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Maaseudun mahdollisuuksien 
parantaminen Pirkanmaalla

• Suomi minikoossa myös maaston, peltojen ja metsien osalta

• Vahva maaseutu vaatii vahvaa yhteistyötä ja yhteisten päämäärien 

määrittelyä 

• Aluepolitiikka, omaleimaisuuden säilyttäminen, palveluratkaisut, 

digiyhteydet, paikalliset hankinnat  

• Yhteisöllisyys, osallisuus, kulttuuri

• Toiminnan ja asumisen todellisten ympäristövaikutusten huomioiminen

• Hiililaskurit pannaan

• Positiivisten ympäristövaikutuksien ja julkishyödykkeiden 

huomioiminen

• Monipaikkaisuuden tunnustaminen, veropolitiikka

• Julkisesti korostetaan kaupungistumista, tutkimukset ja käytäntö 

osoittavat halukkuutta maallemuuttoon 

• Kaavoituksen kankeus ja hitaus hankaloittaa tilanteisiin reagointia

• Maaseudulta haetaan lähiluontoa ja väljyyttä

• Maaseudun mahdollisuudet on tahdon asia! 

• Leader-toiminnan monipuolistaminenPyhäjärven Maivaselkä

Otonkorpi, Tottijärvi, Nokia



Nuoret!

• Kuhmonen & Kinnunen, 2017, Pirkanmaan nuorten 

tulevaisuuskuvat:

• Nuoret haluavat jäädä Pirkanmaalle – lähiluonto 

tärkeä

• ”Kaupunkien läheisellä maaseudulla asui noin 5.100 

nuorta, mutta siitä unelmoi noin 21.500 nuorta, 

ja harvaan asutulla maaseudulla asui noin 3.900 

nuorta, mutta siitä unelmoi noin 6.900 nuorta. 

Jos nuorten unelmat toteutuisivat, näiden alueiden 

nuorisomäärä kasvaisi nykyisestä.”

• Sukupolvenvaihdoksissa kiinteistön todellinen hinta –

korjausvelkaisella kiinteistöllä arvo voi olla 

miinusmerkkinen

Kurala, Narva, Vesilahti



Maaseutumatkailu ja elämyspalvelut

• Pirkanmaalla edellytykset matkailu- ja elämyspalveluiden 

nostamiselle merkittäväksi elinkeinoksi

• Hyvä sijainti, turvallisuus, etäisyydet maakunnan sisällä

• Tiedolla kehittäminen

• Palvelujen löydettävyys ja saavutettavuus – suuria 

haasteita

• alueellisen yhteistyön nostattaminen – kuntien 

panostus ja yhteistyön mahdollistaminen 

• yhteisen alustan/markkinointikanavan/verkkokaupan 

luominen – kenen tehtävä?

• palvelupakettien luominen – Matkapakettilaki

• Yrittäjien osaamisen kasvattaminen

• markkinointitaidot, nettisivut

• palvelujen tason nostaminen, vastuullisuus

Suonojärvi, Suonola, Vesilahti 



Vähemmän Yhtä paljon Enemmän

Perheviljelmien holistinen uudistava 
maatalous tuottaa ruokahuollon resilienssiä

pienimittakaa-
vaista, positiivisia 

ympäristövai-
kutuksia tuottavaa 

eläintaloutta

laadukkaita ja 
ravintorikkaita 
pysyvillä 
penkkiviljelmillä 
tuotettuja kasviksia

bulkkiviljaa, 
jota työnnetään 

lisäarvoa 
tuottamatta 
yliladatuille 

markkinoille
Viljantuotannosta vapautuneet pellot energiantuotantoon 

Maa- ja metsätalous on ainoa toimiala, jossa hiiltä sidotaan

Tukea toiminnan järkevöittämiseen, uudistaviin hyvinvointia edistäviin menetelmiin

Julkishyödykkeiden tuottamisesta ja monimuotoisuudesta asianmukainen korvaus
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