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Mihin voidaan vaikuttaa? 

Mistä tiedetään? 



Esimerkkejä 

• Ilmastonmuutos, rankkasateet, kuivuudet 

veden läpäisykyky, veden pidätyskyky 

• Ilmastopakolaisuus 

 Elävä kyläyhteisö, yhdessä tekeminen 

• Viljelijäväestön väheneminen 

 Tiiviit ja hyvät yhteistyöverkostot 



Oman maatilan tulevaisuuden 
suunnittelu 

• Mihin ei voi vaikuttaa? 
– Ilmasto 
– Sijainti 
– Maastonmuodot 

• Mihin voi vaikuttaa? 
– Vesitalous 
– Kulkuyhteydet 
– Metsätalous 
– Rakennukset 
– Lohkojako 
– Maaperä 
– Talous 
– Energia 

Regrarians Platform (regrarians.org) 



Yksinkertainen prosessi, käytössä eri 
puolilla maailmaa 

• Holistic Land Planning 

– Selvitä tavoitteet 

– Kerää pohjatiedot, valmistele kartat 

– Pidä aivoriihiä, ideoi suunnitelmia 

– Valitse paras yhdistelmä 

– Toteuta vuosittain kannattavimmat osat 



Mitä halutaan? 

• Arvostus itsestä ja tekemisistä, merkityksellinen työ, jota voi tehdä 
hyvällä omallatunnolla. Hyvät välit perheeseen ja rakentava 
yhteistyö kylällä. Luovuus ja ilmaisunvapaus on tärkeää, samoin 
fyysinen aktiivisuus ja hyvä kunto. Nautimme luonnon kauneudesta, 
hiljaisuudesta ja ajasta olla itsekseen. Emme halua olla huolissaan 
raha-asioista, mutta haluamme hoitaa ne huolella.  

• Maa on monimuotoinen, terve, elävä ja tuottava niin pellolla, 
metsissä kuin joessakin. Vedet ovat kirkkaita ja vesistönvarret 
monimuotoiset. Maa on kasvipeitteinen ympäri vuoden. Ruuan ja 
puuntuotanto on tehokasta, mutta jättää tilaa myös villieläimille ja 
linnuille. Ympäristö on mielenkiintoinen ja kaunis.  

• Ympärillämme on toimiva yhteisö laadukkaine peruspalveluineen 
(lääkäri, kirjasto, koulu). Apua annetaan ja saadaan. Yhteisö on 
rauhallinen, aktiivinen ja monipuolinen. 



Tarvittava infra 

• Toimivat perhesuhteet ja ajanhallinta 

• Yhteistyöverkostot ja kalustoa peltojen ja 
metsien hoitoon 

• Kunnolliset rakennukset 

• Hyväkuntoiset pellot ja metsät 

• Kaunista luontoa 

• Toimiva kyläyhteisö ja peruspalvelut 
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Maastonmuodot 
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Paras suunnitelma? 
• Hyödyntää tilan resurssit ja sijainnin 

• Vie tilaa viljelijöiden kannalta oikeaan suuntaan 

• Ei ole liian tarkka, mahdollisuus muuttaa kurssia 

– 2-5 vuoden sisään 

• 100 % uusiutuva energia 

• Peltometsäviljelyn testaus 

• Toimiva työkulttuuri 

• Eroon ylimääräisestä infrasta 

• Hyvä kuivatus kaikilla pelloilla 



Mitä opitte? 


