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Maailmanlaajuiseksi levinnyt viruspandemia 
ei hellitä otettaan. Olemme keskellä kriisiä, ja 
sokkivaikutus on laajempi kuin uskalsimme 
alussa toivoa. Vuodesta 2020 tulee sukupolven 
unohtumaton päiväkirjamerkintä. Mutta krii-
sin laajempi merkitys riippuu siitä, mitä tästä 
ymmärrämme oppia.
 Kriisi pakottaa meidät katsomaan peiliin, 
punnitsemaan ajatuksia ja asioita uudelleen, 
arvottamaan niitä ja kysymään perimmäisiä 
kysymyksiä. Kriisin ravistellessa havahdumme 
turvallisuuden tunteesta parhaimmillaan asioi-
hin, jotka ovat tulevaisuuden kannalta kaikkein 
tärkeimpiä.
 Ruralia-instituutin henkilöstöön korona-
pandemia on vaikuttanut muuttamalla arkea 
kotona ja työssä. Olemme siirtyneet asteittain 
lähes kokonaan etätyöhön, ja yhteydenpito on 
loitonnut verkkoon. Perheissä ja hankkeissa toi-
mintoja on organisoitu uudella tavalla. Kokouk-
set, konferenssit ja ostokset sujuvat sovelluksilla. 
Suosittu Maaseudun kehittäminen opintojakso 
ehdittiin juuri toteuttaa perinteisten luentojen 
ja verkkotyöskentelyn yhdistelmänä ennen 
pandemian kärjistymistä. Ruralian järjestä-
mät kevään 2021 kurssit suunnitellaan pidet-
täviksi kokonaan verkossa. Työhön ja muuhun 
arkeen koronalla on ollut kiistaton vaikutus. Se 
on jo nyt muuttanut myös tulevaa.
 Pandemia on iskenyt kipeästi instituutti-
mme arvokkaimpaan pääomaan eli monitietei-
sen työyhteisön jokapäiväiseen vuorovaikutuk-
seen: keskusteluihin kahvipöydissä, lounailla ja 
yhteisissä aivoriihissä. Isku on osunut sosiaa-
liseen pääomaan eli ihmisten väliseen yhteis-
toiminnan osaamiseen, joka on lopulta tärkein 
yhteisömme oppimista ja uudistumista kantava 
voima.
 Yhteisöämme pitää rutiinien lisäksi 
koossa jaettu käsitys Ruralian ydintehtävästä 
ja tavoitteista. Missiomme on selkeä, kriisissä 
jopa kirkastunut. Mutta tuon yhteishengeksi-
kin kutsutun yhteistoiminnallisen liiman pitää 
notkeana ja sitkoisena juuri yhdessä tekemi-
nen, yhdessä ideoiminen, ajatusten jakaminen 
ja kuunteleminen – juuri se arjen toiminta, joka 
konkretisoituu aamukahvin äärellä kysymyk-
seen: mitä sinulle kuuluu?

Sosiaalinen pääoma on ihmisten välistä osaa-
mista. Sen arvo on mittaamaton. Tämä pääoma 
ei yhteisössämme realisoidu ilman satoja kump-
paneita ja monitahoisia verkostoja. Pandemian 
viheliäinen vaikutus onkin siinä, että myös 
kumppanimme ovat kohdanneet saman muu-
toksen. Ulospääsy ja ratkaisut eivät siksi ole 
helppoja. Kriisi on jo nyt osoittanut meille, että 
yhteisömme monitieteisen luomiskyvyn reali-
soituminen edellyttää ihmisten välistä vuoro-
vaikutusta ja yhdessä tekemistä. Siitä syntyy 
yhdessä luotua hyvää, josta voi jakaa kaikille.
 Monitieteisyys ja tieteidenvälisyys toteutu-
vat lopulta käytänteissä, joissa hallitaan erilais-
ten tiedollisten ainesten vuorovaikutusta osana 
ongelmien ratkaisua. Ei ainoastaan tiedeyhtei-
söissä vaan koko yhteiskunnassa olisi kaikin 
keinoin ylläpidettävä tällaista yhteistoiminnal-
lista osaamista: toimivia vuorovaikutussuhteita, 
avoimuutta, luottamusta ja yhteistyöhakui-
suutta.
 Covid-19 -pandemiasta selvitään tietoon 
perustuvalla strategialla, jonka toimeenpanee 
toistensa kyvykkyyteen luottavat ihmiset eri 
tahoilla. Tieto syntyy verkostoissa, mutta tar-
tuntaketjut katkaistaan lopulta paikallisesti. 
Tämän kriisin opetus on, että korkean sosiaa-
lisen pääoman – ihmisten välisen osaamisen 
– yhteisöillä ja kansakunnilla on myös muutos-
kestävyyttä. Se on koronakriisistä saamamme 
oppi, jonka tulisi olla itsestään selvä lähtökohta, 
kun käymme ratkomaan elonkiertoa uhkaavia 
systeemitason ongelmia.

Torsti Hyyryläinen
tutkimusjohtaja, Ruralia-instituutin varajohtaja

Ilmastonmuutoksen 
alueelliset ulottuvuudet 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät tule 
kohtelemaan Suomen alueita, kaupun-
keja ja maaseutua yhtäläisesti. Me-
rivesitulvien riski Jyväskylässä 
on pieni, samoin kuin kuivuuden 
vaikutus Helsingin ydinkeskus-
tan viljelyolosuhteisiin. Kun 
puhutaan ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta, on hyvä huo-
mioida, että siihen liittyy kaksi 
toisiinsa kytkeytyvää tehtävää: 
riskien tunnistaminen ja niiden poh-
jalta toimiminen.
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Ensimmäiseksi on tärkeää tunnistaa, miten 
ilmastonmuutoksen vaikutukset jakautuvat 
alueellisesti ja eri ihmisryhmien välillä. Tätä 
ymmärrystä varten hallitusten välinen ilmas-
topaneeli IPCC on lanseerannut ilmastoriski-
käsitteen, joka koostuu vaarasta (eng. hazard), 
altistumisesta ja haavoittuvuudesta. Riski to-
teutuu, jos ilmastomuutoksesta johtuva vaara 
tapahtuu paikassa, jossa sille altistuu haavoit-
tuvia ihmisiä tai elinkeinoja.
 Muutaman vuoden takaisessa tutkimuk-
sessamme teimme kartoituksen ilmaston-
muutokseen sopeutumisesta kuntatasolla. 
Kävi ilmi, että vain murto-osa kunnista tekee 
systemaattista ja jatkuvaa ilmastoriskien 
arviointia. Yleensä nämä arvioinnit ovat ker-
taluontoisia ja perustuvat osittaiseen tietoon. 
Tunnistettuja riskejä ei yleensä seurata.
 Maakuntien ilmastostrategioissa ei ole vah-
vasti keskitytty sopeutumiseen, vaikka sen vai-
kutus maaseutujen elinkeinoihin, esimerkiksi 
maatalouteen, voi olla suuri. Varsinaisten vai-
kutusten lisäksi alueellisella tasolla ei juuri ole 
tarkasteltu sitä, ketkä vaikutuksille altistuvat 
ja onko heillä edellytyksiä sopeutua niihin.
 Suomi on ollut kansallisen sopeutumispoli-
tiikan edelläkävijöitä Euroopassa. Kansallinen 
sopeutumispolitiikkamme on tähän asti lähin-
nä ohjannut eri hallinnonaloja ja sen alueelli-
nen ulottuvuus on jäänyt ohueksi. Kuitenkin 
kansallisessa sopeutumissuunnitelmassa to-
detaan, että ”vastuu sopeutumisesta ja siita ̈ 
aiheutuvista taloudellisista kustannuksista on 

ensisijaisesti ilmastoriskille alttiin toiminnan 
harjoittajalla tai omaisuuden omistajalla tai 
haltijalla” (MMM 2014, s. 20).
 Kunta- ja maakuntatasolla sopeutumi-
sen toimeenpaneminen ja seuranta ovat vielä 
alkutekijöissään. Usein nämäkin strategiat 
koskettavat vain kaupungin tai kunnan omaa 
hallintoa, eikä niiden teossa juuri osalliste-
ta kansalaisia. Kansalaisten osallistaminen 
sopeutumiseen kansallisellakin tasolla on 
vähäistä, vaikka he ovat osaltaan siitä vas-
tuussa. Tutkimuksessamme ilmeni myös, että 
maaseutujen ja kaupunkien välillä esimerkiksi 
myrskyihin varautumisessa on eroa. Maaseu-
dulla asuvat varautuvat mahdollisiin tuhoihin 
useammin kuin kaupunkilaiset.
 Oikeudenmukainen siirtymä on noussut 
nyt hillintäpolitiikassa tärkeäksi. Oikeuden-
mukaisuus tulisi ottaa myös tarkempaan tar-
kasteluun sopeutumiseen liittyen. Ilmaston-
muutoksen vaikutukset eivät jakaudu tasan, 
eivätkä kaikki voi osallistua siihen liittyvään 
päätöksentekoon tasapuolisesti. Tutkimukses-
sa on myös osoitettu, että niin ilmastonmuutos 
kuin huonosti suunnitellut sopeutumistoimet-
kin voivat pahentaa haavoittuvien ryhmien ti-
lannetta edelleen.

Sirkku Juhola
Professori, bio- ja ympäristötieteellinen 
tiedekunta, Helsingin yliopisto
Ruralian johtokunnan jäsen

Pääkirjoitus: Mitä tästä kriisistä opimme 2

Ilmastonmuutoksen alueelliset ulottuvuudet  3

Väitöskirjan tekeminen opetti monella tavalla 4

Omaidea.fi – digitaalista alustakehitystä  
kestävän elämäntavan vauhdittamiseksi 6

Hiilineutraali Etelä-Savo on mahdollista  
rakentaa aluetaloudellisesti kestävästi 8

Veisinkö matkailijan metsään vai  
luomumetsään?  9

Vastuullista matkaa!  – Etelä-Pohjanmaalla  
kehitetään kestävää matkailua 10

Kestävään metsästysmatkailuun tehdään  
opintomateriaalia kansainvälisessä  
yhteistyössä 12

Voiko maaseudun elämäntavasta  
tulla uusi suuntaus matkailumarkkinoille? 13

Eläkepäivät edessä: Jukka Rajala 14

Internet on neljäs kotiseutu 15

Ruralia-instituutti ja Suur-Savon Sähkö  
tutkimuskumppaneiksi 15

Pienten kuntien elinvoima monipaikkaisen  
Suomen kestävyyskysymyksenä 16

Makupaloja tiedejulkaisuista 18



5R U R A L I A   2  |  2 0 2 04 R U R A L I A   2  |  2 0 2 0

Teksti Sirpa Piskonen  | Kuva Tuula Tuisku ja Outi Uusitalo

Väitöstutkimuksensa kenttätöihin lähtevä Eeva 
Uusitalo oli lukenut tarinoita siitä, millaisia 
neuvoja ennen annettiin menetelmäopintojen 
puutetta valittavalle nuorelle tutkijalle. Profes-
sori saattoi ohjeistaa, että osta kynä ja paperia 
tai että syö kiniiniä ja pysy erossa naisista.
 – Minun aikanani olikin jo sitten paremmat 
neuvot, sanottiin, että muista vaihtaa patterit 
haastattelunauhuriin! Mutta totta puhuen kent-
tätyöopinnoissa kyllä harjoitellaan nykyään 
ihan oikeiden ’keissisen’ avulla, Eeva Uusitalo 
toteaa.
 Uusitalo etsi väitöstutkimuksessaan uusia 
reittejä kylien tutkimiseen. Etnografisen kent-
tätyön kohteina oli kaksi kylää: Ahvenselän kylä 
Sallassa ja Kolin kylä Lieksassa. Ahvenselässä 
hän vietti aikaa yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa, 
Kolin kylässä useammassa jaksossa yhteensä 
kaksi kuukautta.

Tieto syntyy kohtaamisissa
Tutkimuskohteissaan Eeva Uusitalo törmäsi 
ensimmäisenä omiin ennakkoluuloihinsa. Hä-
nen mielikuvissaan syrjäkylässä on talo siellä, 
toinen täällä. Vanhukset kiikkuvat keinutuolis-
sa ja käkikello mittaa seinällä aikaa. Ja varsin-
kin syrjäisessä Ahvenselässä hän ensin mietti, 
miten ihmeessä joku voi asua niin kaukana.
 – Mutta siellähän oli ihan elävä kylä, jossa 
ihmiset elivät arkeaan ja siellä oli todellakin 
muitakin kuin vanhuksia. Siellä asui jopa lap-
sia ja koulubussikin kääntyi kylällä, Uusitalo 
naurahtaa.
 – Ennakkoluuloilleen ei voi mitään, mutta 
tärkeintä on tajuta, että ne ovat ennakkoluuloja!
Koko väitöskirjaprojekti oli Uusitalon mielestä 
hieno oppimisprosessi, jossa oppi omaa rajalli-
suuttaan ja omista ennakkoluuloistaan, mutta 
myös ihmisistä ja kylistä.
 – Etnografina kun sitä tekee tutkimusta 
lähellä ihmisiä, heidän kanssaan, niin tieto 
syntyy näissä kohtaamisissa. Parhaimmillaan 
se on yhdessä tutkimista, ei vain jonkun asian 
tutkimista. Ihmisiä kohdataan siellä kentällä, 
missä uutta tietoa luodaan ja uuden tiedon luo-
minen on aina oppimista, Eeva Uusitalo miettii.
Olemalla läsnä kylätutkija oppii ja aistii myös 
kokemuksellisesti, kehon kautta: näkee, kuulee, 
haistaa ja maistaa.

– Kehollisesti ja aistien kautta tulee paljon sel-
laista tietoa, mitä ei välttämättä edes huomaa. 
Nythän tätä osuutta tutkimuksessa, varsinkin 
etnografiassa, on kyllä jo useamman vuoden 
ajan korostettu. On otettu huomioon, että tut-
kija osaa myös tietoisesti käyttää näitä muita 
aisteja hyväkseen, Uusitalo toteaa.

Kaikki kylät ovat erityisiä
Se, mitä Eeva Uusitalo sanoo tieteen tekemisen 
myötä Ahvenselässä ja Kolissa oppineensa, on 
kylien erityisyys. Vaikka näiden kylien muodos-
tumiseen liittyy suunnitelmallisuutta, niin nii-
den kehityskulut ovat myös sattumanvaraisia.
 – Niillä on erityiset historiat ja menneisyy-
det, joiden kautta niistä on tullut se, mitä ne 
nyt ovat ja mihin ne ovat menossa. Niillä on 
kummallakin oma tie, Uusitalo pohtii.
 Eniten hän sanoo oppineensa niiltä ihmisil-
tä, joiden kanssa hän on kenttätöissä ollessaan 
jutellut. Keskusteluissa ovat olleet läsnä persoo-

Uusitalo, Eeva (2020). Etnografian reittejä 
kylien ajallisuuteen ja aineellisuuteen. 
Ruralia-instituutin Julkaisuja 37.

EEVA UUSITALO, FT, KOORDINAATTORI
 työskennellyt Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa 

Mikkelissä vuodesta 2002 alkaen
 väitöskirja Etnografian reittejä kylien ajallisuuteen ja aineellisuuteen 

tarkastettiin 14.8.2020 Jyväskylän yliopistossa 

Väitöskirjan tekeminen 
opetti monella tavalla

nat ja heidän menneisyytensä sekä kylä ja sen 
menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuuskin. 
 – Jotkut ihmiset puhuivat paljon, jotkut 
vähemmän ja aina on asioita, joista ei haluta 
tai voida puhua lainkaan. Tutkijan sitten täy-
tyy tietää, mihin pitää vetää raja ja mitkä asiat 
ovat sellaisia, että ne jäävät sinne kylään, Eeva 
Uusitalo sanoo ja jatkaa, että Lapin syrjäiset 
kylät ovat hienoja paikkoja.
 - Vaikka siellä on karu jänkämaisema ja 
usva roikkuu tuntureiden ja vaarojen yllä, niin 
ei ole mikään ihme, että ihmisillä syntyy sinne 
läheinen suhde.
 Väitöskirjaprojektin päättymistä Eeva 
Uusitalo ei ole ehtinyt jäädä pitkäksi aikaa ih-
mettelemään, sillä työssä Ruralia-instituutissa 
sen tilalle on tullut uusia projekteja, joihin pitää 
mennä avoimin mielin ja joissa jälleen oppii uu-
sia asioita.
 – Niin kuin meillä johtaja sanoo, että työs-
kentely Ruraliassa on jatkuvaa oppimisen nou-
suhumalaa!

Kenttätyössä tutkijan on oltava joustava ja sopeutuvainen – joskus ihan jo majoitusolosuh-
teidenkin johdosta. Eeva Uusitalo talvisella kenttätyömatkalla.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/318092/Julkaisuja37.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/318092/Julkaisuja37.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Teksti Päivi Pylkkänen 

Omaidea.fi – 
digitaalista 
alustakehitystä 
kestävän 
elämäntavan 
vauhdittamiseksi
Omaidea.fi on kestävää paikalliskehitystä tukeva kaikille avoin 
digitaalinen osallistumisalusta. Ruralia-instituutti kehittää 
Omaidea-alustaa kansainvälisessä EMERGREEN-hank-
keessa*, jonka keskiössä ovat asukkaille suunnattujen uusien 
teknologioiden kokeilut yhdyskuntien kestävyysmuutoksen 
vauhdittamisessa.

Verkko-osoitteessa https://omaidea.fi avatun 
alustan pilottikokeiluissa syksyllä 2020 ja tal-
vella 2021 haastetaan asukkaita ja yhteisöjä 
ideoimaan ja toteuttamaan kestäviä arjen 
käytäntöjä ja elinympäristöjä. Ensimmäisenä 
käynnistyvä haastekimppu ”Biojätteestä hyö-
dykkeiksi” aktivoi vähentämään ruokahävikkiä 
ja lajittelemaan biojätettä kodeissa, työpaikoilla 
ja lomilla. Samalla tavoitteena on myös lisätä 
asukkaiden tietoisuutta yhdyskuntabiojätteen 
käytöstä ilmastoystävällisen liikennebiokaasun 
tuotannossa. Ihmisen kokoinen ilmastoteko 
-haastekimpussa aktivoidaan ilmastonmuutos-
ta hidastavia ideoita ja tekoja, joita erityisesti 
yksittäiset ihmiset ja paikalliset yhteisöt voi-
sivat toteuttaa osana jokapäiväisiä kulutus- ja 
elämäntapavalintojaan.
 Alustalla esiin nousevan biojätehaasteen 
yhdenaikaisuus esimerkiksi Ympäristöminis-
teriön ja yhteistyökumppaneiden toteuttaman 
”Rakasta joka murua” -kampanjan sekä jätelain 
uudistamiseen liittyvän viestinnän kanssa lisää 
parhaimmillaan kestävyystavoitteisen viestin-
nän vaikuttavuutta.
– Omaidea-alustan ero muuhun kestävyysvies-
tintään nähden on siinä, että alusta haastaa te-
koihin myös asukkaiden ajatusten jakamisen ja 
toiminnan tasolla. Pohjimmiltaan hankkeessa 
on kysymys myös kokeilusta, jonka voi muotoil-
la kysymyksenä: ”Saammeko avoimen lähde-
koodin pohjalle rakennetusta ei-kaupallisesta 
digitaalisesta alustasta tukea ja lisähyötyjä 
asukkaiden ja yhteisöjen toteuttamaan kestä-
vyysmuutokseen ja elämäntaparatkaisuihin? 

”kertoo vanhempi tutkija Toni Ryynänen 
Ruralia-instituutista.

Ohittamattomat sosiaalisen median 
kytkennät 
Alustan esitestauksesta ja verkko-osallistumis-
ta koskevista aikaisemmista tutkimuksista on 
käynyt selväksi, etteivät osallistumisalustat 
myy itse itseään. Monet digitaaliset alustat ovat 
jääneet hiljaisiksi ilman aktiivista moderointia 
ja viestintästrategiaa. Siksi tarvitaan suunni-
telmalliset kytkennät ja säännöllistä viestintää 
niihin sovelluksiin ja kanaville, joita ihmiset jo 
entuudestaan seuraavat.
 Omaidea alustakokeilussa on rajapinnat ja 
yhteydet mm. suosittuihin kaupallisiin sosiaali-
sen median sovelluksiin. Nuorten mielenkiintoa 
täytyy herättää heille tutuilla välineillä. Nuoria 
lähdetäänkin tavoittamaan erityisesti video-
viestinnän avulla, jonka vaikuttavuus vies-
tinviejänä on korostunut sosiaalisen median 
alustoilla. Videot ovat erinomainen tapa viestiä 
osallistumisalustan käyttötarkoituksesta. 
 – Videoiden helppo monistettavuus ja mo-
nipuolinen jakelumahdollisuus monille ka-
naville lisää tuotteen tunnettuutta eri kohde-
ryhmissä sekä säästää resursseja, korostaa 
Ruralia-instituutissa Omaidea-alustan viestin-
täkampanjan parissa harjoitteluaan suorittava 
valt. kand. Karoliina Kuusela. 
 Viestintää tukee yhteistyö Mikkelin seudun 
ympäristö- ja nuorisotoimijoiden sekä toisten 
kestävyysaiheita käsittelevien hankkeiden 
kanssa.

Päivi P., muokattu versio 3.11.2020
•	 Sivulle lisätään sopivaan kohtaan QR-koodi, joka vie Omaidea-alustan etusivulle https://omaidea.fi 
•	 Lähtökohtaisesti käytetään sivustolle tuotettuja kuvituskuvia/graafisia elementtejä (Valinta voi pohtia Karon kanssa) 

*EMERGREEN-hanketta 
toteutetaan viidessä maassa 
Euroopan pohjoisilla ja syrjäi-
sillä alueilla Interreg NPA 
ohjelman mukaisella EU:n 
aluekehitysrahaston tuella 
(http://emergreen.interreg-npa.eu) 
ja Helsingin yliopiston 
omarahoituksella. Suomessa 
EMERGREEN-hankkeen toiminta 
keskittyy Etelä-Savoon ja 
erityisesti Mikkelin seudulle.

https://omaidea.fi
https://omaidea.fi
http://emergreen.interreg-npa.eu/
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Teksti Outi Hakala ja Susanna Kujala | Infografiikka Jaana Huhtala

Hiilineutraali Etelä-Savo on mahdollista 
rakentaa aluetaloudellisesti kestävästi
Hiilineutraaliuden saavuttaminen Etelä-Savossa edellyttää muutoksia niin energiantuotannossa, liikenteessä kuin metsä-
taloudessa. Nämä muutokset näkyvät myös aluetaloudessa tavalla, joka riippuu muun muassa muutoksen nopeudesta ja 
muodosta. Ruralia-instituutti arvioi Etelä-Savoon kohdistuvia talousvaikutuksia kolmessa hiilineutraaliutta tavoittelevassa 
tulevaisuuden skenaariossa.

Ruralia-instituutti toteutti yhdessä LUT-yli-
opiston (koordinaattori) ja Luonnonvarakes-
kuksen kanssa kaksivuotista Hiilivapaa Etelä-
Savo -hanketta, joka päättyi elokuussa 2020. 
Hankkeen aluetalousosiota rahoitti Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR). Hankkeen tavoit-
teena oli edistää keinoja, joilla maakunta voisi 
saavuttaa hiilineutraaliuden eli tilanteen, jossa 
alueella tuotetut kasvihuonekaasupäästöt kye-
tään sitomaan alueen hiilinieluilla.
 Ruralia-instituutin aluetaloudellisten 
vaikutusten tiimi arvioi maakunnallisen 
hiilineutraaliuden talousvaikutuksia. Hank-

Veisinkö matkailijan
metsään vai 
luomumetsään? 

kikonseptia. Luomusauna oli koostettu sauno-
misessa käytettävistä luomupesu- ja hemmot-
telutuotteista sekä luomuruoasta ja -juomista. 
Luomumetsäretki toteutettiin maastoltaan ja 
maisemaltaan monipuolisella luomukeruu-
alueella ja muita luomuelementtejä olivat met-
sässä nautitut juomat, villiyrttien kerääminen 
teeaineksiksi, eväät nuotiopaikalla ja oppaan 
kertoma tietous. 
 Luomusaunakokeilussa havaittiin, että suo-
malaisille luomun lisäarvo matkailutuotteessa 
rakentuu aika pitkälti luomuruokaan liitettävi-
en ominaisuuksien kautta. Saunomisessa käyte-
tyt luomuhoitotuotteet koettiin puhtaina, vähän 
käsiteltyinä ja kehoa hellivinä. Huomioitavaa 
on, että luomu ei itsessään välttämättä ole lisä-
arvotekijä vaan sen kautta välittyvä jokin muu 
matkailijalle tärkeä asia. Tässä saunakokeilus-
sa nämä olivat luomuhoitotuotteiden uutuuden 
viehätys, tutustuminen turvallisesti uusiin tuot-
teisiin, yhteisöllisyys, hemmottelu ja rentoutu-
minen, jotka koettiin myös luksukseksi.
 Tavallinen metsä itsessään edustaa suoma-
laisille puhtautta ja raikkautta, joten luomumet-
sä sinällään ei tuo välttämättä lisäarvoa met-
säretkeen. Metsässä käyskentelyllä haetaan 
rentoutumista, mielenrauhaa ja irrottautumista 

arkirutiineista. Opastetulla metsäretkellä pide-
tään tärkeänä metsään ja luontoon liittyvää tie-
toa. Maittavilla tarjoiluilla on aina tärkeä rooli 
tyytyväisyyden takaamisessa.
 Luomusertifioitu metsä koetaan matkaili-
jan silmin kuitenkin positiivisena asiana, kos-
ka siellä ei ole käytetty mitään “ylimääräisiä 
kemikaaleja”. Luomukeruualue on toistaiseksi 
aika uusi asia suomalaisille ja tiedon lisäämi-
nen asiasta voisi herätellä mielenkiintoa myös 
matkailunäkökulmasta. Etelä-Savossa mat-
kailullisesti tärkeitä metsäalueita on sertifioitu 
luomuun, pyrkien siten osoittamaan toiminnan 
vastuullisuutta ja tuotteiden alkuperää.
 Luomumatkailutuotteen tuotteistamises-
sa ja markkinoinnissa on tärkeää, että sisällön 
tulee vastata luomun osalta mainoslupausta eli 
luomuteema kattaa koko matkailutuotteen. Li-
säksi luomumatkailu-tuotteessa huomiota kan-
nattaa kiinnittää myös fyysiseen ympäristöön 
missä toimitaan, jotta se on linjassa luomun 
mielikuvien kanssa.
 Luken ja Helsingin yliopiston Ruralia-ins-
tituutin yhteishanketta rahoittivat Etelä-Savon 
maakuntaliitto / Euroopan Aluekehitysrahas-
ton (EAKR), Mikkelin seudun kunnat, Juvan 
kunta, MUC ja yritykset.

Teksti Hanna-Maija Väisänen  | Kuva Hanna Muttilainen

Luomuun liitetään sellaisia mielikuvia kuten 
terveellisyys, vastuullisuus, pienimuotoisuus, 
trendikkyys sekä luotettavuus ja puhtaus. Tie-
detään myös, että luomulla on statusarvoa eli 
käyttämällä luomua kuluttaja voi signaloida 
epäitsekkäistä arvoista ja saada kunnioitusta 
osakseen. Voisiko luomun positiivista mieli-
kuvaa hyödyntää myös matkailussa? Miten 
luomun ja matkailun voisi yhdistää houkut-
televaksi matkailutuotteeksi? Näihin kysy-
myksiin saatiin vastauksia juuri päättyneessä 
”Lähde luomun matkaan - Luomun lisäarvon 
hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten 
liiketoiminnassa” -hankkeessa.
 Keski-Euroopassa luomumatkailu näyttäy-
tyy luomumaatilamatkailukohteina, hotelleina, 
B&B- majoituspaikkoina, ravintoloina ja ruo-
kaan liittyvinä ohjelmapalveluina. Useimmiten 
luomu on osana matkailutuotetta luomuruoan 
muodossa. Perinteisin luomumatkailun muoto 
lienee luomumaatilalla tapahtuva majoittumi-
nen ja osallistuminen tilan töihin. 
 Mutta voisivatko luomumatkailutuotteet 
olla jotain muutakin? Hankkeessa ideoitiin yrit-
täjien kanssa erilaisia luomumatkailutuotteita 
ja näistä kahta luomumatkailutuotetta testattiin 
koeryhmällä: luomusauna- ja luomumetsäret-

Etelä-Savon 
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selvästi

Energiasektorin 
päästövähennykset 

saavutettu 2030

Intensiivinen
metsätalous

Hiilinielun
korostuminen ,

hakkuiden selvä
vähentäminen

Energiasektorin 
päästövähennykset 
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kasvaisi

Energiasektorin 
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Metsätaloudessa 
edellisten 

kompromissi

       Hiilineutraalius saavutettavissa ilman merkittäviä taloudellisia menetyksiä

Hiilineutraali Etelä-Savo – entä aluetalous? 

1.

2.

3.

keessa yhdistettiin LUTin ja Luken laatimat 
tulevaisuudenkuvat kolmeksi skenaarioksi, 
jotka poikkeavat toisistaan energiankulutuk-
sen päästövähennysten kunnianhimon sekä 
metsien käytön suhteen. 
 Tulosten perusteella realistisin polku hii-
lineutraaliuteen voisi löytyä skenaariosta, 
jossa haetaan tasapainoa päästövähennysten 
ja talouden kesken. Tällaisessa skenaariossa 
päästötavoitteet saavutettaisiin vuoteen 2040 
mennessä ja metsien hakkuita hieman supis-
tettaisiin. Tällöin aluetaloudessa olisi havaitta-
vissa pientä laskua muutoksen alkuvaiheessa, 

mutta pidemmällä aikavälillä talous kasvaisi. 
Metsätaloudella on suuri merkitys Etelä-Savon 
taloudelle, myös hiilineutraaliuden tavoittelun 
näkökulmasta. Lisäksi energia- ja liikenne-
sektorin päästövähennykset voivat hyödyttää 
maakunnan taloutta, mikäli energiaa tuotetaan 
paikallisesti tuontituotteiden sijaan. 
 Mallinnukseen sisältyy useita epävarmuus-
tekijöitä, mikä on aiheellista huomioida tulos-
ten tulkinnassa. Tulokset antavat kuitenkin 
suuntaa siitä, miten vaihtoehtoiset kehityskulut 
vaikuttaisivat Etelä-Savon talouteen, työllisyy-
teen, väestöön ja päästöihin.

Julkaisu:
Kujala Susanna, Hakala Outi ja Jouko Kinnunen (2020). Energian käytön hiilipäästöt ja metsien hiilinielut Etelä-Savossa – Tulevaisuuden 
skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 204. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/318552/Raportteja204.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/318552/Raportteja204.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Vastuullista matkaa!  
– Etelä-Pohjanmaalla kehitetään kestävää matkailua

Teksti Aapo Jumppanen | Kuvat Joona Kotilainen – Kuvia Suomesta, Emma Lilleberg ja Roine Piirainen

Matkailu on viime vuosina ollut yksi globaalisti nopeimmin kasvavia 
elinkeinoja. Vaikka korona-epidemia on lähes pysäyttänyt kansain-
välisen matkailun, on oletettavaa, että sairauden taltuttua palataan 
kasvu-uralle. On kuitenkin ennustettu, että massamatkailun aika saat-
taa olla ohi ja matkailijat keskittyvät jatkossa pienempiin, turvallisiin 
ja elämyksiä tarjoaviin kohteisiin. Kaikki tämä sopii enemmän kuin 
hyvin maaseutumatkailulle! Kotimaan matkailuun taudin vaikutuk-
set ovat olleet vähäisempiä. Päinvastoin, varsinkin luontokohteet ovat 
kasvattaneet suosiotaan.
 Koronan lisäksi matkailun kasvu kytkeytyy voimakkaasti toiseen 
globaaliin ilmiöön – ilmastonmuutokseen. Matkustaminen kuormittaa 
ilmastoa ja kuluttaa luonnonvaroja. Suomessa on sitouduttu vähen-
tämään hiilidioksidipäästöjä. Matkailualalla panostetaankin aiempaa 
vähähiilisempien, ympäristön kannalta kestävämpien toimintamuo-
tojen kehittämiseen.
 Matkailussa vastuullisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä toimen-
piteitä ja asioita, jotka edistävät kestävän kehityksen toteutumista.
 Ekologisen kestävyyden lisäksi vastuullisuuteen liittyy kolme 
muutakin ulottuvuutta: sosio-kulttuurinen, poliittinen ja taloudellinen 
kestävyys. Myös niiden huomioiminen on tärkeää. Vastuullisuus on 
nouseva trendi. Asiakkaat odottavat yhä enemmän vastuullisuustekoja 
matkailualan yrityksiltä. 

Vastuullisuus on valtavirtaa
Etelä-Pohjanmaalla kestävän matkailun periaatteita ja menetelmiä 
tuodaan paikallisten yritysten työkalupakkeihin Seinäjoen ammatti-
korkeakoulun ja Ruralia-instituutin yhteisessä EAKR-rahoitteisessa 
Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 
2020–2022.
 Maaseudun matkailuryitysten kehittämisessä pitkään mukana ol-
leen Ruralia-instituutin projektipäällikkö Anne Matilaisen mukaan 
se, mikä oli uutta 10 vuotta sitten, on nyt valtavirtaa. 
 -Tuolloin monet maaseudun matkailuyrittäjistä pitivät esimerkik-
si kestävyys-sanaa abstraktina ja jopa leimaavana ”markkinointiter-
minä”. Toisaalta laajassa matkailijoille tehdyssä kyselyssä selvisi, että 
ympäristöystävällisyyttä pidettiin yhtenä tärkeimmistä matkakohteen 
valintakriteereistä. Matkailijoiden odotukset vastuullisuuden suhteen 
ovat tämän jälkeen vielä kasvaneet, Matilainen tiivistää.
 Projektipäällikkö Sanna Jyllilä Seinäjoen ammattikorkeakoulus-
ta on tarkastellut kuluvan vuoden aikana erikokoisten eteläpohjalaisten 
matkailun kärkiyritysten ja yhden tapahtuman vastuullisuusviestin-
tää. 
 -Sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys 
nousivat kaikki esiin. Etelä-Pohjanmaalla vastuullisuuden ulottu-
vuuksista on korostunut sosio-kulttuurinen kestävyys. Esimerkiksi 
paikallisuus, perheyrittäjyys, pohjalaisuus ja siihen liittyvät perinteet, 
kuten rakennuskulttuuri, ovat keskeisessä roolissa. Toisaalta vastuul-

lisuus on edelleen markkinoinnissa usein enemmänkin rivien 
väliin piilotettu sivujuonne kuin ydinviesti. Kenties olisi tarvetta 
viestin selkeyttämiselle, Jyllilä pohdiskelee.
 Sekä Jyllilän että Matilaisen mukaan eteläpohjalaisissa 
matkailuyrityksissä on nyt tarpeen selvittää se, miten yrittäjät 
vastuullisuuden näkevät ja minkälaisia tarpeita heillä siihen 
liittyen on. Näin luodaan hyvä pohja yrittäjälähtöiselle oppi-
misprosessille, jossa jonkin kestävän kehityksen osa-alueen 
hyödyntämisestä markkinoinnissa siirrytään vastuullisuuden 
kokonaishallintaan kaikessa yrityksen toiminnassa. 
 Hankkeen aikana edistetään myös matkailuyritysten ver-
kostoitumista. Eteläpohjalaisia matkailuyrityksiä esimerkiksi 
autetaan pääsemään mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel 
Finland -kestävän matkailun kehittämispolulle. Visit Finlandin 
kautta myös kansainvälinen näkyvyys kasvaa. Tavoitteena on, 
että tulevaisuudessa Etelä-Pohjanmaan yritykset saavat vastuul-
lisesti matkailevista uuden merkittävän kohderyhmän.



13R U R A L I A   2  |  2 0 2 012 R U R A L I A   2  |  2 0 2 0

Kestävään metsästysmatkailuun 
tehdään opintomateriaalia  
kansainvälisessä yhteistyössä

Teksti ja kuvat Anne Matilainen 

Ruralia-instituutti on mukana neljän maan konsortiossa, jonka tavoitteena on 
tuottaa korkea-asteelle koulutusmateriaalia liittyen kestävään metsästysmat-
kailuun. Metsästysmatkailun suosio on kasvanut viime vuosina metsästäjien 
keskuudessa ja yhä useampi matkustaa oman asuinympäristönsä ulkopuolelle 
metsästämään. Tämä kehityssuunta tuo tullessaan sekä haasteita että mahdolli-
suuksia. Metsästäjät kaipaavat yhä enemmän matkallaan erilaisia metsästyspal-
veluita, kuten oppaita, mukavia majoituskohteita sekä laadukkaita eräaterioita. 
Metsästysmatkailu on matkailun osa-alueena noussutkin kohti korkeamman 
jalostusasteen tuotevalikoimaa. 
 Koska metsästysmatkailu vaatii runsaasti paikallistuntemusta, myös tulot 
toiminnasta jäävät tyypillisesti maaseutualueille. Metsästysmatkailu on kuitenkin 
erittäin konfliktiherkkä toimiala. Kehittäjiltä vaaditaan erityisesti hyvää sosiaali-
sen kestävyyden ymmärtämistä, jotta toimintaa voidaan viedä eteenpäin kestä-
vällä pohjalla. Metsästys- ja matkailuosaaminen on harvoin keskittynyt samoille 
toimijoille tai henkilöille. Sen lisäksi, että osaavista ja kielitaitoisista metsästysop-
paista on usein pulaa, on puutetta myös ammattitaitoisista metsästysmatkailun 
kehittäjistä ja asiantuntijoista.
 Kansainvälisessä HUNTOUR-hankkeessa pyritään edistämään metsästys-
matkailutoimijoiden osaamista tuottamalla koulutusmateriaalia liittyen metsäs-
tysmatkailun ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. ERASMUS 
+ -rahoitteista hanketta koordinoi Czech University of Agriculture Prahasta ja 
mukana ovat Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin lisäksi University of Novi Sad 
Serbiasta sekä National Agricultural Research and Innovation Center Unkarista. 
Ruralia-instituutti toimii hankkeessa erityisesti metsästysmatkailun aluetalou-
dellisen vaikuttavuuden ja sosiaalisen kestävyyden asiantuntijana. Hanke alkoi 
syyskuussa 2020 ja se kestää elokuuhun 2023 asti. 

Voiko maaseudun elämän-
tavasta tulla uusi suuntaus 
matkailumarkkinoille?

Teksti Anne Matilainen  | Kuvat Roine Piirainen

EUROPEAN UNION

Maailma voi muuttua hyvin nopeasti, kuten 
kulunut vuosi on meille osoittanut. Ja nähtä-
väksi jää, palaako maailma enää ennalleen CO-
VID-19 -pandemian jälkeen. Joka tapauksessa 
pandemia on jo nyt muuttanut matkailualaa 
maailmanlaajuisesti. Lähimatkailun lisäänty-
misestä on näkynyt julkisuudessa paljon, mutta 
lienee myös realistista olettaa, että pandemian 
taltuttua myös kaukomatkailun suosio jälleen 
kasvaa. Voisi jopa kuvitella, että tullaan koke-
maan jonkinlainen ulkomaan matkailubuumi, 
matkustamisen oltua jonkin aikaa joko täysin 
kiellettyä tai usein vähintäänkin sosiaalisesti 
paheksuttavaa. Pandemian arvellaan kuitenkin 
jättäneen jälkensä matkailutrendeihin. Tällä 
hetkellä on esitetty arvailuja siitä, että mas-
saturismin ja suurille ryhmille suunnattujen 
matkailukohteiden aika matkailun trendinä on 
ohi, ehkäpä lopullisesti. Samaan aikaan pienet, 
tavanomaisesta poikkeavat sekä yksityiset mat-
kailukohteet ja -tuotteet ovat herättäneet kiin-
nostusta yhä useampien asiakasryhmien kes-
kuudessa. Kysynnän kasvaessa, on tullut tilaa 
uusille matkailutuotteille, joiden vetovoima pe-
rustuu luontoon, pienimuotoiseen tuotantoon, 
aitoon elämäntapaan sekä kestävyyteen. Tähän 
uuteen ilmiöön juuri maaseutumatkailulla on 
potentiaalia vastata.
 Rural Lifestyle - Creating attractive rural 
lifestyle destinations -hanke pyrkii hyödyntä-
mään ja viemään eteenpäin näitä mahdolli-
suuksia. Pohjois- ja Baltian maissa on useita, 
nimenomaan aitoihin maaseudun elämänta-
poihin liittyviä ainutlaatuisia kohteita, jotka 
ovat tällä hetkellä alihyödynnettyjä kansain-
välisessä matkailutarjonnassa. Yksi syy siihen 
on, että etenkin pienten matkailutoimijoiden, 
jollaisia maaseutumatkailuyritykset tyypil-
lisesti ovat, on erittäin vaikeaa päästä yksin 
ulkomaan markkinoille. Sama pätee myös 
suurempiin kokonaisuuksiin. Käytännössä 
yksittäisten maidenkaan ei ole aina helppoa 
tavottaa kohdemarkkinoita ulkomailla. Mitä 
kauempana markkinat ovat, sitä suurempia 
panostuksia tarvitaan näkyvyyden ja uskotta-
vuuden saavuttamiseksi. Esimerkiksi Japanin 
kaltaisilla markkinoilla matkailumarkkinoijat 
pitävät Pohjois- ja Baltian maita usein yhtenä 
suurempana kokonaisuutena eivätkä niin-

kään näe yksittäistä maata erillisenä matkai-
lukohteena. Siksi Rural Lifestyle -hankkeen 
päätavoite onkin koota yhteen useiden maiden 
maaseudun elämäntapoihin liittyviä matkailu-
tuotteita ja -kohteita saadakseen kasaan riittä-
vän volyymin kansainvälisille markkinoille.
 Hanke kehittää ja kokoaa yhteen Rural Li-
festyle -tuotteita Ruotsista, Ahvenanmaalta, 
Manner-Suomesta, Virosta ja Latviasta. Kai-
killa näillä mailla on yhteistä historiaa ja siten 
myös yhteisiä piirteitä maaseudun elämänta-
voissa, kuten luonnon ja kulttuuriperinnön 
samankaltaisuus ja samanlainen arvomaa-
ilma. Nämä kaikki muodostavat yhtenäisen 
tuoteimagon laajemmille markkinoille. Sa-
manaikaisesti kyseisillä mailla on kuitenkin 
tarpeeksi eroavaisuuksia, jotta tarjontaan 
voidaan tuottaa valikoima mielenkiintoisia 
tuotteita sen sijaan, että sama tuote toistuisi 
kaikilla eri alueilla. Rural Lifestyle -yhteistyön 
tavoitteena onkin lisätä laadukkaiden maaseu-
tumatkailun tuotteiden tarjontaa ja saatavuut-

ta. Koska matkailukohteen kestävyys varmis-
tetaan parhaiten tekemällä siitä taloudellisesti 
kannattava, hankkeen tavoitteena oli alunperin 
keskittyä vahvasti myös markkinointitoimenpi-
teisiin, etenkin Aasian ja Saksan markkinoilla. 
Näin toivotaan pystyttävän tekemään edelleen 
hankkeen loppupuoliskolla, mutta COVID-19 
pandemian mukanaan tuomana lisämausteena 
tullaan myös keskittymään lähialuemarkkinoi-
hin.

Rural Lifestyle - Creating attractive rural li-
festyle destinations -hanke toteutetaan vuosina 
2020–2022 kahdeksan hankepartnerin kesken, 
jotka yhdistävät sekä tutkimusta sekä käytän-
nön osaamista. Koordinaattorina hankkeessa 
on Viron maatalousyliopistoTartosta. Suoma-
laiset hankeparterit ovat Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutti sekä Lohjan kaupunki. Pro-
jekti saa osarahoitusta Interreg Central Baltic 
2014–2020 ohjelmasta.
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1.Miksi päätit olla töissä niin kauan kuin 
on mahdollista? 
Hanke on kesken. Ei ole ollut tapana jättää 
töitä kesken. Maaneuvo on suoraan OSMO-
hankkeen jatkoa. Eikä ole tuntunut siltä, että 
töitä vielä olisi syytä kokonaan lopettaa. Nyt 
lopuksi osa-aikatyö sopii mainiosti minulle. On 
mukavan väljää ja voi tehdä joustavasti muiden 
tehtävieni lomassa.

2. Kerro tilanne, kun tutkimustieto vai-
kutti tai vaikuttaa.
OSMO-hankkeen tilatutkimuksesta sain paljon 
lisätietoa maan kasvukunnosta. Erityisesti ir-
lantilaisten peltojen kuivatusasiantuntijoiden 
työ ja viikon vierailu OSMO-hankkeessa pel-
tojen kuivatuksen parantamiseksi oli hyvin 
merkittävä minulle henkilökohtaisesti ja laa-
jemminkin suomalaisille viljelijöille.
 
3. Jos olisit nyt ylioppilas, mitä hakisit 
opiskelemaan? 
Hakisin opiskelemaan maataloutta Helsingin 
yliopistoon.

4. Millaisen ”testamentin” haluat jättää 
työyhteisöllesi? Anna siis tulevaisuuden 
tutkimus- ja kehittämiskohde tai -suun-
ta omalta osaamisalueeltasi?
Maaseudun kehittämisessä haasteita ja siten 
töitä riittää. Pidän ruokajärjestelmän kestä-
vyyden kehittämistä tärkeänä. Siihen kaivataan 
agroekologisten sovellusten kehittämistä ja 
käytäntöön viemistä, esim. ekosysteemipalve-
luiden parempaa hyödyntämistä. Maatalouden 
ja maaseudun osallistumisessa ilmastonmuu-
toksen torjuntaan ja sopeuttamisessa ilmaston-
muutokseen on paljon tehtävää. Ekosysteemi-
palveluiden parempi hyödyntäminen. Työn 
siirtäminen kaupungeista maaseudulle.

5.  Mitä aiot tehdä/toteuttaa eläkepäivillä? 
Panostan nyt enemmän aikaa maanviljelyyn 
ja peltojen kasvukunnon parantamiseen mm. 
OSMO-hankkeen oppeja hyödyntäen. Pyrin nyt 
myös seuraamaan laajemmin oma alani kehi-
tystä. Siihen on nyt hyvät mahdollisuudet, kun 
joka puolella Eurooppaa järjestetään seminaa-
reja verkon välityksellä.

6. Mitä kasvia alkaisit viljelemään jos 
Suomen kasvuolosuhteet eivät olisi es-
teenä?
Viljakasvi tef on mielenkiintoinen kasvi. Se on 
gluteiiniton hyvin pienisiemeninen vilja, joka 
on hyvin ravitsevaa. Siemen on jopa pienempi 
kuin kvinoan siemen. Olen itse gluteiinittomalla 
ruokavaliolla ja tef sopii minulle erittäin hyvin. 
Tef on kotoisin Etiopiasta, jossa sitä viljellään 
runsaasti. Se menestyy siellä parhaiten noin 
2000 m korkeudessa ja melko kuivissa olosuh-
teissa. Sitä on alettu viljellä myös muualla esim. 
Saksassa ja Hollannissakin. Suomen lämpimät 
kesät riittäisivät sille hyvin. Mutta haasteena on 
liian pitkä päivä, joka viivästyttää sen kukintaa. 
Tällöin sadonkorjuu menisi hyvin myöhäiseksi 
ja syksy tulee liian aikaisin.

JUKKA RAJALA
 agronomi, erikoissuunnittelija
 luonnonmukaisen 

maataloustuotannon 
erityisosaaja

 Ruralia-instituutissa vuodesta 
1990 lähtien 

Haastattelija Sirpa Piskonen | Kuva Jukka Rajalan kotialbumista
Teksti Sulevi Riukulehto

Internet on neljäs kotiseutu
Perinteisesti tutkijat ovat käsitelleet kotiseutua 
luontona, rakennettuna ympäristönä sekä hen-
kisenä ja sosiaalisena kudelmana. Viimeistään 
koronakevät havahdutti suomalaiset huomaa-
maan, että kotiseutukokemuksemme piirissä 
on myös virtuaalinen porras. Netissä voi siirtyä 
hetkessä itselle mieluisiin paikkoihin, viettää 
aikaa ystävien kanssa ja viihdyttää itseään 
sohvalle käpertyneenä. Virtuaalikokouksien 
Teams- ja Zoom-alustat ovat korvanneet työ- 
ja opiskelupaikat. Verkon palveluista on tullut 
yhä keskeisempi elämänosa. Palveluntarjoaji-
en sivustot luovat kotiseutuumme maisemia, 
ja niissä asioinnista syntyy muistoja samalla 
tavalla kuin reaalimaailman paikoista. 
 Internetistä on tullut uusi kotoisuuden 
osa-alue. Siellä voi asioida tutussa pankissa, 
postissa ja poliisilla, kiertää kotiseutumuseon 
näyttelyn ja lukea kyläseuran ilmoitustaulun. 
Mutta virtuaalimaailma ei ole pelkästään ul-
koisen maailman toisintoa. Tietokonepelissä 
voi liikkua täysin sepitteellisissä ympäristöis-
sä, ja kuitenkin siellä voi kerryttää vaikuttavia 

kokemuksia, joiden paikkoja ja tapahtumia voi 
muistella seuraavana päivänä. Ne ovat niin to-
dellisia kokemuksia, että voivat seurata myös 
uniin. Verkkoon syntyy myös yhteisöjä, joiden 
jäseniä ei tunneta mistään muusta ympäristös-
tä.
 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran uutuus-
kirja Virtuaalinen kotiseutu perustuu Ruralia-
instituutissa tehtyyn kotiseutututkimusten sar-
jaan. Virtuaalisen kotiseudun saloja kolistelevat 
muun muassa Timo Suutari, Katja Rinne-
Koski ja Teppo Ylitalo.
 Virtuaalinen kotiseutu on avaus uuden-
laiseen kotiseutututkimukseen ja kotiseudun 
käsitteen ymmärtämiseen maailmassa, jossa 
digitaalisuus on muuttanut toimintatapojamme 
ja synnyttää uusia kulttuurisia ilmiöitä. Tässä 
kirjassa ei puhuta paikalleen jähmettyneestä 
kotiseudusta pysäytyskuvana, ”jossa on kaikki 
ennallaan”. Puhutaan kotoisuuden muodostu-
misesta, erilaisuudesta, lähtöön, vuorovaiku-
tukseen ja liikkuvuuteen valmiista elämänpii-
ristä.

Julkaisu: Virtuaalinen kotiseutu. Sulevi Riukulehto ja Ari Haasio (toim.). Tietolipas 265. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2020. 
ISBN 978-952-222-975-5. 230 sivua, nidottu, englanninkielinen esittelyluku

Ruralia-instituutti ja 
Suur-Savon Sähkö  
tutkimuskumppaneiksi

Yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudessa keskellä Suur-Savon 
Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen sekä tutkimusjohtaja 
Torsti Hyyryläinen (vas.) ja projektipäällikkö Manu Rantanen (oik.) 
Ruralia-instituutista.

Ruralia-instituutti ja Suur-Savon Sähkö ovat 
yhdessä Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa 
käynnistäneet tutkimusyhteistyön teemalla 
Digitalisaatio ja monipaikkaisuuden muutos. 
Yhteinen intressi ja tiedon tarve löytyivät pit-
kään jatkuneiden keskustelujen kautta.
 Tarkoituksena on tutkimuksen avulla 
luoda ymmärrystä digitalisaation kiihdyttä-
män monipaikkaisuuden muutoksesta ja sen 
vaikutuksista. Uuden tiedon kautta voidaan 

edistää alueen kestävän monipaikkaisuuden 
tavoitteen toteutumista. Yhteistyö hyödyttää 
molempia osapuolia: monipaikkaisuuden tut-
kimus vahvistuu Ruraliassa ja yritys saa uutta 
tietoa strategiseen päätöksentekoonsa.
 Teema muodostuu eri näkökulmista tehty-
jen tutkimusten kokonaisuudesta. Tutkimuk-
sissa tullaan yhdistämään sähkönkulutuksen 
mittausdataa muihin tietoaineistoihin. Ta-
voitteena on julkaista tieteellisiä artikkeleita, 

mutta samalla tuloksia on tarkoitus hyödyntää 
Järvi-Suomen alueen energiainfrastruktuurin 
kehittämisessä sekä uusien palvelutuotteiden 
suunnittelussa.
 Ruralia-instituutissa ollaan erittäin tyyty-
väisiä tähän tutkimuskumppanuuteen. Sopi-
mus kattaa vuodet 2020–2023. Tarkoituksena 
on kehittää myös yhteistyön ja kumppanuuden 
muotoja akateemisen tutkimuksen ja yritystoi-
minnan välillä.

Vuosi 2020 jää Ruralia-
instituutissa historiaan 
koronan lisäksi myös 
poikkeuksellisen 
monista eläköitymisistä. 
Tutkijatohtori Minna 
Mikkola, tutkimusjohtaja 
Hagen Henrÿ ja 
erikoissuunnittelija 
Jukka Rajala ovat 
siirtyneen virallisesti 
eläkeläisten leiriin, 
vaikka jatkavatkin 
kaikki vielä vierailevina 
tutkijoina tiiviissä 
yhteistyössä instituutin 
kanssa. Tässä 
lehdessä Jukka Rajala 
joutui vastaamaan 
toimituksen hänelle 
tekemiin kysymyksiin 
uuden elämänvaiheen 
kynnyksellä.

Eläkepäivät  edessä
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Teksti ja kuvat Torsti Hyyryläinen ja Manu Rantanen 

Pienten kuntien elinvoima 
monipaikkaisen Suomen 
kestävyyskysymyksenä
Kiinnostuksemme maaseudun kuntakeskuk-
siin nousi havainnosta, että ne ovat menettä-
neet elinvoimaansa, jonka johdosta maaseu-
dun yhdyskuntarakenne on vaarassa murtua. 
Kuntataajamat ovat menettäneet viimeisen 30 
vuoden aikana suuren osan julkisen sektorin 
työpaikoista. Suunta on ollut keskuskaupunkei-
hin ja verkkoon. Tämä on heikentänyt maaseu-
tukuntien vetovoimaa ja näkyy tyhjinä toimiti-
loina taajamien ilmeessä. 
 Maaseudun rakennemuutos on pitkän 
ajanjakson trendi, jonka syyt ovat laajasti 
tunnettuja. Muutoksen nopeuteen on meillä 
merkittävästi vaikuttanut hyvinvointivaltion 
hajautettu rakenne. Se on padonnut muutosta 
sekä turvannut paikallisten peruspalvelujen 
saavutettavuutta. Tässä pienillä maaseutu-
kunnilla on ollut erityisen keskeinen rooli.
 Kirkonkylät ja pienet kuntakeskukset ovat 
kehittämispolitiikan väliinputoajia. Maaseutu-
politiikassa on aina 1970-luvulta asti korostettu 

pienten paikallisyhteisöjen, kuten kylien elin-
voiman kehittämisen tärkeyttä. Kylät on näh-
ty yhteisöinä ja paikkoina, jotka pitävät kiinni 
ihmisistä ja yrityksistä. Maaseudun pienten 
kuntakeskusten merkitystä maaseudun alue-
rakenteen ylläpitäjinä ei ole täysin ymmärretty. 
Huomiotta on jäänyt, että niillä on suuri mer-
kitys koko Suomen alue-ja tuotantorakenteen 
tasapainon kannalta.

Kuntien roolin muutos heijastuu 
yhdyskuntarakenteeseen
Maaseudun kirkonkylät ovat suomalaisten 
kuntien historiallisia syntypaikkoja. Niiden 
ympärille alkoi kylien rinnalla ja seurakunta-
jaon pohjalta kehittyä 1800-luvun puolivälistä 
lähtien maaseudun uusi yhdyskuntarakenne. 
Hyvinvointivaltion aika puolestaan toi kuntiin 
runsaasti resursseja ja investointeja. Kunnille 
muodostui keskeinen rooli paikallisen palvelu-
jen laaja-alaisena tuottajana.

nä. Niihin on sisäistynyt paljon yhteistä histori-
aa ja kokemusmaailmaa. Ne ovat usein edelleen 
kaupallisten palvelujen tärkeitä sijaintipaikko-
ja paitsi vakituisille asukkaille, yhä enemmän 
myös monipaikkaisesti eläville ihmisille.
 Monipaikkaisesti asuvat kansalaiset ovat 
sitkeästi pitäneet kiinni mökkipaikoistaan. Mo-
nien suomalaisten mieli lepää parhaiten juuri 
mökkipaikan rannassa. Vuoden 2020 korona-
pandemia on tuonut korostetusti esiin tämän 
luontaisen vahvuuden ja sidoksen merkityksen. 
Mökeillä on tänä vuonna vietetty pidempiä ai-
koja ja niistä on tullut monille etätyöpisteitä.
Vaikka vapaa-ajan asuminen on Suomessa alu-
eellisesti hyvin hajautunutta, monipaikkaisten 
asukkaiden käyttämät palvelut löytyvät usein 
kuntakeskuksista. Kirkonkylien kulttuurihis-
toriallinen vetovoima tapahtumineen ja mai-
semakohteineen ovat arvokkaita monipaik-
kaisen elämismaailman ympäristöjä. Myös 
kuntakeskuksien asukkaista osa on nykyisin 
monipaikkaisia.
 Kaikki maaseudun työ ei tulevaisuudessa-
kaan keskity kuntakeskuksiin. Kylillä on edel-
leen tärkeä roolinsa paikallisen elinkeinojen ja 
yrittäjyyden paikkoina. Pidemmällä tähtäimel-
lä kylien elinvoima on kuitenkin riippuvainen 
kuntakeskusten kyvystä uudistua. Kylien ja 
kuntakeskusten vastakkainasettelulle onkin 
yhä vaikeampi löytää kestäviä perusteita.

Monipaikkainen kuntarakenne on 
tulevaisuuden näkymä 
Monipaikkaisuuden uudet muodot liittyvät 
kuntien ydintehtävissä tapahtuvaan ajankoh-
taiseen muutokseen. Kuntakeskuksille ja kir-
konkylille voidaan kuntalaisten kanssa etsiä ja 
määritellä niiden paikalliseen erityisyyteen ja 
identiteettiin perustuvia profiileja vahvuuksi-
neen ja mahdollisuuksineen. Monipaikkainen 
kunta voi toimia alustana esimerkiksi uudistu-
van biotalouden tuotannollisille symbiooseille 
sekä elämyspalveluille, jotka eivät perustu 
pitkiin tuotantoketjuihin ja suuriin tuotanto-
yksiköihin vaan toimivat pääosin hajautetusti, 
mutta samalla uuttaa teknologiaa hyödyntäen 
ja verkottuneesti.
Maaseudun kirkonkylät ovat kulttuurihisto-
riallisia paikkoja. Niihin liittyvä sukupolvien 
perinne on tärkeä resurssi myös matkailu-
elinkeinolle, uusille paikallisille yrityksille ja 
niiden brändituotteille, kulttuuritoiminnalle 
ja harrastuksille. Hajautetut ratkaisut, pai-
kalliset tuotannolliset symbioosit, tarvitsevat 
infrastruktuureja, jotka ovat toistaiseksi vielä 
saatavissa kuntakeskuksista. Näin ajateltuna 
monipaikkainen kuntarakenne voi tukea koko 
Suomen alueellisen kestävyysmuutoksen pai-
kallista toteutumista.

Kuntien 1960-luvulta kiihtynyt kasvu johti 
osaltaan kuntakeskuksen ja kylien välisen 
jännitteen lisääntymiseen. Palvelujen kes-
kittäminen kuntakeskuksiin, ja esimerkiksi 
kyläkoulujen lakkauttaminen koettiin kylissä 
uhkana. Tämä jännite sai maaseudun ihmiset 
liikkeelle ja kylätoiminta aktivoitui kaikkialla 
Suomessa. Kuntakeskusten ja kylien välinen 
asetelma onkin tästä syystä muuttunut. Kunta-
liitosten seurauksena tämä keskustelu ”entisten 
kuntakeskusten” palveluista on siirtynyt laajen-
tuneiden kuntien sisälle. 
 1990-luvulta lähtien valtiovalta on etsi-
nyt ratkaisuja pienten kuntien palveluiden 
ja taloudellisen kantokyvyn säilyttämiseen 
kuntaliitosten kautta. Suuremman kuntakoon 
on uskottu takaavan paremmat toimintaedel-
lytyksen kunnille. Erityisen raskaita kustan-
nettavia ovat terveydenhuollon järjestelmät, 
jotka ovatkin siirtyneet kuntaa suurempien 
yhteenliittymien järjestettäviksi. Parhaillaan 
ajankohtainen keskustelu sote-maakunnista 
on johdonmukainen seuraus tästä mittakaava-
ajattelusta.
 Näköpiirissä olevan kehityksen seurauk-
sena kuntien rooli tulee muuttumaan: niiden 
toiminta elinvoiman ylläpitäjinä ja uudistajina 
korostuu. Tämä haastaa pienet maaseutukun-
nat miettimään laajasti toimintatapojaan ja 
verkostojaan elinvoiman luomisen näkökul-
masta. Kunnan muutos palveluorganisaatiosta 
elinvoimatoimijaksi tulee todennäköisesti nä-
kymään myös yhdyskuntarakenteessa. Kirkon-
kylien ja kuntakeskusten on lunastettava uusi 
asemansa niin kuntalaisten, kylien ja yritysten 
kuin monien kunnassa osa-aikaisesti asuvien 
kuntalaisten edessä, kuten myös kunnassa vie-
railevien matkailijoiden silmissä.

Pienen kunnan elinvoimatehtävä 
edellyttää monipaikkaista 
kehittämisotetta ja kuntalaislähtöistä 
lähestymistapaa
Kuntataajamilla ja kirkonkylillä on suuri merki-
tys paikallisten asukkaiden sosiaalisen muistin 
ja yhteisen kokemuksen kantajina ja ilmentäji-

Uudistuvat elinvoimataajamat -hankkeen tu-
loksia sekä loppuwebinaari ovat katsottavissa 
osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-

UUDISTUVAT ELINVOIMATAAJAMAT -HANKE

Aika: 11/2017 – 10/2020

Toteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Itä-Suomen 
yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian sekä Heinäveden, Keiteleen, 
Liperin, Mäntyharjun, Tervon ja Valtimon kuntien kanssa.

Rahoittaja: Manner-Suomen Maaseutuohjelma

instituutti/tutkimus/maaseututaajamien-
elinvoima.

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/tutkimus/maaseututaajamien-elinvoima
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Kulutuksen ajankierrot: millaisia ovat toistuviin kulutustapahtumiin 
liittyvät aikakäsitykset?

Durra on päivittäinen ruokavilja miljoonille Afrikassa:  
voisiko sen satoja kasvattaa biohiilen lisäyksellä maahan?

Kirjodurra (Sorghum bicolor) on perusruokakasvi 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Sen viljelyssä 
sateiden ajoittuminen ja riittävyys ovat tärkeitä. 
Durran viljely tapahtuu suurelta osin sellaisissa 
yhteiskunnallisissa oloissa, joissa viljelijöiden 
kyky sopeutua ilmastonmuutoksen tuomaan li-
sääntyvään sateiden epävarmuuteen on vähäistä. 
Tutkimusryhmämme selvitti, voisiko durravil-
jelmien kuivuudenkestävyyttä lisätä sopivalla 
maanparannusaineella. On esitetty, että biohiilen 
lisäys parantaa viljelymaan vesitaloutta.
 Otimme käyttöön YK:n Ruoka- ja maata-
lousjärjestön (FAO) kehittämän AquaCrop-las-
kentaohjelmiston, jonka sademääristä, sateen 
ajoittumisesta ja viljelymaan ominaisuuksista 
riippuvia muuttujien kerroinarvoja vaihtelemalla 
mallinsimme durran sadon muodostumista Ete-
lä-Sudanin oloissa. Sääolot saimme ajanjakson 
1979 - 2014 säätilastoista. Vertailimme durran 
simuloituja satoja tilanteessa, jossa biohiiltä joko 
ei ollut lisätty tai oli lisätty. Meillä oli laskentatu-

losten arviointiin soveltuva oman aiemman kent-
täkokeemme satoaineisto käytettävissä Etelä-Su-
danista (Deng ym. 2017). Sateiden ajoittuminen 
ja käytettävissä oleva sadanta ennustivat durran 
satoja hyvin. Biohiilen lisäyksellä oli merkitsevä 
juuristovyöhykkeen veden määrää ja biomassaa 
lisäävä vaikutus kuitenkin vain tarkastelujakson 
kuivimpana tilastovuotena, joka oli 1990. Biohiili 
ei siis näyttäytynyt ratkaisevan hyödylliseksi, ja 
päädyimme suosittelemaan kuivuviin oloihin so-
peutuvimpien lajikkeiden käyttöä sekä tarkkaa 
kylvöjen ajoittamista ensisijaisesti kehitettävinä 
asioina.

Lisätietoja artikkelissa:
Starr, M., Deng, B. & J. Helenius 2020. AquaCrop 
simulated response of sorghum biomass and grain 
yield to biochar amendment in South Sudan. 
Agronomy 10, 67, https://doi:10.3390/agrono-
my10010067 

Maaperän hiiltä säästävät viljelytavat Nepalissa

Agroekologisten  
symbioosien verkostot 
kestävän ruokajärjestel-
män perustana
On ilmeinen yhteiskunnallinen tarve siirtyä 
keskittyneistä ruoan tuotannon ja kulutuk-
sen järjestelmistä ja maatalousteollisista 
malleista monimuotoistettuihin, post-fos-
siilisiin ja kierrättäviin ruokajärjestelmiin. 
Agroteollisen toimintatavan monet ilmeiset 
ja akuutit ympäristöongelmat ovat johtaneet 
kirjaviin yrityksiin ”ratkaista ongelmia” itse 
järjestelmää muuttamatta. Yksittäisiä ym-
päristö- ja luonnonvaraongelmia voidaan-
kin näin toimien helpottaa ja hieman lykätä. 
Keskittyneissä järjestelmissä on kuitenkin 
myös muita kuin ympäristöön ja luonnon-
varojen kestämättömään käyttöön liittyviä 
rakenteellisia ongelmia. Artikkelissamme 
puolustamme yhdessä pioneeriviljelijöiden 
ja jatkojalostajien kanssa kehittämäämme 
toimintamallia, agroekologisia symbiooseja 
(AES) mahdollisuutena vastata tarvittavaan 
kestävään järjestelmämuutokseen. Mallin 
tekninen ydin ovat ruoan alkutuottajien 
(maatilojen ja puutarhojen) sekä heidän 
tuotteitaan elintarvikkeiksi jatkojalostavi-
en yritysten ekoteolliset symbioosit. Nämä 
ovat omilla jäännös- ja jätebiomassoillaan 
bioenergiaomavaraisia tai -positiivisia, ja 
samanaikaisesti lannoiteravinteet kierrät-
täviä, orgaanisiin kierrätyslannoitteisiin 
tukeutuvia alkutuotannon ja jatkojalostuk-
sen yhteenliittymiä.  AES-malliin perustuva 
verkostomainen (networks of AES: NAES) 
ruoan tuotantojärjestelmä on väistämättä 
paikallistunut, hajautettu. Tämän uskomme 
luovan kaivattua resilienssiä ja ruokaturvaa. 
Toimintamalli vaatii systeemistä muutosta 
nykyiseen Suomessa ja maailmalla vallit-
sevaan verrattuna, mutta voi aivan hyvin 
kehittyä nykyisen rinnalla ja jopa nykyisten 
teollisten ja kaupallisten toimijoiden uute-
na, kestävän kehityksen mukaisena linjana. 
Perustelemme, että malli tuo uutta elinvoi-
maa maaseuduille, konkreettisesti tuomalla 
ruoan jalostusyrityksen takaisin kuntakes-
kuksiin ja kirkonkyliin, jopa maatilojen tai 
maatilayhteenliittymien välittömään yhtey-
teen. Malli myös edistää sellaisen ruokakan-
salaisuuden syntymistä, joka korvaa kulut-
tajapainotteisen näkemyksen: AES-ruoka on 
väistämättä hyvin läpinäkyvästi tuotettua, ja 
sen ostaminen luo tuotantoketjuyhteyden an-
siosta kokemuksen ruokayhteisöllisyydestä. 

Lisätietoja artikkelissa:
Helenius, J., S.E. Hagolani-Albov & K. Kop-
pelmäki 2020. Co-creating Agroecological 
Symbioses (AES) for sustainable food sys-
tem networks. Frontiers in Sustainable Food 
Systems, accepted manuscript ID 588715. 
Abstract: https://www.frontiersin.org/ar-
ticles/10.3389/fsufs.2020.588715/abstract 

Kerrostunut kiertotalous ruokajärjestelmässä: Pohjoinen case-tutkimus  
biomassa-, ravinne- ja energiavirtojen yhdistämisestä pellolta globaaliin mittakaavaan

Kiertotalous tarjoaa taloudellisia ja ympäristöl-
lisiä hyötyjä, mutta sen soveltamisessa ruokajär-
jestelmään tarvitaan lisätietoa miten nykyiset 
biomassa- ja ravinnevirrat ovat linkittyneet eri 
maantieteellisissä mittakaavoissa. Tässä tutki-
muksessa tuotimme viitekehyksen arvioimaan 
kiertotaloutta ruokajärjestelmän näkökulmas-
ta. Viitekehystä sovellettiin kolmessa toisistaan 
poikkeavalla alueella, joissa määritettiin alueel-
liset ruoantuotannon biomassa- ja ravinnevirrat. 
Tulosten mukaan alueet poikkesivat merkittä-
västi toisistaan riippuen valitusta indikaatto-
rista. Suurin osa biomassa- ja ravinnevirroista 

liittyivät kotieläintuotantoon mikä osoittaa sen 
keskeistä roolia ruokajärjestelmässä. Alueellinen 
kotieläintalous oli yhteydessä kansalliseen ja glo-
baaliin ruokajärjestelmään rehukaupan kautta. 
Tästä johtuva alueellinen ravinne-epätasapaino 
eri alueiden ja maiden välillä johtaa ravinteiden 
kertymiseen alueille, jotka ovat ravinteiden net-
totuojia. Lannasta ja kasviperäisestä biomassas-
ta voitaisiin tuottaa energiaa merkittäviä määriä 
ilman kilpailua ruoan kanssa. Jätevesilietteiden 
ravinteiden käyttö ruoantuotannossa lisäisi kier-
rätystä, mutta näiden merkitys oli suuri ainoas-
taan väkirikkaalla alueella. Tässä tutkimuksessa 

Viranomaiset maaseudun yritystukipolitiikan mahdollistajina?

Artikkelissa tarkastellaan Euroopan unionin 
yhteisen maatalouspolitiikan toisen pilarin eli 
maaseudun kehittämisohjelman yritystukijär-
jestelmää regime-teorian kautta. Yritystukijär-
jestelmän vuorovaikutussuhteita tarkastelemalla 
pyritään vastaamaan siihen, miten viranomai-
sesta voi tulla yritystukipolitiikan mahdollista-
ja. Yritystukijärjestelmä nähdään dynaamisena 
toimintapoliittisena verkostona, joka koostuu 
Euroopan komission, kansallisten politiikan 
valmistelijoiden ja toimeenpanijoiden sekä yrit-
täjien välisestä yhteistyöstä. Artikkelin aineisto-
na on 38 puolistrukturoitua teemahaastattelua, 
joita analysoimalla tunnistetaan mahdollista-

van viranomaisen keskeisiksi ominaisuuksiksi 
luottamus, oppiminen, harkintavalta ja luovuus. 
Artikkelin keskusteluosiossa paneudutaan yritys-
tukijärjestelmän oikeutukseen, johdonmukaisuu-
teen ja kestävyyteen, koska väitämme, että mah-
dollistava viranomaistoiminta vaikuttaa näihin 
politiikan tavoitteisiin.

Lisätietoja artikkelissa: 
Kujala, P., Virkkala, S. & Lähdesmäki, M. (2020). 
Authorities as enablers in rural business support 
policy regime – case study Finland. Sociologia Ru-
ralis. https://doi.org/10.1111/soru.12326 

Suomi täyttyy kasvinravinteista: tuonti on suurempaa kuin vienti!

Viime vuosikymmeninä Suomessa on kiinnitet-
ty huomiota ja tehty toimenpiteitä maatalouden 
ravinnekuormituksen vähentämiseen. Ravinne-
tehokkuus onkin sillä tavoin kasvanut, että käy-
tettyä lannoitekiloa kohden tuotetaan aiempaa 
enemmän viljelykasvien satokiloja. Vuodesta 
1996 vuoteen 2014 lannoitetypen käyttö vähe-
ni 18 %, fosforin ja kaliumin molempien 49 %. 
Kuitenkin samanaikaisesti maataloustuotteiden 
kauppa on kasvanut 58 %. Suomi on kasvattanut 
ruoka- ja rehutuotteiden tuontia: esim. vihannes-
ten, hedelmien ja valkuaisrehujen tuontia. Aine-
virta-analyysiä käyttäen tarkastelimme Suomen 

maatalous- ja elintarvikekaupan ravinnevirtoja 
ja taseita em. aikavälillä. Jakson loppuun men-
nessä ruoka- ja rehutuotteissa maahan tuotiin 
vuosittain yli 50 Gg (Gg = miljardi kiloa) typpeä, 
noin 10 Gg fosforia ja noin 15 Gg kaliumia. Nämä 
määrät vastasivat 35, 70 ja 45 % vuotuisesta lan-
noiteravinteiden käytöstä. Artikkelissa esitämme, 
että vesistöön kuormitusta ja ilmakehään kasvi-
huonekaasuja tuottavien ravinnevuotojen hallin-
nassa tulisi jatkossa ottaa huomioon myös Suo-
men nykyisin selvästi ylijäämäinen ravinteiden 
kauppatase: ravinteita tulee Suomeen enemmän 
kuin sieltä viedään pois; mihin nämä ylijäämä-

ravinteiden miljardit tonnit päätyvät? Esitämme 
myös, että erityisesti ostorehuista muodostuvan 
ylijäämäisen ravinnevirran kasautuminen eläin-
tuotantoon keskittyneille alueille tulisi estää, 
jotta ravinnekuormituksen ongelmaan saatai-
siin peltoihin ja ojiin padottamista pysyvämpiä 
ratkaisuja.

Lisätietoja artikkelissa:
Parviainen, T. & J. Helenius 2020. Trade im-
ports increasingly contribute to plant nutrient 
inputs: case of Finnish food system 1996-2014. 
Sustainability 12, 702. https://doi.org/10.3390/
su12020702

Kaikkialla maailmassa metsämaiden muuttami-
nen maatalousmaaksi on johtanut maa-aineksen 
sisältämän elollisen aineksen vähentymiseen ja 
siis samalla maan hiilivaraston pienentymiseen. 
Tällä on suuri merkitys ilmastonmuutoksessa, 
sillä maan hiilen vähentyminen merkitsee vas-
taavaa ilmakehän hiilidioksidimäärän lisäystä. 
Selvittelimme yhteistyössä Nepalin Institute of 
Agriculture and Animal Science (IAAS) –tut-
kimuslaitoksen kanssa, miten viljelykäytännöt 
vaikuttavat viljelymaan hiilipitoisuuksiin. Tut-
kimuksen kohteena olivat sekä rinneviljelmät 
että jokilaaksojen tasamaiden pellot. Tutkimus-
alue sijaitsi Kavrepalanchockin maakunnassa. 
Otimme maanäytteitä 50 maatilan viljelmiltä. 
Tilastollisesti arvioimme, oliko orgaanisen lan-
noitteen, urea-lannoitteenja fosfaatti-lannoitteen 
käytöllä, kasvipeitteisyydellä, muokkaustavalla ja 
-intensiteetillä, peltometsäviljelyllä, rikkakasvien 
torjunnalla, satotähteiden keruulla, keinokaste-

lulla tai viljelykierrolla merkitystä hiilen mää-
rään maassa. Kasvipeitteisyys, peltometsävilje-
ly ja kitkettyjen rikkakasvien jättäminen pellolle 
kasvattivat hiilivarastoa. Rinneviljelmillä myös 
väkilannoitteiden (urean ja fosfaatin) käyttö lisä-
sivät maan hiiltä, varmastikin edistämällä kasvi-
en kasvua ja samalla maahan jäävän juuriston ja 
satotähteiden massaa. Yllättäen rinneviljelmillä 
oli multavammat, hiilipitoisemmat viljelymaat 
kuin jokilaaksojen tasamailla. Molemmissa 
ympäristöissä viljelykäytännöillä on merkitystä 
maan hiilivarastolle.
 
Lisätietoja artikkelissa:
Naukkarinen, V., Dahal, K.R. & J. Helenius 2020. 
Land management practices and soil carbon in 
mountainous farming systems of the Mid-Hill 
region of Nepal. Manuscript revised pending ac-
ceptance to PLOS ONE, PONE-D-20-17930

ehdotamme ”sisäkkäisen kierrättävyyden” kon-
septia, jossa ravinne-, biomassa- ja energiavirrat 
ovat kytköksissä toisiinsa ja mahdollisimman sul-
jettuja läpi eri maantieteellisten mittakaavojen. 

Lisätietoja artikkelissa:
Koppelmäki, K., J. Helenius & Schulte, R.P.O. 
2021. Nested circularity in food systems: a Nor-
dic case study on connecting biomass, nutrient 
and energy flows from field scale to continent. 
Ms. accepted to Resources, Conservation & Re-
cycling 164. https://doi.org/10.1016/j.rescon-
rec.2020.105218

Kuluttamiseen liittyvät aikakäsitykset vaikut-
tavat pysyvästi ja usein epäsuorasti ihmisten 
ajatteluun ja käyttäytymiseen. Aikakäsityksistä 
ei kuitenkaan ole yhteisesti jaettua näkemystä: 
ajankulun kokemuksia on tutkittu mm. univer-
saaleina eli yhteisesti jaettuina, täysin yksilöllisi-
nä ja yksittäisiin kulutuskäytäntöihin liittyvinä 
kokemuksina. Artikkelissa tutkittiin, kuinka 
ajankuluun liittyvät kokemukset vaihtelevat tois-
tuvissa kulutustilanteissa. Tätä tutkimustehtävää 
varten luotiin kulutuksen ajankierron käsite (con-
sumption timecycle). Artikkelissa hyödynnettiin 
pitkittäisaineistoja ja tutkijavetoista lähestymis-
tapaa ajallisten kulutuskokemusten tutkimiseen. 

Tutkimusmateriaalit koostuivat havainnointi-, 
videotallenne- ja valokuva-aineistoista, jotka ke-
rättiin Helsingin Messukeskuksessa järjestetyiltä 
moottoripyörämessuilta vuosina 2014–2016. Tu-
lokset osoittavat, että toistuvissa kulutustapahtu-
missa esiintyy vaihtelevasti viittä erilaista aikaan 
liittyvää kokemusta: alkavan (emerging), ydin 
(core), voimistuvan (intensifying), vaimentuvan 
(fading) ja joutilaan (idle) ajankokemukset. Nämä 
kokemukset muodostavat toistuvaan kulutusta-
pahtumaan liittyvän ajankierron, jonka avulla 
voidaan tarkastella kulutuskokemusten ajallista 
jakautumista ja ymmärtää paremmin kuluttajien 
aikakäsityksiä.

Lisätietoja artikkelissa:
Ryynänen, T. & Heinonen, V. (2020). A con-
sumption timecycle: contextually situated and 
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Mikäli haluat sähköisen lehden tilaajaksi tai haluat 
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