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Luonnonhoitoa talkoilla
HIA SJÖBLOM

Maarit Satomaa nappasi
vinkin Lancasterista
Hia Sjöblom
Lancaster
Runsaan parinkymmenen
hehtaarin suojeltu alue keskellä Lancasterin pikkukaupunkia lähellä Walesin rajaa
pisti oululaisen Maarit Satomaan pohtimaan mallin siirtämistä Suomeen.
– Onnistuisiko luonnon monimuotoisuuden hoitaminen
ja ylläpito talkoilla, jos se tehtäisiin vaikka Oulun kaupungin alueella, Satomaa pohti ja
innostui ajatuksesta.
– Ihmiset näkisivät käytännössä ympäristötoimien vaikutuksia. Niittyjä, linnustoa,
kasvustoa, kosteikkoja ja puutarhaa hoidetaan niin, että jokainen voi käydä tutustumassa kotiseutunsa luonnon monimuotoisuuteen vaikka iltalenkillä.
Lancasterissa olevan Fairfieldin suojelualueen perustajiin
kuuluva Mick Short kertoi,
että talkooväkeä löytyy aina
kun on tarvis. Alueesta on tullut ikään kuin kaupunkilaisten
yhteistä omaisuutta.
– Ongelmia ei ole suuremmin ollut. Mitä nyt kerran yksi juopunut opiskelija törmäili laidunaluetta reunustaneeseen aitaan, ja se piti pystyttää uudelleen.
Perinteisesti hoidettujen ja
monimuotoisuutta edistävien
pensasaitojen takaa lähitilan
naudat katselevat tyytyväisinä.
Ne ovat mukana talkoissa
laiduntamalla perinnemaisemaa.
Oulun Maa- ja kotitalousnaisten sekä ProAgrian Oulun
maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa oli mukana Järki-hankkeen neuvojille suunnatulla Britannian

matkalla Walesin ja Yorkshiren maisemiin.
– Britannian maataloudessa
on tehty paljon isoja ja pieniä
tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Veimme suomalaisia maatalousneuvojia
katsomaan tätä työtä käytännössä. Samalla pureskelimme
tulossa olevan uuden ohjelmakauden mahdollisuuksia,
Järki-hankkeen projektijohtaja Eija Hagelberg kuvaili matkan tarkoitusta ja tavoitteita.
– Kannattaa kuunnella, kertoa ja varastaa hyviä ideoita,
asiantuntija Dewi Jones Walesin hallinnon Luonnonvarat ja
ruoka-yksiköstä tiivisti.
Hän kertoi ympäristönäkökulman tulleen vahvasti mukaan Walesin maatalouteen
parikymmentä vuotta sitten.
Ympäristötukijärjestelmän
kehittyessä myös ympäristöteot lisääntyivät.
Hagelberg ja Jones olivat yhtä mieltä siitä, että kaikkea viljelymaata ei välttämättä kannata pitää tehotuotannossa.
Jotkut osat sopisivat parhaiten nimenomaan ympäristön
hoitamiseen.
Suomalaisvieraille esiteltiin
useammalla tilalla muun muassa riista- ja luonnonhoitopeltoja, joilla esimerkiksi peltopyykantoja on tehokkaasti saatu elpymään. Isoja peltolohkoja reunustavien ympäristötuettujen pensasaitausten suojasta kuulunut rapina vakuutti, että ne ovat erinomaisia monimuotoisuuden
tyyssijoja.
Eija Hagelberg kertoo brittiläistenkin olevan hämmentyneitä EU:n uuden ohjelmakauden kynnyksellä. Sen pitäisi astua voimaan vuodenvaihteen jälkeen.
Tarkkoja ohjeita ja päätöksiä kaivataan käytännön to-

– Peltojen laidoille perustetut suojavyöhykkeet ja riistapellot ovat osoittautuneet tärkeiksi luonnon monimuotoisuuden ja
peltolintukantojen elvyttämiseksi. Näitä voisi lisätä meilläkin, Maarit Satomaa tuumi.
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Järki-hanke

Lancasterissa talkoilla ja yhdistysvoimin perustetulla ja ylläpidetyllä Fairfieldin suojelualueella pääsee kurkistamaan
esimerkiksi hyönteishotelliin, jonka asukkaat ovat tärkeitä
laitumien ja peltojen monimuotoisuudelle.
teuttajatasolla. Mistä viljelijä
Walesissa tai Suomessa tietää,
mihin pitäisi panostaa, ennen
kuin tukipäätökset ovat täsmälliset?
– Vaikka samassa EU:ssa ollaan, arjen toteutukset poikkeavat. Walesissa ympäristötukijärjestelmän toimenpiteissä

pääpaino on tuloksissa. Pinta-alat lasketaan lohko lohkolta sopimuskauden alussa
ja tukimäärä on pysyvä. Meillä homma toimii hieman toisin, Luonnon- ja riistanhoitosäätiön projektipäällikkö Kimmo Härjämäki pohti.
Hagelbergin mukaan joita-
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Tilaisuuden järjestää Energiametsä-hanke ja
se on maksuton.
ILMOITTAUMINEN VIIMEISTÄÄN 3.12.2014
sähköpostilla: tero.hanninen@metsakeskus.ﬁ
tai puhelimitse 040 712 1985
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METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄKONEENKULJETTAJA
Omaehtoisena aikuiskoulutuksena Rovaniemellä
12.1.2015-31.5.2016. Koulutus on tarkoitettu metsäalan
koulutuksen suorittaneille tai alan työkokemusta omaaville sekä kaikille alan työtehtävistä kiinnostuneille.
Hakeutuminen 12.12.2014 mennessä osoitteessa
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Lisätietoja: Saila Halttu puh. 020 798 4906
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 Järki-hankkeen Britannian nelipäiväisellä matkalla
oli mukana kahdeksan maatalousneuvojaa eri puolilta Suomea. Matka suuntautui Walesiin sekä Yorkshiren nummimaisemiin.
 Järki on Luonnon- ja riistanhoitosäätiön sekä Baltic
Sea Action Groupin yhteinen hanke, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun järkevä edistäminen maa- ja metsätaloudessa.
 Hanketta rahoittavat muun muassa Sophie von Julinin säätiö, Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto sekä Ympäristöministeriö.

kin asioita voisi monimuotoisuuden eteen tehdä ilman varsinaisia tukiakin. Hyvät teot eivät kuitenkaan saisi pudottaa
tukien määrää eivätkä aiheuttaa sekaannusta valvonnoissa.
Tasapainon löytäminen on kovaa työtä.

– Hyvä esimerkki on monimuotoisuuspiennar, joka
meillä ”ehkä saadaan tehdä”
ja Walesissa siihen saa EU-tukea. Vielä riittää keskusteltavaa, jotta maa- ja metsätalouden suunta olisi nykyistä kestävämmällä pohjalla.

