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Kolumni

Valkoista kultaa  
tai herrojen herkku

HELSINGISSÄ TEHTIIN PÄÄTÖS lihan  
ja maitotuotteiden poistamiseksi 
tilaisuuksien tarjoilulistoilta ym-
päristöön vedoten. Huolestuttava 
nykypäivän ilmiö on, että näin 
merkittäviä päätöksiä voidaan 
tehdä tunteella ja vähemmistön 
ideologiseen ajatteluun perus-
tuen. Toivon, että näihin tarjoi-

luihin osallistuvien on mahdollista ilmoittaa 
jatkossa erikoisruokavalioksi ”sekaravinto”, kun 
tähän saakka kasvisruokavalio on aina huomioi-
tu vaihtoehtoisena mahdollisuutena.  

Päätöksen ainoa valoisa puoli on, että se on joh-
tanut monipuoliseen ja pitkään jatkuneeseen kes-
kusteluun ruuasta. Suomi on maailman pohjoi-
sin maatalousmaa ja nurmiviljelyn vuoksi meillä 
on karjavaltainen maatalous voimissaan. Ruoka-
kulttuurimme on rakentunut vuosikymmenten 
saatossa karjavaltaisen maataloustuotannon 
pohjalle ja se kertoo suomalaisesta luonnos ta, 
yhteiskunnasta, historiasta, identiteetistä ja 
kulttuurista. 

Maito- ja lihatuotteet ovat sallittuja, kun 
Helsinki haluaa esitellä arvovieraille Suomen 
ruoka kulttuuria. On ironista, että kaupunki 
esittelee kulttuuria, jota se ei itse tue ja vahvis-
ta. Samaan aikaan pääkaupunkimme muovaa 
ruokakulttuuria suuntaan, joka ei tue suoma-
laisten kotieläinyrittäjien työtä, lähellä tuotet-
tua ja suomalaiseen ympäristöön sopivaa koti-
eläintuotantoa. 

ITALIALAISET TAI RANSKALAISET TUSKIN LUOPUISI-
VAT omasta ruokakulttuuristaan ja pitkälle brän-
dätyistä tuotteistaan näin heppoisin perustein. 
Suomalainen tyyli on, että kannamme koko maa-
ilman murheet ilman, että olemme niihin isossa 
määrin edes osallisia. Globaalit nautakarjatalou-
den haasteet ja ongelmat yleistetään liian usein 
koskemaan myös Suomea.  

Eri määrän ravintoaineita sisältävien ruokien 
hiilijalanjäljen laskennassa ja vertailtavuudes-
sa on vielä tekemistä ja yksiselitteisiä vastauk-
sia ei ole. Laskelmat näyttävät lisäksi, että suo-
malaisen maidon hiilijalanjälki on vain noin 
puolet maailman keskimääräisestä maitokilon 
hiili jalanjäljestä. Ne eivät myöskään vielä täysin 
huomioi suomalaista erityispiirrettä, jossa nau-
danlihantuotanto on isolta osin maidontuotan-
non sivutuote. 

Helsingin ruokakulttuuristrategian korosta-
man vastuullisuuden, ekologisuuden, eettisyy-
den ja reilun kaupan voisi aloittaa puolustamalla 
oman maan yrittäjiä, yrittämisen mahdollisuuk-
sia ja reilua hintaa. 

MAAILMANLAAJUISESTI MAIDONTUOTANNON tulevai-
suus näyttää hyvältä. Maidon kulutuksen kasvu 
ei tule maailmalla loppumaan ihan pian. Hintanä-
kymät näyttävät valoisammilta pitkään aikaan. 
On varmaa, että ruualle tulee olemaan kova ky-
syntä ja sitä pitää tuottaa kaikkialla, missä se on 
mahdollista. Meidän valkoisella kullalla – maail-
man puhtaimmalla ja eettisimmällä maidolla – on 
tulevaisuudessakin tarvetta.  

Ehkäpä haasteet johtuvat siitä, että suoma-
laisten vahvuus ei perinteisesti ole tuotteiden 
brändäys ja vientiosaaminen, vaikka käsis-
sämme on maailman paras tuote. Tarvitsemme 
ehdott omasti lisää panoksia vientiosaamiseen 
ja tarinan kerrontaan, olivatpa sitten kohteena 
suomalaiset kuluttajat tai vientimarkkinat. Tänä 
päivänä imagon ja tarinan eteen pitää tehdä töitä 
ihan koko ketjun, myös yrittäjien itse.

Toivottavasti yhteiskuntamme osaisi arvos-
taa puhtaita elintarvikkeitamme tukemalla ko-
timaista reilua kauppaa sekä edistämällä ruoka-
vientiä entistä vahvemmin löytääksemme uusia 
lisäarvoa tuottavia vientikanavia. Varmistetaan 
yhdessä, että Suomi on viimeinen kolkka, jossa 
maitoa tuotetaan! ○
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