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uutiset Jos halutaan itseruoskintaa, niin otetaan vaan, mutta mitään
järkeä siinä ei ole. MTK:n puheenjohTaja juha MarTTila TurveMaaKysyMyKsesTä

BRYSSEL (MT)
Suomi tukee EU-komission 
esitystä turvemaiden raivaus-
kiellosta. 

EU-komission cap-esityksen 
täydentäviin ehtoihin sisältyy 
kohta, jossa kielletään hiilirik-
kaiden turvemaiden ensimmäi-
nen kyntö. Käytännössä ensim-
mäisen kynnön kielto estäisi 
uusien turvepitoisten maiden 
raivaamisen pelloksi. 

Säännön rikkominen johtaisi 
tukien menetykseen myös mui-

den kuin raiviopeltojen osalta. 
Itse raiviopelloille ei tälläkään 
hetkellä makseta tukia.

Suomi kannattaa vaatimusta, 
koska se hillitsisi hiilirikkaiden 
alueiden raivausta pelloiksi, ja 
vähentäisi niistä syntyviä kasvi-
huonekaasupäästöjä.

”Periaatteessa hallitus suh-
tautuu siihen myötäsukaisesti, 
mutta komission esityksessä on 
joitakin teknisiä ongelmia joista 
olemme maatalouskomissaarin 
kanssa puhuneet”, valtiosihtee-

ri Risto Artjoki (kok.) maa- ja 
metsätalousministeriöstä sanoo.

Marttilan mielestä Suomi  
kerjää vaikeuksia
MTK:n puheenjohtajan Juha 
Marttilan mielestä Suomi ker-
jää turvemaakysymyksessä lisää 
murheita itselleen. 

”Jos halutaan itseruoskintaa, 
niin otetaan vaan, mutta mitään 
järkeä siinä ei ole.”

Marttilan mukaan kyntökiel-
lon ongelmana on, että kukaan 
ei tiedä miten turvemaat määri-
tellään. Lisäksi EU:ssa on paras-
ta aikaa meneillään myös maan-
käytön hiilipäästöjen laskentaa 
koskevan LULUCF-direktiivin 
valmistelu.

”Tässä mennään nyt asioiden 

edelle ilman kunnollista tietoa. 
Näyttää siltä, että kyntökielto 
halutaan koplata yhteen muun 
kansallisen turvepolitiikan 
kanssa.”

Alunperin komissio oli esit-
tämässä nykyistenkin turve-
maiden kyntökieltoa, mutta 
valmistelun loppuvaiheessa esi-
tys muutettiin koskemaan vain 
ensimmäistä kyntöä, eli käytän-
nössä uuden pellon raivausta.

Periaatteessa ehdotus kiel-
täisi turvemaiden raivauksen 
jo tästä vuodesta lukien, mutta 
juristien mukaan vielä valmiste-
luvaiheessa oleva lainsäädäntö 
ei voi vaikuttaa takautuvasti. 
Käytännössä raivauskielto tu-
lisi voimaan cap-uudistuksen 
mukana vuoden 2014 alusta.

Raivaus tärkeää  
kotieläintiloille
Turvepeltojen pinta-ala on 
MTT:n tietojen mukaan lisään-
tynyt viimeisten kymmenen 
vuoden aikana yhteensä noin 
40 000 hehtaarilla. Uutta peltoa 
raivataan etenkin Pohjanmaalla 
ja Pohjois-Suomessa, jossa suu-
ri osa raivattavasta maasta on 
turvepitoista.

MTT arvioi, että pellon-
raivaustarve on vuoteen 2020 
mennessä 40 000–80 000 heh-
taaria. 

Uutta peltoa raivaavat varsin-
kin suuret kotieläintilat, joiden 
kannalta raivaus on edullinen 
tapa lisätä lannanlevitysalaa.

Tähän mennessä turvemai-
den raivaus on MTT:n mukaan 

lisännyt maaperän hiilidioksidi-
päästöjä 0,8 miljoonalla tonnil-
la. Jos tahti jatkuu, päästöt voi-
vat vuosikymmenen loppuun 
mennessä kasvaa vielä noin 
miljoonalla tonnilla.

Marttilan mielestä peltojen 
raivaus on ilmastopolitiikan 
näkökulmasta kuitenkin margi-
naalikysymys.

”Jokainen raivattu hehtaari 
tulee tarpeeseen. Tilusraken-
teen eheytyminen vähentää 
turhaa lannanajoa ja sitä kautta 
myös päästöjä”, MTK:n pu-
heenjohtaja muistuttaa.

Suomalaismepit ja 
hallitus eri linjoilla
EU:n maatalousuudistuksen 
valmistelu jatkuu edelleen sekä 

EU-parlamentissa että jäsen-
maiden maatalousministerien 
kesken.

Euroopan parlamentissa 
täydentäviä ehtoja koskevan 
asetuksen valmistelusta vastaa-
va italialaismeppi Giovanni La 
Via sanoo MT:lle, että suoma-
laistuottajien huoli turvemaa-
kysymyksessä on kuultu, ja se 
pyritään ottamaan parlamen-
tin neuvotteluissa huomioon. 
Omassa raportissaan La Via ei 
kuitenkaan ehdottanut muutos-
ta komission esitykseen.

Maatalousvaliokunnan va-
rajäsen Petri Sarvamaa (kok.) 
kertoo tähdentäneensä ongel-
maa La Vialle. Kyntökieltopy-
kälän poistamista ovat ehdot-
taneet Sarvamaan lisäksi kaikki 

keskustan mepit ja RKP:n Nils 
Torvalds. 

”Merkittävää on, että kyntö-
kiellon poistamista kannattavat 
myös esimerkiksi EPP-ryhmän 
maatalouskoordinaattori Al-
bert Dess ja vaikutusvaltainen 
ranskalaismeppi Michel Dan-
tin”, Sarvamaa muistuttaa.

Suomen hallituksen kanssa 
suomalaismeppi on eri linjoilla

”Onhan tässä selvä ristiriita. 
Minun mielestäni turvemaiden 
kyntökielto ei ole Suomen edun 
mukaista. Hallituksessa ajatel-
laan eri tavalla.”

Lopullista päätöstä cap-uu-
distuksen sisällöstä odotetaan 
vuoden loppuun mennessä.

NIKLAS HOLMBERG

suomi ajaa turvemaan raivauskieltoa eu:ssa
EU-komission cap-esitys kieltäisi turve-
maiden raivauksen vuodesta 2014 alkaen. 
Pellonraivausta halutaan hillitä, koska se  
lisää maaperän hiilidioksidipäästöjä.

Aki PAAvolA

Pelto on täällä  
tiukassa, veteliläinen Matti 

Kellokoski sanoo.

Keskipohjalaiset turvemaiden 
viljelijät Matti Kellokoski ja 
Mika Olkkola ovat ihmeissään 
EU:n pyrkimyksistä kieltää tur-
vemaiden raivaaminen ja kyn-
täminen. ”Hätävarjelun liioitte-
lua”, toholampilainen Olkkola 
sanoo.

Veteliläinen Kellokoski osti 
vuosi sitten viiden hehtaarin 
alan läheltä talouskeskusta. Pari 
hehtaaria siitä oli valmista tur-
vepeltoa. Loppuala oli koivikkoa, 
joka on tarkoitus raivata pelloksi.

”Metsäksi en olisi sitä ostanut. 
Tarkoitus oli tehdä siitä peltoa”, 
Kellokoski sanoo.

Kellokosken mielestä keski-
pohjalainen viljelijä on lohko-
koossa ja viljelyoloissa pahasti 
takamatkalla jo eteläsuomalai-
seen virkaveljeen verrattuna. 
Ero esimerkiksi Etelä-Ruotsin 
tai Keski-Euroopan viljelijöihin 
on vielä suurempi, keskipohja-
laisten tappioksi.

”Täällä et pääse saamaan ison 
pellon etuja, jos et kajoa rapak-
koon”, Kellokoski muistuttaa.

Kellokoski on investoinut 

navettaan jo kaksi kertaa. Näillä 
öljyn ja traktorinrenkaiden hin-
noilla pellot on saatava mahdol-
lisimman lähelle navettaa, vaikka 
pellon teko olisi työlästä.

Kaikki laajentajat 
tarvitsevat peltoa
”Pelto on täällä tiukassa”, Kel-
lokoski sanoo. Lannan levitystä 
ja nurmirehun tuotantoa varten 
kaikki laajentavat tilat tarvitse-
vat peltoa. Vuokrapeltojakaan 
ei ole tarjolla järkevän matkan 
päästä.

Jos kaikkien turvemaiden 
kyntö kielletään, Kellokoski jou-
tuisi joko myymään lehmiä pois 
tai ostamaan rehua. Molemmat 
olisivat tilalle katastrofi.

Kellokosken mukaan Vetelis-
sä lähes kaikilla on turvemaita. 
”Tuotanto on trimmattu niin, et-
tä nurmi tulee itseltä ja väkirehu 
ostetaan.”

Lanta sijoitetaan omiin peltoi-
hin, niistä otetaan myös karjalle 
rehut.

Olkkolalla on 80 hehtaaria 
nevasta tehtyä peltoa. Osa siitä 

on tarkoitus ottaa viljelyyn ensi 
keväänä ensimmäisen kerran.

Raivaaminen maksaa, mutta 
vielä enemmän maksaa pellon 
ostaminen. Eikä ostopeltoa ole 
Toholammilla läheltä edes saa-
tavissa.

”Kustannuksia pitää saada 
kuriin, tuottajahinnat laahaavat 
jatkuvasti perässä. Pelto lähellä 
taloa ja navettaa on yksi keino 
karsia kuluja. Nykytilanteesta 
hyötyvät vain polttoainefirmat”, 
Olkkola pohtii.

Olkkolan liki 50 lypsylehmän 
lanta on lietettä. Suunnitelmis-
sa on rakentaa kylmäpihatto 
lihakarjalle. Sen lanta olisi le-
vitettävä ja mullattava kuivana. 
Kuivalannan levitys nurmelle ei 
kyntämättä onnistu.

Molempia viljelijöitä ärsyttää 
tieto, jonka mukaan aloite turve-
maiden raivaus- ja kyntökiellosta 
on lähtöisin Suomesta.

REIJO VESTERINEN

Turvemaiden viljelijät: 
Hätävarjelun liioittelua

Mitä jos saisit enemmän rehua omasta pellostasi?

Halvin rehu tulee omasta pellostasi. Jokaisen tilan on mahdollista 
lisätä rehusatoa järkevillä ravinneratkaisuilla ja Yaran uudistuneilla 
lannoitusohjelmilla. Kun lannoitat tehokkaasti, tulevana kasvu- 
kautena pienempikin peltoala riittää tarvittavaan rehuntuotantoon. 

Nyt jos koskaan kannattaa ottaa täysi hyöty irti  
omasta pellosta. Lisätietoa maatalouskaupastasi.  

www.farmit.net

Yara on suomalaisen kasvun asiantuntija

Yara valmistaa lannoitteet Suomessa suomalaisiin oloihin. Tuotteissamme on tasapainoinen  
ravinnekoostumus, joka on hyvän sadon ehdoton edellytys. Valitse Yara, maan parhaaksi.  
www.yara.fi • www.seleeni.fi


