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Metsätalous

N
ew Yorkissa YK:n
päämajassa tarkas-
tellaan parhaillaan
valtioiden tekemien
vuoteen 2030 ulot-

tuvien kestävän kehityksen ta-
voitteiden toteutumista. Osa
tavoitteista on edennyt suotui-
saan suuntaan, mutta ympä-
ristöön ja ilmastoon liittyvien
tavoitteiden toimeenpano ei ole
ollut riittävän kunnianhimoista.

Epäonnistumisella luonnon
monimuotoisuuden heikkene-
misen pysäyttämiseen ja ilmas-
tonmuutoksen hillintään liitty-
vien tavoitteiden toteutumises-
sa on suora vaikutus mahdolli-
suuksiin saavuttaa muun muas-
sa köyhyyden ja nälän poista-
miseen, vesiturvaan, tervey-
teen, koulutukseen ja tasa-ar-
voisuuteen liittyvät tavoitteet.

Uudessa hallitusohjelmassa
luvataan, että Suomi näyttää
muille esimerkkiä ilmaston-

muutoksen hillinnän lisäksi
luonnon monimuotoisuuden
turvaamisessa. Ohjelman kan-
sallisessa osuudessa onkin usei-
ta monimuotoisuutta koskevia
konkreettisia kirjauksia. 

SEN SIJAAN Suomen ulko- ja ke-
hityspolitiikan yhteydessä kir-
jaukset luonnon monimuotoi-
suuden suojelusta puuttuvat.
Tämä tekee hallitusohjelmasta
ja sitä noudattavasta politiikas-
ta epäjohdonmukaisen. Suomi
ei voi toteuttaa YK:n biodiversi-
teettisopimuksen vaatimusta
luonnon monimuotoisuuden
heikkenemisen pysäyttämises-
tä, jos emme huomioi luonnon
monimuotoisuutta myös ulko-
ja kehityspolitiikassa.

Monimuotoinen luonto luo
perustan kehitysmaiden vesi-,
energia- ja ruokaturvalle. Aito
kehitys voi rakentua vain sille,
että pystymme tuottamaan kai-

kille ruokaa, vettä ja hyvinvoin-
tia yhden maapallon asettamis-
sa rajoissa.

Luonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseksi tehtävä työ on
aktiivista ilmastonmuutoksen
hillintää. Luonnon ekosystee-

mien kuten metsien ja kosteik-
kojen suojelu ja ennallistami-
nen ovat ensiarvoisen tärkeitä
monimuotoisuuden säilyttämi-
seksi, mutta ne ovat myös olen-

naisia toimia hiilidioksidin pois-
tamiseksi ilmakehästä.

Luonnon monimuotoisuus
on myös oikeudenmukaisuus-
ja ihmisoikeuskysymys. Luon-
non monimuotoisuuden vähe-
nemisen ja ilmastonmuutoksen
seuraukset iskevät voimakkaim-
min juuri kaikkein heikoimmas-
sa asemassa oleviin ihmisiin ja
maantieteellisesti haavoittuvim-
mille alueille.

HALLITUSOHJELMASSA oleva
epäjohdonmukaisuus on korjat-
tava Suomen kehityspoliittisia
linjauksia laadittaessa. Suomen
tulee Ruotsin tavoin nostaa ym-
päristö ja luonnon monimuo-
toisuus ilmaston rinnalle Suo-
men kehityspolitiikan läpileik-
kaavaksi tavoitteeksi ja korotet-
tava sille kohdennettavaa rahoi-
tusosuutta.

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi

Monimuotoisuuden suojelu
muistettava kehityspolitiikassa

Kestävä kehitys: Luonnon monimuotoisuus on myös ihmisoikeuskysymys

Metsien ja
kosteikkojen
suojelu on
tärkeää.

Metsäteollisuus ry:n Anu
Islander väitti mieli-
pidekirjoituksessaan

(HS 7.7.), että metsätaloudessa ei
enää tehdä uudisojitusta. 

Väite ei pidä paikkaansa.
Käytännössä kaikki turvemail-

le tehtävät avohakkuualueet
muokataan nykyisin niin sano-
tulla ojitusmätästyksellä. Siinä
jokaiselle avohakkuuhehtaarille
kaivetaan ojaa yhtä paljon kuin
tavallisessa ojituksessa. Ojitus-
mätästysojat ovat yhtä isoja kuin
muutkin ojat ja kuljettavat yhä
paljon haitta-aineita vesistöihin. 

Tämän lisäksi tehdään myös
niin sanottua täydennysojitusta.
Siinä kaivetaan lisää uusia ojia
soille, joilla on aiemmin ollut
ojia niin harvassa, että suo ei ole
kuivunut.

Vesistöjen ja ilmaston pilaami-
nen siis jatkuu metsätaloudelle
tyypillisen silmänkääntötempun
avulla. Uusien ojien kaivamisen
tilastoiminen lopetettiin siirtä-
mällä ojien kaivaminen tilastois-
sa luokkaan maanmuokkaus. Ja
niitä uusia ojia, joita ei voi mi-
tenkään väittää maanmuokkauk-
seksi, alettiin kutsua täydennys-
ojiksi. Näin saatiin ”uudisojitus”
loppumaan. 

Metsätalous aiheuttaa uusien
tutkimusten mukaan monilla
alueilla suurimmat vesistöhaitat.
Samalla soiden turve hajoaa
hiilidioksidina ilmakehää läm-
mittämään tai kuplii järvien
pohjasta metaanina taivaalle.
Myös soiden eliölajisto uhan-
alaistuu nopeasti.

Vaihtoehtokin on kaikkien
alan toimijoiden tiedossa. Peit-
teinen metsätalous toimii turve-
mailla hyvin. Turvemailla avo-
hakkuuton metsätalous tuottaa
taloudellisesti paremmin kuin
avohakkuumetsätalous. Samalla
poistuu tarve ojittaa. Yksinker-
taisella menetelmän muutoksel-
la voidaan poistaa pääosa turve-
maametsätalouden aiheuttamis-
ta haitoista. Turvemaiden avo-
hakkuiden lopettaminen on vain
tahdosta kiinni.

Turvemaiden avohakkuuton
metsätalous olisi myös metsä-
teollisuudelle imagoetu. Koska
alan edunvalvoja ei näytä tilan-
netta ymmärtävän, maan halli-
tuksen pitäisi tarttua asiaan ja
yksinkertaisesti kieltää turve-
maiden ojittaminen. Kiellosta ei
kärsisi mikään muu kuin uudis-
tushaluttomimpien itsetunto.

Risto Sulkava
filosofian tohtori, Heinävesi

Turvemaiden
ojittaminen
pitäisi kieltää 

Suomen ylioppilaskuntien
liiton kannanotto opiskeli-
joiden mahdollisuuksista

lepoon on herättänyt vilkasta
keskustelua opiskelijoiden hy-
vinvoinnista ja toimeentulosta.
Keskustelu on tervetullutta, sil-
lä niin korkeakouluopiskelijoi-
den kuin toisen asteen opiskeli-
joidenkin hyvinvointi on tärkeä
koulutuspoliittinen kysymys.
Opiskelijoiden hyvinvoinnin li-
säämiseksi on tilastojen valossa
vielä paljon työtä jäljellä. 

Korkeakouluopiskelijoiden
masennuksen ja ahdistunei-
suushäiriön määrä on Ylioppi-
laiden terveydenhoitosäätiön
(YTHS) tekemän terveystutki-

muksen mukaan huolestutta-
vasti lähes kolminkertaistunut
vuosituhannen alusta. Kolmas-
osa opiskelijoista koki vuoden
2016 tutkimuksen mukaan run-
saasti stressiä. Toisella asteella
on jo pitkään varoitettu lukio-
laisten paineiden ja stressin
kasvusta. Ammatillisella puolel-
la erot muun muassa liikunnan
harrastamisessa ja päihteiden
käytössä ovat merkittäviä. 

Omasta pahoinvoinnista ja
mielenterveyden ongelmista
puhuminen ei ole helppoa. Sik-
si on äärimmäisen tärkeää, että
nuorten pahoinvointiin suhtau-
dutaan vakavasti ja madalletaan
kynnystä asioiden käsittelemi-

seksi niin ammattilaisten kans-
sa kuin myös julkisessa keskus-
telussa. 

Hallitus on lisäämässä opiske-
lija- ja oppilashuollon rahoitus-
ta 29 miljoonalla eurolla. Ta-
voitteena on vahvistaa nuorten
psykososiaalisen tuen palvelui-
ta ja siten parantaa myös koulu-
jen matalan kynnyksen palve-
luita. 

Opintopsykologin ja YTHS:n
mielenterveyspalvelut ovat en-
sisijaisen tärkeitä korkeakoulu-
opiskelijoille. Opiskelukyvyn
edistämisen pitäisi näkyä myös
opetusmenetelmissä ja opetuk-
sen kehittämisessä.

Koulutuspolitiikan suurista

linjoista päätettäessä on huo-
mioitava, miten päätökset vai-
kuttavat opiskelijoiden hyvin-
vointiin. Väestön koulutustasoa
tulee nostaa: on huolehdittava,
että jokainen nuori suorittaa
toisen asteen tutkinnon, ja sii-
tä, että korkeakoulututkinnon
suorittaneiden nuorten aikuis-
ten osuus kasvaa 50 prosenttiin
vuoteen 2030 mennessä. 

Näissä tavoitteissa onnistumi-
nen edellyttää, että pystymme
pitämään paremmin huolta
Suomen nykyisten ja tulevien
osaajien hyvinvoinnista ja jak-
samisesta.

Li Andersson
opetusministeri (vas)

Opiskelija- ja oppilashuollon rahoitusta lisätään
Opiskelijat

Sari Glad (HS Mielipide 7.7.)
kysyi, miksei matkailuala
kiinnosta päättäjiä. Ala on

kuitenkin kooltaan suuri ja työl-
listää monia, erityisesti nuoria.

Saksa ei ole kehitysmaa. Mi-
ten on mahdollista, että ulkona
syöminen ja juominen sekä ma-
joittuminen on siellä paljon hal-
vempaa kuin Suomessa? 

Kotimaassa ja ulkomailla mat-
kaillessani olen pannut merkil-
le, että Suomi on häiritsevän
kallis maa melkein mihin ta-

hansa muuhun maahan verrat-
tuna. Helsingissä tavallinen olut-
tuoppi voi maksaa jopa yhdek-
sän euroa, siideri yli kympin.
Ruuan kanssa nautittu viinipullo
voi nostaa jo valmiiksi kalliin
ravintolalaskun mielettömäksi.

Kaikki ruuan ja juomien hin-
toihin vaikuttavat verot, valmis-
temaksut, byrokratiakulut, työl-
listämisen vaikeuttamismaksu-
kulut ja paistorasvan käsittelyn
turvakorttiliioittelut on saatava
alas tavalla, joka laskee ulkona

syömisen ja juomisen hintaa,
mielellään vähintään 40–50
prosenttia. Ministeriöissä on
varmasti asiantuntemusta ker-
toa, millä täsmätoimilla tämä
tavoiteltu vaikutus saavutetaan. 

Matkailualan omat toimijat
voivat uskoakseni tarvittaessa
auttaa. Enkä nyt tarkoita työn
halpuuttamista eri keinoilla.

Kun hinnat laskevat, maa-
kuvamme kirkastuu, turismi
lisääntyy, työllisyys paranee ja
ilmapiiri muuttuu myönteisem-

mäksi. Toimeliaisuuden kaikki-
nainen lisääntyminen kokonai-
suudessaan vaikuttaa siten, että
uudistus rahoittaa itse itsensä.

Suhdanteiden heiketessä tä-
mä olisi erinomaisen järkevää
politiikkaa. Kun saadaan aikaan
näkyviä tuloksia, hintojen kor-
jaantumisella ei välttämättä oli-
si huono heijastusvaikutus vai-
keaksi povatun työmarkkina-
kierroksen lähestyessä.

Harri K. A. Laukkanen
Raisio

Suomi on häiritsevän kallis matkailumaa
Matkailu
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A Lähetä mielipiteesi osoit-
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