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& tekniikka

Maatalous on hyvin ajan hermolla
vihreässä siirtymässä. Tästä yhtenä
esimerkkinä on ensimmäinen
markkinoille tullut suoraan
biokaasua hyödyntävä sarja
valmisteinen traktori.
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Pääkirjoitus
Varautumalla paras
MAATILAYRITYKSET KOHTAAVAT toiminnassaan
erilaisia riskejä ja uhkatekijöitä, joihin varautuminen voi olla toiminnan jatkuvuuden kannalta
merkittävässä roolissa. Osana viljelijän riskienhallintaa on varautumisen työkalupakki erilaisiin
uhkiin, jotka kohdistuvat viljelijään itseensä, perheenjäseniin, rakennuksiin ja laitteisiin, eläimiin,
viljelyksiin ja metsään.
Maatiloilla esimerkiksi ilmastonmuutokseen
varautumiseen kuuluu ennakoivaa sopeutumista
mahdollisiin vaikutuksiin sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Ilmastonmuutoksen
aiheuttamiin epävakauksiin sääolosuhteissa pyritään sopeutumaan muun muassa kasvinjalostuksella. Vaikkapa kasvinjalostuksen geenieditointiin
on jo ladattuna paljon odotuksia (s. 36).
Menneiden parin vuoden aikana esillä ollut
korona on sekin antanut aihetta varautumiseen.
Varsinkin epidemian alkuvaiheilla moni yrittäjä tuli tarkemmin pohtineeksi omaa tai jonkun
muun yrityksen avainhenkilön sairastumisen vaikutusta yrityksen toimintaan sekä sitä, miten tällaiseen tilanteeseen kannattaa varautua.
Viime kuukausien aikana Ukrainan sota seurannaisvaikutuksineen on lisännyt tietoisuutta
kyberturvallisuuden merkityksestä ja kasvattanut
viljelijöiden kiinnostusta varautumiskoulutuksiin.
Tänä keväänä koulutusta on järjestetty esimerkiksi
Maavara-hankkeen webinaarissa, jossa käsiteltiin
maatilojen kybervarautumista (s. 56). Maatiloihin
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useimmiten vaikuttavia merkittävimpiä kyberuhkia
ovat laitteiden käyttäjän tekemät virheet, joten
omista käytössä olevista laitteista selvää ottaminen
ja kybertuvallisuuteen perehtyminen kannattaa.
Sähkön saatavuus on tärkeässä osassa verkkolaitteiden ja maatilojen toiminnan jatkuvuutta.
Säätilojen kuten myrskyjen aiheuttamiin sähkökatkoihin on monilla tiloilla varauduttu vara
virtalähteillä. Sähkön hinnan nouseva kehitys on
saanut monet tilalliset pohtimaan vaihtoehtoisia
ratkaisuja ja investoimaan esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon ja siirtymään kohti omavaraista sähköntuotantoa. Maatalousyrittäjä Jani
Härkäsen kiinnostus on kohdistunut sellaisiin ratkaisuihin, joissa rahaa voi säästää. Vuosien mittaan hän on investoinut muun muassa maalämpö
pumppuihin ja konehallin katolle asennettuun
aurinkovoimalaan (s. 28).
Varautumiseen liittyviin toimenpiteisiin ei välttämättä tarvita suuria investointeja tai panostuksia.
Maatilan toimenpiteet riskienhallintaan ja varautumiseen ovat monesti arkipäiväisiä tekoja ja rutiineja, joita jo toteutetaan maatiloilla asiaa sen kummemmin miettimättä. Välillä mahdollisiin uhkiin
varautumista on kuitenkin hyvä pohtia tarkemminkin. Onhan suomalainen maatila usein yrityksen ja
työpaikan lisäksi ennen kaikkea myös koti.
RITA LAHTI
TUOTTAJA
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