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Tuomas Tasso pyrkii tekemään kaiken mahdollisimman hyvin 
ja tehokkaasti. Vuonna 2014 ja 2017 tilalle valmistuneet emo-
lehmäpihatot Tuomas on rakentanut pitkälti omana työnä.

Olosuhteiden hallinta ja lintujen 
hyvinvoinnin varmistaminen 

on broilerituotannon ydinasia 
Hakulisen tilalla. Automatiikka  

on siinä hyvänä apuna.

Hautakallion tilalle rakentui 
500 neliötä kattava navetan 
laajennusosa. Laajennuksen 
myötä käyttöön otettiin myös 
kaksi lypsyrobottia.

Lypsykarja ulkoilee säiden salliessa ympäri vuoden 
Piiroomäen tilalla. Tilan yrittäjien mukaan ympäri vuotinen 
ulkoilu on pitänyt muun muassa sorkat terveempinä.

Melkein jokaisella sikatilalla 
esiintyy hännän purentaa ainakin 

jossain määrin. Jotta siat saataisiin 
pysymään erossa toistensa hännistä, 

tulee perus asioiden olla kunnossa.
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Rakentaminen suvantovaiheessa
KUSTANNUSTEN KARKAAMINEN laukalle viritti 
aikaisemmin tänä vuonna keskustelua mahdol-
lisesta lopettavien maatilojen aallosta. Marras-
kuun lopussa julkaistuissa maatalous- ja puu-
tarhayritysrekisterin ennakkotiedoissa käy ilmi, 
että Suomessa on tänä vuonna 43 611 maa talous-   
ja puutarhayritystä. Luonnonvarakeskuksen 
mukaan tilojen määrä väheni 1 078 kappaleella 
verrattuna edellisvuoteen. Vaikka vuoden aika-
na joka päivä noin kolme tilaa lopettaa tuotan-
tonsa, on tilojen väheneminen tähän mennessä 
jatkunut tasaisesti, eikä lukumäärässä ole tul-
lut suurta pudotusta edellisiin vuosiin nähden. 
Lopettaneista kotieläintiloista lypsykarjatilojen 
määrä laski 416 tilan verran 4 599 tilaan. Samalla 
lypsykarja tilojen tilakoko on jatkanut kasvuaan.

Käsillä olevien epävarmuustekijöiden aikana 
monilla tiloilla investoinnit ja rakentaminen ovat 
olleet jäissä. Isompiin liikkeisiin ei olla välttä-
mättä ryhdytty, jos investointia on pystytty venyt-
tämään myöhemmälle ajankohdalle. Kuluneen 
vuoden aikana suurin kiinnostus investoinneissa 
ja rakentamisessa lienee kohdistunut erityisesti 
energiainvestointeihin kuten biokaasulaitoksiin. 
Tulevana keväänä lehden sivuilla päästäänkin 
seuraamaan Viskaalin tilan biokaasulaitosprojek-
tin etenemistä. Projektista kertova ensimmäinen 
osa on luettavissa sivuilla 49–51.

Pääkirjoitus

Kehityksessä mukana pysyminen edellyt-
tää investointeja ja rakentamista, joten epä-
varmoilta näyttävistä tulevaisuudenkuvista 
huolimatta rakentaminen ei ole maatiloilla 
loppumassa. Hautakallion tilalla navetan laa-
jennus on tänä vuonna pitänyt kiireisenä tilan 
nuoren yrittäjän Matias Pihlajan (s. 24). Laa-
jennuksen myötä muun muassa lypsyasema 
vaihtui robottilypsyyn. Rakennusprojektin tar-
koituksena oli tehdä työstä mukavampaa ja 
parantaa sekä yrittäjän että lehmien hyvinvoin-
tia. Tilan navettatöiden helpottuminen vapaut-
taa myös yrittäjän aikaa tuotannon ja talouden 
suunnitteluun, mitä tarvitaankin hintojen kal-
listumisen myötä.

Maatalouden tuotantokustannusten nousu 
on lisännyt puheita kassakriiseistä ja erittäin 
huolellisesta budjetoinnista. Tulevaisuuden 
suunnitelmat, esimerkiksi kaavaillut inves-
toinnit, on jo rahan käytön näkökulmasta hyvä 
saattaa ajan tasalle, vaikka näkymät olisivat-
kin epävarmat. Ajan tasalla pidetyt suunnitel-
mat kannattavat, sillä ne voivat synnyttää uusia 
mahdollisuuksia, joiden avulla ylläpidetään 
myös suomalaista maataloutta.

RITA LAHTI
TUOTTAJA


