
MAATALOUS 

 

Maatalouden työpajaan osallistui yhteensä 34 paria. Työpajassa parit saivat täytettäväkseen 

kyselylomakkeen, jossa arvotettiin kolmesta aihepiiristä tärkeimpiä kärkitavoitteita. Aihepiirit olivat 

maatilojen kilpailukyvyn parantaminen, ilmastonmuutoksen hillintä maataloudessa sekä luonnon 

monimuotoisuus ja vesien suojelu maataloudessa. Kahdessa ensimmäisessä aihepiirissä 

kärkitavoitteiden pisteytys jakautui tasaisesti ja viimeisimmässä vesienhoito nousi huomattavasti 

muihin tavoitteisiin verrattuna. Ensimmäinen ja viimeinen aihepiiri sai osallistujat lisäämään omia 

ehdotuksia jotain muuta -osioon, kun puolestaan ilmaston muutoksen hillinnässä sinne ei oltu 

kirjattu mitään. Jokaiseen aihepiiriin ehdotettiin myös runsaasti keinoja ja toimenpiteitä tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

A) Maatilojen kilpailukyvyn parantaminen 

Kärkitavoitteiksi nousivat ruoan tuotantoon keskittyvien tilojen kannusteiden rakentaminen, 

toiminnan jatkuvuus ja aloittaminen, tilojen yhteistyömuotojen edistäminen sekä maatalousyrittäjien 

hyvinvointi ja terveydenhuolto. Viimeisin puhututti paljon. Maatalousyrittäjien jaksamiseen tulee 

kohdentaa lisää resursseja, eikä tilakokojen tulisi enää kasvaa. Jotain muuta -osiossa tuotiin esille 

maatalouden kannattavuuden turvaaminen kokonaisuudessaan, osaaminen ja työvoiman 

saatavuus. Keinoja ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi; hankkeiden kestoajan 

pidentäminen, biotalous ratkaisuna - ei ongelmana, neuvonta ja vertaisoppiminen, 

yhteistyöhankkeisiin korkeampi investointituki, tilusjärjestelyihin kannusteita valtion taholta, SPV:n 

helpotuksia LUTU:n tilalle, osaamisen lisääminen myös hankkeiden kautta, tuotteille parempi hinta, 

tukien keskittäminen ammattimaiseen toimintaan, ruuantuottajien ja luontoarvojentuottajien 

eriyttäminen, EU:n sääntöjen selkeyttäminen. Todettiin yhteistyön lisäävän hyvinvointia ja arvioitiin 

asenteisiin vaikuttamisen olevan tärkeää esim. kotimaisen ruuan tuotannon imagon nostaminen 

kampanjan avulla, jossa tuotaisiin esille ruuan kulutuksen ilmastovaikutukset, ei vain tuotannon.  

B) Ilmastonmuutoksen hillintä maataloudessa 

Kärkitavoitteiksi nostettiin materiaalitehokkuus ja resurssitehokkuus, hiilen varastointi ja sidonta 

sekä bioenergiatuotannon ja -käytön lisääminen. Tiukasti kärkikolmikon kannassa olivat myös 

maan kasvukunto ja lannan kestävä hyödyntäminen. Ehdotettiin seuraavia keinoja ja toimenpiteitä; 

järkevä jatkokäyttö ns. ylimääräiselle peltoalalle, isommat peltolohkot, tietoa ilmastovaikutuksista, 

lähellä tuotetun energian hyödyntäminen, osaamisen lisääminen, tukien oikea kohdentaminen, 

teknologian hyödyntäminen viljelyssä, puurakentamisen hyödyt, hiilikompensaatiopalvelujen myynti 

niitä tarvitseville toimialoille ja biokaasutuotanto kannattavaksi. 

C) Luonnon monimuotoisuus ja vesien suojelu maataloudessa 

Kärkitavoitteiksi nousivat vesienhoito, luonnonhoitotoimet, peltoviljelyn monipuolistaminen ja 

luonnonmukaisen tuotannon lisääminen. Jotain muuta -osiossa nostettiin esille suojavyöhykkeiden 

parempi hyödyntäminen, lannoitteiden käytön optimointi, nautakarjatalouden säilyttäminen, 

puulajien hyödyntäminen monipuolisesti sekä turvepeltojen viljely jatkossakin. Keinoja ja 

toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi; suojavyöhykkeiden ja suojakaistojen hoito/laidunnus, 

laiduntavien eläinten lisääminen, kannusteet olemassa olevan peltopinta-alan tehokkaammalle 

käytölle, osaajia vesienhoitoon ja yrittäjiä toteutukseen, happamien sulfaattimaiden alueelle 

kannusteita esim. säätösalaojitukseen, luonnonhoitotoimien sisällyttäminen CAP-suunnitelmaan, 

vesiensuojelun hankkeet, tiedonvälitys ja koulutus vesienhoitotoimenpiteistä, valuma-

aluekohtainen vesiensuunnittelu ja toteutus, vuoroviljely - maan rakennetta parantavat viljelykasvit 

käyttöön sekä eri organisaatioiden yhteistyö. 


