää kytkyeellä paikalleen kytkettynä. Joutilasta emakkoa saa pitää käänty-
misen estävässä häkissä vain hyväksyttävästä syystä ja tilapäisesti. Joutilaalla emakolla

406. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1996 “puhtain eväin”. MT 1–2/1996, 20–27.
407. Johannes Ijäs: Uusi eläinsuojeluasetus syytä tuntea. MT 10/1996, 12–13.
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tarkoitetaan emakkoa porsaiden vieroituksesta sitä seuraavan tiineyden loppuvaiheeseen
ja nuorta emakkoa astutuksesta tiineyden loppuvaiheeseen. Porsinutta emakkoa saa pitää
kääntymisen estävässä häkissä enintään kahdeksan viikkoa porsimisen jälkeen.’ … ‘Yli
kahdeksan viikon ikäistä vasikkaa ei saa pitää yksittäiskarsinassa, jollei siihen ole eläin-
lääketieteellistä syytä. … Vasikkaa ei saa pitää parteen, karsinaan tai muuhun rakentee-
seen kytkettynä muuten kuin tilapäisesti eläimen ruokkimisen tai muun hoitamisen ajan.
Lypsylehmien ja hiehojen tulee kesäaikana päästä laitumelle tai niille on järjestettävä muu
tarkoituksenmukainen tila liikuntaa varten.’ … ‘Vuohta tai lammasta ei saa pitää jatku-
vasti paikalleen kytkettynä.’ … ‘Munivia kanoja ei saa pitää häkissä.’” 

Siirtymäsäännöksistä todetaan, että a) “vasikan yksittäiskarsinassapitokieltoa aletaan
soveltaa vuoden 1998 alusta lähtien” ja b) “emakoiden häkkikieltoa ja lypsylehmien ja
hiehojen laiduntamis- ja muuta liikkumismahdollisuusvelvoitetta kymmenen vuoden
kuluttua eli 1.7.2006”. Kun eläinsuojelujärjestöt vaativat siirtymäaikoja viiden vuoden
pituisiksi, kirjoittaja – kuten MTK:kin edellä – pitäisi kohtuullisena sopeutuskautena
kymmentä vuotta. Uusien navetoiden osalta kirjoittaja toteaa seuraavasti: “Uusia navet-
toja ei siis enää kannata suunnitella lehmien ympärivuotisen sisälläpidon mukaisiksi ja
vanhoihinkin parsinavetoihin olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan suunnitella ainakin
jaloittelutarha, ellei laiduntaminen ole jostain syystä mahdollista. Pihatot täyttävät luon-
nollisesti koko ajan liikkumisvelvoitteen vaatimukset.” Yhteenvetona kirjoittaja kuitenkin
toteaa, että asetuksen myötä eläinten pidon etiikka korostuu.

Lokakuussa vuonna 1996 MTK lähetti maa- ja metsätalousministeriölle kirjelmän kos-
kien edellä mainitun eläinsuojeluasetuksen (396/96) voimaantulo- ja siirtymäsäännöksiä
koskevan kohdan muuttamista. Siinä408 ehdotetaan, että asetuksen “voimaantulo- ja
siirtymäsäännöksiä koskeva kohta muutettaisiin välittömästi seuraavaan muotoon: Edellä
1 momentissa säädetystä poiketen asetuksen 17 §:n 2 ja 3 momenttia sekä 18 §:ää
sovelletaan kymmenen vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta.” MTK esittää, että
maa- ja metsätalousministeriö asettaisi eläinsuojeluryhmän, joka alkaisi selvittää
“vasikoiden kasvatusolosuhteiden muutostarvetta ja -laajuutta järkevän eläinsuojelun
lähtökohdista”. Asetuksen kiireellinen voimaantulo aiheuttaisi MTK:n mielestä sen, että
vasikoita joudutaan aluksi pitämään asetuksen vastaisesti esimerkiksi seuraavista syistä:
merkittävät investointikustannukset estävät tai ainakin hidastavat huomattavasti muuto-
stöitä, vasikoiden imemisvietti tuottaa ongelmia yhteiskarsinassa, jolloin esimerkiksi
eläinten korvamerkit saattavat pudota, ja vasikoiden yksiselitteinen kytkemiskielto estää
esimerkiksi keväällä syntyneiden vasikoiden pitämisen kesällä liekanarussa. MTK pahek-
suu myös tapaa, jolla maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto
ovat lisänneet kyseiset kohdat asetukseen tuottajajärjestöä kuulematta.

Loppuvuodesta 1996 MTK laati yhdessä SLC:n, Maaseutukeskusten Liiton (MKL),
Paliskuntain yhdistyksen, Suomen Hippoksen, Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n, Suo-
men Siipikarjaliitto ry:n ja Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n kanssa koulu-
laisille esitteen eläinten hoidosta. Tarkoituksena oli tiedottaa koululaisille tuotantoeläinten
kohtelusta maatiloilla. Aiheesta kertovassa uutisessa409 todetaan eläimiä maalla kasvat-
tavien yrittäjien valmistaneen “peruskoulun kuudesluokkalaisille esitteen, jossa kerrotaan

408. Kirjelmä koskien 1.7.1996 voimaan tulleen eläinsuojeluasetuksen (396/96) voimaantulo- ja siir-
tymäsäännöksiä koskevan kohdan muuttamista maa- ja metsätalousministeriölle 29.10.1996.
MT 11/1996, 25.

409. Minna Heikkinen - Timo Reijonen - Jari Kauhanen: Tietoa koululaisille eläinten hoidosta yhteis-
työnä. MT 11/1996, 23.
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eläintuotannon perusasiat. Nuorille halutaan antaa asiallista tietoa ruoan tuotannosta ja
eläinten kasvatuksesta, jotta he voivat kukin kohdallaan itsenäisesti harkiten ratkaista
suhteensa eläinten hyötykäyttöön. Toivomme, että kirjasen myötä luokassa keskustellaan
ihmisen oikeuksista, mutta myös vastuusta eläimiä kohtaan niin eläintuotannossa kuin
lemmikkeinäkin. Porsas kasvaa karsinassa ja marsu häkissä.” Tarkoituksena on, että
eläinten kasvattajat vievät esitteen kouluun, jolloin he voivat myös vastata mahdollisiin
kysymyksiin. Tämä kehittäisi yhteistyötä eläintuottajien ja koulujen välillä. Esitteen jaka-
misen yhteydessä voitaisiin myös sopia siitä, että koululaiset voivat vierailla tiloilla tutus-
tumassa eläinten kasvatukseen.

Vuoden 1997 alussa MTK antoi maa- ja metsätalousministeriölle eduskunnan edellyt-
tämän lausunnon410 eläinsuojelulain käsittelyn yhteydessä tuotantoeläinten pidossa mah-
dollisesti tarvittavasta omavalvontavelvoitteesta. Eläinsuojelun osalta lausunnossa tode-
taan yleisesti eläinyksikkökokojen olevan Suomessa pieniä ja eläinten hoidon “yksilöl-
listä”. Koska eläinten hyvinvoinnin katsotaan vaikuttava “suoraan tuotannon kannatta-
vuuteen”, on “eläinten hoito on yleensä asianmukaista ja arvostelun kestävää”. Julkisuu-
dessa esiintyneitä eläinrääkkäystapauksia MTK pitää yksittäistapauksina, joiden taustalta
löytyy eläinten pitäjien “häiriintyneisyyttä, luonnevikaa ja usein myös taloudellista ahdin-
koa”. Tällaisesta ei lausunnon mukaan tulla valvonnallakaan koskaan pääsemään täysin
irti. Suurimpana ongelmana eläinsuojelun näkökulmasta MTK näkee liian vanhan maata-
lousrakennuskannan. Sen uusiminen aiheuttaa kustannuksia, ja tässäkin yhteydessä koros-
tetaan riittävän siirtymäajan tärkeyttä. Periaatteessa MTK kuitenkin kannattaa eläinsuoje-
lua ja näkee “ympäristöystävällisen ja eettisen tarkastelun kestävän maataloustuotannon
olevan keskeinen tekijä markkinavaltti”. Tässäkin kestävän ja eettisesti hyväksyttävän
maatalouden nähdään olevan perusteltua ennen muuta taloudellisesta eli instrumentaali-
sesta näkökulmasta.

Eräästä tilasta kertovassa uutisessa411 todetaan seuraavasti, että eläinten kohtelu ja
elinolosuhteet on nousseet vahvasti esille julkisessa keskustelussa esille. Haastateltu nuori
viljelijä kertoo omin sanoin toimintansa periaatteista: “‘Meille itsestään selvät toimintata-
vat ovat usein eettisesti ihan oikein. Meidän pitää vain tajuta, että eläinten hyvä kohtelu ja
muut eettisyyteen liittyvät arvot, jotka ehkä aluksi saattavat tuntua höpötykseltä ja teoree-
tikkojen keksinnöiltä, palvelevat kuitenkin loppujen lopuksi tuottajia. Näin meidän toi-
minnastamme saadaan faktatietoa paperille ja näyttöä kuluttajille siitä, miten meillä toimi-
taan. Laatusopimukset tiloilla ovat yksi osa-alue, millä kuluttajalle vakuutetaan tuo-
tanto-olosuhteiden oikeellisuutta.’” Viljelijä kertoo olleensa vuoden 1996 syksyllä eräässä
ruokaketjun eettisiä arvoja käsittelevässä yleisötilaisuudessa, jossa hän omien sanojensa
mukaan kertoi “yksinkertaisesti, miten heidän omalla tilallaan hoidetaan eläimiä ja tuote-
taan maitoa. Eettisyyden ei tarvitse olla mitään pilviä hipovaa taidetta vaan ihan yksinker-
taisia asioita, kuten tuttiämpärit vasikoille tai vierihoito poikimisen jälkeen tai vaikka vain
laiduntaminen kesällä. Kokemuksesta voin sanoa, että suurelle osalle kuluttajista maatilan
arkipäivä oli täysin hepreaa. Moni ei välttämättä ole edes nähnyt lehmää läheltä.”

Kyseinen viljelijä kertoo myös, kuinka läheisen päiväkodin lapset ovat käyneet tutus-
tumassa maatilan arkeen hänen tilallaan. Lisäksi hän kertoo järjestäneensä yhteisen tilai-

410. Eläinsuojelulain käsittelyn yhteydessä eduskunnan edellyttämä lausunto maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle tuotantoeläinten pidossa mahdollisesti tarvittavasta omavalvontavelvoitteesta jne.
MT 2–3/1997, 31.

411. Iloista ilmettä ja myönteisiä asenteita maaseudulle. MT 4/1997, 14–15.
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suuden aiheen ympäriltä paikallisen nuorkauppakamarin kanssa. “Suuruuden ihannointi”
häntä kuitenkin ärsyttää. Hän kertoo ”lukeneensa ärtsyyntyneena omien ammattilehtien
kirjoituksia, joissa ihannoidaan suuria tiloja ja kerrotaan, miten niilläkin on vaikeuksia ja
huoli tulevaisuudesta.” Paikallinen nuorten tuottajain kerho on informoinut läheisiä päivä-
koteja lahjoittamalla niille “Lehmäkirjan, jossa kerrotaan maatilan arkipäivästä”. Kerho
on myös julkaissut omaa lehteään, jossa on tuotu maaseutua ja maatalouden arkipäivää
tutuksi läheisen kaupungin asukkaille.

Helmikuussa 1997 MTK antoi maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon412 hallituk-
sen esityksestä eduskunnalle laiksi eläintautilain 15 §:n muuttamisesta. Eläinten terveys-
valvonnan kustannuksista vastaaminen tulisi lakiehdotuksen mukaan eläimen omistajan
tai haltijan vastuulle. Tuohon ajankohtaan saakka maksu oli ollut pakollinen vain eräissä
kansainvälisiin sopimuksiin perustuvissa tapauksissa. MTK pelkää, että säännöstöstä on
tulossa liian monimutkainen sekä viljelijöille että viranomaisille. Lisäksi kustannukset jäi-
sivät eläinten omistajien ja haltijoiden vastuulle. Kantanaan MTK esittääkin seuraavaa,
että terveysvalvonta tulee kohdistaa eläinten myynti- ja hankintatapahtumiin, jolloin se on
helpompaa toteuttaa kuin otettaessa eläimiä kiinni tarhoissa tarkastusta varten.

Keväällä 1997 MTK esittää maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon413 myös siko-
jen ja nautojen pitämistä koskevista eläinsuojeluvaatimuksista. “Päätösluonnosten sään-
nökset pohjautuvat” lausunnon mukaan “pääosin Euroopan yhteisön direktiiveihin sekä
Euroopan neuvoston tuotantoeläinsopimukseen. Päätösten tarkoituksena on suojella lihan
ja muiden elintarvikkeiden tuottamiseksi tai muuta tarkoitusta varten pidettäviä sikoja ja
nautaeläimiä kaikelta vältettävissä olevalta kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta.” Lausun-
nossa todetaan, että Suomessa noudatetaan pääosin esitettyjä suosituksia. Esimerkiksi
suositus eläinsuojien ikkunoista voitaisiin lausunnon mukaan poistaa, koska Suomessa ei
ole ikkunattomia sikaloita. Edelleen esitetty “EU-vaatimusten mukainen karsinakokotau-
lukko on hyvä sellaisenaan, vaikka Suomessa yleisesti käytetään väljempiäkin karsi-
noita”. Eräiltä osin tämä merkitsee kuitenkin myös nykyistä sitovampia määräyksiä, mikä
aiheuttaa investointikustannuksia. Esimerkkinä mainitaan seuraavaa: “Neljännen momen-
tin mukaan siat eivät saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä (dB(A)).
Lukema on aivan liian alhainen. Kesäkuumalla esimerkiksi ilmastointilaitteen ääni voi
helposti ylittää 75 dB, kun ihmisillä on työsuojelumääräysten mukaan sallitun jatkuvan
melun rajana 85 dB, mitä esitämme myös sikatiloille. Todettakoon. että sikaloista on
pahimmillaan mitattu 115 dB sikojen itse aiheuttamia ääniä. EU:n ohjeet eivät edellytä
esitettyä melurajaa.” MTK myös uudistaa aiemman vaatimuksensa eläinsuojeluasetuksen
voimaantulo- ja siirtymäsäännösten pidentämisestä.

Huhtikuussa 1997 MTK otti yhdessä Suomen Kuluttajaliiton ja Suomen Eläinlääkäri-
liiton kanssa kantaa teuraseläinten kuljetuksiin414, mistä oli ollut keskustelua julkisu-
udessa. Kannanotossa todetaan seuraavasti: “Saksalaisen Manfred Karremanin järkyttävä
televisiodokumentti ‘Lupa kiduttaa’, joka kuvasi Euroopan unionin teuraseläinten
kuljetuksia, on herättänyt kuluttajissa voimakkaan epäluulon eurooppalaista elintarviket-

412. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eläintau-
tilain 15 §:n muuttamisesta 27.2.1997. MT 4/1997, 25.

413. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle sikojen ja nautojen pitämistä koskevista eläinsuoje-
luvaatimuksista 19.3.1997. MT 4/1997, 30.

414. Suomen Kuluttajaliiton, Suomen Eläinlääkäriliiton ja MTK:n julkilausuma: Teuraseläinten kul-
jetukset pilaavat EU:n elintarviketuotannon maineen. MT 5/1997, 20.
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uotantoa kohtaan. Eurooppalainen lihantuotanto ei onnistu kasvattamaan markkinoitaan ja
selviytymään syvästä kriisistään, ellei eläinrääkkäystä kuljetuksissa saada poistetuksi.
Suomalaiset kuluttajat, tuottajat ja eläinlääkärit haluavat, että unionin hallintoelimet kor-
jaavat nopeasti eläinkuljetusten epäkohdat ja tehostavat valvontaa. Eläinsuojelun periaat-
teita rikkovat kuljetukset pilaavat lihantuotannon maineen myös niissä maissa, joissa
eläinkuljetukset ovat kunnossa.” Järjestöt vaativat siis unionia tiukempia säännöksiä
eläinkuljetuksiin. Eläinten sijasta ne ehdottavat kuljetettavaksi lihaa ja toteavat, että
eläinten hyvinvointi on otettava huomioon kuljetusten yhteydessä. Suomessa on kehitelty
kuljetusmenetelmä, jossa on kehitetty asianmukaista kuljetuskalustoa ja kuljettajat on
koulutettu käsittelemään eläimiä niin, ettei niille aiheudu tarpeetonta kärsimystä. Lisäksi
kuljetuksia valvotaan jatkuvasti, ja eläinsuojeluviranomaiset ja -järjestöt ovat hyväksyn-
eet suomalaisen eläintenkuljetusjärjestelmän.

Puheenjohtaja Esa Härmälä suhtautuu puheenvuorossaan415 periaatteessa myöntei-
sesti ympäristöarvojen kunnioittamiseen ja myös eläinten suojeluun. Joiltain osin siinä
kuitenkin on varauksia luonnonsuojelun suhteen. Hän katsoo, että eläinsuojelukeskustelu
on johtanut moniin ylilyönteihin: kärjistyneimpänä esimerkkinä turkisten vastaiset asen-
teet. Hänen mukaansa turkikset ovat “mitä perinteisin osa suomalaista elämää ja kulttuu-
ria” ja että “ilman turkiksia ei täällä olisi sivilisaatiota”. Myös kirjoittaessaan eduskunta-
vaaleihin valmistautumisesta Esa Härmälä416 kiinnittää huomiota ehdokkaiden infor-
moimiseen kotimaisen maataloustuotannon ja elintarvikkeiden laadusta. Lisäksi hän
ennakoi keskustelua turkistarhauksesta: “Samalla kun tuodaan esille, että suomalaiset
kotieläintalouden harjoittajat ovat valmiita kaikessa tuotannossaan noudattamaan korkeita
eettisiä normeja, tulee varmistaa ehdokkaiden myönteinen suhtautuminen esimerkiksi
turkistarhaukseen.” Härmälä korostaa myös, että jäsenten on äänestettävä niitä, jotka
tuntevat maatalouteen liittyvät kysymykset.

EU toi mukanaan myös nautojen ja kaikkien tuotantoeläinten merkitsemisen. Kun
aiemmin pienillä karjatiloilla lehmät tunnettiin nimeltään, ja tilallisilla oli suhteellisen
läheinen suhde kotieläimiin, edellytti EU tarkkaa kirjanpitoa karjan määrästä ja standar-
doitujen korvamerkkien laittamista eläimille. Eräissä yhteyksissä ongelmaksi osoittautui
mm. se, että jotkut laittoivat merkin väärin päin korvaan, mikä merkitsi merkinnän uudis-
tamista. Tätä karjan hoitajien ja eläinten suhteen muuttumista siirryttäessä pienistä tiloista
suurempiin kuvaa Leena Packalén artikkelissaan417 seuraavasti: “Eettinen laatu kiinnos-
taa kuluttajia. … Eläinten hyvä hoito on mahdollista, jos karjakoot ovat ‘ihmisen mittai-
sia’ niin, että viljelijä ehtii ja jaksaa hoitaa eläimensä yksilöinä. Pienissä yksiköissä tuot-
taminen on kalliimpaa kuin ‘kasvottomissa’ jättiyksiköissä. Eettisen laadun tulisi näkyä
elintarvikkeen hinnassa – myös tuottajahinnassa. Siitäkin pitää kertoa kuluttajille.” Argu-
mentoidessaan pienten tuotantoyksiköiden puolesta tuotantoeläinten suojelemiseksi MTK
ei ole asialla yksin. Myös esimerkiksi Eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja korostaa
myös, ettei “laatua saa halvalla” ja ettei “Suomessa ole mitään mieltä kilpailla elintar-
vikkeiden halpuudella” (Parviainen 2001, 260–261).

415. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Pehmeiden arvojen puolesta, mutta kovaa. MT 11/
1997, 4–5.

416. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Eduskuntavaaleihin valmistauduttava. MT 1–2/
1998, 4.

417. Leena Packalén (tiedotuspäällikkö, MTK): Tehdään laadusta oikeasti kilpailuvaltti. MT 8/99,
12–13.
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Vuoden 1998 lopulla MTK antoi maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon418 pää-
tösluonnoksesta nautojen merkitsemisestä ja rekisteröimisestä. Periaatteessa MTK pitää
merkinnän kehittämistä liha-alan turvallisuuden näkökulmasta oikeana, mutta suhtautuu
siihen eräiltä osin kriittisesti: “MTK kokee kuitenkin maassamme jo toimivan ja kehitettä-
vän nautarekisterin ja nautojen korvamerkitsemisen toimivaksi järjestelmäksi, jolla lisä-
tään luottamusta naudanlihantuotantoon. MTK kokee erillisen nautapassin tarpeetto-
maksi. Kotieläintalouden hallinto koetaan jo nyt raskaaksi ja sen kaikkinainen lisääminen
ei ole tarkoituksenmukaista Suomessa.” MTK korostaa myös tässä siirtymäajan pidentä-
mistä ja esittää päätösluonnokseen useita muutosehdotuksia. Eräässä MTK:n Brysselin
edustajan artikkelissa419 puututaan myös eläinten rekisteröintiin liittyvään byrokratiaan.
Esimerkkinä mainitaan tapaus, jossa “tukihakemuksen eläinluettelo oli laadittu vanhalle
lomakkeelle, jonka takia tilalta jäi saamatta 33 000 markkaa. Kyseinen virkamies ei usko-
nut asiaa todeksi, joten täytynee hankkia lisätietoja asiasta ja toimittaa edelleen.”

Elokuussa 1999 Maataloustuottajassa ilmestyi MTK:n kotieläinasiamies Veikko
Kempin artikkeli420, jossa tarkastellaan eläinten hyvinvointia. Kirjoittaja toteaa eläinten
hyvinvoinnin olevan tärkeää myös tuotannon näkökulmasta, koska eläimet, jotka voivat
“huonosti sairauden, sopimattoman kasvatuspaikan tai väärän ruokinnan johdosta” eivät
“myöskään tuota hyvin.” Kirjoittaja kuitenkin toteaa, ettei eläinten tuottokyky ole eläin-
suojelijoiden ja etologien mielestä yksiselitteinen mittari hyvinvoinnista. Eläinsuojelulaki
kirjaa eläinten pidon perusvaatimukset. Tuottajan tilanteen Kemppi toteaa olevan ristirii-
taisen: “Eläimen hyvinvoinnista ja tuotteiden laadusta pitää huolehtia, mutta toisaalta val-
taosa kuluttajista odottaa saavansa ruokansa kilpailukykyiseen hintaan kaupan tiskiltä. …
Tässäkin asiassa kuluttaja on kuningas. Kuluttaja määrää jokapäiväisellä ostokäyttäytymi-
sellään myös siitä, miten ja mitä kotieläintuotteita tuotetaan.” 

Artikkelissa todetaan perheviljelmiin pohjautuvan maatalouden olevan eläinten hyvin-
voinnin näkökulmasta suurmaatalouteen verrattuna parempi vaihtoehto. Eläintautitilan-
teen todetaan Suomessa olevan hyvän. Kemppi toteaa kuitenkin, ettei eläintautitilanne
Suomessa ole itsestään selvä asia, vaan siihen on panostettava jatkuvasti tuotantoketjun
kaikissa osissa: “Ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki.” Hän kiinnittää huo-
miota myös EU:n ja USA:n näkemyseroihin karjatalouden osalta: “EU painottaa selvästi
enemmän perheviljelmäajattelua ja eläinten hyvinvointinäkökulmaa. USA sitä vastoin
painottaa niin sanotun tehomaatalouden etuja. Kasvuhormonien käyttö ja hormonilihan
tuonti on ollut yhteisössä kiellettyä vuodesta 1998 alkaen. Muun kuin hormonilihan tuonti
on ollut sitä vastoin aina sallittua. USA ja Kanada pitävät EU:n kansanterveysperustein
asettamaa hormonilihan tuontikieltoa puhtaasti vapaan kaupan esteenä ja vaativat tuonti-
kiellon purkamista.”

Kemppi toteaa myös Suomen ja muiden Pohjoismaiden olleen edelläkävijöitä huolehti-
essaan lääkkeiden käytön seurauksista ja antaa tunnustusta myös EU-direktiiveille, joita
on mahdollisuus täydentää tiukemmilla kansallisilla säännöksillä eläinten hyvinvoinnin
turvaamiseksi: “EU on panostanut voimakkaasti viime aikoina tuotantoeläinten hyvin-

418. Päätösluonnos nautojen merkitsemisestä ja rekisteröimisestä. Lausunto maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle päätösluonnoksesta 15.12.1998. MT 1–2/99, 29.

419. Risto Artjoki: Ajankohtaista Brysselistä. MT 5/99, 12.
420. Veikko Kemppi (kotieläinasiamies, MTK): Eläinten hyvinvointi luo pohjan kannattavalle koti-

eläintuotannolle. MT 8/99, 14–15.
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voinnin parantamiseen. Muniville kanoille ja turkiseläimille on hyväksytty uudet hyvin-
vointidirektiivit. … Perinteiset kanahäkit kielletään direktiivin mukaan yhteisön alueella
vuoden 2012 alusta. … Niin Suomessa kuin muualla EU:ssa yli 90 prosenttia munantuo-
tannosta tulee perinteisissä häkeissä pidettävistä kanoista. Kanojen pitojärjestelmät jae-
taan kolmeen ryhmään: perinteiset häkit, virikehäkit ja häkeille vaihtoehtoiset pitojärjes-
telmät. … Perinteisten häkkien käyttö kielletään 1.1.2012 alkaen eikä uusia perinteisiä
häkkikanaloita saa rakentaa vuodesta 2003 alkaen. Uusissa niin sanotuissa virikehäkeissä
tulee olla tilaa kanaa kohti 750 cm2. Häkissä on oltava myös pesä, orsi sekä mahdollisuus
nokkia ja kuopsutella kuiviketta. Häkeille vaihtoehtoisissa pitojärjestelmissä on oltava
myös pesä, orsi sekä kuiviketta sekä kanoja enintään 9 kpl/m2. Syyskuun alussa tulevat
voimaan uudet turkiseläintenpitoa koskevat eläinsuojelumääräykset. Määräysten mukaan
minkeille, hillereille ja ketuille tulee olla tuntuvasti nykyistä suuremmat häkit. Turkistar-
hoilla on aikaa vuoden 2010 loppuun uusia häkit kokonaisuudessaan. Kuitenkin silloin,
kun vanhoja häkkejä vaihdetaan aiemmin, niiden on täytettävä uudet mittamääräykset.”
Artikkelin mukaan siipikarjan lihan tiukka salmonellavalvonta on Suomessa taannut, että
siipikarjan tautitilanne on kansainvälisesti pysynyt hyvänä. Tuotannon tavoitteena ovatkin
salmonellavapaat tuotteet. Artikkelissa edellytetään kuitenkin, että lopetettaessa eläimiä
tutkimustarkoituksiin valtion tulisi korvata niiden arvon lisäksi myös tuottoarvon mene-
tys.

Lokakuussa 1999 MTK antoi maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon421 eläinsuo-
jeluasetuksen muuttamisesta EU-direktiivin mukaiseksi. Lausunnossa käsitellään paljolti
samoja asioita kuin edellisessä Kempin artikkelissakin. Myös johtopäätökset ovat pitkälti
samoja. Ehdotetulla “eläinsuojelulain 23 § muutoksella lisättäisiin sallittujen toimenpitei-
den joukkoon alle 4 päivän ikäisen porsaan hännän katkaisu siihen pätevän henkilön suo-
rittamalla silloin, kun pitopaikassa esiintyy hännänpurentaa eikä tilannetta voida korjata
elintiloja, eläinten ruokintaa tai muuta hoitoa tai olosuhteita parantamalla.” MTK:n
mukaan hännän katkaisuun tulee suhtautua varauksellisesti, koska hännänpurentaan vai-
kuttavat monet eri tekijät porsaiden kasvatusolosuhteista niiden ruokintaan. Hännänpu-
rentaa voidaankin vähentää muilla keinoilla, joista MTK mainitsee ensisijaisina sikojen
elinolosuhteisiin kohdistuvat parannukset. Lausunnossa todetaan, että asiantuntijoiden
mukaan hännänpurentaa saattaa esiintyä, “vaikka sikojen hoidossa noudatettaisiin kaik-
kia eläinsuojelulainsäädännössä sikojen pidolle asetettuja vaatimuksia. 

Lausunnossa kiinnitetään jälleen huomiota asetuksen muuttamisesta aiheutuviin kus-
tannuksiin ja asetuksen toteuttamisaikatauluun. Lausunnon mukaan direktiivi “tulee lisää-
mään merkittävästi EU-maiden kananmunatuotannon kustannuksia verrattuna EU:n ulko-
puolisiin maihin” vuoden 2003 alusta. Suomen Siipikarjaliiton laskelmien mukaan “vii-
meistään vuoden 2003 alusta tapahtuva yhden kanan poistaminen nykyisistä 4 kanan
häkistä lisää tuotantokustannuksia vuositasolla … noin 50 penniä/kg. 3,2 miljoonalla
kanalla vuosittainen lisäkustannus olisi noin 25 milj. mk. Viimeistään vuoden 2012
(EU-direktiivi) alusta tapahtuva perinteisten häkkikanaloiden kieltäminen lisää tuotanto-
kustannuksia vuositasolla noin 24 mk/kana, eli n. 1,4 mk/kg. 3,2 miljoonalla kanalla vuo-
sittainen lisäkustannus olisi noin 77 milj. mk.” MTK pitäytyy ottamasta kantaa sovelta-

421. Eläinsuojeluasetus. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle eläinsuojeluasetuksen muuttami-
sesta 6.10.1999. MT 11/99, 30–31.
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misaikataulun muuttamiseen ennen kuin on olemassa tietoa kanakohtaisen tuen jatkuvuu-
desta ja investointituista.

4.8.4 Pedot, metsästys ja monimuotoisuuden suojeleminen

MTK:n lausunnossa422 ympäristöministeriölle marraskuussa 1986 käsitellään uhanalais-
ten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintöä. Toimikunnan tehtävänä oli “1) sel-
vittää Suomen ja sen eri osa-alueiden uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit; 2) pyrkiä selvittä-
mään uhanalaisten lajien vähentymiseen vaikuttavat tekijät; 3) tehdä ehdotukset uhan-
alaisten lajien suojelun ja hoidon tavoitteiksi ja 4) suunnitella uhanalaisten lajien seuran-
tajärjestelmä.” Tämä on ensimmäinen kerta, kun Maataloustuottajassa puututaan uhan-
alaisten eläinten suojeluun. Keskustelu jatkui myöhemmin kysymyksenä luonnon moni-
muotoisuuden eli biodiversiteetin turvaamisesta.

Maaseudun elämänpiirissä on myös metsästyksellä ollut perinteisesti keskeinen asema.
Metsästys liittyy maatalouden näkökulmasta myös maanomistusoikeuksiin. Näin ollen
MTK on seurannut tarkasti myös metsästyksen ja eläinkantojen kehitystä. Vuonna 1989
Maataloustuottajassa olleessa artikkelissa423 esiteltiin metsästyslain muutosehdotusta
valmistelleen toimikunnan työtä. Toimikunnan mietinnön sisältämistä uudistuksista mai-
nitaan riistanhoidon tehostaminen, johon kuuluvat mm. riistatarhojen perustamisen salli-
minen ja riistanhoitoyhdistysten toimintamahdollisuuksien parantaminen. Artikkelissa
kiinnitetään huomiota myös eläinsuojelullisiin näkökohtiin: haittaeläinten vähentämi-
sessä ja “suojeltujen eläinten tappamisessa, silloin kun se on luvallista jollakin erityisellä
perusteella, tulisi noudatettavaksi metsästyslain edellyttämät pyyntimenetelmät.” Siinä
painotetaan myös riistanhoitoyhdistyksen velvollisuutta “metsästyksen kieltämiseen tai
rajoittamiseen silloin, kun riistaeläinten säilyminen alueella vaarantuu.” Mietinnössä
todetaan karhun, suden ja ahman metsästyksestä, että niiden “metsästysoikeus ei ole jat-
kossakaan sidottu maanomistukseen Suomen kansalaisten osalta. Liiallisen metsästyksen
estämiseksi ja kantojen määrän seuraamiseksi ehdotetaan riistanhoitopiireittäisiä metsäs-
tyskiintiöitä. Näitä valvoo riistanhoitopiiri ja sen on määrättävä metsästys heti lopetetta-
vaksi, kun kiintiön mukainen määrä eläimiä on saalistettu.” Metsästyslaissa ehdotetaan
rajoitettavaksi “koneellista pyyntiä”: riistaeläintä ei saa ajaa, jäljittää, seurata tai ampua
ilma-aluksesta tai moottorikäyttöisestä ajoneuvosta. Edellä mainittu artikkeli424 on uutis-
luonteinen. Mitään erityistä huomautettavaa maanomistusoikeudesta kiinni pitämisen
lisäksi ei kirjoittajalla ole eli kuten MTK lausunnossaan425 metsästyslain uudistamisesta
toteaa: “Toimikunta ehdottaa, että metsästysoikeus pysytettäisiin nykyisellä pohjallaan ts.
metsästysoikeus kuuluu osana maanomistusoikeuteen. MTK pitää ehdotusta tältä osin
oikeana.” Tässä lausunnossa MTK pitää edelleen tärkeänä myös riistanhoidon tehosta-

422. Lausunto ympäristöministeriölle uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietin-
nöstä 26.11.1986. MT 2–3/1987, 17.

423. Markku Tornberg (DI, MTK): Metsästyslakia uudistetaan. MT 5/1989, 14–15.
424. Markku Tornberg (DI, MTK): Metsästyslakia uudistetaan. MT 5/1989, 14–15.
425. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle metsästyslain uudistamisesta 3.5.1989. MT 5/1989,

15.
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mista. Riistatarhojen perustamista perustellaan lähinnä maaseudun työllisyyden ja toi-
meentulomahdollisuuksien edistämisellä. MTK pitää kuitenkin tärkeänä suurpetojen met-
sästämisen sitomista maanomistusoikeuteen, koska tuolloin “metsästyksen valvonta olisi
huomattavasti paremmin järjestettävissä kuin ns. vapaan metsästysoikeuden voimassa
ollessa. Se, että karhunmetsästäjältä vaaditaan jatkossa ampumakokeen suorittaminen ei
vielä ole riittävää karhunmetsästyksen parempaan kontrolliin saamiseksi.” Kalatalouden
Keskusliitto korostaa myös kalastuksen sitomista vesien omistukseen.426

MTK esittää myös lausuntonsa427 metsästyslakityöryhmän III muistiosta vuonna 1990.
Työryhmä on lausunnon mukaan esittänyt sellaisten riistaeläinlajien pyyntiluvan käyt-
töönottoa, joiden kannan turvaaminen edellyttää tavallista tehokkaampaa metsästyksen
säätelyä. Tällaisina eläimiä muistiossa mainitaan muun muassa eräät majavalajit, ilves,
Itämeren norppa, mufloni ja Kanadan-hanhi. Muistiossa todettiin edelleen, että jos mainit-
tujen “riistaeläinten metsästystä kontrolloidaan pyyntiluvilla, niitä ei ole tarpeen rauhoit-
taa”. Keskusliitto yhtyy työryhmän kannanottoon ”pyyntiluvan tarpeellisuudesta tältä
osin”. Niin ikään järjestö pitää oikeaan osuneena karhun saattamista pyyntiluvan alaiseksi
mutta korostaa samalla paikallisten metsästäjien intressien merkitystä. Pyyntilupa karhun
metsästykseen tulisi antaa metsästysyhdistykselle, jolloin lupia myönnettäessä “olisi ensi-
sijalle asetettava paikalliset yhdistykset”. MTK kannattaa karhun sisällyttämistä tehok-
kaamman säätelyn piiriin. MTK:n juristi Kurt Hemnell toteaakin vuonna 1991428, että
metsästysoikeus ja sen mahdollinen luovuttaminen muille “kuuluu maanomistajalle”.
Riistanhoitoa ja sen järjestämistä hän pitää hyvänä keinona pitää luonnossa esiintyvien
kantojen määrät elinkelpoisina. Tähän voidaan vaikuttaa myös “aktiivisella riistanhoito-
työllä, jos siitä ei ole haittaa maanomistajan muulle toiminnalle”.

Vuonna 1992 huoli ympäristöstä, Rion kokouksen päätökset ja keskustelu biodiversi-
teetistä näkyvät myös puheenjohtaja Haaviston puheissa. Hänen mukaansa429 kasvi-
huoneilmiön eteneminen on tosiasia. Se tulee kohottamaan “maapallon keskilämpötilaa,
vaikka kasvihuonekaasujen päästöt lopetettaisiin heti. Metsien häviäminen johtaa maapal-
lon keuhkojen pienentymiseen ja eläin- ja kasvilajiston köyhtymiseen. …
Ympäristöongelmat tuovat uutta arvoa maaseudulle … Ekokatastrofi, jota pelätään, ei
ilmesty yhtäkkiä keskuuteemme. Se hiipii vähitellen. Tiedemiesten ennustukset näyttävät
toteutuvan, varoituksista huolimatta. Tulva on tulossa eikä arkki ole vielä valmis.”
Haavistolla on siis silmää myös katastrofiennusteille, ja hän jatkaa korostaen myös
“perinteisten talonpoikaisten arvojen” merkitystä suojelutyössä. Tällöin luonnonsuoje-
lussa ”itse asiassa lähennyttäisiin vanhaa talonpoikaista elämänkatsomusta ja talonpoikai-
sia arvoja”, joiden olennaiseksi osaksi katsotaan “toimiminen tulevien sukupolvien
hyväksi”.

426. Markku Myllylä (Toiminnanjohtaja, Kalatalouden Keskusliitto): Päätäntävalta kalastuslupa-asi-
oissa pysyttävä vesienomistajalla. MT 11/1989, 28–29.

427. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle metsästyslakityöryhmän III muistiosta 3.5.1990 (ko-
konaan). MT 6–7/1990, 21.

428. Kurt Hemnell (oik. kand., MTK): Metsästysoikeus ja sen hyödyntämismahdollisuudet. MT 10/
1991, 8–9.

429. Heikki Haavisto (puheenjohtaja, MTK): Maasta kasvaa tulevaisuus. Puhe MTK:n 75-vuotisjuh-
lassa Lahdessa 14.6.1992. MT 6–7/1992, 22–25.
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Lausunnossaan430 ympäristöministeriölle YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin,
UNCED:n, päätösten toimeenpanosta MTK ottaa kantaa 154:n maan allekirjoittamaan
lausumaan biologisesta monimuotoisuudesta. Lausunnossa todetaan maa- ja metsätalous-
ministeriön asettaman työryhmän tekevän parhaillaan tarkastelua “mm. luonnon moni-
muotoisuuden huomioonottamiseksi metsätaloudessa ja kyseisen työryhmän työn pohjalta
voitaneen jatkossa arvioida, minkälaisia toimia suomalaisessa metsätaloudessa biodiversi-
teettisopimus käytännössä aiheuttaa.”

Syyskuussa 1996 MTK antoi maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon431 petova-
hinkojen korvaustyöryhmän muistiosta. Lausunnon alussa todetaan seuraavasti: “Petova-
hinkokysymys on jaettavissa kolmeen lohkoon, jotka ovat petokantojen säätely metsäs-
tyksellä, vahinkojen muu ennalta estäminen ja vahinkojen korvaaminen. Ne eivät sulje
pois toisiaan. Petovahinkojen estämiseksi tulee kehittää kaikkia rinnakkain. Metsästyk-
sen tehtävänä on mahdollisuuksien mukaan rajoittaa petokantojen leviämistä muun
muassa maatalousalueille ja säädellä muuten eri petokantojen ja niiden yhteismäärän kas-
vua ottaen huomioon niiden luonnosta peräisin olevat ravintovarat. Metsästyksellä voi-
daan vähentää kantoja niillä alueilla, joilla syntyy toistuvasti vahinkoja. Lisäksi metsäs-
tystä tarvitaan erityisesti vahinkoa aiheuttaneiden yksilöiden poistamiseksi.” 

MTK katsoo, että Suomen maantieteellinen sijainti tekee maatalouden erittäin alttiiksi
petovahingoille ja että vahingot on korvattava “täysimääräisesti”. Välittömät menetykset
maataloustuotannolle ovat MTK:n mielestä suuremmat kuin eläimen käypä hinta; vahin-
got aiheuttavat myös välillisiä menetyksiä, jotka ilmenevät “häiriöinä esim. eläinten poi-
kimisessa ja tiinehtymisessä. Jalostukseen ja eläinten kasvatustuotantoon erikoistuneella
sopimustilalla (esimerkiksi luomutila) tuotantoketju saattaa katketa petoeläimen aiheutta-
man vahingon johdosta. Se voi johtaa tuotantosopimuksen irtisanomiseen tai jatkosopi-
musten menettämiseen. Jos näin käy, tuotannonharjoittajalle aiheutuu välillisesti huomat-
tavia tulonmenetyksiä.” Tällöin korvauksen tulisi perustua “saamatta jääneen tulon arvi-
ointiin”.

Kertavahinkojen sijasta petoeläimet voivat lausunnon mukaan aiheuttaa myös toistuvia
vahinkoja. Näiden korvaamisessa tulee pyrkiä vahinkojen ennaltaehkäisyyn silloin, kun
niitä aiheuttaa pysyvä petokanta. Tätä toimintaa tulisi avustaa, koska maatalouden harjoit-
tajat eivät voi ilman lupaa käyttää metsästystä torjuntakeinona. Muitakin torjuntakainoja
tosin on. Näistä lausunnossa mainitaan “mm. valo, haju, aidat ja vartiointi. Jatkuvien ja
paljon ihmistyöaikaa vaativien torjuntatoimien käyttöä tulisi edellyttää vain poikkeustapa-
uksissa ja väliaikaisesti. Tällaisten toimien rahoittamisesta tulisi saada korvauspäätös
ennakkoon. Avustusjärjestelmä on pidettävä erossa vahinkojen korvausjärjestelmästä. Jär-
jestelmiä sovellettaisiin rinnakkain. Lisäksi metsästystä käytettäisiin tarpeen mukaan
vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Myös avustusten tarkoitus olisi ennaltaehkäistä vahinkoja,
kun taas korvauksilla korvattaisiin jo tapahtuneet vahingot.”

MTK:n mukaan päätösehdotusta tulisikin täydentää säännöksellä, joka ”antaisi mah-
dollisuuden hakea avustusta torjuntatoimenpiteisiin tilanteissa, joissa toistuvat vahingot
ovat todennäköisiä”. Mietinnössä esitetään, että ”petojen aiheuttamat vahingot korvataan

430. Lausunto ympäristöministeriölle YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin päätösten toimeenpa-
nosta 20.8.1993. MT 9/1993, 26–27.

431. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle Petovahinkojen korvaustyöryhmän muistiosta
18.9.1996. MT 10/1996, 26–27.
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vain, jos eläimiä on pidetty siten kuin huolellinen eläintenpitotapa edellyttää. Huolellinen
eläintenpitotapa ei kuitenkaan ole yksiselitteinen käsite. Karjojen koot ovat kasvamassa ja
eläinsuojelulaki edellyttää, että eläimiä pidetään mahdollisimman paljon vapaina, mikä
voidaan erinomaisesti toteuttaa laiduntamalla. Eläinten pitämisestä tilan metsälaitumilla
ei saa tulla korvauksen vähentämisperuste.” Työryhmä esitti myös korvausten alarajan
korottamista. Kantanaan tästä MTK toteaa seuraavasti: “Sinänsä alarajan asettamiseen
tulee suhtautua varauksellisesti. Vakuutusyhtiöt suhtautuvat nykyisin penseästi kotieläin-
ten petovahinkoja koskeviin vakuutuksiin ja kieltäytyvät jopa myöntämästä niitä suden
aiheuttamien vahinkojen varalta.” Alarajasäännösten ongelmista MTK mainitsee, että esi-
merkiksi teurastettavaksi aiotun nuoren lampaan arvo jäisi nykyisellään omavastuutasolle.
Lausunnossa todetaan lopuksi vahinkojen arvioinnin olevan “vakuutukseen perustuvassa
korvausjärjestelmässä luonnollinen osa itse järjestelmää eikä siitä peritä maksua. Kumpi-
kin osapuoli kantaa omat arviointiin liittyvät kustannukset ja työaikakorvaukset.” Tämä
käytäntö tulisi MTK:n mukaan toteuttaa myös arvioitaessa petovahinkoja.

Vuoden 1998 lopussa puututaan eräässä artikkelissa432 jälleen petoeläinkysymykseen:
“Uusi eläinsuojelulaki, emolehmien ja lampaiden kasvatus sekä luomutuotantoon perus-
tuva karjankasvatus aiheuttavat lisääntyvää laiduntamistarvetta tulevaisuudessa. Siten
petokantojen lisääminen on uhka laajaperäisen karjatalouden kehittämiselle. Se vaarantaa
myös ihmisten liikkumista asuin- ja ulkoiluympäristössään sekä marjastusta.” Petopoli-
tiikka ei artikkelin mukaan voi olla yksin “luonnonsuojelua tai metsästysasiaa”. Petojen
määrä on pidettävä alhaisena karjatalousalueilla sallimalla säännönmukaista metsästystä
ja poikkeuksellisiakin metsästyskeinoja. Petokantojen määrän suunnittelussa ja petostra-
tegian laatimisessa tulisi hyödyntää myös sitä tietoa, jota on paikallisilla asukkailla ja kar-
jankasvattajilla. Erityisesti korostetaan “häirikköpetojen” aiheuttamaa uhkaa ja vaadi-
taan, että niiden poistaminen on voitava hoitaa. Pedot voivat kirjoittajan mukaan aiheuttaa
monenlaisia ongelmia karjankasvattajille. Ne lisäävät työmäärää karjankasvattajien jou-
tuessa vartioimaan kotieläimiä, tekemän aitauksia ja suojia, selvittämään vahinkotilanteita
sekä hoitamaan petojen takia “vahingoittuneita ja häiriintyneitä” kotieläimiä. Lisäksi uhat
“stressaavat” paikallisia ihmisiä. Peto-ongelma edellyttää ennakkotoimia ja vahinkojen
korvaamista. Ongelmana pidetään myös sitä, että “häirikköyksilöiden kaatoluvan voi
saada vain itäisiin lääneihin ja Lapin lääniin”. 

Eräässä uutisessa433 vuonna 1998 todetaan ne eläinlajit, jotka on todettu Suomessa
harvinaisiksi ja joiden säilyttämistä monimuotoisuuden turvaaminen esimerkiksi
Natura-ratkaisussa edellyttää. Luettelo ei ole kovin pitkä, mikä johtuu pohjoisten alueiden
suhteellisen vähäisestä eliölajien määrästä verrattuna eteläisimpiin alueisiin – erityisesti
tropiikkiin. Tämä ei tietysti tarkoita sitä, etteikö em. lajien suojeleminen olisi tärkeää. Eri
yhteyksissä on nimittäin todettu, että pohjoiset ekosysteemit ovat huomattavasti haavoit-
tuvampia eliölajien menetyksille, johtuen juuri biodiversiteetin kapeudesta, lajien vähäi-
sestä määristä ja ankarista luonnonolosuhteista.

432. Kurt Hemnell (ympäristölakimies, MTK): Petokantojen hoidossa on otettava käyttöön uusia lä-
hestymistapoja. MT 11/98, 18–19.

433. Suomessa esiintyvät luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitut lajit. Ympäristöasiamies 1/1998,
19.
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Porotaloustyöryhmän mietintöä koskevassa lausunnossaan434 kesällä 1999 MTK
korostaa poromäärän keskeistä merkitystä porotalouden kannattavuudelle. Petovahinko-
jen todetaan lausunnossa koskevan myös porotaloutta. Vahinkojen estäminen edellyttäisi
lisää tietoja suurpetojen esiintymisestä. Kotieläimille vahinkoa aiheuttavat pedot tulisi
voida lopettaa välittömästi. Myös kaikki vahingot tulisi korvata “täysimääräisinä”.

Syyskesällä 1999 MTK antoi lausuntonsa435 maa- ja metsätalousministeriön luonnok-
sesta hallituksen esitykseksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta ja luonnoksesta laiksi
riistanhoito- ja pyyntilupamaksuista annetun lain muuttamisesta. Lausunnon alussa pohdi-
taan maanomistusoikeuteen perustuvan metsästyksen ja maanomistajien vaikutusmahdol-
lisuuksien välistä ristiriitaa. Maanomistajilla “on tosiasiallisesti vain varsin rajalliset mah-
dollisuudet … mm. päättää metsästystavoitteista ja säilytettävien riistaeläinkantojen
tavoitemääristä. Erityisen ongelmalliseksi tämä on koettu suurpetokysymyksessä, jossa
käytännössä viranomaistyönä kansainvälisiin säädöksiin nojautuen määrätään alueelliset
pyyntilupamäärät. Lisäksi nykyiset suurpetojen pyyntimääräykset johtavat tosiasiallisesti
siihen, että läheskään kaikkia lupien mukaisia pyyntimääriä ei saada pyydetyiksi.” Niin
ikään ristiriita nähdään laein ja kansainvälisin sopimuksin määriteltyjen petopolitiikan
tavoitteiden ja toteutuksen välillä: “Petoeläinkantojen kasvattaminen tapahtuu yhteiskun-
nan omaksuman suurpetopolitiikan ja kansainvälisten säädösten, ei metsästysoikeuden
haltijoiden eli maanomistajien toivomalla tavalla. Kuitenkin maanomistajien tai heidän
antamallaan valtuutuksella metsästysorganisaatioiden ja metsästäjien edellytetään huoleh-
tivan pääosin vapaaehtoistyönä ja harrastuspohjalta petokantojen säätelystä.” Petojen
maataloudelle ja maanomistajille aiheuttamien vahinkojen korvaaminen nähdään lausun-
nossa puutteelliseksi.

4.9 Kestävä maatalous ja luonnonmukainen tuotanto

Pernille Kaltoft kysyy artikkelissaan, voidaanko luonnonmukaista maataloutta pitää
modernisaation etulinjassa olevana suuntauksena vai esimodernina projektina modernin
yhteiskunnan sisällä. Empiirisissä tutkimuksissaan hän on löytänyt luomuviljelijöiden pii-
ristä sekä esimodernia, modernia että refleksiivistä modernisaatiota edustavia viljelijöitä.
Luonnonmukainen maatalous on hänen mukaansa lähimpänä nk. refleksiivisen moderni-
saation ilmiöitä. Hänen mukaansa tämä näkyy selvemmin yksittäisten viljelijöiden ajatte-
lun ja toiminnan kuin instituutioiden tasolla. (Kaltoft 2001, 150–154.) Suomalaisessa
maataloudessa on tuskin enää paljonkaan esimodernin maatalouden piirteitä, ja Kaltoft-
kin pitää tällaisia esimoderneja viljelijöitä poikkeustapauksina. 

Voidaan kuitenkin kysyä, missä määrin siirtyminen luonnonmukaiseen viljelyyn tapah-
tuu modernin yhteiskunnan puitteissa ekologisena rakennemuutoksena ja missä määrin

434. Porotaloustyöryhmän muistio. Lausunto porotaloustyöryhmän mietinnöstä 2.6.1999. MT 8/99,
28.

435. Esitys metsästyslain 87 §:n ja riistanhoito- ja pyyntilupamaksuista annetun lain muuttamisesta.
Lausunto maa ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi metsästyslain 87
§:n muuttamisesta (luonnos 13.7.1999) ja luonnoksesta laiksi riistanhoito- ja pyyntilupamak-
suista annetun lain muuttamisesta (luonnos 12.7.1999). MT 9/99, 28.
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vain uutta, refleksiivisen modernisaation vaihetta. Siirtyminen luonnonmukaiseen tuotan-
toon modernin maailman puitteissa tarkoittaa reagointia hintoihin tai tulevaisuudessa tar-
joutuviin uusiin taloudellisiin mahdollisuuksiin. Refleksiivisellä modernisaatiolla tarkoi-
tetaan tilannetta, jossa modernisaatio luo väistämättömiä edellytyksiä toimia toisin. Beck
(1995, 17) toteaa refleksiivisen436 modernisaation tarkoittavan “sellaisten riskiyhteiskun-
nan seurausten tunnustamista, joita teollinen yhteiskunta ei kykene omilla institution-
alisoiduilla normeillaan mitaten käsittelemään ja sulauttamaan järjestelmäänsä”. Tällaisia
tilanteita saattaisivat edustaa erilaisten Beckin (ma, 18) määrittelemien “haitakkeiden”
ilmaantuminen ja niiden poistamisesta aiheutuvat jako-ongelmat. Maataloudessa tällaisia
olisivat esimerkiksi kemikaalien ja geenimanipulaation aiheuttamat tuhot tai uudet eläin-
tai kasvitaudit, joista selviytyminen tuottaa modernille tieteelle ja yhteiskunnalle enna-
koimattoman suuria tai ylitsepääsemättömiä ongelmia.

Ekologisen modernisaation käsitteellä tarkoitetaan usein likipitäen samaa kuin kestä-
vän kehityksen käsitteellä, vaikka ekologisen modernisaation teoreetikoiden joukossa on
myös niitä, joiden mukaan muutos ekologisesti kestävään yhteiskuntaan ei voikaan tapah-
tua modernin yhteiskunnan puitteissa (ks. esim. Buttel 2000, 28–30). Modernin yhteis-
kunnan kumoava muutos edellyttäisi refleksiivistä, reflektiivistä ja laaja-alaista yhteis-
kunnallista muutosta. Esimerkiksi Martin Jänicke (1988, 15) ja Risto Heiskala (1993b)
käyttävät tästä nimitystä “ekologinen rakennemuutos”. Spaargaren (2000) puolestaan
näkee refleksiivisen modernisaation ekologisen modernisaation uutena piirteenä. Seuraa-
vaksi tarkastelenkin aluksi ekologisen modernisaation eli “kestävän maatalouden” käsit-
teen käyttöä Maataloustuottajassa ja vasta seuraavassa alaluvussa luonnonmukaisesta
maataloudesta käytyä keskustelua, jonka voi nähdä heijastavan kiinnostusta laajempaan
maatalouden “ekologiseen rakennemuutokseen”.

4.9.1 Keskustelua kestävästä maataloudesta

Nykyinen keskustelu kestävästä kehityksestä sai alkunsa 1980-luvun lopulla nk. Brund-
landtin raportin valmistuttua. Siihen on tästä lähtien vannottu niin kansallisilla kuin kan-
sainvälisilläkin tasoilla. Asiaa tarkastellaan esimerkiksi tuoreessa Pohjoismaiden ministe-
rineuvoston julkaisussa, jossa se määrittelee kestävän kehityksen käsitteen myös maata-
louden osalta. Raportissa (Sustainable Development 2001, 111) todetaan Pohjoismaiden
tavoitteena olevan kestävän maatalouden, joka ”pystyy tuottamaan pitkällä aikavälillä ter-
veellisiä ja turvallisia elintarvikkeita ja muita laadukkaita tuotteita heikentämättä voima-
varaperustaansa tai aiheuttamatta haittaa luonnon ekosysteemille”. Määritelmässä kiinni-
tetään huomiota myös maatalouden ja maaseudun sosiaaliseen kestävyyteen: “Maatalou-
den tulee omalta osaltaan edistää hyvin kehittyneiden ja elinvoimaisten kyläyhteisöjen
muodostumista ja säilymistä.” Lisäksi siinä painotetaan maaseudun tarjoamia virkistys-

436. Beckin (1995, 17) mukaan refleksiivisessä modernisaatiossa ei välttämättä ole kyse reflektiivi-
sestä eli omia ehtojaan pohtivasta modernisaatiosta. Refleksiossa on kyse siitä, että instituutiot
tai ihmiset joutuvat uusien ja ennalta arvaamattomien tilanteiden (esim. ympäristökatastrofien)
kohtaamiseen yksilötasolla eli eräänlaiseen itsensä uudelleenkohtaamiseen. Tämä voi johtaa it-
sereflektioon, muttei väistämättä. 
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mahdollisuuksia sekä biologisen monimuotoisuuden, maiseman ja kulttuurimuistomerk-
kien säilyttämistä. Raportissa todetaan Pohjoismaiden pyrkivän “johtavaan asemaan maa-
taloustuotannossa, jossa painopiste on terveellisissä ja turvallisissa elintarvikkeissa, eläin-
ten hyvinvoinnissa sekä luonnon ja ympäristön suojelussa”.

Melko samantyyppisen määritelmän “kestävästä maataloudesta” esittää myös Jules N.
Pretty (1996). Hänen mukaansa kestävään maatalouteen kuuluu olennaisena osana myös
paikallisen tiedon sekä paikallisten käytäntöjen ja innovaatioiden hyödyntäminen. Nämä
tiedot, käytännöt ja innovaatiot voivat olla täysin tuntemattomia tieteelliselle tiedolle ja
vallitseville viljelymenetelmille. Pretty viittaa myös kestävän maatalouden määrittelemi-
sen vaikeuksiin, koska määritelmät ovat pitkälti määrittelijän henkilökohtaisista näke-
myksistä riippuvaisia. (Pretty 1996, 9–11.) Hän esittelee myös eräitä väärinkäsityksiä,
joita kestävästä maataloudesta on olemassa. Yleisimpänä väärinkäsityksenä hän pitää sitä,
että kestävän maatalouden katsotaan usein merkitsevän paluuta perinteiseen maatalou-
teen. Tämä ei hänen mukaansa kuitenkaan pidä paikkaansa vaan kestävässä maatalou-
dessa voidaan soveltaa myös laajemmin käytössä olevia menetelmiä. Niinpä kestävää tuo-
tantoa harjoittavat viljelijät usein hyödyntävät uusinta tieteellistä tietoa koskien uusinta
teknologiaa kuten esimerkiksi ekologista tietoa rikkakasvien ja tuholaisten biologisista
torjuntamenetelmistä ja vuoroviljelystä. Toinen väärinkäsitys on, että kestävän viljelyn
katsotaan poikkeavan ratkaisevasti käytössä olevista viljelytavoista. Kestävä viljely tulisi
kuitenkin nähdä eräänä vaihtoehtona, jossa voidaan tietyssä määrin soveltaa myös ylei-
semminkin käytössä olevia viljelymenetelmiä. Kolmanneksi kestävän viljelyn katsotaan
joskus myös merkitsevän automaattisesti alhaisempaa tuotantoa ja tuottavuutta ja siten
edellyttävän laajempaa valtiollista tukea. Prettyn mukaan on kuitenkin olemassa esimerk-
kejä siitä, että kestävä viljely voi olla tuottavampaa kuin moderneja teollisia tuotantopa-
noksia laajalti käyttävä viljely. (Pretty 1996, 12.)

Maataloustuottajassa keskustelua kestävästä maataloudesta käytiin jo 1980-luvun
alussa eli huomattavasti ennen Brundlandtin raportin ilmestymistä. Vuoden 1980 kesä-
kuun numerossa kerrottiin maailman luonnonsuojelustrategian julkistamisesta. Kyseessä
on kirjoittajan437 mukaan “elollisten luonnonvarojen suojelun ja järkevän käytön peri-
aateohjelma”, jossa korostetaan “entisestään maa- ja metsätalouden asemaa”, “monimuo-
toisen perimäaineksen säilymistä” sekä “ekosysteemin kestävän käytön periaatetta, mikä
liittyy olennaisesti viljelijän työhön hänen hoitaessaan maatilaansa”.

Nämä 1980-luvun alun käsitykset asettavat usein yhtäläisyysmerkin maatalouden ja
kestävän kehityksen välille. Tämä käy ilmi yksittäisten viljelijöiden käsityksissä sekä
MTK:n linjauksissa Edellisestä esimerkkinä käy eräs alustus438 “Maatilatalous ja
ympäristö” -seminaarissa vuonna 1980. Siinä asetetaan vastakkain nk. tehomaatalous ja
“perheviljelmiin pohjautuva maatalous”. Jälkimmäisen katsotaan säilyessään turvaavan
“tärkeimpien uudistuvien luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen”. Alustuksessa tode-
taan luonnon asettavan rajat ja ehdot viljelijän toiminnalle. Näin ollen kestävän tuotanto-
toiminnan harjoittamisen periaatteiden katsotaan olevan “viljelijöille paljolti itsestään-
selvyyksiä, joihin on kasvettu pienestä pitäen.” Prettyn paikallisen tiedon merkitystä
korostavaan tapaan alustuksessa todetaan, että “lähdettäessä maaseudun ihmisten tarpeista

437. Markku Suojanen (agr.): Katsaus ympäristöasioihin MT 6/80, 12–13.
438. Raili Puhakka (emäntä): Ympäristökysymykset viljelijän silmin. Alustus Nuorten tuottajain

Maatilatalous ja ympäristö -seminaarissa Anjalankoskella 10.8.1980. MT 9/80, 16–18.
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löydetään varmasti myös mielekkäimmät ratkaisut ympäristönhoidon sekä luonnonsuoje-
lun kannalta”.

MTK:n periaate- ja tavoiteohjelmassa439 painotetaan edellisen alustajan tapaan perhe-
viljelmäpohjaisen maatalouden merkitystä kestävän maatalouden näkökulmasta: “Maati-
latalous perustuu uudistuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen luonnontalouden omiin
biologisiin lakeihin ja rytmiin sopeutuen. Maa- ja metsätaloudessa on käytettävä tuotanto-
menetelmiä, jotka ottavat huomioon kestävän luonnonvarojen käytön periaatteet. Parhai-
ten nämä periaatteet toteutuvat perheviljelmillä”. Toisaalta ohjelmassa korostetaan maata-
louden modernisoitumisen väistämättömyyttä. MTK:n käsitys perheviljelmien merkityk-
sestä kestävän maatalouden olennaisena osana ilmenee myös lausunnosta440 luonnonsuo-
jelustrategian tavoitteista. Maataloustuottajasta löytyy monia muitakin tätä teemaa käsit-
televiä kirjoituksia. Niissä Suomen maatalouden mittakaavaa verrataan usein muihin
Euroopan maihin, joissa suurmaatalous on keskeisemmässä asemassa, eläintiheys
suurempi ja myös maatalouden päästöt suuremmat.

Kestävään kehitykseen pyrkivällä maataloudella nähdään olevan myös taloudellista
merkitystä elintarvikkeiden markkinoinnin näkökulmasta. Tätä korostaa esimerkiksi
puheenjohtaja Heikki Haavisto441 vuoden 1990 alussa. Hänen mukaansa ympäristön puh-
taus on “maataloudellemme tulevaisuudessa entistä tärkeämpi, sillä kilpailuvalttimme on
juuri puhtaissa, korkealaatuisissa elintarvikkeissa. Tuotantotekniikka pitää säilyttää pit-
källäkin aikavälillä kestävänä, sellaisena, että se kaikissa suhteissa kestää ulkopuolisten
kriittisen tarkastelun.” Maatalous nähdään myös eräänlaisena “siltana talouden ja ekolo-
gian” välillä442. Eräässä artikkelissa443 ei esimerkiksi nähdä suuriakaan eroja Heikki
Haaviston ja Heidi Hautalan käsitysten välillä suhtautumisessa kestävään kehitykseen.

Käsitys “talonpoikaisen viljelytavan” ja kestävän kehityksen yhtenevyydestä tulee eri-
tyisen selvästi esille toiminnanjohtajan Markku Nevalan puheesta444 MTK:n liittokok-
ouksessa vuonna 1992: “Viljelijät käyttävät luontoa ja biologisia prosesseja tuottaakseen
lopputuotteensa. Siksi luonnon ja ympäristön säilyminen tuotantokykyisenä ja uusiutu-
vana on erityisen tärkeä arvo viljelijöille. Yleensäkin ympäristökysymykset ovat ihmisten
arvostuksissa nousemassa nyt hyvin korkealle, kun selkeästi tiedostetaan ne valtavat
ongelmat, jotka liittyvät ympäristön kuormittamiseen ja saastumiseen maailmassa. Tal-
onpoikainen viljelytapa käyttää ja tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja niin, että kestävän
kehityksen periaate voisi olla mahdollinen. … Itse olisin taipuvainen yhdistämään mon-
essa suhteessa kestävän kehityksen periaatteet talonpoikaiseen tapaan harjoittaa maatal-
oustuotantoa. Kestävän kehityksen raportin pääsanoma on, että ympäristö-, energia ja
elintarvikekriisi sekä muut talouselämän ongelmat liittyvät kaikki selkeästi yhteen.”

439. MTK:n periaate- ja tavoiteohjelman yhteenveto. MT 8/82, 16–18.
440. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 18.4.1983: "Luonnonsuojelustrategian tavoitteet hy-

väksyttävä". MT 5/1983, 29.
441. Heikki Haavisto (lyhennelmä Suomen Maataloustieteellisen Seuran maataloustieteen päivillä

7.3.1990 Helsingissä pidetystä puheesta): Uudet haasteet maataloudelle ja maataloustutkimuk-
selle. MT 4/90, 18–20.

442. Matias Torvela (professori, Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos): Maatalouspolitiikan ta-
voitteista Itävallassa. MT 10/90, 16–17.

443. Timo Jaakkola (agr. yo., MTK): Nuorten syysparlamentissa ympäristöasiat esillä. MT 11/91, 22–
23.

444. Markku Nevala (toiminnanjohtaja, MTK): Kohti uutta tulevaisuutta. Maaseudun uusi tulevai-
suus -seminaari. MTK:n 75v Liittokokous, Lahti 12.–13.6.1992. MT 6–7/92, 8–11.
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Samassa liittokokouksessa puhunut Heikki Haavisto445 on Nevalan kanssa samoilla
linjoilla: maatalouden yksikkökokoa tule kasvattaa liiaksi, jotta Suomen maatalous voisi
toimia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Hän toteaa Suomen maataloudesta
seuraavasti: “Maataloustuotantomme tulee tuotannon rakenteen kehityksestä riippumatta
perustua kestävän kehityksen periaatteille, tuotantotekniikkaan, joka tuottaa turvallisia
elintarvikkeita kuluttajille, säilyttää ympäristön puhtaana ja turvaa luonnonvarojen uusiu-
tumisen. Meidän on voitava esitellä tuotantoamme kaikissa tilanteissa puhtain paperein
kuluttajille niin, että he voivat varmistautua tuotteiden alkuperästä ja tuotantotavoista.”
Haavisto esittelee kestävän kehityksen terminologiaan nojautuen maatalouden periaatteita
kuluttajaystävällisenä strategiana, mikä viittaa järjestön taloudellisiin intresseihin eli Suo-
messa tuotettujen elintarvikkeiden kulutuksen turvaamiseen. 

Perheviljelmäpohjaisen maatalouden ja kestävän kehityksen yhteys tulee esille myös
liittokokouksen yhteydessä järjestetyssä ympäristöseminaarissa, jossa MTK:n osastopääl-
likkö Markku Tornberg446 toteaa seuraavasti: “Parhaiten kestävän kehityksen periaate
saadaan toteutumaan turvaamalla perheviljelmäpohjaisen maa- ja metsätalouden asema.
Maataloustuotantoa kehitettäessä on pidettävä huoli siitä, että tuotanto ei johda ristiriitaan
ympäristön kanssa niin, että tuotannon ympäristöä kuormittava vaikutus keskittyy liikaa.”
Puheessaan Tornberg mainitsee myös “Maaseudun uusi tulevaisuus” -asiakirjan, joka
hänen mukaansa “merkitsee tuottajajärjestön linjavalintaa ympäristön huomioon ottavan
ja kestävän kehityksen -periaatteet toteuttavan maatalouden puolesta tästä eteenpäinkin”.
Kestävän kehityksen edistämiseen maataloudessa pyrittiin myös kirjasella “Hyvät viljely-
menetelmät”. Sitä esittelevässä artikkelissa447 todetaan, ettei ympäristöhaittojen
vähentäminen aina aiheuta edes suuria kustannuksia. Tällainen positiivinen suhtautu-
minen kestävään kehitykseen muodostaa vastakohdan niille arvioille, joita MTK usein
esittää monista ympäristöministeriön lakiehdotuksista.

Kestävän kehityksen periaate otettiin yleensäkin suopeasti vastaan MTK:ssa, mikä
ilmenee esimerkiksi vuonna 1993 annetusta lausunnosta koskien vuoden 1992 Rion YK:n
ympäristö- ja kehityskonferenssin päätösten toimeenpanoa. Lausunnon448 alussa tosin
esitetään varaumia siitä, että Suomessa olisi esiintynyt laajamittaisia, maatalouden aiheut-
tamia ympäristöongelmia. Ne ovat lausunnon mukaan olleet pelkästään paikallisia ja
yksittäisiä. Itse kestävän kehityksen edistämisestä lausutaan myönteiseen sävyyn seuraa-
vasti: “Kestävän kehityksen periaatteiden huomioon ottaminen maatilataloudessa on kes-
keistä Suomessakin ja tätä varten on valmisteltu yhteistyössä valtion viranomaisten, maa-
taloustuottajien, maaseutuneuvonnan jne. kanssa yhteinen Maaseudun ympäristöohjelma.
Sen tavoitteita on täsmennetty laatimalla suositukset hyvistä viljelymenetelmistä viljeli-
jöille.” Suomen maatalouden osalta korostetaan lisäksi yhteistyössä eri viranomaisten
kanssa laaditun “Maaseudun ympäristöohjelman” merkitystä maatalouden ja kestävän

445. Heikki Haavisto (puheenjohtaja): Maasta kasvaa tulevaisuus. Puhe . MTK:n 75v Liittokokouk-
sessa, Lahdessa 14.6.1992. MT 6–7/92, 22–25.

446. Markku Tornberg (osastonjohtaja, MTK): Ympäristöpolitiikka. Ympäristöasiainseminaari.
MTK:n 75-vuotisliittokokous Lahdessa 12.–13.6.1992. MT 8/1992, 18–19.

447. Johannes Ijäs (jaostopäällikkö, MTK): Hyvät viljelymenetelmät ohjeistosta eväitä maatalouden
ympäristönsuojelulle. MT 5/1993, 12–13.

448. Lausunto ympäristöministeriölle YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin päätösten toimeenpa-
nosta 20.8.1993. MT 9/1993, 26–27.
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kehityksen yhteensovittamisessa. Myös uutisessa449 MTK:n johtokunnan elokuussa 1994
hyväksymästä “Ympäristö ja ruoka” -ohjelmasta kirjataan MTK:n toimia kestävän kehit-
yksen periaatteiden huomioimiseksi maataloudessa.

Lehdessä todetaan myöhemmin tyydytyksellä EU:n hyväksyneen Suomen ympäristö-
ohjelman, ja aihetta käsittelevässä uutisessa450 korostetaan omaehtoisuuteen perustuvan
neuvonnan merkitystä kestävän kehityksen edistämiseksi. Kestävän kehityksen käsite ote-
taan esille myös IFAP:in juhlakokousta selostavassa uutisessa451: “Yhteiskunnat kaikki-
alla maailmassa etsivät uusia teitä kohti oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää kehitystä.
Viljelijät ja viljelijäväestöt tarttuvat halukkaasti tähän haasteeseen. Me sitoudumme ravit-
semaan jatkuvasti kasvavan maailman väestön riittävällä ja laadukkaalla ruoalla; käyt-
tämään parhaita teknologian ja tutkimuksen tuottamia viljelymenetelmiä; hoitamaan
maatamme kestävästi, jotta maatalouden luonnonvarapohja pystyisi mukautumaan
viljelytoimissamme yleisesti hyväksyttyihin toimintatapoihin; työskentelemään maaseu-
dun elävyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.” Kokouksessa esitetään siis vahva kan-
nanotto siitä, että viljelijät noudattavat kestävän viljelyn periaatetta eri puolilla maailmaa.
Kyseessä on tietysti hyvin yleinen julkilausuma, jonka toteutumista käytännössä on hyvin
vaikea arvioida.

Maataloustuottajassa kiinnitetään toistuvasti huomiota myös maatalouden sosiaaliseen
kestävyyteen. Keskustelua viljelyn jatkajista ja sukupolvenvaihdoksista on käyty vuosi-
kymmenten ajan, mutta erityisesti EU:hun liittyminen ja sen seurauksena tapahtunut maa-
taloudessa toimivan väestön väheneminen kiinnitti asiaan myös valtioneuvoston huo-
mion. Pääkirjoituksessa452 vuodelta 1996 todetaan maatalouden sosiaalisesta kes-
tävyydestä viittaamalla ministeri Kalevi Hemilän johdolla toimineen maatalouspoliittisen
työryhmän loppuraporttiin. Raportissa päädyttiin mm. siihen, että “pitkällä aikavälillä
Suomen maatalouden kestävän menestymisen kannalta olennaista on nuorten, uusien yrit-
täjien kyky ja halu ryhtyä maanviljelijäksi”.

Puheenjohtaja Esa Härmälä palaa vuoden 1997 puheenvuorossaan453 sosiaalisesti kes-
tävän maatalouden teemaan. Itse asiassa Suomen maatalouden nähdään jo perustuvan kes-
tävään kehitykseen, mikä ilmentää hyvin staattista näkemystä kestävän kehityksen käsit-
teestä. Uhkana puheenvuorossa nähdään vain EU:hun liittymisen ja maailmanmarkkinoi-
den kehityksen mukanaan tuomat ongelmat. Tällainen paluu vanhaan retoriikkaan näkyy
myös eräässä seuraavan vuoden pääkirjoituksessa454. Kun aiemmin tällainen defensiivi-
nen retoriikka oli suuntautunut lähinnä valtion ja ympäristöministeriön toimenpiteisiin, on
kohteena nyt EU:n ympäristöpolitiikka ja tässä erityisesti ehdotettu nitraattidirektiivi, jota
viljelijäjärjestöt vastustivat muissakin EU-maissa (esim. Alphandéry & Fortier 2001,
316). Samanlainen suhtautumisen muutos näyttäisi esiintyvän myös valtiontaloutta ja
maataloustukia koskevassa retoriikassa. Tämä näkyy esimerkiksi MTK:n ehdotuksissa
koskien uuden hallituksen ohjelmaa: “Maatilatalous sekä maaseutu kohtaavat suuria muu-

449. Ympäristö ja ruoka (MTK:n johtokunta hyväksyi Ympäristö ja ruoka -ohjelman). MT 10/1994,
6–9.

450. EU hyväksyi Suomen ympäristöohjelman. MT 11/1995, 16.
451. Ruokaa, rauhaa ja kestävää viljelyä. MT 6/1996, 20.
452. Janne Tiiri: Päätösten perusteeksi pitkä aikaväli. MT 4/1997, 3.
453. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Pehmeiden arvojen puolesta, mutta kovaa. MT 12/

97, 4–5.
454. Naturasta rakennuslakiin. MT 5/1998, 3.
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toksia Agenda 2000 -esityksen toteutuessa. Maataloustuotannon jatkuvuus on turvattava
korvaamalla tuottajahintojen aleneminen täysimääräisesti ja korvattava luonnonolosuh-
teista sekä muista erityisongelmista aiheutuvat haitat Suomen maataloudelle kestävällä
tavalla. Maatalouden pitkäaikainen kansallinen tuki on turvattava. Hallituksen on toimil-
laan myös varmistettava nykyistä tasapainoisempi alueellinen kehitys ja näin estettävä
muuttotappiokuntien ja muiden syrjäisten alueiden peruspalvelujen heikentyminen. Alka-
vissa kansainvälisissä maatalouskauppaneuvotteluissa (WTO), EU:n laajentumisessa ja
EU:n kahdenkeskisissä kauppaneuvotteluissa mm. Mercosur-maiden kanssa Suomen
maatalouden ja elintarviketeollisuuden edut on turvattava.” 455 

Koventuva kanta EU:hun liittymisen jälkeen näkyy myös eräässä vuodelta 1999 olev-
asta MTK:n lausunnossa456, jossa verrataan Suomen ja muiden EU-maiden maataloutta
kestävän kehityksen näkökulmasta: “Suomen maatalous saa aikaan ja ylläpitää maatalou-
den ympäristöohjelman avulla selkeästi parempia ympäristövaikutuksia kuin mitä EU:n
ympäristölainsäädäntö edellyttää. Ohjelman avulla on mahdollista tukea maataloutta mm.
siitä, että se tuottaa turvallisten ja hyvälaatuisten elintarvikkeiden lisäksi käyttökelpoisia
virkistysvesi- ja luonnontilaisia pohjavesipalveluita yhteiskunnalle. Tästä kuluttajat eivät
suinkaan maksa korvausta viljelijöille elintarvikkeiden alhaisissa hinnoissa, joten tarpeel-
lisen ja riittävän korvauksen on tultava ympäristötuen kautta. Tämäntyyppisten palvelui-
den korvauksellisuus on myös EU:n komission kestävää maataloutta koskevan tiedoksi-
annon mukaista (Com(99)22).”

Myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta äänenpaino kovenee viljelijöiden talou-
dellisen aseman heikentymisen uhatessa ja hallituksen suunnitellessa 10–11 miljardin
markan verohelpotuksia. Härmälän mukaan tuolloinen sukupolvenvaihdosten “määrä joh-
taa tilamäärän romahtamiseen nykyisesi noin 80 000 tilasta runsaaseen 20 000 tilaan.
Sukupolvenvaihdosten määrän palauttaminen kestävälle tasolle on tehtävä ensisijaisesti
turvaamalla viljelijöiden taloudelliset toimintamahdollisuudet. Lisäksi sukupolven vaih-
doksiin liittyviä velvoitteita on kevennettävä. Nykyiset velvoitteet ovat kohtuuttomia joh-
tavat esimerkiksi tarpeettomaan peltomaan hinnan nousuun. Sukupolvenvaihdosten
perintö- ja lahjaverokohtelua on lievennettävä.” Edelleen korostetaan näkemystä, että kes-
tävään kehitykseen perustuva maatalous maksaa. Tätä käy korostetaan myös maataloutta
ja pohjavesikysymystä käsittelevässä artikkelissa457.

4.9.2 Luonnonmukainen tuotanto

Suomenkielessä vakiintunutta luomutuotannon eli luonnonmukaisen tuotannon käsitettä
voi pitkälti käyttää synonyymina muualla käytetyille käsitteille orgaaninen ja ekologinen
maatalous. IFOAM:in458 määritelmä luonnonmukaisesta viljelystä vuodelta 1990 kuuluu
(Schepel 1996, 236) seuraavasti: “Luonnonmukainen viljely on omavaraista ja tasapai-

455. MTK:n on esitykset hallitusohjelmaan. MT 3/99, 8–9.
456. MTK:n lausunto maatalouden ympäristöohjelmaluonnoksesta vuosille 2000–2006. MT 4/99,

14–17.
457. Kurt Hemnell (ympäristölakimies, MTK): Hyvä pohjavesi on myös maatalouden etu. MT 11/99,

19.
458. IFOAM (ks. http://www.ifoam.org/) on Saksassa toimiva, ”orgaanista maataloutta” edustavien

liikkeiden kansainvälinen liitto (IFOAM = International Federation of Organic Agriculture Mo-
vements). 
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noista maataloutta, joka perustuu mahdollisimman pitkälle paikallisiin luonnonvaroihin ja
jossa viljelytoimet sopeutetaan vallitseviin luonnonoloihin. Se ei kuitenkaan tuotantome-
netelmänä ole staattinen eikä valmis vaan dynaaminen ja kehittyvä. Tärkeintä luomuvilje-
lylle on holistinen, ekologinen perspektiivi.” Edelleen se “perustuu kokonaisnäkemyk-
seen, jossa maataloustuotannon ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset otetaan
huomioon niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Luonto ymmärretään kokonai-
suutena, jolla on oma itseisarvonsa. Ihmisellä on moraalinen velvollisuus harjoittaa maa-
taloutta niin, että se ei köyhdytä vaan säilyttää ja monipuolistaa luontoa.” Huomionarvoi-
sia määritelmässä ovat moraaliset ja poliittiset arvostelmat ja niihin sitoutuminen. Määri-
telmän mukaan luomuviljelijäksi ryhtyvältä edellytetään paitsi viljelytekniikoiden myös
maailmankatsomuksen muuttamista.

Määritelmän mukaan luonnonmukaiseen viljelyyn liittyy kuitenkin myös käytännölli-
siä tavoitteita eli luonnonmukaisessa viljelyssä “pyritään:

– tuottamaan riittävästi korkealaatuisia elintarvikkeita oikeudenmukaisesti jaettuna,
– antamaan viljelijälle kohtuullinen toimeentulo ja tyydytys työstä sekä turvallinen työ-

ympäristö,
– hoitamaan kotieläimiä niiden lajimukaisia tarpeita vastaavasti,
– luomaan monilajinen ja perimältään monipuolinen viljely-ympäristö säästeliääseen

uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön siten, että ympäristöhaitat jäävät mahdol-
lisimman pieniksi, parantamaan maan luontaista viljavuutta pitkällä aikavälillä,

– luomaan toimiva yhteys elintarvikkeiden tuottajien ja kuluttajien välille ja mahdolli-
simman suljettuihin ravinnekiertoihin sekä 

– aine- ja energiavirtojen minimointiin kytkemällä kaupunkiyhteisöjen, maatalouden ja
luonnontalouden toiminnat toisiinsa.” (Schepel 1996, 236–237.)

Näiden tavoitteiden taustalla on myös yhteiskunnallis-poliittisia ja moraalisia näke-
myksiä kuten oikeudenmukaiset jakoperiaatteet. Toisaalta siinä esiintyy myös ajatus
“kohtuullisesta toimeentulosta”, jonka määrittely on tietysti yhteiskunnallinen kysymys.
Näyttäisi siis siltä, että toimeentulo- ja jakokysymyksissä valtiolla ja Euroopan unionilla
on omat tehtävänsä luonnonmukaisen viljelyn käynnistämisessä, edistämisessä ja turvaa-
misessa.

Sitä mukaan kun maatalouden aiheuttamat ympäristöongelmat ovat saaneet huomiota,
on myös kiinnostus luomutuotantoa kohtaan on lisääntynyt. Saija Katila, joka tosin syyt-
tää MTK:ta roolia ympäristöongelmien vähättelystä ja luomutuotantoon siirtymisen jar-
ruttamisesta (Katila 1996, 116–118), toteaa luonnonmukaisen maataloustuotannon olevan
eräs mahdollinen ratkaisu maatalouden aiheuttamiin ympäristöongelmiin (ma, 108). Luo-
muviljelyllä on myös potentiaalista taloudellista merkitystä. Yhtäältä luomuviljelyn voi-
daan olettaa vähentävän tuotantoa sekä näin myös ylituotannon ja maataloustukien mää-
rää. Toisaalta luomutuotteilla saattaa olla huomattavaa menekkiä myös kansainvälisillä
markkinoilla. Samoin esimerkiksi presidentti Martti Ahtisaari totesi vuonna 1996 Maa-
seudun Tulevaisuuden haastattelussa459 luomuviljelyn laajuuden riippuvan “ihan ratkai-
sevasti siitä, miten näillä hinnoilla pystymme tuotantoa myymään. Onko vastaus
luomussa ja puhtaiden elintarvikkeiden tuotannossa, antaako se meille uuden avauksen
saasteiden lisääntyessä?”

459. Mikko Vesa ja Heikki Vuorela 1996. Presidentti Martti Ahtisaari toivoo laajaa yhteisymmärrys-
tä: Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelun aika on ohi. Maaseudun Tulevaisuus 23.3.1996.
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Luomutilojen määrä kymmenkertaistui Suomessa aikavälillä 1985–90, kun se nykyi-
sen Euroopan unionin alueella vain kaksinkertaistui. Luomutilojen määrän kasvu oli Suo-
messa kuitenkin hieman hitaampaa vuosina 1990–94. (Michelsen 2001, 14.) Erojen tasoit-
tuminen selittynee sillä, että luomutuotanto käynnistyi Suomessa hieman varhaisemmin
kuin muualla Euroopassa. Esimerkiksi Kreikassa, Irlannissa ja Portugalissa luomutilojen
määrä verrattuna kaikkien tilojen määrään oli hyvin marginaalinen verrattuna tilojen
kokonaismäärään. Tosin Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Ruotsissa ja Tanskassa oli jo
vuonna 1985 vakiintunutta luomutuotantoa, kun Suomen luomutuotanto käynnistyi pää-
asiassa vasta 1980-luvun lopulla. Vielä vuonna 1985 Suomen osuus nykyisen Euroopan
unionin viidentoista maan luomutilojen määrästä oli vajaan prosentin, mutta vuonna 1997
jo viitisen prosenttia (ks. mt, 14; ks. tarkemmat tiedot luomutilojen määrän kehityksestä
eri EU-maissa vuosina 1985–1998 liitteestä 3).

Taulukko 9. Luonnonmukainen tuotanto Suomessa 1990-luvulla460.

Luomuviljelyn osuus maatalouden kokonaistuotannosta on kuitenkin toistaiseksi pysy-
nyt melko alhaisena, vaikka 1990-luvun alusta lähtien se on ollut nopeassa kasvussa. Luo-
mutuotanto oli 1990-luvun puolivälissä lähes kokonaisuudessaan viljan, vihannesten, yrt-
tien ja muiden kasvisten tuotantoa. Luonnonmukaista kotieläintuotantoa harjoitettiin tuol-
loin vain sadalla tilalla. Luomutuotannon jatkojalosteista jauhot, hiutaleet ja ryynit muo-
dostivat lähes puolet sekä marja- ja vihannessäilykkeet noin viidenneksen. Luonnonmu-
kaisesti tuotettujen maitotuotteiden osuus oli 3,4 ja lihajalosteiden osuus 4,1 prosenttia
kaikista jatkojalosteista. (Luoto - Ruuskanen - Susiluoma 1996, 53–55.)

Uusimpien tietojen mukaan luomutilojen osuus kaikista aktiivitiloista kohosi puolesta
prosentista kuuteen prosenttiin vuosina 1990–1999 (Lehtinen ja Salo 2000, 11). Merkille-
pantavaa edellisen taulukon pohjalta on, että luomutuotantoon siirtyneet tilat ovat Suo-
messa – kuten muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa (Padel 2001, 44–45) –melko suuria.
EU-maista tehdyn tutkimuksen mukaan ne ovat itse asiassa keskimäärin jopa suurempia
kuin tavanomaista viljelyä harjoittavat tilat (ma, 45). Tämä perustunee siihen, että luomu-
tuotannolle on ympäristötukien ohella olennaisen tärkeitä myös muut eli pinta-alaan ja
eläinten määrään sidotut maatalouden EU-tuen muodot. Sirenin (2001, 96) pienten tilojen
viljelijöiden asenteita käsittelevän haastattelututkimuksen461 mukaan luomuviljely ei ole
“pienten perheviljelmien omaksuma vaihtoehto”. Luomutuotannosta kiinnostuneita tosin

Hehtaaria 1994 1998 1999 2000
 Luomuhyväksytty ala 19 351 83 836 100 084 117 235
 Siirtymävaiheessa oleva ala 6 481 42 340 36 581 30 188
 Kokonaisluomuala 25 832 126 176 136 665 147 423
 Luomuala/tila 14,2 25,4 26,8 28,2
 Luomutiloja, kpl 1 818 4 975 5 197 5 225

460. Finfood, Suomen Ruokatieto ry, Uutistoimitus: Tietovakka 2001: http://www.finfood.fi/finfood/
ff.nsf/1/FC97068F003E1BECC2256AB500291AA2?opendocument (Lähde: Kasvintuotannon
tarkastuskeskus.)

461. Tutkimus toteutettiin eräissä Pohjois-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Savon kunnissa. Siinä
haastateltiin kaikkiaan sataa pienillä perheviljelmillä työskentelevää naista ja 50 miestä, joista
48 oli haastateltujen naisten puolisoita. (Sireni 2001, 22.)
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oli vain joka viides. Viidennes haastatelluista naisista ja kolmannes miehistä katsoi, ettei
luomutuotanto ole kannattavaa. Kotieläintaloutta harjoittavat viljelijät olivat harvemmin
kiinnostuneita luomuviljelystä kuin kasvinviljelijät, mikä Sirenin mukaan johtui osin
nykyisestä, luomun kasvinviljelyä suosivasta tukipolitiikasta. Toisaalta myös kotieläinta-
louden luomutuotteiden markkinointi nähtiin heikommin kehitetyksi kuin kasvinviljelyn.
(Sireni 2001, 97.)

Viljelijät ovat perinteisesti suhtautuneet varsin nihkeästi luomutuotantoon siirtymiseen.
Tämä näkyy myös 1980-luvun alun Maataloustuottajan sivuilta. Seija Katilan (1996,
108–109) mukaan tähän olemassa kaksi eri selitystä. Yhtäältä viljelijöiden maalle ja luon-
nolle antamat merkitykset ja tunteenomainen suhtautuminen maata kohtaan muodostavat
hyvin monimutkaisen kokonaisuuden, johon ei liity käsitystä ympäristön pilaamisesta.
Maataloustuottajan sivuilla viljelijät nähdäänkin usein “luonnonsuojelijoina” ja “ulko-
puolisten” puuttuminen maataloutta ja siihen liittyviä ympäristökysymyksiä kohtaan on
katsottu asiantuntemattomaksi. Edelleen vahvana perusteena luomutuotantoon siirtymistä
vastaan nähtiin ainakin aluksi, että siirtyminen alentaa tuottavuutta ja maatalouden tuloja.
Näin ollen luomuun siirtymiselle ei ole nähty olevan olemassa erityistä perustaa eikä vil-
jelijöitä ole siihen myöskään erityisesti kannustettu. Katilan (ma, 109) mukaan luomusta
välittyikin aiemmin viljelijöiden keskuuteen hvyin negatiivinen kuva. Tämän lisäksi luo-
muun siirtyminen merkitsee käytännössä myös – tuotantorakenteen radikaalin muuttami-
sen näkökulmasta – lisäponnistuksia. Se edellyttää uutta tietoa, teknisten välineiden ja
kemikaalien käytössä tapahtuvaa muutosta. Samoin se merkitsee usein myös fyysisen työ-
panoksen lisäämistä ja työhön liittyvien fyysisten rasitusten lisääntymistä.

Miksi sitten viljelijät ovat siirtyneet luomutuotantoon? Susanne Padel (2001, 46) on
jaotellut syyt henkilökohtaisiin motiiveihin ja maatalouden rakenteista juontuviin tekijöi-
hin. Henkilökohtaiset motiivit hän jakaa terveydestä huolehtimiseen, mikä liittyy omiin ja
perheen terveysongelmiin ja ergonomisiin tekijöihin. Näitä ovat myös yleisempi huoli
ympäristöstä, ruoan laadusta, luonnonsuojelusta ja yleensä maaseudun kehityksestä. Maa-
talouden rakenteista johtuvia tekijöitä ovat yhtäältä tekniset, maan viljavuusuhkiin ja
eroosioon sekä eläinten terveyteen ja hoitoon liittyvät, kysymykset. Toisaalta siirtymistä
luomutuotantoon ohjaavat myös taloudelliset tekijät: pyrkimys tuotannon rahoitusongel-
mien ratkaisuun, tilanpidon jatkuvuuden turvaamiseen, kustannussäästöihin ja tulojen
lisäämiseen tiloilla tapahtuvan myynnin avulla.

Makrotasolla luomutuotantoon siirtymiseen vaikuttavat Euroopan unionin luomutuo-
tantoa käsittelevien tutkimusten (Michelsen et al. 2001, 151) mukaan muutkin tekijät.
Siirtyminen edellyttää nimittäin tiettyä teknistä kapasiteettia eli vaadittavaa tiedon, taidon
ja teknologian tasoa, rohkaisevaa maatalouspolitiikkaa ja riittävää luomutuotteiden
kysyntää. Vesa Kallion (1998, 7–8) mukaan luomutuotantoon siirtymiseen ovat vaikutta-
neet sekä ympäristölliset että taloudelliset tekijät. Taloudellisista tekijöistä korostui vuo-
den 1995 alusta lähtien lähinnä luomutuotannolle maksettavat siirtymäkauden tuet. Muina
merkittävinä tekijöinä Kallio mainitsee mahdolliset tulevaisuudessa saatavat hyödyt. Luo-
mutuotantoon siirtyminen olisi siis eräs keino varautua erilaisiin tuleviin, maataloutta kos-
keviin epävarmuustekijöihin.

Taloudellisten tekijöiden ohella luomutuotantoon siirtyminen edellyttää myös riittäviä
institutionaalisia edellytyksiä eli sitä, että on olemassa tahoja, jotka ovat kiinnostuneita
luomutuotannon kaikinpuolisesta kehittämisestä niin tuotannon, jalostuksen kuin markki-
noinninkin osalta. Michelsen ja kumppanit (Michelsen et al. 2001, 170–175) näkevät luo-
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mutuotantoon siirtymisen etenevän yhteiskunnallisella tasolla viidessä eri vaiheessa, joita
ovat:
a) luomutuotantoyhteisön syntyminen,
b) luomutuotannon poliittinen tunnustaminen, mikä edellyttää sen käsitteellistä erotta-

mista muusta maataloustuotannosta ja käytännössä myös luomutuotannon konkreetti-
nen määrittely (tuotteiden sertifiointi ja merkintä),

c) luomutuotannon taloudellinen tukeminen,
d) yhteistyön syntyminen luomutuottajien ja muun maatalousyhteisön välille sekä
e) luomutuotteiden markkinoiden muodostuminen osana elintarvikemarkkinoita.

Tarkasteltaessa luomutuotannon kehitystä eräs jako luomutuottajien välillä kulkee
siinä, onko kyse luomutuotannon pioneereista vai toisen aallon edustajista. Pioneereilla
oli yleensä vahva ideologinen tausta ja he tulivat alalle perinteisten maatalouden organi-
saatioiden ulkopuolelta. Näillä pioneereilla on myös omat järjestönsä kuten Suomessa esi-
merkiksi Biodynaaminen Yhdistys. Toisen aallon edustajat ovat taas taloudellisia näkö-
kohtia korostavia ja markkinaorientoituneita tuottajia. Viimeksi mainittuihin kuuluu paitsi
tuottajia myös luomutuotteiden markkinointiin ja jatkojalostukseen erikoistuneita toimi-
joita. Markkinaorientaatio, jota voidaan pitää lähtökohdiltaan reaktiivisena, on tuonut
myös mukanaan paineita luomutuotannon sääntöjen ja luomutuotteiden sertifioinnin höl-
lentämiseksi. (Mononen jm. 1999, 80–81; ks. myös Michelsen 2001, 5 ja 7–8.)

Ennen EU:hun liittymistä luomutuotannon tukeminen oli Suomessa, verrattuna esimer-
kiksi Itävaltaan ja Ruotsiin, melko olematonta. Itävallassa luomutuotantoa kehitettiin
nimenomaan varauduttaessa Euroopan unioniin siirtymiseen ja maatalouden uusiin tuki-
muotoihin (Michelsen et al. 2001, 156) samalla, kun esimerkiksi MTK keskitti voimansa
liittymisen vastustamiseen. Itävallasta onkin Tanskan ohella tullut Euroopan johtavia luo-
mutuottajia. Luomutuotantoon siirtyminen sai Suomessa pontta erityisesti EU:hun liitty-
misen jälkeen. Tuolloin kannattavuuserot olivat uusien tukimuotojen myötä useilla maata-
loustuotannon aloilla kääntyneet jopa luomutuotannolle edullisemmiksi. Lehtinen ja Salo
(2000, 11) toteavat, että uuden tukipolitiikan ansiosta maito-, naudanliha- ja viljatilojen
kannattavuus luomutuotannossa oli yhtä hyvä kuin tavanomaisessa tuotannossa, mutta
sianlihan ja puutarhatuotteiden tuottaminen oli jopa kannattavampaa tavanomaisessa tuo-
tannossa. Näin ollen kannattavuus ei ainakaan kaikilla maataloustuotannon aloilla enää
olisi niin “itsestään selvä” kuin vielä 1980-luvun alkupuolella otaksuttiin.

Unioniin liittymisen jälkeen myös luomutuotteiden merkitseminen sai kiinteämmät
muotonsa (ks. esim. Miettinen jm. 1997, 52–53). Luomuliiton Leppäkerttumerkin
(Luomu®) ohella alettiin käyttää virallista tarkastusmerkintää “Luonnonmukainen maata-
loustuotanto- ETY:n valvontajärjestelmä/Ekologiskt jordbruk -EEG’s kontrollsystem”
(mt, 53–54). Luonnonmukaisia elintarvikkeita tuottavan viljelijän on täytettävä tietyt
ehdot (mt, 53) ja kuuluttava näin Kasvintuotannon Tarkastuskeskuksen (KTTK) pitämään
rekisteriin, jossa on tiedot kaikista luonnonmukaista kasvintuotantoa harjoittavista tiloista.
Rekisteriin hyväksymisestä päättävät työvoima- ja elinkeinokeskuksissa toimivat luon-
nonmukaisen maataloustuotannon tarkastuslautakunnat (Koikkalainen jm. 2000, 32).

Berningerin, Tapion ja Willamon (1996, 278–279) mukaan edellä mainittujen kahden
merkin lisäksi Suomessa ovat lisäksi käytössä kansainväliset, luomutuotannon pioneerien
Biodyn- ja Demeter -merkit biodynaamisesti viljeltyjen tuotteiden merkintää varten. Näi-
den merkkien myöntäminen perustuu eri kriteeristöön kuin muiden ekologisesti viljelty-
jen tuotteiden merkintä. Biodynaamisesti viljeltyjen elintarvikkeiden osalta Biodyn
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-merkki voidaan myöntää tuotteille, jotka täyttävät vain osan Demeter -merkin ehdoista.
Merkin myöntämisestä ja tuotannon valvonnasta vastaavat tietyt alan organisaatiot kuten
Ruotsissa Svenska Demeterförbundet (Arman ja Pettersson 1983, 71). Berninger, Tapio ja
Willamo (mt, 178–179) toteavat tavanomaisen luomuviljelyn perustuvan lähinnä ekologi-
seen ajatteluun. Sen sijaan biodynaamisen viljelyn käsite perustuu Rudolf Steinerilta
peräisin olevaan antroposofiseen filosofiaan (esim. Arman ja Pettersson 1983, 8–9), johon
liittyy mystisiä ajatuksia esimerkiksi taivaankappaleiden liikkeistä ja erilaisten preparaat-
tien käytöstä. Luonnonmukaisen ja biodynaamisen viljelyn välillä on paljon eroja ja niitä
harjoittavien viljelijöiden ja yhdistysten välillä on esiintynyt usein erilaisia kiistoja.

Luomuviljelystä onkin kansainvälisessä kirjallisuudessa alettu käyttää nimitystä ekolo-
ginen viljely, mikä viittaa sen eroihin biodynaamisesta viljelystä. Yleisnimikkeenä moder-
nista maataloudesta poikkeavalle viljelylle käytetään orgaanisen viljelyn käsitettä (esim.
Michelsen et al. 2001, 4–7). Se sisältää niin biodynaamisen, ekologisen kuin muunkin
vaihtoehtoisen, modernista maataloudesta poikkeavan viljelyn. Jatkossa käytän luomuvil-
jelyn käsitettä orgaanisen – joko yhteiskunnallisesti (ml. EU-säännökset) tai järjestöperus-
teisesti, kuten em. Biodyn- ja Demeter-merkkien avulla, määritellyn – viljelyn synonyy-
mina.

Lehtinen ja Salo (2000) ovat tutkineet kyselyyn ja maatalousrekisteritietoihin perus-
tuen tavanomaisia menetelmiä käyttävien viljelijöiden sekä varhain ja myöhemmin luo-
mutuotantoon siirtyneiden välisiä eroja innovaatioiden diffuusioteorian näkökulmasta
Pohjois-Karjalassa 1990-luvun lopulla. Luomutilojen ja muiden tilojen koossa ei
1990-luvun lopulla ollut tilastollisesti merkittäviä eroja. Luomuviljelijät olivat muihin vil-
jelijöihin verrattuna paremmin koulutettuja sekä koulutuksellisesti, tiedollisesti ja sosiaa-
lisesti aktiivisempia. Toisaalta heillä oli kuitenkin keskimääräistä vähemmän kokemusta
maanviljelystä. (Lehtinen ja Salo 2000, 15–17 ja 20.) 

Verratessaan aiemmin (ennen vuotta 1991) ja myöhemmin (vuonna 1991 ja sen jäl-
keen) luomuviljelyyn siirtyneitä Lehtinen ja Salo löytävät joitain huomionarvoisia eroja.
Ensiksikin myöhemmin luomutuotantoon siirtyneet tilat ovat eri indikaattorein mitattuna
suurempia kuin aiemmin luomuviljelyyn siirtyneet. Toiseksi myöhemmin luomuviljelyyn
siirtyneiden keskuudessa luomutuotannon aloittaminen oli muita useammin seurausta
uusista tukimuodoista. Tämä ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, etteikö myös myö-
hemmin luomutuotantoon siirtyneillä olisi ollut muitakin kuin taloudellisia motiiveja.
(Lehtinen ja Salo 2000, 18–19.)

Lehtinen ja Salo (2000, 29) toteavat, että “taloudellisilla tekijöillä eli harjoitettavalla
maatalouspolitiikalla on ratkaiseva merkitys luomuviljelyn leviämiselle. He toteavat
myös innovaatioiden diffuusioteorian käsitteistöön perustuen, että varhaisille omaksujille
luomuviljely on ollut enemmänkin sosiaalinen kuin tekninen innovaatio. Innovaatioiden
diffuusioteoriassa onkin mielenkiintoisella tavalla erotettu toisistaan innovaatioiden tekni-
nen (hardware) ja sosiaalinen (software) aspekti, joista viimeksi mainittu liittyy erilaisiin
aatteellisiin ja ideologisiin suuntauksiin (ma, 21). Yleisemminkin ympäristönäkökohtien
huomioimisessa niin maataloudessa kuin muillakin elämänaloilla voisi väittää olevan
kyse enemmän sosiaalisista kuin teknisistä innovaatioista. Toisaalta innovaatioihin kui-
tenkin liittyy myös tekninen puoli. Niinpä ympäristöaatteiden omaksuminen on helpom-
paa silloin, kun se ei edellytä tuotantoon tai muuhun elämään liittyvien teknisten koneis-
tojen tai prosessien radikaalia muuttamista.
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MTK:n suhtautumista luomutuotantoon voi odottaa tutkia edellä esitettyä, luomutuo-
tanto- ja muun maatalousyhteisön välisen keskusteluyhteyden muodostumisprosessin
taustaa vasten. Maataloustuottajassa keskustelu luomusta alkaa jo ympäristövuonna
1980, vaikka oletettavasti tätä keskustelua on käyty aiemminkin. Ensimmäiset kommentit
luonnonmukaisesta tuotannosta löytyvät nuorten tuottajain Anjalankoskella järjestämän
“Maatilatalous ja ympäristö” -seminaarin alustuksista, joista luomutuotantoa käsiteltiin
professori Martti Markkulan462 ja emäntä Raili Puhakan463 alustuksissa.

Keskustelun käynnistyttyä ja tietoisuuden lisäännyttyä kemiallisten torjunta-aineiden
haitallisista vaikutuksista, Markkula näkee koko kemiallistuneen maatalouden olevan
vaakalaudalla. Tässä Markkula näkee olevan potentiaalisen sosiaalisen tilauksen luonnon-
mukaisemmalle tuotannolle. Raili Puhakka tosin käytännön viljelijänä suhtautuu “biologi-
seen viljelyyn” vielä melko epäilevästi perustaen näkemyksensä taloudellisiin seikkoihin.
Hän ei “usko, että viljelijöillä on sinänsä mitään vastaan ns. luonnonmukaisia viljelyme-
netelmiä mutta korostaa, että luomuun siirtyminen edellyttää myös heidän “toimeentulo-
kysymystensä” pohdintaa. 

Puhakan mukaan siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon alentaisi tuntuvasti satota-
soa ja viljelijöiden tuloja. Tämä taas edellyttäisi luonnonmukaisen maatalouden korkeam-
paa hintatasoa verrattuna modernin maatalouden tuotteisiin. Tästä Puhakka kuitenkin
toteaa, että “kuluttajat eivät yleisesti ottaen ole kuitenkaan halukkaita maksamaan ruoasta
nykyistä korkeampaa hintaa”. Ongelmaksi Puhakan mukaan jääkin se, “kuka maksaa”
siirtymisen luonnonmukaiseen tuotantoon. Hänen mukaansa luonnonmukaisesti tuote-
tuille elintarvikkeille on olemassa erikoistunutta kysyntää eli jotkut olisivat valmiita mak-
samaan korkeampaa hintaa “luontaistuotekauppojen erikoistuotteista”. Kysyntä on kuiten-
kin hänen mukaansa niin vähäistä, ettei tällä ole merkitystä maataloustuotannon “koko-
naisuuden kannalta”. Luottaessaan suomalaisten maataloustuotteiden korkeaan laatuun
Puhakka varoittaa myös luonnonmukaisten ja tavanomaisten maataloustuotteiden vastak-
kainasettelusta, koska eräiden selvitysten mukaan “suomalaiset elintarvikkeet ovat erittäin
korkealuokkaisia”. Hänen mukaansa “julkisen sanan ja viranomaisten” tulisikin “välttää
vääristeltyjä tietoja ja pelottelua”. Hänen mukaansa modernein menetelmin tuotetut elin-
tarvikkeet ovat “todennäköisesti yhtä puhtaita ja terveellisiä” kuin luonnonmukaisesti tuo-
tetut. Tähän ajatteluun liittyvää modernin ja luonnonmukaisen maatalouden “yhdistämis-
strategiaa” on toteutettu EU-tuen osalta esimerkiksi Irlannissa (ks. Michelsen 2001, 5–6),
jossa luonnonmukaisen tuotannon liike on – huolimatta sen modernin maatalouden vas-
tustuksesta – integroitu tavanomaisen tuotannon järjestelmään, jonka puitteissa jatketaan
myös tavanomaista tuotantoa (mt, 6).

1980-luvulla päähuomio Maataloustuottajassa oli puolustustaistelussa yhtäältä suh-
teessa maatalouden aiheuttaman ympäristökuormituksen määrään ja toisaalta suhteessa
luonnonsuojeluun. Luomutuotantoa koskevat lausunnot ovat useimmiten pelkästään tote-
avia, ja ainoassa 1980-luvulla ilmestyneessä luomutuotantoa käsittelevässä artikkelissa464

se nähdään “yhtenä erikoistumismuotona” muiden joukossa. Artikkelissa todetaan, että
“luonnonmukaisen, biologisen, orgaanisen, ekologisen ja biodynaamisen viljelyn” suo-
sion kasvaneen julkisessa keskustelussa” ja “poliittisissa puheenvuoroissa”. Tämän

462. Martti Markkula: Maataloustuotanto ja ympäristö (alustus). MT 7–8/80, 26–27.
463. Emäntä Raili Puhakka: Ympäristökysymykset viljelijän silmin. MT 9/80, 16–18.
464. Jouko Tikkanen (MMK): Luonnonmukainen viljely yksi erikoistumismuoto. MT 8/84, 5–7.



291
seurauksena “hallitusohjelmaankin on sisällytetty lausuma tämän viljelymuodon edis-
tämisestä”. Siinä todetaan myös, että vuonna 1984 hieman aiemmin oli valmistunut luon-
nonmukaisen viljelyn toimikunnan “yksimielinen mietintö”. Siinä todetaan, että “luon-
nonmukaiseen viljelyyn on syytä suhtautua myönteisesti, vaikka sen merkitys on
vähäinen ja tällä tavoin tuotetut tuotteet eivät eroa laadultaan tavanomaisista tuotteista”.
Merkityksen vähäisyyttä artikkelissa korostetaan sillä, että luomuviljelyyn käytetty pel-
toala oli tuolloin vain 1000 hehtaaria, mikä edusti vain 0,4 promillea kokonaisviljelyalasta
ja että tämä osuus on huomattavasti pienempi kuin monissa muissa Euroopan maissa.

Tavanomaisten tuotteiden “luonnonmukaisuutta” perustellaan sillä, että Suomessa ei
käytetä paljoa torjunta-aineita ja kasvit eivät “myöskään tunne ravinteiden alkuperää, oli-
vatpa ne kompostista tai synteettisesti valmistetuista lannoitteista”. Tässä suhteessa perin-
teistä viljelyä kannattavien käsitykset luonnonmukaisen tuotannon alkuvaiheissa poikkea-
vat Suomessa Johannes Michelsenin antamasta kuvasta orgaanisesta eli luonnonmukai-
sesta viljelystä. Michelsen (2001, 3) toteaakin, että “ainakin Pohjois-Euroopassa”
orgaaninen viljely määritellään vastakohtana perinteiselle viljelylle.

Tikkasen artikkelissa464 todetaan luonnonmukaisen tuotannon mahdollisuuksista,
kuinka “merkittävä osa kuluttajista haluaa lapsuusmuistoissa olevin menetelmin tuotettuja
tuotteita” ja ovat “myös valmiita maksamaan niistä hyvän hinnan.” Toisaalta monilla
tiloilla etsitään uusia, korkeampia tuottajahintoja tarjoavia erikoistumismuotoja, joista
luonnonmukainen tuotanto on yksi mahdollinen. Luonnonmukaisesti viljeltyjen tuottei-
den markkinoinnissa todetaan vielä olevan kehittämisen varaa. Kuluttajillakin on usein
virheellisiä käsityksiä luomutuotteista: “Kuluttajat ovat käsittäneet luonnonmukaisesti vil-
jellyiksi tuotteiksi määrittelystä huolimatta kaikki luontaistuotekauppojen valmisteet.
Myös toreilla ja elintarvikemyymälöissä myydään vaihtoehtoisia viljelymenetelmiä
kuvaavilla termeillä tuotteita, jotka eivät täytä luonnonmukaisen viljelyn viljelyehtoja.
Toimikunnan käsityksen mukaan kuluttajasuoja on nykyisin heikko ja luonnonmukaisten
tuotteiden markkinoinnissa on runsaasti epäkohtia.” Myös Michelsen (2001, 5) toteaa,
että alkuaan luomutuotteiden markkinointia hallitsivat suuret kansainväliset elintarvike-
alan yritykset.

Luonnonmukaiseen tuotantoon liittyvät läheisesti myös luontaistuotteet, joissa on kyse
eräänlaisista täsmäelintarvikkeista erilaisten terveydellisten haittojen ehkäisemiseen ja
parantamiseen. Samalla myös implisiittisesti usein oletetaan, että luontaistuotteet ovat
luonnonmukaisesti tuotettuja, mikä aina ei tietysti pidä paikkaansa. Ehdotuksiin uusista
asetuksista koskien luontaistuotteita (ehdotukset erityisvalmisteasetukseksi ja elinkeino-
hallituksen maksuasetukseksi) MTK suhtautuu lausunnossaan465 kauppa- ja teollisuus-
ministeriölle vuoden 1982 lopulla periaatteessa myönteisesti. Lausunnossa todetaan, että
luontaistuotekauppojen ja elintarvikemyymälöiden luontaistuoteosastojen myynti on
lisääntynyt nopeasti ja että nopeimmin myyntiä kasvattaneet luontaistuotealan erityis-
valmisteet olivat lähes yksinomaan tuontitavaraa. Voimassa olleissa asetuksissa todettiin,
että “erityisvalmisteille ei saa ilmoittaa lääkkeenomaista käyttötarkoitusta”. Niiden mark-
kinointi oli kuitenkin perustunut valmisteiden “terveellisyyteen ja parantavaan vaikutuk-
seen”. Lausunnon mukaan “samanaikaisesti on normaalit elintarvikkeet asetettu kyseen-
alaisiksi ihmisen terveyden kannalta”. MTK:n mukaan erityisvalmisteasetus hälventäisi
tätä ristiriitaa, ja näin kuluttajat saisivat “valvottua ja asiallista tietoa”. Myös maksuase-

465. Luontaistuotteille uusia asetuksia 17.11.1982. MT 12/82, 28–29.
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tusta MTK pitää perusteltuna, “sillä elintarvikelain alaiset rekisteröitävät erityisvalmisteet
tulee saattaa samaan asemaan kuin apteekkitavaralain alaiset valmisteet”. Erityisvalmis-
teet hinnoitellaan lausunnon mukaan kalliimmiksi kuin normaalit tuotteet. Tästä syystä
elinkeinohallituksen tulisi MTK:n mukaan kiireisesti asettaa “laatunormit, joiden mukai-
sesti erityisvalmisteiden edellytettäisiin olevan puhtaita vieraista aineista ja mikrobiol-
ogisesti täysin vaarattomia”. Nämä normit voisivat MTK:n mukaan avata “suomalaisille
tuotteille … myös merkittäviä vientimahdollisuuksia”.

Lausunnossaan466 maa- ja metsätalousministeriölle toisen luonnonmukaisen viljelyn
toimikunnan mietinnöstä vuonna 1987 MTK toteaa ensimmäisen luonnonmukaisen vilje-
lyn toimikunnan ehdottaneen vuonna 1984 “luonnonmukaisen viljelyn ja näin tuotettujen
tuotteiden markkinoinnin valvontajärjestelmää”. Sen tarkoituksena oli ollut “vähentää
kuluttajain harhaanjohtamista ja epätervettä kilpailua sekä luoda monille pienille tiloille
luonnonmukaisesta viljelystä toimeentulon lähde”. Ehdotukset olivat kuitenkin jääneet
kannatuksen puuttuessa toteuttamatta. MTK toteaa, että luonnonmukainen viljely on
“vakiinnuttanut asemansa”. Toisen toimikunnan mietintö on MTK:n mukaan “laaja ja
seikkaperäinen”. Lausunnon mukaan luonnonmukaisen tuotannon tutkimus, opetus ja
neuvonta voidaan toteuttaa “pääsääntöisesti … nykyisissä tutkimus-, opetus- ja neuvonta-
organisaatioissa”. MTK katsoo, että soveltavaan tutkimukseen tarvitaan lisää resursseja,
ja että “toimikunnan esitykset luonnonmukaisen viljelyn opetuksen kehittämiseksi ovat
perusteltuja”. Lausunnossa korostetaan kuitenkin neuvonnan keskittämistä olemassa ole-
vaan maatalouden neuvontatoimintaan kustannusten ja neuvonnan ristiriitaisuuksien vält-
tämiseksi. 

1990-luvun alussa puheenjohtaja Heikki Haavisto avaa keskustelun luonnonmukai-
sesta maataloudesta puheessaan467 maataloustieteen päivillä Helsingissä maaliskuussa
1990 toteamalla: “Luonnonmukaiset tuotteet saattavat tulevaisuudessa tarjota maatalou-
dellemme mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Kokemukset EY:n alueelta viittaavat siihen,
että kyseessä ovat maksukykyisten kuluttajien muodostamat vakaat markkinat. Alan tutki-
mukseen pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Luomututkimuksen siirtyminen
Maatalouden tutkimuskeskuksen alaisuuteen avaa tässä suhteessa uusia näköaloja.” Haa-
viston puheenvuorossa luonnonmukainen tuotanto nähdään ensi kertoja Suomen maata-
louden mahdollisuutena, kun sitä oli aiemmin pidetty lähinnä harrasteluna. Yhtäältä luo-
mutuotteiden markkinat oli nähty epävarmoina ja suppeina. Toisaalta luonnonmukaiseen
tuotantoon siirtymisen nähtiin vähentävän tuottavuutta ilman, että hintoja voitaisiin
kohottaa riittävästi.

Seuraavan vuoden toukokuun numeron artikkelissa468 esitelläänkin luomuviljelyn tilaa
ja mahdollisuuksia. Sen mukaan luomutuotannon “vannoutuneita kannattajia” tuottajien
ja kuluttajien keskuudessa ei “voi missään tapauksessa väheksyä”. Tavoitteena luomutuo-
tannon lisäämisessä on artikkelin mukaan ennen muuta tuonnin korvaaminen, joskin
myös vientimahdollisuuksia on artikkelin mukaan olemassa. Houkuttimena luonnonmu-

466. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnonmukaisen viljelyn toimikunta II mietinnöstä
14.5.1987. MT 6/87, 29.

467. Heikki Haavisto (lyhennelmä puheesta Suomen Maataloustieteellisen Seuran maataloustieteen
päivillä 7.3.1990 Helsingissä): Uudet haasteet maataloudelle ja maataloustutkimukselle. MT 4/
1990, 18–20.

468. Juha Ruippo (kylvösiemenasiamies, MTK): Luonnonmukaisen viljelyn nykytila ja tulevaisuus.
MT 5/91,12–13.
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kaiseen tuotantoon siirtymiseksi käytössä oli siirtymävaiheen tuki, joka oli 2800 markkaa
“kolmena vuotena siirtymävaiheessa olevaa peltohehtaaria kohti”. Tällaiset tuet luomu-
tuotannolle oli otettu ensimmäisenä käyttöön Tanskassa vuonna 1987. EU:ssa ensimmäi-
set standardit luonnonmukaiselle kasvituotannolle asetettiin vuonna 1991 ja eläintuotan-
nolle vuonna 1999. Luonnonmukaisen maatalouden tukeminen alkoi EU:ssa vuoden 1992
yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP) koskevassa uudistuksessa, jonka tavoitteena oli
yhtäältä leikata maataloustuen kokonaismäärää ja toisaalta suunnata maatalouspolitiikkaa
ympäristöpolitiikan suuntaan (Michelsen 2001, 4 ja 9).

Artikkelissa468 viitataan myös selvityksiin, joiden mukaan 10 prosenttia ostajista on
“valmiita maksamaan luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista 30 prosenttia enemmän
kuin vastaavasta tavanomaisesti tuotetusta tuotteesta”. Mainitun tuen maksaminen tapah-
tuu vain siirtymävaiheessa, koska noin 30 prosentin hinnan korotuksen katsotaan jatkossa
korvaavan siirtymävaiheen kustannukset. Siirtymävaiheen tukihakemusten perusteella
kirjoittaja arvioi, että “muutaman vuoden kuluessa meillä tulee olemaan luonnonmukai-
sesti viljeltyä peltoa … noin 13000 hehtaaria”. Näin ollen vuoden 1990 tilanteeseen ver-
rattuna “tuotantoala lähes kymmenkertaistuu lähimmän 4–5 vuoden kuluessa”.

Edellisessä kuussa oli ilmestynyt professori Martti Markkulan vetämän työryhmän
mietintö, jossa keskityttiin aiempia mietintöjä selkeämmin “luonnonmukaisen viljelyn
tarkkailun kehittämiseen”. Niinpä artikkelissakin kiinnitetään huomiota tähän asiaan, jotta
kuluttaja voi varmistua tuotteen luonnonmukaisuudesta ja jotta luomutuottaja voi varmis-
tua epäterveeltä kilpailulta: “Luonnonmukaisen elintarviketuotannon 3. työryhmä ehdot-
taa tarkkailua uudistettavaksi niin, että nykyinen, alan järjestöjen suorittama tarkkailu saa
virallisen leiman. Varsinaisena uudistuksena esitetään, että maatilahallitus valvoo yhdis-
tysten suorittamaa tarkkailua.” Ruipon artikkelin468 mukaan tarkoituksena on myös luoda
jalostukselle normit luomuelintarvikkeista. Tämä edellyttäisi luetteloa niistä valmistusai-
neista, joita luomuelintarvikkeena myytävässä tuotteessa saa käyttää. Lisäksi myös val-
vontaa tulisi kehittää. Markkulan työryhmän todetaan artikkelissa esittäneen, että kehittä-
mistyö keskitettäisiin “luonnonmukaisen elintarviketalouden neuvottelukuntaan”, jossa
olisivat edustettuina kaikki alaa sivuavat tahot “maataloustuottajajärjestöstä elintarvikete-
ollisuuteen ja -valvontaan asti”. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi tehdä ehdotukset luon-
nonmukaisen tuotannon ehdoista maatilahallitukselle ja hyväksyä “luonnonmukaisesti
tuotettu” -merkki ja sen myöntämisperusteet, “käsitellä luonnonmukaista elintarviketalo-
utta koskevia kysymyksiä, seurata luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuotannon kehi-
tystä ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia ja aloitteita”. Muita merkintöjä kuten “Tor-
junta-aineeton” ja “Myrkytön” ei tulisi hyväksyä. 

Luomutuotannon kehittämisen syistä mietinnössä todetaan artikkelin mukaan seuraa-
vasti: “Luonnonmukaisella viljelyllä voidaan toimikunnan käsityksen mukaan vähentää
ulkomaisia tuontipanoksia, turvata viljelymaan tuottokykyä, säästää uusiutumattomia
raaka-aineita sekä parantaa haja-asutusalueiden työllisyyttä. Luonnonmukaisen viljelyn
kehittämisellä on lisäksi merkitystä kriisiajan elintarvikehuollolle. Luonnonmukainen vil-
jely voi myös palvella pehmeämpien viljelymenetelmien kokeilukenttänä tavanomaista
viljelyä kehitettäessä ja antaa nuorisolle myönteisiä harrastemahdollisuuksia.” Syyt ovat
siis paljolti muita kuin pyrkimystä maatalouden ekologiseen rakennemuutokseen. Huo-
mio mietinnön kannanotoissa kiinnittyykin luomutuotannon kokeilu- ja harrasteluonteen
korostamiseen siihen siirtymisen perusteina. Mietinnössä esitetään myös luomutilojen
rekisteröintiä, mihin ehtona olisi “tilan sijainti riittävän etäällä saastelähteistä ja se, että
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tilaa tai sen osaa on viljelty vähintään kaksi vuotta ilman väkilannoitteita ja tor-
junta-aineita. Luonnonmukaista viljelyä harjoittava viljelijä sitoutuu ehdotuksen mukaan
noudattamaan maatilahallituksen hyväksymiä viljelyohjeita ja pitämään viljelyn valvonta-
kirjaa.” Yhtä tiukkaa valvontaa mietinnössä ehdotetaan myös tuontielintarvikkeille, jotta
niitä voitaisiin pitää luonnonmukaisesti tuotettuina.

Luomutuotannon yhteydessä ja ohella alkoi myös tiloilta tapahtuva suoramyynti. MTK
antoi toukokuussa 1991 lausunnon469 Elintarvikevirastolle sen ehdotuksesta suoramyyn-
nin valvonnan ohjeistoksi. Lausunnossa todetaan tällaisen kaupankäynnin liittyvän tuotta-
jan ja kuluttajan keskinäiseen luottamukseen, mikä edellyttää tuottajilta ja suoramyyjiltä
tiukkaa laadunvalvontaa. MTK pitää ehdotettua ohjeistoa tarpeellisena tietyin siihen koh-
distetuin varauksin. Järjestön mukaan olisi syytä selittää, “onko ohjeisto yhdenmukainen
MMM:n eläinlääkintäosaston hallinnonalan ohjeistojen kanssa, sillä ohjeet ja valvontatoi-
met kohdistuvat samaan tuoteryhmään”. Lisäksi järjestö korostaa, ettei ohjeiston tulisi
olla täysin sitova, vaan kunnallisilla viranomaisilla tulisi olla omaakin harkinnanvaraa sen
suhteen. Ohjeistossakin esitetään neuvonnan yhdistämistä valvontaan. MTK:n mukaan
neuvonnan pitäisi olla aina ja “kaikissa vaiheissa” mukana valvonnassa. Tämä on tärkeää,
koska myyjille kyseessä on pelkästään “kausiluonteinen ja sivutoiminen” tehtävä, eivätkä
he siten voi olla perillä myyntiin liittyvistä säännöksistä kuin esimerkiksi kaupat. Tämä
tulee huomioida myös muiden ohjeiden noudattamisessa. Yleisiä hygienia- ja elintarvike-
määräyksiä on noudatettava myös suoramyynnissä, “mutta sivutoimisia yrityksiä varten
tulee olla joustavampia menettelytapoja ja määräyksiä”. Tähän liittyen MTK ehdottaakin
eräitä tarkennuksia ja muutoksia “elintarvikehuoneistojen” hyväksymisen osalta.

Vuonna 1991 valmistui maa- ja metsätalousministeriön asettaman luonnonmukaisen
elintarviketalouden työryhmän muistio. Lausunnossaan470 tästä muistiosta MTK toteaa,
että luonnonmukaisen tuotannon “rakentaminen sopimustuotannoksi on välttämätöntä
tuotteiden saatavuuden varmistamiseksi ja markkinoinnin helpottamiseksi”. Sopimustuo-
tannon järjestö näkee tärkeänä erityisesti tuotannon laajentumisvaiheessa. Sen mukaan on
tarpeen, että luonnonmukaista tuotantoa tuetaan alkuvaiheessa nk. siirtymävaiheen tuella,
koska hinnat eivät tuottajan näkökulmasta aluksi välttämättä nouse riittävän korkeiksi.
Jatkossa luomutuotteiden menekki olisi pyrittävä turvaamaan liikevaihtoverohelpotuksin,
koska muiden tukimuotojen kohdentaminen yksinomaan luonnonmukaiseen tuotantoon
on vaikeaa.

Luomutuotteiden kaupan näkökulmasta MTK pitää erittäin tärkeänä, että mahdollisim-
man pian saadaan “voimaan yleisesti hyväksytyt vaatimukset luonnonmukaisesti tuote-
tuille elintarvikkeille”. Tällaiset “vaatimukset tulisi määrittää myös muille kuin tuotteen
pääraaka-aineille”. Tämän lisäksi “lisäaineiden ja jalostusmenetelmien arviointi tulisi
käynnistää nopeasti.” Edelleen MTK kiinnittää huomiota luomutuotantoon läheisesti liit-
tyvän suoramarkkinoinnin ohjeistamisen tarpeeseen. Luomutuotteiden jalostuksen ja kau-
pan ongelmiksi todetaan yksittäisten erien pienuus ja siitä johtuva laadunvaihtelu. Laa-
dunvaihtelun tasoittaminen edellyttäisi viljelijöiden välistä yhteistyötä, jota olisi tuettava
valtion varoin. MTK korostaa myös kuluttajatutkimuksen tarpeellisuutta, koska edellinen

469. Lausunto elintarvikevirastolle elintarvikkeiden suoramyynnin valvonnasta 31.5.1991. MT 6–7/
91, 29.

470. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnonmukaisen elintarviketalouden työryhmän
muistiosta 19.6.1991. MT 8/91, 29–30.
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luomutuotteiden kysyntätutkimus oli tehty jo vuonna 1984. Tässäkin lausunnossa kiinni-
tetään huomiota tuotteiden tarkastukseen ja valvontaan, johon myös neuvonta tulisi liittää
kiinteänä osana.

MTK painottaa puheenjohtaja Haaviston tapaan myös luomutuotantoon liittyvään tut-
kimukseen, neuvontaan ja koulutukseen panostamista. Erityisesti korostetaan maatalous-
teknisen tutkimuksen merkitystä. Ennen luomutuotannon riittävää laajenemista ja myö-
hemminkin satovaihteluista johtuen saattaa esiintyä luomutuotteiden raaka-aineiden tuon-
titarvetta. Tällöin edellytyksenä on, “että saadaan ehdotuksen mukaisesti harmonisoituun
tullinimikkeistöön alanimikkeet luonnonmukaisesti tuotetuille tuotteille”. Yleensäkin luo-
mutuotteiden kansainvälisessä kaupassa tarvittaisiin MTK:n mukaan yhtenäisiä määritte-
lyjä, jotta kauppaa luomutuotteilla voitaisiin käydä yhdenvertaisin perustein. MTK suh-
tautuu lausunnossaan kriittisesti elintarviketeollisuusliiton edustajan kannanottoon
raaka-ainetuonnin vapauttamisesta. Lausunnon mukaan luomutuotteista on “haluttu tehdä
muistiossa raaka-ainetuonnin edelläkävijä”, mitä MTK ei halua hyväksyä. Yhteenvetona
MTK toteaa lausuntonsa lopussa seuraavasti: “MTK pitää työryhmän ehdotusta täyden-
nettynä lausunnossa esitetyin painotuksin ja ehdotuksin luonnonmukaisen tuotannon
kehittämisen kannalta hyvänä. … Tärkeää on mielestämme pikaisesti selvittää lähivuo-
sina tarvittava luonnonmukaisen tuotannon ala, jotta siirtymävaiheen tuki ym. tukitoimet
alan laajentamiseksi voidaan mitoittaa oikein.”

Lausunnossaan471 kauppa- ja teollisuusministeriölle luonnonmukaiseen maataloustuo-
tantoon viittaavista merkinnöistä elintarvikkeissa vuonna 1992 MTK toteaa aluksi luomu-
tuotannon olevan “nuori tuotannonala”, jolle on pikaisesti luotava “selvät toimintaohjeet”.
Itse menettelytapa, “jonka tuloksena ohjeet luodaan, ei ole oleellinen. Tässä tapauksessa
kauppa- ja teollisuusministeriö antaa valtuudet ja osin ohjeetkin luonnonmukaista maata-
loustuotantoa varten asetusluonnoksella, joka koskee elintarvikkeiden luonnonmukaiseen
maataloustuotantoon viittaavia merkintöjä.” Asetus rajoittuisi kuitenkin vain kasvituotan-
toon, kun MTK:n mielestä tulevaisuudessa myös “kotieläintuotannon ohjeistaminen ole-
maan vähintään yhtä tärkeä osa asetuksen soveltamisalaa”. MTK kiinnittää huomiota
myös ongelmaan, joka syntyy, kun vain tietyllä alueella tilasta siirrytään luonnonmukai-
seen tuotantoon. Vallinneessa siirtymävaiheen tukijärjestelmässä “on pääsääntöisesti
tuettu vain koko tilan siirtymistä luonnonmukaiseen tuotantoon. Mahdollista on kuitenkin
ollut erottaa tilasta erillään oleva kiertoon sopimaton lohko tai esimerkiksi vilkasliikentei-
sen tien vaikutuspiirissä oleva lohko luonnonmukaisen tuotannon ulkopuolelle. Lisäksi on
useita tuottajia, jotka harjoittavat luonnonmukaista tuotantoa vain osalla tilasta. … Esi-
tystä ei pystytä rajaamaan tuotantoyksikkö-käsitteellä sellaiseksi, että se sallisi nykyisen
järjestelmän jatkon, vaan se romuttaisi tältä osin koko nykyisen ja siirtymävaiheessa ole-
van järjestelmän.” MTK kuitenkin kannattaa pikaisia toimia lainsäädännön kehittämiseksi
luonnonmukaisten tuotteiden valvonnan osalta.

Seuraavan kerran Maataloustuottajan palstoilla luonnonmukaisesta tuotannosta puhu-
taan edellä mainitun, MTK:n loppuvuodesta 1994 hyväksymän “Ympäristö ja ruoka”
-ohjelman yhteydessä. Aihetta käsittelevän uutisen472 mukaan ohjelman tavoiteosassa

471. Lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle luonnonmukaiseen maataloustuotantoon viittaavista
merkinnöistä elintarvikkeissa. MT 5/92, 21.

472. Ympäristö ja ruoka (MTK:n johtokunta hyväksyi Ympäristö ja ruoka -ohjelman). MT 10/1994,
6–9.
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todetaan selkeästi luomutuotannon lisäämistarve, jonka mukaan tuotannossa olisi vuonna
2000 “vähintään 100000 hehtaaria”. Tämä edellyttää ohjelman mukaan “luomuneuvon-
nan ja markkinoinnin tehostamista”. Perusteluina luomutuotannon edistämiselle nähdään,
että myös kansainvälisesti ympäristökysymykset ovat ihmisten keskeinen huolenaihe ja
että ruoan laatu on entistä tärkeämpi valintaperuste kuluttajille. Huomiota on ohjelman
mukaan kiinnitetty myös tuotteiden eettiseen laatuun ja tässä yhteydessä myös eläinten
hyvinvointiin. Ohjelman yleisperusteluissa, johon myös luomutuotannon lisäämistä
koskeva tavoite perustuu, korostetaan myös ETA-sopimuksen merkitystä.

Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin järjesti kansainvälisen seminaarin “Ympäristönsuo-
jelun ja maatalouden yhteistyöllä tuloksiin”, joka kokosi yhteen maatalous- ja ympäristö-
tutkijoita ja viljelijöitä keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista (ks. Ympäristönsuo-
jelun ja maatalouden yhteistyöllä tuloksiin 1995). Saman vuoden lopulla valtakunnalli-
sessa, nuorten viljelijöiden Rovaniemellä järjestämässä “Arktisessa syysparlamentissa”
toi tutkija Heikki Susiluoma esille näkemyksensä luomutuotannon lisäämisen tarpeelli-
suudesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.473 Susiluoma pohti alustuksessaan tilan-
netta, jos hän itse olisi viljelijä. Tuolloin hän omasta mielestään “olisi luomuviljelijä, joka
etsisi voimaansa maasta, sen viljelystä ja hoitamisesta niin, että pelto luovuttaisi meille
ruokaa, elämää, muttei elinvoimaansa.” Toisaalta “yrittäjänä hän olisi aidosti moraalinen
yli markkinavoimien. Valitettavasti on yleistynyt ikään kuin moraalinen yritystoiminta,
joka on tuotekohtaista kosmetiikkaa menekin edistämiseksi. “ Susiluoma totesi myös, että
“viljelijän tärkein työ on maaperästä ja luonnosta huolehtiminen” ja että kaikilla “on
oikeus lähellä tuotettuun ja puhtaaseen ruokaan”. Samassa seminaarissa ylilääkäri Antti
Liikkanen kokee viljelijöiden, joilla on “läheinen vuorovaikutus luontoon ja selkeä asema
tässä maailmassa”, olevan etuoikeutetussa asemassa suhteessa Suomessa valinneeseen
“ahneuteen” ja “saalistukseen”.

Jos pitää Maataloustuottajassa esiintyneitä artikkeleita jonkinlaisena mittarina luo-
muun suhtautumisessa, sisältää vuonna 1995 ilmestyneen artikkelin474 otsikko selvän
muutoksen. Luomutuotanto nähdään nyt “todellisena vaihtoehtona”. Tämä viittaisi siihen,
että järjestö alkaa ottaa luomutuotannon todella vakavasti eikä enää kokeiluna tai harras-
tuksena. Perusteena tälle on tietysti osaltaan sekin, että kokeilua on jo tehty ja nyt on aika
siirtyä luomutuotannon laajentamiseen. Ajankohtaisista perusteluista ja edelliseen liittyen
kirjoittaja toteaa seuraavasti: “Luonnonmukaisten tuotteiden markkinat ovat yksi nopeim-
min kehittyvistä elintarviketuotannon aloista. Vielä muutaman vuoden takaisesta pioneer-
ien harrastuksesta on tullut yksi maatalouden selviytymisvaihtoehdoista. Tänä vuotena on
ennakoitu sopimusten piiriin tulevien peltojen alan kaksinkertaistuvan. Luonnonmukai-
sesti tuotettuja elintarvikkeita tuottava henkilö mielletään vieläkin risuparraksi, riinpiis-
iläiseksi, jonka imago rakentuu villapaidasta, risaisista sammareista ja viimeksi viikko sit-
ten pestyistä hiuksista. Aika on muuttumassa. Enää ei tarvitse olla kuin kiinnostunut
ympäristöstään ja laskutaitoinen, niin monessa tapauksessa luonnonmukaisesta tuotan-
nosta tulee tilan todellinen strateginen valinta.” 

Artikkelista käy selvästi ilmi, että “riinpiisiläisten” ohella myös ammattiviljelijät eli
toisen aallon luomuviljelijät ovat nyt kiinnostuneita luomutuotannosta. Luomumerkintä

473. Marjatta Boman (järjestöagronomi, MTK): Arktinen syysparlamentti. MT 12/1994, 8–9.
474. Juha Ruippo (MMK, MTK): Luonnonmukainen tuotanto – todellinen vaihtoehto. MT 6–7/1995,
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on kuitenkin ongelma vielä 1990-luvulla. Sekavuuden välttämiseksi on “sekä tuottajien
että kuluttajien kannalta on ollut tärkeää asettaa minimiehdot, jota kaikkien luonnonmu-
kaiseen tuotantoon viittaavaa merkintää tuotteessaan käyttävien pitää vähintään noudat-
taa. Ensimmäisessä vaiheessa luonnonmukaisen tuotannon ehdot saatiin kasvintuotanto-
puolelle. Nyt esimerkiksi EU:ssa valmistellaan ehtoja luonnonmukaiselle kotieläintuotan-
nolle. Alan maailmanlaajuisena kattojärjestönä toimii IFOAM, jolla on myös omat tuo-
tannon ehdot. EU:n ehdot ovat lähes täsmälleen IFOAMin suositusten mukaisia.”

Siirtymäkauden tukea luonnonmukaiselle tuotannolle oli artikkelin mukaan maksettu
vuodesta 1990 lähtien. Suomessa ehdot tuen saantiin olivat kirjoittajan mukaan tiukem-
mat kuin muissa EU-maissa, ja tuen määrää on laskettu toisen siirtymävuoden jälkeen.
Tiukemmista vaatimuksista artikkelissa todetaan seuraavasti: “Tuen saantiin on kytketty
tavoitteellinen imago suomalaiselle luonnonmukaiselle maataloustuotannolle. EU:n mini-
miehtoihin nähden kiristyksiä on mm. poikkeava koko, tila -käsite, sallittu kotieläinyksik-
köjen enimmäismäärä hehtaaria kohti ja kompostointivaatimus.” EU:hun liittymisen jäl-
keistä aikaa kuvataan tukiehtojen näkökulmasta seuraavasti: “Meillä perusedellytyksenä
on yleisen ympäristötuen ehtojen täyttäminen. Nämä ehdot ovat muutamin kohdin EU:n
luomuvaatimuksia löysemmät. Esimerkiksi eläinyksiköt lasketaan eri perustein. Tässä
vaiheessa on jo todettu selkeästi muutostarve tuotantoehdoissa, jos kotimainen tuotanto ei
pysty tyydyttämään kotimaista kysyntää. Lähinnä kriittisen tarkastelun kohteeksi joutuu
koko tila-käsite.” Toisaalta todetaan, että Saksa on EU:n puitteissa ajamassa luomutuotan-
non ehtoja Suomen ehtojen tasolle. Artikkelissa todetaan myös, että “Suomen kannalta
ongelmallinen EU:n tuotantoehto on turpeen käytön rajoittaminen.” EU-säännösten
mukaisessa luomutuotannossa turpeen kokovuotinen käyttö on kielletty. Tätä perustel-
laan sillä, että “EU:n käsitteistössä turve on uusiutumaton luonnonvara”.

Kun luomutuotannon minimiedellytyksenä on ympäristötuen saannin ehtojen täyttymi-
nen, asetetaan sille vielä lisäedellytyksiä. Näiden täyttymisen jälkeen EU maksaa sille
vielä erityistukea. Ongelmalliseksi artikkelissa todetaan jo ennen EU:hun liittymistä luo-
mutuotantoon siirtyneiden viljelijöiden tilanne. Erimielisyyttä todetaan olevan siitä, “ran-
gaistaanko osittain ilman tukea luomutuotantoon siirtyneitä viljelijöitä lyhentämällä siir-
tymäkauden tukea koskemaan vain siirtymävaihevuosia eli aikaa, jolloin lohkolla tuotet-
tuja tuotteita ei saa vielä myydä luonnonmukaisesti tuotettuina. Tähän liittyy myös risti-
riita siitä, että siirtymäkauden kolmantena vuotena saa siirtymäkauden sopimuksen
mukaan myydä tuotteita luonnonmukaisesti tuotettuina, mutta vastaavasti ilman tukea
luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyneet eivät voisi saada ensimmäisestä luonnonmukai-
sen tuotannon vuodesta siirtymävaiheen tukea eikä luonnonmukaisen tuotannon erityistu-
kea. Näihin asioihin odotellaan ratkaisua mahdollisimman pian.”

Luomutuotteiden markkinat Juha Ruippo määrittelee artikkelinsa alaotsikossa “mah-
dollisuuksien markkinoiksi”. Siinä jaotellaan luonnonmukaisen tuotannon markkinat kol-
meen alaryhmään, joita ovat hyvähintaiset kotimaiset markkinat, kotimarkkinat säilyttävät
matalahintamarkkinat ja vientimarkkinat. Luomutuotannon alkuvaiheissa pääpainon tode-
taan olleen kotimaisilla markkinoilla, joilla luomutuotteiden hinta tullee Saksan ja Tans-
kan tapaan kirjoittajan mukaan muodostumaan 1½–2-kertaiseksi verrattuna muihin elin-
tarvikkeisiin. Matalahintaisten markkinoiden muodostuminen tapahtuisi silloin, kun kaik-
kia elintarvikkeita markkinoidaan niiden kotimaisuudella ja ympäristöystävällisyydellä.
Tällöin hintaero tavanomaisten ja luomutuotteiden välillä ei muodostuisi suureksi, koska
siirtymistä luomutuotantoon ei monienkaan kasvien osalta pidetä riittävän merkittävänä
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tavanomaiseen viljelyyn verrattuna. Näin on etenkin, “jos erityisesti ympäristönormit
vielä tiukkenevat nykyisestä”. Vientimarkkinoiden laajentumiseen lyhyellä aikavälillä kir-
joittaja suhtautuu epäilevästi. Viennin ainoiksi järkeviksi perusteiksi hän näkee koko
“suomalaisen maataloustuotannon yleiskuvan” ja “kotimaisen hintatason” tukemisen “tar-
jontahuippujen tasaamiseksi”. Vientiä pidetään järkevänä vain, “jos viennistä saadaan
tuotteiden myynnille parempi kannattavuus kuin kotimarkkinoilta”.

Uutisessa475 EU:n hyväksymästä Suomen ympäristöohjelmasta todetaan tarve lisätä
luomutuotantoalaa aina 120000 hehtaariin. Tavoite luomutuotannon laajentamisesta “niin
peltoviljelyssä kuin kotieläintuotannossa” on esillä myös MTK:n vuoden 1996 toiminta-
suunnitelmassa, jossa huomiota kiinnitetään erityisesti markkinointiongelmien ratkaise-
miseen.

MTK pyrki levittämään tietoa luomutuotannosta viljelijöiden keskuuteen. Esimerkiksi
MTK:n Etelä-Savon piiri ja Mikkelin maaseutukeskus järjestivät luomuviljelyn viriketi-
laisuuden teemanaan “Onko luomu mahdollisuutemme?”. Aiheesta kertovassa uuti-
sessa476 todetaan, että “tilaisuudet on suunnattu aktiiviviljelijöille”. Niiden avulla
pyritään “antamaan pohjatietoa luomuviljelyn mahdollisuuksista yhtenä vaihtoehtona
tilan tuotantoa uudelleen mietittäessä ja arvioitaessa”. Osanotto tilaisuuksiin oli uutisen
mukaan kuitenkin varsin laimeaa, vaikka Etelä-Savon todetaan olevaan luomutuotannon
johtavia maakuntia Suomessa. Toisin kuin Katilan (1996, 108–109) samana vuonna ilm-
estyneessä artikkelissa väitetään, MTK oli mukana kannustamassa viljelijöitä siirtymään
luomutuotantoon. Tilanne oli kuitenkin tuolloin jo toinen kuin aiempina vuosina.

Edellä mainitussa uutisessa475 todetaan kuluttajien kiinnostuksen luomutuotteisiin ole-
van kasvussa. Ongelmaksi kuitenkin nähdään, ettei tuotanto kykene vastaamaan lisäänty-
vään kysyntään: “Tuotannon kasvua rajoittaa kuitenkin viljelijöiden epävarmuus luomu-
tuotannon markkinoita ja kannattavuutta kohtaan. Lisäksi epäillään luonnonmukaisen tuo-
tannon viljely- ja satovarmuutta pitkällä aikavälillä. Siis viljelijöiden siirtymistä jarrutta-
vat monet epävarmuustekijät, joita he näkevät luonnonmukaista tuotantoa kohtaan.” Kan-
nattavuus tavanomaisessa viljelyssä on kuitenkin olennaisesti heikentynyt, ja tällöin
luomu tarjoaa mahdollisuuksia sen parantamiseen. Lisäksi luomutuottajiksi “kaivataan
nyt erityisesti hyvän ammattitaidon omaavia aktiiviviljelijöitä, jotka vastaavat luonnon-
mukaisen viljelyn ja markkinoiden haasteisiin omalla ennakkoluulottomuudella ja ammat-
titaidollaan”. Uutisessa toiveet kohdistetaan ennen muuta nuoriin viljelijöihin. 

MTK:n roolin luomutuotantoon siirtymisessä todettiin keskusteluissa olevan tärkeän
“viljelijöiden välisessä yhteistoiminnassa ja ennakkoluulojen ja asenteiden muokkaajana”.
Aktiiviviljelijöiden kiinnostukseen luomutuotantoon siirtymisessä todettiin uutisessa ole-
van vähäistä. Toisaalta kuitenkin edellytysten siirtyä luomutuotantoon katsotaan olevan
entistä parempien, koska tietoa ja kokemusta on kertynyt kokeiluluonteisemman tuotan-
non myötä. Ratkaisevina tekijöinä pidetäänkin markkinoiden toimivuutta ja hintaa. Ne
ratkaisisivat sen, että “luomuviljely muuttuisi nykyistä useammalle viljelijälle mahdolli-
suudesta konkreettiseksi elinkeinoksi, jolla voi ansaita elannon. Luomuviljelyn tulevai-
suuden menestyminen Suomessa riippuu koko ketjusta, viljelijöistä kauppiaaseen, kauppi-
aasta kuluttajaan.” Luomua pidetäänkin uutena mahdollisuutena koko elintarvikeketjulle.

475. EU hyväksyi Suomen ympäristöohjelman. MT 11/1995, 16.
476. Jari Kauhanen (järjestöagrologi, MTK-Pohjois-Karjala): Etelä-Savossa kysyttiin: Onko luomus-

sa mahdollisuus tavanomaisesti viljeleville? MT 1–2/1996, 19.
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Luomutuotteet olivat vuonna 1996 esillä Kööpenhaminan luomumarkkinoilla. Tästä
kertovan uutisen477 mukaan markkinat osoittivat Tanskan edelläkävijän roolia luomutuo-
tannossa. Markkinoilla oli “noin 230 näytteille asettajaa eri puolilta maailmaa. Esillä oli
ekologisesti kestävällä ja virallisesti valvotulla tavalla tuotettuja elintarvikkeita, tekstiilejä
ja luonnonmukaiseen tuotantotapaan soveltuvia erikoiskoneita. Toimintaansa oli esittele-
mässä myös runsas joukko alan tutkimus-, koulutus-, neuvonta- ja tarkastusyhteisöjä.”
Uutisessa korostetaan eurooppalaisten luomumarkkinoiden tuotevalikoiman moninai-
suutta aina luomuviineistä luomukoiranmuonaan: “Ruotsalaisten ja tanskalaisten luomu-
meijereiden maitotuotevalikoimat yllättivät runsaudellaan. Sitruunapiimä, kirsikkajo-
gurtti, biodynaaminen valkohomejuusto ja kymmenet muut maut löytyivät esittelyosas-
toilta. Messuilla oli myös tanskalainen Irma-kauppaketju, joka on erikoistunut tarjoamaan
asiakkailleen valvotusti ekologisia luomuelintarvikkeita, jotka tunnistaa punaisesta
O-merkistä.” Luomutuotteiden hinnat ovat uutisen mukaan Euroopassa tavanomaisten
tuotteiden hintatasoa korkeammat. Esimerkiksi luomumaidon hinta oli 15–45 prosenttia ja
luomulihan hinta 20–40 prosenttia normaalituotteita korkeampi. Uutisessa toivotaan, että
Suomessakin “luomutuotantomäärien ja luomumarkkinoinnin soisi pian kasvavan kysyn-
tää vastaavalle ja sitä lisäävälle tasolle, jotta emme menettäisi markkinoitamme ulkomai-
selle tuonnille.”

Luomutuotantoon liittyy usein olennaisena osana tuotantoketjun lyhentäminen, jolloin
paikallisia tuotteita myös myydään joko suoraan tiloilta tai paikallisista kaupoista. Tästä
kertoo esimerkiksi uutinen478 Varpaisjärveltä vuodelta 1997. Paikallisen kaupan toimin-
nan huomioi myös MTK:n paikallisosasto, joka luovutti “kunniakirjan suomalaisen ruuan
tunnetuksi tekemisestä”. Samassa uutisessa viljelijä kertoo laatulihasopimuksen tehneellä
tilallaan kiinnitettävän huomiota “eläinten kasvatusolosuhteisiin, terveyteen, ruokintaan ja
hyvinvointiin kiinnitetään paljon huomiota. Esimerkiksi tilaa sikaa kohti on enemmän
kuin tavallisessa sikalassa.” Eräänä tärkeimmistä asioista laatulihan tuottamisessa viljelijä
pitää “eläinten ruokintaa, joka pohjautuu tilalla kotoiseen viljaan ja niin viljan kuin
ostorehunkin koostumus ja laatu tutkitaan säännöllisesti. Sianlihassa huomaa ruokinnan
muutokset ja mahdolliset virheet välittömästi lihan maussa.” 

Laatulihan tuotantoon liittyi myös markkinointitilaisuuksia, joissa tuottaja yhdessä
lihan jalostajan edustajan kanssa kertoi kuluttajille tuotteistaan. Yleensäkin kauppias kiin-
nitti huomiota tuotteiden markkinointiin, jotta laatulihaa ei sekoitettaisi muihin lihatuot-
teisiin. Kauppias kehottaakin viljelijöitä lähtemään mukaan kuluttajatoimintaan. Kulutta-
jien kauppias katsoo haluavan tietää tarkasti sen, “mistä päivittäiset ruuan raaka-aineet
tulevat ja miten ne on tuotettu”. Kauppias toteaa myös, että “ tuotannosta osaisi paremmin
kertoa kuin tuottaja itse.” Lehdessä on myös esimerkkejä luonnonmukaisemman tuotan-
non puolestapuhujista. Erään tällaisen tarjoaa uutinen479 Humppilassa toteutetusta “Puh-
taan pellon” –projektista. Kyseessä on kunnan tuottajayhdistyksen puheenjohtajaksi
vuonna 1995 valittu viljelijä, joka alkoi miettiä tuotantomenetelmiensä uudistamista saa-

477. Pirkko Hämäläinen (järjestöagrologi, MTK-Etelä-Savo): Luonnonmukaisen tuotannon messuil-
la Kööpenhaminassa. MT 9/1996, 23.

478. Juhani Savolainen (järjestöagronomi, MTK-Pohjois-Savo): Esimerkki Varpaisjärveltä: Oman
kylän lihaa paikallisesta kyläkaupasta. MT 5/1997, 12–13.

479. Pekka Pastila (toiminnanjohtaja, MTK-Etelä-Häme): Puhtaan pellon tuote. MT 12/1997, 12–13.
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tuaan allergiaoireita torjunta-aineista.480 Tultuaan valituksi puheenjohtajaksi hän olisi
voinut jatkaa toimintaa entiseen tapaan, mutta hän kuitenkin päätti kehitellä ideaansa,
jonka tulos projekti oli. Uutisen mukaan projekti on vaikuttanut myönteisesti myös viljeli-
jöiden toimintaan ja ajatteluun: Se on saanut viljelijät “ajattelemaan enemmän erilaisia
viljelymenetelmiä”. Edelleen se on auttanut viljelijöitä näkemään myös yhdistyksen
toiminnan tärkeänä ja lisännyt näin motivaatiota osallistua yhdistyksen toimintaan. Pro-
jektin perustaja ennakoi myös tuottajayhdistyksen muuttavan toimintaansa ja laajentavan
toiminta-alaansa. Yhdistyksen kehityksessä hän näkee vaiheen, jossa tuottajayhdistys ja
maatalousneuvonta yhdessä muodostaisivat eräänlaisen “maaseutuyhdistyksen”, joka
toimisi luonnonmukaisemman tuotannon edistämiseksi. 

Toimintasuunnitelmassa481 vuodelle 1998 MTK painottaa edelleen reagointia markki-
noilla tapahtuviin muutoksiin ja markkinoinnin edistämistä: “Tuotantoa pyritään eri tuote-
ryhmien sisällä ohjaamaan tuotteisiin ja tuotantomuotoihin, joista on saatavissa lisäarvoa
markkinoilta. Tällöin hyödynnetään mm. luomutuotannon kasvumahdollisuudet. Sitä var-
ten kiirehditään kotieläintuotannon luomuohjeiden aikaansaamista.” MTK:n todetaan
myös osallistuvan aktiivisesti kotimaisen ruoan markkinointiin kertomalla esimerkiksi
maatalouden piirissä tehtävästä laatutyöstä ja yleensä kotimaisten elintarvikkeiden turval-
lisuudesta. Tähän kytkettäisiin myös tiedotus kasvussa olevasta luomutuotannosta ja
panostettaisiin paikallisiin hankkeisiin.

Luomutuotantoon liittyy myös luontoyrittäminen, jolloin maaseutuluonnon ja -ympä-
ristön tilasta huolehtiminen on tärkeää yrittämisen näkökulmastakin. Aihetta käsitellään
keväällä 1998 ilmestyneessä artikkelissa482: “Luontoyrittäminen on luonnonantimiin tai
luonnon tarjoamiin elämyksiin perustuvaa pienimuotoista yrittäjyyttä. Tyypillisiä liikeide-
oita ovat mm. luonnontuotteiden keräily ja jatkojalostus sekä erilaisten elämyspalvelujen
tuottaminen, mm. luontomatkailu ja ohjelmapalvelut. Suomalaisen luonnon ja ympäristön
monet vahvuustekijät luovat oivat puitteet luontoyrittämiselle. Monelle uusia vaihtoehtoja
pohtivalle viljelijälle luontoyrittäminen voi olla todellinen, kannattavan yrittämismahdol-
lisuuden tarjoava vaihtoehtoja mikä parasta, toimintaa voi usein hoitaa omissa, tutuissa
ympäristöissä.” 

Vuoden alusta oli valmistunut myös maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryh-
män laatima luontoyrittämisen toimintaohjelma, joka perustui “hallituksen hyväksymään
maaseutuohjelmaan”. Mietintö sisälsi artikkelin mukaan monia toimenpide-ehdotuksia,
joissa pyrittiin ottamaan huomioon Suomen maaseudun tarjoamat mahdollisuudet luonto-
yrittämiselle. Mietinnössä huomioidaan myös luontoyrittämisen työllistävä merkitys:
“Työryhmä arvioi varovaisesti, että tehdyt luontoyrittämistä tukevat esitykset voisivat
luoda maaseudulle lähivuosina uutta työtä 500–1000 henkilötyövuoden edestä. Näistä
suurimman osan arvioidaan olevan osavuotisia, sillä luontoyrittämisen nähdään useimmin
liittyvän johonkin muuhun maaseudun yritykseen.” Tässä yhteydessä kirjoittaja kuitenkin
ottaa esille myös ne ongelmat, joita luontoyrittäminen saattaa aiheuttaa jokamiehenoike-

480. Tässä tapauksessa tulee kiinnostavalla tavalla esille se pragmatismin korostama seikka, että ih-
misen välittömät kokemukset muovaavat tietoisuutta ja tulevaa toimintaa.

481. MTK:n toimintasuunnitelma 1998. MT 1–2/1998, 18–27.
482. Asko Niemi (osastopäällikkö, MTK): Luontoyrittäminen maaseudun uusi mahdollisuus. MT 3/

1998, 19.
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uksien näkökulmasta. Tarkoituksena on pyrkiä siihen, että luontoyrittämiseen liittyvästä
matkailusta ei aiheutuisi haittaa maataloudelle tai ympäristölle.

Samana vuonna MTK kiinnittää maa- ja metsätalousministeriölle lähettämässään kir-
jeessä483 huomiota luomutuotannon edistämiseen. Kirjeessä esitetään mm. seuraavaa:
1. “Siirtymävaiheen tukemiseen on osoitettava riittävästi varoja tavalla, joka edistää pit-

käaikaista sitoutumista luonnonmukaiseen tuotantoon. On myös huolehdittava siitä,
että TE-keskuksien rajat eivät aiheuta ongelmia, kun tavoitteena on alueellisten tuo-
tantokeskittymien muodostaminen erityisesti luomumaidontuotannossa.

2. Luomukotieläintuotannon säädöstäminen on meneillään EU-tasolla. Suomen on pys-
tyttävä saamaan säädökset sellaisiksi, että luomukotieläintuotanto on taloudellisesti
mahdollista. Samalla on valmistauduttava mahdollisimman nopeasti antamaan kan-
salliset säädösperusteiset ohjeet luomutuotantoon.

3. Investointitukijärjestelmässä on pystyttävä huolehtimaan luomukotieläintuotannon
vaatimien eläinten hyvinvointia korostavien rakennusratkaisujen rahoitus.

4. Nopeasti kehittyvänä sektorina luonnonmukainen tuotanto tarvitsee tuotannon tunne-
tuksi tekemistä. Luomuhankkeen täysimittaisella käynnistämisellä on tässä vaiheessa
todellinen kiire, jotta olemassa olevaa markkinakysyntää voidaan paremmin hyödyn-
tää.

5. Seuraavien tukiratkaisujen yhteydessä on luomutuotantoon ohjautuvien tukien paino-
pistettä ohjattava enemmän todelliseen luomutuotannon tukemiseen. Erityisesti on
huomioitava kulutuksen luomat tarpeet kotieläin- ja puutarhatuotteiden tarjonnan kas-
vattamiseksi.”

Finfood eli Suomen ruokatieto ry (Maatalousalan Tiedotuskeskus ry vuoteen 1995
saakka) käynnisti vuonna 1998 valtakunnallisen luomuhankkeensa, jonka taustaorgani-
saatioina toimivat eri markkinointiyhtiöt, MTK:n luomuvaliokunta sekä Luomu-liitto.
Aiheesta kerrottiin myös Maataloustuottajan uutisessa484. Uutisessa kerrotaan hankkeen
puitteissa tehtyyn työhön liittyneistä ongelmista: “Kiveksi kengässä tuli luomumerkki:
uutta ei olisi saanut maa- ja metsätalousministeriön mielestä tehdä ja Luomu-liitto ei
omastaan tahtonut luopua, eikä ainakaan aluksi ilman taloudellista korvausta. Tästä
vääntäminen vei lopulta lähes vuoden ajan. Lopputuloksena oli uusi merkki.” Maa- ja
metsätalousministeriön todettiin toimineen “EU:n suuntaan niin kuuliaisesti, että hanke
hyväksytettiin Brysselissä”. Tämä taas merkitsi hankkeen etenemisen hidastumista. Uutis-
essa todetaan myös se, kuinka vähäistä tietämys luomusta on jalostuksen ja kaupan
piirissä. Myös kuluttajien tietämyksen nähtiin olevan “varsin kirjavaa”. 

Samassa numerossa olevassa artikkelissa485 kerrotaan viljelijöiden olevan kiinnostu-
neita luomutuotannosta. Tätä perustellaan luonnonmukaisen tuotannon määrän kasvulla.
Toisaalta luonnonmukainen tuotanto edellyttää viljelijältä erityistä ammattitaitoa. Tämä
viljelijän tulee hankkia “viiden päivän laajuisen luonnonmukaisen viljelyn peruskurssin”
suorittamisella tai osoittamalla muutoin omaavansa luomutuotantoon vaadittavat tiedot.
Myös luomutuotannon määrittely poikkeaa eri maissa: “Luonnonmukaisesti viljellyksi
tuotteeksi voidaan siis hyväksyä aikaisintaan kolmannen vuoden sato. Ruotsissa taasen jo
toisen vuoden sato hyväksytään luomuksi. Monivuotisilla puuvartisilla kasveilla kuten

483. Kirje maa- ja metsätalousministeriölle luonnonmukaisen tuotannon edistämisestä 1.2.1998. MT
3/1998, 30.

484. Finfood LUOMU – valtakunnallinen luomuhanke. MT 8/1998, 12.
485. Pirjo Haapanen: Luomutuotanto kiinnostaa viljelijöitä. MT 8/1998, 10–11.
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mansikka, kasvustot tulee perustaa alusta pitäen luonnonmukaisilla viljelymenetelmillä.
Luomumetsämarjoja voi poimia metsistä, joita ei ole lannoitettu tai käsitelty tor-
junta-aineilla viimeisen kolmen vuoden aikana. Eli lähes kaikki marjat Suomen metsissä
ovat luomumarjoja.” 

Artikkelissa verrataan myös luomutuotantoa tavanomaiseen tuotantoon: “Rikkakasvien
torjunta-aineiden (herbisidien) käyttö on luomutuotannossa kielletty. Rikkakasvien sää-
tely perustuu viljelyteknisiin menetelmiin, mekaaniseen torjuntaan sekä liekitykseen. Rik-
kakasvien säätelyyn käytetään esimerkiksi vuoroviljelyä, huolellista muokkausta, siemen-
määrän lisäystä, harausta, kitkentää ja kesannointia. … Luonnonmukaisessa kotieläintuo-
tannossa pitää myös tilan peltoviljelyn olla luonnonmukaisella tavalla tuotettu. Tilan
rehuomavaraisuuden pitää olla vähintään 50 prosenttia karjan Vuotuisesta rehuntarpeesta
(laskettu rehun kuiva-aineesta). Myös tilan kaikkien saman eläinlajin eläinten on oltava
jatkuvasti luomutuotantoehtojen mukaisessa hoidossa. Lehmien, vasikoiden, vuohien,
lampaiden, emakoiden, karjujen, munivien kanojen sekä yli 8 viikon ikäisen lihasiipikar-
jan tulee päästä kesäaikaan laitumelle tai jaloittelutarhaan. Talviaikana parteen kytketyille
eläimille on järjestettävä jaloittelua vähintään kolme kertaa viikossa. Märehtijöiden
rehusta 85 prosenttia ja yksimahaisten rehusta 80 prosenttia on oltava luonnonmukaisesti
tuotettua. Täydennyksenä käytettävien tavanomaisten rehujen on oltava Suomessa tuotet-
tuja ja valmistettuja. … Eläinten terveydenhoidossa painopiste on sairauksia ennaltaeh-
käisevässä hoidossa. Rutiininomainen lääkitys ja vitamiinipistokset ovat kiellettyjä.
Mikäli lääkeaineita joudutaan käyttämään, on luomutuotannossa käytettävä kaksinkertai-
sia varoaikoja ennen elintarvikkeeksi tai rehuksi käyttöä. Kotieläintuotannon laajuuden
tulee tilalla olla kohtuullisessa tasapainossa tilan peltoalan kanssa. Lannanlevitykseen on
oltava käytettävissä peltoa vähintään yksi hehtaari 1,5 eläinyksikköä kohti.” 

Artikkelissa todetaan myös, että luomutuotantoa valvotaan säännöllisesti. Lisäksi tode-
taan tyydytyksellä, että pitkään yhtenä luomutuotannon kehittämisongelmana ollut tuot-
teiden merkintä oli saatu ratkaistua. Tarkastusmerkkinä käytetään merkkiä “Luomu-val-
vottua tuotantoa”. Sen käyttöoikeuden myöntää KTTK. “Luomu-valvottua” -merkkiä voi
käyttää myös luonnonmukaisesti tuotetuissa kotieläintuotteissa. Edelleen “Leppäkerttu on
Luomu-liiton hallitsema luomutuotteiden tarkastusmerkki.”, jota “saavat käyttää vain
Luomu-liiton hyväksymät tuottajat, jalostajat ja pakkaajat”.

Samassa luomua käsitelleessä Maataloustuottajan numerossa kerrotaan myös luomu-
tuotteiden kysyntää selvittäneestä kyselystä.486 Finfood LUOMUn teettämän kuluttajatut-
kimuksen mukaan “luomun kysyntä on Suomessa edelleen hyvässä kasvussa. Runsaat 50
prosenttia vastaajista ilmoitti lisäävänsä luomutuotteiden käyttöä. Selvästi aikaisempaa
enemmän niitä aikoi käyttää 25 prosenttia vastaajista.” Kyselyssä todettiin kirjoittajan
mukaan myös, että luomutuotteita käyttäneet kuluttajat pitivät niitä parempina kuin pel-
kästään mielikuvien perusteella tuotteita arvioivat. Kuitenkin luomutuotteiden käyttäjät
“kaipasivat luomutuotteisiin lisää houkuttelevuutta, parempaa säilyvyyttä, luotettavuutta
luomun valvontaan sekä tarkennusta luomutuotteiden hintaan”. Myös tuotevalikoimaa
toivottiin laajennettavan. Enemmän kaivattiin erilaisia vihanneksia, valmisruokia ja “eten-
kin sian ja broilerin lihaa”. Tutkimuksen perusteella kuluttajat arvostivat luomutuotteita
ekologisista ja eettisistä syistä. Tätä kirjoittaja ei kuitenkaan pidä riittävänä edellytyksenä
sille, ettei tuotteita ostettaisiin vaan hän toteaa, että tuotteista tiedottamista ja markkinoin-
tia on lisättävä. Myös hinnoittelussa ne on saatava muiden tuotteiden kanssa kilpailuky-
kyisemmiksi.

486. Marja-Riitta Kottila: Luomussa maistuu tulevaisuus. MT 8/1998, 12.
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Myös MTK:n luomuvaliokunnan puheenjohtaja painottaa kirjoituksessaan487 luomu-
tuotteiden markkinointiin panostamista: “Luomutuotteiden menekinedistämishanke pääsi
käytännössä aloittamaan työnsä kuluvan vuoden keväällä. Hankkeen liikkeelle saattami-
sen yhteydessä voi kyllä käyttää vanhaa Kekkosen ajan termiä: runnominen. Hankkeen
tiellä oli nimittäin mitä moninaisimpia hidasteita. Periaatteessa hanke ja sen tavoitteet
hyväksyttiin jo syksyltä 1996 MTK:n ja valtion välisissä keskusteluissa. Hanketta pidet-
tiin hyvänä ja kaikkiin tavoitteisiin sopivana. Rahaankin ilmoitettiin jostain löytyvän.”
Käytännössä rahoitus ei kuitenkaan kirjoittajan mukaan ollut tullut kuntoon. Tähän liit-
tyen MTK kiinnittikin aiemmin ilmestyneessä julkilausumassaan488 huomiota siihen, että
luomutuotteiden hintapolitiikkaan olisi kiinnitettävä erityistä huomiota.

Huhtikuussa 1999 MTK antoi lausunnon489 maatalouden ympäristöohjelmaluonnok-
sesta vuosille 2000–2006. Siinä todetaan luomutuotannosta seuraavasti: “Luonnonmukai-
nen tuotanto kuuluu nykyisessä ohjelmassa erityistukisopimuksien piiriin. Koska luomu-
tuotannon tukitaso tulee olemaan selvästi muiden perustuen valinnaisten toimenpiteiden
tukea korkeampi, MTK esittää sen pitämistä yksistään jo tästä syystä edelleen erityistuen
muotona. Tällä menettelyllä pystytään arvioimaan perustuen pakollisten ja valinnaisten
toimenpiteiden vaatima tukitarve helpommin. MTK huomauttaa, että siirtymävaiheen jäl-
keen luomutuotannon kannattavuus ei voi perustua tavanomaista maataloustuotantoa kor-
keampaan tukeen. Lähtökohtana luonnonmukaisen tuotannon laajentamiselle on oltava
ensisijassa markkinoilta saatava, normaaleja tuotteita korkeampi hinta sekä tuotannossa
aikaansaadut kustannussäästöt.” Järjestö esittää myös huolestuneisuutensa tavanomaisen
maatalouden suhteen, kun tuki- ja hintapolitiikan painopiste asetetaan luomutuotantoon.
Tähän kritiikkiin liittyy myös arvio luonnokseen sisältyvästä käsitteestä “eläinsuojelu-
määräykset ylittävä hoito”, jonka suhteen MTK edellyttäisi, että “toimenpide-ehdotus
poistetaan tarpeettomana. Kotieläinten hyvä hoito perustuu jo voimassa olevan eläinsuo-
jelulain noudattamiseen”. Tällöin tavanomaisten ja luomutuotteiden rinnalle tuotaisiin
myös niiden “välimaastossa” oleva tuoteryhmä, “mikä entisestään sekoittaisi markki-
noita.”

Ehkä keskeisin muutos MTK:n ympäristöpoliittisessa ajattelussa näkyy juuri suhtautu-
misessa luomutuotantoon. 1980-luvulla sitä pidettiin vielä vaikeasti toteutettavana ja kan-
nattamattomana. Lisäksi siihen liitettiin usein harrastelijamaisuuden leima, jossa luomu-
tuottajat nähtiin eräänlaisina maataloutta ymmärtämättöminä “viherpipoina”.
1990-luvulla suhtautuminen kuitenkin muuttui, ja luomutuotanto alettiin nähdä reaalisena
vaihtoehtona. Erityisen selkeä muutos oli sen jälkeen, kun Suomi liittyi Euroopan unio-
niin. Yhtäältä EU:n maataloustuki kohdistui erityisesti luomutuotantoon. Toisaalta Euroo-
pan unionin nähtiin avaavan uusia mahdollisuuksia kalliimpien490 luomutuotteiden mark-

487. Timo Kaunisto (maanviljelijä, MTK:n luomuvaliokunnan puheenjohtaja): Luomu odottaa mark-
kinapanostusta. MT 8/1998, 13.

488. MTK:n valtuuskunnan julkilausuma. MT 5/1999, 2.
489. MTK:n lausunto maatalouden ympäristöohjelmaluonnoksesta vuosille 2000–2006. MT 4/99,

14–17.
490. Koikkalaisen jm:n (2000, 33) esittämien tietojen mukaan ”luomuruokakori” oli vuonna 1997

keskimäärin 35 prosenttia ja vuonna 1999 62 prosenttia tavallisista elintarvikkeista muodostettua
”ruokakoria” kalliimpi. Erot tuoteryhmittäin olivat kuitenkin suuri. Esimerkiksi porkkanan, ke-
räkaalin ja sipulin osalta luomutuotteiden hinnat olivat noin 2½-kertaiset, tomaatin ja perunan
osalta kaksinkertaiset mutta esimerkiksi ruisleivän ja kevytmaidon osalta vain noin 50 prosenttia
kalliimpia kuin muiden elintarvikkeiden. Luonnonmukaisesti tuotetun kuohukerman, jogurtin,
naudan jauhelihan ja eräiden viljatuotteiden hinnat olivat vain noin kolmanneksen korkeampia
kuin muilla tavoilla tuotettuina. 
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kinointiin ympäristötietoisemmilla eurooppalaisilla yhteismarkkinoilla, minkä puolestaan
nähtiin avaavan ovia myös laajemmille markkinoille. Kaiken kaikkiaan MTK aktivoitui
luomutuotannon edistämisessä unioniin liittymisen jälkeen. 

4.9.3 Luomutuotannon tulevaisuuden vaihtoehtoja

Mielenkiintoista on havaita, että MTK:n suhde paitsi luomutuotantoon ja -tuottajiin myös
Luomu -liiton suhtautuminen MTK:hon on muuttumassa. Niinpä Luomu -liiton puheen-
johtaja Esa Partanen korostaa yhteistyötä MTK:n kanssa erityisesti edunvalvonnassa.
Samoin Partanen painottaa luomutuotannon puhtauden ohella MTK:n tapaan myös yleen-
sä suomalaisen maatalouden “puhtautta” suhteessa moniin muihin maihin. Hän toteaa,
että “maaperämme on tunnetusti puhdas. Raskasmetalleja on hyvin vähän ja muitakin
epäpuhtauksia vähän. Ellei peräti liian vähän, sillä esimerkiksi seleeniä täytyy lisätä maa-
perään.” (Luomu –lehti 2/2001.) 

Tästä näkökulmasta Suomeen olisi muodostumassa paitsi keskustelu- myös selvä int-
ressiyhteys luomutuottajien ja MTK:n välille. Myös MTK:n puheenjohtaja Esa Härmälä
korostaa haastattelussaan edellisvuoden Luomu-lehdessä, että MTK:n ja Luomuliiton
“työnjaossa ei ole mitään olennaisia ongelmia”. Hän toteaa MTK:n valvovan “kaikkien
viljelijöiden taloudellisia ja sosiaalisia etuja niin Suomessa kuin EU:ssakin”. Luomuliitto
taas on hänen mielestään “enemmän toimialajärjestö, joka keskittyy luomutuotannon eri-
tyiskysymyksiin”. (Luomu -lehti 3/2000.)

Vaikka Härmälä toteaa haastattelussaan myönteisen suhtautumisensa niin luomuun
kuin Luomuliittoonkin, on hänellä kuitenkin joitain varauksia luomutuotantoa ja -tuottajia
kohtaan. Yhtäältä hän toteaa muidenkin suomalaisten elintarvikkeiden olevan “pääsään-
töisesti yhtä puhtaita kuin luomutuotteet”. Luomutuotteen valinnassa on hänen mukaansa
kyse enemmänkin arvovalinnasta kuin tuotteen laatuun perustuvasta valinnasta. Toisaalta
hän selvästi vierastaa luomutuotantoon liittyvää ideologista latausta. Vaikka luomutuo-
tanto on hänen mielestään “tärkeä tulevaisuudentekijä”, hän kaihtaa luomutuotantoon liit-
tyvää “uskonlahkolaisuutta”, jonka mukaan “uskomisen lisäksi” pitäisi “joka paikassa
kailottaa uskoaan kovaan ääneen”.

Uskoa Luomuliiton ja MTK:n yhteistyön mahdollisuuksiin valaa Luomuliiton puheen-
johtaja Esa Partanen kaksikymmenvuotiaan Luomu -lehden palstoilla seuraavasti:
“Rakentava yhteistyö on elinvoimaisella oraalla. Luottamus toisiimme on kasvanut.
MTK:n kanssa yhteistyö on toisenlaista, sillä MTK:n väki on itse sanonut tarvitsevansa
Luomuliiton apua yksityiskohtien selvittelyssä.” Partanen toteaa kuitenkin, että näkemy-
seroja edelleen kuitenkin on ja että Luomuliitolla on MTK:ta läheisempää yhteistyötä
muiden luontojärjestöjen kanssa. Omana luomuvisionaan hän esittää seuraavaa: “Miks-
emme tähän saumaan tuikkaisi huippuosaamistamme ja tekisi Suomesta Hi-Tech -tason
luomumaata? Luonto on jo puolellamme. Meillä on puhdas ilmasto ja maaperä. Me emme
ole kerinneet pilata pohjavesiämme ravinteilla ja torjunta-aineilla. … Suomessa luomusa-
don ja tavanomaisen sadon ero per hehtaari on tonnikaupalla pienempi kuin luonnonoloil-
taan edullisemmissa maissa. Mitä pienempi tuo ero on, sitä helpompi on viljelijän siirtyä
luomuun.” (Luomu –lehti 1/2001.)
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Luonnonmukaisen maatalouden kehitysmahdollisuuksista on tehty skenaarioita
Hohenheimin yliopistossa. Tutkijat Raffaele Zanoli, Danilo Gambelli ja Daniela Vairo
(2000) päätyvät viiteen eri vaihtoehtoon luonnonmukaisen maatalouden osalta. Näitä he
kuvaavat kylmäksi vapaakaupan (Gloomy Liberalisation), maailmankaupan nousukauden
(World Trade Boom), perinteisen kehityksen jatkumisen (Business-as-usual), lin-
nake-Euroopan (Fortress Europe) ja luomutuotannon paratiisin (Organic Paradise) vaih-
toehdoiksi. “Kylmän vapaakauppavaihtoehdon” mukaan elintarvikkeiden vapaakauppa
etenee suoraviivaisesti WTO:n suunnitelmien mukaisesti aiheuttaen dramaattisia muutok-
sia kansainvälisillä ja sitä kautta myös kansallisilla elintarvikemarkkinoilla. Sen seurauk-
sena syntyy entistä kovempi kansainvälinen kilpailu elintarvikemarkkinoilla, joilla pärjää-
vät tuolloin vain suuret tuotantoyksiköt. Luomutuotannon näkökulmasta tämä olisi todella
kolkko vaihtoehto. Sen sijaan tämä laskisi elintarvikkeiden hintoja, joten kuluttajat olisi-
vat tältä osin suurtuotannon ohella maailmatalouden voittajia ainakin lyhyellä tähtäimellä.
Myös koko Euroopan maatalouden kannalta tämä johtaisi suuriin taloudellisten ja sosiaa-
listen olojen kriisiytymiseen – vain suurimmat ja pitkälle kehittynyttä teknologiaa käyttä-
vät tilat selviäisivät kovassa kansainvälisessä kilpailussa. (Zanoli et al. 2000, 2; 34–44 ja
53–57.) 

“Maailmankaupan nousukausi” kuvaa eurooppalaisen maataloussektorin kehitystä vas-
tauksena elintarvikkeiden säännellyn vapaakaupan etenemiseen. Sääntely rajoittuisi täl-
löin vain vapaan kilpailun turvaamiseen ja ruoan terveellisyydestä huolehtimiseen. Täl-
löin kuluttajat joko sokeasti luottaisivat elintarvikkeiden laatuun hyötyen hintojen las-
kusta tai sitten heidän keskuudessaan heräisi epäilyjä ja pelkoja niistä vaaroista, joita
vapaakauppa mahdollisesti aiheuttaa tuotteiden laadulle. Suhtautumistapojen erot perus-
tuisivat valittuun maatalouden ympäristöpolitiikan vaihtoehtoon, joukkotiedotukseen ja
standardoitujen tuotteiden laatuun kehitykseen. (mt, 34–44 ja 53–57.) “Perinteisen kehi-
tyksen jatkuminen” olisi tietysti nykyiseen verrattuna yllätyksetöntä. Luonnonmukainen
maatalous kehittyisi oloissa, joissa ei tapahtuisi olennaisia muutoksia elintarvikemarkki-
noilla eikä yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kyseessä olisi kehitys, jossa luomutuotantoa
tuettaisiin jossain määrin. Tuki tapahtuisi lähinnä nykyisten EU-säännösten (ennen muuta
EU säännös 1257/99) puitteissa. Tuolloin kasvu olisi jatkossa suhteellisen verkkaista. (mt,
2000, 34–44 ja 53–57.) “Linnake-Euroopan” skenaariossa politiikan kehitys jatkuisi
Agenda 2000:n viitoittamia linjoja, jolloin markkinoiden vapauttaminen tapahtuisi eri alu-
eilla eriaikaisesti. Tässä vaihtoehdossa elintarvikemarkkinoiden sääntely EU:ssa jatkuisi.
Tällöin ensimmäinen vaihtoehto olisi, että WTO:n ja EU:n välillä päästäisiin jonkinlai-
seen sopimukseen siitä, ettei Euroopan elintarvikemarkkinoita tarvitse vapauttaa kokonai-
suudessaan. Toinen vaihtoehto olisi, että kansainvälisen elintarvikekaupan vapauttamis-
tahti hidastuisi nykyisestään olennaisesti, ja teknologisia innovaatioita, kuten geenimani-
pulaatiota, alettaisiin säännellä nykyistä tarkemmin. Tällöin huoli innovaatioiden mahdol-
lisesti aiheuttamista terveysongelmista vähentyisi huomattavasti. Tämä tarjoaisi joitain
mahdollisuuksia luomutuotannonkin kehittymiselle. (mt, 34–44 ja 53–57.)

“Luomutuotannon paratiisin” vaihtoehdon toteutuminen edellyttäisi, että kaikki positii-
viset ja ajateltavissa olevat mahdollisuudet käytettäisiin luomutuotannon edistämiseen.
Tämä johtaisi tietysti luomutuotannon olennaiseen kasvuun, mikä on aivan realistisesti
ajateltavissa oleva vaihtoehto. Yksi muoto tällaisesta kehityksestä olisi maailmankaupan
vapauttamisen hidastaminen ja elintarvikkeiden hintojen yleinen kohoaminen. Toinen
mahdollisuus olisi, että maailmankaupan vapauttaminen jatkuisi, mutta hintojen kohoami-
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nen ei olisi kovin voimakasta. Keskeistä luomutuotannon kukoistamisen näkökulmasta
olisi tavanomaisten ja luomutuotteiden välisen hintasuhteen kehitys ja se, missä määrin
kuluttajat ovat valmiita maksamaan luomutuotteista suhteessa tavanomaisiin tuotteisiin.
(mt, 34–44 ja 53–57.)

Luomutuotanto ei kuitenkaan automaattisesti takaa laadukkaampia ja terveellisimpiä
tuotteita. Se on ilmeisen altista perinteisille kasvi- ja eläintaudeille. Brittiläisen selvityk-
sen mukaan luonnonmukaiseen viljelyyn siirtyneet tilat eivät ole välttyneet BSE -taudilta-
kaan (The BSE Inquiry: Livestock Farming iva, 57–58). Selitys löytynee kuitenkin siitä,
että tauti on saanut alkunsa jo ennen luomuun siirtymistä. Jotta luomutuotteiden terveelli-
syys voidaan taata, edellyttää se yhtä tarkkaa viljelyä kuin moderni tuotantokin.

4.10 MTK:n ympäristöpoliittiset näkemykset: pysyvyyttä ja muutosta

Tämän luvun tarkoituksena on vetää yhteen MTK:n ympäristönäkemysten muutospiirtei-
tä eri teemojen osalta ja tulkita niitä ekologisen modernisaation näkökulmasta. Eräs kes-
keinen piirre ekologisen modernisaation teorian viimeaikaisessa kehityksessä on ollut
huomion kiinnittäminen kansalaisyhteiskunnan ja ennen muuta kulutuksen vaikutuksiin
ekologisen modernisaation prosessissa (Spaargaren 2000, 56–61). Kansalaisyhteiskun-
nan piiristä nousevat vaatimukset yhtäältä kestävästä kehityksestä ja luontoarvojen säilyt-
tämisestä sekä toisaalta ekologisesti kestävällä tavalla tuotettujen tuotteiden kysynnän
lisääntymisen aiheuttama veto ovat osaltaan olleet johtamassa myös tuotannossa tapahtu-
viin muutoksiin. Kulutuksessa tapahtuneet muutokset ilmenevät tämän entistä reflektiivi-
sempänä suhtautumisena elintarvikevalintoihin.

Aiemmin elintarvikkeiden kysyntää määritti ennen muuta hinta. Nyt keskeiselle sijalle
ovat nousseet elintarvikkeiden laatuun liittyvät vaatimukset. Keskustelu elintarvikkeiden
hinnoista on sitten korporatiivisen tulosopimuspolitiikan vaimentunut. Näyttäisi siltä, että
hintakysymys on saanut ratkaisunsa Suomen liityttyä Euroopan unioniin. Saatavilla on
nykyisin yhtäältä halpoja ja toisaalta kestävän kehityksen ja kuluttajien uusien vaatimus-
ten mukaisia laadukkaita elintarvikkeita. Suuntaus näyttäisi olevan, että kuluttajat ovat
valmiita maksamaan enemmän laadukkaammista elintarvikkeista. Myös luomutuotteet
ovat lisänneet suosiota. Niiden markkinoiden laajuutta näyttäisi rajoittavan ainoastaan tar-
jonta sekä alkutuotannon, jalostuksen että kaupan näkökulmista. Luomutuotannon ja luo-
mutuotteiden kysynnän laajeneminen näyttäisi olevan osaltaan johtamassa uuteen vaihee-
seen maataloudessa. Kyse on tuolloin ekologista hienosäätöä laajemmasta ekologisesta
rakennemuutoksesta (esim. Jänicke 1988, Heiskala 1993b ja Hajer 1996). Muutoksen laa-
juutta on vaikea tässä vaiheessa arvioida, mutta joka tapauksessa maatalous näyttäisi
modernisoituvan myös ekologisesti. 

Taulukossa 10 on pyritty havainnollistamaan MTK:n ympäristönäkemyksissä tarkaste-
lujaksona tapahtuneita muutoksia. Tarkastelu on vain yleispiirteittäistä, ja yksityiskohtai-
semmin ilmiöitä on tarkasteltu tämän pääluvun edellisissä alaluvuissa. Myös muutosajan-
kohtien tarkka määrittely on ongelmallista. Ensimmäinen näistä vaiheista kuitenkin ajoit-
tuu 1990-luvun alkuun, jolloin MTK alkoi myöntää myös maatalouden aiheuttavan ympä-
ristön pilaantumista. Siihen saakka suhtautuminen oli ollut hyvin pitkälle defensiivistä tai
reaktiivista. Toinen merkittävä muutosvaihe oli Suomen liittyminen Euroopan unioniin.
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Tämän jälkeen maatalouden tukipolitiikka muuttui olennaisesti, ja ympäristötukien myötä
esimerkiksi luomutuotannolle avautui aivan uusia mahdollisuuksia.

Taulukko 10. Yhteenvetoa MTK:n ympäristökäsityksissä tapahtuneista muutoksista eri tee-
mojen osalta.

Maatalouden tekni-
sessä perustassa tapah-
tuneet muutokset

Väkilannoitteita ja torjunta-aineita pidettiin tuottavuuden kannalta välttämättöminä 
modernille maataloudelle. 
Uudemmissa näkemyksissä on painotettu lannoitteiden tarkkaa ja huolellista käyttöä.

Karjanlanta ei ole jäte, vaan olennainen osa kierrätystä ja luonnonmukaista lannoi-
tusta. 
Karjalannasta aiheutuviin valumiin ja sen varastointiin on alettu kiinnittää entistä 
enemmän huomiota, mitä edellytetään myös ympäristölaeissa.

Puhdistamolietteen levittämistä pelloille MTK ei ole hyväksynyt koskaan. 

1980-luvun alussa kiinnitettiin runsaasti huomiota työympäristön ongelmiin. 
Työterveydenhuolto toteutettiin vuosikymmenen loppupuolella. 
1990-luvun lopussa kiinnitettiin huomiota työterveyshuollon rahoituksen turvaami-
seen.

Koneiden käytön lisääminen välttämätöntä tuottavuuden lisäämiseksi. 
1990-luvulla varoitettiin raskaiden koneiden käytöstä maan tiivistymisen vuoksi

1980-luvulla kiinnitettiin vain vähän huomiota geeniteknologiaan. 
Sen jälkeen suhtautuminen on ollut varovaisen kyselevää.

Ympäristöhallinto 
ja luonnonsuojelu

Ympäristöministeriön perustamista ja ympäristöhallinnon autonomiaa pidettiin vir-
heenä, mutta tosiasioiden edessä MTK opetteli tulemaan toimeen niiden kanssa. 
1980-luvulla MTK katsoi, että ympäristöministeriö “paketoi”, “museoi” ja “ylisuoje-
lee” maaseudun. MTK teki kuitenkin yhteistyötä luonnonsuojelujärjestöjen kanssa 
korvauskysymyksissä. 
MTK on koko ajan painottanut korvauskysymysten ratkaisemista ja perustuslain 
omaisuudensuojaa. 
Ympäristöministeriön linjaa on pidetty suojelukysymyksissä unionin linjaa tiukem-
pana.

Saastuminen Maatalouden merkitystä ympäristön saastuttajana pidettiin 80-luvulla pienenä. 
1990-lvulla MTK on katsonut myös maatalouden saastuttavan ympäristöä ja kehotta-
nut viljelijöitä kiinnittämään ympäristöasioihin huomiota. 
Lainsäädäntö on tiukentunut.

Energia Energiantuotannon kotimaisuutta on pidetty tärkeänä erottelematta toisistaan turvetta 
ja muita energian lähteitä. 
MTK:n suhtautuminen ydinenergiaan on ollut ristiriitaista.

Elintarvikkeet 1980-luvulla huomiota kiinnitettiin ennen muuta hintakysymyksiin ja maataloustu-
kiin.
1990-luvulla alettiin korostaa elintarvikkeiden laatua. 
Laadun kohottamisen katsotaan merkitsevän samalla korkeampia hintoja.

Eläimet ja eläinten 
hoito

Eläinsuojelulain on nähty säätelevän riittävästi hyvää eläintenpitoa. 
1990-luvulla MTK on korostanut, että eläinten kohteluun on kiinnitettävä erityistä 
huomiota.
Turkistarhaukseen MTK suhtautuu elinkeinona myönteisesti.

Luomutuotanto Kestävän kehityksen teema oli esillä Maataloustuottajassa jo 1980-luvulla.
Luomutuotantoa pidettiin 1980-luvulla taloudellisesti kannattamattomana. 
Vähitellen siitä katsottiin tulleen joillekin “eräs erikoistumismahdollisuus”. 
1990-luvun lopulla luomutuotantoa alettiin pitää todellisina taloudellisena mahdolli-
suutena maataloudessa.
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Maatalouden teknisen perustan osalta näyttää selvältä, että väkilannoitteiden ja tor-
junta-aineiden käyttö tavanomaisessa maataloudessa on vähentynyt koko tarkastelujakson
ajan. Samalla tutkimuksessa ja käytännössä etsitään luonnonmukaisempia, biologisia lan-
noituksen ja torjuntamenetelmien muotoja, mikä luonnehtii ekologisen modernisaation
mukaista kehitystä. Tämä on johtunut yhtäältä kuluttajien valintojen muutoksista, mikä
ilmenee ympäristönäkökulman korostumisena. Toisaalta tämä on johtunut myös tuotan-
nollisista tekijöistä: työterveyteen liittyvistä seikoista sekä viljelijöiden pyrkimyksistä
kustannussäästöihin. Säästöihin on pyritty optimoimalla lannoite- ja torjunta-ainemäärien
käyttöä ja kohdentamalla niiden käyttöä entistä tarkemmin. Kolmanneksi myös lannoittei-
den ja torjunta-aineiden käyttöä on alettu säännellä entistä tarkemmin.

Teknisen perustan nykykehitys viittaa siten maatalouden uuden vaiheen syntyyn. Lan-
noitteiden, torjunta-aineiden ja koneiden käyttöä pyritään optimoimaan kustannuskehityk-
sen ja elintarvikkeiden kysynnän muodostamaa taustaa vasten, jolloin viljelijöiden riippu-
vuus tuotantopanoksia valmistavasta ja elintarvikkeita jalostavasta teollisuudesta on
vähentymässä. MTK on painottanut karjanlannan kierrätyksen merkitystä maataloudessa,
kun taas ympäristöviranomaiset ovat rinnastaneet sen jätteeseen. MTK on suhtautunut
ympäristöviranomaisia tiukemmin puhdistamolietteen käyttöön lannoitusaineena pelto- ja
puutarhaviljelyssä. Edelleen modernisaation ja suurtuotantovaltaisen maatalouden ehdol-
listamaan geeniteknologian käyttöön suhtaudutaan niin Suomessa kuin EU:ssakin hyvin
pidättyvästi.

MTK on suhtautunut hyvin kriittisesti ympäristöhallinnon eriyttämiseen ja sen tehtä-
vien laajentamiseen. Tämä ilmenee koko tarkastelun kohteena olevan ajan. Kritiikkiä on
suunnattu myös EU:n ympäristö- ja maatalouspolitiikkaa kohtaan ja sen yhteydessä myös
kansalliseen ympäristöpolitiikkaan, jossa on yritetty soveltaa EU-direktiivejä tiukempia
säännöksiä. Vaikka MTK monissa kohden näkee tietyn yhteyden vallitsevan ympäristöpo-
litiikan ja luonnonsuojelujärjestöjen toiminnan välillä, on sen suhtautuminen luonnonsuo-
jelujärjestöihin ollut pidättyvämpää ja yhteistyöhakuisempaa kuin ympäristöhallintoon.
Eräissä tapauksissa viljelijöitä on rohkaistu osallistumaan luonnonsuojelujärjestöjen toi-
mintaan. MTK ja luonnonsuojelujärjestöt tehneet myös yhteistoimintaa esimerkiksi luon-
nonsuojelualueiden perustamiseen liittyvien korvauskysymysten ratkaisemiseksi. Myös
MTK:n ja Luomuliiton kesken on kehkeytymässä yhteistoimintaa. Merkittävimpiä näke-
myserot ovat olleet luonnonsuojelun laajuutta ja maatalouden päästöjä koskevissa kysy-
myksissä

Luonnonsuojelun suhteen MTK:n kanta on pysynyt tiukkana koko tarkastelujakson
ajan: varhaisemmista luonnonsuojeluhankkeista Natura 2000-ohjelmaan saakka. Perusteet
kritiikille ovat yhtäältä taloudellisia. MTK on katsonut toistuvasti, etteivät alueiden vara-
uksista maksetut korvaukset ole olleet riittäviä. Toisaalta kritiikki on perustunut maan
käyttöoikeuden rajoittamiseen, mikä on suomalaisille viljelijöille perinteisesti paitsi talou-
dellinen myös kulttuurinen kysymys. Maahan on sidoksissa paitsi taloudellisia myös kult-
tuurisia ja sosiaalisia arvoja, joista esimerkkeinä voi mainita itsemääräämisoikeuden ja
arvonannon. Lisäksi viljelijät ovat pitäneet luontoa myös omana virkistäytymispaikka-
naan (ks. esim. Silvasti 1996, 48–49). Luonnonsuojelun osalta ongelmana on pidetty
myös maan omistusoikeuteen ja sitä kautta maanomistajien oikeusturvaan puuttumista.
Itse asiassa luonnonsuojelun olisikin jatkossa otettava entistä paremmin huomioon niiden
ryhmien näkemykset, joita suojelualueiden perustaminen ja yleensäkin toiminnan sään-
tely koskettaa. Kyseessä olisi haastava tehtävä jonkinlaisen vuorovaikutuksellisen demo-
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kratian tai Blühdornin termein post-ekologistisen politiikan kehittämiseksi, joka perus-
tuisi demokratian perinteiden tapaan myös vähemmistöjen oikeuksien tunnustamiseen.

Ympäristön pilaantumisen ja saastumisen osalta MTK:n kanta oli 1980-luvulla vielä
hyvin defensiivinen. Ne nähtiin lähinnä teollisuuden, liikenteen ja yhdyskuntien aiheutta-
mina ja maataloudelle ulkoisina ongelmina. Tähän ulkoistamiseen liittyi myös näkemys
saasteiden kaukokulkeutumisen suuresta merkityksestä, mikä leimasi yleisemminkin
ympäristöhuolia 1980-luvulla. Huolta kannettiin ennen muuta siitä, miten saastuminen
vaikuttaa maahan ja metsiin ja niiden tulevaan tuottokykyyn. Vuosikymmenen lopulla ja
seuraavan vuosikymmenen alussa tehdyt tutkimukset kuitenkin osoittivat, että myös maa-
talous on merkittävä hajakuormituksen aiheuttaja. Vähitellen näiden tutkimusten tulokset
näkyvät myös MTK:n käsityksissä, joskin tulosten luotettavuutta aluksi kritisoitiin.
Tämän seurauksena MTK alkoi kiinnittää entistä enemmän huomiota viljelymenetelmiin,
jotta maatalouden päästöjä voitaisiin vähentää. Vaikuttaminen tapahtui ennen kaikkea
neuvonnan ja viljelyoppaiden avulla. Ongelmaksi MTK kuitenkin näki eri yhteyksissä
sen, että päästöjen vähentäminen ja päästönormien noudattaminen aiheuttaa maatalou-
delle lisäkustannuksia, joihin se vaatii korvauksia.

Energiakysymyksissä MTK on perinteisesti suhtautunut erittäin myönteisesti kotimais-
ten energianlähteiden kuten puun, hakkuutähteiden, oljen ja turpeen käyttöön. Lähtökohta
on ollut instrumentaalinen siinä mielessä, että kotimaisen energian käytön edistäminen
merkitsee tuloja maataloudelle ja maaseudulle. Tätä vasten esimerkiksi vaihtoehtoisiin
energiamuotoihin kuten tuuli- ja aurinkoenergian mahdollisuuksiin ei ole kiinnitetty juuri-
kaan huomiota. MTK:n suhtautuminen ydinenergian käyttöön on ollut ristiriitaista.
Eräissä yhteyksissä ydinenergian lisärakentamista on vastustettu yhtäältä ympäristönäkö-
kulmasta ja toisaalta kotimaisen energian käytön edistämisen näkökulmasta. Metsäteolli-
suuden energian tarpeen näkökulmasta MTK on joissain yhteyksissä myös kannattanut
lisärakentamista. Ydinjätteiden sijoittamisen aiheuttamista ongelmista MTK on sen sijaan
ollut koko ajan huolissaan. 

Elintarvikkeiden osalta MTK on 1980-luvulta lähtien kiinnittänyt huomiota kotimais-
ten elintarvikkeiden puhtauteen, jonka vaaliminen on ollut tärkeää myös taloudellisesta
näkökulmasta. Elintarvikkeiden puhtaus on nähty myyntivalttina niin kotimaassa kuin
kansainvälisessä kaupassakin. Kilpailutilannetta kotimaisten tuotteiden ja luomutuottei-
den välillä on kuitenkin pidetty ongelmallisena. Ympäristönäkökulmasta on aineiston
pohjalta ja muutoinkin (ks. esim. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2000, 156–157)
tulossa eräs keskeinen elintarvikemarkkinoiden kilpailuvaltti ja menestystekijä maaseu-
dun taloudellisessa ja sosiaalisessa kehittämisessä. 

Kun vielä 1980-luvun maatalouskeskustelu perustui tuottajien ja kuluttajien ristiriitoi-
hin elintarvikkeiden hintojen ja maataloustuen osalta, näyttäisivät nämä ristiriidat olevan
väistymässä. Tähän on tärkeältä osalta vaikuttanut liittyminen Euroopan unioniin, jolloin
maataloustuesta valtaosa on ollut EU-tukea kansallisen tuen vastaavasti vähennyttyä.
Suomalaiset kuluttajat luottavat nykyisin entistä enemmän kotimaisten elintarvikkeiden
puhtauteen ja valitsevat usein kotimaisen elintarvikkeen silloinkin, kun sen hinta on vas-
taavaa ulkomaista korkeampi. Eräänä syynä tähän ovat eurooppalaiset ruoka- ja eläintau-
tiskandaalit. 

Tuottajien ja kuluttajien sekä viljelijöiden ja palkansaajien suhteet ovat lähentyneet
muutoinkin. Tästä osoituksena ovat erilaiset yhteistilaisuudet ja yhteistoiminta koko koti-
maisen elintarvikeketjun – maatalouden, elintarvikkeiden jalostuksen ja elintarvikekaupan
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– puitteissa ja laajemminkin. Kotimainen elintarviketuotanto nähdäänkin entistä enem-
män paitsi maatalouspoliittisena myös kansallisena kysymyksenä. Eri toimijaryhmien
yhteiseksi intressiksi on nousemassa yhteistoiminta EU:n suuntaan maataloustukia koske-
vissa kysymyksissä, jotta kotimaisen maatalouden ja maaseudun toimintaedellytykset voi-
taisiin turvata. Eurooppalaisille markkinoille suomalaisten maataloustuotteiden pääsy on
kuitenkin ollut vaikeaa: edistystä ei maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan ole
vielä juurikaan tapahtunut (Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarastrategia 2002,
15).

Eläinsuojelu on Suomessa kuulunut pitkään lainsäädännön piiriin. Uutta pontta eläin-
suojelukysymys on kuitenkin saanut eläinsuojeluliikkeiden toiminnan aktivoitumisen ja
median myötävaikutuksella. Vähitellen myös MTK on alkanut kiinnittää huomiota elin-
tarvikkeiden eettiseen laatuun. Lähtökohta tässä oli aluksi hyvin defensiivinen. Ongelmia
eläinsuojelun osalta nähtiin vain lemmikkieläinpuolella tai yksittäisten suojelutapausten
osalta. 1990-luvulla MTK on alkanut entistä enemmän tiedottaa eläinten hyvinvoinnista ja
hoidosta. Se on myös toiminut aktiivisesti eläindopingia ja tarpeetonta eläinlääkitystä vas-
taan. MTK on kuitenkin usein ollut puolustuskannalla johtuen lähinnä siitä, että uudet
eläinsuojelusäännökset ovat aiheuttaneet investointikustannuksia maataloudelle. Kustan-
nusten ohella eläinsuojelusäännöksiä on kritisoitu liian nopean toteutusaikataulun osalta
paitsi taloudellisin myös käytännöllisin perustein.

Elintarvikkeiden puhtauden näkökulmasta MTK on viime vuosina ollut omalta osal-
taan kannattamassa kestävän maatalouden kehittämistä. Maatalouden kestävä kehitys on
tietysti vaikeasti määriteltävissä, mutta joka tapauksessa MTK:n suhtautuminen kestävään
maatalouteen on ollut myönteistä ainakin periaatteellisella tasolla. Kestävän kehityksen
on nähty voivan tapahtuvan yhteydessä tuotannon ja elintarvikkeiden menekin kasvuun.
Samasta syystä suhtautuminen luonnonmukaiseen tuotantoon on tullut myönteisemmäksi
1990-luvulla ja erityisesti Suomen liityttyä Euroopan unioniin. Luonnonmukainen tuo-
tanto onkin kasvanut Suomessa voimakkaasti vuodesta 1994 lähtien. Tärkeänä tekijänä
ovat olleet unionin tuet luomutuotannolle. 

1980-luvun alussa MTK:n suhtautuminen luonnonmukaiseen tuotantoon oli vielä
hyvin varauksellista. Sen nähtiin merkitsevän tuottavuuden voimakasta alenemista, jolle
ei maksajaa tuolloin vielä ollut näkyvissä. Vuosikymmenen lopulla luomutuotanto nähtiin
eräänä maatalouden erikoistumisvaihtoehtona. 1990-luvulla siitä tuli jo todellinen vaihto-
ehto maataloudelle. Tulevaisuudessa luomutuotannolla tulee olemaan oma vankka ja
mahdollisesti vahvistuva asemansa tavanomaisen maatalouden rinnalla. Parhaiten tämä
tietysti tapahtuisi “linnake-Euroopan” tyyppisissä (ks. Zanoli et al. 2000, 34–44) oloissa,
jolloin unioni kokonaisuudessaan olisi valmis panostamaan entistä enemmän luonnonmu-
kaisen maataloustuotannon edistämiseen.



5 Ympäristökeskustelun keskeisiä diskursseja ja 
diskurssirakenteita

Edellä Maataloustuottajassa käytyä, ympäristökysymyksiin liittyvää keskustelua ja siinä
tapahtuneita muutoksia on tarkasteltu teemoittain. Argumentaatiossa ja puhetavoissa on
kuitenkin havaittavissa myös eräitä, aina 1980-luvun alusta suhteellisen pysyvinä säily-
neitä rakennemuotoja. Niihin tukeutuen MTK on käynyt kamppailua eräitä ympäristöpo-
liittisia ja muitakin yhteiskunnallisia muutoksia vastaan. Uusia keskustelurakenteita on
tosin noussut esille ja osasta vanhoista on vähitellen luovuttu. Keskeistä MTK:n toimin-
nassa on koko tarkastelujakson ajan ollut jäsentensä instrumentaalisten etujen puolusta-
minen. Missään tilanteessa se ei ole noussut ympäristökeskustelun etulinjaan vaan on
ollut lähinnä puolustusasemissa suhteessa ympäristöaktivismin ja -politiikan kehitykseen.

Tavan takaa MTK on jäänyt kamppailuissa tappiolle poliittisen enemmistön määritel-
lessä toteutuneen kehityksen linjat. Tällaisista katkerista tappioista voidaan mainita näky-
vimpinä esimerkkeinä kamppailut ympäristöministeriön perustamisesta, suojeluohjel-
mista, kaavoitusjärjestelmän ja rakennuslakien uudistuksista, maatalouden päästöjen mää-
rittelystä, Euroopan unioniin ja rahaliittoon liittymisestä, nitraattidirektiivistä ja lopulta
Natura 2000-ohjelman toteuttamisesta. Puolustuskamppailujen yhteydessä esitetyt näkö-
kohdat ovat ehkä olleet perusteltuja instrumentaalisesta näkökulmasta, mutta yhteiskun-
nallinen ajattelu on muuttunut nopeammin kuin tutkimuksen kohteena olleen järjestön
näkemykset. MTK:n vaihtoehtona on useimmiten ollut defensiivinen ja reaktiivinen reto-
riikka. Varsinaista proaktiivista ajattelua ja toimintaa on vaikea löytää. MTK:n puolustus-
taistelu näyttää kuitenkin nostaneen esille kysymyksiä, joihin vastaaminen ei välttämättä
aina ole yksinkertaista. Voidaan kysyä, onko ympäristöministeriön toiminta aina ollut
kansalaisten – tässä tapauksessa viljelijöiden – näkökulmasta riittävän vuorovaikutuksel-
lista? Onko kamppailussa EU:sta sittenkin ollut jotain opittavaa eläintautien ja suurmaata-
louden aiheuttamien ongelmien vaivaamassa Euroopassa? Onko Suomessa kenties sitten-
kin hoidettu maatalouteen liittyneet elintarviketurvallisuuteen liittyvät asiat sittenkin
muuta Eurooppaa paremmin, ovatko suomalaiset elintarvikkeet puhtaampia, turvallisem-
pia ja terveellisempiä sekä onko eläinten hoito paremmalla tolalla kuin Euroopassa ja
muualla maailmassakin? Aukotonta vastausta näihin kysymyksiin ei voi tässä antaa. Sen
sijaan seuraavassa tarkastellaan niitä kestoperusteita ja -diskursseja, joita MTK on käyttä-
nyt kamppailuissaan. Voidaan kysyä, missä määrin nämä diskurssit ovat linjassa WTO:n
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elintarvikkeiden vapaata kauppaa korostavien uusliberalististen oppien ja EU:n omaa itse-
näistä maatalouspolitiikkaa korostavien oppien kanssa? Olisiko näistä diskursseista väli-
neiksi tehomaataloudesta sekä eläintaudeista käydyssä keskustelussa?

Yksi tapa jaotella erilaisia diskursseja on tarkastella niiden funktionaalisuutta ympäris-
töpolitiikan näkökulmasta. Osa diskursseista on ympäristöpolitiikkaa arvostelevia, sitä
vastaan hyökkääviä tai defensiivisessä suhteessa olevia. Toisaalta joissain diskursseissa
ympäristökysymykset on otettu vakavasti, ja niiden avulla MTK on pyrkinyt legitimoi-
maan suomalaisen maatalouden käytäntöjä eli puolustautumaan vastakkaiselta argumen-
taatiolta (ks. puolustavasta ja hyökkäävästä retoriikasta Jokinen Arja 1999, 130–132).
Seuraavan esityksen rakenne on laadittu tältä pohjalta: kahdessa eri alaluvussa annetaan
esimerkkejä näistä erityyppisistä diskursseista. Esitys ei välttämättä ole mitenkään kattava
eri diskurssien suhteen, vaan diskursseista on esitelty vain päällimmäisinä aineistosta
esiin nousevat.

Defensiivissä ja reaktiivisissa diskursseissa saattaa piillä myös joitain ympäristönsuo-
jelua tukevia piirteitä. Toisin sanoen MTK ei näyttäisi toimivan yksinomaan välittömien
instrumentaalisten intressien ohjaamana, vaan vanhat maatalouteen liittyvät ajattelu- ja
puhetavat korostavat maatalouden kiinteää luontosuhdetta, viljelijöiden luonnonhoita-
juutta ja sosiaaliseen kestävyyteen viittaavaa talonpoikaista ajattelumuotoa, jonka mukaan
tila on säilytettävä viljelykelpoisena myös seuraaville sukupolville. Nämä diskurssit nou-
sevat usein esiin, kun on kyse suhtautumisesta esimoderniin maatalouteen ja maaseutuun.
Tämä on tavanomaista erilaisissa juhlapuheissa mutta myös yleisissä maatalouden ympä-
ristökysymyksiä koskevissa arvioinneissa. Eräs tavanomaisimmista diskursseista on näke-
mys, että viljelijöiden katsotaan aina olleen työnsä luonteesta johtuen kiinnostuneita välit-
tömästä tuotantoympäristöstään.

5.1 Defensiivisiä diskursseja

Defensiivien diskurssien yleisenä lähtökohtana on ollut se näkemys, että niin valtionhal-
linnossa kuin muuallakin maataloudesta ja maaseutuelämästä vieraantuneet tahot pyrki-
vät ottamaan maaseudun ja maatalouden hallintaansa käyttämällä kaavoituksen ja ympä-
ristöpolitiikan keinoja. Näiden katsotaan tulevan opettamaan viljelijöitä siinä, mitä saa
tehdä ja mitä ei pidä tehdä. Erään kipupisteen MTK:n diskursseissa muodostaa se, että
näiltä ihmisiltä katsotaan puuttuvan käytännön kosketus maatalouteen ja maaseutuun
ongelmineen.

Keskeisenä uhkana maaseudun kehityksen kannalta MTK näkee maatalouteen liittyvät
taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat. Maatalous- ja maaseutuväestön väheneminen on
useiden diskurssien mukaan viemässä tilanteeseen, jossa uhkana on maaseudun autioitu-
minen. Toisaalta maaseudulla on kuitenkin tietty paikka suomalaisessa kulttuurissa: maa-
seutu on paitsi maatalouden myös maaseutukulttuurin sijaintipaikka. Sitä käytetään esi-
merkiksi muistelemiseen, virkistäytymiseen ja vapaa-ajan asumiseen. Esimerkiksi Juha
Kuisma ja Heikki Haavisto (Kuisma ja Haavisto 1995, 12) korostavat pamfletissaan maa-
seudun kulttuuriarvoja, joilla on myös taloudellinen merkityksensä: “Maaseudun tärkein
tuote on maaseutu, tuotteena sillä on imago, ominaisuudet ja hinta. Mutta kukaan ei osaa
sitä kaivata tai tarvita, ellei maaseutu itse pyri kaikilla tasoilla vuorovaikutukseen muun
yhteiskunnan kanssa.”
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Ongelmaksi mainitut kirjoittajat näkevät kuitenkin juuri maaseudun ja maatalouden
sääntelyn todetessaan, että “maaseutua hyydyttävä sääntely on purettava”. Tällä säänte-
lyllä he viittaavat mm. kuntien toimintarajoituksiin, yrittäjyyden ongelmiin, työmarkki-
noiden sääntelyyn, maan ostorajoituksiin sekä rakentamisrajoituksiin. Tästä välittyy hel-
posti kuva, että maaseutu tulisi parhaiten toimeen omin ehdoin. Tämä ei kuitenkaan pidä
paikkaansa edes nykyisessä Suomessa, vaan maaseutu ja maatalous ovat riippuvaisia talo-
udellisesta tuesta. Rajoitusten ja sääntelyn ongelma juontuukin siitä, että tuet myönnetään
aina tietyin ehdoin, jotka asettavat rajoja paikalliselle toiminnalle.

“Ympäristönsuojelu valtapyrkimysten ilmentymänä”

Eräs suomalaisen yhteiskunnan keskeinen ristiriita vallitsee keskustan ja periferian välil-
lä. Tässä katsannossa maatalous ja maaseutu edustavat periferiaa, ja keskuksen nähdään
muodostuvan etelästä, kaupungeista ja asutuskeskuksista ja niiden hallitsevista eliiteistä.
Kyse on siitä, kenellä on oikeus määritellä poliittisia, tässä tapauksessa maataloutta ja
maaseutua koskevia, ratkaisuja. Tällaiseen poliittiseen kamppailuun liittyy olennaisena
osana myös kamppailu äänistä. Perinteisesti MTK on kamppaillut poliittista vasemmis-
toa vastaan, mutta ympäristöministeriön perustamisen yhteydessä kritiikki kohdistui
myös muihin poliittisiin puolueisiin, aina sen perinteisenä tukijana esiintyneeseen Suo-
men Keskustaan saakka. Myöhemmissä vaiheissa kamppailu poliittista eliittiä vastaan
kärjistyi kamppailussa ympäristöhallintoa ja sen toimia sekä Euroopan unioniin liittymis-
tä vastaan. Vastustajiksi tässä nousevat ympäristöpolitiikkaa ajavat tahot ympäristöpoliiti-
koista ympäristöliikkeisiin, joista Ranskan Natura 2000-ohjelman vastustajien “pelon alli-
anssi” (Pinton 2001, 339) eli “ryhmä yhdeksän” käyttää nimitystä “Euroopan vihreä tek-
nokratia” (Alphandéry & Fortier 2001, 316).

Ensimmäisiä mielikuviaan MTK:sta selostaa Kalevi Sorsa (1995, 166) muistelmateok-
sessaan seuraavasti: “Nuorelle sosiaalidemokraatille se oli suurviljelijöiden vielä varsin
heikko järjestö, jonka kanssa poliittisesti sitoutuneet pienviljelijäjärjestöt näyttivät kilpai-
levan menestyksellisesti. Manttaalipösöjen pesä – se oli vasemmistolaisten vastustajien
yksinkertaistus MTK:sta.” Tällainen näkemys heijasteli Sorsan mukaan myös perinteistä
vastakkainasettelua sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton välillä. Tässä vastakkainasette-
lussa jauhautuivat hänen mukaansa myös sosiaalidemokraattien pienviljelijäjärjestöt,
vaikka näin ei olisi välttämättä tarvinnut käydä. Käytännössä SDP:llä ei ollut väylää,
jonka kautta se olisi ollut yhteydessä MTK:hon. Tämä symbolinen kuva oli taustalla myös
Sorsan ensimmäisissä kosketuksissa MTK:hon ja sen silloiseen keulahahmoon, puheen-
johtaja Heikki Haavistoon. Myöhemmässä vaiheessa yhteistyö SDP:n ja MTK:n välillä
kuitenkin erilaisista vaikeuksista huolimatta käynnistyi jopa siinä määrin, että sosialide-
mokraattisen puolueen “nuoren johdon” ja MTK:n kesken epäiltiin solmitun jonkinlaisen
yhteistyösopimuksen. Tämän Sorsa (1995, 167) kiistää, mutta toteaa SDP:n ja Keskusta-
puolueen yhteisten, nk. “punamultahallitusten”, edistäneen yhteistyötä 1960-luvun lopulla
(mt, 169).

1980-luvun alussa – ympäristöministeriön perustamiseen ja ympäristönsuojelun keh-
keytymisen yhteydessä – muiden puolueiden valtapyrkimykset nähtiin MTK:ssa keskei-
senä pontimena ympäristönsuojeluasioiden esiin nostamisessa. Ympäristöministeriön
perustamisen ja ympäristönsuojeluun liittyvän yhteiskunnallisen sääntelyn taustana MTK
näki vasemmiston valtapyrkimykset. Merkittäviä tästä näkökulmasta ovat Markku Suoja-
sen artikkelit491 vuodelta 1980. Keskeisenä lähtökohtana ympäristöpoliittisia linjoja
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koskeville ristiriidoille kirjoittaja näkee yhtäältä poliittisen kamppailun ympäristöminis-
teriön perustamisesta ja toisaalta lähestyvät kunnallisvaalit. Ristiriitojen syy on tämän
ajattelutavan mukaan puhtaasti poliittisella areenalla. Tähän liittyen myös MTK:n jäsen-
istön osallistuminen ympäristövuoden tapahtumiin nähdään tärkeänä. Kirjoittajan mukaan
tavoitteena on “asiallinen keskustelu”, joka näyttää mahdottomalta poliittisten intressien
näkökulmasta. 

Artikkeleissa suhtaudutaan suopeasti Suomen Luonnonsuojeluliiton julkaiseman Suo-
men Luonnon maataloutta käsitelleen teemanumeron (6–7/1977) kirjoituksiin, jotka näh-
dään esimerkkeinä asiallisen keskustelun mahdollisuudesta. Suojasen ensimmäisessä
artikkelissa varoitetaankin “kiihkoilusta” ja ympäristöasioiden käsittelyn “politisoimi-
sesta”. Artikkelin lopussa korostetaan yhteistoiminnan merkitystä ja pidetään “vahin-
kona”, “jos epäasiallisin menettelyin viljelijäväestö usutetaan luonnonsuojelua vastaan”.
Tässä diskurssi muistuttaa DBV:n puheenjohtajan von Heeremanin toteamuksia Saksasta
vuodelta 1982. Hänen mukaansa “perusteluja ei enää kuunnella”, vaan ympäristöongel-
mista käytyä debattia hän katsoo hallitsevan “ideologian, ennakkoluulojen, tunteiden ja
puolitotuuksien” (sit. Heinze & Voelzkow 1993, 33).

Markku Suojasen toisessa artikkelissa492todetaan asiallistakin keskustelua ympäristö-
asioista syntyneen samalla, kun ympäristöasiat ovat nousseet vahvasti esille yhteiskunnal-
lisessa keskustelussa. Suojasen mukaan puolueet pyrkivät käyttämään tätä asenneilmaston
muutosta hyväkseen omissa valtapoliittisissa pyrkimyksissään. Tämä on vahvasti politi-
soinut monet ympäristökysymykset. Esimerkkeinä ristiriidoista mainitaan soralaki, ympä-
ristöhallintokeskustelu ja Koijärvi -kysymys. Taustana ristiriidoille nähdään myös lähes-
tyvät kunnallisvaalit, joissa ympäristökysymysten odotetaan nousevan vaalikeskustelun
keskiöön. Suojanen toteaa myös, että ympäristönsuojelussa törmätään usein omistusoike-
uden rajoihin. Siinä missä ympäristönsuojelu joutuu suojeluratkaisuja ehdottaessaan puut-
tumaan myös maanomistusoikeuksiin, on viljelijäväestö noussut puolustamaan omistusoi-
keuttaan. Suojasen kuvaamaa 1980-luvun alun diskurssia ympäristöpolitiikasta on havain-
nollistettu seuraavalla sivulla olevalla käsitekartastolla (kuvio 9).

Maataloustuotteiden hinnoista ja maataloustuesta käytyihin kiistoihin pohjautuvat risti-
riidat ovat perinteisesti olleet esillä maatalouskeskustelussa. Tämän asian ottaa esille
puheenvuorossaan493 puheenjohtaja Heikki Haavisto vuonna 1985: “Maataloutta vastaan
on toistuvasti hyökätty ja saatettu viljelijäin työ kyseenalaiseksi. Asialla ovat olleet niin
SAK, SDP:n poliitikot, Tiuri, eräät lehdet, Yleisradio, valtiovarainministeriö, elinkeino-
hallitus ja kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö.” Kyse ei Haaviston mukaan
ole yksinomaan ympäristökysymyksistä, vaan maataloudesta ja maatalouspolitiikasta
yleensä. Hänen mukaansa yhteiskunnallinen ilmapiiri on Suomessa muuttumassa: “Näyt-
tää siltä, että Suomi on sittenkin vähitellen muuttumassa pehmeästä, vihreästä maasta
kovaksi teknologiaa ja tehokkuutta ihannoivaksi maaksi. Tähän kuuluu osana uusit-
sekkyys eli yksilön ja hänen eturyhmänsä itsekäs toiminta etujen saamiseksi itselle tai
omalle ryhmälle muiden kustannuksella. Tämän uuden ilmapiirin esilletulo on luonut kai-
kupohjaa maataloudesta käydylle keskustelulle.” Puheenvuorossaan Haavisto päätyy
korostamaan, että ympäristö-, työllisyys- ja aluepoliittiset näkökohdat huomioon ottaen

491. Markku Suojanen (agr.): Maataloustuottajat mukaan ympäristövuoden viettoon. MT 2–3/80,
12–13 ja Katsaus ympäristöasioihin. MT 6/1980, 12–13. 

492. Markku Suojanen: Ympäristönsuojelu ja maatalous. MT 12/1984, 10–11.
493. Heikki Haavisto (puheenjohtaja): Maatalousilmapiirin muutoksista. MT 12/85, 4–5.
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maataloustuotteiden hinnat ja maataloustuet ovat “kohtuullisia” toisin kuin maatalous-
politiikan kriitikot esittävät. 

Maataloustuotteiden hinnoista ja maataloustuesta käytyihin kiistoihin pohjautuvat risti-
riidat ovat perinteisesti olleet esillä maatalouskeskustelussa. Tämän asian ottaa esille
puheenvuorossaan494puheenjohtaja Heikki Haavisto vuonna 1985: “Maataloutta vastaan
on toistuvasti hyökätty ja saatettu viljelijäin työ kyseenalaiseksi. Asialla ovat olleet niin
SAK, SDP:n poliitikot, Tiuri, eräät lehdet, Yleisradio, valtiovarainministeriö, elinkeino-
hallitus ja kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö.” Kyse ei Haaviston mukaan
ole yksinomaan ympäristökysymyksistä, vaan maataloudesta ja maatalouspolitiikasta
yleensä. Hänen mukaansa yhteiskunnallinen ilmapiiri on Suomessa muuttumassa: “Näyt-
tää siltä, että Suomi on sittenkin vähitellen muuttumassa pehmeästä, vihreästä maasta
kovaksi teknologiaa ja tehokkuutta ihannoivaksi maaksi. Tähän kuuluu osana uusit-
sekkyys eli yksilön ja hänen eturyhmänsä itsekäs toiminta etujen saamiseksi itselle tai
omalle ryhmälle muiden kustannuksella. Tämän uuden ilmapiirin esilletulo on luonut kai-
kupohjaa maataloudesta käydylle keskustelulle.” Puheenvuorossaan Haavisto päätyy
korostamaan, että ympäristö-, työllisyys- ja aluepoliittiset näkökohdat huomioon ottaen
maataloustuotteiden hinnat ja maataloustuet ovat “kohtuullisia” toisin kuin maatalous-
politiikan kriitikot esittävät. 

Kuvio 9. 1980-luvun alussa käydyn Maataloustuottajassa käydyn ympäristöpoliittisen keskus-
telun rakenne.

494. Heikki Haavisto (puheenjohtaja): Maatalousilmapiirin muutoksista. MT 12/85, 4–5.
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1980-luvun puolivälissä maatalouskeskustelu oli vilkasta. Marraskuussa 1985 A-studi-
ossa esitettiin ohjelma, johon MTK puuttui lähettämällä kirjeen495 Yleisradion johtokun-
nalle. Kirjeen mukaan “ohjelma sisälsi virheellisiä tietoja, perustelemattomia väitteitä
sekä tarkoituksenhakuisia johtopäätöksiä elintarvikeketjulle ohjattavasta valtion tuesta ja
viljelijän tuloista”. Kirjeessä tulee esille useissa muissakin yhteyksissä tuttu viljelijöiden
herkkyys ulkopuolista kritiikkiä kohtaan: “Viljelijät ovat kokeneet ohjelman loukkauk-
sena omaa tärkeää työtään ja elinkeinoaan kohtaan. Tämä tuntuu sitäkin epäoikeudenmu-
kaisemmalta, kun kysymys on yhteiskunnan vähätuloisimmasta ryhmästä, jonka puolus-
tautumismahdollisuudet tällaisia hyökkäyksiä vastaan ovat vähäiset.”

Kyseessä on samantyyppinen kritiikki496, jota kohdistettiin vuonna 1996 kirkon AV-
keskuksen laatimaa, ympäristöongelmien taustoja kuvaavaa animaatioelokuvaa ”Ahne
viljelijä” kohtaan. Sen aiheena oli “vertaus ‘rikkaasta miehestä, jonka maa kasvoi hyvin’
(Luuk. 12:16–28)”. Kyseinen seurakuntien käyttöön tuotettu animaatioelokuva lienee tar-
koitettu esitettäväksi esimerkiksi pyhäkoulujen tai seurakuntien päiväkerhojen yhteydessä
tukemaan kristillistä kasvatustyötä.” Viljelijät saivat tiedon elokuvasta pyhäkoulussa käy-
viltä lapsiltaan. MTK sai puolestaan tiedon siitä eräiden sen jäsenten otettua yhteyttä kes-
kusjärjestöön “esityksen synnyttämän mielipahan johdosta kyseisissä viljelijäperheissä”.
MTK:n käsityksen mukaan elokuva “on tarpeettomalla tavalla synnyttänyt ristiriitoja ja
mielipahaa viljelijäperheissä. Nykytilanteessa suomalaiset viljelijäperheet elävät suurissa
taloudellisissa vaikeuksissa eivätkä halua, että kirkko lisää hädässä olevan väestöryhmän
jo muutenkin raskasta henkistä taakkaa.” Kirkon tiedotuskeskuksen edustaja joutuikin
myöhemmin perustelemaan videon “ammatinvalintaa” Maataloustuottajassa497. Tapaus
osoittaa, kuinka herkästi maatalous- ja maaseutuväestö on perinteisesti reagoinut keskuk-
sista tuleviin arvosteluihin ja kommentteihin koskien maataloutta ja maaseutua. Kyse on
Tiina Silvastinkin (1996, 31–33) toteamasta viljelijöiden kokemasta uhkasta omaa
ihmisarvoaan kohtaan.

Tällainen herkkyys ulkoiselle kritiikille tuntuu yhtäältä ymmärrettävältä, koska siinä
koko maatalousväestön toiminta asettuu kyseenalaiseksi. Tähän liittyen esimerkiksi
vuonna 1997 Talonpoikaiskulttuurisäätiön julkaisun (Maaseutu – yhteinen asia 1997,
108) yhteisissä teeseissä todetaan, ettei maaseudun ihmisiä “pidä leimata alentavilla etike-
teillä”, sillä vanhan sanonnan mukaan ‘Pilkka sydämen särkee’”. Tästä näkökulmasta esi-
merkiksi maanviljelijäväestön ympäristöasenteiden tulkinnat voi joskus nähdä pistettävän
tietämättömyyden ja takapajuisuuden piikkiin, mikä viljelijäväestön keskuudessa tunne-
taan “sydämen särkemisenä”. Toisaalta kritiikkiä voisi kuitenkin olettaa myös kestettävän
silloin, kun se on epäasiallista ja faktatietoon perustuen kumottavissa.

Tällainen herkkänahkaisuus on kuitenkin yleinen kulttuurinen piirre maaseutu- ja maa-
talousväestön keskuudessa. Ympäristökysymysten osalta se tulee esille “Lumimiehen”
pakinassa vuonna 1988: “Ettekö ole muka huomanneet, että viljelijää syytetään melkein
kaikesta, mikä liittyy luonnon hyväksikäyttöön. Me pilaamme vesistöt runsaalla lannoi-
tuksella. Me raiskaamme metsät, kun hyväksymme tehometsänhoidon ja pilaamme ilmei-

495. Kirje Yleisradion johtokunnalle koskien A-studiossa 14.11.1985 esitettyä ohjelmaa Miksi maa-
talous tulee Suomelle niin kalliiksi? MT 4/86, 26.

496. Kirjelmä kirkon AV-keskukselle koskien piirrosanimaatiota "Ahne viljelijä" 4.4.1996. MT 5/
1996, 26.

497. Timo Korhonen (Kirkon tiedotuskeskus): Hyvä paimen vai ahne viljelijä. MT 5/1997, 19.
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sesti myös maisemat, kun olemme raivanneet ja salaojittaneet peltomme, vastasi kim-
paantunut isäntä.” 1990-luvun alussa esiintyy Maataloustuottajassa kuitenkin joitain vil-
jelijöiden ja MTK:n kannanottoja, joissa pyritään varoittamaan turhaa valtiovallan ja
poliittisten eliittien arvostelua. Esimerkkinä tästä käy erään eteläsuomalaisen vihannesvil-
jelijän ja tuottajayhdistyksen puheenjohtajan artikkeli498 vuodelta 1992, jossa hän katsoo
viljelijästä vallitsevan edelleen kuvan, jossa tämä on “haluton oppimaan ja kokeilemaan
mitään uutta”. Viljelijöiden nähdään järjestöineen myös aina valittavan jostain: “on kato
tai liian iso sato, koskaan ei ole hyvin”. Kirjoittajan mukaan tällaisesta valittamisesta on
päästävä, sillä muutoin “meitä ei enää uskota, kun on tosi edessä”. Hänen mukaansa
“viljelijä on tulevaisuudessa yrittäjä”, jonka toimenkuvaan “kuuluu, että välillä menee
paremmin ja välillä heikommin”.

Esimerkkinä uusista ristiriidoista voi mainita MTK:n suhtautumisen Euroopan unionin
direktiiveihin ja niiden suomalaisiin tulkintoihin. Näitä ilmeni jo ennen unioniin liitty-
mistä, mikä tietysti vielä on osa liittymistä vastaan käytävää kamppailua. EU:hun liittymi-
sestä käydyssä keskustelussa muotoiltiin uutta linjaa myös maatalouspolitiikalle. Tästä ja
siihen liittyvistä ristiriidoista “Vähäpoika” toteaa pakinassaan499 “50-lukulaisen maatal-
ouspolitiikan päättyneeksi”. Uuden maatalouspoliittisen linjan etsiminen hautautui tuossa
vaiheessa kuitenkin MTK:n EU-vastaisuuden alle. “Vähäpojan” pakinassa suomalaisen
maatalouspolitiikan katsotaan tulevan jäämään unionin maatalouspolitiikan jalkoihin.
Tässä kohden MTK:n näkemys on hyvin erilainen kuin Ruotsin LRF:n, joka puheenjohta-
jansa mukaan pyrki edistämään Ruotsin liittymistä yhteismarkkinoihin ja katsomaan
etukäteen sen tuomia mahdollisuuksia niin yleisen taloudellisen kehityksen kuin maata-
loudenkin näkökulmista (Dockered 1995, 156–157). 

Puheenjohtaja Esa Härmälän kritiikki500 Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen
maatalouspolitiikkaa kohtaan nostaa jälleen esille vanhan poliittisen kamppailun vasem-
miston – ennen kaikkea SDP:n – ajamaa maatalouspolitiikkaa kohtaan, vaikkei aiempaa
Ahon hallituskaan juuri mairiteltu: “Vaalikausittain muuttuvat yhteistyökuviot ovat ilmei-
sesti esimakua siitä, että Suomessa ollaan siirtymässä kohti kaksipuoluejärjestelmää.
Sosialidemokraatit ovat jo pitkään olleet vasemmiston johtava puolue eikä vasemmistolii-
tolle ole sillä puolella varattu apupuoluetta suurempaa roolia. … Uuden hallituksen muo-
dostamiseen liittyneissä säästöneuvotteluissa Paavo Lipponen iski viljelijäväestön her-
kimpiin kohtiin: kansalliseen maatalouspakettiin ja eläkemaksuihin. Viljelijöiden viha ja
pettymys ovat oikeutettuja. Käsittämätöntä on, että Kokoomus ja Ruotsalainen kansan-
puolue, jotka viime vuonna ja vielä ennen vaaleja vakuuttivat maatalouspaketin koske-
mattomuutta, söivät sanansa heti ensikättelyssä hallituskumppaniensa kanssa.” Härmälän
puheenvuorossa nostetaan esille “vanhan maatalouspolitiikan” edut suhteessa EU-johtoi-
seen ja kansallisia tukia rajoittaneeseen politiikkaan.

1990-luvun lopun kuumin kysymys oli Natura 2000 -ohjelma, jota vastaan MTK kävi
kiivasta kamppailua. Kamppailun kohteena oli ensisijassa ympäristöministeriö, jonka tul-
kinnat ohjelmasta ja ohjelman toimeenpano eivät MTK:n mukaan vastanneet EU:n alku-

498. Heikki Ellilä (vihannesviljelijä, Tl:n Lapin tuottajayhdistyksen puheenjohtaja): Suuntana huo-
men. Huomioita tulevaisuuden tavoiteasettelusta. MT 4/92, 22–23.

499. Vähäpoika: Ministeri ja 50-luvun maatalouspolitiikka. MT 12/1994, 30.
500. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Lipposen hallitus kohtuuton maataloutta kohtaan.

MT 4/1995, 4–5.
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peräisiä tarkoitusperiä. Kyseessä oli siten MTK:n ja Suomen “ympäristövaltion” eikä
MTK:n ja EU:n välinen konflikti. MTK suhtautui asiaan defensiivisesti, kun tämän luon-
non monimuotoisuuden säilyttämiseen pyrkivän ohjelman toteuttaminen nähtiin toisaalla
hyvänä ympäristönsuojelukeinona. Ympäristöpoliitikot ja luonnonsuojelijat näkivätkin
MTK:n vastustuksen perusteettomana ja totesivat järjestön “masinoivan” viljelijöitä Natu-
raa vastaan. Maataloustuottajassa501 asia nähtiin kuitenkin osana viljelijöiden etujen puo-
lustamista.

Samaan aikaan MTK:n toiminta aktivoitui muutoinkin. Tämä johtui esiinnousseista
Euroopan unioniin liittymisen seurauksista ja hallituksen tavoista ajaa maatalouden etuja
unionissa. Eräässä puheenvuorossaan502 vuonna 1998 puheenjohtaja Esa Härmälä puuttui
uuden, poliittisesti sitoutumattoman maa- ja metsätalousministerin toimintaan: “Tor-
staina 5. marraskuuta toimittajille tarjoamallaan aamupuurolla maa- ja metsätalousminis-
teri Kalevi Hemilä ampui täyslaidallisen MTK:ta vastaan. Maaseudun Tulevaisuus on
raportoinut ministerin kannoista lauantaina 7. marraskuuta. Ministerin kannanottoja ei
voida pitää harkittuina eikä tasapainoisina. … MTK:n järjestöväen on syytä miettiä, miksi
tällainen katkeranoloinen purkaus tuli juuri nyt. En usko esimerkiksi viljelijöiden Nui-
jamaalla Venäjän rajan pinnassa järjestämän mielenosoituksen, jossa ministeriä arvos-
teltiin melko kovasanaisesta, olleen harkitsemattomien kannanottojen takana. … Yksi –
sinänsä järkyttävä – mahdollinen syy ministerin käyttäytymiselle on se, että kasvava
kansallinen yksimielisyys maatalouspoliittisista asioista on alkanut häiritä häntä. Minis-
teri Hemilähän on koko ajan saanut poliittisen käyttövoimansa siitä, että hän on ollut
tietyllä tavalla oppositiossa viljelijäkuntaa ja MTK:ta vastaan.” Merkittäviä ristiriitoja
näyttää nyt siis syntyneen MTK:n ja poliittisesti puolueettoman maatalousministerin
välille. Ristiriita näyttäisi kiteytyvän suhtautumisessa maatalousministerin henkilöön,
jonka ministeriyden alkuaikoja todetaan leimanneen “myös kovasuisen käyttäytyminen
viljelijöitä kohtaan”. 

Toisaalla yhteiskunnallisen tilanteen maatalouskysymysten osalta todetaan kuitenkin
edellisvuosien kuluessa lientyneen: “Suurista maatalouspoliittisista kysymyksistä vallit-
see huomattavasti entistä parempi yksimielisyys. Agenda 2000 -maatalousesityksiä kom-
mentoidessaan pääministeri Paavo Lipponen totesi viime keväänä, että hallituksen linja
on lähellä MTK:n linjaa. Esko Aho puolestaan vahvisti opposition tukevan hallituksen
linjaa tässä asiassa. Näin eivät asiat olleet suurissa maatalouspoliittisissa kysymyksissä
neljä viisi vuotta sitten. Yhteiskunnan asenne ja julkisen sanan suhtautuminen viljelijöitä
ja maaseudun ongelmia kohtaan ovat myös muuttuneet entistä myönteisemmiksi. Jopa
YLE:n televisiouutisissa on sellaisia juttuja maataloudesta, jotka viljelijät kokevat asialli-
siksi ja tasapuolisiksi. Sama koskee suhtautumista MTK:hon. Meidän viestiämme kuun-
nellaan huomattavasti entistä herkemmällä korvalla.” Ministerin Härmälä kokee tulleen
“levottomaksi”, koska “hänen poliittinen elintilansa on kapenemassa” ja koska hallituk-
sessa kiinnitetään ministerin ja ministeriön toimintaan entistä enemmän huomiota.

MTK:n huolestuneisuus liittyy toisaalta yhteiskunnan yleiseen “vihertymiseen” ja sitä
kautta viljelijöiden ja järjestön toimintamahdollisuuksiin. Tätä taustaa vasten MTK:n vai-
kutusmahdollisuudet näyttävät kapeammilta kuin puheenjohtaja antaa edellisessä artikke-
lissa ymmärtää. Toisaalta myös puheenjohtaja Härmälä kyselee artikkelissaan503: “Onko

501. Ympäristöasiamiehen tulevaisuusvisio. Ympäristöasiamies 1/1998, 21.
502. Esa Härmälä (MTK:n puheenjohtaja): Paineet lisääntyvät – pää kylmänä. MT 11/98, 4–5.
503. Esa Härmälä (puheenjohtaja, MTK): Puheenjohtajan puheenvuoro. Onko pahin takana? MT 2/

00, 6–7.
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pahin takana?”. Vaikka hän vetoaa järjestön ponnisteluihin ja viljelijäväestön “ammatti-
taitoon ja itseluottamukseen”, ei järjestön vaikutusvalta ole enää niin vahva kuin vielä
1980-luvulla. MTK:n kansalliset toimintamahdollisuudet eivät näyttäisi enää riittävän
globalisoituvassa maailmassa – ainakaan ilman viljelijäjärjestöjen kansainvälisen yhteis-
toiminnan kehittämistä.

“Maaseudun ja kaupungin ristiriita ympäristönsuojelussa”

Kysymystä maaseudun ja kaupungin alueellisesta ja työnjaollisesta erosta ja ristiriidoista
voidaan jäljittää pitkälle historiaan. Siinä on kyse yhtäältä taloudellisesta vaihdosta ja
sosiaalisten rakenteiden eriytymisprosesseista mutta toisaalta myös kulttuurisista eroista,
jotka heijastuvat erilaisissa käytännöllisissä ja symbolisissa diskursseissa vielä nykypäi-
vänäkin. Kyseessä on kulttuurisesti usein hyvin voimakkaasti latautunut ristiriita, jota
myös MTK käyttää retoriikassaan hyväkseen. Eräänä lähtökohtana tässä retoriikassa voi-
daan pitää sitä, että kaupunkilaisilla on usein pelkästään välittynyt näkökulma maaseu-
tuun ja maatalouteen, kun taas maalaiset näkevät konkreettisesti maaseudun ja maatalou-
den todellisuuden. 

Maaseudun ja kaupungin välisen ristiriidan käsitteellä on sosiologisessa teoriassa pit-
kään haluttu korostaa erästä keskeistä yhteiskunnallisten, alueellisten ja viime vaiheissa
ekologistenkin suhteiden ominaisuutta (esim. Foster 2000, 136–140). Käytännössä tämä
ristiriita on Suomessa usein pelkistynyt tuottajien ja kuluttajien väliseksi ristiriidaksi.
Maaseutu tuottaa ja kaupunki kuluttaa elintarvikkeet, kun taas maatalouden tuotantopa-
nosten osalta suhde on usein päinvastainen. Ristiriidan keskeisimmät sisällöt liittyivät
perinteisesti taloudellisiin vaihtosuhteisiin eli konkreettisemmin elintarvikkeiden hintaky-
symyksiin yhteydessä palkkakehitykseen. 

Viime vuosikymmeninä ristiriidat ovat saaneet uusia muotoja ympäristökysymysten
aktualisoitumisen myötä. Yhtäältä maalaiset ovat huolestuneita kaupunkien ja teollisuu-
den saasteista, ja toisaalta kaupunkilaiset ovat huolestuneita elintarvikkeiden puhtaudesta
ja turvallisuudesta sekä maaseutumaisemasta ja -ympäristöstä. Viinikainen ja Puustinen
(2000, 104) toteavat lisäksi, että maaseutu ei enää näyttäydy niinkään maatalouden sijain-
tipaikkana kuin kulutuksen kohteena. Tästä näkökulmasta uuden ristiriidan siemenen
muodostavat oikeudesta maaseutuympäristöön sekä maaseudun maisemallisuudesta ja
käyttöoikeudesta käytävät kamppailut.

Maaseudun ja kaupungin ristiriidan muodon muuttuminen ei ole yksin suomalainen
ilmiö. Alphandéry ja Fortier kirjoittavat aiemmin maa- ja metsätalouteen käytettyjen alu-
eiden “ympäristöpolitisoitumisesta”. He viittaavat myös B. Hervieun ja J. Viardin (sit.
Alphandéry & Fortier 2001, 316) ilmiöstä käyttämään käsitteeseen maaseudun julkisluon-
teistumisen (publicization). Tämä julkisluonteistuminen tarkoittaa muille kuin maanomis-
tajille suotua oikeutta tarkastella maaseutua puhtaasti ulkopuolisen silmin. Tämä oikeus
suodaan erilaisin laein ja säännöksin luomalla puisto-, suojelu-, virkistys-, tarkkailu- ja
tutkimusalueita. Tämä kaventaa joskus maanomistukseen perustuvaa maaseudun hyödyn-
tämistä. Tälle pohjalle syntyvää uutta maaseudun ja kaupungin ristiriitaa kuvaa maini-
tussa artikkelissa siteerattu metsästäjä, jonka mukaan olemme todistamassa Natura 2000:n
kautta uudenlaista “taistelua maalais- ja kaupunkilaisrottien kesken”. Hänen mukaansa
maalaisilla on omat, metsästykseen, kalastukseen ja maanviljelyyn perustuvat tapansa ja
kulttuurinsa, jotka perustuvat toimeentulon hankkimiseen maaseutualueilta. Kaupunkilai-
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set, joita Ranskassa on noin 85 prosenttia, puolestaan näkevät luonnon idyllisenä paik-
kana, jossa rentoutua. He eivät kyseisen metsästäjän mukaan voi ymmärtää, että loput
ranskalaisista asuvat ja elävät maaseudulla eli osin suojeltavan luonnon keskellä.
(Alphandéry & Fortier 2001, 316–317.)

Valtio on ollut eräs maaseudun ja kaupungin välisen taloudellisen kamppailun keskei-
nen areena (Kuisma ja Haavisto 1995, 27) Tämän kamppailun keskiöön vaikuttavat se
1980-luvulta lähtien nousevan kysymykset maaseutuympäristöstä. Vaikka Kuisma ja
Haavisto varoittavat maaseudun ja kaupungin poliittisesta vastakkainasettelusta ja koros-
tavat vihreyden yleismerkityksiä, he suhtautuvat kriittisesti uuteen, “älyperäisesti ekolo-
gisoituun maapalloon”. Tässä uudessa katsannossa koetaan ympäristöongelmat kirjoitta-
jien mukaan “yleensä maaseudulla ilmeneviksi ja kaupunkien ekologiset ongelmat sivuu-
tetaan. Toinen siirtymälinja hakee luontoa metsästä. Isoista puista ja ikimetsistä on tullut
luonnon symboli.” (mt, 31.) Huolimatta ristiriidoista kirjoittajat päätyvät kuitenkin koros-
tamaan maaseutu- ja kaupunkipolitiikan rinnakkaisuutta sekä maaseudun ja kaupungin
kumppanuuteen perustuvaa kehitystä (mt, 86).

1980-luvun alussa yhteiskunnan yleiseen vihertymiseen suhtaudutaan Maataloustuot-
tajassa luottavaisesti. Muutoksen nähdään ilmenevän erityisesti nuorten ajattelussa ja
asenteissa. Esimerkiksi Markku Suojanen kirjoittaa tästä muutoksesta artikkelissaan504

seuraavasti: “Enää ei ihannoida yksinomaan voimakasta taloudellista kasvua tai kaupun-
kimaista elämänmuotoa. ... monet näkevät välttämättömäksi siirtyä kohti pehmeämmän
teknologian hyväksikäyttöä. Entistä suurempi paino annetaan uudistuvien luonnonvarojen
kestävälle hyödyntämiselle ... Tällainen kehityssuunta merkitsee väistämättä myös maa-
ja metsätalouden merkityksen kasvua ja siinä työskentelevien ihmisten arvostuksen
lisääntymistä.” Toisaalta ollaan – kuten Raili Puhakka toteaa alustuksessaan505 – huoles-
tuneita maatalousväestön ja ympäristösuojelijoiden ristiriidoista, jossa viljelijäväestö “lei-
mataan luonnonriistäjiksi, jotka omistusoikeuden varjolla saavat turmella luontoa mielin
määrin ja jotka eivät omasta työpaikkasokeudestaan johtuen voi edes ymmärtää luonnon
arvoja sillä tavoin kuin ‘paremmin valistuneet’ kaupunkilaiset”. Tällaista syyttelyä alus-
taja pitää kohtuuttomana.

MTK on huolissaan myös jokamiehenoikeuksista. Siten suhtautuminen vihertymiseen
on osin ristiriitaista ja osin odottavaa. Mainittujen kannanottojen sisältöä voisi tulkita
siten, että kirjoittajat yhtäältä luottavat yhteiskunnan vihertymiseen. Toisaalta he ovat
huolestuneita ollaan kuitenkin ääriryhmien foundationalistisista ja kaupunkilaisten joka-
miehenoikeuksista piittaamattomista ajattelu- ja toimintatavoista. Kiistoja on synnyttänyt
myös kysymys jokamiehenoikeuksista ja niihin liittyvistä rajanvedoista. Tästä toteaa
puheenvuorossaan506 vuonna 1989 puheenjohtaja Heikki Haavisto: “Esimerkiksi eräissä
Keski-Euroopan maissa myydään kaupunkilaisille oikeuksia kulkea metsissä vuoden
aikana. Yhdysvalloissa korvataan puhtaasta juomavedestä niille alueille, joilta tämä vesi
on peräisin. Edelleen Yhdysvalloissa viljelijät perivät korvausta mm. alueellaan olevalla
hiihtoladulla hiihtäviltä ihmisilta.” Diskurssin taustana on suojella paitsi maan yksi-
tyisomistusta myös maataloutta ja maaseutua matkailun ja retkeilyn aiheuttamilta ongel-

504. Markku Suojanen  (agr.): Katsaus ympäristöasioihin. MT 6/1980, 12–13.
505. Raili Puhakka (emäntä): Ympäristökysymykset viljelijän silmin. Alustus Nuorten tuottajain

Maatilatalous ja ympäristö -seminaarissa Anjalankoskella 10.8.1980. MT 9/80, 16–18.
506. Heikki Haavisto (Puheenjohtajan puheenvuoro): Ympäristöä suojelemaan. MT 11/1989, 4–5. 
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milta. Tähän puututaan vielä vuosikymmenen lopulla ilmestyneessä artikkelissakin507.
Jokamiehenoikeudet koskettavat Suomessa paitsi oman maan myös EU-maiden kansalai-
sia. Artikkelissa ehdotetaan näiden oikeuksien kirjaamista ulkoilulakiin kuten Norjassa.
Näin voitaisiin rajat ne alueet, joilla maaseudulla voisi liikkua vapaasti.

Pohjoissuomalainen kirjailija Oiva Arvola508 selostaa maaseudun ja kaupungin uuden-
laista suhdetta kertoessaan eräistä novelleistaan: “Novellit kuvaavat muotiaaltojen ilmen-
tymiä, esimerkiksi sitä, että maalaiset myyvät tilansa pilkkahinnasta ja muuttavat kaupun-
kien kerrostaloslummeihin, yksiöihin ja kaksioihin. Vastaavasti varakkaat kaupunkilai-
set, lääkärit, insinöörit ja arkkitehdit, menestyneet yrittäjät, joilla on pula sopivista sijoi-
tuskohteista, ostavat näitä taloja ja maatiloja vapaa-ajanviettopaikoikseen tai yrityksensä
henkilökunnan virkistyskäyttöön tai, kuten eräissä tapauksissa myös on tapahtunut, loma-
kohteiksi, joista tulee tuottavia bisneksiä.” Kaupunkilaisten ja maalaisten yhteentörmäystä
voimistaa kirjoittajan mukaan konkreettisesti se, että kaupunkilaisten lomat ajoittuvat
kesään ja syksyyn eli viljelijöiden kiireisimpiin työaikoihin.

Mainittu huoli siitä, että ympäristönsuojelun painopiste tulisi kohdistumaan maaseu-
tuun teollisuuden ja kaupunkiympäristöjen asemesta, tulee esille ympäristöministeriön
perustamista käsittelevässä puheenjohtajan puheenvuorossa509 1980-luvun alkupuolella:
“… kaupunkimaisessa ympäristössä elävät ihmiset ovat kyllästyneinä kaupunkien
ympäristöongelmiin ja valmiita suojelemaan maaseutua sen sijaan, että yrittäisivät vaikut-
taa oman elinympäristönsä kipeisiin ympäristöongelmiin. Viljelijäväestön kannalta suurin
vaara on siinä, että vaikka ympäristöministeriön painopisteen tulisi olla teollisuuden ja
taajamien aiheuttamien ympäristöhaittojen torjumisessa, joutuisi se pian toteamaan, että
näiden haittojen torjunta on taloudellisesti niin suuri kysymys, että siihen ei ole mahdol-
lisuuksia – jos edes haluakaan. Onkin olemassa vaara, että ympäristönsuojelubyrokratia
keskittyy maaseudun ihmisten holhoamiseen ja heidän toimintojensa rajoittamiseen, niin
kuin kävi aikoinaan seutukaavoituksessa.”

Ongelmaksi 1880-luvun alkupuolella nähtiin myös maaseudulla tapahtuvan rakentami-
sen rajoitukset, joiden taustana oli kaupungeissa käytössä olevien rajoitusten osittainen
soveltaminen myös maaseuturakentamiseen ja -kaavoitukseen510. Periaatteeksi tässä ja
muissakin rakentamista ja kaavoitusta koskevien säännösten laatimisesta esitetään, että
“alueen väestön on saatava päättää”. Samassa artikkelissa esitetään kritiikkiä luonnonsuo-
jeluohjelmia kohtaan. Esimerkiksi eräs kunta “on tuskastuneena ryhtynyt kartoittamaan,
onko kunnassa enää alueita, jotka eivät vielä ole jonkinasteisen suojelun piirissä.” Kään-
töpuolena sääntelyn lisääntymiselle nähdään maaseutuväestön muutto kaupunkeihin,
mikä pakinoitsija “Lumimiehen” mukaan511 rajoittaa vapautta asuinpaikan valintaan.
Hänen mukaansa “kaikki ahdetaan taajamaan, kerrostaloihin ja takapihoille”.

1880-luvun puolivälissä Maataloustuottajan kirjoituksissa pidetään teollisuutta, kau-
punkeja ja taajamia maataloutta merkittävämpinä vesistöjen ja pohjavesien saastuttajina.
Puhtaan veden saantia taas pidetään yhtenä keskeisenä maatalouden ja etenkin karjatalou-

507. Kalevi Laaksonen (ympäristölakimies, MTK): Jokamiehenoikeuksia ei tunneta. MT 11/98, 20–
21.

508. Leena Pohjalainen: "Omistan luomisvoimani työtätekeville" (Oiva Arvolan haastattelu). MT 8/
83, 9–10.

509. Heikki Haavisto  (puheenjohtajan puheenvuoro): Vaikeita ratkaisuja. MT 5/82, 4–5.
510. Kalevi Laaksonen (oik. lis.): Ympäristönsuojelu maksaa. MT10/1983, 16–17.
511. Lumimies: Rakennuslain uudistaminen. MT 6–7/1984, 15.
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den edellytyksenä. Aiheeseen palataan myöhemmin myös lausunnossa512 Aurajokityö-
ryhmän mietinnöstä: “Nyt Päijänteen, Säkylän, Pyhäjärven ja myös Aurajokilaakson vil-
jelijöiltä edellytetään rajoitustoimenpiteitä suurtaajamien vedenoton hyväksi. Viljelijävä-
estöstä tehdään kaupunkien vedenoton ja myös kaupunkilaisten virkistyskäytön maksu-
miehiä. Kuitenkin vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 1995 edellyttää, että asetetta-
essa luonnonsuojelullisista tai muista syistä poikkeuksellisen ankaria vesiensuojeluvaati-
muksia on selvitettävä, miten niistä aiheutuvat kustannukset olisi oikeudenmukaisesti
jaettava.” Tässä kannanotossa vastakkainasettelu kaupungin ja maaseudun välillä nähdään
siis erityisen jyrkkänä ja konkreettisena. Maaseudun ja kaupungin ristiriita tulee esille
myös eläinsuojelukysymyksissä. Karjataloutta ei pidetä eläinsuojelun kannalta niin suu-
rena ongelmana kuin kaupunkilaisten lemmikkieläimiä:513 “Kaupungistumisen myötä on
ihmisten tarve pitää yhteyttä luontoon ja eläimiin lisääntynyt. Tätä yhteyttä ylläpidetään
hankkimalla lemmikkieläin. Usein ahtaat kaupunkiasunnot ja pihat eivät kuitenkaan tarjoa
suuremmille lemmikkieläimille niiden toivomaa ympäristöä.” Pakinoitsija Lumimies pää-
tyy jopa ehdottamaan hyökkäystä kaupungistuvaa yhteiskuntaa kohtaan.514 

MTK:n kaupunkivastaisuus ei kuitenkaan ole täysin johdonmukaista, mikä käy ilmi
esimerkiksi maan etuosto-oikeutta käsittelevässä lausunnossa515. MTK vastustaa kaupun-
kien ja kuntien etuosto-oikeuden laajentamista, mikä on ymmärrettävissä maanomistajien
yleisten oikeuksien ja myyntitulojen näkökulmasta. Tämän kaltaisissa lausunnoissa MTK
asettuu siten maanomistajien puolelle olivatpa sitten kyseessä maaseudulla tai kaupun-
geissa asuvat maanomistajat. Pääpaino pakkolunastusoikeuden vastustamisessa on kuiten-
kin sen laajentamisessa maaseutualueille. Tämä käy ilmi puheenjohtaja Heikki Haaviston
puheenvuorosta516, jossa hän kutsuu uutta maapolitiikkaa “breshneviläiseksi”. Samassa
artikkelissa hän toteaa myös, että Holkerin hallituksen linja on “kova maaseudun ihmisiä
kohtaan”. Luottamuksensa Haavisto asettaa oppositiossa olevan Keskustapuolueen
toiminnalle sekä sille, että maaseudun ihmiset alkavat entistä “määrätietoisemmin” puo-
lustaa “oikeuksiaan”.

Puheessaan517 MTK:n 75-vuotisjuhlakokouksessa seuraavana vuonna Heikki Haavisto
on edellisiä astetta konkreettisempi. Hän näkee kulttuurikehityksessä ne “syvät haavat”,
jotka 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa alkanut rakennemuutokset ovat aiheuttaneet maa-
seudulla. Kyseessä eivät ole yksin yhteiskunnalliset vaan myös psyykkiset “haavat”, jotka
näkyvät myös maaseutuväestön ajattelussa. Haavisto toteaa artikkelissaan mm. seuraa-
vasti: “Maaseudun kehittämispolitiikan lähtökohdaksi sopii paremmin realismi kuin opti-
mismi. Maaseudun kehittämistä ei voida perustaa kilpailuun sellaisista tekijöistä, joiden
suhteen kaupungeilla aina on oleva suhteelliset edut puolellaan. Maaseutua ei voida kehit-
tää, ellei maaseudulla kyetä irtautumaan kaupunkilaisuuden henkisestä talutusnuorasta.

512. Lausunto ympäristöministeriölle Aurajoki-työryhmän mietinnöstä 6.1.1988. MT 2–3/88, 30–
31.

513. Markku Pärssinen (agr., MTK): Eläinsuojeluvalvojia koulutetaan. MT 9/87, 10–11.
514. Lumimies: Syytökset ympäristöhaitoista. MT 11/1989, 9.
515. Lausunto ympäristöministeriölle muistiosta, joka käsittelee maan ostamisen luvanvaraisuutta

pääkaupunkiseudulla 15.2.1990. MT 2–3/1990, 22.
516. Heikki Haavisto (puheenjohtajan puheenvuoro): ”Breshneviläistä” maapolitiikkaa. MT 6–7/90,

4–5.
517. Heikki Haavisto (puheenjohtaja, MTK): Maasta kasvaa tulevaisuus. Puhe MTK:n 75-vuotisjuh-

lassa Lahdessa 14.6.1992. MT 6–7/1992, 22–25.
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Maaseutukulttuuri ei voi olla yhdenvertaista kaupunkikulttuurin kanssa, ellei se ole eri-
laista. Kaupungilla on kasvot, maaseudulla sielu.” Artikkelin pohjalta päätyy helposti joh-
topäätökseen, että tällaisten “haavojen” ja “maaseudun sielun” huomioiminen olisi tär-
keää niin maaseutu- kuin ympäristöpolitiikassakin.

Tämän jälkeen haavoja on tullut vielä lisääkin. Seuraavan niistä jätti Suomen päätös
liittymisestä Euroopan unioniin vuoden 1994 lopulla. Aiheeseen puuttuu mm. pakinoitsija
Vähäpoika518 pohtiessaan “EU-uskonnon olemusta”. Pakinassaan hän pyrkii puhdista-
maan näitä uusista taisteluista tulleita haavoja mustan huumorin avulla. Voiton hänen
mukaansa “vei sitten suuri ja mahtava Euroopan unioni, mutta toisena maaliin pinnistel-
ikin taas pieni mutta sisukas Suomi”. Vähäpoika vertaa EU:n ja Suomen suhdetta yksity-
iskohdissaan kuitenkin Suureen Pohjan sotaan, jossa perifeerinen Suomi uhrautuu
suuremman, keskusta edustavan Ruotsin käskyvaltaan. Hän kertoo pakinansa virikkeenä
olleen Peter Englundin kirjan “Pultava”, joka “kaikessa “karuudessaan ja hätkähdyttävän
yksityiskohtaisesti, hyvin arkistoitujen ihmiskohtaloiden kautta se kertoo yhden aikakau-
den lopusta. Tämä lohduton tarina niitä haavoja, joita MTK ja viljelijät – osin myös itä- ja
pohjoissuomalaiset – saivat Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä. Kyse oli erään yht-
eiskunnallisen jaon synnystä, joka tuli heijastumaan myös tulevissa kiistoissa.

Uutisessa519 syyskuussa 1995 Uudenmaan maaseutuopistossa pidetystä seminaarista
todetaan maaseutumaiseman olevan tärkeän asian sekä matkailun että muidenkin palvelu-
elinkeinojen näkökulmasta. Eräässä puheenvuorossa korostetaan kuitenkin myös maaseu-
dun säilyttämistä asuttuna. Uutisen mukaan eräs seminaarin osallistuja kuvaa tätä siten,
että “pakettipeltojen taakse ei voi rakentaa menestyvät turistirysää”. Uutinen kertoo myös
maaseutumaiseman taloudellisesta arvottamisesta, joka kirjoittajan mukaan vaihtelee huo-
mattavasti. Niin ikään uutisessa kerrotaan seminaarin yhteydessä esiin tulleesta käsityk-
sestä, jonka mukaan viljelijöiden työ on tärkeää luonnon monimuotoisuuden ja ympäris-
tön hoidon kannalta. Niinpä kaupunkilaisten on “paljon miellyttävämpi tulla viikonlop-
puina ja lomilla maaseudulle, kun saa katsella hoidettua maalaismaisemaa. Viljelijöiden
toimeentulo maaseudulla tulisikin turvata niin, että tällainen hoidettu maisema saadaan
säilymään.”

Eräästä kyselystä kertovassa uutisessa520 todetaan maaseutuympäristön säilymisen liit-
tyvän maaseudun sosiaaliseen kestävyyteen, mikä nähdään tärkeäksi asiaksi paitsi maalai-
sille myös kaupunkilaisille. Viimeksi mainitut eivät kyselyn mukaan ole huolissaan
“yksin maaseudun elinvoimasta” vaan myös siitä, että “autioituvan maaseudun väki muut-
taa kaupunkeja täyttämään ja kilpailemaan ennestäänkin niukoista työpaikoista.” Asentei-
den maaseutua kohtaan todetaan kyselyn mukaan kuitenkin edelleen esiintyvistä ristirii-
doista huolimatta pehmenneen aiemmasta.

1990-luvun lopulla alkoi näkyä merkkejä muuttoliikkeen uudesta voimistumisesta,
jonka seurauksena maaseutu alkoi menettää paitsi väestöä myös palveluja.521 Muita huo-
lenaiheita522 olivat nitraattidirektiivi, jonka osalta turvauduttiin jälleen perinteisen defen-

518. Vähäpoika: Taistelun jälkeen. MT 11/1994, 24.
519. Virpi Siitonen: Viljelijä keskeisessä asemassa luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. MT 10/

1995, 14–15.
520. Reikäleipäkysely osoittaa: Maaseutu halutaan asuttuna ja elintarvikkeet kotimaisina. MT 12/

1995, 19.
521. Esimerkiksi Asko Niemi (osastopäällikkö, MTK): EU:n aluepolitiikkaa linjattiin Joensuussa.

MT 11/99, 7.
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siiviseen strategiaan. Edelleen huomiota kiinnitettiin maisemansuojelun ongelmiin mat-
kailun edistämisen näkökulmasta523. Maaseutu nähdään tässä puheenjohtajan puheen-
vuorossa eräänlaisena tuotteena, jota voidaan markkinoida kaupunkilaisille. Maaseudun ja
kaupungin suhde pelkistetään tässä vain taloudelliseksi: maaseutu -nimisen tuotteen
myymistä voitaisiin puheenjohtajan mukaan edistää vähällä vaivalla siivoamalla, kor-
jaamalla ja kunnostamalla maaseutuympäristöä.

Tutkija Tuomas Kuhmosen haastattelussa ja tutkimuksensa arvioinnissa tuodaan uusi
näkökulma maaseudun ja kaupungin ristiriitoihin globalisoituvan talouden näkökulmasta.
Uutisessa524 todetaan ensiksikin, että “varsinaisen maaseudun (haja-asutusalueen)
työpaikoista valtaosa on kansainvälisten markkinoiden vaikutuspiirissä olevilla toimi-
aloilla. Tällaisia ovat esimerkiksi maatalous, metsätalous ja teollisuus. Niinpä kansain-
välisen kilpailukyvyn vaatimus koskee maaseutua paljon suuremmassa määrin kuin taa-
jamien työpaikkoja, joista huomattavasti suurempi osa on kansainväliseltä kilpailulta suo-
jatuilla palvelualoilla.” Tutkijan mukaan maaseutuelinkeinoissa myös työn tuottavuus
kasvaa nopeasti. Tästä johtuvat myös maaseudun työllisyysongelmat, koska tuotanto ei
voi kasvaa työn tuottavuuden kasvua vastaavasti. Tämänkin piirteen suhteen palvelu-
valtaiset “taajamat ovat maaseutua paremmassa asemassa, koska palvelualoilla työn tuot-
tavuuden kasvu on hitaampaa eikä jo pelkkä työn tuottavuuden muutos (kysyntämuuto-
sten ohella) syö työpaikkoja yhtä nopeasti kuin maaseudulla.” Uutisessa nähdään siis
maaseudun olevan kaupunkeja riippuvaisempia kansainvälisestä kilpailusta ja kehit-
yksestä, kun taas kaupungit ovat kilpailulta suojattujen palveluiden sijaintipaikkoja. Tutk-
ija suositteleekin maaseudun ja maaseudulla asumisen tukimuotojen kehittämistä ja näkee
maaseudun tulevaisuuden olevan sitä tukevien taajamien kehityksessä.

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa lausunnossaan525 MTK nostaa
jälleen maaseudun ja kaupungin väliset ristiriidat näyttävästi esille: “Tavoitteista näkyy
… voimakas pääkaupunkinäkökulma. Halutaan painottaa tiivistä ja eheytyvää yhdyskun-
tarakennetta, mikä entisestään keskittää ihmisiä suurkaupunkeihin ja Etelä-Suomeen.
Tämä puolestaan autioittaa maaseutua ja raunioittaa sen infrastruktuurin. Tiiviydellä halu-
taan säästöjä mm. kunnallistekniikassa, mutta ei ajatella, että koulut, päiväkodit, terveys-
palvelut, kauppakeskukset ja asunnot joudutaan rakentamaan uudelleen. Myöskään sosi-
aalisten ongelmien kustannukset eivät näy missään, kun ihmiset riistetään juuriltaan asu-
maan betonilähiöihin riippuvaisiksi yhteiskunnan sosiaaliavustuksista. Halvempaa olisi
tukea ihmisiä asuinpaikkakunnillaan ja helpottaa liike-elämän, ympärivuotisen ja loma-
asumisen mahdollisuuksia ja uudisrakentamista maaseudulla ja pientaajamissa eikä tor-
jua näiden sijoittumista ylimitoitetuilla ympäristösuojelutavoitteilla. Viimeksi mainitut
eivät tuo elämää maaseudulle, vaan johtavat maaseudun ränsistymiseen ja tyhjentymi-
seen. … Toki on mahdollista kehittää pääkaupunkiseudusta Pietarin kokoinen metropoli,
johon kaikki suomalaiset mahtuvat, mutta tämä ei voi olla tarkoituksenmukaista.” Erityi-

522. Kalevi Laaksonen: Naturat ja nitraatit kokonaisharkintaan. MT 11/1997, 3. 
523. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Pehmeiden arvojen puolesta, mutta kovaa. MT 11/

1997, 4–5.
524. Suomen maaseudun kehitys ja kuva vuonna 2020. MT 10/98, 18–19.
525. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Lausunto ympäristöministeriölle alustavasta luon-

noksesta valtioneuvoston päätökseksi valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 19.10.1999.
MT 11/99, 20.
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sen voimakasta kritiikkiä kohdistetaan paitsi väestön pääkaupunkiseudulle keskittämistä
myös kaupunkisuunnittelumallien soveltamista kohtaan muualla maassa.

MTK:n valtuuskunnan toinen varapuheenjohtaja526 vetää puolestaan maaseudun ja
kaupungin suhteita ja kansainvälistymistä kuvatessaan eräänlaista yhdentävää linjaa:
“Maailma on pienentynyt ja elämäntapa maaseudulla kaupungistunut. Kärjistäen sanot-
tuna työ ja asuinympäristö ovat melkeinpä ainoita asioita, jotka yhdistävät viljelijöitä ja
erottavat meidät kaupunkilaisista. Tieto muusta maailmasta saavuttaa meidät maaseudun
ihmiset aivan yhtä nopeasti kuin kaupunkilaisetkin. Tietenkin sillä varauksella, että ukko-
nen ei ole särkenyt puhelinta, tv:tä ja tietokoneen modeemia tai ISDN-liittymää.” Hän
viittaa siihen, että uuden teknologian myötä paikan ja ajan merkitys on vähenemässä.
Tämä mahdollistaa luontoa ja maaseutua ihailevien ihmisten muuttamisen maalle. Kehi-
tys on toistaiseksi ollut kuitenkin toisen suuntaista: maaseudun väestö vähenee kaupunki-
väestön – erityisesti tiettyjen keskusten – kasvaessa.

Toisaalta maaseudun taloudellinen pohja ei kuitenkaan ole enää pelkästään maatalou-
dessa, vaan yrittämiseen ja palkkatyöhön monitoimisuus on lisääntynyt. Asko Peltola
(2000, 216–217) toteaakin väitöskirjansa yhteenvedossa, että monitoimistuminen on joh-
tamassa jopa uuteen maatilojen rakenteen polarisoitumiseen: “Vain osa maatilayrittäjistä
voi ja haluaa kasvattaa tilakokoaan, ja loppujen on tyydyttävä luopumaan, köyhdyttävä tai
etsittävä uusia toimeentulolähteitä.” Maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistuminen
on varmaan osaltaan hävittämässä rajoja maaseudun ja kaupungin taloudellisten perusto-
jen väliltä.

“Ympäristönsuojelu luo byrokratiaa”.

Mikko Kumpulainen (1999, 132) kirjoittaa viljelijöiden suhtautumisesta byrokratiaan
seuraavasti: “Maanviljelijöille uusi ympäristötietoisuus näyttäytyy metsien ja rantojen
totaalisuojeluna, joita vasemmistolaismieliset vihreät ympäristöbyrokraatit valmistelevat
salassa maanomistajilta.” Tällainen diskurssi esiintyy myös monissa 1980-luvun alun
Maataloustuottajan kirjoituksissa, joissa ympäristöministeriön perustaminen, kaavoitus,
ympäristönsuojelu ja myöhemmin myös Euroopan unionin toiminta nähdään byrokraatti-
sena. Yksittäisten viljelijöiden nähdään olevan voimattomia byrokratiaa vastaan. 

Näissä byrokratiadiskursseissa byrokratian käsite poikkeaa sosiologian perinteisestä,
weberiläisestä muotoilusta. Sen tarkoituksena on tuoda esiin näkemys ympäristöpolitii-
kasta virkavaltaisena ja keskusjohtoisena toimintana, eikä tarkastella sosiologisen teorian
tapaan erilaisia organisaatiomuotoja. Erään välittävän tulkinnan arkiajattelun ja teoreetti-
sen ajattelun välille tarjoaa Kari Palonen artikkelissaan, jossa hän tarkastelee byrokratiaa
eräänlaisten “välitason linssien” kautta. Palonen (1999, 177) erottaa toisistaan erilaisia
byrokraattityyppejä. Näitä ovat hänen mukaansa sääntöbyrokraatti, suunnitelmabyro-
kraatti, trendibyrokraatti ja poliitikkobyrokraatti. Palonen asettaa nämä tyypit myös
eräänlaiseen historialliseen järjestykseen. Weberiläisestä tiukasti sääntöjä noudattavasta
byrokraatista on siirrytty “suunnitelmamaksimoinnin kokeilujen” kautta uuteen byrokra-
tiatyyppiin, jota hän kutsuu trendibyrokraatiksi. Tämä seuraa tarkasti ajankohtaisia virta-
uksia ja mukauttaa joustavasti toimintaansa näiden uusien trendien mukaiseksi. On myös

526. Anna Maria Valkonen (maanviljelijä, MTK:n valtuuskunnan 2. varapuheenjohtaja): Kunnioitus
maata ja luontoa kohtaan on kulttuurin perusta viljelijälle. MT 8/00, 8–9.
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olemassa politiikkabyrokraatteja, jotka pelailevat hyödyntämällä näitä eri tyyppejä eri
tilanteissa tietyn päämäärän saavuttamiseksi. 

Näitä tyyppejä löytyy MTK:n kuvaamista tapauksista, joiden periaatteellinen kaava on
seuraava. MTK noudattaa omassa toiminnassaan usein selvästi sääntöbyrokratian ideaa,
jossa lakeihin, asetuksiin ja säädöksiin suhtaudutaan pilkun tarkasti. Kuvaavaa on, että
MTK:lla on käytössään melko mittava juristikunta, joka tutkii tarkasti eri lakien ja asetus-
ten muuttamisen periaatteellisia seurauksia. Ympäristöhallinnon puolella MTK puoles-
taan näkee erilaisia suunnitelmabyrokraatteja, jotka uusien suunnitelmien ja lakien avulla
pyrkivät ottamaan maaseudun hallinnolliseen otteeseensa. Trendibyrokraateiksi vastusta-
jista nähdään ne, jotka pyrkivät kaikenlaisen valtiollisen sääntelyn poistamiseen ja vähät
välittävät ympäristöpoliittisten toimien korvaamisesta maatalousväestölle. Nämä byro-
kraatit istuvat WTO:n ja uuden valtionhallinnon veneessä noudattaen uusliberalistisia
oppeja.

Monet ympäristöpoliittiset toimet näyttäytyvät MTK:lle poliittisena pelinä. Siinä on
kyse valtataistelusta, jossa tärkeässä asemassa ovat myös “poliitikkobyrokraatit”. Vasem-
miston ja vihreiden katsotaan pyrkivän lisäämään valtaansa maataloudesta ja maaseudusta
ympäristöpoliittisin perustein eli sääntelyllä ja kilpailun lisäämisellä hintapoliittisin perus-
tein. MTK:n byrokratiadiskurssi on siis hyvin moniaineksista, ja se esiintyy hieman eri
muodoissa eri vaiheissa 1980-luvun alusta lähtien.

Keskustelu byrokratiasta alkaa ympäristöministeriön perustamisen yhteydessä.
MTK:ssa katsotaan, että uuden ministeriön perustaminen ei ole tarpeen byrokratian
lisääntymisen vuoksi ja parempana vaihtoehtona nähdään “hajautettu malli”.527 Eräissä
yhteyksissä korostetaan, että viljelijöiden tulee olemaan vaikeaa puolustautua uuden
ympäristöministeriön ja -hallinnon laatimien säännösten aiheuttamia ongelmia vastaan.
Puheenjohtaja Haaviston528 mukaan MTK ei voi hyväksyä “sitä, että luonnosta vieraantu-
neet byrokraatit tulevat valvomaan talonpoikien jokapäiväistä toimintaa ja säätämään
heille yhä uusia ja uusia rajoituksia ja velvoitteita.” Hän jatkaa ympäristöministeriön
perustamisen kritiikkiään perustelemalla kantaansa yksittäisten viljelijöiden vaikeuksilla
puolustautua “kasvotonta byrokratiaa” vastaan. Eräässä Haaviston ympäristöministeriön
perustamista vastustavassa artikkelissa529 byrokratia tulee esiin lukuisissa eri yhteyksissä:
“Viljelijöitten on vaikea ymmärtää ympäristöbyrokratian luomisen puolesta käytyä kii-
vailua, koska byrokratia ei voi vastata viihtyisästä elinympäristöstä. … Onkin olemassa
vaara, että ympäristönsuojelubyrokratia keskittyy maaseudun ihmisten holhoamiseen ja
heidän toimintojensa rajoittamiseen, niin kuin kävi aikoinaan seutukaavoituksessa. … Jos
kaikkiin toimintoihin tulevaisuudessa maaseudulla vaaditaan ympäristöministeriön ‘yhde-
nasian byrokraattien’ lupa, on byrokratia jälleen kerran saanut riemuvoiton samaan
aikaan, kun puolueet hurskastellen puhuvat hallinnon hajauttamisesta ja keskityksen vält-
tämisestä.” Tämä puheenvuoro on nähtävissä eräänä avauksena yleisemmälle byrokra-
tiakritiikille.

Haaviston esittämässä byrokratiakritiikissä ei kuitenkaan ole kyse yksittäisestä vaan
myöhemmin myös dialogisesti konstruoidusta diskurssista. Tähän viittaa esimerkiksi
MTK:n valtuuskunnan kannanotto ja sen keskuudessa käyty keskustelu.530 Valtuuskunta

527. Markku Suojanen (agr.): Katsaus ympäristöasioihin. MT 6/1980, 12–13.
528. Haavisto Heikki (puheenjohtajan puheenvuoro): Huonoja ratkaisuja. MT 6/81, 4–5. 
529. Heikki Haavisto (puheenjohtajan puheenvuoro): Vaikeita ratkaisuja. MT 5/82, 4–5.
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nimittäin katsoo samassa hengessä, ettei “uutta byrokratiaa lisäävää ja kustannustasoa
nostavaa ministeriötä tarvita. Sen sijaan ympäristöhallintoa tulee kehittää nykyisen hallin-
nollisen organisaation pohjalta”. Yksittäisistä puheenvuoroista kokouksesta kertovassa on
siteerattu valtuuskunnan puheenjohtajaa Toivo Hakamäkeä, joka toteaa: “Maaseutu tun-
tuu olevan suunniteltujen toimenpiteiden kohteena ja maatalousväestö tuntuu automaattis-
esti jäävän perustettavan byrokratian rattaisiin. Me maanviljelijät emme suinkaan vastusta
luonnonsuojelua: luonnon varjeleminen ja säilyttäminen on koko elinkeinomme perusta.
Me vastustamme vain tarpeettoman byrokratian luomista’.” Eräs kokousedustajista kuvaa
värikkäästi ympäristöministeriön mukanaan tuomaa byrokratiaa verratessaan ministeriön
työtä erään osuusmeijerin tulipalon sammuttamiseen, jolloin ”sammutustyöstä ei tahtonut
tulla mitään, kun sammuttajia oli niin pitkä ja kiemurainen jono, että vesiämpärin siirty-
minen veden ammentajalta jonoa pitkin veden heittäjälle kesti ikuisuuden. Näin on …
käymässä myös ympäristöministeriöasiassa.”

Byrokratiadiskurssi on kontekstiriippumaton siinä mielessä, että sitä käytetään myös
mm. kansanterveyslain toteuttamisen arvosteluun531. Lain periaatteena oli parantaa palve-
lujen saatavuutta eri alueilla ja eri väestöryhmien keskuudessa. Tavoite on toteutumassa,
mutta erään kirjoittajan mukaan ihmiset eivät kuitenkaan voi käyttää palveluja lisäänty-
neen byrokratisoitumisen vuoksi. Byrokratiadiskurssi tulee esille myös kaavoitusta ja
rakentamisen sääntelyä532 sekä ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämistä selvittä-
neen työryhmän mietinnöstä annetussa lausunnossa533. Viimeksi mainitun osalta huomi-
ota kiinnitetään siihen, että myös maataloudessa ympäristövaikutusten arviointi olisi
tehtävä liian usein.

Yleensä byrokratiadiskurssi liittyy ympäristöpolitiikan ja -hallinnon arvosteluun, mutta
Heikki Haavisto toteaa ympäristöministeriön perustamista arvostelevassa puheenvuoros-
saan534 byrokratian myös luovan ympäristöongelmia: “Maaseudulla pelättiin, että ympä-
ristöministeriö keskittyisi maaseudun toimintojen kahlehtimiseen, koska se ei pystyisi rat-
kaisemaan byrokratian aikaansaamia ympäristöongelmia taajamissa.” Samassa puheen-
vuorossa korostetaan myös yleiskaavoituksen lisäävän byrokratiaa puhumalla samalla
koko maaseudun “paketoinnista”, joka on kirjoittajan mukaan estettävä. Haavisto syyttää
byrokratian lisäämisestä poliittisia puolueita ja korostaa yksittäisten ihmisten oikeuksien
puolustamisen tärkeyttä. Kaavoitukseen puuttuu kirjoituksessaan535 myös Kalevi Laakso-
nen, joka katsoo byrokratian lisääntyvän kaavoituksen myötä ja “ympäristöministeriön
otteen maaseudusta kiristyvän”. Kaavoitus koskettaa tässä kuitenkin lähinnä maanomista-
jia, joten “ihmisten oikeudet” rajautuvat väkisinkin maanomistajien oikeuksiin. Kyseessä
on retorinen käänne, jossa ihmiset samaistetaan maanomistajiin. Maanomistajan näkö-
kulma tuleekin esille selkeästi vuoden 1990 alussa ilmestyneessä lausunnossa536, jossa
puututaan myös pääkaupunkiseudun maakauppojen sääntelyyn.

530. Leena Pohjalainen. Valtuuskunta: Ympäristöministeriö luo byrokratiaa. MT 5/1982, 18–19.
531. Sirkka-Liisa Anttila (emäntä): Voiko terveyslautakunta vaikuttaa terveydenhuoltoon? MT 6–7/

82, 20–21.
532. Tapani Vanhala (agr.): Omatoimisuus kunniaan. Rakentamisella vaikutetaan elinvoimaisuuteen

ja maisemaan. MT 4/83, 14–15.
533. Lausunto sisäasiainministeriölle ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämistä selvittäneen työ-

ryhmän mietinnöstä 30.6.1983. MT 9/83, 30.
534. Heikki Haavisto  (puheenjohtajan puheenvuoro): Maaseutua ei saa paketoida. MT 4/84, 4–5.
535. Kalevi Laaksonen (OTL): Ympäristöministeriön ote maaseudusta kiristyy. MT 8/84, 6–7.
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Lausunnossaan537 rakennuslain uudistamisesta MTK:n valtuuskunta on huolissaan
rakentamissäännösten monimutkaistumisesta ja siitä aiheutuvasta byrokratiasta. Raken-
nussäännösten osalta byrokratiaa olisi valtuuskunnan mukaan pyrittävä vähentämään.
Rakennuslain uudistamisen aiheuttamaan byrokratisoitumiseen kiinnittää vuonna 1987
huomiota myös Kalevi Laaksonen538: “Uuden lakiehdotuksen mukaan rakennusasetuk-
sessa voitaisiin tästä asiasta määrätä eli ympäristöministeriö voisi päättää, että talousra-
kennukselle on rakennuslupa haettava koko maassa. Tämä merkitsisi byrokratian lisäänty-
mistä, rakentamisen hankaloitumista ja omistajalle lisäkustannuksia. Lausunnossa539 kaa-
voitustoiminnan kehittämisestä nähdään myös rakentamis- ja toimenpidekiellot ongelmal-
liseksi ja byrokratiaa lisääväksi. Voimassa olleiden säännösten mukaisesta byrokratiasta
lausunnossa katsotaan toisaalta olleen jopa jotain hyötyäkin, koska ne ovat estäneet “näi-
den maankäytön ohjausmuotojen käyttöä”.

Lausunnossa540 mehiläistalouden kehittämisestä MTK kiinnittää edelleen huomiota
uusien säännösten aiheuttamaan byrokratiaan. Byrokratia lisääntyisi MTK:n mukaan
maankäytön rajoitusten sekä metsänparannuslakiin tehtävien muutosten myötä. “Yhteis-
kunnan jatkuva byrokratisoituminen” on pakinoitsija Lumimiehen mukaan541 johtanut
siihen, että myös MTK:n on täytynyt lisätä toimihenkilöittensä määrää. Liitoissa toimi-
henkilöiden määrä on kuitenkin pysynyt ennallaan. Ympäristöministeriöön ja lääninhalli-
tuksiin perustettavien virkojen lisäämiseen MTK ottaa kielteisen kannan lausunnos-
saan542 uhanalaisten kasvien ja eläinten suojelutoimikunnan mietinnöstä. Lausunnossa
todetaan, ettei luonnonsuojelua “edistetä pelkästään sillä, että lisätään virkamiehiä
samassa yhteydessä, kun luonnonsuojelun toteuttamiseen myönnetään vain nimeksi mää-
rärahoja”. Myös vesien suojelun kehittämisen katsotaan erään lausunnon543 mukaan
lisäävän byrokratiaa, koska peltojen ja metsien ojitukseen olisi saatava vesioikeuden lupa.
Samoin katsotaan myös kehitteillä olevan ympäristölupamenettelyn544 ja 1980-luvun
lopussa kehitteillä olevan maapaketin osalta. Viimeksi mainittua käsittelevässä artikke-
lissa545 todetaan, että kunnan etuosto-oikeuden odottaminen kolme kuukautta viivyttäisi
varsinaisen “rakennuslupabyrokratian pyörittämisen” aloittamista.

Kesällä 1990 Maataloustuottajassa ilmestyneessä puheenvuorossaan546 puheenjohtaja
Heikki Haavisto ottaa erittäin tiukan kannan harjoitettua asuntopolitiikkaa ja maapoliit-

536. Lausunto ympäristöministeriölle muistiosta, joka käsittelee maan ostamisen luvanvaraisuutta
pääkaupunkiseudulla 15.2.1990. MT 2–3/90, 22. 

537. MTK:n valtuuskunnan rakennuslakia koskeva kannanotto. MT 12/1984, 7.
538. Kalevi Laaksonen (oik.lis., MTK): Rakennuslain uudistamisen vaarat. MT 10/87, 8–9.
539. Lausunto ympäristöministeriölle kaavoitustoimen kehittämisestä ja kuntien omavastuisen pää-

töksenteon lisäämisestä tehdystä selvityksestä 29.3.1988. MT 5/88, 28–29.
540. Lausunto mehiläistalouden kehittämistoimikunnan mietinnöstä 15.4.1985. MT 7–8/85, 21.
541. Lumimies: MTK on talousihme. MT 4/1986, 23.
542. Lausunto ympäristöministeriölle uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietin-

nöstä 26.11.1986. MT 2–3/87, 17.
543. Lausunto ympäristöministeriön ehdotuksesta vesiensuojelun tavoiteohjelmaksi vuoteen 1995

29.3.1988. MT 5/88, 29–30.
544. Lausunto ympäristöministeriölle ympäristölupakomitean alustavasta luonnoksesta 13.9.1989.

MT 10/89, 29.
545. Markku Tornberg (DI, MTK): Maapaketti on suuri uhka maaseudulle. MT 11/89, 16–17.
546. Heikki Haavisto  (puheenjohtajan puheenvuoro): “Breshneviläistä” maapolitiikkaa. MT 6–7/90,

4–5.
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tista sääntelyä kohtaan. Kritiikkiä on Haaviston mukaan esitetty asuntopolitiikkaa koh-
taan, joka “perustuu valtaisaan säännöstelyyn, jossa vaaditaan pienempäänkin rakennus-
hankkeeseen kymmenittäin viranomaisten päätöksiä ja lupia. Se perustuu myös varsin
huomattavaan valtion varojen käyttöön suoraan lainoina, avustuksina tai verohelpotuk-
sina. Tämä byrokratia ei kuitenkaan ole tuottanut hyviä tuloksia. … Byrokratiaa tulisi pur-
kaa ja ottaa huomioon maaseudulla elävien ihmisten kannat.”

Turun läänin Lapin tuottajayhdistyksen puheenjohtaja käsittelee kirjoituksessaan
vihannesviljelyä ja muuta pienimuotoista tuotantotoimintaa maaseudulla. Tässä kirjoituk-
sessa547 valitetaan yrittäjyyteen liittyvää byrokratiaa. Mielenkiintoista on kuitenkin, että
hän näkee byrokratiaa olevan myös maatalouden tukipolitiikassa eikä yksinomaan ympä-
ristöpolitiikassa kuten lähes kaikissa muissa byrokratiadiskursseissa. Maatalouspolitii-
kassa hän toteaa olevan oman tukiviidakkonsa johtuen lähinnä tuotannon ohjausta koske-
vien säännösten monimutkaisuudesta. Yrittäjyyden elvyttämiseen ja erityisesti maaseu-
dun yrittäjyyteen liittyvään byrokratiaan kiinnittää huomiota myös puheenjohtaja Haa-
visto liittokokouspuheessaan548 vuonna 1992: “Pienyrittäjyyttä suosiva ilmapiiri olisi saa-
tava yleisesti voimistumaan yhteiskunnassa. Valtion tuella ei pidä pelastaa suuria yrityk-
siä ja pankkeja niiden usein itsensä aiheuttamista sotkuista. Talouselämän terve aluskas-
villisuus syntyy pienyrittäjyydestä. Sen tueksi tarvitaan yhteiskunnan taustatukea ja
myönteisiä päätöksiä, ei byrokratian kahleita.” Tässä vaiheessa alkoi taloudellinen lama,
joten MTK:n byrokratiakritiikkikin muutti osin kohdettaan. Yrittäjyyteen liittyvään byro-
kratiaan kiinnittävät huomiota myös MTK:n naiset Euroopan naisille toimittamassa vies-
tissään549.

Vakiokeskustelua on kuitenkin edelleen byrokraattisuuden liittäminen ympäristöpoliit-
tiseen ja muuhun valtiolliseen sääntelyyn. Esimerkkeinä tästä käyvät lausunnot siipikar-
janlihan tarkastamisesta550 sekä työryhmän ehdotuksesta vesi- ja ympäristöhallituksen
typpistrategiaksi551 vuodelta 1994. Edellisessä todetaan seuraavasti: “… uudet
määräykset tulevat lisäämään kirjanpidon kautta tapahtuvaa seurantatyötä tilalla sekä
eläinlääkärin tekemiä tarkastuksia tilalla. Lisäkontrolli ja lisätarkastukset ovat varmasti
perusteltuja hygienian ja terveydellisten syiden takia, mutta ne helposti aiheuttavat lisää
byrokratiaa ja kustannuksia tuottajille. … Edellä esitettyyn viitaten MTK toteaa, että tämä
siipikarjanlihapäätös perustuu EU:n vallitseviin ohjeisiin. MTK:n mielestä direktiivit
pitäisi käsittää pääosin ohjeellisiksi eikä antaa niitä byrokraattisina määräyksinä. Lisäksi
MTK edellyttää, että siipikarjalihapäätöksestä ei saa tulla lisäbyrokratiaa ja lisäkustan-
nuksia tuottajien kannettavasi.” Jälkimmäisessä perustelussa varoitetaan byrokratiasta ja
ehdotetaan jälleen neuvonnan ja asennekasvatuksen käyttämistä tiukkojen säännösten
sijasta. Esimerkiksi toimikunnan ehdottaman “lannankäsittely- ja käyttörekisterin” katso-
taan lisäävän byrokratiaa.

547. Heikki Ellilä (vihannesviljelijä, Tl:n Lapin tuottajayhdistyksen puheenjohtaja): Suuntana huo-
men. Huomioita tulevaisuuden tavoiteasettelusta. MT 4/92, 22–23.

548. Heikki Haavisto (puheenjohtaja, MTK): Maasta kasvaa tulevaisuus. Puhe MTK:n 75-vuotisjuh-
lassa Lahdessa 14.6.1992. MT 6–7/1992, 22–25.

549. Viesti Suomesta Euroopan maaseudun naisille. MT 9/1996, 13.
550. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle siipikarjanlihan tarkastuksesta sekä siipikarjanlihaa

käsitteleville laitoksille asetettavista hygieniavaatimuksista 30.5.1994. 6–7/94, 29.
551. Lausunto vesi- ja ympäristöministeriölle työryhmän ehdotuksesta vesi- ja ympäristöhallituksen

typpistrategiaksi 19.1.1994. MT 2–3/94, 28–29.
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Vuoden 1994 lopulla alkavat kirjoitukset Euroopan unioniin liittymisestä ja sen muka-
naan tuomasta byrokratiasta. Unioniin liittymiseen viitataan mm. lausunnossa552 karja-
suojien rakentamisen luvanvaraisuudesta. Siinä kiinnitetään huomiota ympäristötuen
ehtoihin sisältyviin lantaloita koskeviin määräyksiin ja yleensä “karjasuojien luvanvarais-
tamisen” lisäämään byrokratiaan. Pakinoitsija Vähäpoika on taas pakinassaan553 huoles-
tunut siitä, kuinka Suomi ja etenkin maatalousministeri, jolla “tulee olla kyky ohjata ja
paimentaa laajaa byrokraattien laumaa”, kykenee valvomaan unionin päätöksentekoa.

Ympäristönsuojelun byrokraattisuudesta kannetaan huolta vuonna 1995 lausunnoissa
ympäristölupamenettelystä554 ja maa-aineslain osittaisuudistuksesta555. Ehdotettua ympä-
ristölupamenettelyä pidetään liian hitaana ja monimutkaisena. Lumimies taas kiinnittää
pakinassaan556 huomiotaan EU:n hallitsemistavan byrokraattisuuteen: “Jos sinä olet sitä
mieltä, että byrokratia on kasvanut, niin me perustamme projektin, joka selvittää, kuinka
paljon byrokratia on lisääntynyt ja mitkä ovat sen vaikutukset maanviljelijän yrit-
täjyyteen. Projektille haemme Brysselin rahaa ja maksajana saa olla myös maa- ja met-
sätalousministeriö. … Tulokset selvitettäisiin aikanaan ja tehtäisiin mahdollinen ohjekir-
janen, joka antaisi yksityiskohtaiset ohjeet byrokratian torjuntakeinoista. Luulen, että vas-
taukset yksisuuntaisesti kertoisivat sen asian puolesta, että byrokratia heikentää yrit-
täjyyttä. … Kolmanneksi tutkimus käynnistää koulutusprojektin: ‘Miten byrokratiaa void-
aan lieventää’. Koulutusprojekti työllistää kouluttajan. … Silloinhan minä voinkin tehdä
tämän tutkimuksen kesälomallani, innostui konsulentti. Hyvää tässä on se, että tällä tav-
alla minulle maksetaan palkkaa sekä Suomesta että Brysselistä. Eläköön EU ja sen
byrokratia.”

Vähitellen painopiste siirtyykin lähes kokonaan Euroopan unionin ja sen säännösten
byrokraattisuuden kritiikkiin. Esimerkiksi EU:n maatalouspolitiikkaa käsittelevässä uuti-
sessa557 vuodelta 1997 todetaan seuraavasti: “Muutospaineet ovat suuria, itälaajentumi-
nen, WTO, EU ja budjettipaineet. Tuotteiden turvallisuus, eläintaudit ja ympäristökysy-
mykset ovat nousseet esiin. Ongelmana on myös valtava byrokratian kasvu ja hallinnon
monimutkaisuus.” Yksittäisistä säännöksistä byrokratiakritiikkiä kohdistetaan mm. lam-
paiden ja vuohien scrapieta vastustaviin toimenpiteisiin558. Perusteluna tarkastuksista
luopumiselle esitetään, ettei Suomesta “ole edes epäilty löytyvän kyseistä tautia”. Samoin
kritisoidaan559 uusia, EU:n maidontuotannolle asettamia ja maa- ja metsätalousminister-
iön hyväksymiä hygieniavaatimuksia. Kansallisten säädösten katsottaisiin olevan vähem-
män byrokraattisia kuin direktiivin edellyttämien.

Byrokratiaan on totuteltava myös unioniin liittymisen jälkeen Brysseliin perustetussa
MTK:n toimistossa. Toimiston johtaja560 kertoo vuonna 1998 yksityiskohtaisesti MTK:n

552. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle karjasuojien luvanvaraisuudesta. MT 12/94, 27.
553. Vähäpoika: Ministeri ja 50-luvun maatalouspolitiikka. MT 12/1994, 30.
554. Lausunto ympäristöministeriölle ympäristöoikeustoimikunnan ja ympäristölupatoimikunnan

väliraportista 6.9.1995. MT 10/95, 26–27.
555. Lausunto ympäristöministeriölle maa-ainesjaoston esityksestä maa-aineslain osittaisuudistuk-

seksi 8.11.1995. MT 12/95, 26–27.
556. Lumimies: EU byrokratian järjettömyys. MT 6/96, 20.
557. Suomen perheviljelmät ja EU:n maatalouspolitiikka. MT 6–7/97, 11–12.
558. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön pää-

tökseksi lampaiden ja vuohien scrapien vastustamisesta. MT 10/97, 28.
559. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi maidon-

tuotantotilojen hygieniavaatimuksista 5.11.1997. MT 12/97, 26.
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edunvalvonnassa Brysselissä erään tapauksen osalta seuraavasti: “EU:n maatalousminis-
terit kehottivat komissiota antamaan luvan kesannon kasvattamiseen. Paikalla olleet kaksi
pohjalaisviljelijää Antti Kontio ja Juhani Pöntiö omaa tilannettaan eri tahoille esittele-
mällä vakuuttivat lopullisesti kokousta johtaneen Englannin maatalousministerin ja
komissaari Fischlerin muutoksen välttämättömyydestä viljelijöille. … Ennen tätä oli
Simonkadulla ja Brysselin toimistossa tehty runsaasti taustatyötä saman tavoitteen eteen.
Oli selvitetty pitävästi, että komissiolla on täydet valtuudet halutessaan tehdä päätös. Oli
hankittu poliittista tahtoa, eli saatettu ongelma komissiossa riittävän laajan piiri tietoisuu-
teen. MTK otti asian esille maatalouskomissaari Fischlerin kanssa, oli yhteydessä kaik-
kiin asiaan mahdollisesti vaikuttamaan pystyvän virkamiehiin komissiossa ja varmisti,
että myös maa- ja metsätalousministeriö on hankkeessa aktiivisesti mukana. Kaikki tämä
vaati useita puhelinsoittoja, tapaamisia ja faxeja.” Byrokratisoituminen on siten aiheutta-
massa paineita myös MTK:n henkilökunnan lisäämiselle. Kuten jossain yhteydessä tode-
taan MTK voi vastata byrokratisoitumiseen vain omaa byrokratiaansa lisäämällä. 

Yleisemmällä tasolla EU:n maatalouspolitiikan tuomista muutoksista kirjoittaa MTK:n
johtaja Olli-Pekka Väänänen561. Hänenkin mukaansa paitsi EU:n ympäristöpolitiikkaa
myös maatalouspolitiikkaa luonnehtii byrokraattisuus: “Unionin ohjelmien laatiminen ja
ylläpito, hankkeiden aikaansaaminen ja tulosten raportointi on työllistänyt monia, mutta
varmasti työlästyttänyt vielä useamman. Esimerkiksi maaseutuun liittyvien hankkeiden
käynnistäminen ei ole ollut mutkatonta, eikä aina tuloksellistakaan – meistä riippumatto-
mista syistä, kuten sanotaan. Byrokratia on myös sitonut kehittämistyön varsin rajallisia
voimavaroja – suurimpana ryhmänä kuntien maaseutusihteerit. Kokeneimmista maaseutu-
politiikoistamme monet ovat kiinni erilaisissa ohjelmatöiden arvioinneissa tai sitoutuneet
yksittäisiin hankkeisiin. 

EU:n byrokraattisuus ei tule esille yksin maatalouspolitiikkaa käsittelevissä lausun-
noissa vaan myös eri EU-projekteja käsittelevissä kirjoituksissa. Sisäasiainministeriön
edustaja562, joka tosin korostaa EU-byrokratian opettelun välttämättömyyttä, kirjoittaa
aiheesta yleisemmin EU-projektien osalta seuraavasti: “Harjoittelun kautta opitaan EU-
byrokratiaan. Suomessa on harjoitettu EU-ohjelmatyötä yli kolme vuotta. Kokemukset
ovat vaihtelevia. Toisaalta on kiitetty EU:n tuomaa rahoitusta ja alueellisen kehittämisen
nostamista esiin. Samalla on moitittu kansallisen rahoituksen leikkauksia, hallinnon
monimutkaisuutta, päätöksenteon hitautta ja joustamattomuutta. … Saadaanko päätökset
yhdeltä luukulta? Hankkeiden tekijöiden ja viranomaisten yhteinen tulevaisuuden toive
on saada aikaan toimintamalli, joka on yksinkertainen, selkeä, joustava ja nopea. Hakija
saa päätöksen yhdeltä luukulta ilman ylimääräisiä viiveitä. EU:n rakennerahastojen
uudella ohjelmakaudella, joka aikaa vuonna 2000, toimintatapoja yritetään yksinkertaistaa
niin Brysselissä kuin jäsenmaissa. Monet byrokratian koukerot ovat meidän omia suoma-
laisia keksintöjä, joita ei EU:ssa päätetä. Kansallisesta hallintomallista päättää Suomen
hallitus oman lainsäädäntömme pohjalta. Uutta ohjelmakautta koskevat ratkaisut tehdään

560. Risto Artjoki: Ajankohtaista Brysselistä. MT 8/1998, 8.
561. Olli-Pekka Väänänen (johtaja, MTK): EU-jäsenyys muutti maaseutupolitiikan – paremmaksi-

ko? MT 10/98, 7.
562. Kaisa-Leena Lintilä (Ohjelmanjohtaja, Sisäasiainministeriö): Maaseudun kehittäminen kansal-

lisella ja EU-rahoituksella. MT 10/98, 7.
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pitkälti ensi talven aikana.” Byrokratiakritiikkiä kohdistetaan myös yksittäisten EU-pro-
jektien (esimerkkinä Leader -ohjelma) hallintaan563.

Ennen unioniin liittymistä viljelijät olivat vastustaneet kiivaasti pinta-alatukea ja
korostaneet hintatuen merkitystä erityisesti siitä syystä, että tämä kannustaisi tuottavuu-
den lisäämiseen ja tuotannon tehostamiseen. Niinpä unionin maatalouspolitiikkaan koh-
distettiinkin runsaasti kritiikkiä mm. byrokratiadiskurssin sisällä. Tukipolitiikan yksinker-
taistamisen vaatiminen oli keskeistä esimerkiksi pyrittäessä vaikuttamaan Lipposen toisen
hallituksen maatalouspolitiikkaan.564 Tätä vaadittiin myös MTK:n valtuuskunnan julki-
lausumassa565 Agenda 2000-ohjelmasta. Edelleen samaa asiaa ajettiin myös MTK:n
Brysselin toimistossa566 Suomen puheenjohtajakauden lähestyessä.

Maataloustukien myöntämisperusteet ja hakeminen muuttuivat ratkaisevasti Euroopan
unioniin liittymisen perusteella. Hintatuesta siirryttiin pitkälti pinta-alan ja eläinten mää-
rän perustella maksettavaan tukeen jopa siinä määrin, että epävirallisesti alettiin puhua
“näennäisviljelystä”, jonka laajuutta on sittemmin arvioitu maataloustukien mahdollisen
väärinkäytön näkökulmasta (Näennäisviljely – … 2002). Näennäisviljelyllä tarkoitetaan
heikkotuottoisilla tiloilla tapahtuvaa viljelyä, joka ei olisi mahdollista ilman tulotukea.
Myös luomuviljely täyttää Valtiontalouden Tarkastusviraston kertomuksen mukaan
eräissä tapauksissa näennäisviljelyn kriteerit. Näennäisviljelyä harjoittavien tilojen osuu-
deksi kaikista Suomen maataloutta harjoittavista tiloista on laskutavasta riippuen arvioitu
4,1 – 6,5 prosenttia. (Näennäisviljely – … 2002, 7, 12 ja 44.) Näennäisviljelyn käsitettä
voidaan tosin kritisoida siitä, että se saattaa olla joskus järkevää ympäristönäkökulmasta.
Tällöin kyse on kuitenkin muilla tavoin rahoitettavasta toiminnasta.

Ympäristöpoliittisia säännöksiä vaadittiin yksinkertaistettaviksi lausunnossa567 ympä-
ristöohjelmaluonnoksesta vuodelta 1999: “Lohkokohtaisiin muistiinpanoihin ehdotetaan
merkittävää lisäystä. MTK ei hyväksy muistiinpanovelvollisuuden lisäämistä nykyisestä,
… Viljelijät ovat jo nyt äärimmäisen tukibyrokratian armoilla eikä sitä saa enää lisätä tur-
hilla muistiinpanovaatimuksilla. … MTK ei voi hyväksyä ohjelmaluonnoksen mukaisia
lannanlevitykseen liittyviä ehtoja ja byrokratiaa. Sääolot ym. tekijät estävät helposti lan-
nan multauksen esitetyissä aikarajoissa. On myös otettava huomioon, että lannanlevityk-
sen ja muokkauksen osittainen tekeminen tasaa tehokkaasti kevään työhuippuja. MTK
edellyttää, että ehdot laaditaan uudelleen ottaen huomioon edellä esitetty ja käytännön vil-
jelyn olosuhteet.”

Byrokratiadiskurssi näyttäisi olleen rakenteellinen kestoteema MTK:n kritisoidessa
yhtäältä ympäristöpolitiikkaa ja toisaalta maatalouspolitiikkaa. Aineisto ei paljasta, millä
tavalla kotimaisen maataloustuen luominen ja monimutkaistuminen 1960-luvun lopulta
lähtien sisältäisi aihetta byrokratiakritiikkiin. Tämä maatalouspolitiikan monimutkaistu-
minen alkoi jo huomattavasti ennen ympäristöministeriön perustamista ja Euroopan unio-
niin liittymistä. Tässä monimutkaistamisprosessissa myös MTK:lla oli sormensa pelissä.
Tämä ei toki tarkoita sitä, etteivätkö 1980-luvun alusta lähtien alkaneet muutokset olisi
monimutkaistaneet maataloustuki- ja ympäristönsuojelujärjestelmää.

563. Mari Kempas (projektipäällikkö, Suomen Leader-verkostoyksikkö): Leader 11. MT 11/98, 26.
564. MTK:n on esitykset hallitusohjelmaan. MT 3/99, 8–9.
565. MTK:n valtuuskunnan julkilausuma. MT 5/1999, 2.
566. Risto Artjoki: Ajankohtaista Brysselistä. MT 5/99, 12.
567. MTK:n lausunto maatalouden ympäristöohjelmaluonnoksesta vuosille 2000–2006. MT 4/99,

14–17.
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Erilaisten tukihakemusten monimutkaistumisen ohella byrokratisoitumista voidaan
havainnollistaa Euroopan unioniin liittymisen jälkeen vaikkapa eläinten merkinnällä. Kun
aiemmin pienten tilojen viljelijät olivat tunnistaneet eläimensä nimen perusteella, tulivat
eläinten korvamerkinnät ja tarkka kirjanpito eläinten määrästä pakollisiksi EU:n myötä.
Kantakirjamerkitkin olivat olleet aiemmin vaatimattomia EU:n edellyttämiin suuriin kel-
taisiin korvamerkkeihin, joita alussa kiinnitettiin myös väärin. Kukaan eläinaktivisti ei
kuitenkaan ole vielä ilmeisesti keksinyt, kuinka kivuliaita tällaisten isojen korvamerkkien
kiinnittäminen eläinten korviin ja niiden aiheuttamat korvien repeytymiset saattavat olla. 

“Ympäristönsuojelu vaarantaa perustuslain omaisuudensuojan”

Erityisesti kaavoitus-, rakentamisoikeus- ja luonnonsuojelukysymyksissä MTK kritisoi
voimakkaasti ympäristöpolitiikkaa puuttumisesta maanomistusoikeuteen. Tätä aihetta on
tarkasteltu jonkin verran luonnonsuojelua käsittelevässä luvussa mutta nimenomaan
omistusoikeuden ja “omaisuudensuojan” näkökulmasta tämä muodostaa erityisen
momentin MTK:n ympäristödiskursseissa.

Perinteisesti suomalaisen talonpoikaiston vahva asema maanomistajana on kiteytynyt
myös ideologiseksi diskurssiksi (ks. myös Kiijärvi 2002, 16). Maa ei ole ollut yksin tuo-
tantoväline ja taloudellinen hyödyke, vaan maanomistus on myös kulttuurisesti talonpoi-
kaiston ja heidän elämänmuotonsa arvon mitta. Kuvaavaa talonpoikaiston itsemääräämis-
oikeuden kaipuusta on pakinoitsija Vähäpojan568 pohjalaiskirjailija Pentti Haanpäältä
(1905–1955) poimima sitaatti: “Talonpoika on lopultakin herra. Hän ei kysele töitä, ei
kumarra ketään. Jos häntä joskus rasittaa köyhyys, kuivuus ja halla, ei hänen koskaan tar-
vitse kuunnella käskijän ääntä. Hän elää oman ymmärryksensä jälkeen.”

Rantojensuojeluohjelmaa tarkastellut Matti Nieminen (1994, 119–124) kirjoittaakin,
että luonnonsuojelualueita perustettaessa MTK on korostanut “täyden korvauksen” peri-
aatteen toteuttamista, mihin on laskettu kuuluvaksi paitsi maan myyntiarvo myös odotet-
tavissa olevat tuottoarvot. Yleensäkin juuri taloudelliset arvot tulevat esille MTK:n ympä-
ristöpoliittisissa diskursseissa ja luonnonsuojelun vastustamisen argumenttina. Vähem-
mälle huomiolle jäävät kulttuuriset arvot, jotka ovat usein uhattuna suojelualueiden perus-
tamisen yhteydessä. Nämä kulttuuriset arvot tosin tulevat jossain määrin esille esimer-
kiksi puututtaessa maankäyttöön kaavoituksessa tai rakentamisoikeuden sääntelyn yhtey-
dessä. Kysymys asettuu tässä diskurssissa siten, missä määrin valtio ja muu osa yhteis-
kuntaa kunnioittaa tätä maanomistuksen kulttuurista puolta eli viljelijöiden itsemäärää-
misoikeutta. Eräissä kohdin tekstejä kyse on siitä, millainen on viljelijäväestön
omaisuudensuoja suhteessa ympäröivän yhteiskunnan asettamiin paineisiin.

Omistusoikeus ja sen mukana myös maanomistusoikeus oli kirjattu nykyistä selkeäm-
min aiempaan perustuslakiin. 1980-luvun alun keskustelussa luonnonsuojelualueiden
perustaminen yksityisille maille nosti esille kysymyksen siitä, voidaanko yksityisomai-
suuteen puuttuvia lakeja tehdä muutoin kuin perustuslain säätämisjärjestyksessä. Tässä
suhteessa MTK korosti perustuslain säätämisjärjestystä, mikä käy ilmi esimerkiksi Kalevi
Laaksosen artikkelista569 1980-luvun alkupuolella. Myös Markku Suojanen toteaa raken-
nuslain uudistamista käsittelevässä artikkelissaan570 samanlaisen “dynaamisen omaisuu-

568. Vähäpoika: Jälkiteolliset talonpojat. MT 4/1996, 26.
569. Kalevi Laaksonen (oik. lis.): Ympäristönsuojelu maksaa. MT10/1983, 16–17.
570. Markku Suojanen: Ympäristönsuojelu ja maatalous. MT 12/1984, 10–11.
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densuojan tulkinnan”. Ympäristöministeriössä valmisteltu rakennuslakiehdotus on hänen
mukaansa “ääriesimerkki tästä suunnasta”: “Sitä on markkinoitu muodissa olevan ympä-
ristönsuojelun avulla. Hankkeen takana olevat tahot ovat nähneet, että ympäristönsuoje-
lun varjolla voidaan päästä kiinni meillä vakiintuneeseen omaisuudensuojajärjestelmään.”
Rakennuslain uudistamisen vaaroja korostaa myös Kalevi Laaksonen vuonna 1987 ilmes-
tyneessä artikkelissaan571: “Toivottavasti punamustahallitus ei jää historiaan perusraken-
tamisoikeuden ja sitä kautta omaisuudensuojan murentajana. MTK:n kanta on kuitenkin
selvä. Perusoikeuksista ei luovuta, ne eivät ole kauppatavaraa.” 

Uusiin yhteiskunnallisiin vaatimuksiin liittyen Laaksonen kirjoittaa myös laajemman
katsauksen572 omaisuuden perustuslain suojasta Suomessa. Hän aloittaa kirjoituksensa
hyvin yleisesti omistusoikeuden periaatteista länsimaisten yhteiskuntien historiassa:
“Omaisuudensuojasäännösten alkuperäisenä tarkoituksena on ollut antaa kansalaisille
suojaa hallitsijan taholta tulevia oikeudettomia loukkauksia vastaan. Maan luovuttaminen
kuninkaalle tai valtiolle perustui vanhastaan kuninkaan antamaan mahtikäskyyn. Yleis-
maailmallisesti merkittäviä edistysaskelia omaisuudensuojan osalta otettiin Ranskan val-
lankumouksen yhteydessä noin 200 vuotta sitten annetussa ihmis- ja kansalaisoikeuksien
julistuksessa, jossa vahvistettiin mm. omistus-oikeuden loukkaamattomuus ja pakkolu-
nastuksen periaatteet. Tämän jälkeen omaisuudensuoja on kirjattu tavalla tai toisella lähes
kaikkien sivistysmaiden valtiosääntöihin ja YK:n ihmisoikeuksien julistukseen.” Histori-
allisista syistä johtuen hän toteaa omaisuuden suojan olleen Suomessa vahvempi moniin
muihin eurooppalaisiin valtioihin verrattuna, koska vuoden 1919 hallitusmuoto “säätää,
että jokainen Suomen kansalainen olkoon lain mukaan turvattu hengen, kunnian, henkilö-
kohtaisen vapauden ja omaisuuden puolesta”. Jälleen hän kuitenkin toteaa omaisuuden
suojan olevan Suomessa kuitenkin heikkenemässä ja vaatii, että hallituksen tulisi “pikai-
sesti suorittaa kokonaisvaltainen selvitys nykyisenkaltaisen ohjelmajärjestelmän suota-
vuudesta ja laillisuudesta ottaen huomioon myös uusimmat omaisuudensuojaan ja hallin-
toon liittyvät maatamme sitovat kansainväliset oikeusperiaatteet. Näistä keskeisinä ovat
kansalaisen oikeus viedä asiansa suoraan riippumattoman oikeuden käsiteltäväksi ja hal-
linnon velvollisuus ratkaista käsiteltäväkseen ottamat asiat kohtuullisessa ajassa.” Omai-
suudensuojan heikkenemisen vaara ja sen torjuminen on vahvasti esillä myös MTK:n toi-
mintasuunnitelmissa esimerkiksi vuosille 1992, 1994 ja 1996.

Osana omaisuuden suojaa Markku Tornberg on liittokokouspuheenvuorossaan573

vuonna 1992 erityisen huolestunut maaomaisuuden suojasta uusien yhteiskunnallisten
vaatimusten myötä: “Paineet omaisuuden suojaa ja yksityistä maanomistusoikeutta koh-
taan ovat olleet voimakkaita. … Yksityisen omistusoikeuden perustuslainsuoja on edel-
leenkin ylläpidettävä. Omaisuuden normaali, kohtuullinen ja järkevä käyttö sisältyy kes-
keisenä osana omaisuudensuojaan. … Maanomistajan oikeusturvaa tulee hallinnollisessa
menettelyssä kehittää. Ohjelmissa ja maankäytön suunnitelmilla ei saa kiertää omaisuu-
densuojaa.” Ongelma tulee esille myös MTK:n lausunnoissa (esimerkiksi lausunto ympä-
ristöministeriölle maa-ainesjaoston esityksestä maa-aineslain osittaisuudistukseksi574),

571. Kalevi Laaksonen (oik.lis., MTK): Rakennuslain uudistamisen vaarat. MT 10/1987, 8–7.
572. Kalevi Laaksonen (oik. lis.): Omaisuudensuoja Suomessa. MT 4/1991, 10–11.
573. Markku Tornberg (osastonjohtaja, MTK): Ympäristöpolitiikka. Ympäristöasiainseminaari

MTK:n 75-vuotisliittokokous Lahdessa 12.–13.6.1992. MT 8/1992, 18–19.
574. Lausunto ympäristöministeriölle maa-ainesjaoston esityksestä maa-aineslain osittaisuudistuk-

seksi. MT 12/1995, 26–27.
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joissa virkistys- ja muun käytön viljelijöiden maanomistusoikeudelle aiheuttamista
ongelmista todetaan seuraavasti: “Perustuslain omaisuudensuoja edellyttää virkistys- ja
suojeluintressien erottamista. Kun säännöksen tarkoituksena on suojata virkistyskäyttöä,
se rajoittaa maanomistajan oikeuksia virkistyskäyttäjän hyväksi. Tällainen oikeuksien
siirto edellyttää täyden korvauksen maksamista hallitusmuodon 6.3 §:n mukaan, perus-
tuslaki asettaa rajat ulkomaisten luonnonsuojelumallien omaksumiselle.” Tässäkin lau-
sunnossa vedotaan kuitenkin vain maan taloudellisiin arvoihin. Ilmeisesti kulttuuriarvojen
käyttöä argumentaation tukena ei pidetä niin merkittävinä tai ymmärrettävinä.

Kysymys omaisuudensuojasta käy ilmi myös maa-aineslain muuttamista koskevasta
lausunnosta575 vuodelta 1996: “Laki säädettiin täpärästi tiukan äänestyksen jälkeen taval-
lisena lakina, jolloin kotitarvekäyttö oli vedenjakajana. MTK katsoo, ettei tavanomaista
kotitarvekäyttöä voida enää supistaa vähäiseksi loukkaamatta Suomen hallitusmuodon
(HM) 21.1 §:n mukaista omaisuudensuojaa.” Lain todetaan säädetyn tavallisen eikä
perustuslain säätämisjärjestyksessä. Kovin kysymys MTK:lle on kuitenkin Natura 2000-
ohjelman toteuttaminen. Asiaan puututaan mm. vuoden 1997 toimintasuunnitelmassa576.
Natura-säännöstä MTK pitääkin Korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemässään valituk-
sessa hallitusmuodon 5 §:n säännöksen vastaisena, koska alueiden lunastusta ei toteu-
teta.577

Kalevi Laaksonen (1998) pitääkin väitöskirjassaan Suomen vahvaa omistusoikeuden
turvaa aiheesta ilmestyneen uutisen578 mukaan “pelkkänä kuvitelmana”. Useiden edus-
kunnassa hyväksyttyjen lakien osalta väitöskirjassa todetaan “täydeksi korvaukseksi”
hyväksytyn “seitsemän vuoden takainen kauppahinta tietyillä indekseillä korotettuna ja
vesivoiman luonnollisen nimellistehon perusteella laskettu käyvän hinnan mukainen täysi
korvaus. Nämä eivät kuitenkaan vastanneet omaisuuden käypää hintaa vapailla markki-
noilla. Näin ollen pakkolunastuksen molempia edellytyksiä on perustuslakivaliokunnassa
tulkittu omistajan oikeuksien vastaisesti, mikä on heikentänyt omaisuudensuojaa.” Uuti-
sessa todetaan edelleen päälinjana olleen aiemmin, että “vähäistä suuremmat käytönrajoi-
tuksesta johtuvat haitat on korvattu, jolloin vaikeutettu säätämisjärjestys on voitu välttää.
… Perusoikeus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta tällaista on vaikea pitää perusteltuna. Juuri
korvaushan tasapainottaa yhteiskunnan taholta tuleva omaisuuden loukkauksen.” Omai-
suudensuojasta nähdään näin tingityn olennaisesti.

Vaikka uutta suomalaista järjestelmää voidaan esimerkiksi luonnonsuojelun osalta
pitää joustavana, on siinä kuitenkin ongelmia juuri omaisuudensuojan näkökulmasta:
“Hallitusmuodon turvaama omaisuudensuoja voidaan murtaa määräenemmistöpäätöksin
eduskunnassa. Perustuslainsäätämisjärjestyksessä voidaan säätää laki, jolla omaisuutta
voidaan ottaa omistajaltaan ilman mitään korvausta. Tällainen ei ole mahdollista muualla
Euroopassa. Kuitenkin eräät tutkijat väittävät, että omaisuudensuoja Suomessa on Euroo-
pan vahvin. Tässä mielessä se on Euroopan heikoin.” Menettelytavan yleistymistä väitös-
kirjassa selitetään uutisen mukaan pyrkimyksellä poliittiseen konsensukseen. Valiokunta-
käsittelyssä pyrkimys poliittiseen konsensukseen on johtanut siihen, ettei perustuslain

575. Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta maa-aineslain muuttamisesta 11.9.1996. MT 10/
1996, 28–29.

576. MTK:n toimintasuunnitelma 1997. MT 1/1997, 20–27.
577. MTK valitti KHO:hon: Valtion Natura-päätös lainvastainen. MT 11/98, 13.
578. Kalevi Laaksonen väitöskirjassaan: Vahva omaisuudensuoja on pelkkä kuvitelma. MT 1–2/99,

10–11.
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säätämisjärjestystä enää nähdä aiheelliseksi. Uudessa perustuslaissa omaisuuden suojaa
onkin muutettu muodostuneen käytännön mukaiseksi, jolloin yhteiskunnan kannalta mer-
kittäviä hankkeita voidaan toteuttaa ilman perustuslain säätämisjärjestystä.

“Vieraantuminen maataloudesta”

Vieraantuminen on eräs keskeisiä sosiologisia käsitteitä. Sillä viitataan alkuperäisessä
merkityksessään ihmisten keskeisten käsitysten ja toimintatapojen kehitykseen kapitalis-
missa. Sen keskeinen sisältö liittyy työläisten kokemuksiin tuotantoprosessista. Ensim-
mäinen momentti on vieraantuminen työn tuotteesta eli kapitalismissa työläisillä näh-
dään olevan olemattomat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mitä tuotetaan ja miten. Koska
työn nähdään olevan keskeinen alue ihmisten elämässä, tapahtuu työprosessissa autono-
misuuden vähentyessä ja työnjaon eriytyessä myös vieraantumista muista ihmisistä ja
lopulta myös luonnosta, koska ihmistyössä on aina kyse luonnon tai luonnonesineiden
muokkaamisesta niiden markkinoilla tapahtuva vaihtoa ja myöhempää käyttöä varten.
Viimeksi mainitun momentin on ympäristösosiologiassa ottanut esille esimerkiksi Peter
Dickens (1996, 56–57).

Arkikielessä vieraantumisella on kuitenkin toisenlainen merkitys. Yleisimmin sillä tar-
koitetaan sitä, että ihmiset alkavat kokemaan jonkin asian tai ilmiön itselleen vieraaksi eli
nämä kokemukset eivät enää kuulu heidän tavanomaisten elämänkokemustensa piiriin.
Niinpä esimerkiksi Maataloustuottajassa lukuisat vieraantumista käsittelevät kommentit
liittyvät näkemykseen, jonka mukaan ihmiset kokevat nykyisin maatalouden ja maaseu-
dun usein hyvin vieraaksi elämänalueeksi, eivätkä enää ymmärrä, mitä maataloustuotan-
nossa ja maaseudulla tapahtuu. Kääntäen maaseudulla asuvilla – ja ainakin jonkin aikaa
myös maaseudulta muuttaneilla – on hyvin kiinteä suhde maaseutuun, ja kaupunkiin
muuttaneet kokevatkin usein kaupunkiympäristön itselleen vieraaksi (esim. Keskitalo-
Foley 2000, 118–120). Seuraavan tarkastelun lähtökohtana ovatkin tällaiset arkiajatteluun
liittyvät vieraantumisdiskurssit, joita tarkastellaan Maataloustuottajassa esitettyjen käsi-
tysten pohjalta. Kirjoitan siis jatkossa “vieraantumisesta” tällaisten arkikäsitysten mukai-
sesti ilman sitaattimerkkejä.

Ympäristöliikkeiden toiminnan vilkastuessa 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa ja kiin-
nostuksen lisääntyessä ympäristökysymyksiin katsottiin eräissä kirjoituksissa myös kiin-
nostuksen maatalouteen ja maaseutuun olevan lisääntymässä. Perusteena oli se, että
ympäristökysymyksistä kiinnostuneet, erityiset nuoret ihmiset suunnittelivat ja jossain
määrin myös toteuttivat haaveitaan “paluusta luontoon”, mikä käytännössä oli paluuta
maaseudulle. Täten vieraantumisen sijasta ihmisten katsottiin olevan uuden ajattelutavan
mukaisesti olevan lähestymässä maaseutumaisia arvoja. Tärkeänä pidettiin myös ihmisten
maaseudun elämänpiiristä vieraantumisen ehkäisemistä eli kuten eräässä pääkirjoituk-
sessa579 todetaan: “Viljelijöille on tärkeää, että myös ihmiset, jotka ammattinsa tai asuin-
paikkansa vuoksi ovat menettäneet suoranaisen kosketuksen perustuotantoon, eivät vier-
aannu siitä pohjasta, jonka varaan tämän maan hyvinvointi pitkälti rakentuu.” Toivotta-
vaksi siis nähtiin maaseudun ja taajamien asukkaiden vuorovaikutuksen lisääminen, jotta
myös taajamissa asuvat säilyttäisivät kosketuksensa maaseutuun ja sen ongelmiin.

Vieraantumista maaseudusta oli tapahtunut siinäkin mielessä, että maan ja etenkin
metsien omistusta oli siirtynyt huomattavassa määrin myös kaupunkilaisten käsiin ennen

579. Perheviljelmä soveltuu ympäristöön (pääkirjoitus). MT 7–8/80, 3.
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muuta suuren muuton seurauksena. Tähän asiaan puuttuu mm. silloinen sisäasiainministe-
riön osastopäällikkö (myöhemmin ympäristöministeriön kansliapäällikkö) Olli Ojala alus-
tuksessaan580 nuorten tuottajien ympäristöseminaarissa vuonna 1980: “ ..., kun yhä
suurempi osuus metsistämme joutuu muiden kuin maatalouden harjoittajien käsiin, kiin-
nostus metsään muussa kuin puhtaasti rahanansaitsemistarkoituksessa entisestäänkin väh-
enee. Tämän on varsin valitettavaa metsien moninaiskäytön kannalta.” Päävastuun maa-
seudun ympäristönsuojelusta Ojala katsoo kuuluvan maaseutuväestölle, vaikka jossain
määrin tähän tarvitaan hänen mukaansa myös valtion toimenpiteitä ja panostusta.

1980-luvun puolivälissä keskustelu maataloudesta kiristi poliittisia ja yhteiskunnalli-
sia suhteita, minkä erääksi perusteeksi nähtiin ihmisten vieraantuminen maataloudesta581:
“Maatalouden kannalta ympäristökeskustelun ongelmallisuutta lisää se, että yhä suurempi
osa ihmisistä on etääntynyt alkutuotannosta. Tänä päivänä moni olisi halukas suojelemaan
maaseutua eräänlaisena reservaattina, jossa on miellyttävä kuljeskella ja oleskella vapaa-
aikana. Maaseudun ihmiset ja erityisesti viljelijäväestö näkevät puolestaan maaseudun
kehittyvänä toimintaympäristönä ... Näistä näkemyseroista aiheutuu usein ristiriitoja,
jotka heijastuvat myös ympäristönsuojelukeskusteluun.”

Sitaatista käy myös ilmi argumentti maaseudusta vieraantumisen vaikutuksista siihen,
että muualla kuin maaseudulla asuvat eivät ymmärrä maaseudun ympäristönsuojelullisia
tarpeitakaan. Tämä käy ilmi myös Heikki Haaviston puheenvuorosta, jonka mukaan
tavallisten ihmisten ohella myös ympäristöministeriötä ja ympäristönsuojelua suunnittele-
vien todetaan Heikki Haaviston suulla582 olevan vieraantuneita maaseudusta. Maatalous-
tukia ja elintarvikkeiden hintojen korkeutta kritisoitiin mm. SAK:n ja SDP:n taholta.
Lisänsä keskusteluun toi myös professori, kansanedustaja Martti Tiurin (1984) kirja, jossa
ehdotettiin maataloustukien rajua leikkaamista. Kustannusten ohella kohosivat esille
myös ympäristönsuojelun ristiriidat. Näistä Heikki Haavisto toteaa seuraavasti583:
“Eräänä syynä käytyyn keskusteluun on ilmeisesti se, että me emme ole tarpeeksi hyvin
osanneet tiedottaa ammatistamme, sen merkityksestä ja ongelmista. Me olemme ikään
kuin pitäneet työtämme itsestäänselvyytenä, emmekä ole tajunneet, että meidän työmme
merkityksestä pitäisi jatkuvasti kertoa elämän totuuksista vieraantuneille kaupunkilais-
ille.” Hän ehdottaakin yhdistysten, liittojen ja itse MTK:nkin ohella myös viljelijöiden
aktivoitumista kertomaan omista käsityksistään ja näkemyksistään muissa elinkeinoissa
toimiville sukulaisilleen ja tuttavilleen ja levittämään näin “oikeaa” tietoa maatalouskysy-
myksistä. Hän näkee tällaisen kansalaiskeskustelun olevan merkityksellistä viljelijöiden
ja viljelijäjärjestön näkemysten esille tuomiseksi.

Eräänä esimerkkinä tällaisesta viljelijöiden aktivoitumisesta kerrotaan 1990-luvun lop-
pupuolella uutisessa584 eräästä pohjoispohjalaisesta viljelijästä, joka oli aloittanut tilansa
esittelyn erityisesti lähikaupungin koululaisille ja muillekin asukkaille. Viljelijä kertoo
näkemyksenään, että monetkaan tilalla vierailleet eivät ymmärtäneet maataloudesta paljo-
akaan. Viljelijä korostaa edellä mainittua “ruohonjuuritasolla” tapahtuvan tiedottamisen

580. Olli Ojala (osastopäällikkö sisäasiainministeriöstä): Maatilatalous ja ympäristöpolitiikka. Alus-
tus Nuorten tuottajain Maatilatalous ja ympäristö -seminaarissa Anjalankoskella 10.8.1980. MT
10/80, 28–30.

581. Markku Suojanen: Ympäristönsuojelu ja maatalous. MT 12/1984, 10–11.
582. Heikki Haavisto  (puheenjohtajan puheenvuoro): Huonoja ratkaisuja. MT 6/81, 4–5.
583. Heikki Haavisto  (puheenjohtaja): Maatalousilmapiirin muutoksista. MT 12/85, 4–5.
584. Iloista ilmettä ja myönteisiä asenteita maaseudulle. MT 4/1997, 14–15.
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merkitystä ja positiivista asennetta maatalouskysymyksistä kerrottaessa. Hänen mukaansa
tämä olisi nähtävä jopa “viljelijän velvollisuudeksi”. Vastavuoroisesti hän näkee, kuinka
viljelijätkään eivät “tiedä kaikkea kaikista muista ammateista, emme siis voi olettaa, että
jokaisen pitäisi tuntea meidän ammattimme, hän lisää. Tiedon puute lisää väärinkäsityksiä
puolin ja toisin. Maataloudesta kertominen täytyy kuitenkin tehdä ehdottomasti positiivi-
sesti eikä alahuuli rullalla valittaen tukien pienuutta.”

Edelliseen verrattuna puheenjohtaja Esa Härmälän puhe585 samalta vuodelta tuntuu
huomattavasti vanhakantaisemmalta ja oman järjestönsä etua tiukasti ajavan intressipolii-
tikon peruskuvaukselta intressiristiriitojen syistä: “Pienten ihmisten etua ajaessaan se tör-
mää asioihin, jotka jäävät monelle muulle järjestölle vieraiksi siksi, että muut järjestöt
liikkuvat joko yhteiskunnan ylätasolla tai toimivat kaupungistuneessa ympäristössä. Maa-
seudun ihmisen näkökulma luonnonsuojeluun on väkisinkin erilainen kuin maaseudusta
vieraantuneen. … Yhtäkkiä muu yhteiskunta onkin huomannut nämä pellot korvaamatto-
miksi, koska ne ovat vaikkapa hanhien levähdyspaikkoja. On tehty johtopäätös, että pellot
ja varmuuden vuoksi vielä lähimetsätkin pitää lainsäädännön avulla suojella. Koska vilje-
lijää ei ilmeisesti pidetä hanhen kannalta luotettavana kumppanina, tehdään valmistelu
häneltä salassa. Viljelijälle ei myöskään yksiselitteisesti kerrota, mitä hän maallaan saa
tehdä ja mitä ei. Päätösvalta täytyy jättää ympäristökeskukselle, vaikka viljelijä ja hanhi
ovatkin tulleet ihan hyvin toimeen keskenään. Jos taas susi ja lammasfarmari eivät oikein
tule toimeen keskenään, asettuu yhteiskunta suden puolelle.” Puheenjohtajan tiukan
defensiivinen puhe tuntuu yllättävältä uudessa tilanteessa, jossa yhteistyö kotimaisen elin-
tarviketuotannon osalta on viriämässä tuottajien ja kuluttajien kesken ja yhteistyö näiden
välillä näyttäisi olevan paitsi järkevää myös mahdollista Euroopan unionin suuntaan.
Puheesta puuttuu myös se positiivinen lataus, joka ilmenee edellä mainitun viljelijän kan-
nanotoista.

Puheenvuorossaan586 Maataloustuottajassa kyseisenä vuonna Härmälä jatkaa samalla
tiukalla linjalla korostaen kaupunkilaisten ja ympäristöpoliitikkojen vieraantuneen maa-
ja metsätalouden ongelmista. Siinä missä edellä mainittu viljelijä sekä kansallista elintar-
vikealan yhteistyötä tuottajien ja kuluttajien välillä ajavat piirit MTK:ssa näkevät yhteisiä
intressejä eri yhteiskuntaryhmien välillä, hyökkää puheenjohtaja tiukasti luonnonsuojelu-
ja ympäristöjärjestöjä vastaan – vieläpä puheenvuorossa, jonka otsikosta voisi päätellä
jotain muuta. Kritiikkiinsä liittyen Härmälä on myös valmis “kärsivällisesti” valmis opas-
tamaan ympäristöjärjestöjä: “Emme kuitenkaan saa … jättää selittämättä asioita. Ympä-
ristöjärjestötkin voivat oppia. Tästä käy esimerkiksi se, että monet niistä hyväksyvät taas
hylkeenpoikasten metsästyksen huomattuaan, että ilman sitä alkoivat eskimoiden kylät ja
kulttuuri tuhoutua. Näinhän kävisi Suomessakin, jos puita ei saisi kaataa.”

Läheisesti samalla kannalla ollaan myös Ympäristöasiamiehessä, jonka uutisessa587

todetaan seuraavasti: “Ihmiset, joiden ainoa side maaseutuun on kesälomamatka mum-
mon mökille halaamaan pihapuuta, eivät enää voi punnita luonnonsuojeluun liittyviä seik-
koja kovin tasapuolisesti. Miksi siis heidän edusmiehensä päättävissä elimissä olisivat

585. Esa Härmälä (puheenjohtaja, puhe liittokokouksessa 16.6.1997): Suomalainen maaseutu sekä
maa- ja metsätalous ensi vuosituhannella. MT 6–7/97, 8–10.

586. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Pehmeiden arvojen puolesta, mutta kovaa. MT 11/
97, 4–5.

587. Ympäristöasiamiehen tulevaisuusvisio. Ympäristöasiamies 1/1998, 21.
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yhtään sen tasapuolisempia?” On ilmeistä, että kahden edellä esitetyn narratiivisen konst-
ruktion välinen ero juontuu niistä positioista (vrt. Harré jm. 1999, 83–85), jotka eri kirjoit-
tajat omaavat. Järjestön edustajilla on mahdollisuus puhua vain järjestön kiteytyneen kan-
nan mukaisesti. Liittyen kaupunkilaislasten tutustuttamiseen maaseutuelämään sekä
kuluttajien ja tuottajien yhteisten intressien artikulointiin järjestön edustajat voivat vain
tilanteen mukaan rohkaista sitä. Käytännön tasolla heidän on tehtävä selväksi, että järjes-
tön kollektiivinen selitys environmentalististen vaateiden osalta on “oikea”: järjestön ja
environmentalistien näkemyserot johtuvat pohjimmiltaan siitä, että jälkimmäiset ovat vie-
raantuneet maaseudun todellisuudesta. Yksittäinen viljelijä voi puolestaan ottaa kantaa
vapaammin, ja samalla hänenkin kantansa taustalla on kaupunkilaisten vieraantuminen
maaseudusta eli monille kuluttajille maaseudun todellisuus on “täyttä hepreaa”.

“Ympäristönsuojelu ‘pakkosuojeluna’“

Pakkosuojeludiskurssi liittyy MTK:n esittämään ympäristöpolitiikan kritiikkiin, jossa
yhdistyy toisaalta vaatimus valtiollisen ohjauksen vähentämisestä ja toisaalta näkemys
siitä, että ympäristöpolitiikkaa tulisi harjoittaa joko asennekasvatuksella tai yhteistyössä
MTK:n ja viljelijöiden kanssa. Esimerkiksi Raili Puhakka toteaa alustuksessaan588

nuorten tuottajien ympäristöseminaarissa jo vuonna 1980 tämän perusnäkemyksen:
“Yleensäkin ympäristökysymyksissä tulisi toiminnan painopisteen siirtyä enemmän suun-
nittelusta ja pakko-ohjauksesta valistukseen ja asennekasvatukseen.” Alustukseen sisäl-
tyy myös se peruslähtökohta, että viljelijöiden suhtautuminen ympäristönsuojeluun on
periaatteessa myönteinen.

“Pakko-ohjauksen” katsotaan kattavan monia eri ympäristönsuojelun osa-alueita ulko-
reittien ja maahan kaivettavien johtojen sijoittamisesta lähtien. Tästä ensimmäisen esi-
merkin aineistossa tarjoaa artikkelissaan589 Markku Tornberg todetessaan seuraavasti:
“Kunnat rakentavat maahan sijoitettavia johtoja, kuten viemäri-, vesi-, kaukolämpö- ym.
johtoja varsin paljon. Kunnalla on mahdollisuus rakentaa kyseiset johdot pakkotoimin
rakennuslain nojalla. Tämä pakkomenettely on maanomistajan kannalta varsin epäedul-
linen. Rakennuslain mukaan johtojen sijoittamisesta määrää rakennuslautakunta. Kor-
vauskysymyksistä on kunnan ja maanomistajan sovittava ja jos sopimusta ei saada aikaan,
vahingon kärsineen tulee hakea korvauksia lunastustoimituksesta. … Ulkoilureittejä void-
aan rakentaa pakkotoimin ulkoilulain nojalla. Tämä edellyttää, että ulkoilureitin rakentaja
laatii virallisen ulkoilureittisuunnitelman, jonka lääninhallitus vahvistaa. Tämän suun-
nitelman nojalla reitin rakentaja voi hakea ulkoilureittitoimitusta, jossa käyttöoikeus
suunniteltua ulkoilureittiä varten perustetaan. Ulkoilureittitoimitus on lunastukseen ver-
rattava maanmittaustoimitus.”

Muina “pakkodiskurssin” kohteina nähdään myös kaavoitus, joka 1980-luvun alkupuo-
lella kuului seutukaavaliittojen toiminnan piiriin. Tähän puuttuu “jäähyväishaastattelus-
saan”590 esimerkiksi maanviljelysneuvos, MTK:n valtuuskunnan jäsen 1953–1983 ja
maapoliittisen valiokunnan puheenjohtajana sen perustamisesta 1967–82 lähtien toiminut

588. Emäntä Raili Puhakka: Ympäristökysymykset viljelijän silmin. MT 9/80, 16–18.
589. Markku Tornberg (DI): Suositukset ulkoilureiteistä ja maahan kaivettavista johdoista. MT 12/

83. 20–21.
590. Hakamäen avainsanoina yhteishenki ja kokonaisnäkemys. Maanviljelysneuvos Toivo Hakamä-

en haastattelu. MT 12/83, 16.
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Toivo Hakamäki. Kaavoituksen muuttamisesta kirjoittaa puheenvuorossaan591 myös
puheenjohtaja Heikki Haavisto kritisoidessaan pakolliseksi esitettyä yleiskaavamenette-
lyä, jossa yleiskaavasta tuli hänen mukaansa “keskeinen kaavamuoto”, joka “olisi pakko
laatia jokaiseen kuntaan koko kunnan alueen kattavaksi. ... Maa- ja metsätaloutta sekä
kalastusta varten voitaisiin kuitenkin rakentaa tuotantorakennuksia sekä asuntoja palvele-
via talousrakennuksia. … Kysymyksessä olisi koko maan kattava suunnittelupakko. ...
Myös rakennusten purkaminen tulisi luvanvaraiseksi.” Yleensäkin Haavisto kritisoi rak-
entamisen ohjaukseen kaavailtuja menettelyjä, joiden avulla “maaseutu paketoitaisiin”
kokonaisuudessaan ja sen kehitys kahlittaisiin. Haavisto antaa näin kaavoituksesta ja rak-
entamisen sääntelystä hyvin lohduttoman kuvan, minkä jakavat myös monet muut kirjoit-
tajat.

Keskustelu uhanalaisten kasvien ja eläinten suojelemisesta ja niitä varten varattavien
suojelualueiden perustamisesta käynnistyi 1980-luvun puolivälissä. MTK antoi lausun-
tonsa592 asiaa valmistelleen toimikunnan mietinnöstä vuonna 1987. Siinä korostetaan,
että tarvetta luonnonsuojelulain uudistamiselle ei esitetyssä laajuudessa ole vaan
“nykyinen luonnonsuojelulaki antaa mahdollisuuden perustaa luonnonsuojelualueita
myös muille kuin valtion maille. Tämä tapahtuu hankkimalla alueet ensin valtiolle
vapaaehtoisin kaupoin, maanvaihdoin tai pakkolunastusteitse tai sitten niin, että maano-
mistaja itse hakee alueensa rauhoitusta saaden käyttöoikeuden rajoituksesta täyden kor-
vauksen.” MTK vastustaa suojelualueiden perustamista “pakkomenettelyllä”.

Aiheeseen puuttuu kirjoituksessaan593 samana vuonna myös MTK:n lakimies Kalevi
Laaksonen. Hänen mukaansa luonnonsuojelualueiden perustaminen tulee valtiolle hal-
vaksi: “Kun alueelta on poistettu rakennusoikeus, on sen yhteiskunnalle hankkiminen hal-
paa. Ranta-alueet ym. suojelu- ja virkistysalueet on ostettavissa tai pakkolunastettavissa
yhteiskunnalle metsä- tai joutomaan hinnalla. … Koska rakennusjärjestyksissä ei ole kor-
vaussäännöksiä, ei omistajan menetyksiä tarvitsisi korvata. Näin luonnonsuojeluohjelmat
voitaisiin toteuttaa lähes kokonaan maanomistajan kustannuksella.” Ongelmaksi Laakso-
nen näkee siis sen, ettei valtio maksa täyttä korvausta maanomistajille vaan toteuttaa suo-
jelualueiden perustamisen eräänlaisella “pakko-otolla”.

MTK katsoo seuraavana vuonna lausunnossaan594 kaavoitustoimen kehittämisestä,
että kyseessä on vastaavan tyyppinen pakkomenettely, jossa “ei siis tarvittaisi valtioneu-
voston lunastuslupaa. Kun lunastustoimi on aina pakko-oikeuden käyttöä, tulee tällaiset
tilanteet kaikissa tapauksissa huolellisesti harkita. Tässä mielessä nykyinen järjestelmä,
jossa lunastusluvan saaminen edellyttää valtioneuvoston harkintaa, on perusteltu.” Lain-
muutosta lausunnossa ei katsota aiheelliseksi. Myös MTK:n toimintasuunnitelmassa595

vuodelle 1989 korostetaan vapaaehtoisten menettelyjen tärkeyttä rakentamisen säänte-
lyssä ja suojelualueiden perustamisessa sekä täyden korvauksen periaatteen toteuttamisen
tärkeyttä. Myös rakennuslain uudistaminen ja nk. maapaketti herättivät kritiikkiä596 “pak-

591. Heikki Haavisto  (puheenjohtajan puheenvuoro): Maaseutua ei saa paketoida. MT 4/84, 4–5.
592. Lausunto ympäristöministeriölle uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietin-

nöstä 26.11.1986. MT 2–3/87, 17.
593. Kalevi Laaksonen (oik.lis., MTK): Rakennuslain uudistamisen vaarat. MT 10/1987, 8–7.
594. Lausunto ympäristöministeriölle kaavoitustoimen kehittämisestä ja kuntien omavastuisen pää-

töksenteon lisäämisestä tehdystä selvityksestä 29.3.1988. MT 5/1988, 28–29.
595. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1989. MT 1/1989, 23–27.
596. Markku Tornberg (DI, MTK): Maapaketti kouraisee maaseutua. MT 9/1989, 8–9.
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komenettelyistä”. Kirjoittaja jatkaa samana vuonna ilmestyneessä toisessa artikkelis-
saan597 seuraavasti: “Pakkolunastusoikeuden laajentaminen 1. asteen yleiskaava-alueille
tuo pakkolunastusuhkan laajoille maaseutualueille. Vahvistamattomia yleiskaavoja on
tehty melko surutta, koska sillähän ei ole maanomistajaan kohdistuvia oikeusvaikutuksia.
Kohta niitä on takautuvasti. Pakkolunastusluvat heltiävät helposti suoraan ympäristömin-
isteriöltä.” Vaarana kirjoittaja näkee sen, että pakkolunastusten määrä tulisi lisääntymään.
Lisäksi hän on huolestunut siitä, että pakkolunastuskorvauksia leikataan rajusti ja että
kaavoituspakko ulotetaan myös haja-asutusalueille.

Mainittu kirjoittaja näkee maapaketin uhkana koko maaseudun kehitykselle ja koko
maanomistusjärjestelmälle. Hän pitää nimittäin “varmana”, että “lunastuskorvausten leik-
kaaminen laajennettaisiin nopeassa tahdissa koskemaan kaikkea pakkolunastusta. Mitä
silloin on enää jäljellä maanomistuksesta? Ei muuta kuin kuoret”. Myös maisemansuoje-
lussa tulisi erään Museoviraston tutkijan kirjoittaman artikkelin598 mukaan käyttää
vapaaehtoista suojelua eikä sitä tulisi ohjata rakennuslain avulla. Artikkelin keskeinen
sanoma on, että viljelijät ovat keskeisessä asemassa maaseudun maisemansuojelussa.

Pakkomenettelystä MTK on huolestunut edelleen lausunnossaan599 maan ostamisen
luvanvaraisuutta pääkaupunkiseudulla käsitelleestä muistiosta. Mielenkiintoiseksi tämän
kannanoton tekee se, että MTK puuttuu myös muiden viljelijöiden maanomistuksesta
käytävään keskusteluun. Kyse on joko siitä, että järjestö hakee tätä kautta liittolaisia maa-
seutumaan lunastamiskeinoista käytävään kamppailuun, tai siitä, että MTK katsoo seiso-
vansa samassa rintamassa muiden maanomistajien kanssa. Viimeksi mainittu käsitys liit-
tyisi perinteiseen näkemykseen MTK:sta suurtilallisten etujen puolustajana.

Yhteiskunnallisten pakotteiden ei katsota liittyvän yksinomaan kaavoituksen ja raken-
nusoikeuden sääntelyyn vaan eräisiin muihinkin lainsäädännöllisiin toimiin, jotka kosket-
tavat maataloutta. Tästä esimerkkinä on vesistöjen suojelu ojituksen yhteydessä, johon
puututaan lausunnossa600 velvoitetarkkailutyöryhmän mietinnöstä. Ojituksen ympäristö-
vaikutuksia voidaan vähentää neuvonnallisin ja vapaaehtoisin toimin paremmin kuin
työryhmän ehdottamin lainsäädännöllisin pakkokeinoin.” Ojituksessa MTK katsookin
aiempien säännösten riittävän edelleen.

Luonnonsuojelun osalta “pakkodiskurssi” tulee esille vuonna 1990 myös uutisessa601

rantojensuojeluohjelmasta kuten myös lausunnossa602 ympäristöministeriön ehdotuk-
sesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi valtakunnallisesta rantojensuojeluohjelmasta.
Tässäkin lausunnossa painotetaan vapaaehtoista menettelyä pakkojen sijaan.

Esimerkin yhteistoimintamenettelyn onnistumisesta antaa eräs kirjoitus603 vesien ja
ilmansuojeluhankkeiden toteuttamisesta eteläisessä Suomessa. Sen mukaan vesiensuoje-

597. Markku Tornberg (DI, MTK): Maapaketti on suuri uhka maaseudulle. MT 11/1989, 16–17.
598. Teppo Korhonen (tutkija, Museovirasto): Viljelijät keskeisessä asemassa maisemanhoidossa.

MT 11/1989, 22–23.
599. Lausunto ympäristöministeriölle muistiosta, joka käsittelee maan ostamisen luvanvaraisuutta

pääkaupunkiseudulla 15.2.1990. MT 2–3/90, 22.
600. Lausunto ympäristöministeriölle lausunnon velvoitetarkkailutyöryhmän mietinnöstä 2.1.1990.

MT 2–3/1990, 29.
601. Rantojensuojeluohjelma. MT 8/1990, 3.
602. Lausunto ympäristöministeriön ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi valtakunnal-

lisesta rantojensuojeluohjelmasta. MT 9/90, 10–13.
603. Pentti Piipari (toiminnanjohtaja, Uudenmaan Liitto): Kokemuksia vesien- ja ilmansuojeluyhdis-

tysten toiminnasta Uudellamaalla. MT 10/90, 26–27.
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luyhdistysten toimintaan osallistumalla on “voitu välttää vastakkaisasettelu, jossa toisella
puolella on vesien- ja luonnonsuojelijat ja toisella puolella maataloustuottajat. Selvitysten
tuloksista on keskusteltu rakentavassa hengessä ja yhteisesti on voitu todeta, ettei vesien-
suojelussa voida sivuuttaa maatalouden tarpeita eikä maataloudessa vesiensuojelua.
Molemmat ovat tärkeitä ja ne on vapaaehtoisin toimenpitein parhaiten yhteensovitetta-
vissa.” Tätä pidetään “viranomaismääräyksiä” parempana toimintatapana.

Kalevi Laaksonen tarkastelee yleisluonteisessa artikkelissaan604 omaisuudensuojaa
Suomessa. Artikkelissa on peruslähtökohtana se, että luonnonsuojelualueiden perustami-
nen uhkaa maanomistuksen omaisuudensuojaa. Toisaalta hän katsoo kuitenkin myös pak-
kolunastustoimia tarvittavan tietyissä tilanteissa. “Hallitusmuodon mukaan omaisuuden
pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. Pakko-
lunastus on poikkeuksellinen ja ankara puuttuminen yksityiseen maaomaisuuteen. Se on
kuitenkin jo vuosisatoja sitten katsottu yhteiskunnan kehittymiselle välttämättömäksi toi-
menpiteeksi, mikäli vapaaehtoisesti tai muutoin sovussa ei päästä ratkaisuun. Pakkolunas-
tus on mahdollista vain lakiin perustuen. Suomessa lunastuslaki säädettiin vuonna 1977.
Hallitusmuoto edellyttää, että lakiesitys, jossa on lunastusta merkitseviä säännöksiä, on
säädettävissä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä kahdella edellytyksellä. Lunastus
voidaan panna toimeen vain, jos yleinen tarve vaatii ja täyttä korvausta vastaan. Pakkolu-
nastus vaatii useimmiten valtioneuvoston tai eräissä tapauksissa muun ministeriön luvan,
jolloin tulee harkittavaksi yleisen tarpeen olemassaolo. Joissakin tapauksissa pakkolunas-
tus voidaan toteuttaa suoraan lain tai viranomaispäätöksen nojalla.” Pakkolunastus edel-
lyttää kirjoittajan mukaan kuitenkin täyttä korvausta, eikä sitä tule toteuttaa kuin tietyissä,
tarkoin rajatuissa tarkoituksissa. Pakkolunastukseen ovat oikeutettuja vain valtio ja kun-
nat. Yksityiset yhtiöt (esim. voimayhtiöt) saavat oikeuden vain, jos ne voivat osoittaa
yleisen lunastustarpeen olemassaolon.

Kurt Hemnell huomauttaa samana vuonna ilmestyneessä artikkelissaan605, että suoje-
luohjelmia voi toteuttaa myös yksityisten maa-alueilla. Tällöin omistusoikeus ei siirry
kenellekään muulle, mutta käytölle asetettavat rajoitukset korvataan alueen omistajalle.
Ongelmaksi tilanteissa, jolloin valtio lunastaa maa-alueen suojelua varten, hän näkee pro-
sessin hitauden.

Jussi Kivimäki606 korostaa jälleen vapaaehtoisuuteen perustuvan rantojensuojelun
merkitystä, minkä ensisijaisuutta edellyttää myös valtioneuvoston periaatepäätös. Tällai-
sia vapaaehtoisuuteen perustuvia keinoja ja menettelyjä ovat maanomistajan hakemuk-
sesta tapahtuva vapaaehtoinen rauhoitus, kauppa ja maan vaihto”. Vapaaehtoinen kauppa
toteutetaan periaatteessa samalla tavalla kuin normaali kiinteistökauppa. Kirjoittaja koros-
taa myös vapaaehtoisten menettelyjen edullisuutta viljelijöille, koska maksetut korvaukset
ovat verotonta tuloa. Vapaaehtoisen rauhoituksen olennaiseksi edellytykseksi kirjoittaja
näkee sen, että korvaukset menetyksistä maksettaisiin mahdollisimman nopeasti. Luon-
nossuojelualueiden pakkolunastusmenettelyn lisäksi MTK vastustaa myös pakollista jäte-
maksua. Sen mukaan kunnan tulisi voida itse päättää haluamallaan tavalla lain mukaisen
jätehuollon toteuttamisesta ja rahoittamisesta.607

604. Kalevi Laaksonen (oik. lis.): Omaisuudensuoja Suomessa. MT 4/1991, 10–11.
605. Kurt Hemnell (oik. kand.): Yksityismaiden osuus suojeluohjelmissa. MT 4/91, 12–13. 
606. Jussi Kivimäki (oik.kand., MTK): Maanomistajien oikeudet turvattava rantojensuojelussa. MT

4/91, 14–15.
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Toiminnanjohtaja Pentti Piipari Uudenmaan Maataloustuottajain Liitosta toteaa
artikkelissaan608 maaseudun ympäristöohjelmatyöryhmän jättäneen laatimansa muistion
ympäristöministerille alkukesällä. Ohjelman periaatteeksi kirjattuun vapaaehtoisuuteen
perustuvaan ohjaukseen kirjoittaja suhtautuu myönteisesti. Hän panee myös tyydytyksellä
merkille, että ohjelman tavoitteena “on erityisesti etsiä keinoja, joilla voidaan lisätä maa-
talous- ja ympäristöviranomaisten, maatalousneuvonnan ja maataloustuottajien keskeistä
yhteistyötä”. Porvoonjoen uomalle ja ”valuma-alueelle” on lisäksi tarkoitus toteuttaa
ympäristön tilan kartoitus, mihin viljelijät kirjoittajan mukaan suhtautuvat myönteisesti.

Lausunnossaan609 perusoikeuskomitean mietinnöstä MTK toteaa, että “varsinaisten
perus- ja vapausoikeuksien tulisi selkeästi erottua toisistaan perustuslaissa. Varsinainen
perusoikeus on pysyvä ja siihen voi vedota tuomioistuimessa. … Maa- ja metsätaloustuot-
tajille maa ja metsä ovat keskeiset tuotantovälineet. Tuottajaväestöllä tulee olla oikeus
hankkia toimeentulonsa omistamillaan tuotantovälineillä. Omaisuuden suojasta voidaan
siten myös johtaa toisenlainen perusoikeus, nimittäin oikeus hankkia toimeentulonsa.
MTK esittääkin, että perusoikeuksiin lisättäisiin jokaisen oikeus toimeentulon hankkimi-
seen.” Komitea ehdottaa, että omaisuuden suoja säädettäisiin muodollisesti samansisältöi-
seksi kuin nykyisessä hallitusmuodossa. Lausunnon mukaan komitean perustelusta käy
kuitenkin ilmi, että omaisuudensuojaa ollaan muuttamassa. Pakkolunastuksen käsite “olisi
edelleen keskeisenä elementtinä omaisuuden suojan rakenteessa. Komitean perustelujen
mukaan pakkolunastuksen käsitettä halutaan kuitenkin muuttaa toisenlaiseksi kuin minä
sitä pidettiin nykyistä perustuslakia säädettäessä ja jona sitä nykyään myös edelleen pide-
tään. Muuttamalla pakkolunastuksen määritelmää muutetaan myös tosiasiallisesti omis-
tusoikeuden suojan määrää ja luonnetta. Voimassa oleva lunastuslaki, joka on säädetty
nykyisen perustuslain aikana, tuntee selvästi sekä omistusoikeuden että käyttöoikeuden
pakkolunastamisen. Käytännössä käyttöoikeuksia voidaan lunastaa myös tielainsäädän-
nön, vesilainsäädännön ja luonnonsuojelulainsäädännön nojalla. Näin ollen käyttöoikeu-
det nauttivat nykyjärjestelmässä myös perustuslaillista suojaa. Tämä on keskeisin osa
omaisuuden perusoikeussuojaa.” MTK:n mukaan komitean tulkinnan mukaan pakkolu-
nastuksella tarkoitettaisiin vain tilanteita, joissa maanomistajalta vietäisiin omistusoi-
keus. Lausunnon mukaan pakkolunastuksen käsitteeseen tulisi sisällyttää myös käyttöoi-
keus ja eräät muut erityisoikeudet eivät enää nauttisi perustuslain suojaa. Tätä MTK ei
pidä hyväksyttävänä.

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen ja myöhemmin Euroopan unioniin MTK
on kuitenkin myös huolestunut eräiden säännösten purkaantumisesta. Eräs esimerkki tästä
on maa- ja metsätalousministeriön päätösluonnos eläinjätteen käsittelystä. Sitä koske-
vassa lausunnossa kiinnitetään huomiota BSE -taudin leviämisen vaaraan, koska rajaval-
vontaa on lievennetty.610 Rajatarkastusten vähenemisestä ollaan huolestuneita myös
MTK:n valtuuskunnan hyväksymässä “Ympäristö ja ruoka” -ohjelmassa611. Näin ollen
MTK näyttäisi luottaneen suomalaiseen elintarvikevalvontaan, jonka luonne muuttui
Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä. Myöskään jätelain yhteydessä esitettyjen pak-

607. Lausunto ympäristöministeriölle työryhmämietinnöstä, joka koskee ympäristönsuojelun talou-
dellista ohjausta 1990-luvulla. MT 12/91, 26–28.

608. Pentti Piipari (toiminnanjohtaja, Uudenmaan Maataloustuottajain Liitto): Ympäristöasiat kiin-
nostavat viljelijöitä. MT 8/92, 26–27.

609. Lausunto oikeusministeriölle perusoikeuskomitean mietinnöstä 11.6.1992. MT 8/1992, 28–30.
610. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle eläinjätteen käsittelyä koskevasta maa- ja metsäta-

lousministeriön päätösluonnoksesta 31.5.1994. MT 6–7/1994, 29.
611. Ympäristö ja ruoka. MT 10/1994, 6–9.
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kokeinojen osalta ei MTK:lla näyttäisi olevan mitään huomautettavaa.612 Eräiden sään-
nösten osalta Suomi ja myös MTK näyttää olleen tiukemmalla kannalla kuin Euroopan
unioni. Tämä käy ilmi esimerkiksi lausunnosta613 maa- ja metsätalousministeriölle luon-
noksesta maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi lääkerehujen valmistamisesta, mää-
räämisestä, luovuttamisesta ja maahantuonnista vuodelta 1995. Myös geenitekniikan
osalta Maataloustuottajassa korostetaan ilmoitusvelvollisuuden tärkeyttä tapauksissa,
joissa elintarvikkeita ja rehuja on valmistettu geenitekniikkaa käyttäen.614 Euroopan
unionissa suhtautumisen katsotaan olevan hieman sallivampaa. Sen sijaan pakkoja näh-
dään sisältyvän liiaksi nitraattidirektiivin toimeenpanoon.615 Kantaa perustellaan mm.
sillä, että typen käyttö lannoituksessa on vähentynyt ja että Suomessa ei ole kyetty määrit-
telemään vesistöjä, jotka olisivat saastuneet tai vaarassa saastua liiallisen typen käytön
seurauksena.

Luonnonsuojelun ja maatalouden yhteyttä pohtivat myös Pohjoismaiden maatalous-
tuottajajärjestöjen edustajat NBC:n kokouksessa Vaasassa vuonna 1997. Aiheesta kerto-
vassa uutisessa616 korostetaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa suojelua ja sitä, että maan-
omistajien ohella myös muiden on osallistuttava suojelun kustannuksiin. Viimeisiä luon-
nonsuojelua koskevia “pakkodiskursseja” ilmentäviä kannanottoja sisältyy ennen muuta
keskusteluun Natura 2000-ohjelmasta ja sen toteuttamisesta Suomessa. Tämä ilmenee esi-
merkiksi Suomenniemellä maanomistajien kanssa Natura-valituksia laatineen varatuo-
mari Outi Kaurian artikkelista617 vuonna 1998. MTK ei pidä ohjelman valmistelua ja
toteuttamista riittävän hyvin valmisteltuna ja pitää erityisesti Suomen valtion ja ympäris-
töhallinnon menettelyä hätäisenä. Pakkosuojelun leima liitetään yleisesti myös muuhun
luonnonsuojeluun.618 Kriittisen kannan MTK ottaa myös ympäristöohjelmaluonnokseen
vuosille 2000–2006619. Siinä todetaan, että pakollisiin investointeihin on saatava riit-
tävästi rahoitustukea. Kannanotossaan MTK huomioi myös Suomen Euroopan unioniin
verrattuna tiukemmat suojelutavoitteet, joista aiheutuvat ylimääräiset tulomenetykset olisi
sen mukaan korvattava viljelijöille.

Lähes kaikissa ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä MTK siis kannattaa
vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa laein, normein ja säännöksin määriteltyjen pakot-
teiden sijasta. Luonnon- ja ympäristönsuojelussa tulee sen mukaan painottaa neuvontaa,
asennekasvatusta ja yhteistoiminnallisuutta erilaisten pakkokeinojen sijasta. Tässä suh-
teessa se kritisoi kaikkia ympäristönsuojelutoimia, jotka on suunnattu maatalouteen
“ylhäältä alas”.

612. Anneli Tiainen (ympäristölakimies, MTK): Jätelain toteuttamisesta. MT 6–7/1995, 14–15.
613. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön pää-

tökseksi lääkerehujen valmistamisesta, määräämisestä, luovuttamisesta ja maahantuonnista
16.8.1995. MT 9/1995, 30.

614. Leena Packalén (tiedotuspäällikkö, MTK): Miten viljelijän pitäisi suhtautua geenitekniikkaan.
MT 2–3/1997, 6–7.

615. Lausunto ympäristöministeriölle nitraattidirektiivityöryhmän muistiosta. MT 5/1997, 28–30.
616. Leena Packalén: NBC:n kokous Vaasassa. Pohjolan talonpojat linjasivat kantojaan. MT 9/1997,

30–31.
617. Outi Kauria (varatuomari): Natura-verkosto – kysymyksiä vaille vastauksia. MT 11/98, 15.
618. Kalevi Laaksonen väitöskirjassaan: Vahva omaisuudensuoja on pelkkä kuvitelma. MT 1–2/

1999, 10–11.
619. MTK:n lausunto maatalouden ympäristöohjelmaluonnoksesta vuosille 2000–2006. MT 4/99,

14–17.
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5.2 Ympäristönsuojelua myötäileviä diskursseja

“Maanviljelijät ovat ympäristönsuojelijoita”

Diskurssi viljelijöistä “luonnon hoitajina” tai jopa “ympäristönsuojelijoina” toistuu Maa-
taloustuottajassa usein. Tämä ei ole tunnusomainen piirre yksin suomalaisessa keskuste-
lussa, vaan vastaava luonnonhoitajuusnäkökulma on havaittavissa eri puolilla maailmaa
ainakin ideologisesti painottuneissa muodoissa (esim. Mormont 1983) ja jopa suurmaan-
omistukseen perustuvilla alueilla kuten Skotlannissa (Samuel 2000, 701). Huomattavaa
on tämän puhetavan kaksinainen luonne. Yhtäältä sillä perustellaan maatalouden erityis-
asemaa ideologiselta pohjalta korostamalla maatalouden ja maaseudun turmeltumatonta
luonnetta. Toisaalta se sisältää kuitenkin sen hyvin pragmaattisen näkökulman, että
maanviljely on riippuvainen luonnosta ja ympäristöstä, jolloin viljelijän on kannettava
luonnon tilasta huolta myös hyvin konkreettisesti. 

Karl-Werner Brandin (1997, 210–211) luokittelun mukaan kyseessä on sekä kansalais-
velvollisuutta korostava että hyvin konkreettinen lähestymistapa. Maatalousväestön talou-
dellisten ja sosiaalisten etujen puolustamisessa tämä luonnonhoitajuusdiskurssi ilmenee
“järjestelmä- ja valtio-orientoituneille ihmisille” vastakkaisena näkemyksenä. Tämä joh-
tunee ennen muuta siitä, että maatalous on ollut ympäristöpoliittisen sääntelyn kohde,
eikä MTK ole voinut vain seurata sivusta valtion hyvänsuopiakaan toimia ympäristöon-
gelmien ratkaisemiseksi.

Käytännöllinen näkökulma tulee esiin vuoden 1980 alussa esimerkiksi Markku Suoja-
sen artikkelista620, jossa hän pyrkii rakentamaan siltaa viljelijöiden ja luonnonsuojelijoi-
den välille. Hänen mukaansa viljelijöille “puhdas ja turmeltumaton luonto on suorastaan
elinehto uusiutuvien luonnonvarojen tuottamiseksi kansakunnan tarpeisiin”. Toisessa
samana vuonna ilmestyneessä artikkelissaan621 hän toteaa maaliskuun 1980 alussa julk-
istetun maailman luonnonsuojelustrategian toteuttamisen liittyvän ”olennaisesti viljelijän
työhön hänen hoitaessaan maatilaansa”. 

Samaa käytännöllistä linjaa jatketaan myös kyseisen vuoden heinä–elokuun pääkir-
joituksessa622. Samassa lehdessä olleessa uutisessa623 maatalouden ympäristöpoliitti-
sesta seminaarista tulee esille kuitenkin myös kannan ideologinen muoto. Siinä kerrotaan
seminaarin avaajan todenneen seuraavasti, että “ympäristöasiat eivät ole vieraita viljeli-
jälle”: “Viljelijäperhe elää keskellä luontoa ja on siitä pitkälti riippuvainen. Luonnon
kanssa on elettävä sovussa eikä vihollisena, sillä luonto kasvattaa ja kypsyttää sadon sekä
antaa karjalle laitumen.” Viljelijä ei näin ollen tee suhtautumisestaan “suurta numeroa.
Nuorten viljelijöiden kiinnostus ympäristön hoidosta antaa vanhemmille polville var-
muutta, että sopusointu säilyy.” Tässä puheenvuorossa tulee mielenkiintoisella tavalla
esille ikääntyneiden ja nuorten viljelijöiden samanhenkisyys. Samalla siitä jää kaipaa-
maan keski-ikäisen, maatalouden modernisaatiovaiheen kokeneen viljelijäpolven näke-
mystä ympäristöasioista.

620. Markku Suojanen (agr.): Maataloustuottajat mukaan ympäristövuoden viettoon. MT 2–3/80,
12–13.

621. Markku Suojanen (agr.): Katsaus ympäristöasioihin. MT 6/1980, 12–13.
622. Perheviljelmä soveltuu ympäristöön (pääkirjoitus). MT 7–8/80, 3.
623. Maatilatalous ja ympäristö -seminaari. MT 7–8/80, 24–25.
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Tuolloinen sisäasiainministeriön osastopäällikkö Olli Ojala624 ei toisaalta pidä
samassa oikeana näkemystä viljelijästä “luonnonsuojelijana”. Kantaansa hän perustelee
seuraavasti: “Luonnonvarojen järkevä käyttö ei sinänsä ole luonnonsuojelua. Ympäristön-
hoidoksi sitä jo voitaisiin nimittää. ... Maatilataloudessa työ tehdään lähellä luontoa. Siksi
maatilatalouden harjoittajalla on hyvät edellytykset ymmärtää oikein ihmisen suhde muu-
hun luontoon ja sovittaa toimintansa siten, että se edistää tasapainoa tässä suhteessa.”
Tämä diskurssi viittaakin lähinnä luonnonhoitajuuteen, mikä edellyttää vain huolenkantoa
tuotannosta ja käytetyistä luonnonvaroista.

Seuraavana vuonna Markku Suojanen puuttuu artikkelissaan625 maisemansuojelulli-
siin kysymyksiin. Siinä tulee mielenkiintoisella tavalla esille myös maanviljelijöiden
positiivinen asennoituminen maaseutumaiseman eli “suomalaisen kulttuuriperinnön” suo-
jeluun osana luonnonhoitajuusideologiaa. Artikkelin keskeinen sanoma on valtiollisen
maisemansuojelun kritiikki, jonka vastapainoksi tarjotaan viljelijäväestön perinteisistä
arvoista ja asenteista lähtevää maisemansuojelua.

Ympäristökirjallisuudessa on joskus väitetty, että ympäristöongelmien lähtökohta on
kristillisessä – erityisesti protestanttisessa – suhtautumistavassa, joka perustuu Raamatun
uskoville antamaan oikeutukseen hyödyntää luonnon antimia. Joissain yhteyksissä ilmais-
taan kuitenkin kristityn velvollisuus huolehtia luonnosta. Pitävää empiiristä näyttöä tämän
ajattelun toteutumiselle on kuitenkaan vaikea löytää (esim. Hayes & Marangudakis 2001).
Myös Maataloustuottajan artikkeleissa viitataan ympäristöetiikan kristilliseen arvoperus-
taan. Tästä esimerkkinä käy Kalevi Laaksosen artikkeli626 vuodelta 1987: “Pyhä kirja
sanoo, että Jumala asetti ihmisen viljelemään ja varjelemaan maata. Viljelijälle kuuluu
siten vastuu ympäristönsä hoidosta. Hyvin on suomalainen viljelijä tehtävänsä hoitanut.
Maisemallisesti taitavasti on tilojen talouskeskusten paikat valittu, pellot, niityt ja laidun-
maat otettu käyttöön sekä loput maat jätetty metsää kasvamaan. Näin on syntynyt maa-
seudun kulttuurimaisema, joka on tasapainoinen ja mukava katsella.” Huomioitavaa on,
että sitaatissa puhutaan vain maan “viljelemisestä” ja “varjelemisesta”. Raamatusta
esitetään myös näkemyksiä, joissa ihmisen katsotaan olevan oikeutettu hallitsemaan
ympäröivää luontoa “meren kaloja, taivaan lintuja, karjaa ja kaikkia maan päällä eläviä
olioita” (sit. ma, 139–140).

Luonnonhoitajuusidea ei esiinny vain yksittäisissä artikkeleissa vaan myös pääkirjoi-
tuksissa. Esimerkiksi vuonna 1988 ilmestyneessä pääkirjoituksessa627 todetaan
seuraavasti: “Maanviljelijän on tultava toimeen luonnon kanssa, muuten hän on entinen
maanviljelijä. Tämä tosiasia unohdetaan liian usein käytävässä ympäristökeskustelussa.
…. Viljelijä on oppinut suhtautumaan arvostavasti luontoon ja hän on varsin huolestunut
luonnossa tapahtuvista muutoksista.” Huolta kannetaan tuossa vaiheessa etenkin maata-
louden ulkopuolisista ympäristöuhkista, joskaan pois ei täysin rajata viljelijän vastuuta
omasta elin- ja tuotantoympäristöstään: “Viljelijä pitää maaseutumaiseman elävänä.
Tähän hänellä on mahdollisuus, jos hän voi saada tilalta riittävän taloudellisen tuloksen.
Maaseutumaisemaa katsoessaan onkin syytä tehdä itselleen kysymys: ‘Voitko ajatella tätä

624. Olli Ojala (osastopäällikkö sisäasiainministeriöstä): Maatilatalous ja ympäristöpolitiikka. Alus-
tus Nuorten tuottajain Maatilatalous ja ympäristö -seminaarissa Anjalankoskella 10.8.1980. MT
10/80, 28–30.

625. Markku Suojanen (agronomi): Maalaismaisemat yhteiskunnanko suojeluun? MT 6/81, 6–7.
626. Kalevi Laaksonen (oik.lis. MTK): Viljelijä ympäristönsä suojelijana. MT 11/1987, 24–25.
627. Maanviljelijä ja ympäristö. MT 9/1988, 3.
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maaseutua ilman maanviljelijää?’” Tässä viitataan implisiittisesti myös maatalouden ja
maaseudun sosiaaliseen kestävyyteen, joita esiintyy huomattavasti harvemmin vastapuo-
len eli ympäristöviranomaisten lausunnoissa.

Luonnonhoitajuusidea tulee esiin myös pari vuotta myöhemmin ilmestyneessä pääkir-
joituksessa628. Tässäkin viitataan “vanhoihin viljelijöihin”, joiden oli sopeutettava toi-
mintansa luonnon ehtoihin. Tämän “perinteisen viljelijän katoamisen” ja talonpoikaisen
tuotantomuodon katoamisen huomaa myös eräs toinen kirjoittaja artikkelissaan629. Hän
toteaa, kuinka “maalainen alkaa jo olla nähtävyys aivan kuten lehmä harvinaisuus”. Myös
MTK:n toiminnanjohtaja Markku Nevala630 korostaa MTK:n liittokokouksessa eli 75-
vuotisjuhlakokouksessa pitämässään puheessa perinteisen maatalouden ja talonpoikaisen
tuotannon merkitystä luonnonsuojelun näkökulmasta: “Talonpoikainen viljelytapa käyttää
ja tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja niin, että kestävän kehityksen periaate voisi olla . …
Itse olisin taipuvainen yhdistämään monessa suhteessa kestävän kehityksen periaatteet
talonpoikaiseen tapaan harjoittaa maataloustuotantoa.” Samassa tilaisuudessa viittaa
puheenjohtaja Heikki Haavistokin631 talonpoikaiseen, “yli sukupolvien ulottuvaan ajatte-
luun”. Toisaalta luonnonhoitajuuskirjoittelussa esiintyy myös yhteiskunnallista realismia
edustavia kantoja, joissa todetaan tuotannon tehokkuuden ja ympäristönsuojelun tavoittei-
den ristiriidat. Tätä näkökulmaa edustaa Markku Tornbergin artikkeli632, jossa todetaan
maataloudenkin aiheuttamat ympäristöongelmat mutta kiinnitetään huomiota tuotannon
tehokkuuden aiheuttamiin paineisiin ympäristönsuojelun näkökulmasta. Kirjoittaja
kuvaakin viljelijän toimivan näiden kahden “ristipaineen” alaisena.

Yleisen ympäristönsuojelun ohella huomiota kiinnitetään myös viljelijän asemaan
luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Virpi Siitosen luonnon monimuotoisuutta ja
ympäristönhoitoa maaseudulla käsitelleessä seminaarissa pidetyssä alustuksessa ja myö-
hemmin Maataloustuottajassa julkaistussa artikkelissa633 todetaan viljelijän olevan
ratkaisevassa asemassa “luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä sekä pellolla että met-
sässä. Kaikki viljelijän toimet vaikuttavat asiaan jollain tavalla. Näkökulmia asiaan on
vähintään kaksi – luonnonsuojelijan näkökanta ja viljelijän talous. … Viljelijät ovat yhä
kiinnostuneempia erilaisista vaihtoehdoista, joilla luonnon monimuotoisuuden, maise-
man ja harrastusympäristön tilaa säilytetään ja kohennetaan. Viljelijän positiivisella asen-
teella on keskeinen merkitys luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Asenteen mer-
kitys kasvaa sitä mukaa, kun asioista aletaan ottaa selvää.”

Luonnonhoitajuusdiskurssi esiintyy kirjoituksissa ja kannanotoissa koko tarkastelukau-
den. Kyseessä on siis MTK:n ympäristönäkemysten olennainen rakennepiirre. Eräänä esi-
merkkinä tämän piirteen säilyvyydestä voi siteerata puheenjohtaja Esa Härmälän liittoko-

628. Viljelijät ja ympäristö. MT 11/1989, 3.
629. Heikki Ellilä (vihannesviljelijä, Tl:n Lapin tuottajayhdistyksen puheenjohtaja): Suuntana huo-

men. Huomioita tulevaisuuden tavoiteasettelusta. MT 5/92, 22–23.
630. Markku Nevala (toiminnanjohtaja, MTK): Kohti uutta tulevaisuutta. Maaseudun uusi tulevai-

suus -seminaari. MTK:n 75v Liittokokous, Lahti 12.–13.6.1992. MT 6–7/92, 8–11.
631. Heikki Haavisto  (puheenjohtaja): Maasta kasvaa tulevaisuus. Puhe . MTK:n 75v Liittokokouk-

sessa, Lahdessa 14.6.1992. MT 6–7/92, 22–25.
632. Markku Tornberg (osastonjohtaja, MTK): Ympäristöasiain seminaari. Ympäristöpolitiikka. MT

8/92, 18–19.
633. Virpi Siitonen: Viljelijä keskeisessä asemassa luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä (Luon-

non monimuotoisuus ja ympäristönhoito maaseudulla seminaari/PL). MT 10/1995, 14–15.
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kouspuhetta634 1990-luvun lopulta. Sen mukaan viljelijän työ “on kumppanuutta luonnon
ja kasvun kanssa. Me tiedämme, että luontoa ei voi voittaa eikä voittoa pidä yrittääkään.
Me tiedämme myös, että elämän jatkuminen, hyvinvointi, sivistys ja kulttuuri vaatii kas-
vun hyödyntämistä. … Vetoomukseni suomalaisille kuuluu: kun maa- ja metsätalous-
väestö on luonnon kumppani, antakaa sen olla myös kumppani luonnonsuojelussa!
Antakaa meidän tuoda siihen tavallisen, luontoa tuntevan suomalaisen näkökulma.”
Härmälä vetoaa artikkelissaan myös ympäristönsuojelun yhteistoiminnallisuuteen.

Samana vuonna ilmestyneessä puheenvuorossaan635 Härmälä toistaa luonnonhoita-
juusidean samassa vaihtoehdottomassa muodossa kuin se on esiintynyt vuosikymmeniä:
“Maanviljelijät ja metsänomistajat ovat luonnonsuojelijoita. He ja heidän perheensä ovat
hoitaneet peltoja ja metsiä kestävällä tavalla yli vuosikymmenten. Maat on aina haluttu
jättää hyvässä ja tuottavassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle.” Hänen mielestään
ympäristöpoliitikot ja luonnonsuojelijat tarvitsevatkin oppia maatalouden sosiaalisesta
kestävyydestä, josta esimerkkinä toimii eskimokulttuurien kohtalo. Heistä monet “hyväk-
syvät taas hylkeenpoikasten metsästyksen huomattuaan, että ilman sitä alkoivat eskimoi-
den kylät ja kulttuuri tuhoutua. Näinhän kävisi Suomessakin, jos puita ei saisi kaataa”.
Näistä sitaateista, kuten useista muistakin, käy ilmi kestävän kehityksen ja talonpoikaisen
viljelyn väliseen yhteyteen: tila halutaan säilyttää hyvässä kunnossa ainakin seuraavalle
sukupolvelle. Kulttuurisena jatkumona tämä merkitsee huolehtimisesta myös seuraavien
sukupolvien elinympäristöstä kuten kestävän kehityksen määritelmässä todetaan. Lisäksi
tuodaan esille sosiaalisen kestävyyden käsite, joka ei välttämättä aina näy maataloutta
koskevassa ympäristöpolitiikassa.

Samalla linjalla on myös toiminnanjohtaja Paavo Mäkinen636: “Maatalous ja ympä-
ristö kuuluvat yhteen. Maatalous on luonnollinen asia, eikä sitä voi ympäristöstään erot-
taa. Se ei voi hyvin, ellei sitä harjoiteta ympäristön ehdoilla. Jostakin syystä suurelle ylei-
sölle on syntynyt käsitys, että viljelijä ei erityisemmin ole kiinnostunut ympäristönsä hoi-
dosta. Väite on väärä.” Hän käy tässä myös kamppailuun sitä julkisuuskuvaa vastaan,
joka vallitsee maatalouden ja ympäristönsuojelun välillä ja puolustaa myös suomalaisen
maaseutu- ja maatalousympäristön tilaa suhteessa muihin Euroopan maihin. Mäkinen
kantaa myös huolta siitä, että luonnonsuojelun aiheuttama ympäristön hoitamattomuus on
muodostumassa ongelmaksi: “Ihmisille maaseutu lakkaa olemasta se oikea maaseutu,
mikäli sen pellot rämettyvät, metsistä tulee läpipääsemätön viidakko ja talot rapautuvat.
Se ei enää kiinnosta. Jotta tämä vältettäisiin, maataloustuotannolle täytyy olla taloudelli-
nen motiivi. Pelkästään maisemanhoidosta maksaminen tuskin on motivoivaa. Se olisi
sitä museointia, josta MTK:ta on usein syytetty.” Tässä on kyse siitä ympäristön esteetti-
sestä laadusta, josta viljelijöillä ja luonnonsuojelijoilla näyttää olevan täysin erilainen
käsitys (ks. myös Nieminen 1994, 75–78 ja Palviainen 1996, 32–33). Samaan tapaan jat-
ketaan pääkirjoituksessa637 vuodelta 1998. Siinä todetaan, kuinka viljelijä on “kautta
aikojen pitänyt huolta kestävän kehityksen periaatteista ja niiden noudattamisesta mail-

634. Esa Härmälä (puheenjohtaja, puhe liittokokouksessa 16.6.1997): Suomalainen maaseutu sekä
maa- ja metsätalous ensi vuosituhannella. MT 6–7/97, 8–10.

635. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Pehmeiden arvojen puolesta, mutta kovaa. MT 11/
97, 4–5.

636. Paavo Mäkinen (toiminnanjohtaja MTK): Aktiivisuus auttaa selviämään muutoksessa. MT 12/
97, 8–9.

637. Naturasta rakennuslakiin (pääkirjoitus). MT 5/1998, 3.
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laan”. Pääkirjoituksessa täsmennetään, että “tähän ei ole tarvittu lakeja eikä suojeluohjel-
mia.” Tässä luonnonhoitajuusdiskurssia käytetään siis myös hyökkäykseen ympäristölain-
säädäntöä ja luonnonsuojeluohjelmia vastaan.

Luonnonhoitajuusteema laajenee 1990-luvun lopulta lähtien myös eläinsuojeluun.
Puheenvuorossaan638 vuodelta 2000 puheenjohtaja Esa Härmälä selostaa kokemuksia
osallistumisestaan erään eläinsuojelua käsitelleeseen televisio-ohjelman nauhoitukseen.
Hän aloittaa puheenvuoronsa kertomalla keskustelukumppanistaan hyvin tylyyn sävyyn,
mikä selkeästi perustuu näkemykseen, että viljelijät ovat “luonnonsuojelijoina” myös
eläinsuojelijoita. Puheenjohtajalla on ilmeisiä vaikeuksia ymmärtää foundationalistisen
vastapuolensa argumentteja: “Maailmassa on koulukunta, joka ajaa eläimille samantyyp-
pisiä oikeuksia kuin ihmisille. Ajatus on tietyllä tavalla mieletön. Ihmisoikeudet perustu-
vat siihen, että ihminen on tiedostava, moraalinen olento. Kehittyneetkään eläimet eivät
sitä ole. Useimmat filosofitkaan eivät mielellään puhu eläinten oikeuksista rinnakkaisina
käsitteinä ihmisoikeuksille, koska kokevat asian harhaanjohtavana. Eläimillä ei käsityk-
seni mukaan myöskään ole sielua. Vastaväittäjäni puhui kuitenkin eläimistä ‘erisieluisina’
olentoina. Ihmiskunnan koko kehityshistoria perustuu sille, että ihmiset ovat eri tavoin
käyttäneet hyväkseen, välineellistäneet eläimiä. Niitä on käytetty ja käytetään ravinnon
tuottajina ja suoraan ravintona, juhtina, nahan tai muiden tarpeellisten aineiden tuottajina,
erilaisiin hyötytarkoituksiin tai lemmikkeinä. Ihminen on vuosituhansia myös jalostanut
eläimiä eri käyttötarkoituksiin sopiviksi. Lehmät, koirat, kissat ja muut kotieläimet ovat
pitkäaikaisen jalostuksen seurauksena sellaisia, mitä ovat. Kuinkahan moni mahtaa edes
tietää, miltä alkukoira tai lehmä näyttivät?” 

Eläinten hyvinvointia ja eläimistä huolehtimista kohtaan puheenjohtajalla kuitenkin
riittää ymmärrystä. Hänen mukaansa eläimillä “pitää niillä olla oikeus hyvään huolenpi-
toon”. Niinpä Eläinsuojelujärjestö Animalian entisen toiminnanjohtajan Jaana Kiljusen
määritelmään, että “eläimellä on oikeus hyvään elämään ja hyvään kuolemaan” ei Härmä-
lällä “ole mitään lisäämistä”. Härmälä katsoo, että “suomalaisen viljelijän on jatkossakin
hoidettava eläimensä hyvin”. Mitään erityisongelmia eläinten hoidossa hän ei siis näe.
Hän pitää kuitenkin tärkeänä keskustelua eläinten oikeuksista mutta näkee sen ironiseen
sävyyn ongelmallisena karjankasvattajien käytännön toiminnan kannalta. Keskustelu
eläinten oikeuksista on Härmälän mukaan joka tapauksessa vakavasti otettava asia, mutta
siinä on otettava huomioon myös kuluttajien tarpeet. Huomiota herättää kuitenkin puheta-
van kaksinaisuus tai jopa kaksoissidoksisuus. Yhtäältä MTK:n ja viljelijöiden on otettava
keskustelu eläinsuojelusta vakavasti. Toisaalta keskustelu MTK:n ja viljelijöiden välillä
voi saada – kuten aiemmista sitaateista käy ilmi – eläinsuojelijoita arvosteleviakin paino-
tuksia. Julkisen kuvan on oltava toisenlaista: vakavampaa kuin järjestön sisäisen keskus-
telun.

Vielä vuonna 2000 myös Markku Tornberg palaa artikkelissaan639 talonpoikaisen ajat-
telun juurille, vaikka keskustelun avaus on vakava ja jopa uusia vaikutteita ilmentävä:
“MTK on uudistamassa kymmenen vuotta vanhaa ympäristöohjelmaansa. Uusi ohjelma-
luonnos on kirjoitettu kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti: maataloudessa, metsä-
taloudessa ja maaseutuyrittämisessä pyritään talouden, ekologisuuden ja sosiaalisen sekä

638. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Uusiin haasteisiin vastattava. MT 7/00, 5–6.
639. Markku Tornberg: MTK:n uusi ympäristöohjelma korostaa tasapainoa luonnon ja talouden kes-

ken (johtaja, MTK). MT 7/00, 10–11.
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kulttuuristen seikkojen yhteensovittamiseen.” Seuraavaksi kirjoituksessa siirrytään käsit-
telemään luonnonsuojelullisen imagon taloudellisia vaikutuksia. Edelleen saman vuoden
viimeisessä Maataloustuottajassa MTK:n valtuuskunnan toinen varapuheenjohtaja kirjoit-
taa artikkelissaan640 maatalouden ja luonnonsuojelun kulttuurisesta yhteydestä.
Artikkelissa näkyy kuitenkin myös häivähdys muutoksesta eli perinteistä talonpoikai-
skulttuuria pyritään sen mukaan uudelleensoveltamaan nykyhetkeen: “Lyhyessä ajassa
maaseudun ja viljelijöiden elämässä vain on tapahtunut niin paljon muutoksia, että välillä
on käytävä omilla juurillaan varmistamassa oikea suunta. On tarpeellista vaalia perinteitä
ja tuntea juurensa, mutta muokkaamme omaa kulttuuriamme nykyhetkeen.” Tarkennuk-
sena artikkelissa todetaan tosin vain kulttuurin muotojen muuttuvan, mutta ytimen säily-
vän entisellään: “Painotukset työssä muuttuvat, mutta silti viljelijälle on aina yhtä tärkeää,
mitä maa tuottaa ja miten ympäristö voi. Miltä keväällä tuntuu mullan tuoksu pellolla,
joka on ollut olemassa vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Minkä mielihyvän herättävät ne
pienen pienet vihreät oraat, jotka keväällä nousevat kylvetystä pellosta. Miltä tuoksuu vil-
jan kuivaus ja miltä näyttää kyntövaosta nouseva lämmin usva syyskuulaassa
aurinkoisessa säässä. … Jatkuvuus, kunnioitus maata ja luontoa kohtaan ovat niitä pysy-
viä arvoja, joihin perustamme oman kulttuurimme. Kun tiedämme mistä tulemme ja
mihin kuulumme, on helppo vakuuttua omasta paikastaan.” Kirjoituksesta ilmenee
selkeästi – jopa poeettisessa muodossa – se tahto, jolla viljelijät pyrkivät myös huolehti-
maan ympäristöstään. Tämä työskentely yhteydessä luonnonprosesseihin herättää siis
myös tunteita siitä, kuinka viljelijä luonnonprosesseja hyödyntäen havaitsee myös hänen
ja luonnon yhteistyön tuloksen esteettisessä ja kulttuurisessa muodossa.

Talonpoikaiskulttuurissa ilmenee siis yhtäältä esteettinen näkemys ja toisaalta myös
kunnioitus luonnonvoimia kohtaan, kuten myös Tiina Silvasti (1996, 38–39) tutkimukses-
saan havaitsee. Tämä kunnioitus luontoa kohtaan, mikä ilmenee pelkona sadon menetyk-
sestä pakkasen, kuivuuden, tuholaisten, kasvitautien tai muiden ei-toivottujen luonnon-
prosessien seurauksena, on mainitun tutkijan mukaan myös eräs sosiaalinen paine, joka
varjostaa viljelijän ammattia. Tätä taustaa vasten oraiden nouseminen keväällä ja lopulta
vaurioitta valmistuneen viljan kuivaus ovat osoituksia siitä, että pelko sadon menetyksestä
luonnonvoimien oikullisuuden seurauksena on osoittautunut sinä vuonna aiheettomaksi.
Luonto on tällöin viljelijän myötävaikutuksella tuottanut sadon, joka on paitsi taloudelli-
sen hyödyn lähde myös osoitus viljelijän luonnonvoimia kohtaan tuntemista peloista ja
henkisten paineiden purkautumisesta. Onnistumisen tunne työssä ei siten maataloudessa –
toisin kuin monilla muilla aloilla – ole yksin omien ponnistusten vaan myös luonnonvoi-
mien suosiollisuuden seurausta. 

“Perheviljelmät ovat ympäristönsuojelun kannalta paras vaihtoehto”

Keskustelussa maatalouden ympäristöongelmista on tässä suhteessa usein viitattu nk.
“tehomaatalouden” aiheuttamiin ongelmiin.641 Perheviljelmien on katsottu tuottavan
vähäisempiä ympäristöongelmia. Myös Maataloustuottajassa keskustelua on käyty
samassa hengessä. Perheviljelmän käsitteen määrittely ei kuitenkaan ole ongelmatonta.

640. Anna Maria Valkonen (maanviljelijä, MTK:n valtuuskunnan 2. varapuheenjohtaja): Kunnioitus
maata ja luontoa kohtaan on kulttuurin perusta viljelijälle. MT 8/00, 8–9.

641. Brittein saarilta alkunsa saanut suu- ja sorkkatautiepidemia on kuitenkin ennen muuta esimerk-
ki esimodernin eikä modernin maatalouden tuottamista ongelmista.
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Se tapahtuu nimittäin usein eräänlaisena jäännöskategoriana, joka sijaitsee kapitalistisen
ja traditionaalisen maatalouden välimaastossa (Alanen 1991, 97–103 ja 154–156).

Keskustelu perheviljelmistä sisältää kaksi vaihetta. Ensimmäinen vaihe ajoittuu jo tar-
kasteluajanjaksoa aiempiin vuosikymmeniin ja on luonteeltaan ideologista. MTK haluaa
eri tilanteissa vakuuttaa, että sen jäsenistö edustaa pieniä perheviljelmiä ja yrittää näin
häivyttää taustalle sen tosiasian, että myös suomalaisessa maataloudessa on kautta aikojen
ollut suurtilallisia. Jossain vaiheessa tämä näkökulma on yhtäältä toiminut houkuttimena
pienviljelijöiden liittymiselle järjestöön. Toisaalta pien- ja perheviljelmädiskurssin avulla
MTK on pyrkinyt ajamaan kaikkien viljelijöiden – myös suurtilallisten – yhteisiksi katsot-
tuja etuja suhteessa valtioon ja julkisuuteen. Toinen vaihe keskustelussa muotoutui ympä-
ristökysymysten aktualisoitumisen myötä. Tuolloin MTK alkoi painottaa, että verrattuna
useimpiin muihin Euroopan maihin – puhumattakaan Yhdysvalloista – Suomen maata-
lous on huomattavasti pientilavaltaisempaa. Näin pientila- ja perheviljelmävaltaisuudesta
on haluttu tehdä valttia keskusteluun Suomen maatalouden ympäristöystävällisyydestä.
Tästä on yleisemminkin tullut eräs momentti teoreettisessa keskustelussa koskien ekolo-
gista modernisaatiota.

Tosiasia kuitenkin on, että yksinkertaisen modernisaation vaiheessa 1960-luvun
lopulta lähtien Suomen maatalouden keskimääräinen tilakoko on kasvanut, ja pientilat
ovat käytännössä hävinneet. Eurooppalaisessa mittapuussa tosin jo alle kahdenkymmenen
hehtaarin tiloja voidaan pitää suhteellisen pieninä, ja niitä on edelleen Suomessa melko
runsaasti. Tosiasia Suomen maatalouden osalta toisaalta on myös, että sitten suuren muu-
ton – lähinnä tilapäisluonteisen – palkkatyön käyttö maataloudessa on ollut melko olema-
tonta. Työtä tiloilla on tehty ennen muuta perheenjäsenten voimin. Näin ollen puhe perhe-
viljelmäpohjaisuudesta ei ole vailla katetta. Viljelijäväestön suhde tuotantoon on näin
ollen ollut luonteeltaan toisenlainen kuin muilla, palkkatyöhön perustuvilla tuotannon
aloilla. Unohtaen perheviljelmän käsitteeseen liittyvät teoreettiset ongelmat (esim. Alanen
1991, 312) sekä erilaiset tulkinnalliset konnotaatiot yritän aluksi lyhyesti määritellä, mitä
perheviljelmillä Maataloustuottajassa käydyssä keskustelussa tarkoitetaan ja mihin sitä
ideologisessa mielessä käytetään. Perheviljelmällä tarkoitetaan aineistossani ainakin kol-
mea eri asiaa. Ensiksi käsitteellä korostetaan sitä, että perheviljelmillä ei käytetä palkka-
työvoimaa. Pienviljelmän ja pienviljelijöiden käsitteillä on omat historialliset rasitteensa,
liittyen viljelijäväestön ammatillisen ja poliittisen organisoitumisen historiaan. Toiseksi
käsitteellä halutaan viitata maatalouden erityisluonteeseen eli sen muita tuotannon aloja
tiiviimpään luontosidokseen. Maataloustuottajassa – kuten muussakin maatalouden sisä-
piirikeskustelussa – puhutaan yleensä produktionistisesti ”tuottajista”, joita edustavat
myös perheviljelmämuodon harjoittajat. Perheviljelmän käsite viittaa kuitenkin haluun
peittää produktionistinen näkökulma: perheviljelmä on taloudellinen ja sosiaalinen
yksikkö, mutta se edustaa myös jotain muuta kuten esimerkiksi henkilökohtaisempaa suh-
tautumista ihmisiin, ympäristöön ja eläimiin. Kolmanneksi käsite implikoi pienviljelyn,
vaikka siitä ei edellä mainituista syistä avoimesti puhuta. Tarkoituksena on korostaa, että
maanviljely on Suomessa luonteeltaan pienimuotoista ja tarkemmin yksittäisen perheen
harjoittamaa toimintaa. Näin halutaan tehdä eroa suurtuotanto ja luoda kuvaa maatalou-
den taloudellisen tuotoksen vähäisyydestä.



351
Keskustelu perheviljelmäpohjaisen maatalouden ympäristöystävällisyydestä alkaa
Maataloustuottajassa jo ympäristövuonna 1980 ilmestyneissä puheenvuoroissa ja kirjoi-
tuksissa. Esimerkiksi elokuun numeron pääkirjoituksessa642 perheviljelmät nähdään suo-
rasukaisesti vastauksena maatalouden ympäristöongelmattomuuteen: “Uudistuvien luon-
nonvarojen merkitys lisääntyy koko ajan. Myös perheviljelmien asema uudistuvia luon-
nonvaroja hyödyntävinä perusyksikköinä korostuu.” Samaan tapaan jatketaan ympäristö-
seminaarista kertovassa uutisessa643, jossa nähdään perheviljelmiin pohjautuvan maatila-
talouden olevan sopusoinnussa ympäristötavoitteiden kanssa. Kyseisessä seminaarissa
alustanut emäntä644 jatkaa samaa puhetapaa. Hänen mukaansa suomalaisen maatalouden
muutoksen lähtökohtana on 1960-luvun lopulla alkanut yhteiskuntarakenteiden muutos,
joka on aiheuttanut monia sopeutumisongelmia maaseudulla ilmeten mm. väestökatona ja
palvelujen vähenemisenä. Vaikka ihmiset vaativat halpoja elintarvikkeita, minkä edel-
lytyksenä on “tehomaatalous”, on Suomessa alustuksen mukaan edelleen “vankka perhe-
viljelmiin pohjautuva maatalous”. Sitä pyritään säilyttämään myös luonnonvarojen kes-
tävän hyödyntämisen näkökulmasta, ja perheviljelmillä on tärkeä rooli ympäristöongelm-
ien ratkaisemisessa.

Näkemys perheviljelmäpohjaisuudesta ympäristöongelmien ratkaisemisessa toistuu
myös MTK:n virallisissa dokumenteissa.645 Sama asia tulee esille myös vuonna 1983
annetusta maa- ja metsätalousministeriölle lausunnossa646 luonnonsuojelustrategian
tavoitteista, jossa työryhmän todetaan unohtaneen maatalouden rakenteeseen liittyvien
kysymysten tarkastelun eli kuinka “perheviljelmäpohjaisella maataloudella” on keskeinen
merkitys maatalouden aiheuttamien ympäristöhaittojen torjumisessa. 1980-luvun alku-
puolen kirjoituksista ja kannanotoista voi tehdä johtopäätöksen, että pelkkä perheviljel-
mäpohjaisuus ratkaisee, tai on jo itse asiassa ratkaissut, maatalouden ympäristöongelmat.
Valtion tehtäväksi jää näiden viljelmien toimintakykyisyyden ylläpitämisen. Muuta maa-
seudun ja maatalouden ympäristöongelmien ratkaisuun ei tarvita. Vielä vuonna 1990 tämä
näkemys vahvistetaan erään maataloustieteilijän647 toimesta hänen vertaillessaan euroop-
palaista maatalouspolitiikkaa suomalaisen ja itävaltalaisen maatalouspolitiikan näkökul-
mista: “Maatalouspolitiikasta on täten kehittymässä yhdistävä silta talouden ja ekologian
välille. … On säilytettävä historiallisesti kehittynyt maaseuturakenne, maanviljelyskulttu-
uri ja maalaismaisema; tähän tarvitaan luonnonläheisiä ja elinkelpoisia perheviljelmiä.” 

Perheviljelmät nähdään myös ratkaisuna globaaleihin elintarvikeongelmiin. Tämän
toteaa puheessaan648 esimerkiksi MTK:n toiminnanjohtaja vuonna 1992: “Viime aikoina
on saatu myös selvät osoitukset siitä, että perheviljelmä talonpoikaiseen yrittäjyyteen
perustuvana on ainoa tapa varmistaa maailman kasvavalle väestömäärälle elintarvikkeet
ja yleensä riittävä ravinnonsaanti. Perheviljelmäpohjainen maatalous on myös varmin tae

642. Perheviljelmä soveltuu ympäristöön (pääkirjoitus). MT 7–8/80, 3.
643. Maatilatalous ja ympäristö -seminaari. MT 7–8/80, 24–25.
644. Raili Puhakka (emäntä): Ympäristökysymykset viljelijän silmin. MT 9/80, 16–18. 
645. MTK:n periaate- ja tavoiteohjelman yhteenveto. MT 8/1982, 16–18. 
646. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 18.4.1983: “Luonnonsuojelustrategian tavoitteet hy-

väksyttävä”. MT 5/1983, 29.
647. Matias Torvela (professori, Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos): Maatalouspolitiikan ta-

voitteista Itävallassa. MT 10/90, 16–17.
648. Markku Nevala (toiminnanjohtaja, MTK): Kohti uutta tulevaisuutta. Maaseudun uusi tulevai-

suus -seminaari. MTK:n 75v Liittokokous, Lahti 12.–13.6.1992. MT 6–7/92, 8–11. 
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sille, enää kestävän kehityksen periaatteet voisivat maatilatalouden osalta toteutua. Agri-
business tai mikään muukaan toisenlainen järjestelmä ei kokemusten mukaan tällaiseen
pysty.” Puheeseen sisältyy myös ennakoiva, “EY:n” maatalouspolitiikan seurauksia
arvosteleva näkökulma, jossa perheviljelmien nähdään kärsivän “agribusineksen” puris-
tuksessa.

Euroopan unioniin liittymisen jälkeen vuonna 1996 perheviljelmiin perustuva maata-
lous on ollut näkyvästi esille myös kansainvälisellä tasolla eri yhteyksissä: 
a) Yritettäessä vaikuttaa eurooppalaiseen maatalouspolitiikkaan todetaan eräässä lau-

sunnossa, että “myös suomalaiset tuottajat haluaisivat olla mukana kehitettäessä
ennen muuta perheviljelmiin perustuvaa omavaraista perusmaataloustuotantoa ja sii-
hen läheisesti liittyvää pohjoismaista osuustoiminnallista yritystoimintaa huolehti-
maan maataloustarvike- ja konekaupasta, maataloustuotteiden jatkojalostuksesta ja
kaupasta”. 649

b) IFAP toteaa julkilausumassaan650 kannattavansa “erityisesti … perheviljelmiä kestä-
vän maatalouden perustana nyt ja tulevaisuudessa”.

c) MTK:n naisten viestissä651 Euroopan maaseudun naisille todetaan haluttavan “säilyt-
tää perheviljelmät myös tulevaisuudessa”. Työn todetaan perheviljelmillä olevan
“ihmisen mittaista”, jolloin “viljelijäpari ottaa vastuun tuotantomenetelmien eettisyy-
destä ja luonnonsuojelusta”.

Edelleen vuonna 1997 Maataloustuottajassa kirjoitetaan myönteiseen sävyyn perhe-
viljelmistä myös ympäristökysymysten ratkaisemisen näkökulmasta. Seuraavassa joitain
esimerkkejä perheviljelmädiskurssista eri tilanteissa:
a) Eläinsuojelulain käsittelyn yhteydessä annettu eduskunnan edellyttämä lausunto652:

“Suomen kotieläintuotanto pohjautuu perheviljelmiin. Eläinyksiköt ovat yleisesti
ottaen pieniä ja eläinten hoito suhteellisen yksilöllistä. Eläinten hyvinvointi vaikuttaa
suoraan tuotannon kannattavuuteen. Tästä johtuen eläinten hoito on yleensä asianmu-
kaista ja arvostelun kestävää.

b) Artikkeli653 MTK:n valtuuskunnan huolenaiheista: “MTK:n lähtökohta rakennetu-
kien jakoperusteista on ollut ja on, että maassamme tulee harjoittaa mahdollisimman
yhtenäistä investointipolitiikkaa, jolla mahdollistetaan perheviljelmien kehittäminen
koko maassa.”

c) Puheenjohtaja Esa Härmälän puhe654 MTK:n liittokokouksessa 16.6.1997: “Perhevil-
jelmäpohjaisen maatalouden, perhemetsätalouden ja kaikkien maaseutuelinkeinojen
tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitaan vahvaa kansallista tahtotilaa. Tämä tarkoittaa
sitä, että MTK:n päämäärien tulee nauttia laajaa tukea yhteiskunnassa.”

649. Lausunto ulkoasiainministeriölle Suomen ja Venäjän kauppa- ja talousyhteistyöstä 19.3.1996.
MT 4/96, 8–9.

650. Ruokaa, rauhaa ja kestävää viljelyä. MT 6/96, 20.
651. Viesti Suomesta Euroopan maaseudun naisille. MT 9/1996, 13.
652. Eläinsuojelulain käsittelyn yhteydessä eduskunnan edellyttämä lausunto maa- ja metsätalous-

ministeriölle tuotantoeläinten pidossa mahdollisesti tarvittavasta omavalvontavelvoitteesta jne.
MT 2–3/1997, 31.

653. Virpi Siitonen: Tukiasiat ja ympäristökysymykset valtuuskunnan huolenaiheina. MT 5/1997,
8–9.

654. Esa Härmälä (puheenjohtaja, puhe liittokokouksessa 16.6.1997): Suomalainen maaseutu sekä
maa- ja metsätalous ensi vuosituhannella. MT 6–7/97, 8–10.
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d) Uutinen liittokokouksesta655: “EU:n maatalouspolitiikka yhteismarkkinoineen on
asettanut suomalaiset perheviljelmät ja maamme elintarviketalouden erittäin suurten
haasteiden ja uhkien eteen. Kilpailu yhteismarkkinoilla tulee yhä kiristymään EU:n
mahdollisesti laajentuessa. WTO-neuvottelujen tavoitteet ja EU:n budjettipaineet
uhkaavat edelleen kiristää maataloustuotannon ja jalostuksen toimintaedellytyksiä.
Perheviljelmät uhkaavat joutua EU-maatalouspolitiikan reformissa yhä vaikeampaan
tilanteeseen yhtäältä ruoan halpuuden ja tehokkuuden ja toisaalta ekologisuuden vaa-
timusten ristipaineessa. EU:n maatalouspolitiikan suuntaa olisikin arvioitava uudel-
leen.”

Perheviljelmä (family farm) ei kuitenkaan kaikkialla Euroopassa tarkoita samaa kuin
Suomessa. Kun esimerkiksi Suomen lypsykarjatiloilla keskimääräinen karjan määrä oli
vuonna 1997 noin 13, oli se esimerkiksi Isossa Britanniassa viisinkertainen: vain Espan-
jassa, Itävallassa, Kreikassa ja Portugalissa karjakoko oli viidestätoista Euroopan unionin
maasta Suomea pienempi. Lypsykarjan määrällä mitattuna unionin maista suurkarjaval-
taisimmassa Isossa Britanniassa, noin puolet lypsykarjasta oli yli sadan naudan tiloilla –
Suomessa vain kaksi prosentin kymmenystä (The Environmental Impact of Dairy …
2000, 5–6). Tämä skaalaero todetaan mm. matkakuvauksessa656, jossa kerrotaan varsi-
naissuomalaisten nuorten vierailusta Devonin piirikunnassa Englannissa: “Monista ero-
avaisuuksista huolimatta on Englannin ja Suomen välillä yhteisiäkin murheita. Rakenne-
muutos kulkee Englannissakin kovaa vauhtia ja pienten sekä keskikokoisten tilojen pelä-
tään häviävän tulevaisuudessa. Tosin pieni perheviljelmä tarkoittaa Devonin mittapuun
mukaan noin 100 hehtaaria peltoa ja 95-päistä lypsykarjaa.” Toisaalla, Itävallan maatalo-
utta ja CEJA:n seminaaria käsittelevässä artikkelissa657, korostetaan perheviljelmäpo-
hjaisen maatalouden ympäristöystävällisyyden ja sitä kautta tuotteiden markkinoitavuu-
den ohella myös tällaisen tuotantomuodon työllistävää vaikutusta.

Perheviljelmänäkökulmasta eurooppalainen maatalous poikkeaa huomattavasti ame-
rikkalaisesta maataloudesta ja suomalainen eurooppalaisesta. Eläinten hyvinvointia käsit-
televässä artikkelissa658 todetaankin seuraavasti: “EU painottaa selvästi enemmän perhe-
viljelmäajattelua ja eläinten hyvinvointinäkökulmaa. USA sitä vastoin painottaa niin san-
otun tehomaatalouden etuja.” 

Eurooppalaisen ja amerikkalaisen maatalouden erot tulevat esiin myös eräissä muissa
kirjoituksissa. Niinpä eräiden elintarvikeketjun yhteistyöorganisaatioiden yhteisessä lau-
sumassa659 todetaan, että perheviljelmä on “eurooppalaisen maatalouden malli” ja “paras
tapa turvata elintarvikkeiden turvallisuus, eläinten hyvinvointi, ympäristön pilaantumat-
tomuus ja kulttuurimaiseman säilyminen. Kansainvälinen kauppa ei saa vaarantaa maata-
louden toimintaa taloudellisesti epäsuotuisilla alueilla, jotka usein sopivat hyvin turval-
lisen ruoan tuottamiseen.” 

655. Suomen perheviljelmät ja EU:n maatalouspolitiikka. MT 6–7/1997, 11–12.
656. Terhi Sorvola (järjestöagrologi): Onko Englannin maaseutu muutakin kuin kapeita teitä? MT 8/

1998, 18–19.
657. Jari Rouvinen ja Sirpa Lintunen: CEJA:n seminaari Itävallassa. MT 12/98, 12.
658. Veikko Kemppi (kotieläinasiamies, MTK): Eläinten hyvinvointi luo pohjan kannattavalle koti-

eläintuotannolle. MT 8/99, 14–15.
659. Elintarvikeketjun (Suomen Kuluttajaliitto, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto, Maa- ja metsä-

taloustuottajain Keskusliitto, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund ja Pellervo-
Seura) julkilausuma EU:n maatalousministereille ja -komissaarille 14.9. 1999. MT 9/99, 27.
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Vastaava näkökulma tulee esille myös CEJA:n seminaarista kertovassa artikkelissa660

ja puheenjohtaja Esa Härmälän puheenvuorossa661: “Amerikassa on myös alkanut kes-
kustelu siitä, mihin maatalouden rakenne oikein on menossa. Suurin sikäläinen yritys
tuottaa nyt noin 13 miljoonaa sikaa, mikä vastaa myös noin 13 prosenttia maan kokonais-
tuotannosta. … Venäjän maatalouden runkona ovat edelleen entisistä kollektiivitiloista
muodostetut lähinnä osakeyhtiömuotoiset suurtilat. Valtaosaltaan ne ovat huonosti tuotta-
via ja monesti konkurssikypsiä. Perheviljelmien lukumääräksi lasketaan 270 000, mutta
ehkä vain joka viidennellä niistä on tuotantoa myyntiin asti. Itsenäiset viljelijätkään eivät
siis ole pystyneet kehittämään tuotantoa. Venäläisten elintarvikehuolto onkin keskeisesti
miljoonien yksityispalstojen varassa. Niiden osuus esimerkiksi perunan tuotannosta on
noin 90 prosenttia, mutta maidon ja lihankin tuotannosta kymmeniä prosentteja.” Verrat-
taessa jälleen suomalaista maataloutta eurooppalaiseen tulee esille käsitys sen ympäris-
töystävällisyydestä. Tätä suomalaista perheviljelmänäkökulmaa korostava näkemys tulee
esille vielä artikkelissa662 maatalouden uudesta ympäristöohjelmasta, jossa pienten karja-
kokojen katsotaan tekevän mahdolliseksi “eläinten yksilöllisen hoidon” ja terveyden:
“Perheviljelmillä lehmilläkin on nimi. Hyvä huolenpito eläimistä on varmistanut sen, että
maassamme ei esiinny vakavia eläintauteja.” 

“‘Tehomaatalouden’ vastustusta ja kannatusta”

Kuten edellisessä kohdassa todettiin Maataloustuottajan kirjoituksissa perheviljelmäpoh-
jaisen maatalouden katsotaan olevan ympäristöystävällistä ja työllistävää. Tämä näke-
mys esiintyy sekä MTK:n että Euroopan unionin maatalouspolitiikan diskursseissa. Kan-
sallinen maatalous nähdään ympäristönäkökulmasta vaalimisen arvoisena, mutta voima-
peräinen maatalous, jota aineistossa ja arkikielessä usein kutsutaan “tehomaataloudeksi”,
ympäristöä pilaavana maatalouden muotona. Seuraavassa onkin tarkasteltu eräitä “teho-
maataloutta” ja tuotannon skaalaa käsitteleviä diskursseja.

Yksinkertaisen modernisaation vaiheessa Suomen maatalouden rakenne muuttui
rajusti: pienet tilat hävisivät käytännössä kokonaan ja maataloudessa alettiin käyttämään
yhä laajenevassa määrin ulkopuolisia tuotantopanoksia kuten koneita, laitteita ja kemikaa-
leja. Vaikka suomalainen maatalous rakenteiltaan ja tekniikaltaan on vielä nykyisinkin
pientuotantovaltaisempaa ja vähemmän kemikaaleja käyttävää, ollaan sen kehityksestä
nk. “tehomaatalouden” suuntaan huolissaan. Tämä käy ilmi esimerkiksi 1990-luvun
alussa nuorten tuottajien “syysparlamentissa” käydystä keskustelusta663: “Maatalou-
temme kilpailukyky ei voi tulevaisuudessakaan perustua ympäristöä raskaasti kuormitta-
vaan tehotuotantoon, koska maamme pohjoinen sijainti ei anna meille tasapuolisia kilpai-
luolosuhteita. Suomen maatalouden ainoa todellinen kilpailuetu yhdentyvässä Euroopassa
tulee olemaan puhtaus ja ympäristöystävällisyys. Irtisanoutuminen tehomaataloudesta
edellyttää, ettei viljelijöiden tulotaso saa ympäristön huomioon ottamisen seurauksena

660. Marjatta Boman (järjestöagronomi, MTK): CEJA:n seminaarissa keskusteltiin bioenergiasta.
MT 10/99, 10–11.

661. Esa Härmälä: Maatalous on myllerryksessä kaikkialla. MT 11/99, 4–5.
662. Markku Tornberg (johtaja, MTK): MTK:n uusi ympäristöohjelma korostaa tasapainoa luonnon

ja talouden kesken. MT 7/00, 10–11.
663. Timo Jaakkola (agr. yo., MTK): Nuorten syysparlamentissa ympäristöasiat esillä. MT 11/1991,

22–23.
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laskea. Heidi Hautala esittikin erityistä viljelijänpalkkaa, joka maksettaisiin ympäristön
hoitamisesta ja maiseman säilyttämisestä.” Samaan tapaan myös puheenjohtaja Heikki
Haavisto esittää liittokokouspuheessaan664 vuonna 1992 varoituksen sanoja eurooppalais-
esta “tehomaataloudesta”: yksikkökoon kasvattaminen vaarantaa “kestävin periaattein
toimivan” ja “korkealaatuisen” suomalaisen maatalouden. 

Ennen Euroopan unioniin liittymistä eurooppalaista maataloutta käsittelevässä artikke-
lissa665 esitellään siihen kohdistuvia ympäristöpoliittisia paineita: “Paineita yhteisön maa-
talouspolitiikan uudistamiseksi tulee nykyisin myös ympäristönsuojelijoiden taholta.
Tehomaatalouden arvostelijat katsovat, ettei ympäristö kestä enää pidempään sille maata-
loudesta kohdistuvaa kuormitusta ja että maatalouden intensiivisyyden astetta on pakko
laskea jollekin siedettävämmälle tasolle. Näin myös ympäristöpoliittiset tavoitteet saane-
vat entistä korostuneemman aseman EU:n maatalouspolitiikassa.” Unioniin liittymisen
eräänä keskeisenä pontimena Suomessa oli elintarvikkeiden näkökulmasta vain toive nii-
den hintojen alenemisesta, mikä toteutuikin ainakin lyhyellä aikavälillä. Tässä suhteessa
MTK näyttäisi siis olleen aikaansa edellä ennakoidessaan intensiivisen suurmaatalouden
aiheuttamia ympäristöongelmia. Nämä ongelmat ovat aktualisoituneet oikeastaan vasta
aivan viime vuosina – esimerkiksi pitkistä eläinkuljetuksista ja BSE -taudista käytyjen
keskustelujen myötä.

Järjestön suhde pien- ja perheviljelmävaltaisuuteen ei kuitenkaan ole ristiriidaton.
Yhtäältä yksikkökoon kasvattaminen nähdään taloudellisen tehokkuuden kannalta perus-
telluksi. Toisaalta taas “tehomaatalous” aiheuttaa enemmän ympäristöongelmia kuin per-
heviljelmät. Tästä ristiriitaisesta kannasta käy esimerkkinä MTK:n toimintasuunni-
telma666 vuodelle 1996, joka tosin edustaa erästä käännekohtaa MTK:n ympäristöpoliit-
tisessa ajattelussa. Siinä todetaan seuraavasti: “Maatalouden rakennemuutosta tulee hel-
pottaa investointien rahoitusta tukevilla veropoliittisilla ratkaisuilla. Yksikkökoon kas-
vuedellytyksiä on parannettava varaus- ja poistomahdollisuuksia kehittämällä. … Osalle
maatiloista tuotantorakenteen monipuolistaminen on parempi vaihtoehto kuin yksikkök-
oon kasvattaminen. Maatiloille sopivia toimintoja löytyy erityisesti metsä- ja energiata-
loudesta sekä maatilamatkailusta. Tavoitteena on edistää maatiloille sopivan yritystoimin-
nan kehittymistä poistamalla toiminnan käynnistämiseen liittyviä esteitä ja turvaamalla
kohtuuhintaisen vieraan pääoman saanti. Investointikustannuksia alennetaan tilojen
välistä yhteistoimintaa edistämällä. … Maatalouden rajua rakennemuutosta tulee helpot-
taa investointien rahoitusta tukevilla veropoliittisilla ratkaisuilla. Yksikkökoon kasvuedel-
lytyksiä on parannettava varaus- ja poistomahdollisuuksia kehittämällä.” 

Tarve yksikkökoon kasvattamisesta Euroopan unioniin liittymisen seurauksena, ilme-
nee myös MTK:n esityksistä vuoden 1999 hallitusohjelmaan.667 Yleistäen MTK:n suh-
tautuminen perheviljelmiin ja suurtuotantoon näyttäisi heijastavan yleisempää,
esimerkiksi maataloustutkijoille ominaista “normatiivista skitsofreniaa”, jossa viljelijöi-
den edellytetään samanaikaisesti pyrkivän tuotannon laajentamiseen ja perinteisen viljely-
muodon säilyttämiseen (Alanen 1991, 99).

664. Heikki Haavisto (puheenjohtaja, MTK): Maasta kasvaa tulevaisuus. Puhe MTK:n 75-vuotisjuh-
lassa Lahdessa 14.6.1992. MT 6–7/1992, 22–25.

665. Keijo Hyvönen (osastonjohtaja, MTK): EU:n maatalouspolitiikka murrosvaiheessa. MT 8/
1994, 14–15.

666. MTK:n toimintasuunnitelma vuodelle 1996 “puhtain eväin”. MT 1–2/1996, 20–27.
667. MTK:n on esitykset hallitusohjelmaan. MT 3/99, 8–9.
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“Suomalaiset elintarvikkeet ovat ‘puhtaita’”

1980-luvun alkupuolella toistuu eri kirjoituksissa käsitys siitä, että suomalainen maaseu-
tu ja maatalous on suhteellisen saasteetonta ja puhdasta verrattuna moniin muihin mai-
hin. Käsitys suomalaisten elintarvikkeiden puhtaudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä ei
ole mitenkään uusi, vaikka se onkin saanut viime vuosina yhä vahvemman jalansijan
etenkin kansainvälisten eläintautiepidemioiden myötä. Mirja Viinisalo ja Johanna Leski-
nen (2000, 22) pohtivat tätä kotimaisuuden mukanaan tuomaa “lisäarvoa”. Kotimaisuus
ilmentää heidän siteeraamiensa tutkimusten mukaan kuluttajillekin “esimerkiksi elintar-
vikkeiden puhtautta, maukkautta, tuoreutta, eettistä ja/tai ekologista tuotantoa, halua
tukea kotimaista maataloutta ja elintarviketeollisuutta sekä halua ylläpitää maalaismaise-
maa, asuttua maaseutua ja perinteistä elämäntapaa”.

Markku Suojanen kiinnittää artikkelissaan668 huomiota suomalaisten elintarvikkeiden
puhtauteen jo vuonna 1984: “Tutkimuksissa suomalaiset elintarvikkeet on todettu erittäin
korkealaatuisiksi ja puhtaiksi. … Ympäristönsuojelun ja maatalouden edut ovat valtaosal-
taan yhteneväisiä. Viljelijän kannalta on tärkeää, että maaperä, vedet ja ilma säilyvät puh-
taina. Suuri osa esille tulleista ristiriidoista on näennäisiä ja niiden esiin nostamisessa
onkin nähtävissä taustalla vallan muut syyt kuin ympäristönsuojelu.” Parin vuoden päästä
sama asia tulee esille myös eräässä MTK:n lausunnossa669: “Kasvinsuojelulain tarkoituk-
sena on maamme kasvien suojeleminen kasvintuhoojilta ja viljelymaamme säilyttäminen
puhtaana niistä tuhoa aiheuttavista eläimistä, viruksista ja muista eliöistä. Saatava hyöty
ei ole vain yksittäisen viljelijän, vaan koko maa- ja metsätalouden ja siten koko kansanta-
louden.” Lausunnossa kiinnitetään huomiota myös elintarvikkeiden puhtauden taloudelli-
seen merkitykseen: implisiittisesti elintarvikkeiden puhtaus nähdään siinä ensimmäisiä
kertoja myös Suomen maatalouden menestystekijänä. Puheenjohtaja Heikki Haavisto670

tarkastelee elinympäristön puhtautta laajemmasta perspektiivistä: ei pelkästään elintar-
vikkeiden, vaan myös matkailun näkökulmasta. Haavisto näkee maaseutumaisuuden ja
maaseudun “puhtaan” elinympäristön resurssina, jota matkailijat voivat hyödyntää
etsiessään uusia elämyksiä (ks. myös Suopajärvi 2001, 147) ja maaseutuväestö
monipuolistaessaan tuotantoaan.

Kuluttajanäkökulma “puhtaisiin kotimaisiin elintarvikkeisiin” tulee ensimmäisen ker-
ran selkeästi esille MTK:n ympäristöohjelmassa671 vuodelta 1989. Siinä todetaan ekspli-
siittisesti seuraavasti: “Maa- ja metsätalouden perustavoitteena Suomessa on elintarvike-
huoltomme ja puuntuotannon turvaaminen. Kuluttajat arvostavat kotimaisia elintarvik-
keita erityisesti niiden puhtauden ja korkean laadun takia. … Pystyäksemme säilyttämään
maan tuotantokyvyn tulevaisuudessakin, on ympäristön säilyttävä puhtaana ja hyvässä
ekologisessa tasopainossa.” Tämä ohjelma ennakoi MTK:n seuraavan vuosikymmenen
politiikkaa, jossa viljelijöiden ja kuluttajien intressit pyritään yhdistämään siten, että suo-
malaiset kuluttajat käyttäisivät entistä enemmän “puhtaita kotimaisia elintarvikkeita”.
Tämä ilmenee esimerkiksi puheenjohtaja Heikki Haaviston puheesta672 Maataloustieteel-
lisen seuran järjestämillä maataloustieteen päivillä: “Kulutus ohjaa entistä enemmän tuo-

668. Markku Suojanen: Ympäristönsuojelu ja maatalous. MT 12/1984, 10–11.
669. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kasvinsuojelukorvaustyöryhmän mietinnöstä

31.10.1986. MT 2–3/1987, 29.
670. Heikki Haavisto (Puheenjohtajan puheenvuoro): Ympäristöä suojelemaan. MT 11/1989, 4–5.
671. Ympäristöohjelma. MT 11/1989, 6.
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tantoa niin, että tuotannossa on otettava huomioon kuluttajien erilaiset tarpeet. Myös
kuluttajien hinta- ja laatutietoisuus on selvästi kasvamassa. Laatu merkitsee kuluttajille
monenlaisia asioita kuten puhtautta, tuoreutta, terveellisyyttä, käyttömukavuutta,
ulkonäköä, makua jne. … Puhdas ympäristö on maataloudellemme tulevaisuudessa
entistä tärkeämpi, sillä kilpailuvalttimme on juuri puhtaissa, korkealaatuisissa elintar-
vikkeissa. Tuotantotekniikka pitää säilyttää pitkälläkin aikavälillä kestävänä, sellaisena,
että se kaikissa suhteissa kestää ulkopuolisten kriittisen tarkastelun.” Huomionarvoista
on, että Haavisto puhuu nyt puhtaasta maatalousympäristöstä “kilpailuvalttina”. Hän siis
reagoi niihin ympäristöuhkiin, joilla saattaa olla maataloudelle taloudellisessa mielessä
arvaamattomia seurauksia.

Haavisto myös myöntää, että suomalaistenkin elintarvikkeiden laadussa on toivomi-
sen varaa. Tässä suhteessa tärkeitä, kehitettäviä ominaisuuksia olisivat ulkonäkö, maku,
tuoreus, puhtaus, säilyvyys ja soveltuvuus käyttötarkoitukseensa. Haavisto korostaa
ennen muuta leipä- ja rehuviljan ominaisuuksien ja maidon koostumuksen kehittämistä
kulutustottumusten muutoksen mukaiseksi. Haaviston puheessa ei siis näyttäisi olevan
enää kyse maatalouden ulkoisten ympäristöuhkien syyttelystä eli pelkästään defensiivi-
sestä suhtautumistavasta kuten monesti aiemmin. Tätä voisi tulkita niinkin, että maatalou-
den aiheuttamasta ympäristökuormituksesta tehdyt tutkimukset ovat vaikuttaneet myös
MTK:n johdon asenteisiin. Puheenjohtajan ohella myös nuoret tuottajat näyttäisivät ole-
van samalla kannalla suhteessa maatalouden ympäristösuhteeseen.673 Nuoret tuottajat
katsovat ”syysparlamentissaan” Suomen maatalouden ainoan todellisen kilpailuedun
yhdentyvässä Euroopassa tulevan olemaan puhtaus ja ympäristöystävällisyys. Irtisanoutu-
minen tehomaataloudesta edellyttää, ettei viljelijöiden tulotaso saa ympäristön huomioon
ottamisen seurauksena laskea. Heidi Hautala esittikin erityistä viljelijänpalkkaa, joka
maksettaisiin ympäristön hoitamisesta ja maiseman säilyttämisestä.” Merkillepantavaa
on, että artikkelin kirjoittaja kohottaa Vihreiden puheenjohtajan Heidi Hautalan ajatukset
merkittävään asemaan. Hän jopa rinnastaa Hautalan ja Haaviston ajatukset toisiinsa,
vaikka heidän mielipiteensä eivät tietystikään ole yhteneviä.

Vuoden 1992 MTK juhlakokouksen puheissa korostuu viljelijän roolin korostaminen
“puhtaiden elintarvikkeiden” tuottajana. Tämä on ymmärrettävää, koska kyseessä on tilai-
suus, jossa yleensä otetaan käyttöön kannattajakunnalle suunnatut juhlapuheretoriikan
keinot. Ensiksikin MTK:n toiminnanjohtaja Markku Nevala674 toteaa seuraavasti:
“Olemme tuottaneet maailman puhtainta ruokaa yleiseen kustannustasoon suhteutettuna
kilpailukykyiseen hintatasoon. Suomalaisella maatalouspolitiikalla ja suomalaisten viljeli-
jöiden yrittäjyydellä maaseutu on pidetty asuttuna. On myös hoidettu monta yhteiskunnal-
lista tehtävää siinä sivutuotteena.” Tässä “puhtaan ruoan” tuottamisen ohella viljelijöiden
katsotaan ratkaisevasti vaikuttaneen myös koko suomalaisen maaseudun ja viime kädessä
koko yhteiskunnankin myönteiseen kehitykseen. Samaan tapaan toteaa puheessaan675

myös Heikki Haavisto, suomalaisten viljelijöiden tuottavan “maailman puhtainta ruokaa”.

672. Heikki Haavisto (lyhennelmä puheesta Suomen Maataloustieteellisen Seuran maataloustieteen
päivillä 7.3.1990 Helsingissä): Uudet haasteet maataloudelle ja maataloustutkimukselle (suora
lainaus). MT 4/1990, 18–20.

673. Timo Jaakkola (agr. yo., MTK): Nuorten syysparlamentissa ympäristöasiat esillä. MT 11/1991,
22–23.

674. Markku Nevala (toiminnanjohtaja, MTK): Kohti uutta tulevaisuutta. Alustus MTK:n 75v liitto-
kokouksessa Lahdessa 12.–13.6.1992. MT 6–7/1992, 8–11.
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Juhlapuheen tapaan sitaatissa korostetaan kuulijakunnan merkitystä koko yhteiskunnan
rakentajana. Sen ohessa, että viljelijöiden todetaan kuten edelläkin tuottavan “puhdasta
ruokaa” myös kehittävän koko yhteiskuntaa.

Vuoden 1994 “Ympäristö ja ruoka” -ohjelmassa koottiin jo edellä esitetyissä kannan-
otoissa ja artikkeleissa esitettyjä ajatuksia. Ajatuksena oli, että ohjelmassa määritellään
konkreettisesti ne tavat, joilla pyritään ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat maata-
loustuotannossa. Ohjelmassa korostetaan nk. “hyvien viljelymenetelmien” käyttöä lähtö-
kohtanaan niiden nykyinenkin “korkea taso”.676 “Hyvien viljelymenetelmien” ohella
maatalouden ulkoisiakaan uhkia ei ole unohdettu677. Ruoan laadun ja puhtauden merkitys
kiteytyy myös MTK:n uuden puheenjohtajan Esa Härmälän puheenvuorossa678: “Tuottaj-
ien on nyt tunnettava vastuunsa ruoan korkean laadun ja hyvän maineen säilyttämisestä.
Kotieläintaloudessa tulee käyttää vain tarkistettuja rehuja. Ympäristötuki on käännettävä
mahdollisuudeksi entisestään vahvistaa kuvaa paitsi ruoan puhtaudesta, myös sen
ympäristöystävällisistä tuotantomenetelmistä.” Härmälän puheenvuorossa tulee ensim-
mäisen kerran selkeästi ilmi maaseudun “imagomainonta”. Vihreys nähdään uutena
myyntivalttina, joka vastasi kuluttajien uusiin tarpeisiin: alettiin puhua asenteiden viherty-
misestä tuotteiden vihreyttämisestä.

EU:hun liittymisen myötä elintarvikkeiden laatuun vaikuttavista tekijöistä tuli kansain-
välisiä. Suomen elintarvikkeet eivät maailmankaupassa enää näyttäytyneet pelkästään
suomalaisina vaan myös eurooppalaisina. Yhteisenä suomalaisten ja eurooppalaisten elin-
tarvikkeiden laatuvaatimuksena pidettiin hormonien käytön kieltämistä. Suomessa suh-
tauduttiin erittäin kriittisesti eräisiin selvityksiin perustuviin havaintoihin679, joiden
mukaan kasvun edistämisaineita oli käytetty muualla Euroopassa. Hormonien käyttö oli
suhteellisen vähäistä ja harvinaista, mutta Suomessa pidettiin kiinni siitä, ettei hormoneita
eikä muitakaan eläinten kasvua edistäviä aineita tulisi käyttää johtuen niiden mahdolli-
sista vaikutuksista kuluttajien terveyteen. Salmonellavalvonnan yhteydessä MTK suhtau-
tui siihen kansallisella tasolla tosin kriittisesti. Syynä oli se, että Suomen salmonellati-
lanne oli ollut vuosikausia hyvä.680

Keskustelu suomalaisten elintarvikkeiden puhtaudesta pyrkii korostamaan kotimai-
suutta ja puhtautta myyntivalttina. Tässä suhteessa esimerkiksi suomalaisten lihatuottei-
den “puhtaus” tosiaan näyttäytyy erinomaiselta verrattuna moniin ulkomaisiin geeni-
muunneltuihin sekä antibiootteja ja muita vierasainejäämiä sisältäviin tuotteisiin. Taus-
tana kotimaisen lihan tuotannon puolesta puhuvana seikkana ovat myös kuumat euroop-
palaiset ruokaongelmat. MTK perustaa 1990-luvulla ympäristöpoliittisen argumentaa-
tionsa hyvin vahvasti juuri kotimaisten elintarvikkeiden “puhtauteen”. Tämä on ymmär-
rettävää mutta toisaalta tähän puheeseen liittyvät myös omat riskinsä. Ovatko suomalaiset

675. Heikki Haavisto (puheenjohtaja, MTK): Maasta kasvaa tulevaisuus. Puhe MTK:n 75-vuotisjuh-
lassa Lahdessa 14.6.1992. MT 6–7/1992, 22–25.

676. Markku Suojanen: Ympäristö ja ruoka. MT 10/1994, 3.
677. Ympäristö ja ruoka (MTK:n johtokunta hyväksyi Ympäristö ja ruoka -ohjelman; ks. tavoitteet

tämän dokumentin lopussa/PL). MT 10/1994, 6–9.
678. Esa Härmälä (puheenjohtajan puheenvuoro): Kansallinen maatalouspaketti on tarkistettava. MT

1/1995, 4–5.
679. Timo Mikkilä (jaostopäällikkö, MTK): EU:n lihamarkkinat. MT 4/1995, 10–11.
680. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle broilereiden salmonellavalvontaa koskevasta päätös-

luonnoksesta. MT 2–3/1995, 29.
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elintarvikkeet sittenkään niin puhtaita kuin annetaan aihetta olettaa? Julkisessa keskuste-
lussa vastausta tähän kysymykseen on verrattu suomalaiseen urheiluun. Vielä puoli vuotta
sitten puhuttiin yleisesti myös suomalaisten urheilijoiden “puhtaudesta” eli siitä, että
dopingin käyttö on Suomessa harvinaista ja sen valvonta on korkealla tasolla. Lahden
vuoden 2001 MM-kisat murskasivat kuitenkin täydellisesti tämän kuvan. Voidaan kysyä,
onko ajatus suomalaisten elintarvikkeiden puhtaudestakin saman kaltainen korttitalo, joka
kaatuu kylmien tuulten puhaltaessa? 

5.3 MTK:n ympäristödiskurssien perusrakenteet ja niiden muutos

Edellä esiteltyjen diskurssien kautta voidaan hahmottaa yhtäältä ympäristönsuojelua vas-
tustavia ja toisaalta sitä myötäileviä diskursseja. Ensiksi mainittuja voidaan hahmottaa
seuraavan kaavion avulla, jossa esitellään toimijoita, maataloudelle kielteisiä seurauksia
ja niitä generoivia mekanismeja. Tämä esitys perustuu tutkimuksen alussa esiteltyyn kriit-
tisen realismin metodologiseen ohjelmaan. Määrittelyn kohteena ovat ne prosessit, jotka
MTK näkee maataloudelle kielteisten seurausten taustalla. Tarkastelen MTK:n konstruoi-
mia, maataloudelle kielteisiä ympäristöpolitiikan seurauksia ja niihin vaikuttaneita teki-
jöitä. Kyse ei kuitenkaan ole mistään reaalisen tason selityksestä vaan empiirisen ja aktu-
aalisen tason kuvauksesta.

Kuvio 10. MTK:n konstruoima näkemys ympäristönsuojelun ja ympäristöpolitiikan negatiivi-
sista seurauksista.
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MTK:n ajattelussa on perinteisesti maalailtu uhkakuvia niistä ulkopuolisista tahoista,
jotka pyrkivät vaikuttamaan maatalouspolitiikkaan ja viljelijäväestön asemaan. Vielä
1980-luvulla tällaisen uhkaavan poliittisen voiman muodosti vasemmisto liittolaisineen.
Tämä uhkakuva näkyi ympäristöministeriön perustamisen, Euroopan unioniin liittymisen
ja vielä maatalouden ympäristöpoliittisen sääntelynkin yhteydessä. Ympäristöpolitiikka ja
siihen liittyvät kaavoitus- ja maapolitiikkaa nähtiin jatkeena vasemmiston sosialisointi-
pyrkimyksille. Samalla tavalla kaikenlainen maatalouden ulkopuolinen sääntely, johon
liittyi poliittisten puolueiden muuttuminen “yleispuolueiksi”, uusien vihreiden aatteiden
leviäminen yli puoluekentän sekä Suomen liittyminen Euroopan unioniin. Kaikkien näi-
den muutosten yhteydessä MTK on käynyt katkeraa ja useimmiten tappiollista kamppai-
lua maatalous- ja ympäristöpolitiikan suunnasta. Uhkaksi “perheviljelmäpohjaiselle” suo-
malaiselle maataloudelle MTK on nähnyt Euroopan unionin ohella myös vapaakaupan ja
sitä edustavan WTO:n toiminnan. Edelleen MTK on nähnyt kuluttajien vaatimukset hal-
voista elintarvikkeista ja maataloustukien leikkaamisesta uhkana suomalaisen maatalou-
den sosiaaliselle kestävyydelle.

Kaiken kaikkiaan MTK ja viljelijät näkevät muut toimijat ulkopuolisiksi ja maatalou-
den käytäntöjä ja taloudellista luonnetta tuntemattomiksi. Puhumattakaan muista myös
maaseudulta kaupunkeihin muuttaneet ensimmäisen polven kaupunkilaiset ovat menettä-
neet kosketuksensa maaseutuun ja maatalouteen. Heille maaseutu ja maatalous näyttäyty-
vät sellaisena kuin se on heidän muistissaan muuttoajankohdalta. Keskeinen mekanismi,
joka etäännyttää maaseudusta ja maataloudesta on vieraantuminen, jonka voisi MTK:n
diskurssissa määritellä yksinkertaisesti näkemykseksi, jossa “todellista” tietoa ja näke-
mystä maaseudun nykytilasta ei muilla ryhmillä ole. MTK syyttää usein myös julkisia tie-
dotusvälineitä tällaisen “vääristyneen” tiedon välittämisestä ideologisissa ja poliittisissa
tarkoituksissa. Tätä puolestaan ruokkii maaseutuväestön joskus yliherkkä ja jopa alem-
muudentuntoinen suhtautuminen muihin yhteiskunnallisiin ryhmiin. Tässä suhteessa vil-
jelijöiden piirissä on kuitenkin merkkejä myös yrityksistä lisätä dialogia muiden ryhmien,
erityisesti kaupunkilaislasten ja nuorten kanssa. 

Vieraantumisen puolestaan katsotaan tuottavan ymmärtämätöntä suhtautumista maa-
seutuun ja maatalouteen. Näin nähdään tapahtuneen niin ympäristöpolitiikan kehittämi-
sessä ja toteuttamisessa kuin liittymisessä Euroopan unioniin. Tämä heijastuu etenkin
monimutkaisina maaseudun sääntelymekanismeina sekä liiallisena ja pakkoihin perustu-
vana suojeluna. Erityisen huolestunut MTK on tavasta, jolla ympäristöpolitiikkaa toteute-
taan “top down” -periaatteella. Tällöin kritisoidaan konkreettisesti liiallista, maa- ja met-
sätaloutta rajoittavaa suojelua sekä puuttumista maatalouden taloudelliseen, sosiaaliseen
ja kulttuuriseen ytimeen eli maaomaisuuden hallintaan ja käyttöön.

Edellä tarkasteltiin MTK:n ympäristöpoliittisten käsitysten negatiivista konstruktiota.
Merkkejä on kuitenkin olemassa siitä, että myös uudenlaista suhtautumista on muodostu-
massa. Tämä liittyy yhtäältä muussa yhteiskunnassa tapahtuneisiin arvojen ja asenteiden
muutoksiin, mutta myös uudenlaisen maatalouspoliittisen ajattelun viriämiseen viljelijä-
väestön keskuudessa. Tätä uutta, “maaseutusopimukseen” tähtäävää diskursiivista muotoa
voidaan havainnollistaa seuraavan kuvion avulla.
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Kuvio 11. Uuden maaseutu- ja maatalouspoliittisen yhteisymmärryksen eli “maaseutusopi-
muksen” taustat.

Esimerkiksi BSE -tauti ja geenimanipuloidut elintarvikkeet ovat muodostuneet
uhkaksi, joka kalvaa kuluttajien luottamusta elintarvikkeisiin. Tässä suhteessa kotimaiset
ja mahdollisimman lähellä tuotetut ja markkinoidut tuotteet ovat korkealla kuluttajien
arvostuksissa jopa hinnoista riippumatta: kuluttajat esimerkiksi valitsevat kalliimman
kotimaisen kuin ulkomailta tuodun ja mahdollisesti antibioottien ja hormonien voimin
tuotetun ulkomaisen kinkun. Geenimuuntelu koetaan myös usein uhkana, koska sen seu-
rauksista ei toistaiseksi vielä ole riittävästi tietoa. Luottamus suomalaisiin elintarvikkei-
siin on siis korkealla ainakin niin kauan kuin muuta ilmenee. Nämä seikat ovat omaltaan
osaltaan rakentamassa yhteiskunnallista perustaa uuden “maaseutusopimuksen” synnylle,
jota on mm. erilaisin kampanjoin rakennettu tietoisestikin.

Yhteisymmärrystä on syntymässä siitä, että Suomi tarvitsee oman maataloutensa ja
maaseutunsa. Tämä on perusteltua paitsi edellä esiteltyyn kulutusmuutoksiin myös maata-
louden työllisyysvaikutuksiin ja maaseudun tarjoamiin virkistysmahdollisuuksiin perus-
tuen. Aiempaan poliittiseen tilanteeseen verrattuna myös toiminta Suomen etujen puolesta
Euroopan unionissa edellyttää yhteistä tahtoa. Tällöin esimerkiksi maaseudun ja maata-
louden etujen puolustaminen ei ole yksinomaan MTK:n ja viljelijöiden vaan koko kansa-
kunnan asia. Esimerkiksi Suomen maatalouden saamat tuet eivät enää ole pois veronmak-
sajilta, vaan kansallisen tuen vähentyessä kaikkien ryhmien intresseissä on vaikuttaa sii-
hen, että maatalouden EU-tuki säilyy mahdollisimman korkeana. Tämä uusi asetelma on
myös osaltaan luomassa pohjaa uudelle yhteisymmärrykselle eri yhteiskuntaryhmien kes-
ken.
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6 Pohdintaa

Ympäristökysymysten aktualisoitumista on usein selitetty arvomaailmassa tapahtuneiden
muutosten avulla. Uusi ympäristötietoisuus, joka kehittyi erityisesti 1960-luvulta lähtien,
ilmeni ympäristöliikehdintänä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Ympäristölii-
kehdintä alkoi etenkin nuorten ja pitkälle koulutettujen ryhmien keskuudessa laajeten
vähitellen myös muihin yhteiskuntaryhmiin, jotka alkoivat kantaa huolta ympäristöongel-
mista. Myös monet paikalliset, konkreettisesti havaittavissa olevat ympäristöongelmat
olivat tämän uuden ympäristötietoisuuden synnyn taustana.

Tutkimuksen kohteena olleen MTK:n näkökulmasta kyse ympäristöongelmien aktuali-
soitumisessa on ollut ulkoapäin tulleesta paineesta, johon järjestön jäsenineen on usein
ollut vaikeata reagoida niin asenteellisesti kuin käytännöllisestikin. “Ympäristöidealismin”
sijasta voidaan MTK:n osalta puhua instrumentalistisesta ja käytännöllisestä suhtautumi-
sesta ympäristöongelmiin. Kyse on pääasiassa ollut kahden eri kulttuurin yhteentörmäyk-
sestä. Yhtäältä idealistisemmin ajattelevat environmentalistit ovat painottaneet ympäristö-
politiikan tärkeyttä, toisaalta MTK ja sen jäsenistö on joutunut reagoimaan näihin uusiin
ulkoisiin vaatimuksiin instrumentaalisten ja käytännöllisten intressiensä pohjalta. Jossain
määrin järjestön keskuudessa alettiin tosin – ainakin jo ympäristövuodesta 1980 lähtien –
pohtia myös itsenäisesti ympäristökysymyksiä ja niiden merkitystä maatalouden ja maa-
seudun näkökulmasta.

Ensimmäiset reaktiot environmentalismiin olivat MTK:ssa kahtalaisia. Yhtäältä ympä-
ristökysymysten ja ympäristöpolitiikan aktivoituminen nähtiin uutena, kustannuksia aihe-
uttavana paineena maataloutta kohtaan. Suhtautuminen ympäristöpolitiikkaan oli aluksi
lähinnä defensiivistä. Tässä korostui myös perinteisten poliittisten rakenteiden aiheuttama
jännite, jossa ympäristöpolitiikan aktivoituminen nähtiin suorassa suhteessa 1960- ja 1970-
lukujen vasemmistoradikalismin. Toisaalta suhtautuminen oli myös reaktiivista suhteessa
maatalouden ulkopuolelta – teollisuudesta, kaupunkiyhdyskunnista, liikenteestä ja ulko-
mailta – tuleviin ympäristöuhkiin. Suhtautuminen maatalouden itsensä aiheuttamiin ympä-
ristöongelmiin oli aluksi kyselevää tai peräti vähättelevää. 

Defensiivinen suhtautuminen on ainakin tarkastelun kohteena olleen jakson alkupuo-
lella ymmärrettävissä perinteisiä poliittisia ja yhteiskunnallisia ristiriitoja – vasemmisto vs.
muut puolueet, tuottajat vs. kuluttajat ja maaseutu vs. kaupunki – vasten. Osittain se on
ymmärrettävissä myös MTK:n instrumentaalisista intresseistä käsin. Ympäristöpolitiikka
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on merkinnyt maatalouden kannalta uusia sopeutumisongelmia, joita ovat aiheuttaneet
ympäristöpolitiikan aiheuttamat kustannukset, puuttuminen maanomistukseen ja maan-
käyttöön sekä myös erilaiset käytännölliset kysymykset, jotka ovat liittyneet uusiin ympä-
ristöpoliittisiin vaatimuksiin sopeutumisen aiheuttamiin ongelmiin, kuten muutosten
toteuttamisen aikatauluja koskeviin kysymyksiin. Viimeksi mainittujen kysymysten osalta
voidaan puhua eräänlaisesta “ympäristörealistisesta” suhtautumistavasta, jossa ympäristö-
ongelmien olemassaolo kyllä myönnetään, mutta niiden ratkaisemiseen tarkoitetut keinot
nähdään kalliina ja vaikeasti käytännössä toteutettavina. Suhtautumistapaa luonnehtii
ympäristöongelmien näkeminen pikemminkin käytännöllisinä ja normatiivisina kuin ide-
ologisina (ks. edellä Brand 1997, 210–211). Voidaan kuitenkin tehdä myös sellainen varo-
vainen johtopäätös, että ainakin maatalousväestön ja jossain määrin myös MTK:n keskuu-
dessa on viriämässä myös Brandin määrittelemä tapa nähdä ympäristöongelmat taustana
oman elämän ja maatalouden käytäntöjen uudelleenorientaatiolle. Erityisiä proaktiivisia
piirteitä MTK:n näkemyksissä ja toiminnassa on kuitenkin vaikea löytää.

Tutkimukseni empiirisessä osassa olen käynyt aluksi läpi joitain teemoja, joiden puit-
teissa olen pyrkinyt kartoittamaan MTK:n näkemyksissä tapahtuneita muutoksia. Keskei-
sin havainto on, että muutokset ovat olleet suhteellisen vähäisiä ja pitkälti ulkoisten pakot-
teiden eli ympäristöpoliittisten ja muiden poliittisten päätösten sekä kansalaisyhteiskun-
nassa ja kulutustottumuksissa tapahtuneiden muutosten seurausta.

Eräitä ympäristöpoliittisten näkemysten muutoksia tosin on havaittavissa. Ensiksikin
yhteiskunnan yleinen vihertyminen on johtanut siihen, että MTK:n piirissä on alettu pohti-
maan näin avautuvien uusien markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tässä suhteessa on
esimerkiksi pyritty korostamaan kotimaisten elintarvikkeiden puhtautta. Samalla myös
suhtautuminen eräänlaista ekologista rakennemuutosta ilmentävään luonnonmukaiseen
maataloustuotantoon on selkeästi muuttunut 1980-luvulta lähtien. Kun luomutuotannon
nähtiin 1980-luvun alussa heikentävän olennaisesti maatalouden kannattavuutta, alettiin
siitä vuosikymmenen loppupuolella puhua eräänä maatalouden erikoistumisen muotona.
Ongelmaksi kuitenkin nähtiin modernin suomalaisen maataloustuotannon asema suhteessa
luomutuotantoon. Tällöin keskusteltiin siitä, aiheuttaako luomuelintarvikkeiden markki-
noiden kehittyminen kapeutumista muiden elintarvikkeiden markkinoilla. 1990-luvun lop-
pua kohden luomutuotanto on noussut Maataloustuottajan kirjoittelussa merkittävään ase-
maan pohdittaessa maatalouden ja maaseudun uusia mahdollisuuksia.

Toiseksi perinteiset ristiriidat tuottajien ja kuluttajien välillä näyttäisivät vähentyneen.
Kun elintarvikkeiden hintoja ja maatalouden tukipolitiikkaa koskeva kamppailu oli arkipäi-
vää vielä 1980-luvun lopulle saakka, näyttäisivät hintakysymykset Euroopan unioniin liit-
tymisen myötä väistyneen keskustelusta. Myös kuluttajien luottamus kotimaisten elintar-
vikkeiden puhtauteen näyttäisi olevan lisääntymässä, mitä on hyödynnetty myös suoma-
laisten elintarvikkeiden markkinoinnissa. Kotimaisten elintarvikkeiden merkinnän sekä
maatalousketjun yhteisesiintymisten myötä myös kuluttajat ovat alkaneet kiinnittää entistä
enemmän huomiota ostamiensa elintarvikkeiden alkuperään ja jäljitettävyyteen. Oman
lisänsä on tuonut myös luomutuotannon lisääntyminen, jonka seurauksena myös tavan-
omaisia kalliimmille luomutuotteille on avautunut uusia markkinoita vihreän kuluttajakun-
nan keskuudesta.

Kolmanneksi maatalouden piirissä on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota
ympäristöystävällisen tuotannon muotoihin. MTK on sitoutunut kestävän kehityksen peri-
aatteiden toteuttamiseen, minkä seurauksena on alettu entistä enemmän kiinnittää huo-
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miota lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöön, maatalouden aiheuttamiin ympäristöon-
gelmiin sekä eläinten eettiseen kohteluun. Esimerkkeinä tästä ovat mm. MTK:n omat
ympäristöpoliittiset ohjelmat ja kestävän kehityksen periaatteille perustuvat oppaat
“hyvistä viljelytavoista”. Yksikään MTK:n jäsen ei enää voi olla tietämätön siitä, mitä
ympäristökysymykset huomioivalla tuotannolla tarkoitetaan.

Neljänneksi MTK:n piirissä tiedostetaan – toisin kuin vielä 1980-luvun alussa – myös
maatalouden itsensä aiheuttamat ympäristöongelmat. Keskustelua kuitenkin käydään niistä
tavoista, joilla maatalouden aiheuttamia ja yleisempiäkin ympäristöongelmia pyritään rat-
kaisemaan. Kun ympäristöpolitiikan avulla ja nykyisin myös EU-direktiivein on pyritty
sääntelemään maatalouden päästöjä, on MTK pyrkinyt vaikuttamaan siihen, ettei Suo-
messa asetettaisi ainakaan EU-direktiivejä tiukempia normeja, jotta maatalouden kotimai-
sen kilpailukyky kyettäisiin turvaamaan. Tässä ympäristöliikkeiden ja –poliitikkojen sekä
MTK:n näkemykset ovat vielä nykyisinkin suhteellisen kaukana toisistaan. Esimerkkinä
tästä voidaan mainita keskustelun nitraattidirektiivin noudattamiseen liittyvistä säännök-
sistä.

Viidenneksi MTK on ajanut energiapolitiikassaan kotimaisten ja uusiutuvien energia-
lähteiden käyttöä koko tarkasteltavan ajanjakson. Tämä on tietysti tulkittavissa pelkästään
instrumentaaliseksi suhtautumiseksi: kotimaisten energian lähteiden käyttö on merkinnyt
lisätuloja maataloudelle ja maaseudulle. Tätä instrumentaalista näkökulmaa tukee se, ettei
turpeen hidasta uusiutumista ja sen funktiota eräänä suomalaisittain merkittävänä hiilinie-
luna ole juurikaan otettu esille Maataloustuottajan energiakeskustelussa. MTK ei myös-
kään – lähinnä metsäteollisuuden energiaturvan ja sitä kautta puun menekin johdosta – ole
ottanut mitenkään selkeää kantaa suhteessa ydinvoiman lisärakentamiseen. Järjestön suh-
tautumista energiakysymyksiin voidaankin tulkita siten, että se on pitänyt kotimaista ener-
giaa keskustelussa tärkeimmällä sijalla. Samalla se on kuitenkin varautunut myös ydinvoi-
man lisärakentamiseen, ellei energiaa muutoin voida tuottaa riittävästi kotimaisen metsäte-
ollisuuden tarpeisiin.

Mikä sitten MTK:n ajattelussa ei ole muuttunut? Ensiksikin järjestö on jatkuvasti koros-
tanut omaa ja maataloustieteitten autonomiaa suhteessa ympäristöongelmien diagnosti-
sointiin ja määrittelyyn. Se on jääräpäisyyteen asti korostanut sitä, että MTK ja viljelijät
ovat parhaita maatalouden ympäristöongelmien asiantuntijoita. Eräs keskeinen diskurssi
onkin ollut viljelijöiden näkeminen “ympäristönsuojelijoina”. Ympäristöliikkeiden ja
ympäristöpoliitikkojen on nähty kaikkien “kaupunkilaisten” tapaan vieraantuneen maata-
loudesta ja maaseudusta, minkä on katsottu merkinneen maataloudelle soveltumattomien
ympäristöpoliittisten päätösten toteuttamista MTK:n kriittisistä ja vastustavista mielipi-
teistä huolimatta. Tämä “luonnonhoitajuuden” näkökulma on ollut esille aina viime vuosiin
saakka. Tätä näkökulmaa ei juurikaan ole hyödynnetty, vaikka se sisältäisi erään potenti-
aalisen kiinnekohdan environmentalismin ja MTK:n välisen vuoropuhelun kehittämiselle.

Muuttumaton on edelleen myös usko perheviljelmäpohjaiseen maatalouteen ympäristö-
ongelmien ratkaisemisen edistämiseksi. Perheviljelmien kannatus perustuu vanhaan talon-
poikaiseen ideologiaan. Tätä käsitettä on taannoin käytetty mm. elintarvikkeiden hintakes-
kustelussa siten, että pienistä perheviljelmistä on tehty hinta- ja tukipolitiikan mittari, joka
ei tietysti ole huomioinut riittävästi suurmaatalouden erityispiirteitä. Maataloutta on näin
tulkittu yhtenä kokonaisuutena, mistä MTK on sittemmin kritisoinut ympäristöpolitiikkaa.
Viime vuosien uuden elintarvikekeskustelun myötä perheviljelmäpohjaisuuden ihannointi
on saanut uutta pontta, kun keskustelua on käyty tärkeästä lähiruokakysymyksestä. Täl-
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laista lähiruokanäkemystä on sinänsä pidettävä ympäristöystävälliseen maataloustuotan-
toon ja eettisen elintarvikehuoltoon perustuvana myönteisenä diskurssina. Periaatteessa
pienillä perheviljelmillä voidaan parhaiten tuntea maatalousmaan ja eläinten arvo, mikä on
keskeinen kestävälle maataloustuotannolle. Mikään ei kuitenkaan anna täyttä varmuutta
siitä, että ympäristönäkökohdat huomioitaisiin parhaiten pienillä tiloilla. Esimerkkinä tästä
voidaan mainita, että tilojen suuri määrä merkitsee vaikeuksia ympäristöpolitiikan toteut-
tamiselle. Eräänä esimerkkinä voidaan myös mainita se, että viime vuosien eurooppalainen
suu- ja sorkkatautiepidemiakin on pantu “tehomaatalouden” piikkiin. Todellisuudessa täl-
laisten tautien leviäminen on todennäköisempää pienillä ja teknisesti kehittymättömäm-
millä tiloilla, kuten Suomessa 1950-luvulla.

Maataloustuotannon mittakaava eli keskimääräinen peltopinta-ala ja eläinten määrä tuo-
tantoyksikköä kohden on kasvanut jatkuvasti ja etenkin unionin pinta-alapohjaisen tukipo-
litiikan myötä. Tämä on merkinnyt mm. sitä, että suomalaisessa maataloudessa on siirrytty
entistä laajemmin vuokrapeltojen käyttöön ja eläinmäärien kasvattamiseen. Muusta kuin
taloudellisessa tarkoituksessa – eli pelkästään EU-tukien vuoksi – harjoitetusta maatalou-
desta käytetään nimitystä näennäisviljely. 

Kolmanneksi perheviljelmäideologia on tuonut mukanaan myös amerikkalaisen ja
eurooppalaisen “tehomaatalouden” kritiikkiä. On todettu, että suurmaatalouteen liittyy
omat riskinsä. Esimerkiksi geeniteknologian käyttö maatalouden eri aloilla sekä antibioot-
tien ja hormonien käyttö lihan tuotannon edistämisessä ovat seurausta siirtymisestä entistä
teknistyneempään ja kemiallistuneempaan suurtuotantoon. MTK:n suhtautuminen maata-
loustuotannon voimaperäistämiseen on kuitenkin ristiriitaista. Yhtäältä se on vastoin perin-
teistä perhe- ja pienviljelmäideologiaa. Toisaalta se kuitenkin merkitsee taloudellisesti
tehokkaampaa tuotantoa.

Neljänneksi usko suomalaisten elintarvikkeiden “puhtauteen” ja “saasteettomuuteen”
on pitkään ollut hyvin vahvaa ja voimistunut viime vuosina. Tämän diskurssi, jota hyödyn-
netään suomalaisten elintarvikkeiden markkinoinnissa, perustuu ennen muuta hälyttäviin
tietoihin geeniteknologian, antibioottien ja hormonien käytöstä ja uusista eläintautiepide-
mioista. Tämä pitää kuitenkin myös sisällään sen, että elintarvikkeiden puhtauteen ja eetti-
seen laatuun on alettu Suomessa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Näkemys elintar-
vikkeiden puhtaudesta on kuitenkin riskialtis siinä mielessä, että esimerkiksi Suomessa
mahdollisesti havaittavat eläintautitapaukset merkitsisivät pohjan pettämistä kotimaisuu-
den käytöstä markkinointikeinona. Tilanteella on yhtäläisyyksiä siihen aiemmin vallinnee-
seen uskomukseen, että suomalaisessa urheilussa ei käytetä dopingia.

Viidenneksi suhteellisen muuttumaton on ollut käsitys siitä, että ympäristöpolitiikkaa
toteutetaan tiettyjen poliittisten ryhmittymien – aiemmin ennen muuta vasemmiston ja
nykyisin myös vihreiden – ehdoin. Kritiikistä saavat tosin osansa myös Suomen Keskustan
ja Kansallisen Kokoomuksen “kaupunkilaiskaaderit”. Tällöin maatalous ja MTK nähdään
eräänlaisina poliittisen ajojahdin ja mainittujen poliittisten tahojen valtapyrkimysten koh-
teina. Tyypillistä oli esimerkiksi 1980-luvulla ajatella, että ympäristöpolitiikkaa kohdistet-
taisiin ennen muuta maatalouteen ja maaseutuun, koska teollisuuden ja taajamien ympäris-
tönsuojelu ei onnistuisi. 

Tätä taustaa välttämätöntä ympäristöpolitiikassa olisi yhteistyön kehittäminen ympä-
ristö- ja maatalouspolitiikan sektoreiden kesken. Ympäristöpolitiikassa olisi herkemmin
korvin kuunneltava heikentyvän maaseudun intressejä edustavien piirien näkemyksiä
toteutettavasta politiikasta. Eräissä tapauksissa toteutetusta “sääntele ja kontrolloi” -politii-
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kasta olisi siirryttävä yhteistoiminnallisemman suunnittelun ja politiikan suuntaan. Esi-
merkkinä vanhakantaisesta ympäristöpolitiikasta voidaan mainita rantojensuojelu- ja
Natura 2000 -ohjelmien toteuttaminen. Rantojensuojeluohjelman kuulemistilaisuudet ajoi-
tettiin elokuulle eli kiireisimpään sadonkorjuun aikaan. Natura 2000 -ohjelman valmistelu
oli kiireisesti toteutettuna ilmeisen hataralla pohjalla (esimerkiksi ohjelman toteuttamisen
sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen vaikutusten arviointi oli puutteellista). Kuule-
mistilaisuudet olivat huonosti valmisteltuja, kartat olivat epäselviä, suojelun perusteista
ollut riittävästi aluekohtaista tietoa ja kuulemistilaisuudet ajoittuivat suunnitelman laatimi-
sen jälkeiseen tilanteeseen. Tilaisuudet olivat usein myös hyvin lyhyitä ja ajoittuivat EU-
tukihakemusten laatimisen ja kylvötöiden aikaan. Näiden kahden ohjelman kuulemistilai-
suuksien ajoittamisongelmissa voi tietysti olla kyse myös sattumasta eikä tarkoitushakui-
suudesta. Sattumakin viittaa joka tapauksessa tietämättömyyteen maatalouden käytän-
nöistä, mikäli ohjelman toteuttamisessa aiottiin aidosti kuunnella asianosaisten mielipi-
teitä.

Viimeksi mainittu näkökulma liittyy myös diskursseihin maaseudun ja kaupungin risti-
riidasta, ympäristöpolitiikan ja ympäristönsuojelijoiden vieraantumiseen maataloudesta
sekä ympäristönsuojelun näkemiseen “pakkosuojeluna” eli “maaseudun museointina”.
Kaikki nämä liittyvät keskusteluyhteyden puuttumiseen ympäristöhallinnon ja MTK:n
väliltä. Tällä on juurensa siinä, että MTK on vierastanut ulkopuolisten tahojen puuttumista
maatalouskysymyksiin aina ympäristöministeriön perustamisesta lähtien. Toisaalta myös
ympäristöihmisillä on suhteellisen puutteellinen näkemys maatalouden ja maaseudun
ongelmista. Ehkäpä kyse on osittain ollut siitä perinteisestä näkemyksestä, jonka mukaan
“maatalous-teollinen kompleksi” on ollut liian näkyvässä asemassa suomalaisessa politii-
kassa – myös viime vuosikymmenten ympäristöpolitiikassa. Tällöin kyse olisi valtapoliit-
tisesta kamppailusta kahden blokin välillä, mihin MTK:n diskurssi ympäristöpolitiikasta
valtapolitiikkana viittaa.

Jos viimeksi mainittu olettamus pitää paikkansa, olisi näitä käsityksiä aika tarkistaa.
Yhtäältä maatalous on monien ulkoisten paineiden alaisena ajautunut yhä syveneviin
ongelmiin. Tämä on viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen merkinnyt väestöpaon kas-
vua niin maataloudesta kuin maaseudultakin. Samalla myös MTK:n asema hegemonistisen
maatalousblokin ytimenä on olennaisesti heikentynyt, vaikka tämä ei aina näy MTK:n joh-
don puhetavoissa. Näin ollen maatalous- ja maaseutukysymykset on otettava entistä tar-
kemmin huomioon ympäristöpolitiikassa, mikäli aiotaan huolehtia myös maaseudun sosi-
aalisesta kestävyydestä. Toisaalta maatalouden ympäristöongelmat on monia kansallisia ja
kansainvälisiä uhkia vasten otettava entistä vakavammin. Tässä suhteessa maatalousväes-
tön ja MTK:n käsityksissä on edelleen tarkistamisen varaa, vaikka suhtautuminen on jos-
sain määrin muuttumassa.

Vaikka maatalousväestö ja MTK ovat suhtautuneet pidättyvästi ja kriittisesti ympäris-
tönsuojeluun, ei heidän suhtautumisensa ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisemiseen ole
mitenkään periaatteellisen vastentahtoinen. Maatalousväestö ja MTK ymmärtävät ongel-
mien vakavuuden ja ovat valmiita osallistumaan ongelmien ratkaisemiseen silloin, kun ne
voidaan toteuttaa viljelijöiden itsemääräämisoikeuden pohjalta ja instrumentaalisten intres-
sien mukaisesti. Aiempiin viljelijöiden ympäristöasenteita käsitelleisiin tutkimuksiin ver-
rattuna voisi tämän tutkimuksen pohjalta tehdä johtopäätöksen, että viljelijöiden asenteet
ovat perustuneet ainakin osaltaan oman elämismaailman sekä käytännöllisten ja instrumen-
taalisten intressien puolustamiseen eikä niinkään ympäristöongelmien ja ympäristöpolitii-
kan ideologiseen vastustamiseen.



English Summary

This study describes the central views of MTK, The Central Union of Agricultural Produ-
cers and Forestry Owners in Finland, on Finnish environmental policy during the period
1980–2000. The empirical material is collected from the magazine Maataloustuottaja
(Agricultural Producer) published by MTK since 1928. 

The actualization of environmental issues has often been interpreted in terms of the “soft
values” that have sprung up in industrialized societies. The new environmental conscious-
ness, which has emerged since the end of the 1960s, has lead to a revival of environmental
activism both globally and locally, as in Finland. This activism was spearheaded by the
young and the well-educated. As a consequence of their widely reported activities, other
social groups gradually began to adopt new environmental views and new ways of environ-
mental action. This development has been further re-enforced by concrete local environ-
mental actions.

As for MTK, changes in environmental values and environmental policy can largely be
seen as externally imposed, which explains why the organization and its members have had
problems reacting to them. Instead of environmental idealism, the reactions of MTK
towards these pressures have often been mediated by environmental instrumentalism. It is
– to a great extent – a question of a collision between two differing cultures: that of envi-
ronmental activists and policy-makers and that of agricultural groups. This clash does not,
however, indicate that members of MTK do not spontaneously contemplate environmental
issues, at least during the period under investigation, from 1980 to 2000.

MTK’s reactions to environmentalism have been twofold. On one hand, new environ-
mental issues and the activation of environmental policy in Finland were seen as creating
an economic pressure towards agriculture. In this respect, the attitude of MTK towards
environmental policy was defensive and, on occasion, this new policy was regarded as a
political agenda of the left. On the other hand, MTK has reacted to environmental problems
caused by other parties, including industrial production, traffic, cities and other external
regions. Environmental degradation caused by agriculture was contested right to the begin-
ning of the 1990s.

MTK’s defensive reactions in the 1980s can be viewed against the background of tradi-
tional social and political conflicts in Finnish society: the leftist parties vs. the others, the
producers vs. the consumers and the country vs. the city or the periphery vs. the center. Fur-
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ther, they also can be seen as expressions of the instrumental interests of MTK. Environ-
mental policy measures have often entailed agricultural adaptation problems that cause
costs, impose new restrictions on landownership and country planning and introduce vari-
ous practical problems, such as changes in agricultural practices. Also the timetable of such
changes has been experienced as problematic. MTK’s handling of these practical issues
reflect environmental realism: the issues are regarded important as such, but the actual mea-
sures to be taken are often seen as costly and difficult to carry through. Thus, environmental
issues are regarded from a practical and normative and not from an ideological perspective.
To some extent, however, new visions among the agricultural population and members of
MTK can be seen today. According to Karl Werner Brand, these new visions can be
described as a background for the reorientation of one’s own life and agricultural practices
from the point of view of the actual environmental problems. Yet it is hard to find any pro-
active features in the views and activities of MTK.

In the empirical part of this study, some concrete changes in the environmental attitudes
of MTK. These are minor changes caused by external political pressures and changes in
society, including changes in consumption habits. Firstly, the general greening of western
societies has lead MTK to consider the possibilities of the new “green market”. As a con-
sequence, MTK has begun to emphasize the “purity” of food produced in Finland. In the
same vein, its attitude to organic production – as an example of structural ecological mod-
ernization – has changed. While organic production was considered to reduce the profit-
ability of agriculture in the early 1980s, by the end of the decade it was viewed as a potential
form of specialization. Nevertheless, some writers warned about the potential juxtaposition
of organic production and other forms of agriculture. In addition, it was discussed whether
the increased demand for organic products would cause a decrease in modernized agricul-
ture. However, it is not until the end of the 1990s that organic production is referred to in
Maataloustuottaja when writing about significant developmental options for Finnish agri-
culture and countryside.

Another change in MTK’s attitudes is that traditional conflicts between agricultural pro-
ducers and consumers seem to have lost their importance. Up to the late 1980s, food prices
and state subventions to agriculture were the stable diet of agricultural debate. After Fin-
land joined the EU in 1995, these disputes ceased to feature in articles ran by Maatalous-
tuottaja. Instead of food prices and state subventions, the discussions centered on the qual-
ity of food, and Finnish consumers appear to find the national agriculture trustworthy in this
regard. This change in market choices is also utilized in the marketing of Finnish food prod-
ucts. Additionally, new markets for more expensive organic products have opened up
among “green consumers”. 

Thirdly, the agricultural sector has begun to pay more attention to environmentally
friendly lines of production. As on organization, MTK has committed itself to the princi-
ples of sustainable production. This has lead to a more serious consideration of the use of
fertilizers and pesticides, water pollution caused by agriculture and the ethical treatment of
animals. To provide an example of this change, one might mention environmental pro-
grams and guides on “advantageous forms of horticulture”. Due to these new programs and
guides, every member of MTK knows what the term “environmentally friendly produc-
tion” refers to. 

Fourthly, in contrast to the situation at the beginning of the 1980s, members of MTK are
now aware of the environmental harms caused by agriculture. However, ways of solving
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these environmental problems are still hotly contested. Harmful agricultural emissions are
now controlled both nationally and at the level of the EU. MTK has continuously tried to
influence national policy such that national norms should not be stricter than those of the
EU. This is a point where the views of environmental policy makers and MTK are still
rather far from each other. One example of this is the application of the union’s nitrate
directive in Finland.

Fifthly, during the period under investigation, MTK has stressed the significance of
national and renewable energy sources. This attitude can be interpreted as purely instru-
mental: the use of national energy sources (peat, waste wood and wood in general) has tra-
ditionally constituted an extra source of income for the agricultural population. This inter-
pretation is supported by the fact that Maataloustuottaja regards peat as a renewable source
of energy despite its slow renewal rate and its function as a store of carbon dioxide. As for
nuclear energy, MTK has not expressed a firm commitment either in favour of or against
building new nuclear energy plants in Finland. MTK’s interests – bearing in mind the fact
that forestry tends to be intertwined with agriculture – are closely connected to the interests
of the forest industry, which is a vocal supporter of nuclear energy. Hence, MTK is acqui-
esced to building new nuclear plants, if no other energy sources are available for the needs
of the national forest industry.

Having studied changes in the attitudes of MTK, the next question is what has remained
constant in the environmental views of the organization? Firstly, the organization has con-
tinuously stressed its autonomy as well as that of the agricultural sciences in diagnosing and
defining environmental problems in agriculture. Thus, MTK considers itself to be the best
practical expert in these matters, along with agricultural and forestry science and farmers.
This is illustrated by the green colour in the flag and banners of the organization that are
mentioned, for example, in “the march of the agricultural producers”. One of the central
discourses of MTK involves seeing farmers as stewards of the countryside even in issues
of conservation. Other people, such as representatives of environmental administration and
various movements as well as all city-dwellers, are considered as alienated from agriculture
and the countryside, which explains why environmental policies are often viewed as a fail-
ure. This attitude, referred to as “stewardship discourse” by environmental sociologists, is
reflected in articles carried by Maataloustuottaja up to the present day. Despite its defen-
sive nature, this discourse may offer an unexploited potential for developing the dialogue
between MTK and environmentalists.

Secondly, the agricultural policies of MTK and the EU entail a strong commitment,
based on peasant ideology, to “family farming” which, despite its elusive definition, is
offered as a basic strategy for solving environmental problems in agriculture. The concept
of family farming first emerged in discussions on food prices: family farms were used as a
central benchmark in negotiations on product prices and agricultural subsidies. The inter-
ests of larger scale farming were embedded into this discourse to make them more palatable
to the rest of society. The concept of family farming concept has enabled the portrayal of
agriculture as a homogenous totality. Ironically, this total view of agriculture has later been
criticized by MTK in the context of environmental policy issues. However, family farming
has attracted new attention in recent discussions about the quality of food and the locality
of agricultural production and consumption. In principle, local production and consump-
tion of food is regarded as an environmentally positive aspect; the idea being that small
farms make it easier to monitor agricultural practices and the treatment of farm animals.
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Although these are central concerns in sustainable agriculture, they do not always consti-
tute a sufficient or a necessary condition for environmentally friendly agriculture. This is
attested by the fact that the recent outbreak of food-and mouth disease in European cattle
has sometimes been accrued to the rise of large-scale farming. This is not the case, how-
ever. On the contrary, the disease has not been detected in Finland since the 1950s, the hey-
day of small farms.

The scale of agricultural production as indicated by the amount of average arable land
per farm has continually expanded in Finland, especially after the country joined the EU,
where arable land and the number of livestock is used as a basis for the payment of subven-
tions. Since then, even the amount of rented land has increased in Finland, although renting
has been rather an exceptional practice after the 1920s. Significantly, also the number of
cattle per farm has increased. 

Thirdly, the ideology of family farming is nowadays part of criticism raised against
more extensive forms of farming. It is commonly acknowledged that, in terms of the envi-
ronment, extensive farming with the application of gene technology and the use of antibi-
otics and hormones (accepted neither in Finland nor in the EU) in beef and milk production
and the extensive use of fertilizers and pesticides in horticulture, is often a risky business.
MTK’s attitude to the enlargement and intensification of agriculture is contradictory. On
one hand, it speaks up for the traditional family and small farm ideology. On the other hand,
large-scale farming is seen as a necessary element in a more economically effective and
internationally competitive production.

Fourthly, the thrust on ”pure” and ”less-polluted” nationally produced food stuffs has
been strong in Finland. This discourse, capitalized in the marketing of Finnish food, is
apparently based on alarming news about the application of gene technology, antibiotics
and hormones and new epidemics like BSE. Although based largely on faith, the discourse
has gradually brought more attention to the quality of food. However, this marketing strat-
egy is not without risks, since the outbreak of a serious disease might endanger the prevail-
ing conception of the purity of Finnish food.

Fifthly, MTK has continually relied on the conception that the Finnish environmental
policy is lead by certain political groupings, earlier by the socialists and recently also by
the greens. Also the urban cadres of all parties, including the Finnish Center Party and the
National Coalition Party, who have traditionally had close ties with MTK, are criticized as
conformers. MTK has tended to view itself, agriculture and the countryside as targets of a
political witch-hunt by the parties or the fractions mentioned above. MTK feels that envi-
ronmental policies are targeted almost exclusively at agriculture and the countryside, since
the regulation of industrial emissions and the management of wastewaters produced by
population centers are politically more difficult to implement. The integration of agricul-
tural and environmental policy is seen as necessary. Perhaps the representatives of the
countryside should be heard more receptively in the development of environmental poli-
cies. In certain cases, the traditional “control and monitor” type of policy should be desisted
and more collaborative form of “post-ecologist” policy and planning should be adopted.
Examples of the “control and monitor” policy include the shore conservation and Natura
2000 programme. There were problems, for example, in the execution of these pro-
grammes. The obligatory public hearings in the shore conservation programme were
arranged in August when farmers were busy with harvesting. Besides, MTK ascertained,
the social assessment of Natura 2000 programme was inadequately implemented. The hear-
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ings were insufficiently prepared, the maps used were vague and the justifications for the
conservation of certain areas were insufficient. Moreover, the hearings were accused of
being superficial and mistimed, as they were carried out in the spring when farmers were
sowing their seeds and filling out their application forms for EU subsidies. These incidents
can, of course, be accidental rather than purposeful. If accidental, however, they bear wit-
ness to a lack of knowledge of agricultural conventions. If the decision-makers aimed at
paying genuine attention to the interests of the people who live in the countryside and tried
to find out what they thought about the programmes, their intensions failed. 

The points above are closely connected to the other discourses of MTK: the dichotomy
between town and country, the estrangement of environmental administration from agricul-
tural practices and the idea of “forced” conservation and “countryside as an outdoor
museum”. All of these frictions are connected to a lack of dialogue between MTK and envi-
ronmental administration. MTK has traditionally resented outside interference in agricul-
tural issues, especially since the foundation of the Finnish Ministry of the Environment. On
the other hand, environmental administrators have perhaps had an insufficient knowledge
of agricultural practices and the problems of the countryside. There might also be a ques-
tion of seeing all agricultural issues in terms of “the agro-industrial complex” which has
traditionally had a rather hegemonic position in Finnish politics – even in the environmen-
tal politics of the past few decades. This can be interpreted as a power contest between the
two blocs: MTK in one corner and the environmentalists and their allies in the other. This
interpretation is supported by MTK’s view of environmental policy as part of power poli-
tics.

If this is still the case, it is time to reconsider these opposite conceptions. On one hand,
the influence of external forces has driven agriculture into deep problems, resulting in the
abandonment of farming and an outmigration from the countryside. At same time, MTK’s
position at the core of the agricultural bloc has essentially weakened, even if this trend is
not evident in its rhetoric. Thus, if the social sustainability of the countryside is going to be
taken care of, issues surrounding agriculture and the countryside should be more carefully
considered by environmental policy makers. On the other hand, the environmental issues
of agriculture have to be treated more seriously than ever. 

While MTK and the agricultural population of Finland have taken a reserved and critical
stance toward environmental protection, their attitude toward environmental problems and
their solution is not in principle involuntary. The organization has recognized the serious-
ness of these problems and is ready to take part in solving them, provided that these solu-
tions do not threaten the self-reliance and the instrumental interests of its members. It can
be concluded that the attitudes of farmers have been based at least partly on defending their
life style and partly on their practical and instrumental interests, rather than on an ideolog-
ical disagreement with environmentalism.



Kirjallisuus

Tutkimuksen kohteena käytetyt lähteet

Adam B (2000) The temporal gaze: the challenge for social theory in the context of GM food. The
British Journal of Sociology 51 (1): 125–142.

Alanen I (1991) Miten teoretisoida maatalouden pientuotantoa. Jyväskylä Studies in Education, Psy-
chology and Social Research 81. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Alphandéry P & Fortier A (2001) Can a Territorial Policy be Based on Science Alone? The System
for Creating the Natura 2000 Network in France. Sociologia Ruralis 41 (3): 311–328.

Apte M & Katona-Apte J (1986) Diet and Social Movements in American Society: The Last Two
Decades. In: Fenton A and Kisbán E (eds) Food in Change. Eating Habits from the Middle Ages
to the Present Day. John Donald Publishers in association with the National Museums of Scotland,
Edinburgh.

Arman K ja Pettersson B (1983) [alkup. 1979]. Biodynaaminen viljely. Vaihtoehtoinen viljelymuoto.
Suomentanut Iiri Fagerholm, asiasisällön tarkastanut Antti Viitanen. Biodynaaminen Yhdistys –
Biodynamiska Föreningen ry., Jyväskylä.

Arnold R (1987) Ecology Wars: Environmentalism As if People Mattered. The Free Enterprise Press,
Bellevue WA.

Aspers P (1999) Recension av Ian, Hacking (1999) The Social Construction of What? Harvard Uni-
versity Press, Cambridge (Mass.). Sociologisk Forskning 1999 (2): 123–126.

Asplund D & Nikku P & Savolainen M (1999) Bioenergy Research Programme. Final Report 1993–
1998. Publications 30. Science Park Ltd., Jyväskylä.

Attaran A & Maharaj R (2000) DDT for malaria control should be banned. The British Medical Jour-
nal 321 (2): 1403–1405.

Azevedo J (1997) Mapping Reality: An Evolutionary Realist Methodology for the Natural and Social
Sciences. State University of New York Press, Albany.

Bailey R (2000) Preservation Instincts. A book review on Huber P (1999) Hard Green: Saving the
Environment From the Environmentalists: A Conservative Manifesto. Basic Books, New York.
Reason Online, February 2000 [viitattu 3.2.2000]. Saatavana html-muodossa: <URL: http://
www.reasonmag.com/0002/bk.rb.preservation.html>.

Ball RA & Lilly JR (1982) The Menace of Margarine: The Rise and Fall of A Social Problem. Social
Problems 29 (5): 488–497.

Barry J (1999) Rethinking Green Politics. Nature, Virtue and Progress. Sage Publications, Lon-
don-Thousand Oaks-New Delhi.



373
Barthelemy PA (1999) Changes in Agricultural Employment. In: The European Commission: Agri-
culture, Environment, Rural Development: Facts and Figures – A Challenge for Agriculture. EU-
ROSTAT, the Agriculture DG and the Environment DG [viitattu 24.9.1999]. Saatavana
htm-muodossa: <URL: http://europa.eu.int/comm/dg06/envir/report/en/index.htm>.

Beck U (1990) Riskiyhteiskunnan vastamyrkyt. Organisoitu vastuuttomuus. Vastapaino, Tampere.
Beck U (1995) Politiikan uudelleen keksiminen: kohti refleksiivisen modernisaation teoriaa. Teok-

sessa: Beck U & Giddens A & Lash S (1995) Nykyajan jäljillä. Refleksiivinen modernisaatio.
Vastapaino, Tampere, s 11–82.

Bergesen A & Parisi L (1997) Discovering the Environment. Journal of World-Systems Research 3
(3): 364–368 [viitattu 26.1.2000]. Saatavana htm-muodossa: <URL: http://csf.colorado.edu/wsys-
tems/jwsr/vol3/v3n3a0.htm>.

Berninger K & Tapio P & Willamo R (1996) Ympäristönsuojelun perusteet. Gaudeamus, Helsinki. 
Bhaskar R (1997) [alkup. 1975]. A Realist Theory of Science. 2nd edition. Verso Classics, London.
Bjerregaard R (1996) Editorial. Natura 2000. European Commission DG XI’s Nature Newsletter. Is-

sue 1, May 1996.
Blann K (2001) A Book Review: Coughenour CM and Chamala S (2000) Conservation Tillage and

Cropping Innovation: Constructing the New Agriculture. Iowa State University Press, Ames, Io-
wa, USA. Conservation Ecology [online] 5 (2) [viitattu 23.10.2001]. Saatavana html-muodossa:
<URL: http://www.consecol.org/vol5/isss2/art2>.

Blühdorn I (2000) Ecological Modernization and Post-Ecological Politics. In: Gert Spaargaren G,
Mol APJ and Buttel FH (eds) (2000) Environment and Global Modernity. SAGE Studies in Inter-
national Sociology 50. Sponsored by the International Sociological Association (ISA). SAGE,
London – Thousand Oaks – New Delhi, p 209–225, p 8–32.

Borg O ja Hoskola H (1984) Valtuutus viljelijöiltä: tutkimus MTK:n jäsenkunnan rakenteesta sekä
järjestö- ja tulopolitiikkaa koskevista mielipiteistä. Projektiin “Edustuksellisen kansanvallan ja
parlamentaarisen demokratian toimivuus Suomessa” (Pardem) kuuluva tutkimus. Tampereen yli-
opisto, politiikan tutkimuksen laitos, Tutkimuksia  78. Tampereen yliopisto, Tampere.   

Borg O ja Harisalo R (toim) (1988) Vihreä politiikka: empiirisiä tutkimuksia aktivisteista, kannatta-
jista ja poliittisesta toiminnasta. Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, Tutkimuksia
95, Tampereen yliopisto, Tampere.

Boston T (1999) Exploring Anti-Environmentalism in the Context of Sustainability. Electronic Green
Journal [online], Issue 11, December [viitattu 14.2.2000]. Saatavana html-muodossa: <URL: ht-
tp://egj.lib.uidaho.edu/egj11/boston1.html>.

Boyd W & Watts M (1997) Agro-Industry Just-In-Time. The chicken industry and postwar American
capitalism. In: Goodman D & Watts MJ (eds) Globalizing Food. Agrarian Questions and Global
Restructuring. Routledge, London, p 192–225.

Brand K-W (1997) Environmental consciousness and behaviour: the Greening of lifestyles. In: Red-
clift M & Woodgate G (eds) The International Handbook of Environmental Sociology. Edward
Elgar, Cheltenham (UK) and Northampton MA (USA), p 204–217.

Breen SB (2001) Ecocentrism, Weighted Interests and Property Theory. In: Humphrey M (ed) Spe-
cial Issue: Political Theory and The Environment: A Reassessment. Environmental Politics 10 (1):
36–51.

Brown A (1999) Developing Realist Methodology: How New Dialectics Surpasses the Critical Real-
ist Method for Social Sciences. The 3rd International CCR Annual Conference, Örebro University
August 20–22 1999: Conference Papers [viitattu 15.5.2000]. Saatavana html-muodossa: <URL:
http://www.oru.se/org/inst/sam/sociolog/ccr/abstracts.html>.

Bryant JM (2000) On sources and narratives in historical social science: a realist critique of positivist
and postmodernist epistemologies. British Journal of Sociology 51 (3): 489–523.



374
The BSE Inquiry: Findings and Conclusions (iva) The BSE Inquiry Report. Volume 1. A Report to
the Minister of Agriculture, Fisheries and Food; The Secretary of State for Health and the Secre-
taries of State for Scotland, Wales and Northern Ireland. Members of the Committee: Lord Phil-
lips of Worth Matravers (Master of the Rolls), Mrs. June Bridgeman (CB) and Professor Malcolm
Ferguson-Smith (MBChB, FRCPath, FRCP Glasg., FmedSci, FRSE, FRS), UK [online; viitattu
10.12.2001]. Saatavana htm-muodossa: < http://www.bse.org.uk/report/index.htm>

The BSE Inquiry: The Early Years 1986–88 (ivb) The BSE Inquiry Report. Volume 3. A Report to
the Minister of Agriculture, Fisheries and Food; The Secretary of State for Health and the Secre-
taries of State for Scotland, Wales and Northern Ireland. Members of the Committee: Lord Phil-
lips of Worth Matravers (Master of the Rolls), Mrs. June Bridgeman (CB) and Professor Malcolm
Ferguson-Smith (MBChB, FRCPath, FRCP Glasg., FmedSci, FRSE, FRS), UK [online; viitattu
10.12.2001]. Saatavana htm-muodossa: < http://www.bse.org.uk/report/index.htm>

The BSE Inquiry: Livestock Farming (ivc) The BSE Inquiry Report. Volume 12. A Report to the Min-
ister of Agriculture, Fisheries and Food; The Secretary of State for Health and the Secretaries of
State for Scotland, Wales and Northern Ireland. Members of the Committee: Lord Phillips of
Worth Matravers (Master of the Rolls), Mrs. June Bridgeman (CB) and Professor Malcolm Fer-
guson-Smith (MBChB, FRCPath, FRCP Glasg., FmedSci, FRSE, FRS), UK [online; viitattu
10.12.2001]. Saatavana htm-muodossa: < http://www.bse.org.uk/report/index.htm>

Bullard RD (1990) Dumping in Dixie. Race, Class, and Environmental Quality. Westview Press,
Boulder Co.

Bunge M (1979) [alkup. 1959] Causality and Modern Science. 3th renewed edition. Dover, New
York.

Buonnano L & Zablotney S & Keefer R (2001) Politics versus Science in the Making of a New Reg-
ulatory Regime for Food in Europe. European Integration online Papers (EioP) 5: 12 [viitattu
15.10.2001]. Saatavana html- ja pdf-muodoissa: <URL: http://eiop.ot.at/eiop/texte/
2001-012a.htm>.

Burningham K & Cooper G (1999) Being Constructive: Social Constructionism and the Environ-
ment. Sociology 33 (2): 297–316.

Buttel FH (2000) Classical Theory and Contemporary Environmental Sociology: some reflections on
the antecedents and prospects for reflexive modernization theories in the study of environment and
society. In: Spaargaren G, Mol APJ and Buttel FH (eds) Environment and Global Modernity.
SAGE Studies in International Sociology 50. Sponsored by the International Sociological Asso-
ciation (ISA). SAGE, London – Thousand Oaks – New Delhi, p 17–39.

Börzel T (1997) What’s So Special About Policy Networks? – An Exploration of the Concept and Its
usefulness in Studying European Governance. European Integration online Papers (EioP) 1, No.
16. Saatavana html- ja pdf-muodoissa: <URL: http://eiop.or.at/eiop/texte/1997-016a.htm>. 

Callebaut W & Stotz K (1998) Book Review: Azevedo, Jane (1997) Mapping Reality: An Evolution-
ary Realist Methodology for the Natural and Social Sciences. State University of New York Press,
Albany. American Journal of Sociology 103 (6): 1768–1770.

Castells M (2000) Materials for an exploratory theory of the network society. The British Journal of
Sociology 51 (1): 5–24.

Catton WR & Dunlap RE (1978) Environmental Sociology: A New Paradigm. American Sociologist
13 (1): 41–49.

Catton WR and Dunlap RE (1980) A New Ecological Paradigm for Post-Exuberant Sociology. Amer-
ican Behavioral Scientist 24 (1): 15–47.

Collins R (1988)  Theoretical Sociology. Harcourt Brace Jovanovich, San Diego.
Conrad J (1988) Präventive Umweltpolitik im Agrarsektor. Optionen und Restriktionen. Im: Simonis

UE (Hg) (1988) Präventive Umweltpolitik. Schriften des Wissenschaftzentrums Berlin für Sozial-
forschung – Forschungsschwerpunkt Technik, Arbeit, Umwelt. Campus Verlag, Frankfurt und
New York, s 227–243.



375
Delanty G (1997) Social Science. Beyond Constructivism and Realism. Series: Concepts in the Social
Sciences. Series editor: Parkin F. Open University Press, Buckingham.

Dickens P (1996) Reconstructing Nature: Alienation, Emancipation and the division of Labour.
Routledge, London.

Dockered B (1995) Kohti maailman puhtainta maataloutta. Käännös: Esko Hamilo. Teoksessa:
Skurnik, Samuli (toim) Suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa. Heikki Haavisto 60 vuotta
20.8.1995. Pellervo-Seura ry ja Kirjayhtymä Oy, Helsinki, s 155–161.

Eder K (1996) The Insitutionalisation of Environmentalism: Ecological Discourse and the Second
Transformation of the Public Sphere. In: Lash S & Szerszynski B & Wynne B (eds) Risk, Envi-
ronment & Modernity. Towards a New Ecology. SAGE Publications, London-Thousand
Oaks-New Delhi, p 203–233.

Elliott L (1998) The Global Politics of the Environment. MacMillan  Press Ltd., Houndmills – Bas-
ingstoke – Hampshire – London. 

Energia 2010 – teknologian arviointi (2001) Delfoi-paneelitutkimus tulevaisuuden energiavalinnois-
ta. Tulevaisuusvaliokunta, Teknologian arviointeja 10. Eduskunnan kanslian julkaisu 8/2001,
Helsinki. 

Engels, Friedrich (1940) [1874–80]. The Dialectics of Nature. International, New York.
The Environmental Impact of Dairy Production in the EU: Practical Options for the Improvement of

the Environmental Imapact (2000) Final Report for European Commission (DGXI). Submitted by
CEAS Consultants (Wye) Ltd, Centre for European Agricultural Studies and The European Forum
on Nature Conservation and Pastoralism. CEAS 1779/BDB. 

Environmental pressure indicators for the EU (2001) Data 1985–98. Eurostat, Theme 8: Environment
and Energy. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Epäilys N (2001) Liminganlahden alue kehyksissä: Metsästäjien ja lintuharrastajien luontosuhde,
ympäristötietoisuus, alueen käytön intressit ja tulkinnat alueen käytöstä. Lisensiaatintyö. Kasva-
tustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

Eurojyvä (2000) Maatilat Suomessa ja EU:ssa. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus,
Helsinki.

Fletcher KE & Sigismund Huff A (1994)  Argument Mapping. In: Sigismund Huff A (ed) Mapping
Strategic Thought. Reprinted. John Wiley and Sons, Chichester - New York - Brisbane - Toronto
– Singapore, p 355–376.

Foddy W (1998) An Empirical Evaluation of In-Depth Probes Used to Pretest Survey Questions. So-
ciological Methods & Research 27 (1): 103–133.

Forsyth T (2001) Critical Realism and Political Ecology. In: López J and Potter G (eds) After Post-
modernism. An Introduction to Critical Realism. The Athlone Press, London and New York, p
146–154.

Foster JB (1999) Marx’s Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociol-
ogy. American Journal of Sociology 105 (2): 366–405.

Foster JB (2000) Marx’s Ecology. Materialism and Nature. Monthly Review Press, New York.
Foster JB & Burkett P (2000) The Dialectic of Organic/Inorganic Relations, Marx and the Hegelian

Philosophy of Nature. Organization & Environment 13 (4): 403–425.
Frank DJ & Hironaka A & Schofer E (2000) The Nation-State and the Natural Environment over the

Twentieth Century. American Sociological Review 65 (1): 96–116.
Gamson WA & Modigliani A (1989) Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Con-

structionist Approach. American Journal of Sociology 95 (1): 1–37.
Glaser BG (1998) Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Sociology Press, Mill Valley

CA.
Goodman D (2001) Ontology Matters: The Relational Materiality of Nature and Agro-Food Studies.

Sociologia Ruralis 41 (2): 182–200.



376
Granberg L (1989) Valtio maataloustulojen tasaajana ja takaajana. Bidrag till kännedom av Finlands
natur och folk, 138. Societas Scientiarum Fennica, Helsinki. 

Granberg L (1996) Jäähyväiset sosiaaliselle politiikalle? Maaseudun Uusi Aika 4 (1): 64–67.
Granberg L (1999) The Emergence of Welfare State Rationality in Finnish Agricultural Policy. So-

ciologia Ruralis 39 (3): 311–327.
Grant W (1997) The Common Agricultural Policy.The European Union Series. General Editors: Neil

Nugent, William E. Paterson and Vincent Wright. Macmillan Press Ltd., Houndmills and London.
Gregory P & Mayerfeld Bell M & Jarnakin S & Bauer D (2000) Coming Back Across the Fence: Mas-

culinity and the Transition to Sustainable Agriculture. Rural Sociology 65 (2): 215–233.
Gunter VJ & Harris CK (1998) Noisy Winter: The DDT Controversy in the Years before Silent

Spring. Rural Sociology 63 (2): 179–198. 
Haavio A ja Järvikoski T (1990) Ympäristökysymykset ja yhteiskunnallinen konsensus. Julkaisussa:

Kivinen O (toim) Muutoksen pysyvyys – sosiologisia näkökulmia yhteiskuntaan. Turun yliopis-
ton julkaisusarja C, Osa 83.Turun yliopisto, Turku, s 233–247.

Hajer MA (1996) Ecological Modernization as Cultural Politics. In: Lash S & Szerszynski B & Wyn-
ne B (eds) (1996) Risk, Environment & Modernity. Towards a New Ecology. SAGE Publications,
London - Thousand Oaks - New Delhi, 246–268.

Hajer MA (1997 [orig. 1995]) The Politics of Environmental Discourse. Ecological Modernization
and the Policy Process. Clarendon Press, Oxford.

Hammersley M (1996) A Book Review: Holstein JA & Miller G (eds) (1993) Reconsidering Social
Constructionism: debates in social problems theory. Aldine de Gruyter, New York and Sarbin TR
& Kitsuse JI (eds) (1994) Constructing the Social. Sage, London. Reviewing Sociology 9 (3).

Hannigan JA (1995) Environmental Sociology. A Social Constructionist Perspective. Series: Envi-
ronment and Sociology. Edited by Steven Yearley. Routledge, London and New York.

Harré Rom - Brockmeier J - Mühlhäusler P (1999) Greenspeak. A Study of Environmental Discourse.
SAGE Publications, Thousand Oaks - London - New Delhi.

Harvey D (1999) The Environment of Justice. In: Fischer F and Hajer MA (eds) Living with Nature.
Environmental Politics as Cultural Discourse. Oxford University Press, Oxford, p 153–185.

Hau P & Joaris A (1999) Organic Farming. In: The European Commission. Agriculture, Environ-
ment, Rural Development: Facts and Figures – A Challenge for Agriculture. EUROSTAT, the Ag-
riculture DG and the Environment DG [viitattu 24.9.1999]. Saatavana htm-muodossa: <URL: :
http://europa.eu.int/comm/dg06/envir/report/en/index.htm>.

Hayes BC & Marangudakis M (2001) Religion and attitudes towards nature in Britain. The British
Journal of Sociology 52 (1): 139–156.

Hayles NK (1995) Searching for Common Ground. In: Soulé ME & Lease G (eds). Reinventing Na-
ture? Responses to Postmodern Deconstruction. Island Press, Washington D.C. and Covelo CA,
p 47–63.

Heinze RG. & Voelzkow H (1993) Organizational Problems for the German Farmers’ Association
and Alternative Policy Options. Sociologia Ruralis XXXIII (1): 25–41.

Heiskala R (toim) (1993a) Materiaalia ympäristötietoisuudesta. OSA 1: Helsingin sanomat, Suomen
kuvalehti ja Suomen luonto vuosina 1951–90. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen monis-
teita, no. 55. Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto, Helsinki.

Heiskala R (1993b) Yhteiskunnalliset ohjausmekanismit ja ympäristöongelma. Sosiologia 30 (2):
97–111.

Heiskala R (1994) Sosiaalinen konstruktionismi. Teoksessa: Heiskala R (toim) Sosiologisen teorian
nykysuuntauksia. Gaudeamus, Helsinki.

Heiskala R (1999) Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateorias-
sa. Gaudeamus, Helsinki.

Heller A (1984) Everyday Life. Routledge & Kegan Paul, London.



377
Hemilä K (1999) The EU perspective on agricultural trade liberalization in the WTO: position taken
by EU ministers of agriculture. In: Josling T, Doornbos G, Tangermann S and Hemilä K (1999)
Pellervo Economic Research Institute Seminar: “Millenium Round of WTO Negotiations and In-
ternational Agricultural Trade”. November 5, 1999, Helsinki, Finland. Pellervo Economic Re-
search Institute Working Papers N:o 26 (November 1999). Pellervo Economic Research Institute,
Helsinki, p 73–80.

Hildén M jm. (1998) Natura 2000 –verkoston vaikutusten arviointi. Suomen ympäristö 201. Suomen
Ympäristökeskus, Helsinki.

Hoevenagel R - de Kok R - van Noort E (1999) Study on European Union wide Regulatory frame-
work for levies on pesticides. Commisioned by European Commission/DG XI. EIM/Haskoning,
Zoetermeer, 15 July, 1999 [viitattu 15.2.2000]. Saatavissa htm-muodossa: <URL: http://eu-
ropa.eu.int/comm/environment/enveco/studies2.htm#2>.

Huber P (1999) Hard Green: Saving the Environment From the Environmentalists: A Conservative
Manifesto. Basic Books, New York.

Huvinen H (1989) Viljanviljelijöiden asenteista kansainvälisyyteen, vihreisiin teknologioihin, au-
tomaatioon ja teknisiin saavutuksiin. Helsingin yliopiston neuvontaopin ja täydennyskoulutuksen
keskus, Julkaisuja n:o 24, Helsinki.

Hyyryläinen T ja Kallio V (1997) Voimaton ja vallaton viljelijäväestö hyvinvointivaltion katkokses-
sa. Maaseudun Uusi Aika 5 (1): 80–87. 

Jalonen Kimmo (toim.) (1999) Myrkyn kylvöä vai puhdasta luontoa – maaseutu, ympäristö, historia.
Turun yliopiston Historian laitoksen julkaisuja 50, Turku.

Jamison A (1996) The Shaping of the Global Environmental Agenda: The Role on Non-Governmen-
tal Organizations. In: Lash S & Szerszynski B & Wynne B (eds) Risk, Environment & Modernity.
Towards a New Ecology. SAGE Publications, London - Thousand Oaks - New Delhi, p 222–235.

Jamison A (2001) Environmentalism in an Enterpreneurial Age: Reflections on the Greening of In-
dustry Network. Journal of Environmental Policy & Planning 3: 1–13.

Joas M (2001) Reflexive Modernization of Environmental Administration in Finland. Essays of In-
stitutional and Policy Change within the Finnish National and Local Environmental Administra-
tion. Åbo Akademi University Press, Åbo.

Johansson B & Lind M (1999) Bunge vs. Bhaskar. Några kritiska reflektioner kring “nya” teoriers
originalitet. Sociologisk Forskning (2): 177–187.

Jokinen A (1999) Vakuuttelevan ja suostuttelevan retoriikan analysoiminen. Teoksessa: Jokinen A &
Juhila K & Suoninen E (1999) Diskurssianalyysi liikkeessä. Vuorovaikutus, toimijuus ja kulttuuri
empiirisen tutkimuksen haasteina. Vastapaino, Tampere, s 126–159.

Jokinen P (1995a) Tuotannon muutokset ja ympäristöpolitiikka. Ympäristösosiologinen tutkimus
suomalaisesta maatalouden ympäristöpolitiikasta vuosina 1970–1994. Turun yliopiston julkaisu-
ja, Sarja C, Osa 116. Turun yliopisto, Turku.

Jokinen P (1995b) Moderniuden ympäristösosiologia. Teoksessa: Jokinen P & Järvikoski T & Ran-
nikko P (1995) Näkökulmia ympäristösosiologiaan. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuk-
sen julkaisuja A:33. Turun yliopisto, Turku, s 39–64.

Jokinen P (1998) The Principles and Practices of Ecological Modernisation in Agri-environmental
Regulation. In: Erola J & Räsänen P & Suoninen M (eds.) Approaching Society – From Theoret-
ical to Empirical Sociology. Sociological Discussions B 32. Department of Sociology, University
of Turku, Turku, p 56–77.

Jokinen P (1999) Changes and Prospects in Finnish Agri-environmental Policy. Maaseudun Uusi
Aika/New Rural Policy, Finnish Journal of Rural Research and Policy (English Supplement) 7 (2):
42–49.

Jurvansuu I (2000) Naisten visio ja strategiat maaseudulla. Julkaisussa: Högbacka R ja Trast T (toim)
Monessa mukana. Näkymiä naisten työhön ja elämään maaseudulla. Maaseutupolitiikan naisryh-
män julkaisu. Sisäasianministeriön Kuntaosasto, Helsinki, s 145–151.



378
Jänicke M (1988) Ökologische Modernisierung. Optionen und Restriktionen präventiver Umwelt-
politik. Im: Simonis UE (Hg) Präventive Umweltpolitik. Schriften des Wissenschaftzentrums
Berlin für Sozialforschung – Forschungsschwerpunkt Technik, Arbeit, Umwelt. Campus Verlag,
Frankfurt & New York, s 13–26.

Järvikoski T (1980) Den finska miljörörelsens utveckling. Natur och samhälle (3–4): 130–137.
Järvikoski T (1991) Ympäristöliike suomalaisessa politiikassa. Teoksessa: Massa I ja Sairinen R

(toim) Ympäristökysymys. Ympäristöuhkien haaste yhteiskunnalle. Gaudeamus, Helsinki, s 162–
179.

Järvikoski T (1993) Luonnonsuojelu ennen ympäristönsuojelua. Katsaus suomalaisen luonnonsuoje-
lun varhaiseen aatteelliseen ja osin toiminnalliseenkin kehitykseen. Julkaisussa: Jokisalo J ja
Väyrynen K (toim) Ympäristökysymysten yhteiskunnallisia ja eettisiä näkökulmia. Aate- ja oppi-
historian tutkimuksia no. 25. Historian laitos, Oulun yliopisto, Oulu, s 5–32.

Järvikoski T (1995) Young people as actors in the environmental movement. YOUNG, Nordic Jour-
nal of Youth Research (3): 80–93.

Järvikoski T (1996) The Relation of Nature and Society in Marx and Durkheim. Acta Sociologica 39
(1): 73–86.

Järvikoski T & Kemppainen T (1991) Ammattiryhmät ja ympäristökysymys. Oulun yliopiston kas-
vatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 81/1991. Oulun yliopisto, Oulu.

Kahelin J (1991) Marginaalisesta ympäristöpolitiikasta ekokulttuuriin. Teoksessa: Massa I ja Sairin-
en R (toim) Ympäristökysymys. Ympäristöuhkien haaste yhteiskunnalle. Gaudeamus, Helsinki, s
248–264.  

Kaikkonen R ja Katajamäki H (1996) VIP-vieras: Heikki Haaviston haastattelu. Perinteisellä työllä
synkkä ennuste: Maaseutu selviää vain uudella yrittämisellä. Maaseudun Uusi Aika 4 (1): 54–63.

Kailo K (2000) Karhu, naiset ja suomalainen luontosuhde kestävän kehityksen pohjana. Kaltio 56 (2):
51–56.

Kakkuri-Knuuttila M-L (1998) Retoriikka. Teoksessa: Kakkuri-Knuuttila M-L (toim) Argumentti ja
kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus, Helsinki, s 233–272.

Kakkuri-Knuuttila M-L ja Ylikoski P (1998) Merkitys ja tulkinta. Teoksessa: Kakkuri-Knuuttila M-L
(toim) Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus, Hel-
sinki, s 24–33.

Kaljonen M (2000a) Viljelijänäkökulmia ympäristönhoidosta. Tuottajien sitoutuminen maatalouden
ympäristöohjelmaan. Suomen ympäristö 400. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Kaljonen M (2000b) Maatalouden ympäristöohjelman tehokkuudesta ja tuottajien sitoutumisesta.
Maaseudun Uusi Aika 8 (1): 23–32.

Kallio V (1998) Luomu EU-Suomessa. Helsingin yliopiston, Maaseudun tutkimus- ja koulu-
tuskeskuksen julkaisuja 60, Mikkeli.

Kaltoft P (2001) Organic Farming in Late Modernity: At the Frontier of Modernity or Opposing Mo-
dernity? Sociologia Ruralis 41 (1): 146–158.

Kananen I (1986) MTK ja Suomen maatalouspolitiikka. Elintarvikepulasta omavaraisuuteen 1917–
1949. Kirjayhtymä, Helsinki.

Kantola J & Långvik M & Nylander M & Pälsi S & Salminen H (1993) Helsingin Sanomien pääuuti-
set. Julkaisussa: Heiskala R (toim) Materiaalia ympäristötietoisuudesta 1: Helsingin Sanomat,
Suomen Kuvalehti ja Suomen Luonto vuosina 1951–90. Helsingin yliopiston sosiologian laitok-
sen monisteita No. 55, 1993. Helsinki, 6–21.

Karjalainen E (1979) Kotona maalla. Suomen Luonto 38 (7–8): 371–373.
Katila S (1996) There is an environmental demand for ecological farming but where is the supply?

In: Kivisaari S & Lovio R (toim) Bright Ideas? Environmental Management in Finnish Perspec-
tive. Helsinki School of Economics and Business Administration B-164, Helsinki, p 108–119.



379
Kay A (2000) Towards a Theory and the Reform of the Common Agricultural Policy. European In-
tegration online Papers (EioP) 4: 9 [viitattu 17.7.2000]. Saatavissa htm-muodossa: <URL: http://
eiop.or.at/eiop/texte/2000-009a.htm>.

Keskitalo-Foley S (2000) Naisia pohjoisella maaseudulla. Julkaisussa: Högbacka R ja Trast T (toim)
Monessa mukana. Näkymiä naisten työhön ja elämään maaseudulla. Maaseutupolitiikan naisryh-
män julkaisu. Sisäasianministeriön Kuntaosasto, Helsinki, s 113–127.

Kiijärvi S (2002) Paljon melua Naturasta. Mtk:n rooli Natura 2000 -konfliktissa. Jyväskylän yliopis-
ton julkaisuja 69/2002. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Klintman M (1999) Who Can Learn What about Nature. The 3rd International CCR Annual Confer-
ence, Örebro University August 20–22 1999: Conference Papers [viitattu 14.1.2000]. Saatavissa
html-muodossa: <URL: http://www.oru.se/org/inst/sam/sociolog/ccr/abstracts.html>.

Koikkalainen K ja Nikander A (2000) Elintarviketuotanto Suomessa. Julkaisussa: Grönroos J ja Sep-
pälä J (toim) Maatalouden tuotantotavat ja ympäristö. Suomen ympäristö 431, Luonto ja luonnon-
varat. Suomen ympäristökeskus, Helsinki, s 27–36.

Konttinen E (1996) Ympäristön muodostuminen yhteiskunnalliseksi kysymykseksi 1980-luvun tait-
teen murroksessa. Sosiologia 33 (4): 270–284.

Konttinen E & Peltokoski J (2000) Ympäristöprotestin neljännen aallon sielunmaisema. Sosiologia
37 (2): 111–129.

van Koppen CSAK (2000) Resource, Arcadia, Lifeworld. Nature Concepts in Environmental Sociol-
ogy. Sociologia Ruralis 40 (3): 300–318.

Korhonen R ja Tolmunen T (1993) Helsingin Sanomien pilapiirrokset ja ympäristö: kolme maailmaa.
Julkaisussa: Heiskala R (toim) Materiaalia ympäristötietoisuudesta 1: Helsingin Sanomat,
Suomen Kuvalehti ja Suomen Luonto vuosina 1951–90. Helsingin yliopiston sosiologian laitok-
sen monisteita No. 55, 1993. Helsinki, 22–37.

Koskinen K (1995) Ympäristöpolitiikan hallittu rakennemuutos? – Ympäristöpolitiikan rintamalinjat
eduskuntakeskustelussa 1980-luvulla. Teoksessa: Massa I ja Rahkonen O (toim.) Riskiyhteiskun-
nan talous. Suomen talouden ekologinen modernisaatio. Gaudeamus, Helsinki, s 335–354.

Kuisma J ja Haavisto H (1995) Kaupunki ja maaseutu – avoliitto vai susipari? Kunnallisalan Kehit-
tämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 15. Gummerus, Jyväskylä.

Kulha KK (1998) Mahtitalonpoika. Heikki Haaviston matkassa yleislakosta EU:hun. EDITA, Helsin-
ki.

Kumpulainen M (1999) Maan ja talouden välissä. Viisi kertomusta suomalaisen maatilan luontosuht-
een muutoksesta. Maantieteen laitoksen julkaisuja No 5. Joensuun yliopisto Joensuu.

Kämäräinen J ja Haapasalo L (1998) Hyperteksti. Laatiminen ja käyttö oppimisen, tiedonhankinnan
ja kirjallisuuden näkökulmasta. Medusa-Software, Polvijärvi.

Laakso S & Mankkinen T & Pulkkinen P & Tallavaara M (1993) Suomen Kuvalehti. Julkaisussa: He-
iskala R (toim) Materiaalia ympäristötietoisuudesta 1: Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti ja
Suomen Luonto vuosina 1951–90. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen monisteita No. 55,
1993. Helsinki, 38–56.

Laaksonen K (1998) Kiinteän omaisuuden perustuslainsuoja. Tutkimus eräiden erityisesti maaseu-
tukiinteistöihin kohdistuvien oikeudenrajoitusten säätämisjärjestyksestä ja korvattavuudesta.
Kauppakaari Oyj, Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki.

Laurila IP (2000a) Maatalous. Pieniä suosivasta politiikasta suuruuden tavoitteluun. Teoksessa:
Raunio T ja Wiberg M (toim) EU ja Suomi. Unionijäsenyyden vaikutukset suomalaiseen yht-
eiskuntaan. Edita, Helsinki, s 221–242.

Laurila IP (2000b) European model of agriculture. In: Lankoski J (ed) Multifunctional character of
agriculture. Research Reports 241, Agricultural Economics Research Institute, Helsinki, p 59–75.

Lawrence G & McKenzie H & Vanclay F (1997) Rural Restructuring, Genetic Engineering and Aus-
tralian Agriculture: Some Preliminary Observations. Rural Society [online] 2 [viitattu 21.8.2000].
Saatavissa htm-muodossa: <URL: http://www.csu.edu.au/research/crsr/ruralsoc/v2n3p17.htm>.



380
Lehtinen A ja Rannikko P (toim) (1994) Pasilasta Vuotokselle. Ympäristökamppailujen uusi aalto.
Gaudeamus, Helsinki.

Lehtinen J ja Salo MA (2000) Onko luomuviljelijöissä jotain erikoista? Maaseudun Uusi Aika 8 (1):
8–22.

Leino-Kaukiainen P (1994) Luonnonsuojelusta ympäristökysymykseen. Julkaisussa: Kurki-Suonio I
ja Heikkilä M (toim) Kestävän kehityksen edellytykset Suomessa. Imatran Voima Oy:n 60-vuo-
tisjuhlajulkaisu. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki, s 29–101.

Leonardi M & Miraglia M & Onori R & Brera C (1997) ‘Novel Foods’ Regulations: Letting EU Con-
sumers know what’s on the Menu. The ITPS Report 20. SPECIAL ISSUE: Food. December 1997.

Lidskog R (1999) Mot en gränslös demokrati? Politiska responser på globala miljöhot. Sociologisk
Forskning (4): 40–75.

Light A & Katz, E (1996) Introduction. Environmental pragmatism and environmental ethics as con-
tested terrain. In: Light A & Katz, E (eds) Environmental Pragmatism. Environmental Philoso-
phies Series. Edited by Andrew Brennan. Routledge, London and New York, p 1–18.

Liroff R (2000) Commentary: Reduction and elimination of DDT should proceed slowly. The British
Medical Journal 321, (20): 1405–1408.

Lockwood JA (1999) Agriculture and biodiversity: Finding our place in this world. Agriculture and
Human Values 16: 365–379.

Lobley M (2000) A Book Review: Lowe P & Clark J & Seymour S & Ward N (1997) Moralizing the
Environment. Countryside Change, Farming and Pollution. UCL Press, California. European En-
vironment 10, 59–60.

Lowe P & Clark J & Seymour S & Ward N (1997) Moralizing the Environment. Countryside Change,
Farming and Pollution. UCL Press, California.

LRF (1996) Kemiska bekämpningsmedel i Europa. En skrift från LRF, Stockholm.
LRF’s Genteknikpolicy: antagen av riksförbundsstämman (1997)
Luoma P (1993) Maatalous ja ympäristökysymys – lähtökohtia tutkimukselle. ECOCENTER, Oulu.
Luoma P (1995) Ympäristösosiologian näkökulmia. Julkaisussa: Jeronen E (toim) Perustietoa ym-

päristökasvattajalle II. Monitieteinen näkökulma yhteiskunnalliseen, esteettiseen ja eettiseen ym-
päristöön. Oulun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus,  Avoin yliopisto-opetus, Oulu, s 8–29.

Luoma P (1999a) QSR NUD*IST 4.0 -tietokoneohjelma laadullisen tutkimuksen apuvälineenä joh-
datusta ohjelman käyttöön. Opetusmoniste. Käyttäytymistieteiden laitos, Sosiologia ja ympäristö-
tutkimus. Oulun yliopisto, Oulu. (Jakelu: Oulun yliopistopaino)

Luoma P (1999b) The Central Union of Agricultural Producers and the Environmental Issues in Fin-
land. Continuity or Change in the Discourses? Research Network 9: Environment & Society, Ses-
sion VI: Food, environment and biotechnology. Will Europe Work? The 4th European Conference
of Sociology, Amsterdam, 18–21 August 1999. (Abstract in Abstracts (1999) Will Europe Work?
The 4th European Conference of Sociology, Amsterdam, Vrije Universiteit, 18–21 August 1999.
ESA & SISWO/Institute for the Social Sciences, Amsterdam, p 202.

Luoto I - Ruuskanen P - Susiluoma H (1996) Risupartoja vai markkinamiehiä? Tapaustutkimus
Etelä-Pohjanmaan luomutuottajista. Chydenius-Instituutin tutkimuksia 5/1996. Jyväskylän yli-
opisto, Chydenius-Instituutti, Kokkola.

Lähde V (1997) Menneisyyden varjo. Radikaalin ekologisen filosofian kiistoista. Niin & Näin, Filo-
sofinen aikakauslehti 4 (1): 31–35.

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarastrategia 2002 (2001) Uusiutuvien luonnonvarojen kes-
tävä käyttö. MMM:n julkaisuja 8/2001. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki.

Maaseutu – yhteinen asia (1997) Kirjatyöryhmä: Numminen J, Pohtola M, Sipponen K, Tuomi T ja
Väänänen M (pj). Opinion -sarja. Gummerus/Talonpoikaskulttuurisäätiö, Jyväskylä ja Helsinki.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2000) Ihmisten maaseutu – Tahdon maaseutupolitiikka. Maa-
seutupoliittinen kokonaisohjelma vuosille 2001–2004. MMM, Helsinki.



381
Maatilatilastollinen vuosikirja 1998 (1998) SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 1998: 5. Maa- ja metsäta-
lousministeriön tietopalvelukeskus, Helsinki.

Maatilatilastollinen vuosikirja 2000 (2000) SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2000: 15. Maa- ja met-
sätalousministeriön tietopalvelukeskus, Helsinki.

Maatilatilastollinen vuosikirja 2001 (2001) SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2001: 61. Maa- ja met-
sätalousministeriön tietopalvelukeskus, Helsinki.

Maatilarekisteri 1998 (2000) Maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus, Helsinki.
Macnaghten P & Urry J (1998) Contested Natures. SAGE Publications, Thousand Oaks - London -

New Delhi.
Malinen P (2000) Yhdentyvän maaseutupolitiikan eurooppalainen tausta. Teoksessa: Hyyryläinen T

& Rannikko P (toim) Eurooppalainen maaseutupolitiikka. Paikalliset toimintaryhmät maaseudun
kehittäjinä. Vastapaino, Tampere, s 22–45.

Marangudakis M (1998) Ecology as a Pseudo-Religion? Telos, Number 111, Summer: 107–124.
Martínez Alier J (2000) Retrospective Environmentalism and Environmental Justice Movements To-

day. Capitalism, Nature, Socialism. A Journal of Socialist Ecology 11 (4): 45–50.
Massa I (1991) Suunnistus ympäristösosiologiaan. Teoksessa: Massa I ja Sairinen R (toim) Ym-

päristökysymys. Ympäristöuhkien haaste yhteiskunnalle. Gaudeamus, Helsinki, 66–92.
Mat som medicin (1999) Betänkande av Speciallivsmedelsutredningen. Statens Offentliga utrednin-

gar 1999:114. Regeringskansliet, Socialdepartementet, Stockholm.
Mennell S & Murcott A & van Otterloo AH (1992) The Sociology of Food. Eating, Diet and Culture.

SAGE Publications, London – Newbury Park – New Delhi.
Michelsen J (2001) Recent development and political acceptance of organic farming in Europe. So-

ciologia Ruralis 41 (1): 3–20.
Michelsen J - Lynggaard K - Padel S - Foster C (2001) Organic Farming Development and Agricul-

tural Institutions in Europe: A Study of Six Countries. Series: Organic Farming in Europe: Eco-
nomics and Policy, Volume 9. Department of Farm Economics, University of Hohenheim,
Stuttgart.

Miettinen A - Koikkalainen K - Vehkasalo V - Sumelius J (1997) Luomu-Suomi? Maatalouden tuo-
tantovaihtoehtojen ympäristötaloudelliset vaikutukset -projektin loppuraportti. Maatalouden tal-
oudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 83. MTT, Helsinki.

Miljöredovisning för svenskt jordbruk 1996/97 (1997) Statistiska centralbyrån och Lantbrukarnas
Riksförbund, Stockholm [viitattu 11.12.2000]. Saatavana pdf-muodossa: <URL: http://
www.lrf.se/acrobat/Miljo97u.pdf>.

Miller D (1999) Social Justice and Environmental Goods. In: Dobson D (ed) Fairness and Futurity.
Essays on Environmental Sustainability and Social Justice. Oxford University Press, Oxford and
New York, p 151–172.

Milton K (1996) Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in envi-
ronmental discourse. Routledge, London.

Mononen T - Lehto E - Sireni M - Varis E - Silvasti T (1999) Post-terrestriaalinen hampurilainen –
eli nälkäiset maaseutututkijat Lundissa. Maaseudun Uusi Aika 7 (3): 77–82.

Mormont M (1983) The emergence of rural struggles and their ideological effects. International Jour-
nal of Urban and Regional Research 7 (4): 559–575.

MTK:n vuosikirja 1925. (1925) MTK, Helsinki.
MTK:n vuosikertomus 1947 (1947) MTK, Helsinki.
Mudur G (2001) India’s plans to grow GM crops draw flak. The British Medical Journal 322, 20 (Jan-

uary): 122.
Mäkelä J (2000) Hyvä ruoka ja paha ruoka. Teoksessa: Hoikkala T ja Roos JP (toim) 2000-luvun

elämä. Sosiologisia teorioita vuosituhannen vaihteesta. Gaudeamus, Helsinki, s 201–217.
Mäkinen E (2000) Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto. Finnpublishers Oy, Jyväskylä.



382
Niemelä S (1995) Ympäristönsuojelu keskipohjalaisella maatilalla. Julkaisussa: Ympäristönsuojelun
ja maatalouden yhteistyöllä tuloksiin. Seminaarin luennot. Vesi- ja ympäristöhallituksen moniste-
sarja, nro. 647. Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri, Kokkola, 65–67.

Nieminen H (2001) Sata vuotta eläinten puolesta. Kertomus Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen
toiminnasta 1901–2001. Ekenäs Tryckeri Ab, Ekenäs.

Nieminen M (1994) Rantojensuojeluohjelma – kilpailevia tulkintoja ja vertautumatonta rationaalisu-
utta. Jyväskylän yliopiston sosiologian laitoksen julkaisuja 59/1994. Jyväskylän yliopisto, Jy-
väskylä.

Nieminen M (1996) Mikä maa, mikä luonto? Sosiologinen näkökulma maanomistajien ja ym-
päristöhallinnon kiistaan rantojensuojelusta. Sosiologia 33 (4): 285–298.

Nykänen-Kurki P - Mäkelä-Kurtto R - Mäkinen-Aakula M - Tontti T - Mäntylahti V (2001) Mikkelin
kaupungin puhdistamolietteen käyttömahdollisuus maataloudessa. MTT:n julkaisuja, Sarja A 95.
MTT, Jokioinen.

Näennäisviljely – tavanomaisen viljelytavan valvonnan ongelmat (2002) Tarkastuskertomus 24/
2002. Valtiontalouden Tarkastusvirasto, Helsinki. 

O’Connor J (1988) Introduction. Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction. Capital-
ism, Nature, Socialism 1 (Fall) [viitattu 22.1.1999]. Saatavana html-muodossa: <URL: http://
gate.cruzio.com/~cns/Occasional/file01.html>.

Oksa J (1998) Villages Coping on the North-Eastern Margin. Teoksessa: Oksa J (1998) Syrjäkylä mu-
utoksessa. University of Joensuu, Publications in Social Sciences n:o 30. Joensuu.

Oksa J & Rannikko, P (1988) The Social Consequences of the Differentiation of Agriculture and For-
estry. A Case Study of Two Villages in Finnish Forest Periphery. Acta Sociologica 31 (1): 217–
130.

Ollila R (1999) Kotieläimet ympäristöhistoriassa. Teoksessa: Jalonen K (toim) Myrkyn kylvöä vai
puhdasta luontoa – maaseutu, ympäristö, historia. Turun yliopiston Historian laitoksen julkaisuja
50, Turku, s 85–97.

Orssatto RJ & Clegg SR (1999) The Political Ecology of Organizations for Analyzing Business-En-
vironment Relationships. Organization & Environment 12 (3): 263–279.

Ostergren DM & Hollenhorst SJ (1999) Convergence in Protected Area Policy: A Comparison of the
Russian Zapovednik and American Wilderness Systems. Society & Natural Resources 12 (4):
293–313.

Padel S (2001) Conversion to Organic Farming: A Typical Example of the Diffusion of an Innova-
tion. Sociologia Ruralis 41 (1): 40–61.

Palonen K (1999) Fortunan renessanssi. Historiallinen näkökulma politiikan vaikeutumiseen. Teok-
sessa: Eräsaari R, Lindqvist T, Mäntysaari M ja Rajavaara M. Arviointi ja asiantuntijuus. Gaud-
eamus, Helsinki, s 169–180.

Palva R & Rankinen K & Granlund K & Grönroos J & Nikander A & Rekolainen S (2001) Maata-
louden ympäristötuen toteutuminen ja vaikutukset vesistökuormitukseen vuosina 1995–1999.
MYTVAS -projektin loppuraportti. Suomen ympäristö 478. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Palviainen S (1996) Maanviljelijä ja ympäristödiskurssi. Tutkimus maasuhteen vaikutuksesta ym-
päristötietoisuuden muodostumiseen. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja n:o 113. Joensuun
yliopisto, Joensuu.

Palviainen S ja Eisto I (2000) Maatalouden ja maaseudun ympäristöpoliittiset uudistukset. Sopimus-
järjestelmiä koskevia pohdintoja. Maaseudun Uusi Aika 8 (3): 38–59.

Parviainen T (2001) Suomen eläinsuojeluyhdistys 2011. Teoksessa: Nieminen H (2001) Sata vuotta
eläinten puolesta. Kertomus Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen toiminnasta 29.1.2001. Ekenäs
Tryckeri Ab, Ekenäs, s 257–258.

Pascal G & Collet-Ribbing C (1997) European Perspectives on Functional Foods. The ITPS Report
20, (December) [viitattu 21.3.2001]. Saatavana html-muodossa: <URL: http://www.jrc.es/pages/
iptsreport/vol24/english/FOO1E246.html>.



383
Peirce CS (2001 [alkuperäiset iv]) Johdatus tieteen logiikkaan ja muita kirjoituksia. Valinnut ja suo-
mentanut Lång M. Vastapaino, Tampere. 

Pélissié D (2000) Maatilan seutusopimuksen (CTE) esittely. Julkaisussa: Ranskan maaseutusopimus
(CTE) -seminaari Helsingissä 8.9.2000. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2000.
MMM, Helsinki, 15–24.

Peltola A (2000) Viljelijäperheiden monitoimisuus suomalaisilla maatiloilla. Maatalouden Taloudel-
lisen Tutkimuskeskuksen julkaisuja 96/2000. MTT, Helsinki.

Peltomäki M & Leimu H & Toivonen J (1992) Pienyritysten reagointi ympäristökysymyksiin. Teok-
sessa: Jokinen P, Kantola I ja Koskinen K (toim) Myrkkyä, rahastusta ja retoriikkaa. Kahdeksan
sosiologista katsausta ympäristöön. Turun yliopisto, Sosiologian tutkimuksia, Sarja B25. Turku,
s 98–121.

Perelman C (1996) Retoriikan valtakunta. Suomentanut L Lehto. Vastapaino, Tampere. [Alkuperäin-
en Perelman, Chaïm (1977) L’empire rhétorique. Rhétorique et argumentation. Librairie Philos-
ophique, J. VRIN.]

Peterson SA (1990) Political Behavior. Patterns in Everyday Life. Sage Library of Social Research
177. SAGE Publications, Newbury Park - London - New Delhi.

Peuhkuri T (2000) Tiedon rooli ympäristökonfliktissa. Keskustelu saaristomeren rehevöitymisestä ja
kalankasvatuksesta. Sosiologia 37 (1): 30–47.

Pinton F (2001) Conservation of Biodiversity as a European Directive: The Challenge for France. So-
ciologia Ruralis 41 (3): 329–342.

Pirttijärvi R (1992) Vertailu viljelijäväestön ja koko väestön suhtautumisesta maatalouden ym-
päristökysymyksiin. Teoksessa: Ingo H, Pirttijärvi R ja Sumelius J (toim) Maatalouden ym-
päristökysymyksiä. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Tiedonantoja 179. Maatalouden
Taloudellinen Tutkimuslaitos, Helsinki, s 34–41.

Pohjonen V (1996) Puu energiamuotona. Teoksessa: Ulvila M ja Åkerman M (toim) Kestävä Suomi.
Kohti oikeudenmukaista ympäristövaraa. Ympäristö ja kehitys ry yhteistyössä Maan ystävien
kanssa, Turku, 64–77.

Pretty JN (1996) Regenerating Agriculture. Policies and Practice for Sustainability and Self-Reli-
ance. Reprinted. Earthscan Publications Ltd, London. 

Proctor JD (1998) The Social Construction of Nature. Relativist Accusations, Pragmatist and Critical
Realist Responses. Annales of the Association of American Geographers 88 (3): 352–376.

Putnam J & Gerrior S (1997) Americans Consuming More Grains and Vegetables, Less Saturated
Fat. Food Review: September-December 1997, p 2–12.

Pyykkönen P (1999) Maatalouden rakennemuutoksen vaikutus tulokehitykseen EU-jäsenyyden alku-
vuosina. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja N:o 166. Pellervon taloudellinen tut-
kimuslaitos, Helsinki.

QSR NUD*IST 4 (1997) Software for Qualitative Data Analysis. Revision 4 for Apple“ Macintosh“
or Microsoft Windows™ computer systems. User Guide. Qualitative Solutions and Research Pty
Ltd, Melbourne. (lisätietoja: http://www.scolari.co.uk/qsr/qsr.html ja http://www.qsr.com.au)

Rannikko P (1994) Ympäristökamppailujen aallot. Teoksessa: Lehtinen A ja Rannikko P (toim) Pasi-
lasta Vuotokselle. Ympäristökamppailujen uusi aalto. Gaudeamus, Helsinki, s 11–28.

Rannikko P (1995) Ympäristötietoisuus ja ympäristöristiriidat. Teoksessa: Jokinen P - Järvikoski T -
Rannikko P (1995) Näkökulmia ympäristösosiologiaan. Turun yliopiston täydennyskoulu-
tuskeskuksen julkaisuja A:33, Turku, s 65–91.

Reality Principals (2002) An Interview with JR Searle. Interviewed by E Feser and S Postrel. Reason
Online, February 2000 [viitattu 3.2.2000]. Saatavana html-muodossa: <URL: http://www.reason-
mag.com/0002/fe.ef.reality.html>.

Redclift, Micheal & Woodgate, Graham (1994) Sociology and Environment. In: Redclift  M and Ben-
ton T (eds) Social Theory and the Global Environment, vol. I. Routledge, New York, p 51–66.



384
Reitan E (1998) Pragmatism, Environmental World Views, and Sustainability. Electronic Green
Journal [online]. Special Issue 9 (December) [viitattu 12.1.1999]. Saatavana html-muodossa:
<URL: http://www.lib.uidaho.edu:70/docs/egj09/reitan1.html>.

Richards L (2000) Introducing N5: a workshop handbook. QSR International Pty. Ltd., Melbourne.
Rifkin J (1998) Biotekniikan Aika. Geenin valjastaminen ja uuden maailman luominen. Suomentanut

S Somersalo. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.
Ritzer G (1993) The Macdonaldization of Society. Pine Forge Press, Thousand Oaks - London - New

Delhi.
Ritzer G (2002) An Introduction to McDonaldization. In: Ritzer G (ed) McDonaldization. The Read-

er. Pine Forge Press, An Imprint of Sage Publications, Inc., Thousand Oaks – London – New Del-
hi, p 7–23.

Ritzer G (ed) (2002) McDonaldization. The Reader. Pine Forge Press, An Imprint of Sage Publica-
tions, Inc., Thousand Oaks – London – New Delhi.

Robbins PT (2001) Greening the Corporation. Management Strategy and the Environmental Chal-
lenge. Earthscan Publications Ltd., London and Sterling VA.

Roiha U (1999) Kannattaako eläinten hyvinvointiin kiinnittää huomiota? Maaseudun Uusi Aika 7 (3):
33–38.

Rongas A (1998) Viljellä ja varjella: äitienergiaa maatalouteen. Pohls M (päätoimittaja) (1998) Töi-
hin – Working. Naisten Taskukalenteri 1998. Naisten kulttuuriyhdistys ry. Gummerus Kirjapaino
Oy, Jyväskylä, s 121–124.

Rosenau P (1992a) Post-Modernism and the Social Sciences. Insights, Inroads, and Intrusions.  Prin-
ceton University Press, Princeton NJ.

Rosenau P (1992b) Modern and Post-Modern Science: Some Contrasts. Review XV (1): 49–89.
Rouhinen S (1978) Maatalousteollinen kompleksi Suomessa. Sosiologia 15 (3): 137–144.
Rouhinen S (1991) Ympäristöpolitiikka Suomessa. Teoksessa: Massa I ja Sairinen R (toim) Ym-

päristökysymys. Ympäristöuhkien haaste yhteiskunnalle. Gaudeamus, Helsinki, s 219–247.
Rytsä E (1978) Kasvinsuojelulaitos. Teoksessa:  Rytsä E (toim) Maatalouden Tutkimuskeskuksen

kahdeksan vuosikymmentä 1898–1978. Valtion painatuskeskus, Helsinki, s 283–288.
Saari I (1918) Maatalouspulat. Onko sellaisen syntyminen sodan jälkeen Suomessa mahdollinen?

Maataloustuottajain Keskusliiton julkaisuja no. 1. Edistysseurojen kustannus Oy, Helsinki.
Saaristo K (2000) Avoin asiantuntijuus. Ympäristökysymys ja monimuotoinen ekspertiisi. Nykykult-

tuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 66. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
Sachs A (1995) Eco-Justice: Linking Human Rights and the Environment. Worldwatch Paper 127.

Worldwatch Institute, Washington D.C.
Sairinen R (1996) Suomalaiset ja ympäristöpolitiikka. Tutkimuksia 217. Tilastokeskus, Helsinki.
Sairinen R (2000) Regulatory Reform of Finnish Environmental Policy. Centre for Urban and Re-

gional Studies Publications A27. Helsinki University of Technology, Espoo.
Sairinen R, Viinikainen T, Kanninen V ja Lindholm A (1999) Suomen ympäristöpolitiikan tulevais-

uuskuvat. Gaudeamus, Helsinki.
Samuel AMM (2000) Cultural Symbols and Landowners’ Power: The Practice of Managing Scot-

land’s Natural Resource. Sociology 34 (4): 691–706.
Santonen A (1971) Pienviljelijäin järjestäytymiskysymys ja pienviljelijäjärjestöjen vakiintuminen

Suomessa. Tutkimus maatalouden pienviljelyspoliittisesta murrosvaiheesta 1930-luvun alkuun
mennessä. Historiallisia tutkimuksia 83. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki.

Sayer  A (1992) Method in Social Science: A Realist Approach. Second Edition. Routledge, London
and New York.

Sayer  A (2000) Realism and Social Science. SAGE Publications, London – Thousand Oaks – New
Delhi. 

Sauli L (1987) MTK ja Suomen maatalouspolitiikka: Osa I. Maatalousyhteiskunnasta teollisuusval-
tioksi 1950–1980. Kirjayhtymä, Helsinki.



385
Savy R (2001) Euroopan maatalous kriisissä: puheiden aika on ohi. Alueiden Ääni. Alueiden komite-
an neljännesvuosittain toimittama kausijulkaisu. No. 2 • maaliskuu/huhtikuu 2001, p 2.

Scapple K (1998) Is Consensus Necessary for Effective Environmental Treaties? The Journal of En-
vironment & Development 7 (4): 364–386.

Schanz H-J (1996) Karl Marxin teoria muurin murtumisen jälkeen. Esipuhe: A Noro. Tutkijaliiton
julkaisusarja, 81. Tutkijaliitto, Helsinki. 

Schepel I (1996) Luonnonmukainen maatalous ympäristönsuojelun ja maaseudun selviytymisen
strategiana. Teoksessa: Ulvila M ja Åkerman M (toim) Kestävä Suomi. Kohti oikeudenmukaista
ympäristövaraa. Ympäristö ja kehitys ry yhteistyössä Maan ystävien kanssa, Turku, s 234–251.

Schmidt VH (2001) Oversocialised Epistemology: A Critical Appraisal of Constructivism. Sociology
35 (1): 135–157.

Scragg A (1999) Environmental Biotechnology. Longman & Pearson Education Limited, London.
Scwandt TA (1997) Qualitative Inquiry. A Dictionary of Terms. SAGE Publications, Thousand Oaks

- London - New Delhi. 
Silvasti T (1996) Viljelijöiden ajatukset ja tunteet maatalouden murroksessa 1995. Tutkimus viljeli-

jöiden kokemista painetekijöistä ja käyttämistä selviytymismenetelmistä. Maatalousyrittäjien
eläkelaitos (MELA), Espoo.

Silvasti T ja Mononen T (2001) Ruoka liikkeessä. Yhteiskuntapolitiikka 66 (1): 43–51.
Sireni M (2001) Martat ja Mariat. Pienten perheviljelmien naiset. Maaseutupolitiikan yhteistyöryh-

män julkaisu 3/2001. Sisäasiainministeriö, Helsinki.
Smith MJ (1998) Social Science in Question. SAGE Publications in association with The Open Uni-

versity, London – Thousand Oaks – New Delhi.
Sorsa K (1995) Muistikuvia, mielikuvia. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.
Spaargaren G (2000) Ecological Modernization Theory and the Changing Discourse on Environment

and Modernity. In: Spaargaren G, Mol APJ and Buttel FH (eds) Environment and Global Moder-
nity. SAGE Studies in International Sociology 50. Sponsored by the International Sociological
Association/ISA. SAGE, London - Thousand Oaks - New Delhi, p 41–71.

Stenseke M (1997) Bonden och landskapet. Ägares och brukares relationer till markerna och förut-
sättningarna för en uthållig markanvändning. Meddelanden från Lunds universitets Geografiska
institutioner, Avhandlingar 131. Lund University Press, Lund.

Stevens A (1998) Rachel Carson: the Life of the author of Silent Spring: A Book Review. The Trum-
peter [online]: 15 [viitattu 30.8.2001; iuicode: http://www.icaap.org/iuicode?6.15.9]. Saatavana
html-muodossa: <URL: (http://trumpeter.athabascau.ca/content/v15.1/stevens.html>.

Strasser S (1999) Waste and Want. A Social History of Trash. Metropolitan Books, New York.
Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2001 (2001) Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen

julkaisuja 97. MTTL, Helsinki.
Suomen perustuslaki (2000) Oy Edita Ab, Vammala.
Suopajärvi L (2001) Vuotos- ja Ounasjokikamppailujen kentät ja merkitykset Lapissa. Acta Univer-

sitatis Lappoensis 37. Lapin yliopisto, Rovaniemi.
Sustainable Development (2001) New Bearings for the Nordic Countries. Nord 2001: 3. Nordic

Council of Ministers, Copenhagen.
Sverrisson Á (2001) Translation Networks, Knowledge Brokers and Novelty Construction: Pragmat-

ic Environmentalism in Sweden. Acta Sociologica 44 (4): 313–327.
Szerszynski B & Lash S & Wynne B (1996) Introduction: Ecology, Realism and the Social Sciences.

In: Szerszynski B & Lash S & Wynne B (eds) Risk, Environment & Modernity. Towards a New
Ecology. SAGE Publications, London - Thousand Oaks - New Delhi, p 1–26.

Talpila S-J (1999) Maidontuotannon kustannukset Suomessa, Tanskassa ja Saksassa. Pellervon tal-
oudellisen tutkimuslaitoksen raportteja N:o 161. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, Helsinki.

Taskubudjetti. (2000) Talousarvio 2000.  Valtiovarainministeriö, Helsinki [viitattu 10.5.2002]. Saat-
avana pdf-muodossa: <URL: http://www.vn.fi/vm/budjetti/taskubudjetti/suomi.pdf>.



386
Tauriainen J ja Tauriala J (1991) Viljelijät ja ympäristö. Tutkimus maatilojen ympäristöllisestä tilas-
ta, viljelijäin ympäristökäyttäytymisestä ja -asenteista. Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitos,
Raportteja ja artikkeleita 33, Helsinki.  

Teuteberg HJ (1986) Periods and Turning-Points in the History of European Diet: A Preliminary Out-
line of Problems and Methods. In: Fenton A and Kisban E (eds) Food in Change. Eating Habits
from the Middle Ages to the Present Day. John Donald Publishers in association with the National
Museums of Scotland, Edinburgh, p 11–23.

Tiilikainen A (1997) Maidontuottajien asenteet ympäristöä, eläimiä ja kuluttajia kohtaan. Helsingin
yliopisto, taloustieteen laitos,  Julkaisuja no 14.  Helsingin yliopisto, Helsinki.

Tilastokeskus (2002) [viitattu 10.5.2002]. Saatavana html-muodossa: <URL: http://www.stat.fi/tk/tp/
tasku/taskus_maatalous.html>.

Tirkkonen J (2000) Ilmastopolitiikka ja ekologinen modernisaatio. Diskursiivinen tarkastelu suoma-
laisesta ilmastopolitiikasta ja sen yhteydestä metsäsektorin muutokseen. Acta Universitatis Tam-
perensis 781. Tampereen yliopisto, Tampere.

Tiuri M (1984) Tulevaisuus alkaa nyt. Otava, Helsinki.
Toivonen T (1999) Empiirinen sosiaalitutkimus. Filosofia ja metodologia. WSOY, Porvoo - Helsinki

- Juva.
Toivonen R, Laaksonen K, Mikkola K ja Mäki P (2000) Bioenergian käyttö ja edistämistoimet Eu-

roopan Unionissa. Vertailussa Suomen, Ruotsin ja Itävallan puuenergian tuotanto, käyttö ja edis-
tämispolitiikka. Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitoksen raportteja No. 173. PTT, Helsinki.

Tornberg M (1994) Maatalouden ympäristölliset kehitysnäkymät. Julkaisussa: Ympäristönsuojelun
ja maatalouden yhteistyöllä tuloksiin. Seminaarin luennot. Vesi- ja ympäristöhallituksen moniste-
sarja, nro. 647. Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri, Kokkola, s 15–22.

Towards sustainability (1993) A European Community programme of policy and action in relation to
the environment and sustainable development. Resolution of the Council and the Representatives
of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 1 February 1993 on a
Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable devel-
opment. 93/C 138/01. Official Journal of the European Communities No. C 138/1, 17.5.1993.

2001 Environmental Sustainability Index (2001) An Initiative of the Global Leaders of Tomorrow
Environment Task Force, World Economic Forum. Annual Meeting 2001. Davos, Switzerland. In
collaboration with: Yale Center for Environmental Law and Policy (YCELP), Yale University and
Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University [vi-
itattu 1.2.2001]. Saatavana html-muodossa: <URL: http://www.ciesin.org/indicators/esi/>.

Ulvila M ja Åkerman M (toim.) (1996) Kestävä Suomi. Kohti oikeudenmukaista ympäristövaraa.
Ympäristö ja kehitys ry yhteistyössä Maan ystävien kanssa, Turku.

Ungern H (1997) Käytönrajoitusten korvaamisesta yleiskaavoituksessa. Pellervon taloudellisen tut-
kimuslaitoksen raportteja ja artikkeleita N:o 154. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, Helsinki.

Ungern H (1998) Täyden korvauksen periaate maankäytön rajoitusten korvaamisessa. Osa I. Pell-
ervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja ja artikkeleita N:o 156. Pellervon taloudellinen
tutkimuslaitos, Helsinki.

Ungern H (1999) Täyden korvauksen periaate maankäytön rajoitusten korvaamisessa. Osa II. Pell-
ervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja N:o 162. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos,
Helsinki.

Uusitalo L (1986) Suomalaiset ja ympäristö. Tutkimus taloudellisen käyttäytymisen rationaalisuud-
esta. Acta Academiae Oeconomicae Helsingensis, Series A: 49. The Helsinki School of Econom-
ics, Helsinki.

Wahlström E, Hallanaro E-L ja Manninen S (1996) The Future of the Finnish Environment. Edita and
The Finnish Environment Institute, Helsinki.

Wahlström E, Reinikainen T ja Hallanaro E-L (1992) Ympäristön tila Suomessa. Ympäristökeskus
ja Gaudeamus, Helsinki. 



387
Vainio-Mattila B (1990) Ympäristönäkökohdat maatalouspolitiikassa. Maatalouden Taloudellinen
Tutkimuskeskus, Tiedonantoja 160. Helsinki.

Valtioneuvoston päätös (1998) Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen hy-
väksymisestä. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1998. Päivitetty 3.1.2001. Eva Hagelberg/
Ympäristöministeriö/Viestintä, Helsinki [viitattu 3.10.2001]. Saatavana htm-muodossa: <URL:
http://www.vyh.fi/luosuo/n2000/ym/vpnatura/naturap.htm>.

Valtioneuvoston päätös (1999) Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
täydentämisestä. Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1999. Päivitetty 3.1.2001; Eva
Hagelberg/ Ympäristöministeriö/Viestintä, Helsinki [viitattu 3.10.2001]. Saatavana htm-muodos-
sa: <URL: http://www.vyh.fi/luosuo/n2000/ym/vpnatura/nattay0.htm>.

Vanclay F & Lawrence G (1995) The Environmental Imperative. Eco-Social Concerns for Australian
Agriculture. Central Queensland University Press, Rockhampton Qld.

Vesien suojelun toimenpideohjelma vuoteen 2005 (2000) Suomen ympäristö 402. Ympäristöminis-
teriö, Ympäristönsuojeluosasto, Helsinki. 

Weston A (1996) Beyond Intrinsic Value. Pragmatism in environmental ethics. In: Light A and Katz
E (eds) Environmental Pragmatism. Environmental Philosophies Series. Edited by A Brennan.
Routledge, London and New York, p 285–306.

Vettenniemi J (2000) Maanviljelijöiden ympäristösuhde EU-jäsenyyden murroksessa. Maaseudun
Uusi Aika 8 (2): 20–26.

Vihinen H (1995) Dutch tradesmen, Finnish peasants – analysing agricultural policy in party pro-
grammes. In: Granberg L and Nikula J (eds) The Peasant State. The state and rural questions in
the 20th century Finland. University of Lapland Publications in the Social Sciences B:20. Univer-
sity of Lapland, Rovaniemi, p 88–108.

Vihinen H (1996) Maatalous tekstinä. Retoriikka maatalouspolitiikan tutkimuksessa. Teoksessa: Pal-
onen K ja Summa H (toim) Pelkkää retoriikkaa. Tutkimuksen ja politiikan retoriikat. Vastapaino,
Tampere, s 221–242. 

Viinikainen T ja Puustinen S (2000) Kylä kaupungin kyljessä. Tutkimus maaseudun ja kaupungin
vuorovaikutuksesta. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B32. Te-
knillinen Korkeakoulu/Helsingin yliopisto, Espoo.

Viinisalo M ja Leskinen J (2000) Turvallista ruokaa pellolta pöytään. Kuluttajien laatukäsitykset ja
-odotukset asiantuntijanäkemysten ja tutkimusten pohjalta. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisu-
ja 4/2000. Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki. 

Wilenius M (1996) Kristallipallo ja maapallo: ympäristö sosiologin kohteena. Tiede & Edistys 21 (4):
297–305.

Vilkka L (1998) Oikeutta luonnolle. Ympäristöfilosofia, eläin ja yhteiskunta. Helsingin yliopisto,
Yliopistopaino, Helsinki.

Virolainen M (2001) Geenitekniikka tulee – mikä muuttuu? Julkaisussa: Suomen maatalous ja maa-
seutuelinkeinot 2001. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 97. MTTL, Helsin-
ki, s 48–49.

Virta S & Borg O & Jaakkola T (1991) MTK:n järjestötutkimus II. Tampereen yliopisto, politiikan
tutkimuksen laitos, Tutkimuksia 117. Tampereen yliopisto, järjestötutkimuksen yksikkö, Tam-
pere.

Väliverronen E (1996) Ympäristöuhkan anatomia. Tiede, mediat ja metsän sairaskertomus. Vasta-
paino, Tampere.

Väänänen J (1987) MTK ja Suomen maatalouspolitiikka. Ohjakset omiin käsiin. Kirjayhtymä, Hel-
sinki.

Yhteinen ympäristömme (1988) Tietoa suurimmista ympäristöhaitoista. Maataloustuottajain Keskus-
liitto ja Maatalouskeskusten Liitto, Helsinki.

Ympäristönsuojelun ja maatalouden yhteistyöllä tuloksiin (1994) Seminaarin luennot. Vesi- ja ym-
päristöhallituksen monistesarja, nro. 647. Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri, Kokkola.



388
Ympäristöministeriön tiedote 4.4.1997. (1997) Ympäristöministeriön ehdotus Suomen Natura 2000
–verkostoksi nähtävillä. Ympäristöministeriö, Helsinki [viitattu 3.10.2001]. Saatavana htm-muo-
dossa: <URL: http://www.vyh.fi/luosuo/n2000/ym/vpnatura/naturap.htm>.

Ympäristöministeriön tiedote 11.6.1997. (1997) Natura 2000-ehdotusta tarkistetaan – Muistutukset
käsitellään alueellisissa ympäristökeskuksissa ja ministerityöryhmä aloittaa työnsä. Ym-
päristöministeriö, Helsinki [viitattu 3.10.2001]. Saatavana htm-muodossa: <URL: http://
www.vyh.fi/luosuo/n2000/ym/vpnatura/naturap.htm>.

Ympäristöministeriön tiedote 17.6.1998. (1998) Valtaosa Natura-huomautuksista koskee vanhoja
suojelualueita tai –ohjelmia. Ympäristöministeriö, Helsinki [viitattu 3.10.2001]. Saatavana
htm-muodossa: <URL: http://www.vyh.fi/luosuo/n2000/ym/vpnatura/naturap.htm>.

Zanoli R & Gambelli D & Vairo D (2000) Organic Farming in Europe by 2010: Scenarios for the
Future. Organic Farming in Europe: Economics and Policy, Volume 8. Department of Farm Eco-
nomics 410A. University of Hohenheim, Stuttgart.

Muut lähteet

Glasgow Herald News (2001), Thu Jan 11 2001. Freeman J (2001) Peatlands loss linked to global
warming.

Kaleva 8.2.2001. BSE-kohu ravistelee EU:ta. Maataloustuottajajärjestöt puolustavat eurooppalaista
perheviljelmää.

Kaleva 8.10.2001, 9.10.2001 ja 11.12.2001.
Luomu -lehti 3/2000. Miten suhtautuu MTK:n puheenjohtaja Esa Härmälä luomuun?
Luomu-lehti 1/2001. Partanen E (2001a) Yhteistyö on joskus nuoralla tanssimista. 
Luomu-lehti 2/2001. Partanen E (2000b) Luomuliitolla on perusteltu visio. 
Luonnonvara -lehti 1/2002. Tammilehto tarttuu ministeriön ohjaksiin. (http://www.mmm.fi/luonnon-

vara/arkisto/0102/tammilehto.html)
Maaseudun Tulevaisuus 23.3.1996. Vesa M ja Vuorela H (1996) Presidentti Martti Ahtisaari toivoo

laajaa yhteisymmärrystä: Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelun aika on ohi.
Maataloustuottaja 1980-2000. (ympäristökysymyksiä käsittelevät artikkelit)
The New York Times, December 19, 2000. Yoon KC (2000) What’s Next for Biotech Crops?
Natura 2000 Newsletter (1998) Natura 2000 and People – a partnership. Conclusions of the Bath Con-

ference – June 1998. European Commission, Brussels.
Natura 2000 Newsletter (1999) European Commission DG XI’s Nature Newsletter. Issue 10, October

1999. European Commission, Brussels.
The New York Times, December 19, 2000. Yoon KC (2000) What’s Next for Biotech Crops? .
The Scotsman, Thursday 11, January 2001. Crawford A (2001) Peat land may hold the key for global

warming.
Suomen Luonto 38 (1979): 7-8.
Vihreä Lanka 1995-1999. (maataloutta käsittelevät artikkelit)
Vihreä Lanka (1987) Numero 84, 14/1987. Välimäki P (1987) Juha Kuisma – maalaisliittolainen.



Liitteet



390
 Liite 1. Tilastotietoja Suomen maatalouden rakenteesta 1980–2000.

Taulukko 1. Yli kahden hehtaarin maatilojen lukumäärä peltosuuruusluokan mukaan
Suomessa vuosina 1980–88 ja 1990–96 Maatilatilastollisen vuosikirjojen (1998, 54 ja
2000, 56) sekä Maatilarekisterin (2000, 31–32 mukaan; peltosuuruusluokittelua on
muutettu).

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen aktuaarin Tarja Kortesmaan
mukaan kaikkien maatilojen tilastointi päättyy vuoteen 1998; tilastointia ei ole tehty
vuonna 1989 (suullinen tiedonanto 17.5.2002).

Aineiston käsittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi vuoden 1996 tiedot eivät ole vertai-
lukelpoisia kuin aktiivitilojen osalta (Maatilatilastollinen vuosikirja 2000, 56).

2–5 ha 5–10 ha 10–20 ha 20–30 ha 30–50 ha Yli 50 ha Yhteensä

1980 48771 69172 56806 17593 8753 2953 204048

1981 47097 66298 55739 17832 9039 3048 199053

1982 45034 63152 54783 18116 9384 3155 193624

1983 43533 60719 54438 18438 9653 3217 189998

1984 42255 58030 53903 18741 9955 3302 186186

1985 41214 56058 53281 19129 10286 3401 183369

1986 39398 53165 52157 19582 10779 3602 178683

1987 38438 51233 51171 19952 11132 3736 175662

1988 37563 49462 50195 20371 11238 3858 172687

1990 41901 42786 47665 22317 12791 4811 172271

1991 41299 42959 47388 22374 13248 5012 172280

1992 40795 42518 46267 21978 13705 5192 170455

1993 39116 40265 44489 21720 14592 5457 165639

1994 38741 39575 43200 21360 15278 5645 163799

1995 33122 34083 38612 20598 15640 6576 148631

1996 29056 29477 34771 19516 15803 7286 135909

1997 31714 30933 33733 18771 15844 8099 139094

1998 31210 28978 29935 17557 16151 9082 132913
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Taulukko 2. Yli kahden hehtaarin aktiivitilojen lukumäärä peltoalan mukaan Suomessa
1990–2000 Maatilatilastollisen vuosikirjojen (1998, 53 ja 2001, 56;
peltosuuruusluokittelua on muutettu) pohjalta.

Vuodesta 1995 lähtien aktiivitiloihin on luettu metsätaloutta tai muuta tuotantotoimintaa
päätuotantosuuntanaan harjoittavista tiloista vain ne, joilla on peltoa viljelyksessä (Maati-
latilastollinen vuosikirja 1998, 53).

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen aktuaarin Tarja Kortesmaan
mukaan vuodelta 1999 ei tilastointia ole tehty ja aktiivitilojen tilastointi alkaa vuodesta
1990 (suullinen tiedonanto 17.5.2002).

2–5 ha 5–10 ha 10–20 ha 20–30 ha 30–50 ha Yli 50 ha Yhteensä

1990 13883 28199 42748 21889 12678 4764 124161

1991 14204 26225 43023 21642 13037 4916 123047

1992 13684 24451 38732 20960 13433 5083 116343

1993 12771 22171 36260 20575 14286 5358 111421

1994 12482 21477 35004 20269 14996 5554 109782

1995 8443 17049 31280 19691 15451 6505 98419

1996 7484 15274 28530 18791 15643 7234 92956

1997 6938 14210 26549 17903 15659 8030 89289

1998 6793 13586 24716 17097 16041 9036 87269

2000 3139 13614 20405 14758 15621 10897 78434
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 Liite 2. Suomen ympäristöministerit sekä maa- ja metsätalousminis-
terit ympäristöministeriön perustamisesta lähtien.

Ympäristöministerit:

1. Matti Ahde, ympäristöministeri, 1.10.1983–30.4.1987, SDP (Kalevi Sorsan, SDP, 4.
hallitus 6.5.1983–30.4.1987)

2. Kaj Bärlund, ympäristöministeri, 30.4.1987–26.4.1991, SDP (Harri Holkerin, KOK,
hallitus 30.4.1987–26.4.1991)

3. Sirpa Pietikäinen, ympäristöministeri, 26.4.1991–13.4.1995, KOK, ja Pirjo Rusanen,
ministeri ympäristöministeriössä, asuntoasiat, 26.4.1991–2.1.1995, KOK ja Anneli
Taina, ministeri ympäristöministeriössä, asuntoasiat 2.1.1995–13.4.1995, KOK (Esko
Ahon, KESK, hallitus 26.4.1991–13.4.1995)

4. Pekka Haavisto, ympäristöministeri, VIHR, 13.4.1995–15.4.1999 ja Sinikka
Mönkäre, SDP, ministeri ympäristöministeriössä, asuntoasiat, 13.4.1995–15.4.1999,
(Paavo Lipposen, SDP, 1. hallitus 13.4.1995–15.4.1999)

5. Satu Hassi, ympäristöministeri ja ministeri ulkoasiainministeriössä, kehitysyhteistyö
15.4.1999–27.5.2002, VIHR; ja Jouni Backman, ympäristöministeri, SDP,
29.5.2002–; Suvi-Anne Siimes, VAS, ministeri valtiovarainministeriössä ja
ympäristöministeriössä, asuntoasiat 15.4.1999–; kehitysyhteistyöasiat 29.5.2002
lähtien (Paavo Lipposen, SDP, 2. hallitus 15.4.1999–)

Maa- ja metsätalousministerit:

1. Toivo Yläjärvi 6.5.1983–30.4.1987, KESK ja Matti Ahde, ministeri maa- ja
metsätalousministeriössä 6.5.1983–30.9.1983, SDP (Kalevi Sorsan, SDP, 4. hallitus
6.5.1983–30.4.1987)

2. Toivo Pohjala 30.4.1987–26.4.1991, KOK ja Ole Norrback, RKP, ministeri maa- ja
metsätalousministeriössä, Kalastus- ja metsästysasiat 30.4.1987–26.4.1991, RKP
(Harri Holkerin, KOK, hallitus 30.4.1987–26.4.1991)

3. Martti Pura 26.4.1991–12.4.1994, KESK ja Mikko Pesälä 12.4.1994–13.4.1995,
KESK (Esko Ahon, KESK, hallitus 26.4.1991–13.4.1995)

4. Kalevi Hemilä, SIT, 13.4.1995–15.4.1999 (Paavo Lipposen, SDP, 1. hallitus
13.4.1995 v15.4.1999)

5. Kalevi Hemilä, SIT, 15.4.1999–31.1.2002; Raimo Tammilehto, SIT, 1.2.2002–
29.5.2002 ja Jari Koskinen, KOK, 29.5.2002– (Paavo Lipposen, SDP, 2. hallitus
15.4.1999–)
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