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Huonoon kuntoon ajautuneiden 
peltojen ensi apuun on tarjolla muun 

muassa rakenne kalkkia, maan
parannus kuitua ja kipsiä. Kaikilla on 

omat etunsa ja puutteensa.

Yli 80 koneketjua korjaa 
Paulamyrskyn tuhoja.

Pienpanimobuumi on luonut 
kotimaisille humalille uutta 

kysyntää. Maanviljelijä Heikki 
Huhtasen tilalla kasvaa 

suomalainen Sunttilajike.
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Rakentaminen
KANNEN KUVA: JOHANNES TERVO

16 Kannattavuuden kulmakivi on 
huolellinen talouden seuranta. Kone ja 
peltoinvestoinnit on harkittava tarkasti.

30Viljakuivaamon palo pakotti miettimään 
toiminnan jatkoa. Lopulta ajatus uuden 

kuivurin rakentamisesta oli Matti 
Lappalaiselle pläkkiselvä.
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Kaikkien keinot käyttöön

Pääkirjoitus

TÄMÄN KESÄN sadon voi kärjistäen sanoa olleen pet-
tymys niin määrällisesti kuin laadullisesti. Toki poik-
keuksia on ollut tänäkin vuonna suuntaan jos toi-
seen. Erityisen heikkoja satoja saatiin kevätohrasta, 
mikä heijastuu erityisesti kotieläintuotantoon ja jopa 
tilojen jatkomahdollisuuksiin.

Syysviljat menestyivät hieman paremmin, ja se 
yhdessä helteiden pakkotuleennuttamien lohkojen 
aikaisten puintien kanssa onkin innostanut varsin 
monet kylvämään syysviljoja ja -öljykasveja.

Viljelyn monipuolistaminen ja hajauttaminen 
ovat varmasti järkeviä toimenpiteitä molemmat, sil-
lä tämän kevään runsaat sateet ja helteet tuskin jää-
vät poikkeukseksi. Suomen ilmastopaneeli -raportin 
mukaan ilmastonmuutos lisää sateita merkittävästi, 
ja monin paikoin juuri toukokuussa. Myös kesän hel-
teet ja kuivuus toistuvat skenaarioissa.

Maan kasvukunnon parantaminen on menneen 
kesän aikana varmasti käynyt monen viljelijän mie-
lessä. Sivuilla 32–35 esittelemme kolme vaihtoehtoa 
ensiavuksi.

Kuten PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennus-
tekin toteaa, yrittäjätuloon ei ole tulossa helpotusta, 
joten suuremmat investoinnit maaperään eivät ole ihan 
helppoja, erityisesti niille tiloille, joita kohtasi pahin 
kato. Uuden jankkurin osto tai edes kalkituksen tilaa-
minen ei ole mahdollista, jos viljasta saatava tulo jää 
tulematta ja tuotantopanosten hinnat vain nousevat.

Siksi olisikin tärkeää, että viljelijöitä, ympäristö-
toimia ja maankasvukuntoa tuettaisiin kaikin mah-
dollisin tavoin. Poliittiset päätökset ovat tietysti 
avainasemassa ja CAP 2023–2027 suunnitelmaluon-
nos keräsikin ilahduttavan suuren määrän ehdotuk-
sia ja kommentteja. Toivottavasti joulukuussa EU:lle 
toimitettavaan paperiin on kerätty viisaat keinot ja 
sopeutumistoimet tulevienkin vuosien viljelyolosuh-
teet huomioiden.

Jo pitkään viljelijöiltä on vaadittu kovaan ääneen 
vastuullisuutta ilmastoasioissa. Tällaisena satovuon-
na soisi kuitenkin muidenkin toimijoiden osallis-
tuvan vastuun kantoon. Nyt olisi elintarviketeolli-
suudella näytönpaikka neuvotella kohtuullisempia 
hinnoittelujaksoja ja tuottajaystävällisiä hintoja. Kau-
pan taas toivoisi käyttävän omaa mahdollisuuttaan 
tuotteiden hinnoittelussa. Näin kuluttajatkin voisivat 
osallistua satotappioiden tasaamiseen ja ruuantuo-
tannon tulevaisuuteen varautumiseen.

Hyviä keinoja olisi myös julkisella sektorilla. Kil-
pailutuksessa ja niiden kriteereissä voisi nyt toden 
teolla suosia lähiruokaa ja -tuottajia. Ja ehkä aina-
kin taajamien läheisyydessä kumppanuusmaatalous 
(s. 50) voisi olla yksi keino jakaa riskiä ja avata ruuan-
tuotantoa myös kuluttajien suuntaan.
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