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Jouluevankeliumin ta
pahtumapaikoilla kasvaa 
ja hedelmöi ikivanhoja 
oliivipuita, jotka aloitte
livat elämäänsä Jeesuk
sen syntymän aikoihin. 
Globalisaation ja reilun 
kaupan myötä myös me 
pääsemme nauttimaan 
puuvanhusten hedelmien 
pyhästä öljystä.

simmat arkeologiset todisteet 
viljelystä ovat Palestiinan alueelta 
3 700–3 500 ennen ajanlaskun 
alkua, mutta ilmeisesti oliivipuun 
viljely on alkanut yli 7 000 vuotta 
sitten. Oliivipuuta on kasvatettu 
useiden vanhojen kulttuurien 
alueella, kuten Mesopotamiassa, 
Kreetalla ja Egyptissä, joissa se 
oli yksi tärkeimmistä vaurauden 
lähteistä. Oliivipuun hedelmiä 
eli oliiveja syötiin sellaisenaan. 
Arvokkainta oli kuitenkin niistä 
saatava öljy, jota käytettiin muun 
muassa ruokiin, valaistukseen 
sekä ihon voiteluun.

Oliivipuu on pitkään ollut 
monella tapaa merkittävä kasvi. 
Puun lehtivä oksa on symboloi
nut vaurautta, rauhaa ja kunniaa. 
Oksia on käytetty voitonmerkkinä 
niin sodassa kuin urheilussakin, 
ja niitä on uhrattu jumalille. Myös 
oliiviöljyä on pidetty pyhänä. 
Sillä on voideltu kuninkaita, ja se 

on palanut temppelien pyhissä 
lampuissa.

Tuhatvuotisia sissejä

Öljypuunimelläkin tunnettu 
oliivipuu (Olea europaea) kuuluu 
öljypuukasvien heimoon. Se on 
ikivihreä puu, jonka runko on 
tyypillisesti muhkurainen ja vään
tynyt. Oliivipuu kasvaa tavalli
sesti 8–15 metriä korkeaksi. Sen 
suikeat lehdet ovat 4–10 cm pitkiä 
ja 1–3 cm leveitä. Pienet valkoiset 
kukat kasvavat tertuissa. Oliivi
puun hedelmä, oliivi tai öljymarja, 
on pieni luumarja, jossa mehevän 
hedelmämallon sisällä on yksi 
siemen, ns. oliivin kivi. Raa'at 
oliivit ovat vihreitä. Kypsyessään 
ne muuttuvat violetin sävyisik
si, ja niistä voidaan valmistaa 
mustia oliiveja. Tavallisesti vajaa 
kolmannes oliivin painosta on 
oliiviöljyä.

Oliivipuut ovat sitkeitä, 
hidaskasvuisia puita. Niiden kova 
runko suojaa kasveja kuivuu
delta, taudeilta ja jopa tulelta. 
Voimakkaasta juuristosta voi 
kehittyä uusi puu, vaikka kaikki 
maanpäälliset osat tuhoutuisivat. 
Oliivipuut saattavatkin elää hyvin 
pitkään. Vanhimmat elossa olevat 
puut ovat jopa yli 2 000vuotiaita.
Vanhojen puiden rungot ovat eri
tyisen pahkuraisia, ja ne saattavat 
kasvaa useiden metrien paksui
siksi. Ikivanhatkin puut voivat yhä 
hedelmöidä, jos niitä leikataan 
oikein ja säännöllisesti.

sadonkorjuussa 
ravistellaan puita

Oliivipuusta on olemassa useita 
alalajeja, mutta erityisen run
saasti on erilaisia lajikkeita. 
Pelkästään Italiassa kasvatetaan 
300 lajiketta. Koska oliivipuu 

V iljeltyjen oliivipuiden 
tarkka alkuperä ei ole 
tiedossa. Mahdollisesti 

oliivipuu on kehittynyt Afrikassa 
yhdestä alalajista, Olea europaea 
ssp. cuspidatasta. Afrikasta se olisi 
levinnyt Egyptin kautta Lähi
itään ja Välimerelle. Varhai
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oliivipuu 

on ristisiittoinen kasvi, useim
mat lajikkeet tarvitsevat toisen 
lajikkeen siitepölyä hedelmöitty
äkseen. Lajikkeita kasvatetaankin 
tavallisesti pareittain.

Koska siemenestä kasvatet
taessa sato jää usein alhaiseksi, 
oliivipuuta on jo varhain opittu 
lisäämään kasvullisesti hedel
mien tasaisen laadun takaami
seksi. Sitä lisätään muun muassa 
juurivesoista, juurrutetuista 
tyvihaaroista, pistokkaista tai 
ymppäämällä halutun lajikkeen 
oksia villin oliivipuun runkoon.

Pohjoisella pallonpuoliskolla 
oliivisatoa korjataan syyskuun 
lopusta tammi–helmikuun 
vaihteeseen: ensin vihreät oliivit 
ja sen jälkeen mustat. Oliivit ke
rätään yleisimmin ravistelemalla 
koko puuta tai sen oksia, mutta 
korkealaatuisin sato saadaan, jos 
oliivit poimitaan käsin yksitellen. 
Oliiveista saatavan öljyn määrä 
vaihtelee lajikkeesta, puuyksilöstä 
ja vuodesta riippuen. Keskimää
rin 100 kilosta oliiveja saadaan 
eristettyä 15 kiloa öljyä. Parhaim
millaan yhden puun tuottama 
öljymäärä voi olla korkeakin, 
yleisesti esimerkiksi kymmenisen 
kiloa ja enemmänkin, mutta suu
ren vaihtelun vuoksi keskiarvo jää 
1,5–2,2 kiloon puuta kohden.

Oliivi on yksi maailman eniten 
viljellyistä hedelmistä. Maailmas
sa on tällä hetkellä arviolta 1 000 
miljoonaa oliivipuuta ja oliivi
puuistutuksia vajaa 10 miljoonaa 
hehtaaria. Hedelmistä ainoastaan 
kookos ja öljypalmujen viljely vie 
enemmän pintaalaa. Parhaiten 
oliivipuut kasvavat välimeren
ilmastossa, jolle ominaisia ovat 
kuivat ja kuumat kesät sekä 
kosteat talvet. Välimeren alueella 
tuotetaankin 95 % maailman 
oliiveista, mutta nykyisin sitä vil
jellään myös muilla ilmastoltaan 
vastaavilla seuduilla, kuten Etelä
Afrikassa, Chilessä, Perussa, 
Australiassa ja Kaliforniassa. 

suolaamista, 
hapattamista, 
käyttämistä

Oliivit ovat suoraan puusta poi
mittuna kitkerän makuisia, koska 
ne sisältävät oleuropeiinia ja 
muita fenoliyhdisteitä. Syötäviksi 
aiotut oliivit joudutaankin käsit
telemään. Ne voidaan esimerkiksi 
suolata tai hapattaa kitkeryyden 
poistamiseksi; samalla myös 
säilyvyys paranee. Mustiksi oliivit 
saadaan yleensä kemiallisella 
käsittelyllä. Ne liotetaan ensin 
lipeässä ja käsitellään sitten 
hapolla. Mikäli halutaan tasainen 

ReILUN KAUPAN KASVIOPPI

Oliivisadon korjuussa voi-
daan käyttää apuna myös 
haravia. Niillä oliivit hara-
voidaan puiden alle levitet-
tyjen suurten verkkojen tai 
pressujen päälle. kuvassa 
oliivisatoa kerätään 
Mahmoud abbasin tilalla. 
se kuuluu kufor-Rain kylän 
osuuskuntaan ja Palestine 
Fair Trade associationiin.
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väri, oliiveihin lisätään lopuksi 
vielä mustaa väriainetta, rautaglu
konaattia.

Vanhimmissa käsittelymene
telmissä hyödynnetään hedelmien 
pinnalla luontaisesti kasvavia hii
voja, homeita ja muita pieneliöitä. 
Ne saavat aikaan käymisreaktioita, 
joiden aikana fenoliyhdisteet ha
joavat. Samalla muodostuu useita 
makuaineita sekä maitohappoa, 
joka on luontainen säilöntäaine.

palestiinan reilut oliivit

Palestiinan viljelymaista 80% 
on oliivitarhoja. Oliivipuu onkin 
seudun kaupallisesti tärkein vilje
lykasvi. Oliivitarhat ovat kulke
neet perheissä perintönä useiden 
sukupolvien ajan. Niistä valtaosa 
on aikanaan rakennettu terasseiksi 
vuorten rinteille. Terassit ja tarhat 
vaativat ylläpitoa ympäri vuoden. 
Perinteisesti sato poimitaan käsin 
ja korjuuseen osallistuu koko suku.

Israelin miehityksen aikana 
palestiinalaiset oliivinviljelijät 
ovat joutuneet lujille. Monenlai
set esteet, etenkin liikkumisen 
rajoittaminen, vaikeuttavat tai 
tekevät mahdottomiksi päivittäiset 
viljelytyöt. Reilun kaupan toimi
jat ovat helpottaneet tilannetta 
elvyttämällä perinteistä ja kes
tävää oliivinviljelyä. Palestiinan 
suurin Reilun kaupan viljelijöiden 
yhteenliittymä on Palestine Fair 
Trade Association (PFTA). Siihen 
kuuluu yli 1700 oliivinviljelijää eri 
puolilta Länsirantaa. Oliiviöljyn 
pullotuksesta ja viennistä huolehtii 
puolestaan Canaan Fair Trade. Sen 
tuotteilla on luomusertifikaatti 
sekä FLO ja Fair for Life reilun 
kaupan sertifioinnit. 

Canaan Fair Trade perustettiin 
vuonna 2004, ja neljässä vuodessa 
siitä tuli Palestiinan suurin Eu
rooppaan ja PohjoisAmerikkaan 
oliiviöljyä vievä taho. Oliiviöljyn 
suosion myötä tuhannet pienvilje
lijät pystyvät jälleen hankkimaan 
elantonsa. Reilun kauppa on myös 
linkki jatkuvan konfliktin keskellä 
elävien yhteisöjen ja ulkopuolisen 
maailman välillä.

Suomeen Canaan Fair Traden 
tuotteita tuo Tampereen kehitys
maakauppa saksalaisen Dritte 
Welt Partnerin kautta. Laadukasta, 
terveellistä ja ikiaikaista pales
tiinalaista oliiviöljyä voi ostaa 
Tampereen kehitysmaakaupan 
jälleenmyyjiltä.

lisätietoja palestiinalaisista 
tuottajista:
www.canaanfairtrade.com
www.palestinefairtrade.org
www.sindyanna.com

Teksti ja piirros Emilia Pippola

V oitettuaan vuoden 1967 kuu-
den päivän sodan Israel alkoi 

rakentaa Länsirannalle siirtokuntia. 
Niissä asuu noin puoli miljoonaa 
israelilaista, ja ne ovat laajentuneet 
viime vuosina kiihtyvällä vauhdilla. 
Siirtokuntien tieltä on raivattu, ja 
raivataan jatkuvasti, palestiinalais-
ten koteja ja viljelysmaita.

– Oliivinviljelijöiden maita on 
jäänyt aitojen taakse siirtokuntia 
ympäröiville turvavyöhykkeille. 
Viljelijät eivät pääse hoitamaan olii-
vipuitaan ympärivuotisesti. Joskus 
he pääsevät mailleen sadonkor-
juuaikaan, mutta epäsäännöllisesti 
eikä muita työntekijöitä saa ottaa 
mukaan. Yksin on mahdotonta 
korjata koko satoa. Lisäksi puut, 
joita ei ole hoidettu vuoden aikana, 
tuottavat vähän hedelmää, kuvailee 
Canaan Fair Traden johtaja Nasser 
Abufarha.

Muuri erottaa
Palestiinalaisten maata ja omaisuutta 
on takavarikoitu ja tuhottu myös 
muurin tieltä, jota Israel on rakentanut 
Länsirannan rajalle vuodesta 2002 
lähtien. Todellisuudessa suurin osa 
muurista on Länsirannan puolella, ja 
se erottaa kymmeniätuhansia pales-
tiinalaisia heidän suvustaan, ystävis-
tään, työpaikoistaan ja viljelymaistaan. 
Päästäkseen muurin toiselle puolelle 
palestiinalaisten täytyy hankkia kul-
kuluvat ja kulkea tarkastuspisteiden 
kautta. Viljelijöiden anomia kulkulu-
pia hylätään säännöllisesti. Lisäksi 
maatalousporttien rajattu aukiolo 
vaikeuttaa viljelysten hoitamista, ja 
osa viljelijöistä on joutunut lopetta-
maan viljelyn täysin.

Muurin tavoitteena on ollut 
Israelin suojeleminen palestiina-
laisilta itsemurhapommittajilta. 
Se ei kuitenkaan ole onnistunut 
lisäämään alueen turvallisuutta, 
vaan väkivaltaisuudet siirtokuntien 
ja palestiinalaisväestön välillä ovat 
lisääntyneet. 

– Eläminen siirtokuntien lähei-

syydessä on vaikeaa. Siirtokunta-
laisilla on tapana hyökätä fyysisesti 
sekä ihmisten että lampaiden ja 
vuohien kimppuun, kertoo EAPPI-
tarkkailijana Hebronin eteläisillä 
kukkuloilla työskentelevä Sanna 
Leino.

Ihmisoikeustarkkailijat toimivat 
tilanteen rauhoittamiseksi. Muun 
muassa kansainvälinen kumppa-
nuusohjelma EAPPI, joka käynnis-
tettiin vuonna 2002 Jerusalemin 
kirkkojen pyynnöstä, lähettää 
vapaaehtoisia tarkkailijoita seuraa-
maan alueen ihmisoikeustilannetta 
ja raportoimaan rikkomuksista.

katkottuja 
puuvanhuksia
Väkivallan lisäksi suuri ongelma on 
oliivipuiden tuhoaminen. YK:n mu-
kaan Israelin siirtokunnat turmelivat 
vuonna 2011 yli 10 000 palestiinalais-
ten oliivipuuta. Tämä on vaaran-
tanut lukemattomien perheiden 
toimeentulon.

– At Tuwanin kylässä on 100 
oliivipuuta, mutta veden puutteen 

ja puihin kohdistuvan ilkivallan 
vuoksi oliivisadosta ennustetaan 
tänä vuonna 300 kilon saalista. 
Normaali sato olisi 5 000 kiloa! Leino 
kauhistelee.

– Nablusia ympäröivissä kylissä 
viljellään paljon oliiveja, ja loka-
kuinen oliivisato työllisti tiimiäm-
me. Siirtokuntalaiset katkoivat 
ja polttivat oliivipuita, ja sotilaat 
estivät palestiinalaisia keräämästä 
oliivejaan, kertoo puolestaan Lea 
Pakkanen, joka toimii EAPPI-
tarkkailijana Yanounin kylässä ja 
Nablusin ympäristössä.

Maan ja veden hallinta
Useat siirtokunnat saavat pääosan 
tuloistaan hedelmien viljelystä. 
Heidän harjoittamallaan tehovilje-
lyllä on suora yhteys palestiinalais-
ten menettämiin viljelysmaihin ja 
vesipulaan. Esimerkiksi Jordanjoen 
laakso on lähes kokonaan Israelin 
hallussa.

– Työkenttäämme on myös 
Jordanin laakso. Se on ”Länsirannan 
ruokakori”, jonka hedelmällinen 

kun oliivinviljelystä tuli vaikeaa
 

Israel ja sen laittomat siirtokunnat ovat ajaneet palestiinalaisviljelijät ahtaalle. 
Viljelymaille ei pääse, vedestä on pulaa ja oliivipuita tuhotaan. Tietämättään 
moni meistä saattaa tukea siirtokuntia ja niiden harjoittamaa terroria. 

maaperä ja runsaat vesivarat luovat 
otolliset olosuhteet maanviljelylle.  
Laaksossa asuu 60 000–80 000 
palestiinalaista ja noin 9 500 isra-
elilaissiirtokuntalaista. Kuitenkin 
lähes 90% Jordanin laaksosta 
on täysin Israelin hallinnassa. 
Palestiinalaiset voivat käyttää vain 
noin 6 % maapinta-alasta, valottaa 
Pakkanen.

Länsirannan vesivaroja ja 
niiden jakelua hallinnoi niin ikään 
Israel. Vuosittain israelilaisviljelijät 
kuluttavat yli 1 100 miljoonaa tonnia 
vettä, mutta palestiinalaishallin-
nolle annetaan käyttöön vain 60 
miljoonaa tonnia.

siirtokuntatuotteet 
kaupan hyllyillä
Siirtokunnat ovat kansainvälisen 
oikeuden vastaisia. Kaupallista 
yhteistyötä niiden kanssa pide-
tään sopimattomana, mutta siitä 
huolimatta kauppa käy. EU-alueen 
vuotuinen tuonti siirtokunnista 
on arvoltaan 230 miljoonaa euroa. 
Määrä on noin viisitoistakertainen 
verrattuna tuontiin palestiinalais-
alueelta.

Siirtokunnista tuodaan etenkin 
taateleita, sitrushedelmiä, yrttejä, 
viinejä, kosmetiikkaa, vaippoja, 
tekstiileitä ja leluja. Harhaanjoh-
tavasti useita näistä myydään 
israelilaisina. Kuluttaja saattaakin 
tietämättään tukea siirtokuntia ja 
niihin liittyviä ihmisoikeusrikko-
muksia. Tilanteen korjaamiseksi Bri-
tannian ja Tanskan hallitukset ovat 
alkaneet vaatia siirtokuntatuottei-
den merkitsemistä. Suomesta vas-
taava viranomaisohjeistus puuttuu. 
Lisäksi Suomen asekauppa Israelin 
miehitystä tukevien yritysten 
kanssa jatkuu, ja eläkerahastot 
sijoittavat siirtokuntien yrityksiin.

Teksti Emilia Pippola
Kuvat Pauliina Pensikkala

lisää aiheesta:
Lea Pakkasen blogi: www.lily.fi/palsta/

ihmisoikeuksia-ja-vuohenjuustoa
Finnwatchin raportti 2012: Kielletyt 

hedelmät – Suomessa toimivien 
yritysten yhteydet Israelin laittomiin 
siirtokuntiin.

Järjestöraportti 2012: Trading away 
peace: How Europe helps sustain 
illegal Israeli settlements. Raportti 
ja siinä mukana olevat järjestöt löy-
tyvät täältä: www.fidh.org/Trading-
Away-Peace-How-Europe-12343

Näkymä Tulkarmiin matkalla Jbaran kylään. 
israelin rakentama muuri erottaa Jbaran 
muista länsirannan palestiinalaiskylistä, 
kouluista ja terveyspalveluista. 

sotilas ja palestiinalainen 
viljelijä Deir al-Ghusunin 
maatalousportilla. Portit 
ovat auki vain rajatun ajan 
päivässä.




