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V iime viikkoina on 
ollut tapetilla 
maapallon läm-
pötilan kohtalok-
kaaksi arvioitu 

nouseminen yli 1,5 astetta sekä 
sen torjuntaan liittyvät ilmaston-
muutoksen vastaiset toimet. Tämä 
nousi otsikoihin Kansainvälisen il-
mastonmuutospaneelin IPCC:n 
viimeisen raportin jälkeen. Erityi-
sesti hiilidioksidipäästöjä halutaan 
leikata liikenteestä. Joku vaikuttaa 
rajanneen tarkastelun vain henki-
löautoliikenteeseen. Sitä ei voi pitää 
ilmaston eikä talouden kannalta 
viisaana rajauksena. Ilmailu, meri- ja 
raideliikenne ovat kuljetuksen ja 
matkustamisen kannalta osittain 
vaihtoehtoja. Muutos yhdessä lii-
kennemuodossa aiheuttaa vaiku-
tuksia toiseen.

Meille karavaanareille luontoym-
päristö on todella tärkeä voimava-
ra tuomaan elämäämme tasapai-
noa ja hyvinvointia. Miksi ihmeessä 
me käyttäisimme varoja ja aikaam-
me matkailuajoneuvoharrastuk-
seen mikäli saisimme parhaiten 
tyydytystä pelkästään sisätiloissa 
vietettävästä ajasta? Olen puhunut 
usean vuoden ajan siitä, miten har-
rastuksemme noudattaa Metsähal-
lituksen aikanaan julkaisemia kes-
tävän luontomatkailun periaatteita 
ja kuinka vastuullinen matkailu 
käsitteenä istuu todella hyvin har-
rastukseemme. On vahvat perus-
teet nähdä harrastuksemme ym-
päristöystävällisenä harrastuksena, 
ei ympäristön uhkana. Tästä meidän 
pitää nyt terävöitetysti viestiä har-
rastuksen ulkopuolille ja yhteiskun-
nan vaikuttajille. Meidän kaikkien.

Liikenne- ja viestintäministeriö on 
asettanut Ilmastopoliittisen työryh-
män, joka valmistelee lainvalmiste-
lun pohjaksi kolmea etenemispol-
kua kohti ilmastoneutraalia liiken-
nettä vuoteen 2045 mennessä. 
Sinne on vielä pitkä aika, mutta 
työryhmän määräaika on enää kuu-
kauden verran voimassa ja se laa-

tii perusteita keväällä 2019 laadit-
tavalle lainsäädännölle. Jos siihen 
aikoo vaikuttaa, pitää vaikuttaa nyt. 
SF-Caravan ry on aloitteestani laa-
tinut yhdessä Suomen Leirintä-
alueyhdistys ry:n ja Matkailuajoneu-
votuojat ry:n kanssa työryhmälle 
lausunnon, jossa nostetaan esille 

työryhmän väliraportista puuttunei-
ta näkökulmia. Työryhmän esittä-
mät polut kun saattaisivat lisätä il-
maston kuormitusta sen keventä-
misen sijaan. Lisäksi ne voisivat 
vaikeuttaa kotimaan matkailua ja 
sen tuomia työmahdollisuuksia se-
kä verotuloja Suomeen. Juuri niitä 
asioita, jotka hallitus nosti vuosi 
sitten puoliväliriihessä Suomen kär-
kihankkeiksi luomaan matkailun 
edistämisen avullaa työpaikkoja, 
hyvinvointia ja verotuloja kotimaa-
hamme. Pahin yhdistelmä työryh-
män esittämistä vaihtoehdoista 
merkitsee lentäen tapahtuvan ul-
komaanmatkailun lisääntymistä 
lomanviettoon. Kaikki työryhmän 
esittämät polut sisältävät autoilun 
kustannusten merkittävän nousun. 
Osa jopa polttomoottoreiden ja 
fossiilisten polttoaineiden kiellon. 
Lisäksi lentoliikenteen polttoaineil-
le kaavaillaan tukea. Siis käytän-
nössä lentomatkailun kustannuksia 
alas ja kotimaan autoilun kustan-
nuksia ylös. Sillä olisi vahva talou-
dellinen ohjaus meidän tavallisten 
ihmisten päätöksiin. Valitaan loma-

vaihtoehdoksi se, joka on suhtees-
sa meille itsellemme edullisempaa.

Esimerkkinä voimme nähdä miten 
halpalentoyhtiöt tarjoavat 300€ 
hintaan lomamatkoja hotellimajoi-
tuksin vaikka Budapestiin. Hieno 
ja tutustumisen arvoinen kaupunki 

kyllä mielestäni. Kuluttajan näkö-
kulmasta mietitään vaihtoehtoa 
viettää viikonlopun loma tai vapaa-
aika. Jos vaihtoehtona on viikon-
loppu kotimaassa matkailuajoneu-
volla, on kokonaiskustannus hel-
posti vähintään sama. Sen sijaan 
ilmaston kannalta tuo Budapestin 
lentolomanen tuottaa kymmenen 
kertaa sen hiilidioksidipäästön, jo-
ka syntyy kotimaan karavaanarilo-
masta. Valtiontalouden kannalta 
ulkomaanloma ei tuota mitään ve-
rotuloja. Kaikki matkalla käytettävä 
raha työllistää jossain muualla kuin 
Suomessa. Se on poissa meidän 
omasta hyvinvoinnistamme. Mat-
kailu tuottaa VisitFinlandin tietojen 
mukaan Suomelle enemmän ar-
vonlisäveroa kuin elintarviketeolli-
suus ja yli kaksi kertaa sen, mikä 
tulee maataloudesta. Leirintämat-
kailu tuottaa verotuloja valtiolle yli 
70 miljoonaa euroa vuodessa. Ko-
timaan leirintämatkailu työllistää 
tuhansia ihmisiä. En ymmärrä järkeä 
joka on siinä, että valtion toimin oh-
jataan kuluttajia valitsemaan ympä-
ristölle kymmenkertaisesti haitalli-

sempi vaihtoehto vapaa-ajalle, joka 
samalla vie rahat omasta suomalai-
sesta taloudestamme muualle.

Meidän karavaanareiden tulee huo-
lehtia että asia ymmärretään myös 
harrastuksemme ulkopuolella. Mat-
kailuajoneuvoharrastusta ei kan-
nata tarkoituksellisesti polkea mui-
den vaihtoehtojen eduksi. Niin it-
sestään selvältä kuin asia vaikut-
taakin, tuntuu ettei tätä asiaa ole 
oivallettu edes tuolla ministeriön 
asiaan paneutuvassa työryhmässä. 
Meidän täytyy asia itse nähdä ja 
tuoda se myös muiden tietoisuu-
teen. Karavaanareille luonto ja sen 
hyvinvointi ovat samalla omaa hy-
vinvointiamme. Siinä ohessa luom-
me myös taloudellista toimeliai-
suutta sinne, mihin matkamme 
suuntaa. Vastuullisen matkailun 
tavoin.

Olisi aika lopettaa kapeakatseinen 
osaoptimointi, joka näennäisesti 
pyrkii hyvään vaikka seuraukset 
ovatkin haitalliset. Karavaanarihar-
rastus on osa ilmasto-ongelman 
ratkaisua, ei osa itse ongelmaa.

Olethan yhteydessä mikäli uskot 
voivasi viedä tätä viestiä eteenpäin 
omassa vaikuttamisen piirissäsi.
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Paras ilmastoteko on edistää 
karavaanariharrastusta!


