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”Pellon kunto on vähän niin kuin urheilijalla. Jos
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• Kannen kuvat: Jorma Heikkilä.
• Seuraava Maatilan Pellervo ja Eläin-liite ilmestyy 3.12. Seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 18.11.2020.

Puuelementtirakenteisista maataloushalleistaan
tunnettu FM-Haus Oy tekee nyt kiihtyvällä tahdilla
myös kouluja, päiväkoteja, kauppoja ja konttoreita
kotimaisesta kuusesta.
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Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.
R
PÄ

Sari Järvinen
Toimituspäällikkö

aatalouden muutosrytäkässä tilastosta hyppäävät silmille tilojen määrän lasku ja hurja lopettavien yrittäjien määrä. Samalla jäljelle jäävät tilat ovat kuitenkin kasvaneet hehtaareissa ja kotieläinmäärissä mitaten, mikä lisää mahdollisuuksia
uusien tuotantomenetelmien ja -tapojen kehittämiseen. Tehostamista tarvitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi ja elintarviketuotannon säilyttämiseksi.
Suuruuden ihannointi ei onneksi ole ainoa keino menestyä kilpailussa.
Maatalousyrityksissä on paljon hyödyntämätöntä osaamista, josta voi nousta kokonaan uusia elinkeinoja. Jo nyt kolmannes maatiloista harjoittaa myös
maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa.
Toimittajamme kävi tutustumassa Hemmanet-tilaan, joka kasvattaa laidunkalkkunoita ja viljelee siirtonurmea. Ideat on napattu ulkomailta, ja niiden
pohjalta on kehitetty pohjoisiin olosuhteisiin toimivat tuotantomallit (s. 10).
Suuruuden ekonomiasta mielenkiintoinen esimerkki on Munaxin uusi monikerroslattiakanala, jossa munat siirtyvät kuljettimella suoraan pakkaamoon
ja lanta kuivataan kanojen tuottamalla lämmöllä lannoitteen raaka-aineeksi (s.
38). Tekniikka seuraa rehun ja veden kulutusta gramman tarkkuudella, ja kanojen painoa tarkkaillaan digitaalisten vaakojen avulla.
Skaalattu tuotanto ei edusta kaikkien kuluttajien mielikuvaa hyvästä toimintatavasta. Samalla kun globaalit trendisetterit ennustavat koronan romuttaman elämystalouden tulleen tiensä päähän, arvomaailmassa vahvistuvat
merkityksellisemmät asiat, kuten ympäristö, ruoka ja ruuantuotanto.
Onneksi siihen on varauduttu niin investoinneissa kuin alalla yleensäkin.
Kuluttajien toiveita on kuunneltu esimerkiksi Parempi eläimille -merkin tuotekokeilussa (s. 30). Alustavan kyselyn mukaan tällaista merkkiä on odotettu.
Merkin kriteereihin kuitenkin toivottiin lisää selkeyttä ja konkreettisten asioiden esille nostamista.
Tuottajapäässä suurimmaksi toiveeksi varmasti nousee riittävä korvaus lisätyöstä ja investoinneista. PTT:n selvityksen mukaan kuluttajat nostivat parhaaksi vaihtoehdoksi kiinteän pakkaukseen merkityn lisähinnan tuotteelle, joka tilitetään suoraan tuottajalle.
Kilpailutilanteen kannalta olisi myös suotavaa, että toteutuessaan merkki olisi yhteismitallinen muun globaalin tuotannon kanssa. Silloin se voisi olla
kustannusrasitteen sijasta aito etu kuluttajakaupassa. Toki edellyttäen, että
alkutuotannon lisäksi notkeutta löytyisi myös elintarvikejalostajilta.
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Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619
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