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Tärkeimpiä ilmoittautumisen yhteydessä esille 

tuotuja ongelmakohtia: Politiikka 

• Tahattomat virheet, suuret sanktiot 

– Esim. peltolohkojen alojen jatkuva muuttuminen ja sanktioiden 

uhka – sanktiot useita tuhansia euroja pienistä ”virheistä” 

– Mm. tätä on Luke tuonut esille Uutiskirjeessään 

• http://www.luke.fi/leia/maatalouden-ongelmia-puimassa/  

• Tiukka valvonta, byrokratia, tukiehtojen moninaisuus 

– Hakuopasta kehitettävä, tieto löydyttävä hakusanoilla 

• Lantafosforin liian pienet käyttömäärät 

• Suojavyöhykkeet ja maisemanhoito edistyneet 

• Ekologinen ala täysin turha monimuotoisuuden ja luonnon kannalta 

Suomessa 

– Tästä jossain määrin samaa mieltä myös muilla alueilla /maissa 

• Eräät suomalaiset ja ulkomaiset tutkijat: ekologisen alan 

merkitys vähäinen, mutta ei täysin merkityksetön 

– Toisaalta: ”Ekologinen ala vauhditti härkäpavun viljelyyn” 
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Tärkeimpiä ilmoittautumisen yhteydessä esille 

tuotuja ongelmakohtia: Kannattavuus 

• Toimet pellolla: Ojituksen parantaminen, salaojitus, kalkitus, 

suorakylvö, kevennetty muokkaus / muu maanmuokkaus, vain 

kevätmuokkaus, jaettu lannoitus, tehokas kylvö 

• Kasvikohtaiset toimet: Viljelykasvien ja lajikkeiden valinta, oma 

peitattu siemen, oikea ajoitus 

• Muut: Naapuriyhteistyö/yhteistyö tilojen välillä, kustannusten 

alentaminen, kauppatapojen muuttaminen, riskien minimointi, 

karjanlannan käyttö, yökuivauksen välttäminen, kuivaus hakkeella, 

ostojen kilpailuttaminen ja tarkentaminen, lannoitetoimittajan vaihto 

• Kokonaispaketti: 

– Mahdollisimman satoisia lajikkeita, härkäpavun ja herneen viljely, 

huonot lohkot maisema/niittykasveille 

– Maan rakenteen parantaminen, tietotaidon kehittäminen, 

ostolannoitteiden vähentäminen, panosten ja osaamisen 

kohdentaminen tuottaville lohkoille 
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Kylvösuunnitelmien muuttaminen sääolojen vuoksi 

• Kylmä ja märkä kevät vaikuttanut kylvösuunnitelmien 

toteutukseen noin puolella vastaajista 

– Viljelykasvin ja/tai lajikkeiden vaihto 

– Pellon käytön muutokset 
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Syysviljojen viljelyä rajoittavat tekijät 

Viljan aluskasvien viljely 

• Työvoiman ja ajan puute 

• Sääolot 

• Sopivien peltolohkojen puuttuminen 

• Suuri osa vastaajista harkinnut tai kokeillut 


