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Miro ja Jani Kortelainen ovat olleet puolitoista vuotta 
Päivärinteen Angus -maatalousyhtymän puikoissa. 
Yritystä on ollut mukava jatkaa veljesten vanhempien 
panostettua tilanpitoon sukupolvenvaihdokseen asti.
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Soinin Naarasnevalla selvitetään 
jatkuvatoimisen mittausaseman 

avulla, miten suonpohjan metsitys 
vaikuttaa hiilensidontaan ja 

ilmastopäästöihin.

Arto Hanelius on yksi Suomen harvoista tattarin viljelijöistä. 
Rajamäen tilalla tattaria on viljelty kymmenisen vuotta.

Dieselin kohonnut hinta 
tuntuu talvitien tekijöiden, 
korjuu- ja kuljetusyrittäjien 
sekä puunmyyjien kukkaroissa 
Pohjois-Suomessa.

Vuoteen 2021 verrattuna 
maatalous verotuksessa ei ole 
tapahtunut isoja muutoksia. 
Veroilmoituksen täyttämiseen 
kannattaa tälläkin kertaa 
varata riittävästi aikaa.
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Kunhan selvitään
TÄMÄN MAATILAN Pellervon teemana on talous ja 
verotus. Teema, joka on toistunut vuoden ensim
mäisessä numerossa jo aika pitkään. Harvoin on 
kuitenkaan maatilojen talous ollut niin hanka
lassa tilanteessa kuin nyt, viime vuoden lukujen 
kertoessa karua kieltään. Esimerkiksi Luonnon
varakeskuksen marraskuisen ennustepäivityksen 
mukaan maatilojen keskimääräinen yrittäjätulo 
jää 17 500 euroon tilaa kohti vuonna 2022.

Ei keskiarvo ollut häävi edellisenäkään vuon
na, 23 300 euroa, ja pudotus oli silti iso. Jos vuo
den 2022 ennustetieto pitää kutinsa, maatalous
yrityksessä yrittäjäperheen työpalkaksi ja oman 
pääoman koroksi jäävästä osuudesta katosi keski
määrin neljännes verrattuna edellisvuoteen.

Vaikka alan luvut kertovatkin laskevasta talou
dellisesta tuloksesta, maatilatalouden kokonais
rahavirrat ovat kasvaneet, kuten näkyy sivulta 
16 alkavassa artikkelissa. Viime vuonna maatilo
jen tulovirta kasvoi edellisvuodesta yhteensä 0,63 
miljardia, kertoo tulovirtoja seuraava Kantar TNS 
Agri. Kasvu oli lähes kokonaan myyntitulojen kas
vun ansiota. Mutta niin pitikin olla, kun edes osa 
hurjasti kasvaneista kustannuksista saatiin siirret
tyä tuottajahintoihin.

Valitettavasti vain sekään ei vielä riitä. Tilasto
keskuksen viimesyksyisten indeksien mukaan 
lannoitteiden hinta lähes kaksinkertaistui vuoden 
aikana ja energian hinta lähes 1,5kertaistui. Val
tiolta tuleva kustannustuki laastaroi vähän, mutta 

tuottajahintojen pitäisi jatkossakin nousta. Erityi
sesti monet energiaintensiivisten tuotantosuun
tien tilat ovat edelleen vaikeuksissa. Varsinkin, jos 
aiemmin muutaman sentin kilowattitunnilta mak
sanut sähkö on vaihtunut kalliimpaan sopimuk
seen tai pörssisähköön, jonka kWhhinta voi aika 
ajoin huidella 40 sentin tuntumassa tai sen yli.

Säästöjä haetaan nyt jokaiselta kustannuspai
kalta, ja asiantuntijat kertovat parhaat säästövink
kinsä artikkelissa sivulla 39. Lannoitteiden käyttöä 
tarkennetaan tiloilla entisestään, viljelykiertoon 
lisätään ehkä typensitojakasveja ja suunnitelma B 
mietitään valmiiksi kasvukauden yllätysten varal
ta. Rehukasvien viljelyssä ja ruokinnassa mietitään 
tuotospanossuhteita.

Pieniä valon pilkahduksiakin on tiedossa: lan
noitteiden hinnat ovat laskussa ainakin vähän ja 
sähköfutuurit ennakoivat sähkön hinnan halpene
mista keväällä. Kunhan vain ensin selvitään tästä 
talvesta.

ANNE PENTTILÄ
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ

P.S. Olemme muuttaneet lehden numerointia 
aiemmasta. Tavanomaista paksumpia lehtiä ei 
enää tänä vuonna merkitä kaksoisnumeroina 1–2 
ja 6–7, mutta Maatilan Pellervo ja Eläin ilmesty
vät yhtä usein ja samoilla sivumäärillä kuin viime 
vuonnakin.
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