
 

 

 

VYR Tuotantoaikomuskysely maaliskuu 2022 

 

• Vastaajia 101 

• Tuotantotapa: tavanomainen (94/101) ja luomu (7/101) 

• Päätuotantosuunta: puitavien peltokasvien viljely (87/101), kotieläintuotanto 

(12/101), erikoiskasvien viljely/ muu kasvinviljely (2/101) 

• Tilakoko (peltopinta-ala): alle 30 tai 30–50 ha (15/101), 50–100, 100–200 tai yli 

200 ha (86/101) 

• Vastausaika 22.3.-29.3.2022 

• Jakelu: Uutinen VYR.fi, VYR Facebook ja Instagram, VYR Viljaviesti 

 

1. Satokasvien tuotanto kasvukaudella 2022 

Kaikista vastaajista noin 40 % aikoo vähentää satokasvien tuotantoa 

kasvukaudella 2022, hieman alle puolet puolestaan aikoo pitää tuotantoa 

ennallaan ja noin kuudesosa aikoo lisätä.  

Tuotantoaikomukset jakautuivat vastaavalla tavalla niiden vastaajien kesken, 

joiden päätuotantosuunnaksi oli valittu puitavien peltokasvien viljely. 

Vastaava aikomusjakauma toteutui myös vastaajilla, jotka ilmoittivat tilakooksi 

joko 50–100 ha, 100–200 ha tai yli 200 ha.  

 

2. Satokasvien viljelyn ulkopuolelle jäävä peltopinta-ala kasvukaudella 2022 

Kaikista vastaajista noin 40 % vastasi satokasvien viljelyn ulkopuolelle jäävän 

peltopinta-alan olevan joko 0-5% tai 5-10% tilan peltopinta-alasta ja noin 

kolmasosa vastasi sen olevan 10-20% tai 20-30%. Loput vastaajista vastasivat 



satokasvien ulkopuolelle jäävän peltopinta-alan olevan 30–40%, 40-50%, 50-

60%, 60-70%, 70-80%, 80-90% tai 90-100%.  

 

3. Viljelykasvien viljelyn vähentäminen kasvukaudella 2022 (verrattuna edellisiin 

vuosiin / kesimääräisiin viljelypinta-aloihin tilalla) 

Noin 60 % vastaajista vastasi vähentävänsä jonkin viljan viljelyä. Viljojen 

viljelyn vähentämisaikeet jakautuivat melko tasaisesti ohran, kauran ja 

vehnän/kevätvehnän kesken.  

Vastauksissa vähennettäviksi viljelykasveiksi mainittiin lisäksi mm. öljykasveja, 

ympäristönurmia/hömppää/kesantoja, puitavat kasvit, kumina, härkäpapu, 

juurikas ja kaikki viljelykasvit.  

 

4. Viljelykasvien viljelyn vähentäminen kasvukaudella 2022 (verrattuna edellisiin 

vuosiin / kesimääräisiin viljelypinta-aloihin tilalla) 

 

Noin neljäsosa kaikista vastaajista kertoi lisäävänsä jonkin viljan viljelyalaa (kaura, 

ohra, vehnä/kevätvehnä). Noin viidesosa kaikista vastaajista puolestaan vastasi 

lisäävänsä jonkin seuraavan viljelykasvin alaa: ympäristönurmet (VLN, LHP), 

kesannot, riistapellot tai hömppä. Palko- tai öljykasvien viljelyä vastasi lisäävänsä 

hieman alle neljäsosa kaikista vastaajista.  

 

Vastauksissa lisättäviksi viljelykasveiksi mainittiin lisäksi mm. syysviljoja, 

öljyhamppu, nurmi, siemennurmi/-apila ja kumina.  

 

5. Syksyllä 2021 kylvetyt syysmuotoiset viljelykasvit ja mahdolliset uusintakylvöt 

 

Syysmuotoisista viljelykasveista syysvehnää vastasi kylväneensä hieman alle 

puolet kaikista vastaajista ja ruista hieman alle viidesosa. Myös syysöljykasveja ja 

syysohraa vastasi kylväneensä useampi vastaaja.  

 

Kaikista vastaajista hieman alle puolet kertoi mahdollisten talvituhojen esiintyessä 

kylvävänsä tuhoutuneiden syyskasvien tilalle viljaa (suurin osa vastaajista joko 

vehnää tai ohraa). Lisäksi vastauksissa mainittiin kevätöljykasveja, 



ympäristönurmia /hömppää, ei kylvetä mitään mahdollisten tuhoutuneiden tilalle 

sekä herne, heinä/nurmi ja kumina.  

 

6. Koostettuna esiin nousseita näkemyksiä: 

• Useita näkemyksiä viljelyn hyvästä kannattavuudesta ja siitä, että viljelyyn 

kannattaa nyt panostaa 

       Lisähuomioita:  

      - lannoitteet hankittu ajoissa ennen isoimpia hinnannousuja, viljanhinnat     

tukevat nyt viljelyä 

• Useita näkemyksiä tuotantopanosten todella korkeista kustannuksista 

(lannoitteet, polttoöljy) ja erittäin vaikeista tilanteista 

      -ei varaa tuotantopanoksiin / ei kannattavaa viljellä /ei mahdollista viljellä / 

ei järkeä viljellä 

• Useita näkemyksiä: Viljelyn riskit (sääriskit ja muut riskit) näillä 

tuotantokustannuksilla liian isot, riskejä minimoidaan  

• Joitain näkemyksiä: 

-Kasvukausi 2023 mietityttää, valmistaudutaan / ennakoidaan jo sitä ajatellen 

-Viljelyssä mennään pitkäaikaisempien suunnitelmien ja viljelykierron mukaan, 

myös tässä tilanteessa 

-Pelloille tehdään parannuksia  

-Siirtymässä luomuun, tuotannon muutokset osittain tästä johtuvia kaudella 

2022 

 

 

 

 

 


