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MAAMME vuolaat joet ja kuohu-
vat kosket valjastettiin sotien jäl-
keen vesivoiman tuotantoon. Val-
tavia metsä- ja suoalueita huku-
tettiin tekoaltaiden alle. 1970-lu-
vulle tultaessa suurten jokiemme 
monimuotoisuus oli tuhottu. Li-
säksi vesivoimarakentaminen hä-
vitti lähes kaikki vaelluskalakan-
tamme. 

Vesivoimaa markkinoitiin vält-
tämättömyytenä Suomelle: jokien 
valjastamisessa alue- ja talouspo-
liittiset edut syrjäyttivät kaikki 
muut arvot, ja lainsäädäntöä ke-
vennettiin vesivoiman nopean ra-
kentamisen mahdollistamiseksi.

Suomen koskiluonnon rippei-
den turvaksi säädettiin vuonna 
1987 koskiensuojelulaki. Tarve vii-
meisten koskiemme suojeluun ei 
ole muuttunut noista ajoista. 

Päinvastoin, esimerkiksi mo-
nen virtavesistä riippuvaisen kala-
lajin uhanalaisuusstatus on edel-
leen heikentynyt. Samaan aikaan 
yhteiskuntamme arvot ja elinkei-
norakenne ovat muuttuneet. Val-
tiovalta onkin ryhtynyt toimiin 
kalakantojen elvyttämiseksi.

ESSEE. JOS KOSKIENSUOJELULAKI REVITÄÄN AUKI, 
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Perustulo lisää maaseutuyrittäjän tuloja
PERUSTULO ratkaisisi monta on-
gelmaa. Maataloudessa suurim-
pia hyötyjiä olisivat päätoimiset 
kotieläintilat, jossa yrittäjät elä-
vät pankkien ja hankintaketjujen 
torppareina. 

Maatalousyrittäjistä kolman-
nes on päätoimisia, eli he saa-
vat tuloistaan yli puolet oman ti-
lan toiminnasta. Noin viidennes 
on viljelijöitä, joiden tulosta suu-
rin osa tulee omalla tilalla teh-
dystä työstä. Heille perustulos-
ta jäisi 560 euroa kuussa käteen 
per henkilö. 

Vielä enemmän perheeseen 
jäisi perustulorahaa, jos tilan töi-
tä tekee useampi perheenjäsen. 
Samalla tavalla hyötyjiä olisi-
vat puutarha- ja luomu-viljelijät, 
metsätilalliset sekä kaikki mikro-
yrittäjät, joiden henkilökohtaiset 
tulot ovat alle 1 500 euroa kuussa. 

Perustulokeilua tarvitaan, jot-
ta voidaan arvioida myös perus-
tulon välilliset hyödyt. Kokeiluja 
pitää aloittaa myös maaseudul-
la: siirtyminen epävarmaan yri-
tysmaailmaan helpottuisi olen-
naisesti niillä aloilla, joilla luon-

to vaikuttaa tuotantoon ja mark-
kinat ovat jatkuvassa muutokses-
sa. Sitähän puutarha- ja maata-
lous on. 

Yrittäjäksi ryhtymistä on esi-
tetty työttömille vuosia ilman, 
että viranomaisilla on mitään kä-
sitystä yrittäjien vaikeuksista ja 
riskeistä. Yrittäjällä ei ole ollut 
työttömyysturvaa, eikä mitään 
muutakaan turvaa, kun myynti 
on vaihdellut. 

Perustulo olisi merkittävä ris-
kien tasoittaja ja kannuste niille, 
joilla on jo yritys tai idea, ja osaa-

mista toiminnan kehittämiseen. 
Heitä maaseutu ja biotalous nyt 
tarvitsevat. 

Seuraavan hallituksen tär-
keimpiä tehtäviä on käynnistää 
perustulokokeilut koko maassa, 
jotta päätökset perustuloon siir-
tymisestä perustuvat testattuun 
tietoon eivätkä teoreettisiin las-
kelmiin.
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” Surullinen 
esimerkki kalo-
jen heikosta 
asemasta on 
Sierilän voima-
laitoshanke.” 

lastusmatkailun arvo on jo 
lähes kuusi miljoonaa euroa 
vuodessa.

Koskiensuojelulailla on ta-
kanaan kansan tuki. WWF:n vii-
me keväänä teettämästä kyselys-
tä selviää, että yli puolet suoma-
laisista haluaa säilyttää sen nykyi-
sellään. Vain neljännes vastaajis-
ta haluaisi avata sen uutta tarkas-
telua varten seuraavalla hallitus-
kaudella.

Tästä huolimatta poliittinen 
paine vesivoiman lisärakentami-
seen on viime aikoina voimistu-
nut. Keskustelun moottorina on 
erityisesti Iijokeen kaavailtu Kol-
lajan tekoallashanke. 

Kollajan rakentaminen vaati-
si koskiensuojelulain avaamista. 
Hankkeen puolustajien mielestä 
koskiensuojelulaki on nykymuo-
dossaan tarpeeton, sillä ympäris-
tölainsäädäntö on kehittynyt sen 
säätämisen ajoista. 

Koskiensuojelulain avaamisen 
kannattajat unohtavat mainita, 
ettei Suomen ympäristölainsää-
däntö koske kaloja. Lisäksi Suo-
mi on neuvottelut kalojen osalta 

 
VIIME VUOSINA säädettyjen stra-
tegioiden ja linjausten sekä kalas-
tuslain uudistuksen tärkeimmik-
si tavoitteiksi on asetettu vaaran-
tuneiden ja uhanalaisten kalakan-
tojen luontaisen elinkierron mah-
dollistaminen ja tukeminen. Elin-
ympäristökunnostuksista ja kala-
teiden toimivuudesta on saatu li-
sää tietoa, joka on vahvistanut kä-
sitystä vaelluskalojen palauttami-
sen onnistumisesta. 

Vaelluskalakantojen elvyttä-
minen tuottaa myös taloudellis-
ta hyötyä. Yksin Tornionjoella ka-
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poikkeuksen EU:n luontodirektii-
viin. Tämä tarkoittaa, että Suomel-
la on yleisiä vaatimuksia heikom-
pi kalojen elinympäristöjen suoje-
luvelvoite. 

Koskiensuojelulaki on täl-
lä hetkellä käytännössä ainoa la-
ki, joka suojelee virtavesikalojen 
lisääntymis- ja elinympäristöjä. 
Sekään ei ole aukoton, sillä laki ei 
koske kaikkia merkittäviä koski- ja 
virtavesiämme.


