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Terapialaidunnus on hyvä
vaihtoehto, kun laidun
alaa on rajoitetusti.

Eläinterveys & hyvinvointi

Tikanmäen tilalla järjestetään ohjattua työtoimintaa ja asumis
palveluita. Niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin hyvinvointi
on Hanna Sannamolle ja Jukka Vitikalle sydämen asia.
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Piipahdimme Hiukkalan tilalla yli kymmenen vuoden
jälkeen. Vuosien varrella tilalla on ehditty tehdä
sukupolvenvaihdos, ja nyt tilan ohjaksissa
on Paavo Karhu. Mitä muuta tilalle
ja sen yrittäjille kuuluu?

+ TEEMA
KANNEN KUVA: MATIAS HONKAMAA

Laiduntaminen
& nurmituotanto
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Tapaturmainen kuolema
aikaisti sukupolvenvaihdosta
kalantilaisella tilalla. Kustannus
kriisin vuoksi sika-lihakarjatilan
toisen tukijalan jatko on epävarma.
5

Pääkirjoitus
Viljelijälle ansaitsemansa korvaus
”ALUKS OLI suo, kuokka ja Jussi / Ja pohjoista
lakeutta julmetusti / Mut kuka hullu tätä maata
viljelee / No, tervetuloa Suomeen.”
Näin aloittaa Olli Halonen kappaleensa Pohjola. Ja hullultahan se maataloustuottajan pesti tällä hetkellä vaikuttaa. Ukrainan sodan kokonaisvaikutukset talouteen eivät ole vielä selvillä. Siitä
huolimatta Luonnonvarakeskus arvioi helmikuun
lopussa julkaistussa ennusteessa maatalouden
keskimääräisen kannattavuuskertoimen painuvan 0,25:een viime vuoden 0,41:stä. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkka jää neljään euroon ja oman pääoman korkotuotto painuu 0,9 prosenttiin.
Pelkästään kotieläintuotannon puolta tarkasteltaessa tilanne vaikuttaa vielä huolestuttavammalta. Maidontuotannon kannattavuuskertoimen
nähdään painuvan noin 0,2:een ja muiden nautakarjatilojen lähes nollaan. Tilanne ei näytä hyvältä sika- tai siipikarjatiloillakaan.
Tuotantopanosten hintasuhteiden muutokset
vaikuttavat kaikkiin tiloihin tuotantosuunnasta
riippumatta. Kasvinviljelytiloilla pelivaraa on hieman enemmän. Mahdollisuuksia on sen saralla
mitä viljelee ja kuinka suurella pinta-alalla. Kotieläintiloilla liikkumavaraa on vähemmän, eläimet
pitää hoitaa kustannusten noususta huolimatta.
Harmaita hiuksia kotieläintilojen yrittäjille
aiheuttavat etenkin nousseet rehukustannukset.

Vastaava päätoimittaja
Anna Malk
040 069 9614
Vt. toimituspäällikkö
Anne Penttilä
044 222 6884

Tuottaja
Rita Lahti
040 688 3305

AD
Minna Aho
040 156 9162
Ulkoasu
Heli Nokkala
040 764 5754

Tulevana kasvukautena moni nautatila tulee panostamaan nurmiviljelyyn, jotta perusrehun saanti
varmistetaan. Kustannusten noustessa on entistä
tärkeämpää, että nurmisadon kanssa onnistutaan.
Esimerkiksi Raitinpään tilalla maidon tuotanto
kustannuksia on pystytty pitämään kohtuullisella
tasolla kurissa viime kesän onnistuneen säilörehu
sadon ansiosta (s. 24).
Tuottaja voi pitää itseään melkoisena akrobaattina tasapainoillessaan ohueksi virttyneellä nuoralla, jota tuotantokustannusten nousu, mahdollinen
investoinneista johtuva velkataakka ja monet muut
tekijät heiluttavat. Huojuntaa voi väliaikaisesti yrittää hieman hillitä panostamalla oikeisiin asioihin,
siirtämällä korjaustarpeita eteenpäin, hakemalla
laskuille pidempiä maksuaikoja ja lainoille lyhennysvapaita sekä sopeuttamalla tuotantoa.
Kaiken kaikkiaan ruuantuottajan on enää vaikea
taistella kasvavia kustannuksia ja alhaisia tuottajahintoja vastaan omia toimintatapojaan muuttamalla. Ainoa toimiva keino pidemmän päälle on tuottajahintojen korotus. Karu fakta on, että tuotanto
loppuu, jos suomalainen tuottaja ei saa työstään
ansaitsemaansa korvausta. Suomalainen ruoka on
maailman parasta ja puhtainta, uskokaamme että
saamme nauttia siitä myös jatkossa.
RITA LAHTI
TUOTTAJA
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