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Laajan mittakaavan selluinvestoinnit Brasiliassa ovat hyvä esimerkki Suomen nykyisin 
harjoittaman biopolitiikan eli metsä- ja maatalouspolitiikan sekä investointipolitiikan 
ongelmista kehitysmaissa. Yli miljoona tonnia sellua vuodessa tuottavat uudet tehtaat 
tarvitsevat noin 100.000 hehtaaria eukalyptusplantaaseja tehtaan ympäriltä. Investoinnit 
ovat hyvin pääomavaltaisia ja koneistettuja. Työllisyys on heikentynyt ja pientilat vä- 
henneet selluinvestointien myötä, sillä Brasilian maaseudulla asuu edelleen maatyöläisiä 
jotka ovat investointien myötä siirtyneet kaupunkeihin. Tämä prosessi jatkuu edelleen 
selluinvestointien laajetessa. Olisikin syytä pohtia kuinka nykyistä laajan mittakaavan 
sellumallia tulee muuttaa. Kuinka luoda selluinvestointeja jotka eivät seuraa agribisnek- 
sen negatiivisia vaikutuksia? 
 
Veracelin tapaus kuvastaa globaalin Etelän suurten plantaaseihin nojaavien selluinves- 
tointien ja paikallisen kehityksen välistä ristiriitaa. Vaikka uusi miljoonan tonnin sel- 
luinvestointi tuo kovaa ulkomaanvaluuttaa vaihtotasetta tasapainottamaan ja kasvattaa 
bruttokansantuotetta sekä kunnallisveroja, investointialueen asukkaat eivät välttämättä 
hyödy. Seurasin Veracelin sosioekonomisia vaikutuksia Etelä-Bahiassa vuosina 2004- 
08. Aluksi väestö odotti innokkaasti kehitystä jota poliitikot ja yhtiöt olivat lupailleet. 
Vuonna 2006 alkoi näkemys olla se, että luvatut työpaikat jäivät saavuttamatta. Vuonna 
2008 virkamiehet ja oikeusviranomaiset nousivat näyttävästi kansalaisyhteiskunnan 
kriitikoiden rinnalle tuomaan esille selluinvestointien kiistämättömiä ongelmakohtia. 
Brasilian maattomien liikkeen vaihtoehtoinen kehitysehdotus, jossa pienviljelijät ja 
osuuskunnat tuottavat halpoja elintarvikkeita lähiseuduille alkoi saada kannatusta, sillä 
samaan aikaan perusruokatarpeiden saatavuus heikkeni dramaattisesti ja hinnat nousi- 
vat. Alueen yrittäjät, kaupunkien pormestarit, kunnallispoliitikot, byrokraatit, tuomarit, 
yleiset syyttäjät ja liittovaltion poliisi alkoivat sättiä Veracelia alueen ongelmista ja tut-
kia yhtiöön liitettyjä laittomuuksia. Nykyisin yrittäjät selluinvestointialueilla pitävät 
suuren tehtaan tuloa ja plantaasien leviämistä negatiivisena liiketoimilleen. 
 
Selluinvestointien ja eukalyptusplantaasien sosio-ekonomisia vaikutuksia Etelä-Bahialla 
on tutkittu melko laajalti Brasilian yliopistoissa. Talous- yhteiskunta- ja maantieteilijöi- 
den tekemät, tieteellisissä aikakauslehdissä ja yliopistoissa julkaistut tutkimukset, joita 
yhtiöt eivät ole rahoittaneet, ovat yksimielisiä seuraavista vaikutuksista. Selluhankkei- 
den vuoksi on tapahtunut merkittävä työpaikkojen häviäminen maaseudulta; suuri maal- 
tamuutto; maaomistuksen keskittyminen; yleinen elintason heikentyminen sekä maalla 
että alueen kaupungeissa; sekä slummien ja näiden mukana tulevien ongelmien kasvu 
(Almeida et al. 2008; Carvalho 2006; Joly 2007; Netto and Silva 2008; Pedreira 2004; 
Dias 2001).  
 
Tutkimukset nojaavat Brasilian tilastokeskuksen IBGE:n virallisiin lukuihin. Vaikka 
BKT yleisesti nousi investointialueilla, YK:n mittaama human development index nousi 
vähemmän niissä kunnissa joissa oli sellu- ja plantaasi-investointeja kuin niissä joissa 
investointeja ei ollut, ja oli yleisesti alhaisempi kuin Brasilian keskitaso (Almeida et al. 
2008: 12). Lisäksi useat luonnontieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet että eukalyp- 
tusplantaasit kuivaavat, suolaavat ja happamoittavat maaperää monin paikoin ja aiheut- 
tavat näin eroosiota (Jackson et al. 2005), päinvastoin kuin pienviljelijöiden harjoittama 
luonnonmukainen viljely joka rikastaa maaperää. Etenkin Eunápoliksessa vaikutukset 
olivat kielteiset, vaikkakin kunta sai eniten verotuloja Veracelin tultua ja koki myös 
osittain positiivista kehitystä joillain saroilla.  
 
Maaltamuuttaneiden määrä kasvoi kunnassa eniten koko Brasiliassa vuonna 2005, jol- 
loin Veracelin tehdas valmistui. Se ylsi 250 prosenttiin, kun Veracel otti haltuunsa yhä 
useammat maa-alueet, jotka aiemmin kuuluivat pienviljelijöille, hedelmäplantaaseille 
tai karjankasvattajille (suuri enemmistö maista oli entisiä karjanmaita, laidunmaat ovat 
Brasilian suurin monokulttuuri), jotka työllistivät maillaan asuvia torppareita ja palkka- 
työläisiä. Tämä maaseudun väestö joutui siirtymään alueen kaupunkien slummeihin. 
Slummeissa ei kuitenkaan ollut töitä tarjolla, joten Maattomien liikkeen jäsenten tultua 
koputtamaan mökin ovelle, monet lähtivät matkaan kohti maattomien leiriä: tavoittele- 
maan uutta maapalasta turvatakseen perheen elannon. Etenkin Veracelin rakennustyö- 
vaiheen 9000 työläistä päätyivät maattomien leireille, sillä he eivät löytäneet töitä alu- 
eelta, kun Pöyryn johtama rakennusurakka oli ohi parissa vuodessa. Eukalyptusplantaa- 
sit eivät tarjoa riittävästi pysyvää työtä. 
 
Kuuden Brasilialaisen tutkijan ryhmä on osoittanut että Etelä-Bahian selluinvestointien 



levittämät eukalyptusplantaasit ovat kasanneet maaomistusta ja vähentäneet huomatta- 
vasti tarjottujen työpaikkojen määrää maaseudulla (Almeida et al. 2008: 15). Vuosien 
1980-2000 välillä maaseutuväestö alueella väheni 51 prosentilla. IBGE:n tilastojen mu- 
kaan vuosien 1970 ja 1996 välillä Gini-indeksi, joka mittaa vaurauden keskittymistä, 
epätasa-arvoisuutta nollasta (kaikki tasa-arvoisia) yhteen (maksimaalinen epätasa- 
arvoisuus), kasvoi dramaattisesti 0.575:stä 0.744:n Etelä-Bahian etelä-kärjessä, missä 
Suzanon ja Veracelin selluinvestoinnit sekä Aracruzin eukalyptusplantaasit vievät ovat 
alkaneet viedä yhä suuremman osan maista. Samanaikaisesti 50-100 hehtaarin kokois- 
ten tilojen määrä väheni 3443:sta 881:n. (IBGE 2008.) 
 
Metso, Andritz, Partek, Valmet ja monet muut Suomessa toimivat metallipajat toimitti- 
vat sellulinjaston osia, laitteita ja koneita selluinvestoinneille. Köyhän etelän tiheästi 
asuttujen maaseutujen asukkaille vahvasti pääomavaltaisen investoinnin sijaan parempi 
ratkaisu olisi ollut ihmispääomavaltainen investointi, joka työllistää useampia vä- 
hemmällä rahalla. Brasilian virallinen maauudistusohjelma, jonka toteuttamista esimer- 
kiksi Brasilian Maattomien maatyöläisten liike MST yrittää vauhdittaa, tarjoaa vaihto- 
ehtoiseksi kehityspolitiikaksi maauudistusta ja luonnonmukaista viljelyä, jonka tuotteet 
menevät helposti kaupaksi läheisellä Porto Seguron turistirannikolla. 
 
Suomesta löytyy jo myös ihmispääomavaltaisen maa- ja metsätalousmallin mukaista 
maailman johtavaa teknologiaa. Esimerkiksi Oululainen Chempolis on johtava ei-puusta 
tehdyn pienimuotoisen selluteknologian kehittäjä. Tukemalla tällaisen teknologian vien- 
tiä suurten sellulinjastojen viennin tukemisen sijaan Suomi siirtyisi välittömästi tuke- 
maan monipuolisen ja ihmiskapasiteettia maksimoivan mallin tukemiseen. Tällä hetkel- 
lä suurten pääomavaltaisten selluhankkeiden tukeminen vie pohjaa ihmispääomavaltai- 
selta kehitykseltä, lisäten maaltamuuttoa ja ympäristötuhoja sekä liittäen Suomen oleel- 
liseksi osaksi globaalia agribisnestä ja monokulttuurituotantoa joka ei ota tarpeeksi 
huomioon paikallisväestön syrjäytymistä ja slummiutumisen sekä ruokahuollon heiken- 
tymisen vaaroja.

Julkaistu raportissa:
EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 1/2010 
TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 27

Osmo Kuusi, Sirpa Kurppa ja Jussi Pakkasvirta (toim.) 
LÖYTÖRETKIÄ BIOPOLITIIKKAAN  
Suomen biopolitiikan haasteita ja näkökulmia  globaaleissa puitteissa 2010-2050 
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip?${APPL}=erekj&${BASE}=erekj&$
{THWIDS}=0.29/1269662789_62034&${TRIPPIFE}=PDF.pdf


