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Näköalapaikka

K
un maailman talous yskii, ei edes sellaisen välttämättömyyshyödyk-
keen kuin ruuan tuottaja pelastu. Kysymys ei ole niinkään ruuan 
tarpeen vähentymisestä, kuin ostajien rahapulasta – länsimaisen yl-
täkylläisen ruuanhintasiunailun keskellä on välillä vaikea ymmär-

tää, että maailmassa on ja tuntuu myös olevan pysyvän miljardi nälkää näke-
vää ihmistä. Vaikka ruoka ei näissä maissa meikäläisittäin paljon mitään mak-
sakaan, on hinta kuitenkin kansalaisten ostovoimalle liian kallis.

Parin vuoden takaisen korkeahintajakson arvioitiin yleisesti, ettei esimer-
kiksi viljan hinta tule palaamaan takaisin 2000-luvun alkupuoliskon mata-
lalle tasolle. Euroalueella kävi kuitenkin toisin – talouskriisi on syönyt te-
hokkaasti kalliiden maataloustuotteiden, kuten maito- ja lihatuotteiden 
kysyntää ja kulutus on ainakin tilapäisesti siirtynyt edullisempiin elintar-
vikkeisiin. Kun kotieläintuotteiden kysyntä laskee, syntyy ylitarjonta, jo-
ka laskee tuottajahintoja ja tästä seuraava heikentynyt kannattavuus joh-
taa tuotannon vähentämiseen. Ja kun maidon ja lihan tuotanto vähenevät, 
myös rehun kulutus vähenee ja sitä kautta vaikutukset heijastuvat myös vil-
jamarkkinoille.

Toinen ja jopa merkittävämpi syy vallitsevaan hintatasoon on vahva eu-
ro, joka on haitannut merkittävästi euroalueen vientiä – maailmankauppaa 
kun tehdään suurelta osin dollareilla. Jenkkifarmari saa tänäänkin vehnä-
tonnistaan lähes kaksinkertaista hintaa 2000-luvun alun tasoon verrattuna 
eli dollarihinnat ovat jääneet, parin vuoden takaisen ennusteen mukaisesti, 
selvästi aiempaa korkeammalle tasolle. Euron vahvistuminen on syönyt te-
hokkaasti sen hintojen nousun, joka maailmanmarkkinoilla on tapahtunut. 
Paradoksaalista onkin, että EU-alueen hintakurjuudesta huolimatta maail-
man nälkäiset maksavat nyt ruuastaan selvästi korkeampaa hintaa kuin en-
nen taannoista hintapiikkiä.

Kun vienti vetää huonosti, tuotteita työnnetään lisää kotimarkkinoille ja yli-
tarjonta painaa hinnat laskuun. Rehujen hinnan lasku on parantanut mm. 
lihantuotannon kannattavuutta, mutta ei ole vaikea ennustaa tanskalaisten 
lisäävän tuotantoaan, kun katteet halvan rehun myötä paranevat. Ja kun tuo-
tanto kasvaa, hinnat painuvat takaisin alas ja halvempien rehujen hyöty tulee 
nopeasti syödyksi. Kun maatalousmarkkinoiden hallinnollista säätelyä ollaan 
pala palalta purkamassa (kesantovelvoite on poistettu, intervention alasajo, 
maitokiintiöiden loppuminen jne.), tuotannon ohjaus jää pitkälti markkinoi-
den tehtäväksi ja tämä ymmärrettävästi huolestuttaa monia. 

Toimivilla markkinoilla syntyy myös markkinaehtoisesti toimivia mah-
dollisuuksia hintariskien hallintaan – kun tarve on olemassa, siihen yleensä 
löytyy myös ratkaisu. Voidaankin ennustaa, että interventiosuojan poistu-
minen tuo meille tärkeän ohran jonkin Euroopassa toimivan hyödykepörs-
sin listoille ja samalla tavalla käynee myös maitojauheelle, kun kiintiöjärjes-
telmän säätelyvaikutus vähenee. Hallinnon antaman suojan sijaan alan toi-
mijat voivat suojautua hintariskeiltä markkinaehtoisilla keinoilla.

Suomalaisen tuotannon näkökulmasta tilanne on joka tapauksessa haas-
teellinen. Ilman olosuhteista johtuvien kilpailuhaittojen kompensaatiota 
Suomeen on äärimmäisen vaikeaa luoda yhteismarkkinoilla kilpailukykyis-
tä maataloustuotantoa. Vaikka tuotanto itsessään olisi hyvinkin kilpailuky-
kyistä, kuten se jo nyt monilla tiloilla on, Suomen sijainti aiheuttaa aina yli-
määräisiä logistiikkakustannuksia, jotka vaikeuttavat pääsyä suurimmalle 
osalle kotimarkkina-aluettamme. Ruuan tuottaminen maksaa joka tapauk-
sessa aina – valmistusmaasta riippumatta.

Elämme tilanteessa, jossa suuri osa maailman väestöstä näkee äärimmäi-
sessä köyhyydessään nälkää ja maapallon väkiluku kasvaa 85 miljoonalla 
vuosittain. Jonkinlainen yhteiskuntamoraalin mittari on sekin, että samaan 
aikaan maailman vauraimmilla alueilla keskustellaan ruuan tuotannon ra-
joittamisesta ja tuskaillaan, onko meillä varaa käyttää 13 % tuloistamme 
ruokaan! Markkinat toimivat tulevina vuosina myös suomalaisen viljelijän 
eduksi – kasvava kysyntä ja tarjonnan lisääntyvät ongelmat johtavat hinto-
jen nousuun. Siksi tuotantokoneisto täytyy pitää kunnossa.

Rahaa ruokaan – ruuasta rahaa

Timo Jaakkola
timo.jaakkola@nordea.fi

Agritechnican pienkuormaajat

Kuormauskoneita 
moneen lähtöön
Pienkuormaaja alkaa olla täy-
siverinen maatilan työkone. 
Koko- ja tehovalikoimaa riit-
tää paristakymmenestä hevos-
voimasta ylöspäin, eikä selvää 
teknistä rajaa pienkuormaa-
jan, kuormaajan tai kurottajan 
välille ole enää helppo vetää. 
Pieneen pakettiinkin mahdu-
tetaan samoja ominaisuuksia 
kuin isompiin koneversioihin-
kin. Viime syksyn Agritechnica 
tarjosi kattavan läpileikkauksen 
näihinkin koneluokkiin.

n Matti Turtiainen

Tuchel-Trac Quattro on nelivetoinen ja taatusti pieniin tiloihin so-
piva kuormaaja. Komeutta kyydittää 3-sylinterinen Kubotan moot-
tori. Nostotehoa riittää 600 kg:n kuorman nostamiseen 2,40 metrin 
korkeuteen.

Manitoun omistama Gehl valmistaa pienempää kuormaajaka-
lustoa lähinnä kiinteistönhoito- ja maanrakennusalan tarpeisiin, 
mutta Agritechnicaan esille oli tuotu myös maatalouteen sovel-
tuvia pienkuormaajia. Uusi AL-pienkuormaajasarja käsittää 7 eri 
mallia. Kuvan 240 on toiseksi pienin. Moottorina on Yanmarin  
26 kW:n diesel.

Weidemann 4070 CX 100-kuormaajan työskentelymukavuus on ohjaamon ansiosta hyvä. 
Moottorina on 74,5-kilowattinen ja 4-sylinterinen Perkins. Suurin kaatokorkeus on 2,66 metriä 
ja kauhan kääntöpisteen enimmäiskorkeus 3,64 metriä. Nostopuomissa on kaksi sylinteriä.

Schäffer 2020 edustaa ahtaisiin tiloihin sopivaa pienkuormaajaa 
puhtaimmillaan. Nostovoimaa löytyy 1200 kg ja kauhan kääntöpis-
teen korkeus on maksimissaan 2,47 metriä. Moottorina 14,7 kW:n 
Kubota.

Schäfferin mallistosta löytyy niin pienkuormaajia kuin kurottajiakin. 
Kuvan 9380T-kurottaja on jo järeän luokan paketti, sillä nostokorkeutta 
luvataan olevan peräti 6,90 metriä. Moottorina on 130 kW:n Deutz.
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Manitou MLT 523 -kurottaja kuuluu 
uuteen ja suosittuun pienten kurotta-
jien luokkaan. Rakennuksille ja muihin 
ahtaisiin paikkoihin tarkoitettu kone 
mahtuu 2 x 2 -metrisestä oviaukosta, 
sillä koneen korkeus on 1,98 m ja leve-
ys 1,80 m. Koneessa on hydrostaatti-
ne ajovoimansiirto ja Kubotan 75 hv:n 
moottori. Nostovoima on 2300 kg.  
Yhdellä teleskooppijatkeella varustet-
tu puomi yltää 4,98 metriin.  
Konekesko. (UO)  
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