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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kertoa sekä kestävän kehityksen pääperiaatteista 
lyhyesti että kestävän kehityksen tämänhetkisestä tilasta Intian pienimmässä osavaltiossa 
Goassa. Aiheina olivat Goaan kohdistuneet ympäristön muutokset, paineet ja kehittymis-
mahdollisuudet. Matkailun vaikutukset Goan tilaan ja mahdollisuudet sen parantamiseksi 
otettiin pääasiallisiksi tarkastelun kohteiksi. 
 
Tietoperustaan kuului oleellisena osana yleiset kestävän kehityksen määritelmät sekä The 
Energy and Resources- instituutin Goassa tekemä tutkimus. Tutkimus tehtiin vuosina 
2009-2011 Goan hallituksen avustuksella. Tutkimuksessa ilmenneillä muutosehdotuksilla 
Goassa perustettiin kestävän kehityksen projekti, ”Goa 2035”, jonka vision mukaan ”Goan 
tulisi olla maailmanlaajuinen esimerkki kehityksestä joka tapahtuu ilman välitöntä tuhoutu-
misvaaraa”.  
 
Tutkimuksessa käytiin läpi miten ulkoiset tekijät olivat vaikuttaneet vastuullisuuden puuttu-
miseen liiketoiminnassa monilla aloilla Goassa. Goa oli sekä hyötynyt että kärsinyt matkai-
lun, teollisuuden, rakentamisen ja kaivostoiminnan kasvusta vuosikymmenien ajan, se oli 
nyt nähtävissä luonnon tilan heikennyttyä ja kulttuuriperinteen hiljalleen kadottua. 
 
Ulkoiset tekijät olivat muuttaneet Goan sisäistä rakennetta, johon etsittiin ratkaisua. Matkai-
lun vaikutus muihin toimialoihin sekä muiden toimialojen vaikutukset matkailuun Goassa 
muodostivat tämän työn rungon. Työssä otettiin kantaa ympäristön tämänhetkiseen tilaan 
ja luonnonvarojen käyttöön, ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia unohtamatta. Pohdittiin 
miten matkailu on vaikuttanut ympäristöön ja miten negatiiviset vaikutukset voitaisiin kor-
jata. 
 
Tutkimusosa toteutettiin Goassa talvikaudella 2016-2017. Tietoa haettiin internetistä ja 
konkreettista tutkimusmateriaalia saatiin tutustumalla paikallisiin kestävän kehityksen pro-
jekteihin, haastattelemalla ja havainnoimalla ympäristöä, sekä osallistumalla yhteen projek-
teista. Tutkimuskohteisiin kuuluivat vihreä rakennus, Goa Rebel Center, Goan pääkaupun-
gissa Panjimissa ja Bebook- järjestön lukutaitoprojektit, joita toteutettiin ympäri Goaa. Lu-
kutaitoprojekteista saatiin käytännön tietoa osallistumalla toimintaan. 
 
Tutkimuksen tuloksena todettiin että Goan taloudellinen vauraus ja koulutustaso antaisivat 
hyvän lähtökohdan kestävälle kehitykselle ja sen tärkeyden ymmärtämiselle. Tähän työhön 
tutkittujen yksittäisten projektien todettiin olevan hyvä alku muutokselle, mutta ei kuiten-
kaan tarpeeksi pelastamaan ympäristön tilaa ja kulttuuriperinteitä Goassa. Kulutusyhteis-
kunnan kehittyminen ja länsimaisen elämäntyylin ihannoiminen olivat vieneet osavaltiota jo 
kauan väärään suuntaan. Todettiin että muutoksen tulisi olla laajempi ja nopeampi. Pro-
sessin aikana etsittiin ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. 

Asiasanat 
Kestävä kehitys, ympäristöongelmat lomakohteessa, matkailu, Goa, Intia 
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Johdanto 

Aiheeni opinnäytetyöhön sain suuntautumisopintojeni kautta. Suuntauduin vastuulliseen liiketoi-

mintaan, koska aihealue on mielestäni moderni ja tärkeä maailmanlaajuisesti. Kestävään kehi-

tykseen ei vielä kaikissa maissa kiinnitetä tarpeeksi huomiota, vaikka alkaakin olla jo viimeiset 

vuosikymmenet käsillä tehdä radikaaleja muutoksia luonnonvarojen ja ilmaston suojelemiseksi, 

sekä kantaa vastuuta sosiaalista oloista.  

Valitsin Intian maa-alaltaan pienimmän osavaltion, Goan, tarkasteltavaksi alueeksi. Intia on hy-

vin laaja ja moninainen n. 1,3 miljardin asukkaan maa, jonka 29 osavaltiota ja kymmenien eri 

kielien ja satojen eri murteiden muodostamat yhteisöt muodostavat haasteellisen maaperän 

muutoksille. Tämä rotujen, tapojen, luonteiden, asenteiden ja perinteiden valtava sekoitus aset-

taa omat haasteensa kestävälle kehitykselle. Suurimpana ongelmana erityisesti koulutuksen ja 

tietotaidon puute. 

 

Goan osavaltiolla on erityinen paikka sydämessäni. Vietin siellä oppaana vuosien 2008-2011 

talvikaudet, sekä talven 2016-17 lomaillen ja vapaaehtoistöitä tehden. Viime talvena kiinnitin 

huomiota kestävän kehityksen näkökulmasta katsottuna osavaltion tilaan ja huomasin edistystä 

tapahtuneen sitten vuoden 2011. Kiinnostus vastuullisuuteen sekä aiheen opinnot saivat minut 

tarkastelemaan aluetta uusin silmin.  

 

Tässä Intian rikkaimmassa ja länsimaalaistuneimmassa osavaltiossa talous on vakaa ja ihmiset 

keskimääräisesti varakkaampia kuin missään muussa Intian osavaltiossa. Koulutustaso ja tätä 

kautta myös yleinen sivistystaso on korkeammalla verrattuna muuhun Intiaan. Mahdollisuudet 

kestävään kehitykseen saavat vakaamman pohjan, kun alueen asukkailla on tietoa ja ymmär-

rystä elää ja toimia vastuullisesti. 

 

Goassa eri sukupuolten välinen tasa-arvo on suurelta osin hallinnassa. Länsimaalaistuminen on 

tuonut mukanaan myös paljon vanhojen perinteiden unohtumista ja elämäntyylin muuttumista. 

Arvostetaan enemmän asioita jotka eivät kuulu perinteisiin, ruokailutottumukset, pukeutuminen 

ja kuluttaminen ovat saaneet hyvin eurooppalaisia piirteitä. Länsimaalaisia tuotteita ja pukeutu-

mista ihannoidaan.  

 

Monissa muissa osavaltioissa, niiden kaupungeissa ja kylissä, elämä on pelkästään selviytymis-

taistelua, joka asettaa luonnollisesti ihmisten arvot eri järjestykseen. Henkilöä, jonka täytyy joka 

ikinen päivä elämänsä aikana miettiä mistä saa seuraavan kerran jotakin syödäkseen, ei kiin-
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nosta ilmaston lämpeneminen ja sukupuolten välinen yhdenvertaisuus. Goan tulisikin olla kestä-

vän kehityksen suunnannäyttäjä, valmistella toimivat mallit joita muissa osavaltioissa voitaisiin 

vähitellen omaksua lainsäädännön kautta käytännön elämään. 

 

Goalla on kuitenkin paljon ongelmia, joita tulen käymään toimialoittain ja ilmiöittäin opinnäyte-

työssäni läpi. Väestön lisääntyminen ja matkailun räjähdysmäinen nousu ovat luoneet suuria 

paineita ympäristölle ja sen sietokyvylle. Elintapojen muuttuessa ovat kulttuuriperinteet unohtu-

neet ja ihmisten toimintatavat muuttuneet. Kaivostoiminnan ja teollisuuden kasvu ovat suurelta 

osalta vastuussa ilmanlaadun heikkenemisestä ja arkojen ekosysteemien tuhoutumisesta.  

 

Kaikki osa-alueet ovat vaikuttaneet toisiinsa, näistä varmasti suurimpana matkailu. Tulen jokai-

sessa luvussa käymään läpi sekä matkailun vaikutukset toimialoittain että eri toimialojen vaiku-

tukset matkailuun. Tässä tutkimuksessa onkin keskitytty siihen missä ollaan menty vikaan ja 

mitä tulisi tehdä että asiat korjaantuisivat.  

 

Opinnäytetyöni tutkimuksen tavoitteena on tutkia Goan kestävän kehityksen tilaa, ja mitä voitai-

siin tehdä että kestävä kehitys saataisiin tehokkaammin toteutumaan? Mitä ongelmia kohdataan 

tiellä kohti kestävää kehitystä? Tutkimuksen lopussa on myös ehdotuksia osittain pienistä mutta 

tärkeistä muutoksista, joilla saataisiin kestävän kehityksen pääperiaatteet toteutettua.  

 

The Energy and Resources Institute, India (TERI), on teettänyt Goan kehityksen tilasta tutki-

muksen Dosha-akatemialle, liittyen osavaltion kestävän kehityksen mahdollisuuksiin tulevaisuu-

dessa. Käytän tuota kääntämääni tutkimusta pohjana tietoperustalle tässä työssä.  

 

Tutkimusmenetelmänä käytän laadullista tutkimusta. Tutkimuskohteena on lomakohde, ihmiset, 

yhteisö ja ilmiöt, joten kyseessä on etnografia, eli kuvaileva tutkimusmenetelmä. Työn empiiri-

sen osan toteutan itse tietoa hakien ja vastuullisen liiketoiminnan perusteita noudattavia yrittäjiä 

ja yksityishenkilöitä henkilökohtaisesti haastatellen. Tutkimus perustuu osittain myös osallistu-

vaan havainnointiin kestävän kehityksen projektiin osallistumalla. Aion käydä tutustumassa vas-

tuulliseen yritystoimintaan ja selvittää kuinka paljon halua asioiden muuttamiseen löytyy. Etno-

grafialle ominainen kohderyhmien ja käyttäytymisen ymmärtäminen kuuluu myös tämän tutki-

muksen menetelmiin. 

 

Haastattelen tutkimukseen goalaista yrittäjää Ricardo Pinto Rebeloa, jonka projekteina Goassa 

ovat luomuviljely sekä ”Goa Rebel Center” eli vihreä rakennus Goan pääkaupungissa Panji-

missa. Vihreä rakentaminen tarkoittaa mahdollisimman ekologista tapaa rakentaa, kuten tässä 

tapauksessa toteuttaen ilmastointi ilman sähköisiä ilmastointilaitteita ja valaistus luonnonvalolla. 
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Ilma kanavoidaan rakennuksen toimistohuoneisiin rakenteita pitkin niin, että sisätilojen vilvoituk-

seen pystytään käyttämään luonnollista tuulenvirettä rakennuksen ulkopuolelta. Arkkitehtuu-

rissa otetaan huomioon luonnonvalon kulkeutuminen ympäri rakennusta.  

 

Toinen opinnäytetyöni tutkimuksen kohde on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö 

Bebook Goa, joka vastaa sosiaalisen vastuullisuuden toteutumisesta. Haastattelen Diviya Ka-

puria, alun perin bangalorelainen asianajaja, joka muutti Goaan, perusti kirjakaupan nimeltä Li-

terati ja aloitti laajat lukutaitoprojektit vähävaraisissa valtion kouluissa, lastenkodeissa ja slum-

meissa. Bebookilla on lahjoituksin kerätty kirjavarasto vanhasta pakettiautosta rakennetussa kir-

jastoautossa, jolla vieraillaan avustuskohteissa. Lapsille luetaan kirjoja, heitä pyydetään tavaa-

maan tai lukemaan ja vierailuaikoina heille lainataan kirjoja sekä järjestetään aktiviteettejä. Lap-

set halutaan opettaa lukemaan, erityisesti englannin kielellä ja heidät koitetaan saada omaksu-

maan ajatus ”Oppiminen on hauskaa”.  

Tuohon projektiin tulen osallistumaan itsekin, joten tämä tutkimuksen osa perustuu omiin koke-

muksiin sekä Diviya Kapurin haastatteluun sosiaalisen vastuullisuuden alueella. 
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1 Kestävän kehityksen määritelmät 

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta maailman-

laajuisesti ja alueellisesti. Sen päämääränä on turvata  hyvät mahdollisuudet elämiseen sekä 

nykyisille että tuleville sukupolville. Kestävän kehityksen näkökulmasta ympäristö, ihminen ja 

talous otetaan tasavertaisesti huomioon kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. 

 

Kestävää kehitystä käsiteltiin ensimmäisen kerran YK:n Brundtlandin komissiossa 1987. 

Tuosta komission työstä sai alkunsa prosessi, joka on edennyt eteenpäin niin valtioissa, kun-

nissa kuin kansainvälisissä yhteyksissäkin. Kestävän kehityksen politiikka on kehittynyt ja muo-

toutunut vähitellen yhä kattavammaksi ja monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi. Kestävän kehi-

tyksen periaatteet vaativat kolmen osa-alueen; ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja 

kulttuurisen kestävyyden tarkastelua. (Ympäristöministeriö 2013.) 

 

Ekologisella kestävyydellä pyritään biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien säilyttämi-

seen. Tarkoituksena sopeuttaa ihmisen sekä taloudellinen että aineellinen toiminta luonnon 

kestokykyyn. Kansalliset toimet ja kansainvälinen yhteistyö ovat hyvin tärkeitä pyrittäessä eko-

logiseen kestävyyteen. 

 

Ympäristön tilan heikkeneminen on yksi ekologisen kestävyyden suurimmista haasteista. Tar-

koituksena keskittyä löytämään keinoja, joilla ympäristön tilan heikkeneminen saataisiin estet-

tyä. Tulee arvioida riskit, haitat ja kustannukset ennen kuin voidaan ryhtyä ekologisen kestävyy-

den toimiin. Haittojen synnyn ennalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden alkuvaiheessa on 

myös ensiarvoisen tärkeää. Kustannukset tulee periä mahdollisuuksien mukaan niiden aiheutta-

jalta. (Ympäristöministeriö 2013.) 

 

Taloudellisella kestävyydellä pyritään talouden tasapainoiseen kasvuun, jolla estetään pitkän 

aikavälin velkaantuminen tai varantojen häviäminen. Yhteiskunnan keskeiset toiminnot tarvitse-

vat taloudellista kestävyyttä. Kansallisen hyvinvoinnin lisääminen ja sen vaaliminen voidaan to-

teuttaa pitkäjänteisesti kestävään talouteen tähtäävällä talouspolitiikalla  

Väestön ikääntymisestä aiheutuvat kasvavat sosiaaliturva- ja terveysmenot ovat yksi talouden 

haasteista ja tarvitsevat kestävällä pohjalla olevaa taloutta. Se on samalla sosiaalisen kestävyy-

den perusta. Maailmantalouden nopeat muutokset aiheuttavat vaikeuksia sosiaaliselle kestä-

vyydelle. (Ympäristöministeriö 2013.) 

 

Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeisenä aiheena on taata hyvinvoinnin edelly-

tysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, su-

kupuolten välinen tasa-arvo sekä koulutuksen järjestäminen ovat maailmanlaajuisia sosiaalisen 
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kestävyyden haasteita. Nämä kaikki vaikuttavat merkittävästi ekologiseen ja taloudelliseen kes-

tävyyteen.  

 

Kunkin maan asukkaiden hyvinvoinnilla mitataan talouden ja muun yhteiskunnan kehitystä. 

Tämä vaikuttaa olennaisesti myös maan kestävän kehityksen tilaan. Kun kansalaiset voivat hy-

vin, yhteiskunta hyväksyy helpommin ekologisen kestävyyden edistämispyrkimykset.  (Ympäris-

töministeriö 2013, UN 2015.) 
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2 Goa kestävän kehityksen kohteena 

Goan osavaltio sijaitsee Intian länsipuolella, Arabianmeren rannalla ja on maa-alaltaan Intian 

pienin, 3702km2. Asukasmäärältään Goa on Intian neljänneksi pienin, 1,8 miljoonaa. Goa on 

ollut vuodesta 1985 alati lisääntyneiden matkailijoiden suosiossa, tällä hetkellä matkustajamää-

rät ovat suunnilleen miljoona matkustajaa vuodessa. (Department of Tourism 2017.) Matkailulla 

on ollut suotuisia vaikutuksia Goan talouteen ja asukkaiden elintason nousuun. Matkailun li-

sääntyminen on hotellitoiminnan ja ravintolatoiminnan lisääntymisen lisäksi vaurastuttanut osa-

valtiota siinä määrin että esimerkiksi rakentaminen on lisääntynyt ja tuonut työpaikkoja. 

 
2.1 Goan osavaltion tila 

Goan osavaltion talouden kasvu teollisuuden, kaivostoiminnan ja matkailun myötä ovat asetta-

neet ympäristön ja luonnonvarat uudenlaisen haasteen eteen. Samat alat jotka ovat olleet kas-

vattamassa Goan taloutta, uhkaavat nyt tuhota koko taloudellisen rakenteen. 

 

Ekosysteemin ja ympäristön olosuhteiden heikentymisellä on kauaskantoinen merkitys yhteis-

kunnan hyvinvoinnille. Tämän lisäksi ilmaston muutos on tuonut uusia ympäristöriskejä, haavoit-

taen sekä sosioekonomisia että luonnonvaraisia elinolosuhteita.  

Ympäristö on kantanut isoimman taakan kaikesta kehityksestä mitä Goassa on tapahtunut vii-

meisten vuosikymmenten aikana. Teollisuuden, kaivostoiminnan, rakentamisen ja matkailun 

kasvu on aiheuttanut ympäristölle suurta vahinkoa. Kaivostoiminta ja teollisuus ovat vahingoitta-

neet ympäristöä laadullisesti, matkailu on tuhonnut ranta-alueiden ekosysteemiä ja aiheuttanut 

luonnonvarojen ylikäyttöä. Maa, joka voisi olla Goan arvokkain hyödyke, on ylikuormitettu eri-

laisten kilpailevien yritysten kesken.  

 

Alueen ympäristön tila vaikuttaa ihmisten terveyden lisäksi ympäristöystävällisyyteen, kasvilli-

suuteen, estetiikkaan ja kulttuuriperinteeseen. Se vaikuttaa sekä niihin jotka sitä hyödyntävät 

että niihin jotka eivät sitä suoraan hyödynnä. Ympäristön tila vaikuttaa yhtenä suurimpana teki-

jänä matkailuun. Matkakohde, jota myydään eksoottisena luontokokemuksena, menettää myyn-

tivalttinsa kun ympäristön todellinen tila alkaa näkyä. Matkailun kärsiessä muuttuu myös talou-

dellinen hyvinvointi. (TERI 2012.) 

 

2.2 Goan ympäristön paineet ja muutos 

Talouden kasvu on tuonut paljon ongelmia, luonnonvarojen ylikäyttö on lisääntynyt ja sosiaali-

nen ympäristö on kärsinyt. Väestöryhmässä on tapahtunut viimeisten vuosikymmenien aikana 

paljon muutoksia, suuren maahanmuuton ja turismin sekä työn perässä Goaan muuttaneiden 
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seurauksena. Väestö on kasvanut erityisesti rannikolla ja suuremmissa kaupungeissa. Tulota-

son kasvu ja turismin vaikutukset yhdessä kulutustottumusten ja elämäntyylin muuttumisen 

sekä luonnon saastumisen kanssa vaikuttavat osavaltion tilaan ja luonnonlähteisiin.  

 

Rannikkoalueiden hauraat ekosysteemit ja alueet ovat  kärsineet hotellien ja teiden rakentami-

sesta. Lisääntynyt liiketoiminta ei ole ollut kovinkaan vastuullista viime vuosikymmeniin saakka, 

vasta lähiaikoina on alettu kiinnittää huomiota tuhoihin joita ympäristölle on jo aiheutunut. 

 

Kasvun ja kehityksen edistäjät ovat jättäneet merkittävän jäljen ympäristöön teollisuuden saas-

teilla, vesien saastuttamisella ja maatalousmaiden ja metsien muuttamisella talouden kohenta-

mistarkoituksiin. Kestävän kehityksen askeleet eivät tämän vuoksi ole tasapainossa. Talouden 

kehityksen aiheuttamat kestämättömät toimet ovat jo vaikuttaneet ympäristöön ja tulevat lopulta 

vaikuttamaan myös sosiaaliseen kehitykseen osavaltiossa. 

 

Ympäristön hyväksikäyttö määrittelee sen tilaa. Ilmanlaadun heikkeneminen, vesien 

saastuminen, roskaaminen ja maa-alan hajottaminen heijastuu luonnonvarojen tämänhetkiseen 

laatuun. Vesivarojen ja energiavarojen niukkuus aiheuttavat lopulta näiden käyttämisen loppuun. 

(Desai 2013.) 

 

2.3 Kehityksen tila ja kestävän kehityksen mahdollisuudet Goassa 

Kehityksen tilaa arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota sosiaalisiin ilmiöihin (kaupungistumi-

seen, yleiseen terveydentilaan, työmahdollisuuksiin ja köyhyyteen), taloudellisiin tekijöihin (mat-

kailu, kaivostoiminta, teollisuus, maatalous, ja rakennusala) ja ympäristötekijöihin (vesi, ilma, 

metsät, luonnon monimuotoisuus ja energia). Analysoinnin jälkeen on tehtävä suojelusuunni-

telma jokaista osa-aluetta koskien. 

 

Kehityssuunnitelma ja kasvuehdotukset perustuvat menneisiin ilmiöihin sekä nykytilaan. Goan 

kasvun kehitystä aina vuoteen 2035 saakka kuvaava tunnuslause kuuluukin ytimekkäästi BAU, 

Business As Usual. 

 

Kehitysohjelman ”Goa 2035” visio kuuluu: ”Goan tulisi toimia maailmanlaajuisena esimerkkinä 

kehityksestä joka voidaan toteuttaa ilman välitöntä tuhoutumisvaaraa”. Tämä on kunnioitettava 

tavoite  Goan sisäpolitiikassa. Kestävän kehityksen ja talouden ylläpitoa vaativien vaihtoehtois-

ten tapojen löytymisen tärkeys on viimein ymmärretty. (TERI 2012.) 
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3 Matkailu ja muut elinkeinot kestävän kehityksen näkökulmasta 

Goan matkailun valtava kasvu on aiheuttanut ristiriidan tarjonnan ja kysynnän välille. Matkailu 

vaikuttaa ja antaa mahdollisuuden monelle alalle, muuttaen samalla kaikkea ympärillä.  Sosiaa-

lisesti matkailijoiden on huomattu vaikuttavan paikalliseen väestöön, länsimaalaisesta elämän-

tyylistä ja kulttuurista on tullut muoti-ilmiö. 

 

Matkailu on luonnollisesti keskittynyt rannikkoalueille, joka on yhä suurin syy tulla lomailemaan 

Goaan. Tämän kehityksen myötä hiekkadyynit ja mangrovemetsien ekosysteemit ovat häiriinty-

neet pahasti. Rantaravintoloiden, rakennettujen nurmikenttien ja ranta-aktiviteettien myötä hiek-

kadyynit sekä niiden kasvillisuus ovat paikoittain tuhoutuneet ja tämä on luonut uhan merenpin-

nan nousun aiheuttamalle tuholle. 

 

Matkailu on aiheuttanut ympäristön roskaamista ja vesien saastumista. Turismi on tuonut jä-

tettä, jonka keräämiseen ja lajitteluun ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota ja resursseja. Jät-

teistä ja vesivarannoista huolehtimiselle ei ole ollut kunnollista suunnitelmaa. Vain 30-35% ho-

tellien jätteistä on lajiteltu oikein. 

 

 60% matkailualan vedentarpeesta otetaan pohjavesistä, jotka usein kuluvat loppuun. 56% ho-

telleista käyttää septisiä tankkeja jätevesien hävittämiseen, käyttäen vanhaa teknologiaa ja 

saastuttaen pohjaveden. (TERI 2012.) 

 

3.1 Sosioekonomia ja matkailu 

Sosiaalisen rakenteen haaste Goassa on välttää eri alueiden epätasainen kehitys eli käytän-

nössä kehityksen laajentaminen mahdollisimman tasaisesti koko osa-valtion alueelle.  

Matkailuala on yksi suurimpia työllistäjiä Goassa. Matkailu vaikuttaa sosiaaliseen rakenteeseen 

asukkaiden siirtyessä kaupunkeihin ja rannikkoalueille työn perässä. Rannikkoseuduille muo-

dostuu köyhiä asuinalueita, jotka johtavat alueen maisemallisen laadun huononemiseen sekä 

rikostilastojen kasvuun. Matkailijoita pidetään aina varakkaina, koska heillä on varaa matkustaa. 

Tästä johtuen myös matkailijoihin kohdistuvat rikokset ja varkaudet kasvavat.  

 

Matkailun mukanaan tuomien ilmiöiden myötä vanhat perinteet unohdetaan uusien kulttuurien 

vaikutuksesta. Länsimaista elämäntyyliä ihannoidaan ja sitä halutaan seurata. Omat vuositu-

hansia vanhat perinteet menettävät merkityksensä kun tarjolla on jotakin uutta mielenkiintoista. 

Sosiaalisessa rakenteessa jalkoihin jäävät ne, joilla ei ole varaa tai mahdollisuutta uuden elä-

mäntyylin luomiseen. Eriarvoisuus kasvaa oman kansan keskuudessa.  
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3.2 Kaivostoiminta ja matkailu 

Rautamalmin tuotanto on noussut Goassa  nopeaan tahtiin, 2001 sitä tuotettiin 1,5 miljoonaa 

tonnia, kun 2009 luku oli jo 4,1 miljoonaan tonniin. Kasvu on jatkunut n. 11,1% vuosivauhtia. 

Kaivostoiminta vaikuttaa ympäristön kuntoon, aiheuttaen maan ja metsien pilaantumista, luon-

non monimuotoisuuden menettämistä, maaperän saastumista, ilmansaasteita sekä pinta-ja 

pohjavesien saastumista. 

 

Kaivostoiminta aiheuttaa ongelmia vesistöille ja kaivosalueet on myös aina yhdistetty suureen 

pölymäärään kaivuun sekä kuljetusten aikana. Pölyn määrä ilmassa kaivuualueilla ylittää kaikki 

sallitut rajat. Noilta alueilta tulee 38% kaikesta ilmansaasteesta Goassa. (TERI 2012.) 

 

Kaivostoiminnan aiheuttamat ympäristöhaitat ovat suuri uhka matkailulle. Vesistöjen ja ilman 

saastuminen ovat ongelma Goan kaltaiselle rantalomakohteelle. Eksoottisen luonnon pilaantu-

minen kaivostoiminnan myötä tulee aiheuttamaan tulevina vuosina suuria ongelmia ellei sään-

töjä tiukenneta.  

Kaivostoiminnasta aiheutuvien jätevesien pilaamat maanviljelysmaat tuottavat satoa, joka ei ole 

käyttökelpoista tai jonka pilaantumisen vuoksi ihmisiä sairastuu. Bakteerikantaan tottumatto-

malle matkailijalle jää negatiivinen kokemus lomasta, eikä matkakohdetta mielellään suositella.  

 

3.3 Teollisuus ja matkailu 

Osavaltion taloudelliseen hyvinvointiin suuri osuus on teollisuudella. Teollisuus jättää kuitenkin 

jälkeensä suuren ympäristöjalanjäljen.  

Teollisuus vie Goassa suurimman osan vesivarannoista, n.52% kaikesta veden käytöstä menee 

teollisuuteen. Teollisuuden vedentarpeesta 92% riistetään pohjavesistä, yksityisten kaivojen 

kautta. Toiminta laskee huomattavasti pohjaveden pintaa, joka aiheuttaa lähikylissä vedenjake-

lun häiriöitä ja vesikatkoksia. 

 

Ongelma on, että yhdelläkään teollisuusalueella ei ole keskenään yhteistä jätesuunnitelmaa tai 

vaarallisen jätteen hävittämissuunnitelmaa. Jätevettä kerätään ja vaarallista jätettä varastoidaan 

isoihin kuoppiin jolloin ne saastuttavat maaperän ja pohjavesivarannot. 

Teollisuudessa muodostuu myös ilmansaasteita, 24% koko vuorokausipitoisuuksista ja 31% 

kaikista rikkidioksidipäästöistä Goassa. (TERI 2012.) 

 

Teollisuus vaikuttaa matkailuun loman laadun vähenemisellä. Teollisuuden käyttäessä  vesiva-

rantoja ja energiaa turhaan, vähenee niiden käytön mahdollisuus muualla. Vesikatkot ja jatkuvat 

sähkökatkot vaikuttavat lomamukavuuteen ja kokemukseen. Jätteiden kerääntyminen alueille, 

joilla matkailijat liikkuvat vähentävät hyvää kokemusta. 
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Teollisuus tuottaa työpaikan n.100 000 ihmiselle, joista suurin osa on muista, köyhemmistä osa-

valtioista, tulleita siirtolaisia. Goalaiset ovat jo historiansa kautta (portugalilaisten valloittamana 

vuoteen 1961 saakka) sekä vuosikymmeniä jatkuneen matkailun ansiosta tottuneet vaaleaihoi-

siin matkailijoihin ympärillään. Teollisuudessa työskentelevä, Goan ulkopuolelta tullut, työvoima 

on tottumatonta muihin kulttuureihin ja saattavat kanssakäymisissä aiheuttaa epämukavia kon-

flikteja. Henkilökohtaisia rajoja ei tunneta tai kunnioiteta. Matkailussa puhutaan usein kulttuurien 

yhteentörmäyksestä, sopeutumisesta ja maassa maan tavalla- asenteesta. Ajatusta on kuiten-

kin vaikea toteuttaa mikäli olo tuntuu uhatulta. 

 

3.4 Maanviljelys ja matkailu 

Riisinviljelys on menettänyt asemansa arvostettuna alana ja työvoima on siirtynyt teollisuuden 

tai turismin pariin. Maanviljelyksen osuus bruttokansantuotteelle on vähentynyt vuoden 1960 

16,5%:sta aina 4,2%:in vuosina 2008-2009. Riisinviljelyyn tarkoitetun maan pinta-ala on vähen-

tynyt 11%vuosien 2004-2010 aikana. Maataloustuotteiden lisääntynyt tuonti ympäröivistä osa-

valtioista on aiheuttanut inflaatiota. 

 

Maanviljelys on kärsinyt myös nopeasta kaupungistumisesta ja kehnosta kaupunkisuunnitte-

lusta. Kaupungistuminen on aiheuttanut ongelmia maanviljelyksille, jotka sijaitsevat kaupunkien 

läheisyydessä, vesivarantojen riittämättömyyden vuoksi. Rakentamisen, matkailun ja teollisuu-

den kehittymisen tieltä on raivattu maanviljelysmaita. 

Kaivoksista valuva lieju pilaa omalta osaltaan maanviljelysmaata sekä aiheuttaa pulaa vedestä. 

(TERI 2012.) 

 

Vihannat vihreät pellot ja niitä pitkin vaeltavat mustanharmaat härät, pienet valkohaikarat seläs-

sään on melko idyllinen näky Goan maaseudulla. Maaseutu ja maanviljelysmaiden lävitse kul-

kevien teiden rauha on täydellinen vastapaino lomakeskusten hälinälle. Maanviljelysmaat kuten 

muukin kasvillisuus antavat tunteen puhtaasta ilmasta ympärillä. On surullista että kasvava 

trendi on raivata kaikki uusien hotellien, teollisuuslaitosten ja teiden tieltä. 

 

Matkailu, sen mukanaan tuomat uudet uramahdollisuudet ja sitä kautta raha kiinnostavat kuiten-

kin enemmän uutta sukupolvea. Maanviljelys koetaan todella vanhanaikaiseksi ja matkailu edel-

leen lupaukseksi paremmasta tulevaisuudesta. Matkailijoilla olisikin hyvä mahdollisuus osoittaa 

maanviljelyksen ja erityisesti luomuviljelyn tärkeys ostamalla einesten ja tuontituotteiden sijaan 

vain paikallisia tuotteita torilta. Länsimaisia trendejä ihannoidaan ja kopioidaan, matkailijoilla on 

hyvät mahdollisuudet toimia suunnannäyttäjänä. 
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3.5 Rakentaminen ja matkailu 

Rakennusala Goassa on kasvanut räjähdysmäisesti, vuosien 2009-2010 aikana Goa kohosi vii-

den nopeimmin kasvavan osavaltion joukkoon Intiassa. Tällä hetkellä eniten rakennetaan yksi-

tyisiä taloja ja loma-asuntoja.  

 

Maanviljelysmaita muunnetaan erilaisten kiinteistöjen tarpeisiin, mutta tilastot ja seuranta puut-

tuvat. Haasteena on tilastojen puutteen lisäksi rakentamiseen itsessään sopivan maa-alan 

puute. Hiekan käyttö rakentamisessa aiheuttaa myös rantaviivalle eroosiota, jonka vuoksi myös 

luonto kärsii. 

 

Rakennustyyli on muuttunut modernimmaksi ja kuluttavammaksi.  Energian tarve on lisäänty-

nyt, koska uudella tyylillä rakennetut talot eivät selviä ilman ilmastointilaitteita. Vanha, Goan 

oloihin sopiva rakennustyyli, on unohdettu; tyyli jonka portugalilaiset toivat aikanaan, joka suo-

jasi paksuine seinineen kuumuudelta. Vihreä rakentaminen ja ympäristötietoisuus rakentami-

sessa, jotka olisivat GRIHAn (Green Rating for Integrated Habitat) hyväksymiä, eivät ole kovin 

suosittuja. 

Goassa on paljon yksityisessä omistuksessa olevia historiallisesti merkittäviä rakennuksia, jotka 

ovat suosittuja vierailukohteita matkailijoiden keskuudessa. Rakennusten kunnostaminen ja yl-

läpito on kallista, eikä valtiolla ole erityistä tukiohjelmaa, mikä auttaisi yksityisomistajia rahalli-

sesti pitämään arvokkaat rakennukset kunnossa. Monet näistä rakennuksista, jotka alun perin 

rakennettiin kestämään Goan ilmastoa, ovat varojen puutteessa jääneet raunioitumaan. (TERI 

2012.) 

 

Matkailuun olennaisesti vaikuttaa matkakohteen nähtävyydet. Vaikka Goa on tunnetumpi ranta-

lomakohteena, monet haluavat vierailla myös kulttuurikohteissa ja kuulla historiasta. Valitetta-

vasti rakentaminen Goassa on saanut sellaiset mittakaavat että paljon arvokasta vanhaa on 

peittynyt uusien modernien rakennusten taakse ja jopa alle. Rakennuskulttuurin säilyttämistä ei 

ole koettu tärkeäksi, tärkeämmäksi on muodostunut näyttää maailmalle vauraus ja rikastumi-

nen. Goassa on Unescon maailmanperintökohteita muutama, mutta paljon mielenkiintoista van-

haa on tuhoutunut.  

 

3.6 Kestävän kehityksen ehdotukset aloittain  

Matkailuala Goassa, käyttäen jatkuvaa kasvua hyväkseen, olisi mahdollista toteuttaa kestävällä 

ja sosiaalisesti vastuullisella, taloudellisesti kannattavalla sekä kulttuurisesti oikeudenmukaisella 

tavalla. Matkailussa tulisi suuntautua ympäristötietoisempaan suuntaan, joka olisi sekä taloudel-

lisesti hyödyttävää että ympäristöystävällistä. Lainsäädännöin ja verotukseen perustuvin keinoin 

voitaisiin vähentää matkailun ympäristöjalanjälkeä.  
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Goan sosiaalisessa rakenteessa terveystilanne ja infrastruktuuri ovat huomattavasti muuta In-

tiaa edellä. Tätä olisi ylläpidettävä ja parannettava entisestään jotta se voisi toimia edelläkävi-

jänä muihin osavaltioihin verrattuna. Lukutaitoisuus on Goassa jo huipussaan (lähes 90%), kou-

lutustaso sitä vastoin ei, ja on näin syy sille miksi työmarkkinoilla eivät kysyntä ja tarjonta koh-

taa. Koulutustason nostaminen investoinneilla olisi ratkaisu ongelmaan. 

 

Kaivostoiminnassa lupien yleinen vähentäminen olisi ratkaisu, samoin kuin kaikkien ennen 

1980- lukua annettujen kaivoslupien tarkistaminen. Kaikki ekologisesti haavoittuvat alueet pitäisi 

jättää kaivostoimintaan myönnettävien alueiden ulkopuolelle. Vesistöjen valuma-alueita tulisi 

suojella lakkauttamalla kaivostoiminta noilla alueilla. Pohjavesien säilyttämisen kannalta pohja-

vesi täytyisi käsitellä ja käyttää pohjavesialueiden täyttämiseksi uudelleen tai lähialueiden asu-

tuksen juomavedeksi. 

 

Kaivuutavoissa voitaisiin siirtyä ympäristöystävällisempään suuntaan: poimureiden ja pusku-

traktoreiden käytöstä pitäisi tulla pakollista kaikkiin vuokrasopimuksiin. Maanalainen louhinta ja 

uusien, ympäristövaikutuksia säästävien mineraalien etsiminen olisi aloitettava. 

Teitä tulisi parantaa , sekä kuorma-autoja estää ylikuormituksilta. Tulisi ottaa käyttöön sakko-

käytäntö ylikuormitetuista kuorma-autoista. 

 

Kaivosten käytön lopettaminen tulisi suunnitella alussa tai ainakin viimeisen vuoden aikana. 

Alueen elvyttäminen toteutettaisiin yhdessä paikallisväestön kanssa. Tämä tarkoittaisi alkupe-

räisen ekosysteemin palauttamista tai maa-alueen uutta suunnittelua, joka toisi yhteisölle hyö-

tyä. (TERI 2012.) 

 

Osa teollisuuden panoksesta kansantuotteeseen tulisi ohjata kohti vihreää teollisuutta, vuoden 

2035 visioon ”Goan teollisuuden viherryttäminen” liittyen. Suunnitelma olisi näin johdonmukai-

nen niiden kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, joita on kaavailtu maanviljelykselle ja mat-

kailulle. 

 

- Puhtaasti toimivien, resurssitehokkaiden ja lähiympäristön huomioonottavien teollisuu-

den haarojen edistäminen 

- Energiatehokkuuden parantaminen tehtaissa, valvoen energian käyttöä, käyttäen tehok-

kainta uutta teknologiaa ja energian kulutuksen seuraamista 

- Veden käytön tehokkuuden lisääminen, prosessia valvoen, kierrättäen jätevettä, ole-

massa olevan infrastruktuurin huoltaminen ja oikea käyttö, valumien ja vuotojen mini-

mointi ja sadeveden kerääminen. 

- Ympäristön saastumista ja inventointia varten suunnitellun infrastruktuurin kehittäminen.  
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- Verohelpotuksia puhtaan teknologian käyttäjille. 

(TERI 2012.) 

 

Maanviljelyksen osalta Goalla on hyvät mahdollisuudet olla maailmanlaajuisesti korkeasti arvos-

tettu luomuviljelyn johtajamaa ja yritysjohtoisen maanviljelyksen esimerkki. Tavoitteeksi tulisi 

asettaa kehittyminen mm. eksoottisten hedelmien ja vihannesten johtavana tuottajana ja vie-

jänä. Yksi välitön askel olisi ns. ituplasma pankki, jonne kerättäisiin alueen tärkeitä ja harvinai-

sia geenejä. (TERI 2012.) 

 

Rakentamisessa tavoite tulisi olla vain vihreän rakentamisen salliminen ja suosiminen. Sen li-

säksi mahdollisesti jopa 50% olemassa olevista rakennuksista tulisi uudistaa vihreiden arvojen 

mukaisesti. Verotuksessa tulisi ottaa huomioon alueen monien historiallisesti tärkeiden raken-

nusten ylläpito ja huolto.  Tämä pienentäisi mm. alueen ympäristöjalanjälkeä ja auttaisi kulttuuri-

perinteiden vaalimisessa. (TERI 2012.) 

 

Vihreä rakentaminen on käsitteenä suhteellisen uusi. Se ei tarkoita pelkästään vihreää raken-

nusta tai sitä että rakennus ei sellaisenaan vaikuta haitallisesti ympäristöön. Se tarkoittaa ra-

kennusta, jonka rakentaminen ja ylläpitäminen on ympäristöä ajatellen kestävää koko sen ole-

massaolon ajan. Rakennuksen tulee olla energiatehokas ja tukea jätteen vähentämistä sekä ku-

lutusta. Rakennusmateriaalien tulee olla myös ympäristöystävällisiä. Suurimmat edut vihreässä 

rakentamisessa ovat turhan vedenkäytön väheneminen, ilman ja veden laadun paraneminen, 

alhaiset käyttökustannukset ja elämänlaadun paraneminen. Rakentamisessa suojellaan luon-

nonvaroja, luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemiä, jolloin luodaan myös markkinoita luo-

mutuotannolle ja kestäville palveluille. 

Yleisesti ajatellaan että vihreät energiaa säästävät rakennukset ovat kalliita ylläpitää ja epämiel-

lyttävän näköisiä. Mutta toisin kuin luullaan, kierrätetyt kivi- ja puuosat, metalli ja tiili yhdistettynä 

luonnonvaloon ja kasvillisuuteen saavat aikaan todella vaikuttavia rakennelmia. 

(Kulkarni 2017.) 

 

Suurimmat edut vihreässä rakentamisessa ovat turhan vedenkäytön väheneminen, ilman ja ve-

den laadun paraneminen, alhaiset käyttökustannukset ja elämänlaadun paraneminen. Rakenta-

misessa suojellaan luonnonvaroja, luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemiä, jolloin luodaan 

myös markkinoita luomutuotannolle ja kestäville palveluille. 

(Kulkarni 2017.) 
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4 Matkailun vaikutukset Goan ympäristön ongelmiin 

Matkailulla on ollut suuri vaikutus yhdessä muiden teollisuudenalojen kanssa Goan ympäristön 

ongelmiin. Energian tarve kasvaa ja ilmansaasteiden määrä lisääntyy vuosi vuodelta aiheuttaen 

painetta ympäristön sietokyvylle. Vesivarannot kärsivät ja jätteiden määrä lisääntyy, molemmat 

huonon ylläpidon ja suunnittelun tuloksena. 

 
4.1 Matkailu ja energian käyttö 

Talouden jatkuvasti kasvaessa lisääntyy energian tarvekin vuosi vuodelta. Teollisuuden valta-

viin tarpeisiin yritetään koko ajan keksiä tapoja tuottaa energiaa. Matkailun kasvaessa energian 

tarve on suurempi. Hotelleja rakennetaan koko ajan lisää ja varusteluihin kuuluu automaattisesti 

ilmastointilaitteet. Ilmastointilaitteita asennetaan jopa avoimiin aulatiloihin, jolloin turha energian-

kulutus lisääntyy. Matkailijat odottavat vuosi vuodelta enemmän sähköä vaativia palveluita, in-

ternet-keskuksia hotellien yhteyteen ja poreammeita huoneisiin. Matkailu tuottaa ongelman 

myös turhan sähkön käytössä. Matkailijat eivät lomamatkallaan ajattele sähkönkulutusta ja sen 

kustannuksia samaan tapaan kuin kotioloissa. Valoja ja ilmastointilaitteita pidetään päällä koko 

24 tuntia vuorokaudessa. Ongelmana Goassa on itse sähköntuotanto, osavaltio on lähes täysin 

riippuvainen ulkopuolisista sähkötuottajista. Sähkö johdetaan ympäröivistä osavaltioista. 

 

Kestävän kehityksen edistäminen edellyttää selkeää suunnitelmaa etsiä puhtaampia tapoja 

tuottaa sähköä, luonnonkaasujen tai uusiutuvan energian kautta.  

Uusia energianlähteitä yritetään koko ajan keksiä ja ottaa käyttöön. Aurinkoenergia on yksi mer-

kittävimmistä uusiutuvista energian lähteistä, jota voitaisiin hyödyntää. Asentamalla katoille au-

rinkopaneeleja saataisiin suuri osa sähkön ja lämpimän veden tuottamiseen tarvittavasta ener-

giasta. 

 

Biomassan käyttö Goassa on rajoittunut hyvin pienelle alueelle, lähinnä lämmittämiseen, ruuan 

laittoon ja muuhun vastaavaan. Biomassan ylijäämä, jota saadaan tiikistä, eukalyptuksesta ja 

cashewpähkinäpuusta, liikkuu 119,3 tonnin tienoilla vuodessa. Sitä voidaan käyttää lämmityk-

seen tai sähkön tuottamiseen kaasun avulla. Kaasuvoimala on vaihtoehto, joka ei jättäisi suurta 

hiilijalanjälkeä eikä maa-alaa tarvittaisi niin paljon. 

 

Ekologisesti hauras luonto ei kestä hiilivoimalan rakentamista. Ydinvoimalaa varten tarvittaisiin 

valtava maa-alue käyttöön, ei vain pelkästään itse rakennukselle, vaan mahdollisen katastrofin 

sattuessa välttämään isompi tuho.  
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Tuulienergian tuottamiseen tarvitaan tasaista ja voimakasta tuulivirtaa, joten sen käyttäminen ei 

ole mahdollista Goassa. Vesivoimaa ei tällä hetkellä juurikaan hyödynnetä. Osavaltiossa on 

tällä hetkellä viisi patoa, joita voidaan käyttää energian tuottamiseen. (TERI 2012.) 

 

4.2 Matkailu ja ilmansaasteet  

Goan talous riippuu suurelta osin kaivostoiminnasta, teollisuudesta ja matkailusta. Nämä samat 

alat ovat kuitenkin suurimpia ilmanlaatuun ja yleiseen terveyteen vaikuttavia aloja. Saastunei-

den hiukkasten suurimmiksi lähteiksi hengitysilmassa on Goassa on todettu kaivostoiminta 

(38%), teollisuus (24%) ja liikenne (10% pakokaasut ja 15% tiepöly). Suuriksi ilmansaastuttajiksi 

luokitellaan myös puun polttaminen talouksissa 7% osuudella ja maatilojen roskien poltto 2% 

osuudella. Typen oksidien päästöjen (NOx) määrä on liikenteessä suurinta (77%). (TERI 2012.) 

 

WHO on asettanut ilman laadulle rajoja, joiden yli ei saasteiden määrä saisi mennä jotta se ei 

vaikuttaisi ihmisten terveyteen.  National Ambient Air Quality Standards -NAAQS, on valtuutettu 

tarkkailemaan ilman laadun muutoksia tietyillä alueilla. Tavoitteet onkin asetettu vastaamaan 

NAAQSin vaatimuksia vuoteen 2020 ja WHO:n vuoteen 2030 mennessä.  

(TERI 2012.) 

 

Yksi ilmansaasteisiin vaikuttava tekijä on vanhat suljetut kaivokset. Karkaavan pölysaasteen 

määrää saataisiin vähennettyä kunnostamalla niitä. Teiden rakentamista ja kunnossapitoa tulisi 

parantaa, vanhat saastuttavat koneet ja diesellaitteet tarkastaa ja mahdolliset käyttökiellot pi-

täisi asettaa voimaan. Julkista liikennettä täytyisi parantaa jotta yksityisautoilu vähenisi. (TERI 

2012.) 

 

Matkailulla on iso osuus ilmansaasteiden kasvuun. Yhä useammat, sekä kotimaiset että kan-

sainväliset, lentoyhtiöt tuovat matkailijoita Goaan. Lentoliikenteen lisäksi noille matkailijamas-

soille tarvitaan myös kuljetukset lentokentältä lomakohteeseen, joko busseilla tai takseilla. Hen-

kilöautoissa alkaa kanta olla vähitellen suhteellisen uusi, mutta suurien ryhmien kuljettamiseen 

käytettävät bussit saattavat olla useita vuosikymmeniä vanhoja. Bussiliikenne tuo huomattavia 

ilmansaasteita. 

 

Muista osavaltioista tuodaan myös isoja ryhmiä bussilla Goaan lomalle. Nuo bussikannat ovat, 

jos mahdollista, vieläkin vanhempia kuin Goan. Henkilöautoliikenne esimerkiksi Mumbaista on 

kiihtynyt, ajomatka kun kestää vain noin 8 tuntia. Yksityiset autot aiheuttavat ruuhkia ja täten 

paljon saastuttavaa tyhjäkäyntiä Goan kapeilla teillä. Autoilevien matkailijoiden määrä on koko 

ajan nousussa. Intian isoissa kaupungeissa palkkataso on noussut ja intialaisilla on varaa ostaa 

autoja joilla ajella paitsi Goaan, myös muualle Intiaan. 
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Skoottereiden määrä on noussut samaa tahtia intialaisten matkailijoiden lisääntyessä. Skootteri 

on käytännöllinen kulkuväline autojen täyttämillä teillä, mutta osasyy niiden suosioon lienee 

siinä, että Bollywood- elokuvat ovat antaneet romantisoidun kuvan skootterilla ajamisesta 

Goassa. Elokuvien sankarittaret ajelevat hiukset hulmuten elämänsä rakkauden kanssa pitkin 

palmujen reunustamia teitä, ja nuo romanttiset kohtaukset halutaan tuoda omaan elämään. 

Skootterilla ajeleminen on siis suurelta osin täysin turhaa harhailua ympäri Goaa, ja yksi kasva-

vista syistä ilmansaasteisiin. 

 

4.3 Matkailun vaikutus vesivarantoihin ja niiden laatuun 

Osavaltion vesivarannot ovat kovassa rasituksessa maanviljelyksen, matkailun, teollisuuden ja 

kaivostoiminnan aloilla. Rannikkosijaintinsa ansiosta vuoroveden vaihtelut vaikuttavat Goan jo-

kiin, joiden suolapitoisuus saattaa yltää jopa 20-40km ylävirtaan. 49% jokien kokonaispituuk-

sista on suolaveden alueella, joka taas vaikuttaa juomaveden saatavuuteen.  Koko osavaltion 

mahdollinen käytettävä pohjavesimäärä on 132.7 miljoonaa kuutiometriä ja pohjavesivarantojen 

kehittymisen nykytilaa pidetään suhteellisen turvallisena vain tietyillä rajatuilla alueilla. 

 

Arvioiden mukaan n. 42% puhdistetusta vedestä häviää vuotojen ja käsittelylaitosten jäljiltä. On-

gelmat vedenjakelussa ovat puhtaan veden saatavuus, koska kesäkuukaudet helmikuusta ke-

säkuuhun ovat kuivia, koko prosessin toimimattomuus, ylijäämän osaamaton käsittely, laitteiden 

rikkoontuminen ja veden virtauksen mittaus-ja kontrollointilaitteiden puutteellisuus sekä taitama-

ton suunnitelmallisuus . 

 

Vain 13% Goan asukkaista nauttii kunnollisesta viemäröinnistä, mikä on huomattavasti alhai-

sempi luku kuin koko maassa keskimäärin (28%). Slummialueilla ei ole minkäänlaista viemä-

röintiä ja kaupungeista vain isoimmat, Panjim, Vasco and Margao on rakennettu kunnolla. 

 

Goassa tulisi olla erityisen tarkka pohjavesistä ja niiden käytöstä sekä jäteveden ohjaamisesta 

ja kierrättämisestä. Tilannetta pystyttäisiin parantamaan korjaamalla vuodot, tehostamalla ve-

den käyttöä talouden tarpeisiin sekä  tuomalla markkinoille yleisiä veden puhdistukseen ja kier-

rättämiseen suunniteltuja laitteita. 

(TERI 2012.) 

 

Matkailun osuus vedenkäytöstä nousee yleensä sesongin aikaan, lokakuusta huhtikuuhun. Vain 

harvalla hotellilla on vedenkäyttösuunnitelma tai matkailijoille suunnattuja ohjeita, joissa keho-

tettaisiin säästämään vettä. Länsimaalaiset matkailijat ymmärtävät jo, että hanaa ei tule pitää 

turhaan auki tai lakanoita ei tarvitse pyytää vaihtamaan ja pesemään joka päivä. Intialaiset 
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vasta opettelevat matkailua, useimmalla heistä ei ole minkäänlaista henkilökohtaista kiinnos-

tusta luonnonsuojeluun tai luonnonvarojen tuhlaamisen estämiseen. He elävät hyvin itsekästä 

aikaa, ollen kiinnostuneita vain omasta hyvinvoinnistaan. He eivät ymmärrä miksi vedenkäyttöä 

tulisi rajoittaa. 

 

Suuret viiden tähden hotellit aiheuttavat vesipulaa ympäristöön. Lokakuusta huhtikuuhun kestä-

vän kuivan sesongin aikaan suuria nurmikkoalueita halutaan pitää kauniina ja satoja tuhansia 

litroja pohjavettä kuluu ainoastaan nurmikoiden kasteluun. Harvalla hotellilla on vielä käytös-

sään vedenpuhdistamoita millä saataisiin käyttövettä suodatettua uudelleen pelkästään puutar-

hojen kastelukäyttöön. 

 

4.4 Matkailu ja jätteet 

Vaikka Goan kehitys muuten on edelläkävijäluokkaa, jätteenkäsittely osavaltiossa on samalla 

tasolla kuin muissa Intian osavaltioissa. Kaupungistuminen ja elämäntyylin muuttuminen lisää 

sekä jätteen määrää että muuttaa sen muotoa. Matkailukeskuksena tilanne korostuu kun välttä-

mätön infrastruktuuri ja vakiintuneet jätteenkäsittelytavat joutuvat kovan paineen alle. 

Kunnallinen jätteen määrä on kaikissa kunnissa 191 tonnia päivässä. Jätteenkäsittelyn keskiar-

voinen määrä  on 0.45kg päivässä henkilöä kohti.  

 

Jotkut kunnat ovat kehittäneet jätteelle keräyssysteemin, jossa jäte haetaan suoraan kotiovelta. 

Jätteenkäsittelylle on valittu hajautettu kompostointimenetelmä. Useimmat kunnanhallitukset ei-

vät ole pystyneet tätä keräyssysteemiä toteuttamaan, sillä suurin osa näiden kuntien alueista 

pystyy käsittelemään ainoastaan 18%-20% koko biohajoavan jätteen määrästä. 

 

Goan hallinnollisessa pääkaupungissa Panjimissa  on päästy osittain erinomaisiin tuloksiin. 

Panjimista on tullut lähes roskalavaton kaupunki, koska keräykset toteutetaan ovelta ovelle me-

netelmällä 100%:sti. Kaupungin ongelma on ainoastaan jätteen loppukäsittelyyn tarkoitetun 

maa-alan puuttuminen.  

 

Vaikka biolääketieteellisen jätteen määrä ei Goassa ole iso, se täytyy vaarallisuutensa vuoksi 

käsitellä varovaisesti. Osavaltiossa on 288 rekisteröityä terveysasemaa, jotka tuottavat n.2,5kg 

biolääketieteellistä jätettä päivässä. Lähes 50% tulee Goan lääketieteellisestä koulusta ja 

n.25%  kahdesta piirin sairaalasta. Ongelma on biolääketieteellisen jätteen polttolaitoksien vä-

hyys. Goan lääketieteellisessä oppilaitoksessa on vain yksi vaikka useampi tarvittaisiin. 

 

Elektronisen jätteen määrän on arvioitu olevan 236 tonnia vuodessa. 58% tulee teollisuudesta, 

26% asuinalueilta ja 15% kaupalliselta sektorilta. Sähkölaitteiden tuottaman jätteen määrän on 
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arvioitu olevan 708 tonnia. Goassa on n.300 valtuutettua romunkerääjää, mutta suuri osa romu-

jätteestä päätyy pimeille markkinoille. Vain 10-15 tonnia saadaan kerättyä talteen. 

 

Goassa on 509 teollisuuslaitosta jotka on rekisteröity vaarallista jätettä tuottaviksi laitoksiksi. 

Teollisuusjätettä tuotetaan n. 56 500 tonnia vuodessa, josta 23% on kierrätykseen kelpaavaa. 

Kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluu myös roskattomuus vuoteen 2030 mennessä. Tällä yri-

tetään auttaa kehittämään kierrätystä ja kierrätettyjen materiaalien keksimistä. (TERI 2012.) 

 

Vaaditaan yhteiskunnan asenteen muutosta, joka voidaan saavuttaa erilaisilla ohjelmilla ja pro-

jekteilla, jätteen keruun ohjelmoimisella, sekä uusien materiaalien valmistamisella. Infrastruk-

tuuri tarvitsee muutosta kohti kierrätysajatusta, jonka lopputuloksena voidaan ja saavuttaa ros-

kattomuus. Muutos tulisi aloittaa kieltämällä yleinen roskien heittely, joka on tavallisin arjen on-

gelma. (Desai 2013.) 

 

Matkailulla on suuri osuus kaiken jätteen syntymiseen. Yksinkertaisimmat asiat kuten juoma-

vesi, aiheuttavat jätettä ympäristöön. Paikalliset ovat ottaneet tavaksi keittää vesijohtovettä ja 

jäähdyttää se jääkapissa juomavedeksi. Useat taloudet käyttävät suodattimia, jotta vesijohto-

vettä voitaisiin hyödyntää. Matkailijoille ei tällaista vettä tarjota vaan kaikki vesi tuodaan muovi-

pullossa pöytään ravintolassa. Vaikka vaihtoehtona olisi suodatettu vesi, oletuksena on, ettei 

matkailija sitä halua juoda.  

 

Roskien heittely on asia, joka on tasapuolisesti sekä paikallisten että matkailijoiden ongelma. 

Jälleen enemmän intialaisten matkailijoiden kuin länsimaalaisten. Roskia heitellään täysin asiaa 

ajattelematta auton ikkunoista teiden varsille, rannoille, luontopolkujen varsille. Goassa on use-

ampikin rantoja siivoava järjestö jotka toimivat täysin vapaaehtoisuuteen perustuen. Yksi näistä 

on ”Team Up Goa”, joka on saanut aikaan mittavia tuloksia. Ongelmana on ainoastaan se, että 

kun ranta on kerran siivottu, sinne ei asenneta roskapönttöjä, jotta matkailijat ehkä ymmärtäisi-

vät heitellä roskansa niihin. Tuloksena se, että ranta on muutaman viikon kuluttua täysin saman 

näköinen kuin ennen siivousta.  

 

Yhden uudistuksen Goan hallitus sai aikaan liittyen roskaamiseen syyskuussa 2017. Rannoilla 

kiellettiin oluen nauttiminen omista pulloista. Tämän odotetaan vähentävän lasijätteen pääty-

mistä rannoille ja sitä kautta mereen. Rantapoliiseilla on täydet valtuudet antaa mittavia sakkoja 

jos he saavat jonkun kiinni juomasta olutta rantaravintolan ulkopuolella. Goan poliisi on sen ver-

ran korruptoitunutta että vapaaehtoisia löytyy päivystämään ja huolehtimaan asiasta, koska 

suuressa osassa tapauksia rahat päätyvät poliisien omiin taskuihin. Sakkolappuja kirjoitetaan, 

ja näin kirjanpitoa pidetään, vain jos sitä erikseen pyytää.  
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4.5 Matkailun vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 

Väestönkasvun, ranta-alueiden turismin ja teollisuuden kasvun vuoksi osavaltion maankäyttö on 

muuttunut huomattavasti ja jopa 43% koko maa-alasta kärsii jonkinlaisesta maan häviämisestä. 

Hapettunut ja saastunut maa-aines käsittää 33% koko maa-alueesta. Koko alasta n.20% on va-

rattu, n.69% suojeltu ja n.10% julkista. Metsät ovat keskittyneet suhteellisen pienelle alueelle 

Goassa. 

 

Matkailu on vakavin uhka rannikkoalueiden haavoittuvalle ekosysteemille. Luonnon monimuo-

toisuus, rannat, mangrovemetsät ja dyynit kärsivät, kalakanta vähenee, merikilpikonnien pesintä 

häiriintyy. Vuorovesien vaikutuksen alaisuudessa olevan kasvillisuuden kärsiessä kärsii myös 

kala- ja  simpukkakantojen luonnollinen ravintoketju. 

Pyhitetyt metsiköt, pienet metsäalueet, joita paikalliset yhteisöt yrittävät suojella osana pyhää 

uskontoa, ovat merkittävä osa Länsi Ghatin vuoriston ekosysteemiä.  

Goassa on erityisen rikas maan ja vesialueiden monimuotoisuus. Näiden suojelu on ollut haas-

teellista kaiken asuttamisen, ihmisten ja luonnonvaraisten eläinten välisten konfliktien vuoksi. 

Suojeltavien luonnonalueiden tunnistamisessa on ilmennyt myös suuria vaikeuksia. (TERI 

2012.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ilmastonmuutos 

Sijaintinsa ansiosta maan länsirannikolla, Goa on altis Intian valtameren pohjoisosien vaikutuk-

sille sisältäen meren pinnan nousun sekä erilaiset syklonit ja trooppiset myrskyt. Useat tutki-

mukset merenpinnan vaihtelusta monsuunin aikana ovat osoittaneet että ne vaikuttavat merivir-

toihin Intian ympärillä ja koko Arabian meren kiertoon.  
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Meren pinnan nousu ja ihmisten aiheuttama pohjavesien pumppaaminen nopeuttaa hyvän ve-

den virtaamista vesien jätealueille aiheuttaen suolaveden pääsyn makean veden alueille. Tutki-

mus on osoittanut että vain puolen metrin nousu veden pinnassa 10km2:n kokoisella rannikko-

alueella aiheuttaisi jopa 250 kaivon saastumisen suolavedellä. On myös arvioitu että alle metrin 

veden pinnan nousulla Goa menettäisi jopa 4,3% koko maa-alastaan, vaikuttaen mm. viljelys-

maihin.  

 

Maanviljelykselle haitallista on myös lämpötilojen nousu, sademäärien kasvu ja sateiden ajoi-

tusten vaihtelu. Rannikon tuntumassa niillä on riski joutua tulvan alle tai suolaantua. Ilmaston 

muuttuessa myös erilaiset satotartunnat kuten sieni ja bakteeritaudit pääsevät valloilleen. (TERI 

2012.) 

 

(Intergovernmental Panel on Climate Change ) IPCC on sitä mieltä että vuoteen 2080 men-

nessä, vuorovedet muuttavat 33% rannikon kosteikoista  avoimiksi vesialueiksi.  Kosteikkojen 

häviäminen vaikuttaa niiden tarjoaman suojan lajien moninaisuudelle, kalojen kutemiselle, ros-

kan puhdistamiselle, ravinnon kierrättämiselle ja luonnonmukaiselle suojelulle rannan vaaroja 

vastaan. (TERI 2012.) 

 

Goassa ei haluta kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen vaikka osavaltio on kärsinyt ilmaston-

muutoksen vaikutuksista jo vuodesta 1991 säätilojen muuttuessa epänormaalimmaksi vuosi 

vuodelta. Sateiden viivästyminen ja toisaalta sadekauden pitkittyminen, lämpötilojen nousu ja 

tavallista useammin koetut ukkosmyrskyt eivät huolestuta paikallista väestöä. Edes isoimpien 

kaupunkien kuten Vascon ja  pääkaupungin Panjimin ilmanlaatuun vaikuttavat tiheät sumut ei-

vät herätä yhteisöä.  Kenties tähänkin aiheeseen pätee yleinen goalainen sääntö: ongelmaa ei 

ole ellei siitä puhuta. Talouden kasvu matkailun ja rakentamisen myötä on muodostunut tärke-

ämmäksi. (Dias 2014.) 

 

5.1 Tulevaisuuden ennusteet  

Liiketoiminnan kannalta ennuste tehtiin usealle osavaltion talouden osa-alueelle, perustuen 

asukasluvun kasvuun, menneisiin trendeihin ja markkinoiden vaatimuksiin. Ennustettiin että vä-

kiluku tulee kasvamaan  1.45 miljoonasta 1.6 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Matkailun 

arvioitiin kasvavan nopeimmin, 50 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä.  

 

Teollisuus pyrkii menemään kohti vihreää teollisuutta ja kansantaloustuotteen oletetaan kasva-

van 6.5% vauhtia. Kaivostoiminnan kasvun on katsottu johtuvan Kiinan lisääntyvästä rautamal-
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min kysynnästä ja ellei asiaan puututa, rautamalmin kaivamisen uskotaan kasvavan 132 miljoo-

naan tonniin vuodessa. Maanviljelyksessä uusi ilmiö olisi siirtyminen riisinviljelystä cashew’n, 

kookospähkinän ja muiden luomutuotteiden viljelyyn. (TERI 2012.) 

         

On aika ilmeistä että talouden vilkastuessa myös paine ympäristöä kohtaan kasvaa. Monet ym-

päristön merkit, kuten ilmansaasteet ja veden laatu, viittaavat siihen, että annettuja rajoja riko-

taan. Maan käytön rajallisuus on jo aiheuttanut suuria ongelmia jätehuollossa ja sen suunnitte-

lussa. Haasteena on löytää uusia keinoja ja ideoita ympäristönsuojeluun, vaarantamatta sosiaa-

lista ja taloudellista kasvua osavaltiossa. (Desai 2013.) 

 

Monet tulevaisuuden ennusteet kertovat huolestuttavista ilmastonmuutoksen vaikutuksista kan-

santerveyteen. Ilmaston muuttuessa ilmansaasteet, pohjavesien saastuminen ja yleinen hygie-

niatason lasku lisäävät kulkutautien ja virustautien, kuten denguekuumeen, koleran ja keltakuu-

meen vaaraa. 

(Khambete 2012.) 

 

Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti ranta-alueisiin. Ilmaston lämpenemisen myötä vedenpinta 

on noussut ja tällä hetkellä monien Goan rantojen arvioidaan häviävän tulevaisuudessa. Näistä 

suosituimmat Calanguten ja Bagan rannat, jotka ovat kapeimpia, näyttävät olevan ensimmäi-

sinä listalla. Tämä olisi tietenkin suuri häviö Goan matkailulle, sillä matkailijat, sekä länsimaalai-

set että intialaiset, suosivat kohdetta juuri kymmeniä kilometrejä pitkän rantaviivan vuoksi. 

(TERI 2012.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmäni on etnografia, eli kuvaileva tutkimusmenetelmä. Työn empiirisen osan 

toteutan itse tietoa hakien ja vastuullisen liiketoiminnan perusteita noudattavia yrittäjiä ja yksi-

tyishenkilöitä henkilökohtaisesti haastatellen.  
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Tutkimus perustuu osittain myös osallistuvaan havainnointiin. Tulen osallistumaan kestävän ke-

hityksen projektiin, josta saatavia havainnointeja käytän materiaalina. Aion käydä tutustumassa 

vastuulliseen yritystoimintaan ja selvittää kuinka paljon halua asioiden muuttamiseen löytyy. Et-

nografialle ominainen kohderyhmien ja käyttäytymisen ymmärtäminen kuuluu myös tämän tutki-

muksen menetelmiin. 

 

Kyseinen tutkimusmenetelmä on minusta sopivin aiheeseen ja toteutustapaan. Olen itse pai-

kalla, jolloin voin havainnoida aihetta ja tutustua siihen lähemmin. Tutkimuskohteitani on hel-

pompi ymmärtää mikäli pääsee omin silmin seuraamaan projekteja. Osallistuvalla havainnointi-

tyylillä tehdyn tutkimuksen tuotoksista saa kerättyä mielenkiintoisemman tarinan. 

 

Olen miettinyt kysymysrungon millä pääsen alkuun ja saan perustiedot henkilön taustasta sekä 

kiinnostuksesta aiheeseen. Sen jälkeen annan haastattelun kulkea eteenpäin vapaasti, henki-

lön itsensä kertomana. Kysymysrunko joilla päästä alkuun haastattelussa: 

 

1. Henkilöhistoria, aikaisempi ura 

2. Miten kiinnostuit kestävästä kehityksestä? 

3. Miten lähdit toteuttamaan omaa visiotasi? 

4. Opiskelitko aihetta ensin? 

5. Oletko tietoinen ympäristösertifikaateista ja ovatko ne yleisesti käytössä 

6. Tarvitaanko sertifikaatteja? 

7. Kuinka yleisesti ihmiset ovat tietoisia kestävästä kehityksestä? 

8. Miten helppo oli löytää työntekijöitä jotka ymmärtävät ideologian? 

9. Tuottiko projektin aloittaminen ongelmia? 

10. Oliko projektiin vaikea saada yhteistyökumppaneita? 

 

Tärkeintä on saada mahdollisimman todenmukaista tietoa, mikä ei aina Intiassa välttämättä on-

nistu. Asioita usein kaunistellaan ja ellei haastattelija ja tämän projekti ole joku todella tärkeä, 

vastauksista saattaa muodostua hyvinkin suurpiirteisiä. Ainoastaan henkilöt jotka ovat intohi-

moisia aiheen suhteen antavat oikeita vastauksia. 

 

 

7 Ricardo Pinto Rebelon vihreä rakennus 

Tutkimusteni toisena kohteena oli Goassa tunnetun yrittäjän Ricardo Pinto Rebelon projekti 

Goa Rebel Center, joka rakennettiin täysin vihreitä arvoja kunnioittaen. Haastattelut tehtiin 
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Goassa huhtikuussa 2017, jonka lisäksi kävin tutustumassa itse rakennukseen. Tuolloin raken-

nus oli vielä kesken, mutta sain mahdollisuuden kierrellä Rebelon opastuksella sisätiloissa 

saakka.  

 

7.1 GOA REBEL CENTER 

Ricardo Pinto Rebelo on 58- vuotias goalainen yrittäjä, joka jo nuorempana lähti ikätovereistaan 

toiseen suuntaan, kiinnostuttuaan meditaatiosta ja elämän hallinnasta yleensä. Häntä vei eteen-

päin halu tuntea yhteyttä luontoon ja kestävän kehityksen ajatuksen tultua tutummaksi hänen 

unelmansa oli suuntautua kokonaan luontoa ja ympäristöä kunnioittavaan liiketoimintaan. Hä-

nellä on Goassa tällä hetkellä useita projekteja, jotka ovat kuitenkin vaatineet vuosikausia kes-

täneen suunnittelun ja erilaisten lupien hankkimisen. Hänellä on Goan Candolimin kylässä täy-

sin luomuperiaatteella toimiva kahvila, Cafe Chocolatti, jonka pihassa hänellä on mittavat luo-

muviljelmät erilaisia kasveja ja yrttejä, joita kahvilan tuotteisiin käytetään. Tämä on kaiken kaik-

kiaan kuitenkin vain pieni projekti, isompia ovat ekokylä, jota rakennetaan matkailijoiden tarpei-

siin, sekä Goan ensimmäinen oikea vihreä rakennus, G💚A REBEL CENTER, pääkaupungissa 

Panjimissa.  

 

Rakennus on vanha, koko ikänsä Rebelon suvulle kuulunut toimistorakennus keskellä Panjimia. 

Se oli hylättynä vuosikymmeniä, kunnes nyt rakennettiin lähes kokonaan uudelleen, vihreitä ar-

voja noudattaen ja kierrätysmateriaaleja käyttäen. Byrokratia on Intiassa todella vanhanaikaista 

ja aikaa vievää, joten tämänkin rakennuksen luvat saatiin kuntoon vajaa kahden vuoden odotte-

lun jälkeen. Erityisiä ongelmia tuotti luvan saaminen rakennukselle, jonka rakentaminen vaatisi 

erityisiä järjestelyjä ja uudenlaista ammattitaitoa. Vihreä rakentaminen Intiassa käsitteenä on 

jotakin todella erikoista. 

 

Lupien saamisen myötä alkoi sopivan työvoiman metsästys. Rakennustyöläisten tarjonta on 

Goassa yli kysynnän, mutta ammattitaitoista työvoimaa joutuu etsimään. Rebelo huomasi että 

on parempi käyttää täysin uutta työvoimaa, jotka ovat nuoruutensa vuoksi avoimia uusille aja-

tuksille, kuin vanhempaa, jotka ovat vanhoihin tyyleihin tottuneita eivätkä välttämättä ollenkaan 

valmiita oppimaan mitään uutta. Sen jälkeen alkoi tämän nuoren työvoiman koulutus, jotta he 

ymmärtäisivät mitä ollaan rakentamassa. Monia uusia käänteitä tuli eteen, osa työläisistä lopetti 

kesken projektin ja koko ajan oli etsittävä uutta työvoimaa ja koulutettava uudelleen. Rebelo 

kertoo projektin etenemisen tuntuneen välillä täysin mahdottomalta. 

 

7.2 Rakentamisen haasteet 

Toinen tärkeä asia kestävän kehityksen toteuttamisen kannalta ovat erilaiset sertifikaatit, kuten 

ISO 14001. Intiassa ei sertifikaatteja haluta ja osata käyttää samalla tavalla kuin länsimaissa. 
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Pinto kertoo kiertäneensä toimistosta toiseen kysellen näitä, päätyen aina samaan ratkaisuun: 

miksi maksaa erilaisille konsulttiyrityksille, joilta ei välttämättä koskaan sertifikaattia saa, rahojen 

kadotessa jonnekin pöytälaatikoiden ja housuntaskujen viidakkoon. Hän päättikin ettei tee töitä 

minkään hallituksen kanssa, vain ihmisten kanssa. Rebelon omien sanojen mukaan monet suu-

retkaan yhtiöt eivät käytä sertifikaatteja, osittain juuri tästä syystä. Tärkeintä on että kestävän 

kehityksen periaatteet ovat yhtiön johtajille tutut ja että niiden noudattamista seurataan yhtiön 

sisäisesti.  

 

Osittain kestävän kehityksen ajatukset ovat vielä tuntemattomia suurimmalle osalle ihmisistä, 

koska koulutustaso on Rebelon mukaan edelleen samalla tasolla kuin silloin kun hän aloitti kou-

lunsa 50 vuotta sitten. Koulutuksen uudistamisessa ei pysytä tämän ajan globaalien vaatimus-

ten mukana, nyt vasta hitaasti on peruskoulutukseen otettu mukaan osia kierrättämisen tärkey-

destä. Suurin ongelma lienee se, ettei asioita osata eikä haluta kyseenalaistaa. 

 

Projektissa on mukana yhteensä kuusi muuta investoijaa. Joukko muodostuu lähinnä arkkiteh-

deistä ja asianajajista. Kaikki ovat olleet suunnittelu -ja toteutusprojektissa mukana, Rebelo itse 

konkreettisesti rakentamassa. Hän on huomannut että monet asiat on ollut helpompi tehdä itse 

kuin yrittää saada työntekijät ymmärtämään kestävän kehityksen perusteita. Työvoimakustan-

nukset ovat olleet myös suuri kuluerä projektissa, työvoiman vaatiessa huomattavasti enemmän 

palkkaa koska kyse on erikoistöistä. 

 

Rakentamisessa on ollut suuri vaikutus Vastulla. Vastu on satoja vuosia vanha intialainen, il-

mansuuntiin ja energioiden liikkumiseen perustuva tapa rakentaa. Voidaan kutsua myös Intian 

”Feng Shui”-ajatteluksi. Tässä Rebelo on päässyt toteuttamaan omaa tyyliään ajatella maail-

mankaikkeudesta. 

 

7.3 Mikä tekee Goa Rebel Centeristä vihreän 

Kierrätysmateriaalien käytön lisäksi rakennus on kokonaisuudessaan ekologinen. Rakennuksen 

ilmastointi on suunniteltu niin, että sähköisiä ilmastointilaitteita ei tarvitse käyttää, säästäen näin 

energiaa. Ilmastointikanaviin tuuletusilma kulkeutuu rakennuksen ulkopuolelta ja levittäytyy ta-

saisesti pitäen rakennuksen sisäilman koko ajan n.5 astetta ulkoilmaa viileämpänä. Ilmastointi-

kanavien ilmanottoaukolle tulee suodattimet, jotka suodattavat pölyn ja ilmansaasteen ennen 

ilman kulkeutumista sisätiloihin. Ilman luonnollinen virtaus tarkalleen mietityissä ilmakanavien 

sijoituskohdissa, lämpötilan muutoksen ansiosta aiheuttaa myös imun joka vie ilmaa eteenpäin 

rakennuksessa, näin pitäen ilman liikkeessä. 
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Rakennuksen ulkoseinien on lopuksi tarkoitus peittyä kasveihin, joiden sekaan on istutettu esi-

merkiksi sitronellakasveja, jonka tarkoitus on pitää hyönteiset poissa ilmastointikanavista. Ra-

kennusta peittämään on suunniteltu yli 3000 erilaista kasvia, joiden tarkoitus on suojella sitä 

sekä monsuunisateilta että paahtavalta auringolta. Näin rakennus säilyy Goan vaativissa sää-

vaihteluissa vuosikymmeniä ja korjauskustannukset pysyvät alhaisina. Kasvien on tarkoitus 

myös puhdistaa ilmaa ja tuottaa happea rakennukseen ja sen ympäristöön. 

 

Rakennuksen keskellä on yli 80 vuotta vanha kaivo, josta saadaan lähes koko rakennukseen 

raakavesi. Osa vedestä käytetään kasteluun, pesuvetenä ja vessojen huuhteluvetenä ja osa 

puhdistetaan useamman prosessin kautta juomavedeksi. Osa käyttövedestä saadaan kerää-

mällä sadevesi isoihin vesitankkeihin joita rakennukseen on sijoitettu. Tankit on sijoitettu sisäti-

loihin ylimpään kerrokseen, joiden kohdalla katto on avoin.  

 

Ilmastointikanavat on suunniteltu antamaan myös valaistus rakennuksen sisätiloihin. Pehmeä 

valo kulkeutuu kanavia pitkin ja ikkunoista toimistotiloihin sisään. Pimeys, joka laskeutuu illalla 

klo 18 aikoihin, asettaa tälle haasteen. Näin ilta-ajan valaistus on jouduttu toteuttamaan perin-

teisin valaistuksin, 100%:sti LED- valoilla. Rebelo kertoo odottavansa hallituksen päätöstä ylei-

sestä aurinkoenergian käytön toteuttamisesta, minkä jälkeen hän asennuttaa rakennukseen au-

rinkopaneelit ja tuulimyllyt jolla saataisiin katettua 50% koko sähköntarpeesta. 

 

7.4 Rakennuksen käyttötarkoitus 

Rakennuksen käyttötarkoitus tulee olemaan toimistotilojen vuokraaminen pienille yrityksille, 

jotka tarvitsevat kenties vain päiväksi tilan asiakastapaamiseen tai kokoukseen. Rakennukseen 

tulee yleinen neuvontakeskus, jonka palveluihin kuuluvat kaikki palavereihin tarvittavan laitteis-

ton ja materiaalien luovuttaminen toimistotilan vuokranneen asiakkaan käyttöön. Rebelo ym-

märtää myös työelämän muuttuneen siten, että pienet yritykset eivät välttämättä tällaisena tieto-

koneaikana tarvitse omia toimitiloja jokapäiväiseen käyttöön, töitä tehdään paljon kotoa ja vain 

tiettyihin asiakastapaamisiin tarvitaan uskottava toimistotila. Hänen kohderyhmäänsä ovatkin 

uudet, nuoret osaajat, jotka arvostavat modernia aikakautta ja globaalia vastuuta.  

 

Vaikka rakennus on keskellä Panjimin kaupunkia, se osuu sopivasti alueelle, josta on kaavailtu 

kokonaan autotonta. Alue on vielä kehityskuopissaan, mutta siitä on suunniteltu kävelyaluetta, 

jossa on ravintoloita ja ostosmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Rebelo suunnittelee oman vih-

reän rakennuksensa katutasoon myös luomuelintarvikekauppoja. 

Työt ovat vielä käynnissä, mutta tarkoituksena Rebelolla on saada projekti päätökseen ja raken-

nus käyttöön viimeistään vuoden 2018 alusta lähtien. 
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Rebelo totesi aivan haastattelumme alussa: ”I love sustainability and I am going to make a busi-

ness out of it!”. Mielestäni varsin pätevä lausahdus. 

 

Goa Rebel Center valmistui lokakuussa 2017 ja loistaa tällä hetkellä Panjimin kaupungin kes-

kustassa erottuen täysin muista rakennuksista vihreydellään. Rebelo itse on tyytyväinen saatu-

aan rakennuksen valmiiksi, vaikka vuosia kestänyt projekti vaati paljon valvottuja öitä. Seuraa-

vat projektit siintävät jo edessä ja uudella energialla hän on lähdössä niitä kohti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Bebook- järjestön mukana lukutaitoa opettamassa 

Järjestötoiminta on koko Intiassa lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, ja suurimmassa 

osassa näistä keskitytään nimenomaan lasten ja naisten elämänlaadun parantamiseen. Goassa 

täysin vapaaehtoistyöllä pyöriviä järjestöjä on kymmeniä, joista yksi on nimeltään Bebook. Tut-

kin työhöni myös kestävän kehityksen sosiaalista osa-aluetta osallistumalla Bebookin projektei-
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hin lokakuusta 2016 huhtikuuhun 2017. Kävimme lainaamassa köyhistä perheistä oleville lap-

sille kirjoja ja järjestimme aktiviteetteja. Samaan aikaan haastattelin Bebookin toiminnan johta-

jaa Diviya Kapuria sekä muita vapaaehtoisia. 

 
8.1 Bebook 

Bebook on voittoa tavoittelematon järjestö, lasten kirjastoauto jota pyörii vapaaehtoisten voimin. 

Projektissa vaikuttavat ihmiset jotka ovat halunneet omistaa aikansa köyhien lasten opettami-

seen, lukemiseen ja kirjojen lainaamiseen. Projekti on käynnissä viikoittain, joka viikko, koko 

ajan. Avustuskohteita ovat pienet koulut ja köyhät kylät, joissa lapsilla ei ole mahdollisuuksia 

opiskeluun eikä saada kirjoja käsiinsä. Bebookin tarkoitus on edistää oppimista hauskalla ta-

valla, tehdä oppimisesta leikin kautta mielenkiintoista ja unohtaa perinteinen koulutyyli. Jotta 

projektit pysyvät käynnissä, säätiö on riippuvainen kirjalahjoituksista, käsityömateriaaleja ja 

muuta opettamiseen käytettävää materiaaleja. Vapaaehtoisia tarvitaan sekä tietenkin rahalah-

joituksia.  

Bebook rekisteröitiin säätiöksi 13. helmikuuta 2012. 

(Bebook 2012) 

 

8.2 Bebookin valtuutetut 

 Diviya Kapur on järjestön johtaja. Hän on Bangaloresta kotoisin oleva asianajaja joka toimi Del-

hissä, naisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien puolustajana. Hän on työskennellyt useiden kansa-

laisjärjestöjen kanssa, tällä hetkellä hän on myös bangalorelaisen Samvadabaduku-järjestön 

edunvalvoja. Järjestö auttaa Intian nuoria sopeutumaan ja pärjäämään alati muuttuvassa yh-

teiskunnassa sekä puolustamaan omaa olemistaan. 

 

Diviya muutti Delhistä Goaan 2005. Hän halusi jättää suurkaupungin taakseen ja tuli etsimään 

rauhaisaa elämää Goasta. Omien sanojensa mukaan hän on viihtynyt koska hänellä on koko 

ajan sellainen olo että hän on lomamatkalla, vaikka onkin työn touhussa omassa maassaan. 

Goalla on ollut rentouttava vaikutus, ajatus kulkee paremmin. 

Tultuaan Goaan hän perusti kirjakaupan, Literatin, vanhaan portugalilaistaloon mitä Goasta löy-

tyy historian vuoksi monia. Literati myy käytettyjä ja uusia kirjoja ja järjestää sen lisäksi erilaisia 

kirjailtoja, elokuvailtoja ja tapahtumia puutarhassaan. 

 

Bebookia pyörittää myös Sherree Carlo. Hän on vaikuttanut monella eri alalla, rahoituspuolella, 

kirjoittamisessa ja editoinnissa, markkinoinnissa ja käsityöbisneksessä. Hän on toiminut valtuu-

tettuna perustajajäsenenä myös organisaatiossa nimeltä CRY-Child Rights and You, joka toimii 

lasten etujen puolesta, konsulttina Concern India- säätiössä, joka auttaa eri ikäisiä ja eri sosiaa-
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lisista oloista tulevia henkisesti tai fyysisesti vammautuneita intialaisia opiskelemaan ja oppi-

maan. Hän on toiminut myös neuvonantajana Sutradhar-järjestössä, joka keskittyy lukemisen 

opettamiseen varhaisessa lapsuusiässä.   

 

Kolmantena organisaatiossa vaikuttaa nainen nimeltä Suchitra Menon, asianajaja joka muutti 

Intiaan työskenneltyään ensin Malesiassa ja Britanniassa. Suchitra asuu tällä hetkellä Delhissä, 

hänellä on British Councilin valtuutus opettaa englantia maissa joissa englanti ei ole äidinkieli. 

Hän osallistuu vapaaehtoisena osa-aikaisesti köyhien lasten englanninopetukseen sekä Manzil-

nimisen kansalaisjärjestön järjestämään nuorten opiskelujen tukemisohjelmaan. 

 

Bebookin yhteyshenkilönä toimii 35-vuotias Priyanka Patel, joka muutti heinäkuussa 2017 

Mumbaista Goaan. Hän opiskeli ARTthink South Asia- akatemiassa, valmistui sosiologiksi ja 

perusti oman yrityksen. Hän käytti taidetta hyväksi aiemmassa työssään ja halusi kanavoida 

osaamistaan sosiaalisesti hyödylliseen projektiin. Saatuaan työn Bebookin alaisena, hän muutti 

perinteisiä järjestötoiminnan tyylejä luovampaan suuntaan. 

 

8.3 Bebookin missio 

Organisaatiossa uskotaan että kirjat voivat todella muuttaa elämän. Antamalla kirjoja luetta-

vaksi, mielikuvitus ja luovuus pääsevät vapaaksi. Lapset usein mieltävät kirjat ainoastaan osana 

opiskelua, koska heillä ei ole mahdollisuuksia lukea satukirjoja. Antamalla köyhälle lapselle oma 

kirja luettavaksi viikon ajaksi, lapsi oppii pitämään huolta ja arvostamaan kirjaa. Lapsi oppii 

myös että kirja voi tarkoittaa jotakin hauskaa, eikä pelkästään velvollisuutta. Kun on kirjan pa-

lauttamisen aika, tarkistetaan onko lapsi oppinut mitään, ja tätä kautta heidän taitojaan kohen-

netaan/tuloksena heidän taitonsa kehittyvät. (Bebook 2012) 

 

Diviya Kapur on organisaatiossa Bebookin projektien pääarkkitehti, hoitaen kontaktit valmiiksi. 

Hän huolehtii että järjestö toimii eettisten ehtojen ja tarkoituksensa mukaisesti, sekä etsii vapaa-

ehtoisia projekteihin. Hänen vastuunsa on myös pitää varainkerääjät ja yhteistyökumppanit ajan 

tasalla säätiön tapahtumista ja järjestää varainkeruutapahtumia. Helmikuussa 2017 järjestettiin 

Kapurin omistaman kirjakauppa Literatin puutarhassa tapahtuma, johon osallistui paikallisia ra-

vintoloitsijoita ja käsityöammattilaisia. Yrittäjät myivät tuotteitaan joiden tuotto meni täysin Be-

bookin toiminnan edistämiseen ja köyhien lasten kouluttamiseen.  

 

Vapaaehtoiset koostuvat intialaisista ja lähinnä eurooppalaisista, jotka viettävät muutaman kuu-

kauden Goassa sesongin aikaan. Bebook suosii vapaaehtoisia jotka pääsevät säännöllisesti 

kiertämään kirjastoautolla samoissa kohteissa, luoden näin turvallisuutta ja säännöllisyyden tun-

tua lapsille. Projektit joissa itse olen mukana, ovat yksi köyhistä valtion kouluista, Paithona, 
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sekä Agarvaddon slummi, jossa asuvat Goaan rakennustöiden perässä tulleet vanhemmat ja 

heidän lapsensa. 

 

Bebookin projektin tehtävä onkin ottaa huomioon ikään ja muihin tekijöihin liittyvät oppimisvai-

keudet ja kerran viikossa auttaa jokaista lasta heidän omalla tasollaan. Kirjastoauto on pieni, 

vanhaan pakettiautoon rakennettu. Päivän alussa tarkistetaan että kaikki kirjat ovat omilla hyl-

lyillään, kielen mukaan. Intiassa on 29 virallista osavaltiokieltä, joista kirjastoauton kapasiteetti 

kattaa vain 4. Kaksi suurinta, englanti ja hindi ovat edustettuna, sekä Goaa lähimpänä olevien 

osavaltioiden, Maharastran ja Karnatakan kielet marati ja kannada. Erityisesti kannadankieliset 

kirjat ovat tärkeitä, sillä projektikohteissa olevat lapset tulevat suurimmaksi osaksi Karnatakan 

osavaltiosta. He muuttavat Goaan kausittain vanhempiensa tullessa työn perässä. Työt ovat 

suurimmaksi osaksi tietöitä, joita Intiassa tekevät tasapuolisesti miehet ja naiset. Näin koko 

perhe joutuu muuttamaan jos töitä löytyy. Goassa rakennetaan koko ajan, joten töitä yleensä on 

talvikaudeksi, jolloin ei sada. Goalaiset eivät itse omia teitään halua rakentaa, joten työvoima 

tulee osavaltion ulkopuolelta. 

 

8.4 Vapaaehtoistyö 

Projektissa haasteena vapaaehtoisille ovatkin Intian eri kielet. Usea lapsista puhuu jonkin ver-

ran englantia, osa kuitenkin vain omaa kieltään. Tuolloin haasteena on selvitä projektin tunnin 

mittaisesta opetuksesta elekielellä ja yrittäen kuvia näyttämällä opettaa englannin kielisiä sa-

noja. Ongelma on se, etteivät nuo lapset myöskään osaa lukea tai kirjoittaa, joten heille on vai-

keaa opettaa sanojen oikeaa ulkoasua. He oppivat sanoja vain kuulopuheen perusteella, joten 

mikäli sana unohtuu, he eivät pysty tarkistamaan sitä mistään kirjoitetusta tekstistä. 

Usein käykin niin että kaikki viikon opetukset menevät hukkaan, koska lapsi ei muista mitään 

niistä sanoista mitkä edellisellä viikolla oppi sanomaan ja ymmärtämään. 

 

Käytännössä kirjastoautovierailut menevät niin, että lapselle lainataan kirja hänen valitsemal-

laan kielellä. Kirjat ovat satukirjoja, joista lapsi itse valitsee. Autamme sopivan kirjan löytymi-

sessä, lapsen kiinnostuksen mukaan. Pojille useimmiten autokirjoja ja tytöille prinsessakirjoja. 

Projektissa on huomattu tyttöjen suosivan prinsessakirjoja eniten, lähes kaikki tulevat sellaisista 

perheistä, joissa elämä on kaukana prinsessan elämästä, ja satuun uppoutumalla he pääsevät 

pakoon todellisuutta.  

 

Kirjan nimi, lainaaja ja päivämäärä kirjataan ylös. Mikäli kirja palautuu seuraavalla viikolla takai-

sin, saa lapsi lainata uuden kirjan. Joskus käy myös niin että kirja ei koskaan palaudu, eikä 

lasta näy moneen viikkoon. Kun tämä viimein ilmestyy, kirjaa ei joko ole tai se on pahasti repey-



 

 

30 

tynyt. Valitettavan usein tilanteessa, jossa kirja ei palaudu, on lapsen perhe myynyt sen eteen-

päin rahantarpeessa. Lapsella ei ole tämän jälkeen valitettavasti ole lupaa lainata uutta kirjaa, 

koska kirjan lainaamisen yksi ajatus on opettaa lapselle myös vastuuta. Tällaisissa tapauksissa 

kyseisen lapsen kohdalla pyritään lukemaan kirjaa vain kirjastoautolla, mutta kotiin hän ei saa 

sitä viedä. 

 

Kun lapsi palauttaa kirjan, häntä pyydetään lukemaan osia kirjasta tai kertomaan omin sanoin 

mitä kirjassa tapahtuu. Jokaisen kanssa vietetään pieni hetki kahdestaan. Usein heikomman 

kielitaidon omaavat lapset ovat muiden lasten opastuksella opetelleet lausumaan sanoja ja lu-

kemaan kirjaa, mutta varsinaista ymmärrystä heillä ei ole siitä, mistä kirjassa puhutaan. Nuo 

hetket ovat haastavia projektin kannalta, koska tarkoitus on opettaa nimenomaan lukutaitoa ja 

luetun ymmärtämistä. Kommunikointi onnistuu jonkin verran englanniksi mutta ne joilla ei ole 

minkäänlaista englanninkielen taitoa, eivät hyödy projektistamme samalla tavalla. 

 

Kirjojen lainaamisen lisäksi kohteissa järjestetään myös aktiviteetteja mikäli aika antaa myöten. 

Tarkoitus on erilaisten leikkien kautta saada lapset itse ajattelemaan ja osallistumaan englannin 

kielellä. Yksi tällainen leikki on ollut antaa kullekin lapselle vuorollaan englanninkielinen sana 

esimerkiksi eläin tai jokin toiminta, jonka hän esittää muille, muiden arvaillessa mistä on kyse. 

Tällaisten leikkien kautta tuetaan luovaa ajattelua ja kartutetaan sanavarastoa.  

 

Riippumatta lapsen iästä, he kaikki osallistuvat innolla leikkeihin, kukaan ei koe niitä lapselli-

siksi. Halu oppia on selkeästi nähtävillä, mikä innoittaakin tällaisia projekteja. Viimeisin, uusi 

opetusmetodi aloitettiin elokuussa 2017. Lapsille annetaan aihe, johon liittyen he kertovat sa-

noja jotka tulevat mieleen. Sanat kerätään miellekartaksi isolle paperille. Tämän jälkeen noista 

sanoista pyydetään lapsia keksimään uusia sanoja jotka liittyvät aiheeseen. Jälleen nuo sanat 

kerätään yhteen miellekarttaan ja sen pohjalta aletaan keksiä tarinaa. Lapset ideoivat tarinan 

kulkua, yhdessä toistensa kanssa, keksien hahmoja ja juonenkäänteitä. Tarkoituksena kuukau-

sien työn ja ideoinnin jälkeen koota tarina kirjaksi. Tällaiset projektit ovat aikaisemmin olleet hy-

vin tuottavia. Englannin opetuksen lisäksi lapset saavat itsevarmuutta ollessaan mukana luo-

massa jotakin. 

 

Bebookin tarkoitus onkin lukutaidon kohentamisen ja englannin opetuksen lisäksi tehdä lapsista 

varmempia ja antaa uusia tapoja ajatella. Intiassa ihmisoikeusjärjestöjen määrä on kasvussa, 

useimmissa keskitytään nimenomaan lasten oikeuksien ja elämänlaadun parantamiseen. Lap-

set halutaan opettaa pitämään oikeuksistaan kiinni, osaksi yhteiskuntaa, kohentamalla lasten 

omaa itsearvostusta ja -varmuutta.  
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8.5 Paithonan koulu 

Paithonan koulu on vähävarainen valtion koulu. Koululuokassa on 15 lasta, kaikki eri ikäisiä. 

Koululuokka on vaatimaton, mutta valtion kouluksi kuitenkin hyvin varusteltu, luokassa on pul-

petit ja liitutaulu. Yleisesti valtion koulut ovat tasoltaan erittäin alhaisia. Opetuksen taso pysyy 

alhaisena koska opettajien koulutukseen ei varata tarpeeksi resursseja. Kouluvierailulla käy 

usein niin että opettaja kysyy vapaaehtoisilta englannin kielen oikeaa kirjoitusasua. Kun lähtö-

kohta on tämä, on opetuksen taso arvattavissa. 

 

Koululuokassa oppilaiden taidot vaihtelevat. Samassa luokassa opetetaan 6- vuotiaita ja 10- 

vuotiaita lapsia. Sukupuolijakauma on yllättävä, melkein puolet oppilaista on tyttöjä. Tyttöjen 

koulutus ei perinteisesti ole yhtä tärkeää kuin poikien. Osa luokan pienimmistä lapsista vain il-

mestyy kouluun, vaikka heitä ei ole rekisteröity oppilaaksi. Nämä lapset ovat yleisesti niitä, jotka 

eivät osaa sanaakaan englantia eivätkä välttämättä tiedä muuten koulunkäynnistä mitään, 

mutta vanhemmat lähettävät heidät pois kotoa häiritsemästä leikeillään. Tällaisessa luokassa 

on erittäin vaikea määritellä opetusta, koska kaikki eivät pysty opetusta seuraamaan. Tällöin 

lapset jotka eivät pysy opetuksessa mukana, häiriköivät muita. Ja ne, jotka pystyvät opetusta 

seuraamaan turhautuvat koska haluaisivat edetä omien taitojensa mukaisesti nopeammin. 

Opettajan on hyvin vaikea suunnitella koulupäiviä niin että kaikki lapset saisivat tasavertaisen 

koulutuksen. 

 

Koulun lapset tulevat hyvin erilaisista perheistä. He ovat Goaan työn perässä muuttaneiden 

vanhempien jälkikasvua, jotka onnekkaita ollessaan saavat käydä koulua useamman vuoden. 

Usein lapsi otetaan koulusta pois siinä vaiheessa kun tämä on sen ikäinen että pystyy autta-

maan vanhempiaan työssä. Tytöt kärsivät yleensä aina ensimmäisenä. On sydäntä särkevää 

ajatella, että puolet niistä tytöistä jotka erittäin innokkaana ovat kanssani englantia opiskelleet, 

joutuvat keskeyttämään koulun jos perhe niin vaatii. 

 

Viime talvena kouluryhmä opetteli perinteisen intialaisen tanssin, jonka he esittivät helmikuussa 

2017 Bebookin järjestämässä hyväntekeväisyystapahtumassa kirjakauppa Literatin puutar-

hassa. Esityksellä oli yli sata katsojaa jonka jälkeen lapset olivat selkeästi luottavaisempia omiin 

taitoihinsa. Se heijastui viikoittaisiin tapaamisiin kirjastoautolla, he puhuivat rohkeammin englan-

tia ja halusivat kommunikoida paljon edellisiä kertoja enemmän. 

 

8.6 Agarvaddon slummi 

Agarvaddon slummi on teltoista koostuva asuinalue, missä asuu muualta tulleiden rakennustyö-

läisten muslimiyhteisö. Se sijaitsee Pohjois-Goan Bagan kylässä, hyvin lähellä matkailijoiden 

suosimia rantoja ja hotellialueita. Tuon yhteisön 20-25:lle lapselle on järjestetty yksinkertainen 
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koulutus, joka on erittäin kaukana peruskoulutasosta. Perjantai on kirjastoauton vierailupäivä ja 

lapset odottavat päivää aina innokkaana. 

 

Elämä slummissa on yksinkertaista ja raakaa selviytymistaistelua. Vanhempien ollessa työs-

sään katuja tai hotelleja rakentamassa, ovat lapset muodostaneet oman yhteisönsä jolla on 

omat säännöt. Projektissa on huomattu että slummilapset tarvitsisivat peruskoulutuksen lisäksi 

myös sosiaalista kasvatusta. Hierarkia on lasten kesken voimakas, ryhmässä on johtajahahmot 

ja seuraajat aivan samalla tavalla kuin aikuisten kesken. Nämä lapsijohtajahahmot saattavat 

”alaisiaan” naurunalaiseksi ja käyttävät fyysistä väkivaltaa heitä kohtaan. Slummin saattavat olla 

hyvinkin karuja ja kaikkea emme pysty näkemään. 

 

Kirjastoautolla säännöt ovat kuitenkin samat kaikille. Pyrimme ohjaamaan lapsia tasavertaisem-

paan suuntaan keskenään, puuttumalla epäkohtiin mitä näemme, ja opettamaan heille inhimil-

listä käytöstä. Meidän vapaaehtoisten on vaikea muuttaa syvään juurtunutta kulttuuria ja tapoja, 

mutta teemme parhaamme, jotta saisimme edes pienen muutoksen aikaiseksi. 

 

Slummissa on tyttöjen kanssa keskusteltu, miellekarttaa tehdessä, tyttöjen elämästä Intiassa. 

Heille on pyritty kertomaan asioista joita he pystyvät muuttamaan. Varsinkin tytöillä on tällai-

sessa pienessä muslimiyhteisössä hyvin vähän valtaa sanoa tai tehdä mitään poikkeavaa. Pu-

keutuminen ja käytös on tarkkaan määritelty ja joka siitä poikkeaa saa tuntea koko yhteisön vi-

han. Tarkoituksena meillä onkin kirjojen ja tarinoiden sekä oman esimerkkimme kautta kylvää 

siemen odottamaan kasvua. Suurena toiveenamme että edes yksi tytöistä kasvettuaan ai-

kuiseksi muistaisi sanamme ja lähtisi tavoittelemaan parempaa elämänlaatua koulutuksen ja 

itsenäisen elämän kautta. 

 

 

 

 

 

9 Pienet kestävän kehityksen teot Goan arjessa 

Goa on sopivan kokoinen siihen, että kestävän kehityksen havainnointi arjessa on helppoa. 

Goassa on vuosikymmeniä toteutettu joitakin kestävän kehityksen osa-alueita hyvinkin tehok-

kaasti, mutta omalla tavallaan. Vaikka yksi heittää litran kokoisen muovipullon kadun varrelle, 

toinen kerää sen, käy pullottamassa siihen bensiiniä ja myy kadun varsilla autoilijoille tai mopoi-

lijoille aavistuksen kalliimpaan hintaan kuin normaalilla huoltoasemalla. 
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Pari kertaa kuukaudessa katuja kiertää veitsenteroittaja, teroitinlaite polkupyöränsä tavarateli-

neellä, teroittaen kotitalouksien vanhoja veitsiä, jotta niitä ei tarvitse heittää pois tai lähteä jon-

nekin teroittamaan, jolloin välttämättömät pakokaasut vähenevät. 

 

Aamulla seitsemän aikaan saapuu polkupyörällään leipäpoika, joka myy tavaratelineensä ko-

rista tuoretta leipää, suoraan leipomosta. Kenenkään ei tarvitse itse lähteä mopolla tai autolla 

hakemaan leipää mistään.  

 

Pahvijätteen keruu on toteutettu samalla ajatuksella kuin edelliset. Katuja kiertää poika polku-

pyörällä muutaman kerran viikossa, keräten taloista pahvijätteen nitoen ne narulla yhteen suu-

reksi keoksi. Tämän keon kanssa poika kiertää talosta toiseen kunnes pahveja on sen verran 

että kannattaa lähteä viemään niitä keräyspisteelle. Pahvien loppukäyttö on hieman hämärän 

peitossa, mutta ainakaan teiden varsille ne eivät päädy roskaamaan ympäristöä. 

 

Goassa on viime vuosina ilmestynyt yhä enemmän yksittäisiä lomakyliä, jotka mainostavat itse-

ään ekokylinä. Kävin tutustumassa kahteen tällaiseen kohteeseen, joissa ympäristön suojelu oli 

otettu osaksi päivittäistä rutiinia kierrättämällä ja käyttämällä luonnonmateriaaleja rakentami-

seen. Alueilla oli myös laajat kasvimaat omien ravintolan tarpeisiin.  

 

Monet goalaiset ravintolat kasvattavat itse omat yrttinsä ja kasviksensa ravintolan tarpeisiin. 

Tämä vaatii isompaa palstatilaa ravintolan ympärillä, mikä on järjestetty. Viljelyssä käytetään 

luonnonmukaisia lannoitteita ja kasteluun kierrätettyä suodatettua sadevettä aina kun se on 

mahdollista. 

 

Goan pohjoisosiin on noussut pieniä luomuviljelmiä, joilta kestävän kehityksen ajatuksia omaa-

vat ravintoloitsijat ja yksityishenkilöt käyvät ostamassa vihanneksia ja hedelmiä. Monet goalai-

set ostavat aina vain kunkin kauden vihanneksia ja hedelmiä, toteuttaen tietämättään kestävän 

kehityksen ajatusta lähitilan tuotteista.  

Osa näistä arjen pienistä teoista on aina kuulunut goalaiseen arkeen, mikä osoittaa että ehkä 

kaikki toivo ei ole vielä menetetty. 

10 Pohdinta 

Etsittyäni ja luettuani lähteitä työtä varten alkoi kylmä totuus Goan tilasta hahmottua selkeästi.  

Kestävän kehityksen askeleet Goassa ovat vielä pieniä verrattuna siihen, kuinka paljon nope-

ammin alueen tulisi reagoida. Talouden kasvun huumassa osavaltio on ummistanut silmänsä 

todellisuudelta ja antanut asioiden tapahtua. Ympäristöä ja luonnonvaroja on häikäilemättä käy-

tetty hyväksi ajattelematta lainkaan tulevaisuutta. Matkailun kasvaessa on vain mukauduttu sen 
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tarpeisiin arvostamatta lainkaan omaa luontoa ja kulttuuriperimää. On annettu ulkopuolisten vai-

kuttaa siihen miten halutaan elää ja kunnioittaa omaa maata.  

 

Tutkimukseni tavoitteena oli kartoittaa tilannetta ja poimia esiin epäkohtia. Samalla halusin löy-

tää kestävän kehityksen kannalta positiivisia esimerkkejä. Luettuani lukemattomista kestävän 

kehityksen projekteista joita Goassa on aloitettu ja yritetään ylläpitää, ei asia tuntunut enää niin 

kaukaiselta. Olin yllättynyt siitä, miten nämä projektit ovat jääneet pienten tahojen toteutetta-

vaksi ja miten vähän Goan hallitus asioihin vaikuttaa. Pelkkä tutkimuksen teettäminen The 

Energy and Resources Instituutilla ei riitä, asioita täytyy muuttaa konkreettisesti ja projekteihin 

sitoutua. Goan ongelma on se, että ihmetellään paljon esimerkiksi jätteiden määrää, mutta sa-

malla heitetään jokainen oma roska auton ikkunasta ulos tien viereen. 

 

Puhutaan siitä, miten muutos lähtee yhdestä ihmisestä. Yksi ihminen ei tässä ihmismäärässä 

kuitenkaan loputtomasti jaksa yrittää. Suuria puheita on paljon, mutta toteuttajia valitettavan vä-

hän. Hallitus teettää tutkimuksia, mutta ei tue niitä jotka haluaisivat asioita muuttaa. Ei perusteta 

kestävään kehitykseen erikoistuneita yksiköitä, jotka olisivat yhdessä yksittäisten ihmisten 

kanssa tekemässä työtä paremman tulevaisuuden puolesta. 

 

Goa Rebel Centerin rakennuttaja Ricardo Pinto Rebelo käytti useamman vuoden rakennuksen 

suunnitteluun ja toteutukseen, ja kuten haastattelussa sanoi, ulkopuolista apua ei juurikaan ollut 

saatavilla. Itse olin yllättynyt projektista, en olisi uskonut että kukaan lähtee tässä maassa moi-

seen haasteeseen ja sillä innokkuudella millä Rebelo rakensi. Hänestä huokui ylpeys omaa pro-

jektiaan kohtaan, vaikka takana oli jo pari tuskallista vuotta lupia hakien ja esteitä kohdaten. 

Hän on esimerkki ihmisestä, joka luovuudellaan ja omistautumisellaan voi muuttaa kestävän ke-

hityksen suuntaa Goassa. Valitettavasti nämä ihmiset ovat harvassa. Intialaiset yleensä ovat 

erittäin yritteliästä kansaa ja yrityksiä perustetaan jatkuvasti, mutta niiden oletetaan tuottavan 

myös välittömästi. Pitkäjänteisyys ei kuulu vahvimpiin ominaisuuksiin, eikä vastaaviin kestävän 

kehityksen projekteihin mielellään lähdetä mukaan. 

 

 

Tutkimuksessa ilmeni paljon yksittäisiä kestävän kehityksen projekteja, joita yksityisin rahoituk-

sin toteutetaan. Nämä henkilöt ovat rahansa jo muussa liiketoiminnassa tienanneet ja alkaneet 

ymmärtää sosiaalisen vastuun ja vastuun ympäristöstä. Tällaisiin projekteihin ei kuitenkaan ole 

saatavilla valtion tukea vaan rahoitus on täysin yksityistä.  

 

Valtion jättäytyminen pois tukiohjelmien perustamisesta ei ole yllätys. Valtiolla on paljon muita 

menoja, kuten jatkuva asevarustelu Pakistanin ollessa naapurimaa. Uuden, kaksi vuotta vanhan 



 

 

35 

hallituksen pääasiallisiin investointikohteisiin on kuulunut myös sosiaaliset uudistukset, korrup-

tion kitkeminen, rahanpesun estäminen uudistamalla setelikanta yhden yön aikana (marras-

kuussa 2016) ja kaikkien 1,3 miljardin ihmisen tietojen rekisteröiminen yhteiseen tietokantaan. 

Tarkoituksena taata kaikille identiteetti ja parempi elämä. Hallitus on siis tehnyt sosiaalisesti 

kestävää työtä. Mutta samalla on unohtunut se, mikä ihmiskunnan pitää hengissä, luonto. 

 

Tämän vuoksi yksityisten ihmisten projektit ovat ainoa tapa tehdä muutoksia. Rebelon vihreä 

rakennus on suunnannäyttäjä. Mutta toimiiko se tulevaisuudessa esimerkkinä muille, riippuu 

siitä alkaako se tuottaa ja kuinka nopeasti. Tälle rahalla käyvälle kansalle kun merkitsee loppu-

jen lopuksi ainoastaan se, paljonko jollakin projektilla voi tienata. Rebelon kaksi muuta yritystä, 

Ekokylä ja Cafe Chocolatti ovat pieniä osia kestävän kehityksen toteutumisessa. Tässä kuiten-

kin nähdään miten paljon yksi ihminen voi saada aikaan jos haluaa. 

 

Bebook- järjestö edustaa täysin erilaista kestävän kehityksen osa-aluetta. Goassa on paljon hy-

väntekeväisyysjärjestöjä, joilla on erilaisia kohteita, yleisesti kuitenkin naiset, lapset ja vanhuk-

set. Projektissa mukana ollessa pääsin viikoittain seuraamaan läheltä lasten kehitystä ja sitä 

mitä meidän projektimme heille merkitsi. Tuossakin projektissa oli joka viikko ongelma: ilmestyi-

sikö autonkuljettaja paikalle? Kirjastoauton kuljettamiseen kun tarvitaan jokin erikoislupa. Kuljet-

tajat saivat aina palkkaa noista 2-4 tuntia kestävistä päivistä, mutta silti yhden kuukauden ai-

kana kuljettaja saattoi vaihtua viisikin kertaa, koska edellinen ei vain enää ilmestynyt työpai-

kalle. Kaikkein eniten tilanteesta kärsivät lapset ja koko projekti, koska kuljettajan löytyminen ei 

ollut helppo tehtävä. Vierailukertoja jäi usein välistä tuon vuoksi. 

 

Tutkimukseni tulokset yleisesti Goassa eivät sinällään yllättäneet minua. Paikka on minulle tuttu 

monen vuoden takaa, joten tiesin jo ennakolta että mittavia muutoksia kestävän kehityksen 

suuntaan ei ole tapahtunut. Mahdollisuuksia olisi paljon mutta pelkästään aikaisemmin mainit-

semani väestön koulutustason vuoksi matka suuriin muutoksiin on pitkä. Osa tapaamistani ihmi-

sistä kun eivät edes ymmärtäneet sanaa ”sustainability”. Toiset olivat kuulleet, mutta eivät ym-

märtäneet koko kestävän kehityksen ajatusta. Tiedot siirtyvät perheen sisällä, usein koulutuk-

sen puutteen vuoksi, seuraaville sukupolville, ja ellei henkilö ole itsenäisesti kiinnostunut aihetta 

tutkimaan, ei tietoa tule ulkopuoleltakaan. Kestävä kehitys on Goassa tällä hetkellä täysin kou-

lutetumman ja aiheesta kiinnostuneen väestön käsissä. 

 

Tarinassa on tietenkin myös toinen puoli, isot tehtaat ja kaivokset jotka tekevät rikkaista yhä rik-

kaampia, kurovat köyhien ja rikkaiden välistä kuilua entistä isommaksi. Rikkaiden elämäntyyli 

saastuttaa kaikilla toimillaan luontoa ja ilmastoa; autot, veneet, kertakäyttötavarakulttuuri, ros-

kaaminen ovat osa parempiosaisten intialaisten päivittäistä elämää. Tasapainoa on vaikea 

saada säilymään. Ne ketkä välittäisivät kestävän kehityksen arvoista, ovat yhteiskunnassa liian 
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heikossa asemassa ja ne jotka johtajan tuoleilla istuvat, eivät välitä. Ongelmana on myös äkkiri-

kastuminen. Jos rahaa alkaa yhtäkkiä tulla ovista ja ikkunoista, ei jää aikaa miettiä enää mitään, 

on lähdettävä kaupungille näyttämään kuinka paljon sitä rahaa on. 

 

Sosiaalinen epätasapaino vaikuttaa eniten ympäristön epätasapainoon. Mitä ei nähdä, on näi-

den kahden epätasapainon vaikutus lopulta talouden tasapainoon. Mahdollisesti koska se epä-

tasapaino ei näy heti. 

 

Goan osavaltion tämänhetkiseen kestävän kehityksen tilaan saatiin luotettavia vastauksia, ku-

kaan ei kiistänyt ongelmia jotka ovat selkeästi näkyvillä. Tietoperustan tietolähteet kertoivat kau-

nistelematta asioiden todellisesta tilasta. Moneen tietoon oli syytä suhtautua kriittisesti ja lisätut-

kimusta sekä tosiasioiden arviointia tarvittiin. Tutkimuksessa jouduttiin käyttämään hyödyksi 

kaikkea mahdollista kuultua ja yhdistelemään tietoa, sekä muokkaamaan sitä todenmukaisem-

maksi. Tämän vuoksi valitsin haastattelujen lisäksi oman osallistuvan tutkimuksen, jotta näen 

omin silmin miten asiat menevät.  

 

Tutkimuksen empiirinen osa perustuu pienen väestöryhmän keskuudessa tehtyihin haastattelui-

hin. Olen siinä mielessä hyvässä asemassa, että pääsin lähelle näitä tutkimiani projekteja 

Goassa tuntemieni ihmisten kautta. Suhteideni ansiosta sain yksinoikeuden haastatteluihin, 

vaikka kyseessä olikin vain opinnäytetyö. Haastateltavani kertoivat mielellään projekteistaan ja 

siitä miten lähtivät kestävän kehityksen uralle. Kaikki tutkimukseen osallistuneet goalaiset pe-

rustelivat intohimonsa kestävään kehitykseen, jonka ansiosta pidin heitä luotettavina tietoläh-

teinä. 

 

Kirjoittaessani opin mielestäni hyvin hitaasti saamaan kiinni siitä, mikä työtäni ohjaa. Aihe on 

valtavan laaja ja sen tiivistäminen oli haasteellista. Ajankohtainen aihe on koko Intiassa ja Goa 

on vain pieni osa sitä. Oppimisen kannalta tämä on ollut hyvä projekti, olen oppinut sekä tiedon-

keruun ja -analysoinnin että erityisesti ajankäytön kannalta mitä tarkoittaa tehdä näin suuri kir-

joitustyö. Luulisin saaneeni aikaan työn joka on uskottava ja kattava kuvaus kestävän kehityk-

sen haasteista ja tulevaisuudesta Goassa. 
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