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1 MAASEUTUSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA
Keski-Pohjanmaan maaseutustrategia 2020 lähtee vahvuuksien vahvistamisesta ja
älykkäästä alueellisesta erikoistumisesta. Keski-Pohjanmaan maaseudun vahvojen
elinkeinojen vahvistamiseksi haetaan käytäntölähtöisiä ratkaisuja sekä uusia innovaatioita.
Strategian läpäisevät periaatteet ovat kestävä kehitys, vastuullisuus ympäristöstä sekä
ilmastonmuutosta hillitsevät toimet.
Keski-Pohjanmaan maaseutu on vuonna 2020 elinvoimainen, uudistuva ja kilpailukykyinen.
Maaseutu on turvallinen, aktiivista elämää tukeva, sosiaalista eheyttä edistävä sekä
elinkeinotoiminnan ja innovaatioiden kehittymisen mahdollistava toimintaympäristö. KeskiPohjanmaan maaseudun potentiaali liittyy bioperusteiseen ja vihreään talouteen sekä
aineettomaan hyvinvointiin. Maaseudun vetovoimatekijöitä ovat mm. elävä maaseutumiljöö,
yhteisöllisyys, ekologiset energiaratkaisut, toimivat palvelut, kehittyneet verkkoyhteydet,
kestävä liikennöinti sekä uutta luova vireä paikalliskulttuuri. Alueen monipuolisia
luonnonvaroja hyödynnetään kestävällä tavalla ja hajautettu biotalous hyödyntää paikallista
raaka-ainekiertoa.
Tämä Keski-Pohjanmaan maaseutustrategia 2020 on jatkoa Keski-Pohjanmaan
maatalousstrategialle 1996-2000, Keski-Pohjanmaan maaseutustrategialle 2000-2006 ja
Keski-Pohjanmaan maaseutustrategialle 2007-2013. Strategia linjaa maaseudun kehittämisen
tavoitteita ja toimenpiteitä vuosille 2014-2020. Käytännön toteutuksesta vastaavat samat
toimijat, jotka ovat tässä asiakirjassa olleet mukana asettamassa tavoitteita ja toimenpiteitä.
Strategia on rakennettu Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian mukaisesti neljään
kehittämisteemaan, jotka ovat osaava- yrittävä ja elinvoimainen-, hyvinvoiva- ja toimiva
Keski-Pohjanmaa. Kehittämisteemojen työryhmät vastaavat kunkin kehittämisteeman
tavoitteiden toteutumisesta.
Maaseutu on läpileikkaavana teemana maakuntastrategiassa. Maaseudun teemaryhmä vastaa
tämän työohjelman kokonaistoteutuksesta ja seurannasta. Teemaryhmä tekee vuosittain arvion
tämän työohjelman toteutumisesta maakuntaliiton toimintakertomukseen.
Keski-Pohjanmaan maaseutustrategian 2020 ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellisen maaseutustrategian 2014-2020 Keski-Pohjanmaan osuutta on valmisteltu yhteisenä prosessina syksyn 2012 aikana. Maaseutustrategian kappale 4 Strategiset
tavoitteet toimintalinjoittain on Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellisen maaseutustrategian
Keski-Pohjanmaan osuus. Kappaleessa 5 on Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman
kehittämisteemojen mukaisesti nykytila, tavoitteet ja toimenpiteet
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu vuoteen 2030 tähtäävästä maakuntasuunnitelmasta ja vuosien 2014-2017 maakuntaohjelmasta. Maakuntastrategia linjaa
alueellisen kehittämisen tavoitteita ja on perustana kehittämistä koskeville toimeenpanoohjelmille sekä aluekehitykseen vaikuttavan julkisen rahoituksen kohdentamispäätöksille.
Maakuntasuunnitelmaa toteuttava maakuntakaava on maankäytönsuunnittelua ohjaava väline.
Näiden lisäksi alueen kehittämistä ohjaavat erillisstrategiat, joihin tämä maaseutustrategia
kuuluu. Muita äskettäin uusittuja erillisstrategioita ovat kansainvälistymisstrategia,
hyvinvointistrategia, työllisyysstrategia, Länsi-Suomen ympäristöstrategia sekä PohjoisSuomi strategia.
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2. KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUSTRATEGIAN 2020 PÄÄMÄÄRÄT
Missio
Keski-Pohjanmaan maaseutu on taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti
menestyvä, sekä yhteisöllinen, vetovoimainen ja turvallinen osa maakuntaa

2.1. Visio 2020 ja keskeiset menestystekijät
Keski-Pohjanmaan maaseutu menestyy tulevaisuudessa yhteistyöllä, osaamisella ja
yrittäjyydellä. Maakunnan tavoitteena on olla vuonna 2020 pitkälle energia- ja
ravinneomavarainen: energiatehokkuutta parannetaan, uusiutuvan energian käyttöä
lisätään, ravinnekiertoa kehitetään kestävämmäksi ja valkuaisomavaraisuutta parannetaan.
Kestävä kehitys, vastuullisuus ympäristöstä sekä ilmastonmuutosta hillitsevät toimet otetaan
huomioon elinkeinojen ja asumisen kehittämisessä.
Keski-Pohjanmaan maaseudun menestys lähtee alueen vahvoista elinkeinoista, joita vahvistetaan entisestään. Luonnonvaroihin perustuva tuotanto, osaaminen ja yrittäjyys ovat alueen
keskeisiä vahvuuksia, joiden merkitys tulevaisuudessa edelleen kasvaa. Keskipohjalaisella
maaseudulla on myös muuta elinvoimaista yrittäjyyttä. Maaseudun vahvuuksia ovat myös
elävät kylät, vireä uutta luova paikalliskulttuuri sekä yhteisöllisyys.
Luonnonvarojen kestävän käytön merkitys korostuu tulevaisuudessa. Maailmanlaajuiset
haasteet kuten kilpailu tuottavasta maasta ja puhtaasta vedestä, väestön kasvu, ruuan riittävyys, ruokaturva sekä ilmasto- ja muut ympäristökysymykset lisäävät maaseudun elinkeinojen
arvoa. Tavoite muuttaa kansantaloudet hiilineutraaleiksi edellyttää uusiutuvan energian käytön
huomattavaa lisäämistä sekä metsien hiilinielujen vaalimista.
Uutta kysyntää luo kuluttajien kiinnostus ruuan alkuperää ja tuotantotapaa kohtaan, ekologisen asumistavan arvostus, puurakentamisen uusi nousu ja lähimatkailun lisääntyminen.
Alueen runsaat luonnonvarat, yrittäjyys ja korkea osaamistaso vievät perille tavoitteeseen.
Visio

”Vuonna 2020 Keski-Pohjanmaan maaseutu on elinvoimainen, uudistuva ja
kilpailukykyinen”
Keskeiset menestystekijät
Keski-Pohjanmaan maaseudun kehittymiseksi maakunnan on onnistuttava:
Turvaamaan maaseudun palvelut,
turvaamaan luonnonvara-alan innovaatioympäristö ja TKI -rahoitus,
kasvattamaan luonnonvarojen jalostusastetta ja vientiä,
turvaamaan alemman tieverkon kunto,
kouluttamaan riittävästi osaavaa työvoimaa ja
parantamaan yritysten kilpailukykyä.
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2.2. Keski-Pohjanmaan SWOT-analyysi
VAHVUUDET
- keskimääräistä nuorempi ikärakenne
- vahva, mahdollistava sekä monipuolinen
elinkeinorakenne
- kilpailukykyinen, kustannustehokas ja vahva
alkutuotanto
- kasvuisat tuottokunnossa olevat suunnitteen
mukaisesti hyödynnetyt lisääntyvät metsävarat
- vahva pienyrittäjyys
- meijerit ja lihanjalostuslaitokset lähialueella
- uusiutuvan energia osaaminen ja verkostot
- vahva puuosaaminen
- runsaat ja puhtaat luonnonvararesurssit
- luonto ja vesistöt
- hyvä logistinen sijainti ja saavutettavuus,
lyhyet etäisyydet
- turvallinen asuinympäristö
- elinvoimaiset kylät
- yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus
- vahva kulttuuriperinne

MAHDOLLISUUDET
- rajat ylittävä ja avoin seudullinen, alueellinen,
kansallinen sekä kansainvälinen yhteistyö alueja elinkeinokehittämisessä
- luonnonvara-alan verkoston mahdollisuudet
alueen vahvojen elinkeinojen kehittämisessä
- luonnonvarojen kestävä käyttö ja jalostus
- metsien täysimääräinen hyödyntäminen
- vahva perusmaatalous ja hyvin koulutetut
viljelijät
- maatalouden kilpailukyvyn parantaminen:
 yritystoiminnassa tarvittavan osaamisen
kehittäminen ja uuden teknologian
hyödyntäminen
 viljelijöiden työhyvinvoinnin edistäminen
 maitokiintiöjärjestelmästä siirtyminen
tukioikeudelliseen tuotantoon
 maatilojen peruslohkokoon sekä salaojitetun
peltoalan kasvattaminen
 maatilainvestointien ja spv:n vauhdittaminen
 muut tuotantosuunnat: mm.
perunantuotannon, emolehmätuotannon,
hevostalouden lisääminen
- hyvät edellytykset ja palvelut yritystoiminnan
monipuolistamiselle ja kehittämiselle
- metsäenergian käyttö ja energiapuun kysynnän
lisääntyminen
- puurakentamisen uudet mahdollisuudet
- kaivosala, energia ja ympäristöteknologia /
energiaomavaraisuus
- ravinneomavaraisuuden lisääminen ravinteita
kierrättämällä
- ilmastonmuutos, metsät uudistuvana
luonnonvarana ja hiilinieluna
- saavutettavuus: satama, lentokenttä, valtatiet,
rataliikenne, toimivat tietoverkkoyhteydet
- hyvän ja laadukkaan asumisen edellytykset
- aktiiviset kylät
- matkailun ja kulttuurin luomat mahdollisuudet

HEIKKOUDET
-

vetovoimainen imago puuttuu
naistyöpaikkojen vähyys
TKI -toiminnan vähyys
innovaatioiden tuotteistaminen ja
kaupallistaminen heikkoa
kasvuyritysten vähäisyys
osaavan työvoiman saanti
alhainen jalostusaste
puun käyttökohteiden vähäisyys
hajanainen tilusrakenne
turvemaiden metsien kasvatuksen, korjuun ja
hyödyntämisen haasteet
maaseudun infra; alempiasteisen tieverkon
kunto, tietoverkot, vesiväylät
vähenevät ja loitontuvat palvelut
maakunnan pieni koko, ostovoiman vähäisyys
kuntatalouden haasteet
uskalluksen puute
erilaisten tarpeiden yhteensovitus kuntien
kaavoitus- ja maankäyttöpolitiikassa

UHAT
-

keskittämisen trendi autioittaa maaseudun
maaseudun taantuva väestökehitys
poismuutto työn perässä
metsänomistajien neuvonnan ja
metsäntutkimuksen resurssien alasajo
kehityksestä jälkeen jääminen – ei kyetä
hyödyntämään uuden teknologian
mahdollisuuksia
heikkenevät kehittämisresurssit
perusmaatalouden kannattavuus, maatilojen
spv:t vähenevät
Makeran toiminnan alasajo ja maatilojen
investointitukivarojen siirtäminen valtion
budjettirahoitukseen
viljelijöiden jaksaminen
metsien omistusrakenteen heikentyminen
energian hintakehitys, liiketoiminnan
keskittyminen isoille yrityksille
suuret tuotantoyksiköt taloudellinen riski
hiilirikkaiden maiden runsas määrä
turkistarhauksen yleinen hyväksyttävyys
ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöiden
lisääntyminen
turvetuotannon mahdollisuudet jatkossa
ympäristölupakäytäntöjen monimutkaistuminen
tauti- ja tuholaisuhkat
maailmantalouden suhdannevaihtelut
kuntatalouden ja valtionhallinnon kiristykset,
palvelujen poisto
alempiasteisen tiestön kunnon heikkeneminen
yhteisöllisyyden pirstaloituminen
muutosvastarinta
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3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

3.1. Keski-Pohjanmaan alueen nykytilanne
Keski-Pohjanmaan maakunnan maapinta-ala on 5 018,6 km2 ja vesistöjen kanssa
6 462,95 km2. Maakunta sijaitsee Pohjanlahden rannikkoseudulla ja sen muodostavat
8 kuntaa, jotka ovat Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola; Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Vuoden vaihteessa 2013–2014 maakunnassa oli 68 677 asukasta.
Taulukko1. Keski-Pohjanmaan väestö vuoden 2014 alussa.

Maapinta-ala km2
Halsua
Kannus
Kaustinen
Kokkola
Lestijärvi
Perho
Toholampi
Veteli
Keski-Pohjanmaa

Väkiluku

412,7
468,2
354,0
1444,2
480,7
747,9
608,4
502,3
5018,6

1 229
5 675
4 288
47 031
818
2 923
3 381
3 332
68 677

Väestöntiheys
asukkaita/km2
3,0
12,1
12,1
32,6
1,7
3,9
5,6
6,6
13,7

Maakunnan väkiluku on kasvanut viimeiset 9 vuotta. Kasvu on kuitenkin pienentynyt viimeisenä kolmena vuotena. Nettosiirtolaisuus on kasvanut viime vuosina, mutta syntyvyys
suhteessa kuolleisuuteen ja kuntien välinen nettomuutto ovat kehittyneet heikommin. Syntyvyys on kuitenkin edelleen maakunnan vahvuus, jonka ansiosta väkiluku kasvaa.
Keski-Pohjanmaa on siis tällä hetkellä kasvava maakunta, toisin kuin 2000 -luvun alussa
(kuva 1). Koko maakunta kasvuun -tavoite on vielä saavuttamatta jos mittarina käytetään
väestökehitystä. Kasvu muodostuu käytännössä siten, että Kokkolan kaupungin vuosittainen
väestön kasvu ylittää muun maakunnan heikomman kehityksen trendin.

Väestönmuutokset Keski-Pohjanmaalla 2000 -luvulla
400
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-200
-400
-600
-800

Kokonaismuutos
Kuntien välinen nettomuutto

Luonnollinen väestönlisäys
Nettosiirtolaisuus

Kuva 1. Väestömuutokset Keski-Pohjanmaalla 2000-luvulla

Keski-Pohjanmaan väestöstä valtaosa puhuu äidinkielenään suomen kieltä. Ruotsinkielisten
osuus oli vuonna 2013 maakunnan väestöstä 9,2 % ja vieraskielisten osuus 2,2 %. Maahan-
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muutto on edesauttanut väkiluvun kasvua. Keski-Pohjanmaan väkiluvun ennustetaan kasvavan
myös tulevaisuudessa ja ikärakenteen pysyvän nuorena verrattuna muihin maakuntiin.
Keski-Pohjanmaan logistinen sijainti on suotuisa. Junaliikenteen päärata kulkee Kokkolan
kautta ja maakunnassa risteää kolme valtatietä. Suoria lentoyhteyksiä Kruunupyyn lentokentän kautta on Helsinkiin ja Tukholmaan. Kokkolassa sijaitsee eräs maamme merkittävimmistä
satamista. Keski-Pohjanmaan tietoliikenneverkosto on nykyaikainen ja kehittyvä. Kaustisen
seutukunnassa valokuituverkko ulottuu jokaiseen kuntaan ja suurimpiin kyläkeskuksiin ja
verkkoa ollaan laajentamassa koko Keski-Pohjanmaan alueelle.

Kuva 2. Keski-Pohjanmaan kunnat ja kaupunki–maaseutu -luokitus

Väestö ei jakaannu maakuntaan tasaisesti, vaan on keskittynyt vesistöjen varsille rannikolle ja
jokilaaksoihin. Keski-Pohjanmaan alueesta noin 70 % on harvaan asuttua maaseutua, josta osa
on erämaista metsää. Maakuntakeskus Kokkola on kaupunki, jonka alueella esiintyy lähes jokaista kaupunki–maaseutuluokituksen tyyppiä. Kokkolan kaupunki muodostuu sisemmästä ja
ulommasta kaupunkialueesta, kaupungin kehysalueesta, kaupungin läheisestä maaseudusta
(Kälviä) ja ydinmaaseudusta (Lohtaja) sekä harvaan asutusta maaseudusta (Ullava). Ydinmaaseutua ovat myös jokilaaksoittain katsottuna Vetelin ja Kaustisen sekä Toholammin ja
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Kannuksen muodostamat vyöhykkeet. Halsua, Lestijärvi ja Perho ovat luokituksen mukaan
100 % harvaan asuttua aluetta.
Taulukko 2. Keski-Pohjanmaan työpaikat seutukunnittain vuonna 2012

Toimiala
Alkutuotanto
Jalostus
Palvelut
Tuntematon
Yhteensä

Työssäkäyvät toimialoittain
Toimialan % -osuus
Kokkolan
Kaustisen
Kokkolan
Kaustisen
seutukunta
seutukunta
seutukunta
seutukunta
1 131
1 418
5
4 469
1 124
22
16 285
3 454
72,1
208
97
0,9
22 593
6 093
100

23,3
18,4
56,7
1,6
100

Alkutuotannon osuus on Keski-Pohjanmaan maakunnan elinkeinorakenteesta huomattavasti
suurempi kuin maassa keskimäärin. Maatalouden vahvimmat tuotantosuunnat ovat maidontuotanto, naudanlihantuotanto, perunanviljely ja turkistuotanto. Peltoala tilaa kohti on keskimääräistä suurempi ja kasvava. Luomupeltoalan osuus Keski-Pohjanmaan viljellystä peltopinta-alasta on n. 9,5 %. Maaseudulla toimii paljon mikroyrityksiä, Pk-yritysten määrä on
Keski-Pohjanmaalla suurempi kuin keskimäärin Suomessa.

%-osuus kaikista työpaikoista vuonna 2011
Kokkolan
seutukunta
Kaustisen
seutukunta

Nahkatuotteiden valmistus
Elintarvikkeiden valmistus

Keski-Pohjanmaa

Maa- ja metsätalous

koko maa
0

5

10

15

20

25

30

Kuva 3. Alkutuotantoon liittyvien toimialojen osuus kaikista työpaikoista

Keski-Pohjanmaan merkittävät metsävarat ovat synnyttäneet maakunnasta vahvan metsätalousalueen. Metsät ovat nuoria ja suometsävaltaisia. Soilla on 50 % metsätalouden maaalasta. Mänty on maakunnan yleisin puulaji, sillä sen osuus on 62 % puuvarannosta. Puunjalostusteollisuus ja puuta käyttävä rakennusteollisuus ovat merkittäviä työllistäjiä maakunnassa.
Keski-Pohjanmaalla on runsaat litiumvarannot, jotka mahdollistavat kaivostoiminnan. Arvioiden mukaan malmivarannot riittävät ainakin 30 vuoden kaivostoimintaan. Litiumia käytetään
energian varastointiin liittyvissä innovaatioissa, esimerkiksi akuissa. Kokkolan suurteollisuusalueella on mineraalien jalostamiseen keskittyneitä yrityksiä ja Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksessa sekä Centria ammattikorkeakoulussa on akkukemikaalien ja -materiaalien
kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Nämä yhdessä mahdollistavat energian varastoinnin arvoketjun kehittämisen Keski-Pohjanmaalle.
Keski-Pohjanmaan suuri vahvuus on kansainvälinen suurteollisuus ja siihen liittyvä tutkimustoiminta. Koulutusmahdollisuudet ovat kattavat ja aikuiskoulutusosaaminen vahvaa.
Maakunnalle on ominaista rikas kulttuuriperinne ja -toiminta.
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Taulukko 3. Keski-Pohjanmaan alueellisia indikaattoreita seutukunnittain

Kokkolan
seutukunta

Kaustisen
seutukunta

52 690

15 969

Väestömäärän muutos vuosina 2011-2020

n. 2600 = +5

n. -1000 = -6

15-64 -vuotiaiden määrän muutos vuosina 2011-2020

-1126 = 3,4%

--1534 = 15,7%

9,4

7,5

Muuttuja
Väestömäärä vuonna 2013

Työttömyys-% vuonna 2013
BKT/as/e vuonna 2011

36 941

20 685

Taloudellinen huoltosuhde vuonna 2012

1,28

1,36

Työllisyysaste, 15-64 -vuotiaat vuonna 2012, %

66,2

67,2

3.2. Keski-Pohjanmaan toimialojen kehitysnäkymät vuoteen 2020
Keski-Pohjanmaan elinkeinorakenne on monipuolinen ja vakaa eikä menestys ole yhden toimialan varassa. Maakunta ei ole myöskään kohdannut suuria irtisanomisia tai toimintojen lakkautuspäätöksiä monien muiden alueiden tapaan. Päinvastoin alueen teollisuus ja kauppa on
tehnyt suuria investointeja, esimerkiksi Kokkolan suurteollisuusalueella on parhaillaan käynnissä noin 110 M€:n suuruiset investoinnit. Myös julkinen sektori on investoinut merkittävästi
alueelle: Keski-Pohjanmaa on logistinen keskittymä niin raide- kuin merikuljetuksissa.
Huomattavat raide- ja satamainvestoinnit puhuvat sen puolesta, että alueen merkitys myös
tulevaisuudessa korostuu erityisesti viennin volyymissa.
Toimialakohtaisesti parhaimmat suhdannenäkymät syksyllä 2013 ovat uusiutuvan energian,
puutuoteteollisuuden, teollisuuden sekä majoitustoiminnan osalta ja heikoimmat näkymät luovilla aloilla, elintarviketeollisuudessa ja rakentamisessa. Maa- ja metsätalous työllistää Kokkolan seutukunnassa kaksinkertaisesti koko Suomeen verrattuna ja uusia työpaikkoja syntyy
koneurakointiin, energian tuottamiseen ja matkailuun. Kaustisen seutukunnassa alkutuotannon
toimialat työllistävät eniten koko maassa, 22 % työllisistä.
Keski-Pohjanmaan väestössä työikäisten määrä vähenee ja erityisesti vanhusväestön määrä
kasvaa. Tämä on erityinen haaste maakunnan maaseutupitäjissä. Työvoiman, hyvinvoinnin ja
elinkelpoisuuden turvaamiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan alueen osaamisen kehittämistä.
Maakunnan koulutusaste on koko maata heikompi edelleen. Erityisesti korkea-asteen tutkintojen suorittaneiden suhteellinen osuus on maan keski-arvoa alempi. Tämä vaikuttaa suoraan
alueen kilpailukykyyn ja kehittymiseen.

3.3. Maaseudun kehittämistä ohjaavat tavoitteet
Eurooppa 2020 on EU:n kymmenvuotinen kasvu- ja työllisyysstrategia. Sillä pyritään korjaamaan nykyisen kasvumallin puutteet ja luomaan otolliset olosuhteet älykkäälle, kestävälle ja
osallistavalle kasvulle. Strategiassa on vahvistettu viisi vuoteen 2020 ulottuvaa yleistavoitetta,
joiden aloja ovat työllisyys, tutkimus ja kehitys, ilmastonmuutos/ energia, koulutus sekä syrjäytymisen ehkäisy ja köyhyyden vähentäminen.
Eurooppa 2020 tavoitteet näkyvät 2014 alkavan EU-ohjelmakauden painopisteissä. Näitä painopisteitä ovat mm. innovaatiot ja osaaminen, syrjäytymisen ehkäisy, luonnonvarojen käytön
tehostaminen ja vähähiiliseen, ilmastoa säästävään talouteen siirtyminen.
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Suomi suuntaa kohti vähähiilistä ja energiatehokasta yhteiskuntaa, joka perustuu uusiutuvien
luonnonvarojen ja kierrätettävien materiaalien käyttöön. Maamme tavoitteena on olla biotalouden edelläkävijä ja edistää samalla kilpailukykyä, talouskehitystä, työllisyyttä ja ihmisten
hyvinvointia. Tämän tavoitteen saavuttamista ohjaa kansallinen biotalousstrategia. Valtakunnallinen maaseutupoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 linjaa hallituksen kansallista maaseutupolitiikkaa. Toimenpideohjelman lähtökohtana on, että maaseutu tunnistetaan
yhtenä keskeisenä hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kilpailukyvyn lähteenä.
EU-ohjelmien käyttö maakuntastrategian toteutuksessa
Keski-Pohjanmaalla on EU-ohjelmakaudella käytettävissä verrattain hyvät resurssit maaseutustrategian toimeenpanoon. Maakunta on harvaan asutun alueen erityisasemalla yhdessä Pohjois- ja Itä-Suomen maakuntien kanssa toteuttamassa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
tarjoaa erinomaisen lisäresurssin keskipohjalaisen maaseudun kehittämiseen. Vuosille 20142020 on käytettävissä noin 13 miljoonaa euroa. Maaseutuohjelman kautta voidaan vaikuttaa
siihen, että
 osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät,
 ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat,
 luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän
tila paranevat,
 maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen
mahdollisuudet paranevat,
 maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu ja
 maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään tuottamalla laadukasta ruokaa ja
parantamalla eläinten hyvinvointia.
Keski-Pohjanmaa kuuluu myös kahteen rajat ylittävään Euroopan alueellisen yhteistyön
Interreg ohjelmaan: Botnia-Atlantica ja Pohjoinen.
Euroopan kalatalousrahaston kautta voidaan edelleen tukea alueemme kalatalouselinkeinoon
liittyviä toimenpiteitä.

3.4 Edellisen ohjelmakauden arviointi
3.4.1. Aikaisemman maaseutustrategian 2007-2013 arviointia
Keski-Pohjanmaan aikaisempi maaseutustrategia 2007-2013 valmistui vuonna 2006 Kokkolan
yliopistokeskus Chydeniuksen toimesta. Sen lähtökohtana oli linjata maaseudun kehittämistoimien osalta kaikkia keskipohjalaisen maaseudun kehitykseen vaikuttavia aluekehitysohjelmia.
Vuosien 2007-2013 maaseutustrategian johtotähtenä on ollut kilpailukyky. Strategiassa kehittämisen suunnat ovat jakaantuneet sosiaalisen ja kulttuurisen kilpailukyvyn kehittämiseksi
sekä taloudellisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Sosiaalisen ja kulttuurisen kilpailukyvyn
kehittämisen painopisteiksi kiteytyi 1. sosiaali-, terveys, opetus-, kulttuuri-, infrastruktuuri- ja
ympäristöpalvelujen kehittäminen sekä 2. omaehtoisen kylätoiminnan ja maaseutukulttuurin
kehittäminen. Taloudellisen kilpailukyvyn kehittämisen painopisteitä puolestaan ovat olleet 1.
luonnonvara-alan kehittäminen sekä 2. teollisuuden ja matkailun kehittäminen.
Sosiaalisen ja kulttuurisen kilpailukyky on kehittynyt parhaiten strategian tavoitteiden mukaisesti tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä. Keski-Pohjanmaalla toimii kohtuullisen kattava
valokuidun runkoverkko. Eniten tavoitteet ovat jääneet toteutumatta alemman tieverkon kun-
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non ylläpidossa ja parantamisessa. Pohjavesihuollon ja kiviaineshuollon yhteen sovittaminen
toteutuu Keski-Pohjanmaan maakunnan 3. vaihekaavassa. Yhteisöllisyys ja kylien kehittyminen on vahvistunut strategian tavoitteiden mukaisesti.
Taloudellisen kilpailukyvyn kehitys nojaa vahvaan alkutuotantoon. Keski-Pohjanmaan osuus
on noussut koko maan tuotannosta maidon kohdalla 10 %:iin, naudanlihan 12 %:iin, sianlihan
11 %:iin ja ruokaperunan 20 %:iin. Laajan Keski-Pohjanmaa osuus maan turkistuotannosta
ylittää 30 %. Maatalouden kannattavuus on ollut hieman keskimääräistä parempi kuin metsätalouden puolella on jääty hieman maan keskiarvon alle. Muun teollisuuden osalta puutalo- ja
puutuoteteollisuus on kehittynyt
3.4.2. Ohjelmakauden 2007 – 2013 tulokset ja johtopäätökset
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
EU-ohjelmakauden 2007-2013 alussa asetetun tavoitteen mukaan maaseuturahaston rahoituksen painotus on ollut yritystuissa. Keski-Pohjanmaan maaseutualueilla on monipuolinen yritysrakenne ja suurin osa maaseudun yrityksistä on mikroyrityksiä. Myöntämisvaltuudesta 61
% on suunnattu Keski-Pohjanmaalla toimivien maaseudun mikroyritysten kehittämiseen.
Yritystuista 62,4 % on myönnetty Kaustisen seutukunnan alueelle ja 37,6 % Kokkolan seutukunnan alueelle. Suurin osa yrityksille suunnatuista tukivaroista on myönnetty investointeihin.
Maaseuturahastosta rahoitettuja kehittämishankkeita on ollut määrällisesti vähemmän kuin
edellisellä ohjelmakaudella, mutta hankkeet ovat olleet sisällöltään laajempia ja kustannusarvioltaan suurempia. Alueiden välisiä hankkeita etenkin Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa on ollut runsaasti, koska niiden hallinnointi on hakijoille
selkeämpää kuin edellisellä ohjelmakaudella. Hankkeiden sisällöllinen laatu on kohonnut
edelliseen ohjelmakauteen verrattuna ja toimijat ovat verkostoituneet keskenään mm.
LUOVA-verkoston kautta. Alueiden välisten hankkeiden sekä toimijoiden yhteistyöverkoston
kautta Keski-Pohjanmaan maaseudun kehittämisessä on voitu hyödyntää monipuolisesti tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden osaamista.
Rahoitetut hankkeet ovat olleet maatalouden ja metsätalouden koulutus-, tiedonvälitys- ja
kehittämishankkeita, kylien kehittämishankkeita sekä mm. elintarvikealan, hyvinvointipalvelujen sekä matkailuelinkeinon kehittämishankkeita.
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Pohjois-Suomen EAKR -ohjelmalla ja rakennerahastovaroilla ylipäätään on ollut suuri merkitys Keski-Pohjanmaan kilpailukyvyn määrätietoisessa vahvistamisessa. Keski-Pohjanmaan
käyttöön saamista EAKR -varoista noin 50 % on suunnattu suoraan yritysten itsensä toteuttamiin investointi- ja kehittämishankkeisiin ja myös lopuilla, pääasiassa alueemme TK- ja
koulutusorganisaatioiden sekä kuntien toteuttamilla hankkeilla on ollut vahva
elinkeinokytkentä.
Varojen avulla on alueemme kasvuhakuisia yrityksiä kyetty tukemaan varsin monipuolisesti;
yritystuet, yrityksiä sekä räätälöidysti että verkostoituneesti palvelevat kehittämishankkeet,
toimintaympäristön parantamishankkeet sekä erityisesti satsaukset yrityksiä palveleviin TK- ja
oppimisympäristöihin ovat antaneet vahvaa pohjaa kestävälle kilpailukyvyn vahvistamiselle.
EAKR -ohjelman lisäarvoa ja vaikuttavuutta on yksistään melko mahdotonta arvioida.
Tilastollisesti tarkasteltuna Keski-Pohjanmaan kehityssuunta ja tulevaisuuden näkymät ovat
hyvät, eikä rakennerahastojen merkitystä tässä voida väheksyä. Mm. taantumasta on selvitty
hyvin. Maakunta on noussut taantuman aiheuttaman nopean pudotuksen jälkeen valtakunnan
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kärkeen kasvussa sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärillä mitattuna miltei kaikilla
päätoimialoilla.
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
ESR- ohjelman toteuttaminen Keski-Pohjanmaalla on painottunut vahvasti suoraan työttömien
työllistämiseen, yritysten henkilöstön osaamisen vahvistamiseen, koulutusväylien
kehittämiseen sekä nuorten syrjinnän ehkäisemiseen. Paikallinen yhteistyö oppilaitosten ja
työhallinnon kesken on hanketoiminnan myötä lisääntynyt merkittävästi, samoin eri
koulutusasteiden ja oppilaitosten välinen yhteistyö. Maakunnan käytettävissä on ollut noin 11
miljoonaa euroa. Keskipohjalaiset oppilaitokset ovat olleet erittäin aktiivisia toimijoita myös
valtakunnallisessa ESR toiminnassa.

4. STRATEGISET TAVOITTEET KEHITTÄMISTEEMOITTAIN
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa 2014-2017 toteutetaan neljän kehittämisteeman sekä
kaikkia kehittämisteemoja läpileikkaavan maaseutu ja kansainvälisyysteemojen kautta.
Maakuntaohjelman kehittämisteemat ovat 1) Osaava Keski‐Pohjanmaa, 2) Yrittävä Keski‐
Pohjanmaa, 3) Hyvinvoiva Keski‐Pohjanmaa sekä 4) Toimiva Keski‐Pohjanmaa. Tämän strategian sisältö on jäsennelty maakuntaohjelman kehittämisteemojen mukaisesti.

4.1. Osaava maaseutu
Kehittämisen painopisteitä ovat biotalouden mahdollisuuksien
luonnonvara-alan innovaatioympäristöjen kehittäminen.

edistäminen

sekä

Keski-Pohjanmaan maaseutu on elinvoimaista korkean osaamisen ja rohkean uudistumisen
aluetta. Kattava koulutusjärjestelmä perus- ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen, vahva aikuiskoulutusosaaminen sekä kehittyvät tutkimus- ja innovaatioympäristöt
tukevat uudistumista. Osaamisen, tiedon ja innovaatioiden tuottaminen, soveltaminen ja hyödyntäminen sekä osallisuus näitä kehittävissä ja hyödyntävissä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ovat maaseudun menestyksen edellytyksiä.
Luonnonvara-alan tutkimus Keski-Pohjanmaalla on elinvoimaista. Luonnonvara-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa vahvistetaan kehittämällä vihreän talouden ratkaisuja
ja biotalouden innovaatio- ja tutkimusympäristöjä. Maakunnassa toimii monitieteinen luonnonvara-alan keskus, joka vahvistaa elinkeinoja sekä kehittää maaseudun yrittäjien ja työvoiman osaamista. Yhteiskunnallinen maaseutututkimus monipuolistaa luonnonvara-alan
yhteistyötä ihmistieteiden uusilla trendeillä. Luonnonvara-alan organisaatioiden yhteistyöverkoston, LUOVA-verkoston työ on tuloksellista. Tiede- ja teknologiavetoisesta suljetusta
innovaatiotoiminnasta on siirrytty avoimen innovaatiomallin suuntaan. Kysyntälähtöinen
ajattelu edistää maaseudun kaikkien voimavarojen käyttöönottoa sekä uusia ratkaisuja
tukevien yhteistyö- ja liiketoimintamallien luomista.
Älykkään erikoistumisen strategian (ÄES) tavoite on uuden liiketoiminnan aikaansaaminen
eri osaamisalueita yhdistämällä. Keski-Pohjanmaan ÄES tavoittelee uutta liiketoimintaa, joka
perustuu alueen luonnonvarojen, energia-alan ja epäorgaanisen kemian osaamisen
yhdistämiseen. Erikoistumisen taustalla on 2000-luvun alkupuolella käynnistetty Kokkolan
kemian kaupunkiohjelma, joka myöhemmin oli mukana OSKE -ohjelmassa kemiaan
osaamiskeskuksena.
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Kokkolassa sijaitseva suurteollisuuden keskittymä oli erikoistumisen lähtökohtana. Kemian
alan osaaminen ja kemian tutkimus kattavat arvoketjut alkaen mineraaleista ja raaka-aineen
jalostuksesta uusiin tuotteisiin ja edelleen tuotteiden sisältämien arvometallien uudelleen
kierrätykseen ja käyttöön.
Keski-Pohjanmaan monipuolinen ja elinvoimainen maa- ja metsätalous tarjoaa
mahdollisuuksia innovaatioiden testaamisen ja kaupallistamiseen. Keski-Pohjanmaan ÄES on
hyväksytty osaksi kansallisen biotaloustrategian pilotointia.

4.2. Yrittävä maaseutu
Kehittämisen painopisteitä ovat maaseudun yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden
kehittäminen sekä vahvan ja monipuolisen maaseutuyrityskannan kasvun vahvistaminen.
Maatalous
Maatalous on merkittävä ja näkyvä elinkeino keskipohjalaisella maaseudulla. Keskeisten
tuotantosuuntien, kuten maidontuotannon, naudanlihantuotannon, turkistuotannon ja perunanviljelyn suhteellinen osuus koko maan tuotannosta vahvistuu edelleen. Keski-Pohjanmaa on
Suomen tärkeimpiä maidontuotanto- ja naudanlihantuotantoalueita. Sianlihan tuotantomäärät
säilyvät ennallaan ja tuotannon kannattavuus on saatu jatkuvuuden turvaavalle tasolle. Ammattimaisten hevosalan yrittäjien toimintaedellytykset ovat säilyneet, sivutoimisten yrittäjien
määrä on noussut ja hevosalaa palveleva yritystoiminta on monipuolistunut. Maakunnassa
harjoitetaan myös lammas- ja siipikarjataloutta. Kasvinviljely painottuu nurmen ja rehuviljan
viljelyyn. Perunantuotanto on alueella merkittävää ja erikoiskasvien kuten öljykasvien, avomaan vihannesten ja marjojen viljely on yleistynyt.
Keski-Pohjanmaa on yksi Suomen tärkeimmistä turkistuotantoalueista. Alueella on vahva turkisalan osaamiskeskittymä: elinvoimaisia ja kehittyviä turkistiloja, turkisnahkoja jatkojalostavia yrityksiä sekä korkeatasoista alan tutkimusta, koulutusta ja neuvontaa.
Keski-Pohjanmaalla tuotetaan korkealaatuisia ja puhtaita elintarvikkeita ja maataloutta harjoitetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Ympäristö, eläimet ja
yrittäjät voivat hyvin.
Maatalousala houkuttelee nuoria yrittäjiksi ja työntekijöiksi, tiloilla tehdään sukupolvenvaihdoksia ja alalle on saatavissa osaavaa työvoimaa. Maataloustuotantoa arvostetaan toimialana
ja maaseudun elämän, hyvinvoinnin ja työllisyyden ylläpitäjänä. Yrittäjät ovat osaavia ja
ammattitaitoisia. Yrittäjien keski-ikä on alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Tilat ovat
ammattimaisesti johdettuja, erikoistuneita yrityksiä ja tarjoavat yrittäjille kilpailukykyisen
toimeentulon. Tärkeimpiä yrittäjähaasteita ovat kasvavan yrityskoon hallinta, tilakokonaisuuden johtaminen sekä työkyvyn ylläpitäminen.
Yrittäjät huomioivat toimintatavoissaan ympäristön. Tilojen energiaomavaraisuus ja -tehokkuus ovat parantuneet. Tilojen tuotantoteknologia on kehittynyttä ja uusia innovaatioita hyödyntävää. Alueen vahvan kotieläintalouden tuottamat ravinteet käytetään tehokkaasti hyödyksi
ja ravinneomavaraisuus on kasvanut. Kasvinviljely- ja kotieläintilojen yhteistyö on monipuolista ja ravinnekiertoa on kehitetty kestävämmäksi koko ketjun osalta. Tilojen rehu- ja
valkuaisomavaraisuus on kasvanut.
Tilojen välinen yhteistyö on lisääntynyt ja urakointipalveluja käytetään tehokkaasti. Lomituspalvelut ovat toimivia. Luonnonmukainen tuotanto on kasvanut markkinakysynnän
mukaisesti. Maaseudun infrastruktuuri - tiestö, peruskuivatus ja tietoliikenneyhteydet - ovat
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elinkeinotoiminnan edellyttämällä tasolla. Peltolohkojen keskikoko on kasvanut ja tilusjärjestelyiden ansiosta myös kulkumatkat lyhenevät, liikenneturvallisuus kasvaa sekä maatalouden
haitalliset ilmastovaikutukset vähenevät.
Metsätalous
Keski-Pohjanmaan metsiä hyödynnetään täysimääräisesti luontoarvot huomioon ottaen.
Metsäenergiaa käytetään ja jalostetaan omassa maakunnassa. Keski-Pohjanmaasta kehittyy
bioenergian mallimaakunta, ja alueen energiaomavaraisuus kasvaa. Hyvin hoidetut metsät ja
toimiva logistiikka turvaavat puun saatavuuden.
Metsäntutkimuksen resurssit on turvattu ja tutkimus on entistä vaikuttavampaa käytännön
toimijoiden ja metsäntutkimuksen verkostoitumisen ja yhteistyön ansiosta. Metsänomistajat
ovat tietoisia metsiensä tarjoamista mahdollisuuksista kattavien metsäsuunnitelmien ja kehittyneiden neuvonta- ja koulutuspalvelujen ansiosta. Metsänomistuksen rakenne on kehittynyt
ja metsätalous on entistä ammattimaisempaa. Alempiasteinen tiestö pidetään hyvässä kunnossa ja terminaaliratkaisut mahdollistavat puutavaran kuljetusmuotojen joustavan yhdistämisen ja puskurivarastoinnin, joiden avulla puuhuolto on turvattu ympärivuotisesti.
Talousmetsien metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehditaan METSO-ohjelmaa toteuttamalla. Metsätalouden vesiensuojelutoimilla varmistetaan pohja- ja pintavesien puhtaus. Tuottavat ja terveet metsät hillitsevät ilmastonmuutosta toimimalla merkittävänä hiilinieluna.
Metsät ovat keskipohjalaisten voimaantumisen lähteitä, joissa puuntuotanto ja metsien muut
käyttömuodot ovat tasapainossa.
Uusiutuva energia
Metsäenergian käyttö kasvaa maakunnassa. Samalla metsähakkeen ja polttopuun osuus maakunnan hakkuukertymästä on noussut mahdollistaen metsäenergian vientiä maakunnan
ulkopuolelle.
Metsäenergian jalostusarvo on noussut ja toimitusvarmuus on parantunut hakkeen keinokuivauksen avulla. Metsähakkeen käyttö on monipuolistunut puun kaasutukseen perustuvan
energiantuotannon myötä. Energian tuottamiseen keskittyvät maaseutuyritykset tuottavat
metsähakkeella ja biokaasulla sähköä valtakunnan verkkoon. Hybridiratkaisut (tuuli, aurinko,
biokaasu) tukevat metsäenergian paikallista jalostusta.
Metsäenergiaan perustuva liiketoiminta ja metsäpalveluyrittäjyys menestyvät. Metsäenergiayrittäjyys on ammattimaista ja kannattavaa. Alueen tutkimus ja koulutus palvelevat
energialiiketoiminnan kehittymistä.
Keski-Pohjanmaalla on suuri biokaasupotentiaali. Mm. kotieläinten lantaa, peltobiomassoja
sekä erilaisia yhdyskuntajätteitä voidaan hyödyntää biokaasun lähteenä.
Geoenergia on merkittävä energiamuoto kiinteistöjen viilennyksessä ja lämmityksessä. Geoenergiaa hyödynnetään hybridiratkaisuissa yhdistämällä se muihin energianlähteisiin.
Keski-Pohjanmaan alueen tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet on tunnistettu teknistaloudelliset ja ympäristötekijät huomioiden. Tuulivoimatuotanto on kehittynyt tuulivoimapuistoina
sekä pienissä yksiköissä ja pienyrityksinä. Tuulivoimayrittäjyyskynnys on alentunut.
Maakunnan turvevarat ovat Suomen suostrategian periaatteiden mukaisesti käytettävissä kestävällä tavalla. Turvetuotannosta vapautuneita alueita käytetään taloudellisesti ja ekologisesti
kestävästi.
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Maaseudun muu yritystoiminta
Puutuoteala ja puurakentaminen. Keski-Pohjanmaa on puurakentamisen mallimaakunta.
Alueen oman puuraaka-aineen hyödyntämistä on parannettu jalostusta ja energiakäyttöä lisäämällä. Tuotteiden vientiin panostetaan. Maakunnassa on puukerrostalo-osaamista. Uusia
tuote- ja palvelukokonaisuuksia on syntynyt. Yritysten määrä ja keskimääräinen koko ovat
kasvaneet.
Metalliala. Erikoistuneita ja verkostoituneita metallialan menestyjäyrityksiä on nykyistä
enemmän. Monipuolisten, muita toimialoja tukevien yritysten määrä on lisääntynyt. Yritysten
määrä ja keskimääräinen koko ovat kasvaneet. Metallin, energian ja rakentamisen toimialat
muodostavat nykyistä huomattavasti tiiviimmän klusterin.
Elintarvikeala. Keski-Pohjanmaalla on vahva ja kilpailukykyinen ruoan tuotantoketju, ja
elintarvikeala on yksi maakunnan kärkialoista. Elintarvikkeiden jalostusaste omassa maakunnassa on noussut ja alan yritysten määrä on kasvanut ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia on
avautunut. Maakunnassa on elintarvikealan kehittämisyksikkö, joka toimii verkostoituneena
lähialueiden kanssa ja kansainvälisesti.
Kaivannaisteollisuus. Keski-Pohjanmaan malmipotentiaali on kartoitettu, maakunnassa on
kaivostoimintaa ja useita litium-esiintymiä on valmisteltu tuotantoa varten.
Matkailu. Matkailun vetovoima perustuu alueen monipuoliseen luontoon ja kulttuuriin.
Matkailun elinkeinolähtöinen kehittäminen on edennyt ja alueelle on rakennettu kiinteä
yhteismarkkinoinnin verkosto sekä toimivat sähköiset palvelut. Alueen matkailu- ja
tapahtumatuotannon kehittymisen myötä alueen tunnettuus sekä valtakunnallisesti että
lähialueella on parantunut.
Riista- ja kalatalous. Keski-Pohjanmaan luonto tarjoaa hyvät mahdollisuudet metsästykselle
ja kalastukselle ja ne ovat merkittäviä vapaa-ajan viettotapoja maakunnassa. Metsästysmatkailu ja siihen liittyvä liiketoiminta lisääntyvät. Kalastuksesta ja sen oheispalveluista saa
elantonsa kalanjalostuksen lisäksi myös joukko matkailukalastusyrittäjiä/kalastusoppaita.
Luonnontuoteala. Erilaiset luonnon raaka-aineet ovat arvostettuja ja niitä hyödynnetään monipuolisesti. Luonnontuotteiden jalostusastetta on nostettu ja niiden hyödyntämiseen on
löydetty uusia innovatiivisia tapoja. Luonnontuotealalle on syntynyt uusia yrityksiä sekä uutta
tuote- ja palvelutarjontaa ja alan liiketoiminnan volyymi ja kannattavuus ovat lisääntyneet.

4.3. Hyvinvoiva maaseutu
Kehittämisen painopisteinä ovat maaseudun asukkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi
sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen.
Asukkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi on tärkeä osa maaseudun kilpailukykyisyyttä ja
menestystä. Vapaa kansalaistoiminta ja osallistuminen sekä monipuoliset ja nykyaikaiset
hyvinvointipalvelut tarjoavat erilaisissa elämäntilanteissa eläville kansalaisille mahdollisuuksia hyvään elämään. Luonto on yksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointitekijöistä. Keskipohjalainen maaseutu tarjoaa hyvinvoinnin elementtejä myös muille kuin maaseudun asukkaille.
Yhteisöllisyys on yksi Keski-Pohjanmaan vahvuuksista. Kansalaislähtöisellä toiminnalla,
kuten yhdistyksillä, järjestöillä ja vapaaehtoistyöllä on keskeinen merkitys yhteisöllisyyden ja
osallisuuden turvaajana ja vahvistajana. Yhteiskunnallisilla yrityksillä sekä kolmannella sektorilla on kasvava rooli maaseudun palveluiden tuottamisessa.
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Maakunnassa on vahvaa, vakiintunutta Leader-toimintaa. Leader on joustava ja innostava
menetelmä alueen pienyritysten, kylien ja muiden yhteisöjen kehittämiseen. Leader-toiminnan
keskeisiä periaatteita ovat paikallislähtöisyys ja alhaalta ylöspäin –periaate sekä alueen asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyö. Keskipohjalainen yhteisöllisyys,
talkoohenki, alueen monipuolinen yhdistystoiminta ja voimakas kulttuuri- ja yrittäjäperinne
ovat kantavia voimia, joita vahvistetaan entisestään.
Maaseudulla on saatavilla tarpeenmukaiset hyvinvointipalvelut. Esimerkiksi Green care- yrittäjyys on yleistynyt. Maaseudun asukkaiden terveyttä edistävät elämäntavat vahvistuvat,
kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutukset kasvavat ja elinympäristön turvallisuus, viihtyisyys ja arjen sujuvuus vahvistuvat. Erilaisin toimenpitein on vähennetty ihmisten, erityisesti
nuorten, jäämistä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle sekä madallettu koulutukseen ja
työhön palaamisen kynnyksiä. Nuorten työelämävalmiuksia on kehitetty.

4.4. Toimiva maaseutu
Kehittämisen painopisteinä ovat saavutettavuus ja maankäytön kehittäminen.
Keskipohjalaisella maaseudulla on turvallinen, aktiivista elämää tukeva ja sosiaalista eheyttä
edistävä sekä elinkeinotoiminnan ja innovaatioiden kehittymisen mahdollistava infrastruktuuri. Aluesuunnittelua toteutetaan maaseudun nykyisten ja tulevien elinkeinojen erilaisten
maankäyttötarpeiden pohjalta. Alueiden käyttö mahdollistaa elinkeinojen uusiutumiskyvyn ja
kehittymisen. Suunnittelu sekä kaavoitus- ja rakennuslupakäytännöt mahdollistavat monipuoliset, maaseudulle soveltuvat asumisratkaisut. Maaseudun alueellisia ja kulttuurisia erityispiirteitä kunnioitetaan alueiden käytön suunnittelussa. Maankäytön ohjaus ja kaavoitus on
joustavaa ja väljää, maaseudun vahvuuksia hyödyntävää ja uudisrakentamisen haja-asutusalueille mahdollistavaa sekä maatalouden toimintaedellytykset ja laajentamisen turvaavaa.
Maa- ja metsätilojen sekä kylien maankäyttöä kehitetään tilusjärjestelyin.
Maaseudun saavutettavuus ja yhteydet, seudullisten teiden ja kuntakeskusten välisten tieyhteyksien sekä alemman tieverkon kehittäminen ovat tärkeitä teemoja maaseudun elinvoiman ja
vetovoiman kehittämisessä. Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä asukkaille ja elinkeinoelämälle. Palvelujen turvaamisesta ja kehittämisestä huolehditaan. Maaseudun palveluita,
esimerkiksi yhteispalvelupisteitä, kehitetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin
yhteistyönä. Etätyömahdollisuudet ovat lisääntyneet ja monipaikkainen asuminen yleistynyt.
Ympäristö- ja vesihuolto
Ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteita maa- ja metsätaloudessa Keski-Pohjanmaalla ovat
metsien hiilinielujen kasvattaminen, bioenergia-alan vahvistaminen sekä energiatehokkuuden
parantaminen. Metsänhoidon, maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen toimenpiteitä
sopeutetaan ilmastonmuutokseen.
Luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurimaiseman säilyminen turvataan. Ympäristöön
sekä erityisesti pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan kohdistuvaa kuormitusta vähennetään ravinteiden hyväksikäyttöä lisäämällä, lisäämällä integroidun viljelytavan käyttöä, luonnon monimuotoisuudesta huolehtimalla sekä maaseutumaisemaa hoitamalla.
Vesienhoidon tavoitteena Keski-Pohjanmaalla on, että pinta- ja pohjavesien tila on hyvä,
haitallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan, tulvien ja kuivuuden haitallisia vaikutuksia vähennetään sekä happamien sulfaattimaiden alueilla haitalliset vaikutukset minimoidaan. Vesivarojen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeistä on tulvahaittojen pienentäminen
vesistöalueilla sekä monimuotoisuuden suojelu ilmastonmuutoksen haitoilta.
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5. KEHITTÄMISTEEMAKOHTAISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

5.1. Osaava maaseutu
Kehittämisen painopisteitä ovat biotalouden mahdollisuuksien
luonnonvara-alan innovaatioympäristöjen kehittäminen.

Nykytila
Keski-Pohjanmaalla tehtävä tutkimus on
pääosin alueen elinkeinoelämää palvelevaa
soveltavaa tutkimusta. Luonnonvara-alan tutkimustoimintaa alueella harjoittavat kolme
sektoritutkimuslaitosta ovat Geologian tutkimuskeskus
GTK,
Metsäntutkimuslaitos
METLA ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos MTT. Kannuksen tutkimustila Luova
Oy tarjoaa palveluja lähinnä maataloustutkimukseen. Muita alueen tutkimusyksiköitä ovat
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria
ammattikorkeakoulu ja
Teknologiakeskus
Ketek Oy. Ne tekevät soveltuvin osin maaseudun elinkeinoja tukevaa tutkimus ja kehittämistoimintaa ja toimivat aktiivisesti alueen
verkostoissa mukaan lukien luonnonvara-alan
organisaatioiden LUOVA-verkosto. Alueen
toimijat tekevät aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä.
Keski-Pohjanmaa on edelläkävijä luonnonvaraalan tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan yhteistyön kehittämisessä. Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto on jo pitkään tehnyt
yhteistyötä erityisesti Metlan, MTT:n sekä
muiden alueen TKI-toimijoiden kanssa.
Peruskoulun jälkeisellä toisella asteella järjestetään lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta sekä niiden yhdistelmätutkintoja. Luonnonvara-alalla on maakunnassa tarjolla ammatillista perustutkinto-, ammattitutkinto ja
erikoisammattitutkintokoulutusta mm. seuraavilla aloilla: maatilatalous, maatalousteknologia, tuotanto- ja hyötyeläintenhoito, hevostenhoito, metsätalous, metsäkoneala, turkistalous,
karjatalous,
maatalouslomitus
ja
karjanjalostus
(seminologi).
Yrittäjien
osaamista kehitetään lisäksi ammatillisella
täydennyskoulutuksella. Osaamisen kehittäjinä
toimivat koulutusorganisaatioiden lisäksi myös
neuvonta- ja elinkeinojärjestöt Pro Agria, metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset, MTK ja
PSTK sekä jalostavan teollisuuden neuvonta.
Luonnonvara-alan korkea-asteen koulutusta on
järjestetty Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yksittäisillä koulutuskokonaisuuksilla
(esim. Agribisnes - liiketoimintaosaamisen
koulutus). Tutkintoon tähtäävää luonnonvaraalan korkea-asteen koulutusta ei maakunnassa
järjestetä.

edistäminen

sekä

Tavoite 2020
Osaamisen, tiedon ja innovaatioiden tuottaminen, soveltaminen ja hyödyntäminen
sekä osallisuus näitä kehittävissä ja hyödyntävissä kansallisissa ja kansainvälisissä
verkostoissa ovat maaseudun menestyksen
edellytyksiä. Kysyntälähtöinen ajattelu
edistää maaseudun kaikkien voimavarojen
käyttöönottoa sekä uusia ratkaisuja tukevien yhteistyö- ja liiketoimintamallien
luomista.
Keski-Pohjanmaan maaseutu on elinvoimaista korkean osaamisen ja rohkean
uudistumisen aluetta. Kattava koulutusjärjestelmä perus- ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen, vahva aikuiskoulutusosaaminen sekä kehittyvät tutkimus- ja innovaatioympäristöt tukevat
uudistumista. Tutkintoon johtava koulutus
vastaa elinkeinojen tarpeisiin ja osaamista
kehitetään myös erilaisilla teemakohtaisilla
lisä- ja täydennyskoulutuksilla.
Luonnonvara-alan tutkimus on elinvoimaista ja alueen elinkeinoja palvelevaa.
Yhteiskunnallinen maaseutututkimus palvelee kulttuurisia, paikallisia ja alueellisia
kehittämistarpeita.
Keski-Pohjanmaalla
toimivien TKI- ja koulutusorganisaatioiden
yhteistyö lisääntyy ja kansainvälistyy. TKIja koulutusorganisaatioilla on hyvät valmiudet erilaisten rahoituslähteiden hyödyntämiseen. Keski-Pohjanmaalla toimii
monipuolinen luonnonvara-alan tutkimus-,
koulutus- ja neuvontapalvelujen yhteistyöverkosto Biolaakso sekä tutkimus- ja
elinkeinopalveluja tuottava Kannuksen
Tutkimustila Luova Oy.
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Osaavan Keski-Pohjanmaan maaseutua palvelevat toimijat:
LUKE (Luonnonvarakeskus, entinen Metla, MTT, RKTL) www.metla.fi www.mtt.fi
-puubiomassan tuotanto ja hankintalogistiikka sekä ominaisuudet metsähakkeen ja biojalosteiden raaka-aineena
-biomassan korjuun ympäristövaikutukset
-ojitusmetsien uudistaminen sekä suometsien ravinnetalous ja niiden hoito
-metsäsuunnittelu- ja paikkatieto-osaaminen
-turkiseläinten hyvinvointi- ja ravitsemustutkimus
-ym.
GTK www.gtk.fi
-maankäyttö ja energiahuolto (geoenergia sekä mineraali- ja turvevarannot)
-maaperän ja sen ympäristötekijöiden (pohjavesien geologinen rakenne, happamat sulfaattimaat ja maaperän
rakennettavuus) kartoitukset
Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi
-metsäenergiatutkimus
-elinkeinoelämän TKI-palvelut
-koulutuspalvelut
Teknologiakeskus Ketek Oy www.ketek.fi
-metsäkemia
-uudet metsäbiomassoihin perustuvat tuotteet, materiaalit ja innovaatiot
-metsäbiomassan käytön lisääminen energiantuotannossa
-uudet sovellukset luonnonkuitukomposiiteille ja puuteollisuuden tuotteille
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto www.kpedu.fi
-luonnonvara- ja ympäristöalan sekä kulttuurialan koulutus
-työ- ja elinkeinoelämää kehittäminen
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius www.chydenius.fi
-kemian prosessien ja biomassapohjaisten polttoaineiden kehittäminen
-akkukemikaalien tutkimus
-kulttuuristen, paikallisten ja alueellisten muutosten, ongelmien ja vahvuuksien tutkimus
-yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen, tietotekniikan alan, terveys- ja sosiaalialan ja soveltavan kemian
tutkimus
Suomen metsäkeskus www.metsakeskus.fi
-edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä
-edistää metsien monimuotoisuuden säilymistä
-edistää metsiin perustuvia elinkeinoja
Metsänhoitoyhdistykset www.mhy.fi
-metsäomaisuuden hallintapalvelut (metsäsuunnitelmat, tila-arviot, vahinkoarviot, hoitosopimukset,
sukupolvenvaihdosneuvonta, omistusjärjestelyt, tilakaupan palvelut, metsäveroneuvonta, koulutuspalvelut)
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry www.proagria.fi
- maatila-, koti- ja kalatalouden sekä maaseudun yritystoiminnan neuvonta
- elinkeinojen kehittäminen

Toimenpiteet






kehitetään luonnonvara-alan tutkimus-, koulutus- ja neuvontapalvelujen yhteistyöverkosto
Biolaaksoa,
edistetään biojalosteiden tutkimusta (professuuri ja tutkimusryhmä),
kehitetään maidontuotannon yritystalouden tutkimusta ja koulutusta (tutkimusryhmä),
kehitetään TKI-organisaatioiden valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön sekä
rahoituksen hankintaan ja
varmistetaan koulutuksen ja neuvonnan resurssit.
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5.2. Yrittävä maaseutu
Kehittämisen painopisteitä ovat maaseudun yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden
kehittäminen sekä vahvan ja monipuolisen maaseutuyrityskannan kasvun vahvistaminen.
5.2.1. Perusmaatalous

Nykytila

Tavoite 2020

Laajan Keski-Pohjanmaan alueella (KeskiPohjanmaan liiton jäsenkunnat sekä edunvalvontajäsenet) on 2574 maatilaa (2011), joka on
noin 4 % Suomen maatiloista sekä 104 000
hehtaaria peltoa, joka on noin 4,5 % koko maan
peltoalasta. Tilakohtainen peltoala on KeskiPohjanmaalla 40,3 hehtaaria, kun se on koko
maassa keskimäärin 37,6 hehtaaria. KeskiPohjanmaa on vahvaa kotieläintuotannon aluetta: maakunnassa tuotetaan noin 11 % koko
maan maidosta ja 12 % naudanlihasta. KeskiPohjanmaa on myös merkittävää perunantuotantoaluetta – noin 20 % ruokaperunasta tulee
Keski-Pohjanmaalta.

Maatalous on merkittävä ja näkyvä elinkeino keskipohjalaisella maaseudulla. Keskeisten tuotantosuuntien, kuten maidontuotannon, naudanlihantuotannon, turkistuotannon ja perunanviljelyn suhteellinen
osuus koko maan tuotannosta vahvistuu
edelleen. Keski-Pohjanmaa on Suomen
tärkeimpiä maidontuotanto- ja naudanlihantuotantoalueita. Sianlihan tuotantomäärät säilyvät ennallaan ja tuotannon
kannattavuus on saatu jatkuvuuden turvaavalle tasolle. Ammattimaisten hevosalan
yrittäjien toimintaedellytykset ovat säilyneet, sivutoimisten yrittäjien määrä on
noussut ja hevosalaa palveleva yritystoiminta on monipuolistunut. Maakunnassa
harjoitetaan myös lammas-, vuohi- ja siipikarjataloutta. Kasvinviljely painottuu nurmen ja rehuviljan viljelyyn. Perunantuotanto on alueella merkittävää ja erikoiskasvien kuten öljykasvien, avomaan
vihannesten ja marjojen viljely on yleistynyt. Keski-Pohjanmaalla tuotetaan korkealaatuisia ja puhtaita elintarvikkeita ja
maataloutta
harjoitetaan
ekologisesti,
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä
tavalla. Yrittäjät, eläimet ja ympäristö
voivat hyvin.

Vuoteen 2020 mennessä tuotantomäärien arvioidaan Keski-Pohjanmaalla pysyvän ennallaan
tai kasvavan, vaikka maatilojen lukumäärän
arvioidaan vähenevän noin 21 prosentilla 2023
maatilaan.
Kokonaispeltoalan
arvioidaan
kasvavan 106 000 hehtaariin. Tilakohtaisen
peltoalan arvioidaan vuoteen 2020 mennessä
kasvavan Keski-Pohjanmaalla nykyisestä 40,3
hehtaarista lähes 53 hehtaariin.
Maatilojen tulot ovat laajan Keski-Pohjanmaan
alueella noin 342 miljoonaa euroa vuodessa
(2011). Tästä maatalouden myyntitulojen osuus
on noin 47 %, maatalouden tulotukien 31 %,
metsätulojen 5 % ja sivuansioiden sekä liitännäiselinkeinojen 17 %. Maatalouden myyntitulot ovat laajan Keski-Pohjanmaan alueella
kaikkiaan noin 162 miljoonaa euroa (2011).
Näistä tulee maidontuotannosta 67 %, naudanlihantuotannosta 15 %, sianlihantuotannosta 8
%, viljoista 3 % ja muista kasveista (lähinnä
peruna) 7 %.
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy teki keväällä 2012 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin maatilojen tuotanto- ja investointi- sekä
sukupolvenvaihdossuunnitelmia vuoteen 2020
saakka. Kyselyssä selvitettiin myös tilojen
odotuksia sekä näkemyksiä kannattavuudesta,
koulutustarpeista ja kehittämistä rajoittavista
tekijöistä. Kyselyyn vastasi koko maasta lähes
viisi tuhatta aktiiviviljelijää, näistä 210 oli
laajan Keski-Pohjanmaan alueelta (KeskiPohjanmaan liiton jäsenkunnat sekä edunvalvontajäsenet). Kyselyn tuloksia on hyödynnetty

Maatalousala houkuttelee nuoria yrittäjiksi
ja työntekijöiksi, tiloilla tehdään sukupolvenvaihdoksia ja alalle on saatavissa osaavaa työvoimaa. Maataloustuotantoa arvostetaan toimialana ja maaseudun elämän,
hyvinvoinnin ja työllisyyden ylläpitäjänä.
Yrittäjät ovat osaavia ja ammattitaitoisia.
Yrittäjien keski-ikä on alhaisempi kuin
koko maassa keskimäärin. Tilat ovat ammattimaisesti johdettuja, erikoistuneita
yrityksiä ja tarjoavat yrittäjille kilpailukykyisen toimeentulon.
Yrittäjät huomioivat toimintatavoissaan
ympäristön. Tilojen energiaomavaraisuus
ja -tehokkuus ovat parantuneet. Tilojen
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perusmaatalouden
teksteissä.

tuotannonalakohtaisissa

Tilansa kehittämistä ja kilpailukyvyn parantamista eniten rajoittaviksi tekijöiksi keskipohjalaiset viljelijät arvioivat peltoalan, tuotannon
kannattavuuden, maatalouspolitiikan epävarmuuden sekä erityisesti lypsykarjatiloilla oman
jaksamisen. Myös mm. lisäpellon kustannus,
oman työvoiman määrä, investointien riskit ja
kannattavuus, hintojen vaihtelu ja lupahakuun
liittyvä byrokratia koettiin kyselyn mukaan
rajoittaviksi tekijöiksi Keski-Pohjanmaalla
useammin kuin koko maassa keskimäärin.
Viljelijöiden koulutus- ja neuvontatarpeet kohdistuvat etenkin maataloustukiin liittyviin
asioihin, maatilan johtamiseen ja talouden
hallintaan, työhyvinvointiin, energia-asioihin
sekä tietotekniikkataitoihin. Tärkeimmiksi
yrittäjähaasteiksi koetaan kasvavan yrityskoon
hallinta, tilakokonaisuuden johtaminen sekä
työkyvyn ylläpitäminen.

tuotantoteknologia on kehittynyttä ja uusia
innovaatioita hyödyntävää. Alueen vahvan
kotieläintalouden
tuottamat
ravinteet
käytetään
tehokkaasti
hyödyksi
ja
ravinneomavaraisuus
on
kasvanut.
Kasvinviljely- ja kotieläintilojen yhteistyö
on monipuolista ja ravinnekiertoa on
kehitetty kestävämmäksi koko ketjun
osalta.
Tilojen
rehuja
valkuaisomavaraisuus on kasvanut.
Tilojen välinen yhteistyö on lisääntynyt ja
urakointipalveluja käytetään tehokkaasti.
Lomituspalvelut
ovat
toimivia.
Luonnonmukainen tuotanto on kasvanut
markkinakysynnän mukaisesti. Maaseudun
infrastruktuuri - tiestö, peruskuivatus ja
tietoliikenneyhteydet - ovat elinkeinotoiminnan edellyttämällä tasolla. Peltolohkojen keskikoko on kasvanut ja tilusjärjestelyiden ansiosta myös kulkumatkat
lyhenevät, liikenneturvallisuus kasvaa sekä
maatalouden haitalliset ilmastovaikutukset
vähenevät.

Maatilojen tulot

Metsätulot
5%
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Sivuansiot/
liitännäiselinkeinot
17 %
Maatalouden
myyntitulot
47 %
Maatalouden
tulotuet
31 %

Kuva 4. Maatilojen tulot laajan Keski-Pohjanmaan alueella vuonna 2011.

Keski-Pohjanmaan maaseutustrategia 2020

23

Maatalouden myyntitulot
Viljat
3%

Muut kasvit
7%

Sianliha
8%

Naudanliha
15 %
Maito
67 %

Kuva 5. Maatalouden myyntitulot laajan Keski-Pohjanmaan alueella vuonna 2011.

Toimenpiteet
Kaikkia maatalouden tuotantosuuntia edistäviä toimenpiteitä ovat:
 maatalousyrittäjien osaamisen kehittäminen,
 maatalousyrittäjien työkyvyn kehittäminen,
 sukupolvenvaihdosten edistäminen,
 osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen,
 tilojen välisen yhteistyön kehittäminen,
 kasvavien tilojen toiminnan hallintaan liittyvien menetelmien kehittäminen ja niiden
käyttöönoton edistäminen,
 tutkimustulosten hyödyntäminen,
 tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen,
 luomutuotannon edistäminen,
 maataloutta tukevien työpalvelujen kuten lomituksen ja urakointipalvelujen kehittäminen,
 tiedottaminen viljelijätukiin ja lainsäädäntöön liittyvistä asioista,
 hyvien tarkastus- ja hallinnollisten käytäntöjen levittäminen,
 maataloutta palvelevan koulutuksen, tutkimuksen ja neuvonnan resurssien turvaaminen,
 alan kouluttajien ja neuvojien ammattitaidon kehittäminen,
 teknologian hyödyntämisen parantaminen,
 toimivien ja kustannustehokkaiden rakennusratkaisujen kehittäminen,
 ravinteiden hyväksikäytön ja ravinneomavaraisuuden parantaminen,
 ilmasto- ja ympäristövaikutusten huomioiminen tuotannossa,
 lannan käytön hyödyntämiseen liittyvien uusien ratkaisujen kehittäminen,
 peltojen kasvukunnon varmistaminen (viljelykierto, salaojitus, peruskuivatus jne.),
 pellonvuokraukseen liittyvien käytäntöjen kehittäminen niin että ne kannustavat maan
kasvunkunnon parantamiseen,
 energiaomavaraisuuden ja energiatehokkuuden parantaminen,
 uusiutuvan energian muotojen hyödyntäminen,
 infrastruktuurin ylläpitäminen ja kehittäminen: tiestö, tietoliikenneyhteydet,
peruskuivatus, sähkö ja
 maankäytön suunnittelun ja toteutuksen edistäminen niin että se mahdollistaa
maaseutuyrittäjyyden toimintaedellytykset ja toiminnan laajentamisentilusrakenteen
kehittäminen.
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Maidontuotanto

Nykytila

Tavoite 2020

Maidontuotanto on merkittävin maatalouden
tuotantosuunta Keski-Pohjanmaalla. Maidontuotannon osuus maatalouden myyntituloista on
laajan Keski-Pohjanmaan alueella 67 %, kun
koko maassa se on keskimäärin 42 % (2011).
Maidosta maksetun hinnan ja suoraan maidolle
maksettavan pohjoisen tuen kautta maakuntaan
tuli vuonna 2011 yli 129 miljoonaa euroa.
Laajan Keski-Pohjanmaan alueella oli vuonna
2011 1051 maitotilaa, mikä on 10 % koko
Suomen maitotiloista. Nämä tilat tuottavat
245,7 miljoonaa litraa maitoa, joka vastaa yli
11 % koko maan tuotannosta. Maitotilojen
keskikoko on kasvanut muun maan tahtia hieman nopeammin: maitotilojen määrä on vähentynyt 31 % (koko maa -45 %) ja maidontuotanto lisääntynyt 5 % (koko maa -4 %) vuodesta 2005. Samalla aikavälillä tilakohtainen
maitomäärä on 1,5-kertaistunut 234 000 litraan.

Keski-Pohjanmaalla tuotettu maitomäärä
kasvaa vuoteen 2020 mennessä 280 miljoonaan litraan, jolloin maakunnan osuus
Suomen maidontuotannosta nousee 12
prosenttiin. Keskilehmäluku (kpl/tila) kohoaa nykyisestä noin 31 lehmästä 60
lehmään. Maidontuotantotilat ovat ammattimaisesti johdettuja, erikoistuneita yrityksiä, jotka tarjoavat maidontuottajille
kilpailukykyisen palkan ja koron sijoitetulle pääomalle. Maidontuotanto on toimiala, joka houkuttelee nuoria yrittäjiksi ja
työntekijöiksi. Myös muu yhteiskunta
arvostaa maidontuotantoa toimialana ja
maaseudun elämän, hyvinvoinnin ja työllisyyden ylläpitäjänä. Maidontuotantoon
tehdyt investoinnit ovat kannattavia, tilojen
velkaisuus ja maksuvalmius pysyvät hallinnassa.

Maitomäärän lisääntyminen on tapahtunut
lehmien keskituotoksen kasvun kautta sekä
erityisesti navetoiden peruskunnostus- ja uusinvestointien kautta. Investointivauhti muuhun
Suomeen verrattuna on ollut hyvin vilkasta ja
tuotantoon on sidottu merkittäviä pääomia.
Tuottajille keväällä 2012 suunnatun kyselyn
perusteella tämä kehitys jatkuu, sillä alueen
yrittäjät ovat valmiit tekemään kaksinkertaisen
rakennusinvestoinnin maan keskivertoviljelijään verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Teknologian käyttö on lisääntynyt nopeasti, vuonna
2012 tuotetusta maidosta jo joka kuudes litra
lypsetään robotilla.
Keski-Pohjanmaa on maidontuotannolle suotuisaa aluetta, ja laajat viljelyaukeat mahdollistavat tehokkaan tuotannon. Maidontuotanto on
ammattimaista muodostaen merkittävän osaamiskeskittymän alueelle. Lypsykarjatilat ovat
maidontuotantoon erikoistuneita. Urakoitsijoiden käyttö on yleistynyt merkittävästi viime
vuosina ja kehittyvät maitotilat palkkaavat
enenevässä määrin ulkopuolista työvoimaa.
Ostolannoitteiden kallistuessa lannan merkitys
tuotantopanoksena on kasvanut. Elinkeino on
hyvinvoivaa ja luo ympärilleen aktiivista toimintaa mm. maidon jalostuksen, opetuksen ja
maatalouskauppaverkoston kautta tarjoten
samalla merkittävästi työmahdollisuuksia. Elinkeino työllistää suoraan tai välillisesti yli 4000
henkilöä maakunnassa.
Maidontuotannon jatkamisaikeet ovat KeskiPohjanmaalla suuremmat kuin koko maassa

Keskipohjalaiset maidontuottajat ovat
osaavia ja alueella on tarjolla parhaat mahdolliset tukipalvelut johtamiseen ja tuotannon kehittämiseen. Maakunnassa on laajenevien maitotilojen johtamisen kehittämistä
palvelevaa tutkimusta. Yrittäjät huolehtivat
omasta hyvinvoinnistaan. Tilojen välinen
yhteistyö sekä urakointipalvelujen käyttö
on yleistä.
Eläinten hyvinvointinäkökohdat otetaan
huomioon tuotannon järjestämisessä. Lehmien keskituotos ja -ikä ovat yli koko maan
keskiarvon. Maidontuottajat tuntevat vastuun ympäristöstään ja yhteiskunnasta.
Alueen vahvan eläintalouden tuottamat
ravinteet käytetään tehokkaasti maakunnan
pelloilla. Rehu- ja valkuaisomavaraisuus on
kehittynyt positiivisesti ja kasvilajivalikoima on laajentunut vastaamaan ilmaston
muuttumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Alueella on säilynyt merkittävä maidonjalostustoiminta. Luomumaidontuotannon osuus on kasvanut markkinakysynnän
mukaisesti. Maatilojen energiaomavaraisuus ja energiatehokkuus ovat parantuneet
nykyisestä tasosta uuden teknologian ja
uusiutuvan energian käytön kasvun myötä.
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keskimäärin. Tuottajien oman arvion mukaan
keskipohjalaisten maitotilojen määrä vähenee
kuitenkin noin 40 prosentilla vuoteen 2020
mennessä. Luomumaidon tuotanto maakunnassa on ollut vähäistä, mutta kiinnostus siihen
on Keski-Pohjanmaalla jonkin verran suurempaa kuin koko maassa keskimäärin.

Toimenpiteet
Osaamisen kehittäminen ja tuotannon jatkuvuus
 turvataan alan koulutusresurssit,
 painotetaan maidontuottajien johtamis- ja talouskoulutusta,
 kehitetään maidontuotannon yritystalouden tutkimusta ja koulutusta,
 tehostetaan tutkimustulosten viemistä käytäntöön,
 varmistetaan yrittäjien hyvä työkyky,
 varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus,
 edistetään lomituspalvelujen toimivuutta,
 kehitetään asiantuntijapalveluita tukitiimien ja pienryhmätoiminnan avulla ja
 edistetään sukupolvenvaihdosten toteutumista sekä erilaisten yritysmuotojen
hyödyntämistä.
Tuotantomenetelmien kehittäminen
 edistetään eläinten hyvinvointia,
 eläinten terveyden varmistaminen huolehtimalla eläinlääkintäpalvelujen saatavuudesta
sekä eläintautien ennaltaehkäisystä,
 kehitetään toimivia ja kustannustehokkaita rakentamisratkaisuja,
 parannetaan teknologian hyväksikäyttöä (lypsyrobotit, ruokinta- ym. automaatio),
 parannetaan nykyisten navetoiden toimintaedellytyksiä,
 kehitetään urakointipalveleluja,
 kehitetään tilojen välistä yhteistyötä,
 kasvatetaan lehmien elinikäistuotosta,
 hyödynnetään uusia eläinjalostuksen menetelmiä,
 ulkoistetaan hiehonkasvatusta,
 edistetään luomumaidon tuotantoa,
 parannetaan tilojen valkuaisomavaraisuutta ja
 parannetaan nurmirehun satotasoja ja sadon laatua.
Infrastruktuurin ja kestävän kehityksen edistäminen
 kehitetään tilusrakennetta,
 kehitetään ja ylläpidetään infrastruktuuria,
 parannetaan ravinteiden hyväksikäyttöä,
 parannetaan tilojen energiaomavaraisuutta ja -tehokkuutta sekä edistetään uusien
energiamuotojen mm. bioenergian hyödyntämistä,
 edistetään ilmastonmuutosta hillitseviä tuotantomenetelmiä,
 edistetään ympäristövaikutusten hallintaa ja
 tuodaan esille maidontuotannon merkitystä ja tuotannon eettisyyttä.
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Naudanlihantuotanto

Nykytila

Tavoite 2020

Keski-Pohjanmaalla on vuonna 2012 yhteensä
noin 250 naudanlihantuotantoon suuntautunutta
tilaa, joista neljännes on emolehmätiloja ja noin
75 % loppukasvatustiloja sekä lisäksi muutamia
vasikkakasvattamoja. Keski-Pohjanmaan emolehmätilojen määrä on runsaat neljä prosenttia
ja loppukasvatustilojen määrä vajaat yhdeksän
prosenttia koko maan vastaavien tilojen määrästä. Naudanlihaa tuotetaan naudanlihantuotantoon erikoistuneiden tilojen lisäksi maidontuotannon ohessa. Maitotiloilla tuotettu naudanliha kattaa merkittävän osan alueen
naudanlihantuotannosta.

Kuluttajat arvostavat eettisesti tuotettua
kotimaista naudanlihaa, jonka tuotanto on
kannattavaa. Tavoitteena on lisätä naudanlihan tuotantoa Keski-Pohjanmaalla vuoteen 2020 mennessä 11 miljoonaan kiloon,
joka vastaisi noin 13 % koko maan tuotannosta.

Maamme naudanlihantuotanto oli vuonna 2011
noin 83 miljoonaa kiloa, josta Keski-Pohjanmaalla tuotetun naudanlihan osuus oli 9,6 miljoonaa kiloa eli noin 12 prosenttia. Kotimainen
naudanlihantuotanto kattaa nyt noin 80 %
kulutuksesta.

Naudanlihantuotantoon
erikoistuneiden
loppukasvatus-, emolehmä- ja lypsykarjatilojen määrän ennakoidaan laskevan vuosien 2014 - 2020 välisenä aikana samalla
nopeudella kuin vuosituhannen ensimmäisen kymmenen vuoden aikana, eli
lihanautatilojen lukumäärä pienenisi noin
neljänneksellä. Tilalukumäärän vähentyminen tapahtuu Keski-Pohjanmaalla kuitenkin
hitaammin kuin maassamme keskimäärin.
Tuotantoa kasvatetaan lisäämällä tilakohtaisia eläinmääriä, kohottamalla teuraspainoja liharoturisteysten tehokkaammalla
käytöllä ja tehostamalla eläinaineksen
hyväksikäyttöä vähentämällä kuolleisuutta.
Tuotannossa on otettu huomioon ravinteiden kierrätys ja ilmastonmuutoksen
haasteet.

Toimenpiteet












Osaamisen kehittäminen (strateginen johtaminen, ajankäyttö, rakennuttaminen),
kehitetään tilojen välistä yhteistyötä ja verkostomaista toimintatapaa,
varmistetaan riittävä käytettävissä oleva eläinmäärä ja sen tehokas hyödyntäminen,
lisätään emolehmämäärää kolmanneksella,
turvataan emolehmätuotannon kannattavuus,
edistetään yksikkökoon kasvua (esim. lisäpeltojen hankinta, tuotantotilojen
rakentaminen),
tehostetaan tuotantopanosten käyttöä jolloin tuotettujen satojen yksikkökustannukset
laskevat ja ravinteiden käytön ympäristökuormituksen riskit vähenee,
edistetään tilusjärjestelyjä,
kehitetään edullisempia tuotantorakennuksia ja rakennustapoja,
kehitetään urakointiverkostoa ja
edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta.
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Sikatalous

Nykytila

Tavoite 2020

Sikatalous oli päätuotantosuuntana noin 70
tilalla laajan Keski-Pohjanmaan alueella
vuonna 2011. Sianlihan tuotanto on KeskiPohjanmaalla kasvanut vuoden 2005 6,1 miljoonasta kilosta nykyiseen noin 8,4 miljoonaan
kiloon. Sikatilojen kasvua ja kehitystä rajoittavat tuotannon huono kannattavuus, riittämätön
lannanlevitysala, maatalouspolitiikan epävarmuus, EU:ta tiukemmat eläintenpidon olosuhdevaatimukset, suuri työnmäärä ja rehun hinnan
suuri vaihtelu. Sikojen jalostustoiminta on
teurastamoyritysten hallinnassa.

Vuonna 2020 maakunnassa on 35–40 sikatilaa ja niiden vuosituotanto on noin 8,5
miljoonaa kiloa. Tuotannon kannattavuus
on saatu jatkuvuuden turvaavalle tasolle.
Lannan ravinteiden käyttö on tehostunut.
Eläinten hyvinvoinnin arviointiin on käyttökelpoiset mittarit ja tietämys eläinten
hyvinvoinnista on lisääntynyt.

Luomusianlihantuotannon kiinteät kustannukset
ovat korkeat, mistä johtuen tuotannon tehokkuus on huono. Luomutuotantoa ei sikatiloilla
koeta realistiseksi vaihtoehdoksi, koska peltoalan pienuus johtaisi tuotannon merkittävään
alentamiseen. Lisäksi luomurehuviljaa on heikosti saatavilla.
Lannan hyödyntäminen esimerkiksi biokaasuksi on mahdollista yhteistyössä muiden tilojen kanssa. Yksittäisen sikatilan resurssit eivät
tähän riitä. Lannan prosessointi esimerkiksi
separoimalla tehostaa ravinteiden käyttöä.
Sikatiloilla tuotantotilojen lämmitys on jo nyt
puupohjaista. Viljan kuivauksessa ja säilytyksessä on mahdollista vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin.
Viljelijöille keväällä 2012 tehdyn kyselyn perusteella
sikatilojen
arvioidaan
KeskiPohjanmaalla vähenevän vajaaseen puoleen
vuoteen 2020 mennessä, mutta sianlihan tuotantomäärien arvioidaan säilyvät lähes ennallaan.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt, erityisesti viljan kuivauksessa.
Eläintiheimmillä tuotantopaikkakunnilla on
biokaasulaitoksia hyödyntämässä lannan
sisältämää energiaa. Uusia viljelykasvilajeja ja -lajikkeita on rehukäytössä (syysviljat, ruisvehnä, hybridilajikkeet) ja rehukasvien satotaso on nykyistä korkeampi.
Varsinkin johtamisen, sikojenhoidon ja
peltoviljelyn osaaminen on sikatiloilla
parantunut. Sianlihantuotannon hiilijalanjälki on pienentynyt. Muutama tila on siirtynyt luomusianlihantuotantoon, minkä
mahdollistaa luomurehuviljan saatavuuden
parantuminen. Maan käyttö on tehostunut,
koska peltolohkojen keskikoko on kasvanut, tiloilla on enemmän omaa peltoa,
vuokrasopimukset ovat nykyistä pidempiä
ja peltojen kuivatus on parantunut. Koti- ja
ulkomaisen työvoiman saatavuus on turvattu koulutuksen ja perehdytyksen avulla.

Toimenpiteet













Kehitetään sikatalousyrittäjien johtamisosaamista,
kehitetään kasvavien sikatilojen toiminnan hallintaan liittyviä menetelmiä ja edistetään
niiden käyttöönottoa,
huolehditaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta,
edistetään eläinaineksen kehittämistä,
kehitetään edullisempia tuotantorakennuksia ja rakennustapoja,
tehostetaan lannan jatkokäsittelyä ja lannan ravinteiden hyödyntämistä,
edistetään uusien rehukasvien sekä kasvilajikkeiden käyttöönottoa,
kehitetään viljan kuivauksen ja tuorevarastoinnin menetelmiä,
edistetään tilusjärjestelyjä,
parannetaan peltojen vesitaloutta,
edistetään biokaasulaitosten yleistymistä ja
osallistutaan ylimaakunnallisiin ja valtakunnallisiin sikatalouden kehittämistoimiin.
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Kasvinviljely

Nykytila

Tavoite 2020

Keski-Pohjanmaan kasvinviljely painottuu
rehuntuotantoon. Laajan Keski-Pohjanmaan
alueella nurmella on noin puolet vajaan 104
000 peltoalasta. Vilja-ala (38 000 hehtaaria) on
lähes kokonaisuudessaan rehuohran viljelyssä.
Rannikolle keskittyvän perunan tuotantoala on
noin 2 800 hehtaaria. Muista viljelykasveista
merkittävimmät ovat rypsi ja rapsi (1 200 ha),
ruokohelpi (400 ha), kumina ja muut maustekasvit (n. 700 ha). Marjoja viljellään vajaan 200
hehtaarin alalla ja avomaan vihanneksia vajaan
100 hehtaarin alalla. Luonnonhoitopeltona on
noin 5600 ha maatalousmaata.

Peruslohkojen keskikoko on kaksinkertaistunut nykyisestä neljään hehtaariin, ja
pienestä lohkokoosta aiheutuvat haitat ovat
jonkin verran vähentyneet. Tilojen peltolohkot sijaitsevat pääosin 5 kilometrin
säteellä talouskeskuksesta. Myös muu
perusinfrastruktuuri (kuivatus, tiestö, tietoliikenneyhteydet) on saatu käytössä olevan
tekniikan vaatimalle tasolle. Peltoviljelyn
satotasot paranevat 20 prosentilla. Viljelyssä sovelletaan integroidun viljelyn periaatteita ja kemiallisten torjunta-aineiden
käyttömäärät ovat säilyneet kohtuullisina.
Sato vastaa laadullisesti ostajatahojen tarpeita. Kasvinviljely- ja kotieläintilojen
yhteistyö on monipuolista ja kemiallisten
ostolannoitteiden käyttöä on voitu vähentää. Osa kasvinviljely- ja kotieläinyrityksistä on integroinut tuotantonsa tiivisti
yhteen. Kuitu- ja energiakasvien viljely
tarjoaa uusia tuotantomahdollisuuksia.

Maatalousmaan kokonaismäärä on kasvanut
viimeisten 10 vuoden aikana kymmeneksen
lähinnä pellonraivauksen johdosta. Lisäksi
tilakohtainen peltoala kasvaa pieniä ja etäällä
olevia peltoja ostamalla ja vuokraamalla. Vuokralohkojen osuus on Keski-Pohjanmaalla tällä
hetkellä yli 30 % peltopinta-alasta.
Luonnonmukainen tuotanto on Keski-Pohjanmaalla muuta maata yleisempää. Kahdeksan
prosenttia maatiloista ja kymmenen prosenttia
peltoalasta on luomutuotannossa. Suurin osa
luomualasta on nurmena ja ns. myyntikasvien
osuus jää kolmannekseen. Luonnonmukaisen
tuotannon osuus on merkittävä esimerkiksi
mustaherukan viljelyssä.
ProAgria Keski-Pohjanmaan toimialueella (=
K-P-liiton alue pl. Kinnula ja Kruunupyy) on
850 kasvinviljelyn päätuotantosuunnakseen
ilmoittamaa maatilaa. Viljatiloja näistä on 53
%. Viljatilat ovat myös ainoa tilaryhmä, jonka
absoluuttinen määrä kasvaa kotieläintilojen
luopuessa eläinten pidosta ja siirtyessä viljatiloiksi. Perunanviljely on päätuotantosuuntana
vajaalla sadalla maatilalla. Kasvinviljelytilojen
jatkamisaikeet ovat Keski-Pohjanmaalla selvästi korkeammalla koko maan tasoon verrattuna. Kevät- ja syysviljojen sekä öljykasvien
viljelyalat ovat kasvamassa, kesanto- ja nurmiala puolestaan vähenemässä. Pellonkäyttöä
ohjaavat kotieläintiloilla ensisijassa eläinten
rehuntarve sekä viljelykierto, kasvinviljelytiloilla viljelykierto ja markkinatilanne.
Puutarhayrityksiä on alueella yhteensä noin 60,
ja näistä 16:lla on pääsuuntana kasvihuonetuotanto. Yleisimpiä viljelykasveja ovat tomaatti, kurkku, pääasiassa ruukuissa kasvatettavat erikoissalaatit sekä maustekasvit (esim.
persilja, tilli, basilika). Kukkatuotanto on pää-

Luonnonmukainen tuotanto yhdistettynä
lähiruokaperiaatteeseen on yleistynyt.
Luonnonmukainen tuotanto on markkinaorientoitunutta joko integroituen kotieläintuotantoon tai ollen varsinaisten
myyntikasvien tuotantoa. Avomaan puutarhatuotanto vastaa alueen kuluttajien
tarpeita. Alueellisten keskittymien mahdollistaman verkostoitumisen avulla markkinointi- ja jakelukustannukset pystytään
pitämään kohtuullisina. Keskittymät mahdollistavat myös tuotannollisen yhteistyön.
Yhteisömarkkinointi (ruokapiirit tms.) on
kasvanut yhdeksi merkityksellisimmistä
markkinointikanavista. Näin myös pienet,
tuotantoa aloittavat viljelijät pystyvät tuomaan tuotantoaan tunnetuksi.
Urakointi tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon viljelijöiden omien koneiden käytölle. Energiaa ja kustannuksia säästetään
myös hyödyntämällä biologista typensidontaa selvästi nykyistä enemmän. Tiloilla
päätöksentekojärjestelmät ovat kehittyneet
ja tiloilla osataan varautua ja toimia myös
nopeasti vaihtelevissa olosuhteissa.
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suuntana noin 20 yrityksellä. Avomaan puutarhatuotanto painottuu marja- ja vihannestuotantoon. Marjatuotannossa pääviljelykasveina ovat
mansikka, vadelma sekä mustaherukka. Vihannestuotannon rungon muodostavat porkkana,
kaalit, lanttu ja nauris. Avomaan marjatuotannosta suurin osa markkinoidaan suoramyyntinä
tiloilta ja vihannestuotanto markkinoidaan
pääasiallisesti tukkujen ja jatkojalostamojen
kautta. Yhteismarkkinoinnin osuus on pieni ja
pääsääntöisesti tilat hankkivat markkinakanavansa itse. Lähiruoka-ajattelu markkinoinnin suunnittelussa on sisäistetty varsin hyvin.
Varhaistuotannon osuus puutarhatuotannosta on
vähäinen.
Puutarhamaista ja luonnonmukaista tuotantoa
harjoittavista tiloista huomattava osa on pienehköjä ja iäkkäiden viljelijöiden hallinnassa.
Tuote- ja panoshintojen vaihtelun kasvu ja
vaikea ennakoitavuus ovat lisänneet tilojen
maksuvalmiusongelmia. Nopeiden vaihteluiden
arvioidaan jatkuvan. Myös ilmaston ääri-ilmiöiden arvioidaan yleistyvän, mikä asettaa
lisääntyviä haasteita kasvituotannolle ja tilojen
taloudelle.
Pieni lohko- ja yksikkökoko ja tilusten hajanaisuus haittaavat merkittävästi peltoviljelyn kehittymistä Keski-Pohjanmaalla. Uusjakoja ja
muita tilusjärjestelyjä ei tehdä riittävällä tahdilla maatalouden rakennekehitykseen nähden.
Satotaso on alueella keskimääräisesti varsin
alhainen, vaikka osa maatiloista pääseekin
hyviin satoihin. Merkittävimmät satotasoa
alentavat tekijät ovat maan puutteellinen kuivatus ja siitä aiheutunut liiallinen tiivistyminen,
happamuus sekä kestorikkakasvien runsaus.
Keskeisimmiksi keinoiksi satotasojen nostamiseen viljelijät näkevät kalkituksen, lajikevalinnan, lannoituksen tarkentamisen, maan kasvukunnon parantamisen sekä viljelykierron kehittämisen.
Tuotantokustannukset kohoavat mm. hajanaisen
tilusrakenteen ja alhaisten satotasojen takia
korkeiksi. Lisätekijänä on korkea pellon hinta,
mikä heijastaa alueen maatilojen kehittymis- ja
kasvuhalua. Lyhyestä kasvukaudesta johtuvat
työhuiput nostavat konekustannuksia. Urakointi
ja muu peltotöiden ulkoistaminen on yleistynyt
eniten kotieläintiloilla, joissa työvoiman riittävyys pakottaa hakemaan uudenlaisia ratkaisuja.
Kotieläintilat luovuttavat melko yleisesti lantaa
kasvinviljelytiloille ja nämä puolestaan myyvät
rehuja kotieläintiloille. Yhteistoimintaa olisi
kuitenkin mahdollista tiivistää tuntuvastikin. Jo
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pelkästään alueen kotieläinten lannan ravinteiden parempi hyödyntäminen toisi aluetaloudellisia säästöjä ja pienentäisi maatalouden vesistökuormitusta. Kasvituotannon energiatehokkuus jää huonoksi. Tuotanto on myös suuresti
riippuvainen fossiilisten polttoaineiden saatavuudesta, mikä alentaa huoltovarmuutta.

Muut
kasvit
2%

Öljykasvit
1%
Peruna
3%
Muut viljat
4%

Kesanto +
luonnonhoitopelto
6%

Kaura
7%
Nurmi
52 %
Ohra
25 %

Kuva 6. Pellon käyttö Keski-Pohjanmaalla 2011 (Lähde: MMM/TIKE)

Toimenpiteet












Vauhditetaan tilusjärjestelyjä eri tahojen yhteistyön avulla (lohkokoko, tiet, kuivatus,
rahoitus), myös viljelijöiden keskenään tekemiin tilusvaihtoihin kannustetaan,
kehitetään pellonvuokraukseen liittyviä käytäntöjä ja sopimuksia niin, että ne kannustavat
maan kasvunkunnon parantamiseen,
edistetään urakointipalvelujen syntymistä alueellisesti kattavasti ja kohennetaan
palvelujen laatutasoa koulutuksella ja sopimuskäytäntöjä kehittämällä,
edistetään tilojen välistä tuotannollista yhteistyötä,
edistetään luonnonmukaista tuotantoa, erityisesti myyntiin ohjautuvan tuotannon
kasvattaminen,
seurataan non-food-tuotannon kasvattamismahdollisuuksia ja tartutaan niihin kannattavan
tuotannon mahdollisuuksien avautuessa (kuitu- ja energiakasvit ja sivutuotteiden
hyödyntäminen),
edistetään viljelykeskittymien kehittymistä puutarha- ja erikoiskasvialoilla,
synnytetään markkinointi-, jakelu- ja jalostusketjuja tuotannonaloille, esimerkiksi
puutarhatuotteille,
järjestetään integroidun tuotannon koulutusta,
kehitetään tilatason varautumiskeinoja vaihteleviin sääoloihin ja hintasuhteisiin ja
tuotantoon, talouteen ja johtamiseen liittyvän koulutuksen ja neuvonnan kehittäminen.
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Perunantuotanto

Nykytila

Tavoite 2020

Keski-Pohjanmaalla tuotetaan noin viidennes
Suomen ruokaperunasta. Lisäksi alueella tuotetaan jonkin verran ruokateollisuusperunaa
sekä siemenperunaa. Alueella on perunan viljelyyn soveltuvia maalajeja ja rannikkoalueella
pienilmasto on perunantuotannolle suotuisa.
Runsaan tuulisuuden vuoksi myös perunaruttopaine on rannikolla sisämaata pienempi.

Keski-Pohjanmaa on edelleen valtakunnallisesti merkittävä perunantuotantoalue.
Keskipohjalainen peruna on kuluttajien
toiveiden mukaista: puhdasta, turvallista ja
jäljitettävää. Keskipohjalaista perunaa
löytyy eri pakkausmuodoissa alueen kaupoista. Saatavilla on myös erilaisia paikallisesti tuotettuja perunajalosteita.

Keski-Pohjanmaan peltoalasta on perunantuotannossa noin 3 %. Valtakunnallisesti alueen
perunatilat ovat keskimääräistä suurempia.
Perunatilojen käytössä olevasta peltoalasta
suurin osa on yleensä perunan viljelyssä, ja
tämä aiheuttaa haasteita riittävän viljelykierron
järjestämiselle. Viljelykiertoa voidaan tehostaa
perunatilojen ja kotieläintilojen säännöllisellä
peltolohkojen vaihdolla. Voimassa olevat erityisympäristötukisopimukset
hankaloittavat
kuitenkin jossain määrin lohkojen vaihtoja.
Perusinfra ei ole kaikilta osin perunantuotannon
tarvitsemassa kunnossa. Parannettavaa olisi
esimerkiksi peruskuivatuksessa, alempiasteisen
tieverkon kunnossa ja tietoliikenneyhteyksissä.
Myös hajanainen tilusrakenne rajoittaa perunatilojen kehittämistä.

Perunantutkimus on suunnitelmallista,
pitkäjänteistä ja perunasektorin tarpeista
lähtevää. Neuvonta ja koulutus pitävät
viljelijän viimeisimmän tiedon tasalla.
Perusinfra on tuotannon edellyttämällä
tasolla. Perunasadolla on vakiintuneet ja
säännölliset vientikanavat. Luomuperunan
viljelymahdollisuudet on selvitetty. Perunanlajittelun sivujakeita hyödynnetään
tehokkaammin eri käyttötarkoituksiin,
esimerkiksi energiaksi. Maatilojen energiatehokkuus on parantunut.

Alan tutkimus painottuu tällä hetkellä siemenperunapuolelle. Ruokaperunapuolella on runsaasti tutkimustarvetta esimerkiksi perunalle
sopivista välikasveista, uusista lannoitusmenetelmistä sekä eri käyttötarkoituksiin sopivista
perunalajikkeista. Perunatilojen jatkamisaikeet
ovat alueella selvästi maan keskitasoa korkeammalla. Viljelijät arvioivat peruna-alan pysyvän ennallaan lähivuosien aikana.

Toimenpiteet













Vahvistetaan perunantuottajien asemaa markkinoilla,
kehitetään maatilayritysten johtamista,
edistetään tilusjärjestelyjä,
huolehditaan perusinfran kunnosta: tiet, vesistöt, tietoliikenne, sähkö,
tuetaan maatilainvestointeja,
edistetään yrittäjien työhyvinvointia,
edistetään sukupolvenvaihdoksia,
kehitetään sijaisapujärjestelmää perunatiloille,
kehitetään tilojen välistä yhteistyötä,
vahvistetaan yhteistyötä markkinoinnissa ja hankinnoissa,
lisätään perunan jatkojalostusta,
parannetaan lajikekohtaista viljelytekniikkaa,

Keski-Pohjanmaan maaseutustrategia 2020





parannetaan perunaviljelijöiden vientiosaamista,
turvataan perunantutkimuksen resurssit ja suunnataan tutkimusta hyödyttämään alueen
yrittäjien tarpeita,
selvitetään luomuperunan tuotannon mahdollisuudet ja
edistetään perunanlajittelun sivujakeiden hyödyntämistä.
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Hevostalous

Nykytila

Tavoite 2020

Hevosten ja hevosalan harrastajien määrä Suomessa on kasvava. Hevosala tuottaa elämys- ja
hyvinvointipalveluja, kuten virkistystä, kuntoutusta, liikuntaa, hoivaa ja terapiaa. Koko
maassa on hevosia noin 75 000 ja talleja noin
16 000, ja hevosten perusrehun tuotantoon
sitoutuu noin 100 000 hehtaaria peltoa. KeskiPohjanmaalla on noin 3000 hevosta. Koko
maassa hevoset työllistävät koko- tai osa-aikaisesti noin 15 000 henkilöä. Hevosalan toimijat
arvioivat hevosten lukumäärän koko maassa
kasvavan 130 000 hevoseen vuoteen 2030
mennessä.

Hevosten lukumäärä Keski-Pohjanmaalla
on kasvanut ja hevosalan merkitys tiedostetaan maakunnassa. Ala luo lisää elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle ja lisää kylien vireyttä. Harrastajien määrän kasvu lisää alan kehitystä,
palvelua ja liikevaihtoa sekä hevoskasvattajien ja muiden hevosalan yrittäjien tarvetta. Ammattimaisten hevosalan yrittäjien
toimintaedellytykset ovat säilyneet. Sivutoimisten yrittäjien, kuten kengittäjien ja
hevoshierojien määrä on noussut vastaamaan kasvavan hevosalan tarpeita. Hevosalan yrittäjien kirjo monipuolistuu mm.
Green Care -yritysten myötä. Hevosurheilu
eri muodoissaan on suosittu vapaa-ajan
harrastus, joka tukee ihmisten hyvinvointia
ja työkykyä. Nuoriso- ja poniravitoiminta
perheiden yhteisenä harrastuksena on lisääntynyt. Hevosalan yrittäjät ovat tiiviisti
verkostoituneet keskenään sekä erilaisten
palveluyrittäjien kanssa. Hevosalan toimijat ottavat huomioon eläinten hyvinvoinnin,
ympäristön ja kestävän kehityksen.

Keski-Pohjanmaalla on vahva hevostalouden
keskittymä, hyvä hevosmieshenki ja pitkät
hevosalan perinteet. Hevosten ja hevosharrastajien määrä on jatkanut maakunnassa kasvuaan
ja luonut alalle erilaisia palveluja ja yrittäjyyttä.
Lisääntyneen hevosmäärän vuoksi esimerkiksi
ammattitaitoisista kengittäjistä on maakunnassa
jo puutetta. Osa-aikainen yrittäjyys on hevosalalla yleistä. Maakunnassa on monipuolista
hevosalan koulutustarjontaa. Kansainvälisyys
on alalla arkipäivää; sekä hevosten että työvoiman liikkuvuus kansainvälisesti on laajamittaista.
Koko maakunnan alueella on ratsastuskoulu-,
valmennus- ja harrastustoimintaa. Alueella on
kaksi ympärivuotista raviurheilun keskusta:
Kaustisella Nikulan Ravikeskuksessa yhdistyvät koulutus-, valmennus- ja kilpailutoiminta ja
Keskisen ravikeskus Ylivieskassa kokoaa yhteen sekä ratsastus- että raviurheilun. Lisäksi
maakunnassa on useita pienempiä raviratoja.
Harrastajamäärien kasvu on parantanut edelleen
hevosalan tunnettuutta ja yleistä imagoa. Hevosala on suhdanneherkkä ja alan yhtenä haasteena on yritysten kannattavuus.

Keski-Pohjanmaalla on monipuolista hevosalan ammatillista koulutusta nuorille
sekä maan johtavaa hevosalan aikuiskoulutusta. Monipuolisilla koulutustuotteilla
varmistetaan alueella toimivien yrittäjien ja
harrastajien ammattitaito. Maakunnassa
järjestetään valtakunnallisia isoja hevosalan
tapahtumia. Hevosten tarvitsemaa korkealaatuista heinää tuotetaan ja käytetään
omassa maakunnassa.

Toimenpiteet








Kehitetään hevosyrittäjyyttä ja siihen liittyvää palveluyrittäjyyttä,
kehitetään hevosalan yrittäjien liiketoiminta- ja laatuosaamista,
edistetään hevosalan yrittäjien ja työntekijöiden työhyvinvointia,
kehitetään hevosalan koulutuspalveluja sekä muita alaan liittyviä palveluja,
kehitetään hevosalan toimijoiden verkostoja,
edistetään eläinten hyvinvoinnin, ympäristön ja maisemanäkökohtien huomioimista
hevostaloudessa ja
edistetään korkealaatuisen heinän tuotantoa omassa maakunnassa.
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Lammas- ja vuohitalous

Nykytila

Tavoite 2020

Suomessa tuotettiin vuonna 2010 lampaanlihaa
0,79 miljoonaa kiloa, josta vajaa neljä prosenttia Keski-Pohjanmaalla. Kymmenessä vuodessa
lampaanlihantuotanto on Pohjanmaan ELYkeskuksen alueella kaksinkertaistunut. Ala
kiinnostaa tuottajia, uusia lampureita on aloittanut tuotannon ja myös luomutuotanto on lisääntynyt. Uusia lampoloita on rakennettu ja
tilakohtaista eläinmäärää nostettu. Viljelijöiden
ammattitaitoa on kehitetty hankekoulutuksen ja
neuvonnan avulla.

Lammastalouden merkitys Keski-Pohjanmaalla kasvaa nykyisestä. Sekä eläinmäärät
että tuotantomäärät kasvavat. Kuluttajien
lisääntyneen kysynnän myötä kotimaisen
lampaanlihan kysyntä jatkaa kasvuaan.
Lähiruuan arvostuksen nousu ja tuotannon
eettiset näkökulmat lisäävät lampaanlihan
kysyntää.

Alueella suosituin lammasrotu on alkuperäisrotu suomenlammas. Suomenlampaan lihakkuus on kehittynyt paljon jalostuksen myötä.
Jalostustyöllä on tärkeä sijansa jatkossakin.
Merkittävä tulonlähde monille keskipohjalaisille lampureille on maisemanhoito. Seudulla
on paljon alueita, joiden avoimena pitäminen
sopii erityisesti lampaalle. Maisemanhoito
palvelee myös maakunnan matkailua. Maisemanhoitokohteiden hoidon jatkuvuus mm.
saaristossa ja perinnebiotooppialueilla on turvattava jatkossakin.

Tuotanto on kannattavaa, maakunnassa on
jatkojalostusta ja tuotantoketju on tehokas
kauppaan saakka. Maakunnan alueella
toimii edelleen lammasteurastamo. Ympäristöhankkeissa lampaiden merkitys maisemanhoitajina on lisääntynyt. Lampaat ja
vuohet huomioidaan myös Green Care toiminnassa. Tilakoon kasvaessa viljelijöiden hyvinvointi on turvattu.

Maakunnassa sijaitsee merkittävä lammasteurastamo. Teuraskuljetuksia ja rahtitilauksia
tehdään myös muualle Suomeen. Teurastamo
alueella vakauttaa alueen lampurien toimintaa
ja vahvistaa toimitusmahdollisuuksia alueen
yrityksiin ja kuluttajille. Teurastamon toimintaedellytykset on turvattava tulevaisuudessakin.
Suomessa on kansallinen lammastalousstrategia, jonka tavoitteena on nostaa kotimaista
karitsanlihantuotantoa 50 % vuoteen 2015
mennessä.
Vuohitiloja oli vuonna 2010 Pohjanmaan ELYkeskuksen alueella 8 kappaletta. Vuohitilojen
mahdollisuudet maidontuotannossa ja lihantuotannossa on otettava huomioon jatkossakin.

Toimenpiteet




Lammastilojen kehityksen tukena toimii neuvontajärjestön tuotosseuranta; eläinaineksen
kehittäminen ja jalostuseläinten valinta tehdään punnituksia, mittauksia ja neuvontaa
apuna käyttäen,
lampurien kouluttaminen tehdään hanketoiminnan ja neuvonnan kautta (benchmarkkaus),
(pien)teurastamoiden ja muiden pienyritysten toimintaa tuetaan niin, että
viranomaismääräykset ja tarkastuskustannukset pysyvät kohtuullisina,
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viljelijöiden jaksaminen huomioidaan; eläinten ruokinta- ja käsittelyjärjestelmien
kehittäminen vaikuttaa viljelijöiden jaksamiseen ja sitä kautta eläinten hyvinvointiin,
lomituspalveluita kehitetään palvelemaan myös lammas/vuohitiloja; lomittajat
perehdytetään eläimiin ja lammas/vuohitilojen arkeen,
maisemanhoitoa tuetaan jatkossakin; mikäli EU-tuki loppuu, alueellinen /kansallinen tuki
turvaa toimintaa ja
lammas ja vuohi ovat monipuolisia tuotantoeläimiä; villan-, lihan-, maidon- ja
vuotientuotanto sekä terapiaeläinten pito mahdollistaa jatkojalostuksen, tuotekehityksen,
hoiva-alan (Green Care) ja matkailutoimialan kehittymisen.

Keski-Pohjanmaan maaseutustrategia 2020

36

4.2.2. Metsätalous

Nykytila

Tavoite 2020

Noin puolet Keski-Pohjanmaan metsätalousmaasta on suota, josta 70 % on ojitettu. Metsien
kasvunlisäyksestä kaksi kolmasosaa on ojituksen ansiota. Keski-Pohjanmaan metsien puuvaranto on noin 34 miljoonaa kuutiometriä, josta
38 % on suometsissä. Metsien kokonaiskasvu
on 1,6 miljoonaa kuutiometriä, josta suometsien
osuus on 41 %. Tästä syystä suometsien hoito
on elintärkeää Keski-Pohjanmaalla, jossa metsien kasvukunnosta on huolehdittu pääosin
hyvin.

Metsien hyödyntäminen
Puun käyttöä Keski-Pohjanmaalla lisätään.
Hakkuumahdollisuudet pystytään näin
hyödyntämään täysimääräisesti, luontoarvot huomioon ottaen. Ainespuun suurin
kestävä hakkuumäärä vuoteen 2020 ulottuvalla jaksolla on 1,0 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ainespuun hakkuiden ohella
lisätään metsäenergian käyttöä.

Keski-Pohjanmaan metsät ovat nuoria ja
mänty- ja koivuvaltaisia. Kasvatusmetsien
osuus on 59 % metsämaan pinta-alasta. Suurin
kestävä ainespuun hakkuumahdollisuus on ollut
0,9 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä
merkitsee kantorahatuloina ja puunhankintatyön arvona noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.
Metsien hakkuumahdollisuudet kasvavat nousujohteisesti, kun kasvatusmetsät varttuvat ja
tulevat uudistuskypsiksi. Vuoteen 2020 ulottuvalla jaksolla harvennushakkuutarve on kuitenkin edelleen suuri. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan
alueellisen metsäohjelman mukaiset metsänhoitotöiden työtarpeet Keski-Pohjanmaalla ovat
seuraavat (kaikki metsänomistajaryhmät):
Työlaji
Metsänviljely
Taimikon varhaisperkaus
Taimikonhoito
Nuoren metsän hoito
Kunnostusojitus
Metsätien perusparannus
Kasvatuslannoitus

Tavoite ha/v
2400
1000
3500
2500
3200
60
600

Metsäluonnon monimuotoisuutta Keski-Pohjanmaalla on ylläpidetty METSO-ohjelman
mukaisella metsiensuojelulla, joka perustuu
metsänomistajien vapaaehtoisuuteen ja täyden
korvauksen periaatteeseen. Monimuotoisuuden
kannalta tärkeiden elinympäristöjen suojelua on
rahoitettu KEMERA-varoista maksettavalla
ympäristötuella. Elinympäristöjen pysyvä suojelu on rahoitettu ELY-keskuksen luonnonsuojeluvaroista. Luonnonhoitohankkeissa on
panostettu erityisesti vesiensuojeluun.

Metsien hoito
Maakunnan metsien metsänhoidollista tilaa
parannetaan edelleen. Taimikonhoidossa
panostetaan erityisesti varhaishoitoon ja
luodaan siten edellytyksiä koneelliseen
taimikonhoitoon. Tavoitteena on, että varhaisperkaus tehdään vähintään 40 %:ssa
taimikoista. Varsinaista taimikonhoitoa
aikaistetaan ja se tehdään vähintään kerran
kiertoajassa. Siten vuotuinen taimikonhoitotarve on 3500 hehtaaria.
Vuotuinen ensiharvennustarve on keskimäärin 6000 hehtaaria ja myöhempien
harvennusten 3100 hehtaaria. Metsänuudistamisen laatua parannetaan puulajivalintaa, muokkaus- ja viljelymenetelmiä
kehittämällä sekä ottamalla käyttöön metsänhoidon omavalvonnan menetelmät.
Erityistä huomiota kiinnitetään suometsien
uudistamiseen. Laadukkaan taimi- ja siemenaineksen saanti turvataan. Työvoimapulan vuoksi kehitetään koneistutusta ja
siihen soveltuvien taimien tuotantoa. Koneistutuksen läpimurto edellyttää myös
kustannustehokkuuden parantamista.
Tavoitteena on siirtyä suometsien kokonaisvaltaiseen hoitoon, jolla voidaan parantaa kustannustehokkuutta. Suometsäalueet hoidetaan kerralla kuntoon siten, että
taimikonhoito, tarvittavat hakkuut, lannoitukset, ojalinjojen raivaus ja kunnostusojitus ketjutetaan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Metsänhoitopalvelujen saatavuudesta ja
kattavuudesta huolehditaan ja metsänomistajien investointivalmius metsänhoitoon pyritään säilyttämään.
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Osaaminen ja metsätalouden
kehittäminen
Ohjelmakaudella 2014-2020 vahvistetaan
metsäntutkimusta maakunnassa ja turvataan sen resurssit. Metsäntutkimuksella on
keskeinen rooli erityisesti pyrittäessä bioenergian mallimaakunnaksi. Tutkimuksen
vaikuttavuutta lisätään käytännön toimijoiden ja metsäntutkimuksen verkostoitumisella ja yhteistyöllä.
Metsänomistajien neuvonta- ja koulutuspalvelujen resurssit turvataan. Metsänomistajat tulevat tietoisiksi metsiensä hakkuu-, hoito- ja suojelumahdollisuuksista.
Tilakohtaisten metsäsuunnitelmien laatimista tehostetaan.
Metsätaloutta kehitetään ammattimaiseen
suuntaan. Metsälökokoa pyritään kasvattamaan nykyisestä noin 38 hehtaarista 60
hehtaariin. Metsänomistustapoja ja sukupolvenvaihdoksia edistetään ja kannustetaan passiivisia metsänomistajia myymään
metsätilojansa.
Metsätalouden harjoittamisen edellytykset
turvataan vaikuttamalla kaavoitukseen ja
muuhun maankäytön suunnitteluun. Metsäenergian terminaaliratkaisut ja niiden kytkeminen rautatiekuljetuksiin selvitetään ja
ainespuun puskurivarastointia edistetään.
Alempiasteisen tiestön, niin yksityisteiden
kuin yleisten teiden, kunnosta huolehditaan.
Metsäluonnon hoito
Keski-Pohjanmaan talousmetsien luonnon
monimuotoisuudesta huolehditaan METSO
-ohjelmaa toteuttamalla ja ohjaamalla
arvokkaimmat elinympäristöt pysyvään
suojeluun.
Metsien hiilensidontakyvystä huolehditaan
pitämällä metsät hyvässä kasvukunnossa.
Asianmukaisista
vesiensuojelutoimenpiteistä huolehditaan kaikkien metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä. Erityistä
huomiota kiinnitetään maanmuokkaus- ja
kunnostusojitusmenetelmiin
happamien
sulfaattimaiden alueella. Metsäammattilaisten ja metsänomistajien vesiensuojeluosaamista kehitetään.
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Metsien virkistyskäyttö
Metsät ovat keskipohjalaisille voimaantumisen lähde. Metsien käsittelyssä huomioidaan metsien muut käyttömuodot, joita
ovat esimerkiksi metsästys, marjastus,
sienestys, ulkoilu ja muu maastoliikunta.
Olemassa olevista luontopoluista ja -reitistöistä huolehditaan ja edistetään uusien
rakentamista. Metsäkulttuurin tallentamista
edistetään ja sitä tehdään tunnetuksi.

Metsien kehitysluokkajakauma
Uudistuskypsät
metsät
14 %

Aukeat alat
2%

Taimikot
26 %
Varttuneet
kasvatusmetsät
21 %

Nuoret
kasvatusmetsät
37 %

Kuva 7. Metsien kehitysluokkajakauma Keski-Pohjanmaalla.

Keski-Pohjanmaan maakunnan avaintulosmittarit vuoteen 2020
Ainespuun hakkuukertymä
1 000 000 m3
Metsäenergian käyttö (kannot, hakkuutähde, pienpuu)
270 000 m3
Metsätalouden puhdas tuotto
80 €/ha
Uudistushakkuiden pinta-ala
2 700 ha
Harvennushakkuiden pinta-ala
9 100 ha
Taimikonhoidon pinta-ala
3 500 ha
Kunnostusojituksen pinta-ala
3 200 ha
Metsätien perusparannus
60 km
Hiilinielu
0,6 milj.tn. CO2-ekv.

Toimenpiteet
Hakkuumahdollisuuksien turvaaminen
 puretaan ensiharvennusrästit ja harvennushakkuut tehdään ajallaan,
 hoidetaan taimikot oikea-aikaisesti, panostaen erityisesti varhaishoitoon,
 huolehditaan suometsien hoidosta ja
 pidetään alempiasteinen tiestö kunnossa.
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Metsätalouden kannattavuuden parantaminen
 kehitetään metsien omistusrakennetta:
 perustamalla ja laajentamalla yhteismetsiä,
 kasvattamalla metsälöiden kokoa,
 edistämällä metsätilojen sukupolvenvaihdoksia ja
 edistämällä metsätilamarkkinoita,
 edistetään metsänomistajien välisiä yhteishankkeita,
 kasvatetaan käsittelykuvioiden kokoa,
 kehitetään aines- ja energiapuun kuljetuslogistiikkaa,
 kannustetaan metsänomistajia sähköisten palvelujen käyttöön,
 edistetään metsänhoitotöiden koneellistamista,
 varmistetaan laadukas metsänuudistamistulos jalostetulla taimi- ja siemenaineksella,
 lisätään tilakohtaisten metsäsuunnitelmien kattavuutta ja
 tehostetaan metsänhoitotöiden omavalvontaa.
Metsiin perustuvien elinkeinojen kehittäminen
 kehitetään uusia palveluita metsänomistajille,
 kehitetään uutta metsävaroja ja -luontoa hyödyntävää liiketoimintaa (esimerkiksi
ekosysteemipalvelut) ja
 turvataan maankäytön suunnittelulla metsätalouden toimintaedellytykset.
Metsäosaamisen kehittäminen
 edistetään osaavan työvoiman saantia ja metsänomistajien omatoimista metsänhoitotyötä,
 kehitetään metsäntutkimusta vastaamaan Keski-Pohjanmaan biotalouden haasteisiin,
 ylläpidetään metsäammattilaisten osaamista ja varmistetaan uuden tiedon saanti,
 turvataan metsäopetuksen (ml. aikuiskoulutus) säilyminen,
 turvataan metsänomistajien neuvontapalvelujen saatavuus,
 lisätään lasten ja nuorten metsätietoisuutta ja
 parannetaan päättäjien maankäyttöön liittyvää osaamista.
Suojelu, virkistys ja ympäristön tilan parantaminen
 hillitään ilmastonmuutosta pitämällä metsät kasvukunnossa,
 toteutetaan METSO-ohjelmaa,
 edistetään metsien virkistyskäyttöä,
 parannetaan vesistöjen tilaa huolehtimalla vesiensuojelusta metsien käsittelyssä,
 vähennetään happamien sulfaattimaiden vesistöhaittoja ja
 edistetään metsäkulttuuria.
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5.2.3. Muut alkutuotannon alat

Turkistalous

Nykytila

Tavoite 2020

Keski-Pohjanmaan alueelta tulee noin neljännes
koko maan turkistuotannosta. Tällä hetkellä
laajan Keski-Pohjanmaan alueella toimii noin
300 turkistilaa, joka on yli 30 % koko maan
turkistiloista. Alueella tuotetaan vuodessa noin
350 000–400 000 minkinnahkaa ja yhteensä
450 000–500 000 ketun ja suomensupin nahkaa. Myyntikaudella 2011-2012 arvioidaan
koko maan myytyjen turkisnahkojen arvon
nousevan noin 400 miljoonaan euroon, mistä
Keski-Pohjanmaan osuus on noin 100 miljoonaa euroa. Turkiselinkeinon saamat tulot muodostuvat lähes kokonaan vientituloista, kun taas
tuotantoon käytetyt panokset ovat pääosin
kotimaisia. Tuotantomäärät ovat tilalukumäärän
lievästä laskusta huolimatta pysyneet viime
vuosina ennallaan, ja tilojen määrän lasku on
tasaantunut.

Turkiselinkeinon imago on hyvä. Kaikki
turkistilat on sertifioitu. Toimiva sertifiointijärjestelmä varmistaa turkiselinkeinon
läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä.

Turkistuotanto työllistää Suomessa noin 17 500
henkilöä suoraan ja välillisesti (MTT 2010).
Keski-Pohjanmaalla ala työllistää noin 3500 4000 henkilöä.
Turkistiloista noin 80 % on sertifioitu. Vuosien
2007-2011 aikana turkiselinkeinossa tehtiin
mittavia investointeja, jotka liittyivät lakisääteisiin häkkimuutoksiin sekä tilojen siirtämiseen
pois pohjavesialueilta. Minkkien plasmasytoositaudin vastustaminen eteni Keski-Pohjanmaalla merkittävästi.
Turkiselinkeinon kehittämisessä tehdään tiivistä
maakuntien välistä ja valtakunnallista yhteistyötä. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n Kannuksen yksikkö tekee
turkiseläintutkimusta yhteistyössä Kannuksen
Tutkimustila Luova Oy:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikkö on maan ainoa
suomenkielinen turkisyrittäjiä kouluttava oppilaitos ja Yrkesakademin i Österbotten Vaasassa
tarjoaa turkisalan koulutusta ruotsin kielellä.
Centria ammattikorkeakoulun Kokkola-Pietarsaaren yksikössä voi suorittaa turkistuotteiden
jatkojalostukseen liittyviä englanninkielisiä
opintoja. Lisäksi Centria ammattikorkeakoulu
kehittää turkisalan jatkojalostusta yhteistyössä
kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Keski-Pohjanmaalla toimii kaksi erillistä
neuvonta-aluetta, joiden toiminta on tuottajajärjestöjen, rehukeskusten ja alueen kuntien vas

Keski-Pohjanmaalla on vuonna 2020 vahva
turkisalan osaamiskeskittymä: elinvoimaisia ja kehittyviä turkistiloja, turkisnahkoja
jatkojalostavia yrityksiä sekä korkeatasoista alan tutkimusta, koulutusta ja neuvontaa. Laajan Keski-Pohjanmaan alueella
turkistilojen määrä lisääntyy 20 - 25 %, ja
vuonna 2020 turkistiloja on alueella 350 400 kappaletta. Turkistilojen yksikkökoko
kasvaa nykyisestä. Tuotantomäärät nousevat ja alueella tuotetaan noin 800 000
minkinnahkaa ja noin 800 000 ketun/
suomensupinnahkaa vuodessa. Turkisalan
jatkojalostusyrittäjyys on lisääntynyt.
Turkiselinkeino työllistää Keski-Pohjanmaalla suoraan ja välillisesti 5000–6000
henkilöä. Huomattava osa työpaikoista on
ympärivuotisia. Turkistuotannon kannattavuus, nahan laatu sekä eläinten terveys ja
hyvinvointi ovat Keski-Pohjanmaalla maailman kärkeä. Turkisyrittäjät ovat osaavia
ja koulutettuja. Hyvin toimivat lomitusjärjestelmä ja työterveyshuolto edistävät
tuottajien hyvinvointia.

Turkisalalla on ammattitaitoista työvoimaa
ja ala houkuttelee nuoria yrittäjiksi ja
työntekijöiksi. Alalle tulee uusia yrittäjiä
myös muista elinkeinoista. Alueen
työvoimaresursseja
on
pystytty
hyödyntämään, ja odotettavissa olevan
työvoimapulan vuoksi alalle koulutetaan
myös ulkomaista työvoimaa. Turkisalan
lomitusjärjestelmä on toimiva ja pääosa
lomituksesta
tapahtuu
kunnallisen
lomituksen kautta. Alueella toimii myös
turkisalan varamiespalveluyrityksiä, jotka
välittävät
ammattitaitoista
työvoimaa
turkistiloille niin lomitukseen kuin sesonkija rakennustöihin.
Turkistilojen ympäristövaikutukset lähen-
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tyvät nollatasoa. Tuotantoaluekohtaiset tai
tilakohtaiset biokaasulaitokset ovat yleistyneet ja osa turkistiloista on energiaomavaraisia. Rehusekoittamojen energiaomavaraisuus on noussut merkittävästi nykyistä
korkeammaksi. Turkistilojen ravinnekiertoa on kehitetty koko ketjun osalta. Kompostin jalostusastetta on nostettu ja siitä
saadaan lannoitetta, jolla on kaupallinen
arvo.
Turkiselinkeinolla on laajassa käytössä
eläinten terveydenhuoltojärjestelmä ja toimintamalli turkiseläinten keskitetyn ja valvotun jalostuksen kehittämiseksi. KeskiPohjanmaalla on eläinten jalostusta kehittävän ja laadukasta eläinainesta välittävän
turkisalan jalostusorganisaation toimipaikka.
Turkistilojen tuotantoteknologia on kehittynyttä. Suurimmalla osalla tiloista on
automaattinen ruokintajärjestelmä sekä
automaattinen koneellinen lannanpoisto.
Alueella toimii minkinnahkontakeskuksen
ohella ketunnahkontakeskuksia, jotka tarjoavat
nahkontapalvelua
yksittäisille
tiloille.

Toimenpiteet















Levitetään turkiselinkeinosta ajantasaista tietoa,
edistetään sukupolvenvaihdoksia ja uusien yrittäjien saamista alalle,
kartoitetaan uusia alalle soveltuvia tuotantoalueita sekä mahdollisia muilta
eläintuotantosekto reilta vapautuvia tiloja,
tuodaan turkiselinkeinoa esille ammattialana nuorisolle,
huolehditaan turkisalan koulutustarjonnasta,
kehitetään turkisyrittäjien talous- ja yritysjohtamisosaamista,
lomituskoulutusta kehitetään niin, että se houkuttelee ammatissa jo toimivia lomittajia, ja
tarvittaessa hankitaan opiskelijoita ulkomailta,
edistetään ammattitaitoisen kausi- ja lisätyövoiman saatavuutta mm. kehittämällä
varamiespalvelujärjestelmää / työvoimapörssiä,
edistetään tuotantokapasiteetin lisärakentamista,
kehitetään ja toteutetaan tila- tai aluekohtainen mallijärjestelmä biokaasulaitokselle, jota
voidaan kopioida eri tuotantoalueille ja muillekin eläintuotantolaitoksille,
edistetään turkisalan jatkojalostusyrittäjyyttä, designia, tuotekehitystä ja vientiä,
kehitetään eläinten jalostusjärjestelmää turkisalalle,
kehitetään uusia tuotantomalleja (kettuhotelli), uutta tuotantoteknologiaa sekä kettujen
kiimanseurantaan ja siemennykseen liittyvää teknologiaa ja
edistetään kettunahkontakeskuksen perustamista.
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Riistatalous

Nykytila

Tavoite 2020

Suomessa on noin 300 000 metsästyskortin
haltijaa. Väkilukuun suhteutettuna metsästäjien
määrä on Suomessa korkea ja erityisesti naismetsästäjien osuus on viime vuosina noussut.
Metsästys on kaikkien ulottuvilla olevaksi
luonnonkäyttömuodoksi. Metsästämällä saadaan vuosittain yli 10 miljoonaa kiloa puhdasta
kotimaista riistalihaa.

Keski-Pohjanmaan riistakannat säilyvät
monipuolisina ja elinvoimaisina. Metsästys
on edelleen yksi merkittävimmistä vapaaajanviettotavoista. Metsästysmatkailu- ja
riistatarhausyrittäjien
määrä
KeskiPohjanmaalla kasvaa ja metsästysoikeuden
hyödyntäminen yrittäjälähtöisessä toiminnassa on mahdollistettu. Metsästystä ja
riistataloutta harjoitetaan eettisesti ja vastuullisesti. Maakunnassa jalostetaan riistatuotteita.

Riistatalouden yhteiskunnallinen merkitys tulee
riistalihan taloudellisen arvon lisäksi sosiaalisen
arvon ja ekosysteemipalveluiden kautta. Metsästäjien vapaaehtoisen riistanhoitotyön merkitys on suuri. Metsästysseuratoiminnalla
parannetaan myös yhteisöjen vireyttä ja kyläläisten yhteenkuuluvuutta.
Alan haasteita ovat mm. metsästäjien ikääntyminen, maaseudun väestön väheneminen sekä
maanomistajien ja metsästysmatkailuyrittäjien
näkemysten yhteensovittaminen. Petoeläinten
kasvava määrä on uhka riistatarhaukselle, mutta
samalla mahdollisuus lisätä metsästettävien
lajien valikoimaa. Metsästysmatkailupalveluiden kysyntä on nousemassa. Metsästysmatkailun päämotiivina on metsästys, mutta myös
alueen luonnolla ja kulttuurilla on elinkeinolle
tärkeä merkitys. Metsästysmatkailu tarjoaa
mahdollisuuden laajentaa alueen matkailusesonkia ja matkailutarjontaa.
Keski-Pohjanmaan luonto tarjoaa hyvän
elinympäristön mm. hirvelle, metsäpeuralle ja
metsäkanalinnuille. Keski-Pohjanmaalla harjoitetaan fasaanin ja villisian tarhausta ja riistatalousyrittäjyydellä on kasvumahdollisuuksia.
Metsästysmatkailu on osa luontomatkailua ja se
tapahtuu perinteisen suomalaisen metsästys- ja
eräkulttuurin hengessä, sosiaalisesta kestävyydestä ja luonnosta huolehtien.

Toimenpiteet










Turvataan riistan elinympäristöt ja metsästysmahdollisuudet riittävän suurilla ja
yhtenäisillä metsästyskäytössä olevilla luontokohteilla,
mahdollistetaan riistalle sopivien metsäkuvioiden muotoutuminen,
kehitetään metsästäjien ja riista-alan yrittäjien osaamista koulutuksella ja neuvonnalla,
edistetään riista-alan yrittäjien sekä muiden palvelualan yrittäjien verkostoitumista,
haetaan hyviä käytäntöjä riista-alan yrittäjyyden kehittämiseen verkostoitumalla
kansainvälisesti
huolehditaan tasapainoisesta petoeläin- ja riistakannan suhteesta
huolehditaan retkeilyreitistöjen ja autiotupaverkostojen kunnosta
edistetään riista-alan teurastamo- ja jatkojalostustoimintaa
kehitetään maanomistajien, metsästysseurojen ja metsästysyrittäjien välille toimivaa
metsästysoikeuden vuokrauksen ja riistanhoidon sopimusmallia ja edistetään käytäntöä
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Kalatalous

Nykytila

Tavoite 2020

Keski-Pohjanmaan kalavedet koostuvat merestä, Lesti-, Perho- ja Kalajoesta sekä pääasiassa vesistöalueiden keski- ja yläjuoksulla
sijaitsevista järvistä. Parin viimeisimmän vuosikymmenen aikana Keski-Pohjanmaan joki- ja
järvivesillä on korjattu vesistörakentamisen
jälkiä lukuisin kalataloudellisin kunnostuksin.
Perhonjokeen on rakennettu kalatie ja Lestijokeen sellainen on suunnitteilla. Taloudellisesti
tai luonnontaloudellisesti arvokkaimpien kalakantojen tilaa on pyritty kohentamaan mittavin
velvoite-, tuki- ja kotiutusistutuksin. Maakunnan jokiraputalous on kärsinyt toistuvista
rapukadoista.

Huolimatta ympäristön tilan muutoksista
(ilmasto, hyljekannat) ja lohen suojelutoimista Keski-Pohjanmaan kalavedet tarjoavat hyvät mahdollisuudet harjoittaa ammattimaista kalastusta elinkeinona sekä
meri- että sisävesialueella. Kalastuksesta ja
sen oheispalveluista saa elantonsa kalanjalostuksen lisäksi myös joukko matkailukalastusyrittäjiä ja kalastusoppaita.

Keski-Pohjanmaan rannikolla on noin 70
rekisteröitynyttä ammattikalastajaa. Useimmille
heistä kalastus ei kuitenkaan ole pääelinkeino.
Saalis koostuu pääosin silakasta (80 tn/v),
siiasta (33 tn/v) ja lahnasta (30 tn/v), mutta
myös nahkiainen, taimen, muikku, made ja lohi
ovat taloudellisesti merkittäviä pyynnin kohteita. Suomukalojen kuten ahvenen, särkikalojen ja kuhan saalismäärät ovat viime vuosina
nousseet. Keski-Pohjanmaan sisävesialueella on
muutama ammattimaisesti kalastava yrittäjä.
Heidän ansionsa pohjautuvat pitkälti muikunkalastukseen (saalis noin 15 tn/v). KeskiPohjanmaalla ei ole elinkeinoksi katsottavaa
kalanviljelytoimintaa, mutta alueella toimii
puolenkymmentä vireää kalanjalostusyritystä.

Kalastus on edelleen yksi merkittävimmistä
vapaa-ajan viettotavoista Keski-Pohjanmaalla ja se on kauniiden ja hyvässä tilassa
olevien vesistöjen ansiosta yksi KeskiPohjanmaan hyvinvointitekijöistä.

Kotitarvekalastus on väistymässä ja vapakalastus lisääntymässä. Keski-Pohjanmaalla on noin
15 000 kalastavaa kotitaloutta. Vapavälinein
kalastaville kertyi noin 271 000 ja kotitarpeiksi
kalastaville noin 150 000 kalastuspäivää.
Vapaa-ajankalastuksen saalis koostui pääosin
ahvenesta ja hauesta. Nuorten kalastusharrastuksen lisäämiseen on kiinnitetty erityistä
huomiota.

Toimenpiteet







Parannetaan veden ja vesiympäristöjen tilaa ja laatua vesienhoitosuunnitelmilla ja niihin
liittyvillä toimenpiteillä,
kohennetaan kalakantojen tilaa elin- ja lisääntymisaluekunnostuksilla, vaellusesteitä
poistamalla, kalastuksen säätelyllä ja istutustoiminnalla,
kehitetään kalastusmahdollisuuksia ja lupajärjestelmiä siten, että ne mahdollistavat
vaivattoman kalaan pääsyn niin harrastus- kun elinkeinokalastajalle sekä alan yrittäjille,
pidetään yllä piensatamien infraa,
kehitetään saalishuippuja hyödyntävää markkinointijärjestelmää ja
oman maakunnan kalaa hyödynnetään merkittävässä määrin ravintona niin julkisissa
laitoksissa kuin yrityksissä.
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Luonnontuoteala

Nykytila

Tavoite 2020

Luonnontuoteala käsittää luonnonmarjoihin, sieniin ja -yrtteihin sekä muihin luonnonkeruutuotteisiin liittyvän toiminnan. Vaikka
luonnontuotealan yritystoiminta on KeskiPohjanmaalla vielä verrattain vähäistä, alalla on
runsaasti kasvupotentiaalia ja kiinnostus alan
laajempaan kehittämiseen on virinnyt. Luonnontuotealan aktivointi Keski-Pohjanmaalla
aloitettiin vuonna 2012 valtakunnallisella
hankeyhteistyöllä, ja yhteistyöverkostoja on
rakennettu myös mm. Kiinaan.

Luonnontuotealalle on syntynyt uusia yrityksiä sekä uutta tuote- ja palvelutarjontaa.
Luonnontuotealan liiketoiminnan laajuus ja
kannattavuus sekä tuotteiden vienti ovat
lisääntyneet. Luonnontuotteiden markkinat
ja mahdollisuudet tunnetaan sekä raakaaineita hyödynnetään innovatiivisesti ja
tehokkaasti kestävän kehityksen mukaisesti. Maakunnassa on osaavia luonnontuotealan toimijoita ja yrittäjiä, jotka toimivat aktiivisessa yhteistyössä alueellisesti ja
aluerajojen yli sekä kansainvälisiä verkostoja hyödyntäen.

Luonnontuotealan yrittäjyyden kasvunäkymät
perustuvat kuluttajien ympäristötietoisuuden ja
terveysajattelun lisääntymiseen sekä kasvavaan
tutkimustietoon luonnontuotteiden erityisominaisuuksista. Keski-Pohjanmaalla on runsaasti
puhdasta luontoa ja luonnon raaka-ainevaroja.
Keski-Pohjanmaalta löytyy myös vahvat tutkimus-, kehittämis- ja koulutusrakenteet luonnontuotealan kehittämiseen. Toimivat logistiset
yhteydet sekä viljely- ja jalostusosaaminen
luovat hyvät lähtökohdat luonnontuotealan
yrittäjyyden edistämiseen ja kasvattamiseen.
Keski-Pohjanmaalta löytyy mm. soveltavan
kemian, metsäkemian sekä tuotantoteknologian
erityisosaamista, joita voidaan hyödyntää luonnontuotteiden jatkojalostuksessa. Lisäksi maakunnan vahva kotieläintalous sekä alueen kansanlääkinnällinen perinnetieto tarjoavat pohjan
ihmisten ja eläinten hyvinvointituotteisiin ja palveluihin liittyvälle kehitystyölle.

Toimenpiteet








Tiedotetaan luonnontuotealan mahdollisuuksista,
edistetään uusien yritysten ja tuotteiden syntymistä,
tuetaan tuotteistamiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä,
edistetään alan yrittäjien koulutusta ja neuvontaa,
tehostetaan verkostoitumista ja yhteistyötä mm. Luonnontuotealan teemaryhmän ja
Luonnontuotealan kehittämiskonsortion sekä näiden valtakunnallisten verkostojen kanssa,
edistetään luonnontuotealan yhteistyötä muiden toimialojen, esimerkiksi matkailu-,
hyvinvointi- ja Green Care -alojen kanssa ja
edistetään luonnontuotealan kansainvälistymistä.
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5.2.4. Uusiutuva energia
Suomen energiankulutuksesta noin neljännes tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä ja vielä
lähes puolet fossiilisilla polttoaineilla. Suomen muuttaminen hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi
edellyttäisi luopumista fossiilisista polttoaineista ja turpeen energiakäytöstä. EU:n tavoite on
nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä,
mikä näkyy selvästi uuden ohjelmakauden painotuksissa. Suomen tavoitteena on uusiutuvien
energiamuotojen osuuden lisääminen 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020
mennessä.
Keski-Pohjanmaalla kulutetaan muun Suomen tavoin verrattain runsaasti energiaa asukasta
kohti, mikä johtuu alueen luontaisista ominaisuuksista (kylmä ilmasto, pitkät etäisyydet),
energiaintensiivisestä teollisuudesta ja elintasoon liittyvistä tekijöistä (mm. asumisväljyys ja
autoilun runsaus). Toisaalta alueen runsaat energiavarat ovat mahdollistaneet
energiantuotannon alueen omien tarpeiden lisäksi myös muualle Suomeen. Paikallisten
energiavarojen
hyödyntämisen
ansiosta
alueen
erityispiirteenä
on
korkea
energiaomavaraisuus. Alueella on runsaat metsä- ja turvevarat, joita on jo pitkään hyödynnetty
teollisuuden, yhdyskuntien ja maaseudun energiahuollossa. Maakunnan voimakas karja- ja
turkistalous tuottaa runsaasti kotieläinlantaa, jota voidaan hyödyntää biokaasun tuotannossa.
Energiasektori nähdään Keski-Pohjanmaalla kaivosteollisuuden ohella alana, johon liittyy
merkittävää kehittämispotentiaalia. Viime vuosiin saakka energiatalouden kehittäminen on
painottunut metsäenergiaan. Tuuli-, aurinko- sekä maa- ja kalliolämmön hyödyntämisessä on
runsaasti uusia mahdollisuuksia. Kiinteistökohtaiset maa- ja ilmalämpöpumppuratkaisut ovat
yleistyneet voimakkaasti 2000-luvulla. Hyödyntämättömiä mahdollisuuksia on myös jätteen,
biokaasun ja teollisuuden sivuvirtojen energiakäytössä. Maakunnan litiumvarannot antavat
mahdollisuuksia energian varastointiin liittyvien materiaalien ja teknologioiden (esim.
litiumakut) kehittämiseen.
Energiantuotannon ilmastopäästöt syntyvät raaka-aineiden hankinnasta ja niiden käytöstä.
Ilmastopäästöjen suhteen Keski-Pohjanmaan energiateollisuuden vahvuutena on runsas
puubiomassan hyödyntäminen, heikkoutena turpeen energiakäyttö.
Metsäenergia

Nykytila

Tavoite 2020

Bioenergia on biomassasta valmistetuilla biopolttoaineilla tuotettua energiaa. Biopolttoaineet voivat olla kiinteitä, kuten hake, nestemäisiä, kuten liikennepolttoaineina käytettävät
etanoli ja biodiesel, tai kaasumaisia. Suomen
hallitus on asettanut tavoitteekseen metsäbiomassan energiakäytön lisäämisen nykyisestä 5
miljoonasta kuutiometristä 13,5 miljoonaan
kuutiometriin vuoteen 2020 mennessä.

Keski-Pohjanmaa on jo edelläkävijä bioenergian hyödyntäjänä ja se kehittyy mallimaakunnaksi EU:n tasolla. Tavoitteena on
hyödyntää ja jalostaa metsäenergia mahdollisimman pitkälle omassa maakunnassa
siten, että energiaomavaraisuus kasvaa.
Energiapuun käyttö lisääntyy 270 000 m3:n
tasolle vuoteen 2020 mennessä. Metsäenergian ohella lisätään biokaasun tuotantoa.

Kannoista, hakkuutähteestä ja pienpuusta
koostuva metsäenergiapotentiaali on KeskiPohjanmaalla noin 250 000 kuutiometriä vuodessa. Vuonna 2011 maakunnan omista metsistä korjattiin energiapuuta noin 195 000 m3.
Metlan tilastoima polttopuun käyttö oli yhteensä 235 200 m3, josta pienkiinteistöjen
osuus oli noin puolet. Lisäksi poltettiin purua ja
kuorta 62 000 m3.

Kuntakeskusten metsäenergiaa käyttävät
lämpölaitokset ovat saaneet uusia kaukolämpöasiakkaita.
Kaukolämpöverkoston
ulkopuoliset julkiset rakennukset ja maatilat lämpiävät bioenergialla. Erityisesti
pien–CHP-tuotanto on lisääntynyt. Sahat
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Maakunnan suurin metsäenergian käyttäjä on
Kokkolan Voima, ja jokaisessa kuntataajamassa
on jokin merkittävä metsäenergian ja turpeen
käyttäjä. Osuustoiminta on Keski-Pohjanmaalla
tyypillistä myös metsäenergian tuotannossa.
Kälviän,
Lohtajan
ja
Lestijärven
energiaosuuskunnat omistavat lämpölaitoksensa
itse ja myyvät lämpöä kunnalle. Halsuan ja
Perhon energiaosuuskunnilla on päävastuu
kuntien
omistamien
lämpölaitosten
metsäenergian hankinnasta. Kuntien omistamat
laitokset
käyttävät
muissa
kunnissa
puupolttoaineita ja turvetta.
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käyttävät tuottamansa kuoren ja purun
CHP-laitoksissaan.
Kokkolan
uusilla
asuntoalueilla ensimmäiset ekokorttelit
tuottavat kaiken tarvitsemansa energian
metsä- ja bioenergialla. Tuhka käytetään
rakeistettuna suometsien lannoitteeksi.
Metsäenergian jalostusarvo on noussut
hukkalämmöllä tapahtuvan hakkeen kuivaamisen sekä puun kaasutukseen perustuvien jalostusprosessien ansiosta. Energian
tuottamiseen keskittyvät maaseutuyritykset
tuottavat metsäenergialla ja biokaasulla
tuotettua sähköä valtakunnan verkkoon.
Hybridiratkaisut (tuuli, aurinko, biokaasu)
ovat käytössä.
Metsäenergiaan perustuva liiketoiminta ja
metsäpalveluyrittäjyys menestyvät. Metsäenergian tuotannon arvo kasvaa mahdollistaen energiayrittäjien ammattikunnan
kehittymisen.
Metsäenergiayrittämisen
kannattavuus on parantunut. Alueen tutkimus ja koulutus tukevat energiaelinkeinoja.

Toimenpiteet
Lisätään metsäenergian käyttöä
 edistämällä hajautettua energiantuotantoa ja hybridituotantoa,
 parantamalla metsäenergiamarkkinoiden toimivuutta,
 vaikuttamalla maankäytön suunnitteluun,
 lisäämällä metsänomistajien tietoisuutta metsäenergian mahdollisuuksista,
 edistämällä maatilojen ja maaseutuyritysten energialaskelmien tekemistä ja
 hyödyntämällä täysimääräisesti maakunnalle ohjatut tukivarat ja mahdollisuudet
syöttötariffiin.
Parannetaan metsäenergian tuotannon kannattavuutta ja toimitusvarmuutta
 kehittämällä metsäenergian korjuumenetelmiä ja kuljetuslogistiikkaa,
 perustamalla metsäenergiaterminaaleja,
 kehittämällä hakkeen keinokuivausta ja
 vahvistamalla yrittäjien liiketoimintaosaamista.
Lisätään bioenergia-alan toimijoiden osaamista
 luomalla bioenergia-asiantuntijaverkosto,
 viemällä alan tutkimustieto käytäntöön ja
 edistämällä metsäenergia-alan neuvontaa ja koulutusta.
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Biokaasu

Nykytila

Tavoite 2020

Biokaasun tuotanto perustuu orgaanisen aineen
hajoamiseen hapettomassa ympäristössä. Biokaasureaktoriin syntyy prosessin lopputuotteina
tavoitellun metaanin ohella muina kaasuina
mm. hiilidioksidia ja rikkivetyä. Prosessijäännöksen käyttöominaisuudet viljelykasvien
lannoituksessa ovat paremmat kuin käsittelemättömän lannan. Biokaasuprosessi vähentää
eläinlietteen veden määrää ja siten pelloille
kuljetettavan lietteen määrää.

Maakunnassa tuotetaan biokaasuenergiaa
25 GWh/vuosi.

Suomessa maatilakohtaisten biokaasulaitosten
rakentamista hidastaa se, että ne on jätetty
uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmän
ulkopuolelle niiden pieneen kokoon vedoten.
Tämä tarkoittaa sitä, että niiden tuottamasta
sähköstä ei makseta korotettua takuuhintaa.
Biokaasuenergian käyttö maakunnan alueella
on vähäistä, vaikka teoreettinen biokaasupotentiaali on suuri. Maakunnan hyödynnettävissä
oleva biokaasupotentiaali noin 72 GWh/a
sisältää eläinlietteen, peltobiomassan ja kaatopaikkakaasun. Keski-Pohjanmaan bioenergiaohjelma 2007-2013 laskelmien mukaan pelkästään nauta- ja sikakarjan sekä turkiseläinten
lannasta on hyödynnettävissä on noin 9 GWh/a.
Vuoden 2012 arvioitu biokaasuenergian tuotanto on 5 GWh/a, kun maakuntaohjelman
tavoite vuoden 2013 biokaasutuotannolle oli
asetettu 25 GWh/a.

Toimenpiteet




Edistetään eläinten lannan käyttöä biokaasutuotannossa,
edistetään alan tutkimusta ja koulutusta osana uusiutuvan energian kehittämistä ja
edistetään alan yrittäjyyttä.
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Geoenergia

Nykytila

Tavoite 2020

Geoenergialla tarkoitetaan maa- ja kallioperästä
hyödynnettävää lämmitys- ja viilennysenergiaa.
Keski-Pohjanmaalla geoenergian hyödyntäminen erityisesti pientalojen lämmitysenergian
tuotannossa on kasvanut voimakkaasti, kuten
muuallakin maassa. Suurempien geoenergiaa
hyödyntävien kiinteistöjen tai pientaloalueiden
suunnittelu ja toteutus on alkamassa. Joitakin
kohteita on jo toteutettu tai ne ovat toteutusvaiheessa. Geoenergiaa sovelletaan usein hybridiratkaisuissa, jolloin saavutetaan usein optimoitu
ja tehokas lopputulos. Uusilla tutkimusmenetelmillä voidaan tuottaa tehokkaasti uutta tietoa
kaavoituksen, maankäytön suunnittelun ja
rakentamisen tueksi.

Keski-Pohjanmaan geoenergia-atlas on
käytössä kaavoituksen ja maankäytön
suunnittelussa. Geoenergian uusia käyttösovelluksia tutkitaan aktiivisesti erityisesti
teollisuuden tarpeet huomioiden. Geoenergia on merkittävä energiamuoto kiinteistöjen viilennyksessä ja lämmityksessä. Erityisesti suurkiinteistöjen lämmön ja kylmän
tuotannossa geoenergian merkitys on lisääntynyt. Geoenergiaa hyödynnetään
hybridiratkaisuissa yhdistämällä se muihin
energianlähteisiin.

Toimenpiteet





Huomioidaan geoenergia-atlaksen tiedot maakunta- ja yleiskaavoituksessa,
parannetaan geoenergiamittausten ja -mallinnusten käyttöä kaavoituksen tukena,
optimoidaan maa- ja kallioperän käyttö sekä rakennusalustana että energian lähteenä ja
tuetaan geoenergiaan liittyvää tutkimusta ja teknologian kehittämistä.
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Tuulienergia

Nykytila

Tavoite 2020

Tuulen valjastaminen energian tuotantoon on
voimakkaassa kasvussa koko maassa. Useita
tuulivoimapuistoja (>10 tuulimyllyä) on suunnitteilla Keski-Pohjanmaan alueelle. KeskiPohjanmaan liitto valmistelee Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaihekaavaa, jolla
ohjataan mannertuulivoiman sijoittumista maakunnan alueella. Kokkolan suurteollisuusalueen
edustalle on esitetty tuulivoima-alue KeskiPohjanmaan 2. vaiheen maakuntakaavassa ja
alueella on tuulivoimahanke käynnissä.

Keski-Pohjanmaan alueen tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet on tunnistettu
teknistaloudelliset ja ympäristötekijät huomioiden. Tuulivoimatuotanto lisääntyy
sekä tuulivoimapuistoina, pienissä yksiköissä että pienyrityksinä. Tuulivoimayrittäjyyden kynnys on alentunut. Alueelle on
syntynyt tuulivoimalaosuuskuntia tai yhtiöitä paikallisten maanomistajien toimesta.

Keski-Pohjanmaalla on hyvät edellytykset
tuulivoimatuotantoon. Alueella asutus ja muut
toiminnot ovat harvemmassa kuin ns. ruuhkaSuomessa. Pohjanlahden tuulet vaikuttavat
suosiollisesti rannikolla ja toisaalta tuulisia
alueita löytyy manneralueeltakin. Keski-Pohjanmaalla on paljon potentiaalisia yrityksiä,
jotka voisivat toimia tuulivoima-alan toimijoina. Alueella on lisäksi mm. metalliteollisuuden, sähköalan, suunnittelun ja konsultoinnin,
maanrakennusalan, tuotannon ja kunnossapidon
yrityksiä, jotka voivat osallistua tuulivoiman
rakentamiseen.

Toimenpiteet





Kaavoituksella tuetaan ja ohjataan tuulivoiman sijoittumista,
edistetään tarvittavan tiestön ym. infran rakentumista,
edistetään kotimaisen ja ulkomaisen pääoman sijoittumista hankkeisiin ja
aktivoidaan paikallisia toimijoita tuulivoiman rakentamiseen.
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5.2.5. Muut elinkeinot
Puutuoteala

Nykytila

Tavoite 2020

Rakennusmateriaalien valinnalla voidaan edistää hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista.
Puurakentamisen hiilidioksidipäästöt ovat negatiiviset, sillä puu materiaalina sitoo hiilidioksidia pitkäksi aikaa talojen rakenteisiin.

Keski-Pohjanmaa on puurakentamisen
mallimaakunta, jossa panostetaan rakentamisen laatuun. Kaavaratkaisut edistävät
puurakentamisen kasvua taajamissa ja
maaseudulla. Puun jalostusaste on noussut
ja suuri osa puuraaka-aineesta hyödynnetään omassa maakunnassa. Puutoimialalle
on tullut uusia menestyviä yrityksiä ja
yritysten koko on kasvanut. Uusia tuote- ja
palvelukokonaisuuksia on syntynyt. Puurakentamista toteutetaan maakuntaan laaditun
puurakentamisohjelman mukaisesti. Puun
osuus julkisten rakennusten, kerrostalojen,
teollisuushallien ja maatalouden tuotantorakennusten materiaalina on kasvanut.
Puurakentamisen koulutusta on tarjolla.
Puurakentaminen tarjoaa alueen sahateollisuudelle merkittävät jatkojalostusmahdollisuudet ja parantaa siten sahateollisuuden
kannattavuutta.

Puuklusteri kokonaisuudessaan, mukaan luettuna metsäsektori ja puurakentaminen, on merkittävä toimiala Keski-Pohjanmaalla. Teollisuus
on pääosin sijoittunut maakuntakeskuksen
ulkopuolelle, joten toimialalla on tärkeä asema
maaseudun työllisyyden turvaajana ja vahvistajana. Maakunnassa on puutalotehtaiden keskittymä ja niillä vahvat ja kehittyvät brändit.
Näiden lisäksi on hirsirakentamisen yrityksiä,
jotka toimivat valtakunnallisilla markkinoilla ja
joiden tuotteista osa menee vientiin. Alueella
toimii myös paikallisia hirsirakentajia.
Kaustisen seutukunnassa puurakentaminen ja
puutuoteteollisuus yhdessä ovat suurin teollinen
toimiala. Alueella on pienten yritysten lisäksi
useita teollisen mittakaavan puutuoteyrityksiä,
jotka valmistavat mm. omakotitaloja ja vapaaajan rakennuksia, julkisia rakennuksia, rakennustuotteita ja kalusteita.
Centria ammattikorkeakoulussa voi opiskella
puutekniikan tuotantotaloutta. Tietoliikenneyhteydet mahdollistavat laajan verkostoitumisen. Keski-Pohjanmaalta puuttuu puutuotealan koordinointi, joten kehittämistoiminta
on pirstaleista.

Puutuotealan kehittäminen on koordinoitua. Maakunnan yritykset ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Toimialan vientiä
kehitetään. Maakunnassa on osaamista
puukerrostalojen suunnittelussa ja tuotannossa. Yritykset toimivat asiakaslähtöisenä
alueellisena verkostona, ja osa yrityksistä
toimii laajoissa kansallisissa verkostoissa ja
suurhankkeissa.

Toimenpiteet









Edistetään puurakentamista maankäytön suunnittelulla,
kehitetään tuotantomenetelmiä sekä tuote- ja palvelukokonaisuuksia,
lisätään saha- ja puutuoteteollisuuden yhteistyötä,
turvataan osaavan työvoiman saanti,
parannetaan toimialan alueellista ja kansallista näkyvyyttä,
kehitetään puunhankintaa ja puumarkkinoita vastaamaan puunkäytön tarpeita,
edistetään puurakentamisen designia ja
kehitetään toimialan koordinaatiota.
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Metalliala

Nykytila

Tavoite 2020

Keski-Pohjanmaan metallialan yritykset työllistävät pääsääntöisesti alle 20 henkilöä. Suurin
osa yrityksistä on monia tuotteita ja palveluja
tuottavia alihankintayrityksiä. Osa yrityksistä
tekee omia tuotteita esimerkiksi energia-alalle
ja maa- ja metsätalouskonetuotantoon.

Metalliyritysten määrä ja koko ovat kasvaneet. Metallialan erikoistuneita ja verkostoituneita menestyjäyrityksiä on KeskiPohjanmaalla nykyistä enemmän. Ne ovat
kilpailukykyisiä toimimaan kansallisissa ja
kansainvälisissä verkostoissa, projekteissa
ja suurhankkeissa. Osa yrityksistä on erikoistunut tekemään alihankintatyötä. Osa
metallialan yrityksistä tuottaa tukipalveluja
ja osa erikoistuotteita muille toimialoille
kuten mm. puu- ja elintarvikealalle, energia-alalle ja maatalouteen.

Toimenpiteet







Kartoitetaan alueen metallitoimialaan liittyvät vahvuudet ja yritysten ydinosaaminen,
tiivistetään yhteistyötä metalli-, energia- ja rakennusalojen välillä,
rakennetaan verkostoja alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti,
kehitetään yritysten laatujärjestelmiä,
kehitetään alan osaamista ja
edistetään uuden teknologian käyttöönottoa.
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Elintarvikeala

Nykytila

Tavoite 2020

Keski-Pohjanmaan maakunnassa on noin 60
elintarvikealan yritystä, joka on noin 2 %
Suomen elintarvikeyrityksistä. Puolet yrityksistä työllistää alle viisi henkilöä ja 90 % alle
20 henkilöä. Elintarvikkeiden jalostus työllistää
Keski-Pohjanmaalla kaikkiaan noin 500 henkilöä. Keskeisiä jalostuskohteita ovat maito,
vesi, liha, kala, marjat, peruna, juurekset,
vihannekset ja vilja. Uutta yritystoimintaa on
syntynyt mm. funktionaalisten elintarvikkeiden
valmistukseen. Alueen pienten yritysten resurssit mm. markkinoinnin, tuotekehittelyn ja
logistiikan kehittämiseen ovat rajallisia, ja
haasteita pienyrittäjille tuo myös tuotteiden
saaminen kauppaketjujen valikoimiin.

Keski-Pohjanmaalla on kestävä ja kilpailukykyinen ruoan tuotantoketju, ja elintarvikeala on yksi maakunnan kärkialoista.
Keski-Pohjanmaan maakunta profiloituu
ruokamaakunnaksi.
Elintarvikkeiden
jalostusaste omassa maakunnassa on noussut ja alan yritysten lukumäärä sekä työntekijämäärä ovat kasvaneet. Ruokapalveluiden kestävät valinnat ovat osa kuntien
sekä muiden julkisen sektorin toimijoiden
strategista päätöksentekoa. Lähiruokaa
käytetään yleisesti.

Elintarvikealan kilpailukyky ja tulevaisuus
perustuvat kuluttajien tarpeisiin vastaamiseen.
Keski-Pohjanmaan vahva alkutuotanto tarjoaa
monia mahdollisuuksia elintarvikkeiden jatkojalostukselle, ja alalla onkin maakunnassa kasvumahdollisuuksia. Elintarviketuotanto osuus
tuotteen ilmastovaikutuksesta on sitä suurempi,
mitä enemmän tuotetta jalostetaan. Elintarviketuotanto voi tarjota kuluttajille sekä sisällöltään että tuotantoprosessiltaan vähähiilisiä
tuotteita. Tehokkain keino ruuan hiilijalanjäljen
pienentämisessä on ruokahävikin karsiminen.

Elintarvikealan profiilin nostaminen on
tuonut paikallisia tuotteita kuluttajien tietoisuuteen, lisännyt maakunnan omien
tuotteiden kysyntää sekä uusien yrittäjien ja
nuorten kiinnostusta alalle. Tuotekehitys on
edistynyt, ja on kehitetty uusia, alueen
omiin raaka-aineisiin perustuvia tuotteita.
Kuluttajien toiveena olevaan valinnanvaran
lisäämiseen on vastattu parantamalla luomuruuan, paikallisen ruuan ja oman alueen
elintarvikealan yritysten tuotteiden saatavuutta kaupan hyllyillä. Oman maakunnan
laadukkaita elintarvikkeita on saatavilla
myös säännöllisesti järjestettäviltä ruokatoreilta. Viennistä on löydetty lisää markkinoita alueen elintarvikeyrittäjille.
Yritystoiminnan, tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyö on tiivistynyt. Elintarvikealan
yritysten kehittämisen tukena toimii elintarvikealan kehittämisyksikkö sekä muita
asiantuntijapalveluja, jotka toimivat verkostoituneena lähialueiden kanssa, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tutkimus ja eri
tieteenalojen välinen yhteistyö edistää
elintarvikealan uusien innovaatioiden syntymistä. Maakunnassa on saatavilla osaavaa työvoimaa sekä vahvaa ja ajanmukaista
elintarvikealan perus- ja täydennyskoulutusta ja neuvontaa.

Toimenpiteet



Sitoutetaan toimijat kymmenvuotissuunnitelmaan Keski-Pohjanmaan nostamiseksi
ruokamaakunnaksi,
muodostetaan elintarvikealan kehittämisyksikkö verkostoituen lähialueiden kanssa sekä
kansainvälisesti,
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edistetään tuotekehitystä,
kehitetään osaamista ja edistetään innovaatioiden syntymistä alueen ja yritysten
vahvuuksien pohjalta,
tuodaan esille lähiruuan käytön aluetaloudellista merkitystä alueen päättäjille ja
viranhaltijoille.
edistetään vientiä,
tehostetaan logistiikkaa ja yritysten välistä yhteistyötä, selvitetään lähiruokalähettämöjen
mahdollisuuksia sekä kehitetään yhteistyössä keskipohjalainen ruokakori ja
edistetään viestintää ruuan alkuperästä, puhtaudesta, ruokaketjun läpinäkyvyydestä,
jäljitettävyydestä ja kestävyydestä.
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Kaivannaisteollisuus

Nykytila

Tavoite 2020

Tässä yhteydessä kaivannaisteollisuus rajataan
käsitteenä tiukasti teollisuusmineraali- ja metallikaivoksiin tähtäävään toimintaan (kaivosteollisuus), vaikka Keski-Pohjanmaalla on myös
luonnonkivi- ja kiviainespotentiaalia Geologian
tutkimuskeskuksen (GTK) tekemien selvitysten
perusteella.

Kaivostoiminta on käynnissä sekä Läntässä
että Koivusaarennevalla. Kaivostoiminta
on käynnistymässä jossakin toisessa
Kaustisen Li-kohteessa (Syväjärvi) ja Liesiintymät Leviäkangas, Rapasaaret ja
Outovesi on valmisteltu tuotantoa varten.
Maakunnan
malmipotentiaali
on
kartoitettu. Kaivostoiminta on kestävän
kehityksen periaatteiden mukaista ja
huomioi erityisesti luonnon ja ympäröivän
yhteiskunnan tarpeet.

Kaivosteollisuustuotteiden kasvava globaali
kysyntä on vaikuttanut metallien ja mineraalien
positiiviseen hintakehitykseen ja erityisesti
EU:n määrittelemien kriittisten raaka-aineiden
saatavuuteen. Suomen mineraalistrategian
vision 2050 mukaan ”Suomi on mineraalien
kestävän hyödyntämisen globaali edelläkävijä
ja mineraaliala on yksi kansantaloutemme
tukipilareista”. Suomessa onkin koettu ennen
näkemätön, pääosin ulkomainen, satsaus kaivossektorille ja arvioidaan, että vuonna 2020
metallisten malmien louhinta saavuttaisi 70
miljoonan tonnin rajan, kun se tällä hetkellä on
20 miljoonan tonnin luokkaa.
Keski-Pohjanmaalla ei ole tällä hetkellä toimivia metalli- tai teollisuusmineraalikaivoksia,
mutta kaksi kehitteillä olevaa kohdetta
nykyisen Kokkolan alueella: Keliber Oy:n
Läntän litiumesiintymä sekä australialaisen
Cove
Resources
Ltd:n
Koivun
ilmeniittiesiintymä.
Keliber Oy:n (Nordic Mining) litiumprojekti on
ollut pitkään aktiivisena ja Läntän kaivoksen
avaaminen sekä siihen liittyvän litiumkarbonaatin tuottaminen Kaustisen Kalajärven
laitoksella näyttää mahdolliselta parin vuoden
sisällä. Kaivosprojektin lisäksi Kaustisen alueella on tehty litiumpotentiaaliselvitystä raakaaineen saannin turvaamiseksi. GTK on tutkinut
ja raportoinut TEM:lle 3 esiintymää – Syväjärvi, Leviäkangas ja Rapasaaret – jotka lisäävät selvästi tunnettuja litiummalmivarantoja.
Näistä esiintymistä Syväjärvi ja Leviäkangas
ovat jo siirtyneet Keliber Oy:n hallintaan.
Kesällä 2012 Koivusaarennevan kaivospiiri
satelliitteineen siirtyi esisopimuksella Kalvinit
Oy:ltä australialaisen Cove Resources Ltd:n
tutkittavaksi. Yhtiön Koivu Titanium Project:lla
on tarkoitus edetä ilmeniittirikasteen tuotantoon
vuoteen 2015 mennessä.
GTK:n kaivannaissektorin tutkimukset painottuvat litiumtutkimusten ohella myös muihin
mineraalipotentiaaliselvityksiin. Keski-Pohjanmaan alueella löytyy potentiaalia myös kulta-,
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kulta-kupari- ja nikkeliesiintymiin. Lisäksi
mahdollisia harvinaisia raaka-aineita voisivat
olla esim. wolframi, grafiitti, beryllium ja muut
hi-tech-metallit.

Toimenpiteet










Selvitetään Keski-Pohjanmaan Li-provinssin laajuus ja paikannetaan uudet esiintymät,
vaikutetaan tutkimus- ja kaivoslupien käsittelyn yksinkertaistamiseen ja nopeuttamiseen,
vaikutetaan kaivannaisteollisuutta edistävien rahoitusvälineiden syntymiseen,
huomioidaan ja sovitetaan kaivannaisteollisuuden sekä muun maankäytön tarpeet
infrastruktuurin suunnittelussa ja toteutuksessa,
huomioidaan tunnetut raaka-aine-esiintymät kaavoituksessa,
edistetään kaivosalan koulutusta,
edistetään vastuullisen kaivannaisteollisuuden toteutumista maakunnan alueella,
edistetään kaivannaisteollisuuden tarvitsemien tuki- ja oheispalvelujen syntymistä ja
toimintamahdollisuuksia sekä
kehitetään Keski-Pohjanmaan litium-arvoketjua jalostusasteen kohottamiseksi.
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Matkailu

Nykytila

Tavoite 2020

Keski-Pohjanmaalla on tehty työtä alueen tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi
ja nämä toimenpiteet ovat edistäneet matkailuyritysten kehittymistä. Yhteismarkkinointi on
lisääntynyt viime vuosina ja alueella on alullaan
oleva yhteinen sähköinen myynti ja varausjärjestelmä. Tapahtumatuottajien ja muiden matkailupalveluiden tuottajien yhteistyö on niin
ikään lisääntymässä. Vahvana kulttuurimaakuntana Keski-Pohjanmaalla on tulevaisuutta
luovan talouden yrittäjyydelle. Kalajoki on
alueen tunnetuin matkailukohde ja Kokkola on
vahvasti noussut kauppa- ja kaupunkimatkailun
kohteena. Metsäpeuranmaan luonto- ja erämatkailubrändi on vahvistunut. Maakunnassa on
myös vahvaa moottori- ja hevosurheilua ja
niiden ympärille kehittynyttä yrittäjyyttä ja
matkailua.

Keski-Pohjanmaan tunnettuus ja saavutettavuus matkailualueena on parantunut.
Matkailun elinkeinolähtöinen kehittäminen
on edennyt ja alueelle on rakennettu kiinteä
yhteismarkkinoinnin verkosto ja toimivat
sähköiset palvelut. Matkailun asiakaslähtöiset laatuprosessit on tiedostettu ja alueella on sitouduttu kestävään ja turvalliseen
matkailuun. Alueella on yhteinen kansainvälinen matkailustrategia ja matkailutoimijat ovat tiedostaneet monipaikkaisuuden
mahdollisuudet.
Matkailualalle on syntynyt uusia luontomatkailutuotteita sekä hyvinvointi- ja
Green Care -yrityksiä. Nämä toimivat vahvassa yhteistyössä mm. lähiruoan tuottajien
ja muiden palveluntarjoajien kanssa.

Toimenpiteet







Kehitetään matkailualan liiketoimintaa koulutuksella, tutkimuksella ja tuotekehityksellä,
turvataan alueen liikenteellinen saavutettavuus ja edistetään alueen tunnettuutta,
edistetään matkailuelinkeinon kehittymistä maankäytön suunnittelulla,
kehitetään toimijoiden verkostoja ja edistetään yhteistyötä mm. markkinoinnissa,
päivitetään matkailustrategiaa ja toimenpideohjelmaa ja
toteutetaan kansainvälisyysstrategian toimenpiteitä.
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Turvetuotanto

Nykytila

Tavoite 2020

Keski-Pohjanmaalla on runsaat turvevarat, joita
hyödynnetään pääasiassa maakunnan keski- ja
itäosassa. Turvetuotannossa on yhteensä lähes
2000 hehtaaria (2009). Turvevarojen energiakäyttö on merkittävää maakunnassa, ja lisäksi
kuivike- ja ympäristöturvetta käytetään runsaasti kotieläintaloudessa. Turve ja puu ovat
toisiaan tukevia polttoaineita, eikä puun käyttöä
voida nykyisissä polttolaitoksissa merkittävästi
lisätä ilman turpeen käytön lisäämistä. Turvetuotannolla on merkittävä työllistävä vaikutus
alueellisesti ja paikallisesti.

Maakunnan turvevaroja hyödynnetään
kestävästi Suomen suostrategian periaatteiden mukaisesti. Maakuntatason kaavatiedot
on päivitetty turvevarakartoituksen perusteella. Maakunnan turvevaratiedot ja kansallisen suostrategian mukainen soiden
luonnontilaisuusluokitus ovat saatavissa
GTK:n ylläpitämästä turvevarojen tilinpitojärjestelmästä, jota voidaan käyttää
perusteena maankäytön suunnittelussa.
Turvetuotannosta vapautuneita alueita
käytetään taloudellisesti ja ekologisesti
kestävällä tavalla.

Toimenpiteet







Tehdään Keski-Pohjanmaalle turvevarakartoitus ja turpeiden varantotarkastelu,
tuetaan ja ohjataan kaavoituksella soiden käyttöä suostrategian periaatteiden mukaisesti,
kehitetään turvetuottajien laatu- ja ympäristöjärjestelmiä,
edistetään turpeeseen liittyvää innovaatio- ja tuotekehitystyötä,
edistetään turpeen käytön monipuolistamista ympäristö- ja kasvuturpeena ja
edistetään turvetuotannosta vapautuneiden soiden jälkikäyttösuunnitelmien laatimista ja
toteuttamista.
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Kennelala

Nykytila

Tavoite 2020

Suomessa arvioidaan olevan noin 600 000
koiraa, joista puhdasrotuisia on noin 450 000.
Kennelliitto rekisteröi vuonna 2011 noin 50 000
puhdasrotuista koiranpentua yli 300 eri rodusta.
Koiralla on Suomessa merkittävä asema lemmikkinä ja kasvavassa määrin myös hyöty- ja
harraste-eläimenä. Kennelalan yrittäjien määrä
on 2000-luvulla huomattavasti kasvanut, mm.
hoitola-, eläinkauppa-, trimmaus- ja koulutusyrittäjyys ovat lisääntyneet.

Koirien hyötykäyttö ja koiriin liittyvä pienyrittäjyys ovat lisääntyneet. Koiran hyödyntäminen erilaisissa paikallistamis- ja
etsintätehtävissä työllistää yrittäjiä ja koirat
toimivat monessa matkailuun liittyvässä
toiminnossa avainasemassa (valjakkoyrittäjät, metsästys). Paimenkoirien kouluttajayrittäjyys sekä koirien käyttö hyvinvointialalla on lisääntynyt. Lemmikeille
tarjottavien erilaisten palveluiden kysyntä
on kasvanut.

Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto on edelläkävijä kennelalan koulutuksen kehittäjänä
Suomessa. Kennelala on vuosia ollut KeskiPohjanmaan koulutusyhtymän vetovoimaisin
koulutusohjelma; koulutukseen hakeudutaan
maanlaajuisesti ja valmistuneet työllistyvät
alalle hyvin.
Koirien hyötykäyttöä on edistetty Keski-Pohjanmaalla pitkäjänteisesti kehittämällä yhdessä
viranomaisten kanssa hyötykoirien koulutusmallia, joka on sittemmin levinnyt koko maahan. Yhteistyö poliisin, puolustusvoimien,
rajavalvonnan, tullin sekä opaskoirakoulun
kanssa on tiivistä ja kymmenen vuoden aikana
on koulutettu lähes sata koiraa viranomaisten
vaatimalle peruskoulutustasolle. Paimenkoiraalan osaaminen palvelee maakunnan laajenevia
karjatiloja.
Keski-Pohjanmaalla on koulutettu maan ensimmäiset homekoiraohjaajat koirineen ja täten
luotu edellytyksiä kosteus- ja homevauriorakentamisen kehittämiselle, koiran hyötykäytön
lisäämiselle kosteus- ja homevaurioiden paikallistamisessa sekä alan yrittäjyydelle.

Kennelalan koulutus Keski-Pohjanmaalla
on laadukasta, yrittäjälähtöistä ja valtakunnallisesti arvostettua. Keski-Pohjanmaalla
on kenneltietokeskus, joka tarjoaa monipuolisia kennelalan palveluita ja kouluttaa
osaajia ja yrittäjiä koko maahan. Keskuksen yhteydessä toimii koiraurheilukeskus,
jossa on mahdollisuudet ympärivuotisten
suurten kilpailutapahtumien järjestämiseen
sekä maastolajeja varten asianmukaiset
radat ja ympäristöt. Keski-Pohjanmaalla
koulutetaan koirahierojia, koiran kouluttajia, ongelmakoirakouluttajia, päivähoitajia,
trimmaajia ja valmentajia. Green Care alan, eläinavusteisen terapian ja kennelalan
osaamisen yhdistäminen on yksi KeskiPohjanmaan vahvuuksista.

Toimenpiteet






Turvataan kennelalan koulutuksen jatkuvuus ja kehittyminen Keski-Pohjanmaalla,
edistetään kenneltietokeskuksen sekä koiraurheilukeskuksen toimintaa,
lisätään paimenkoirien hyötykäyttöä kehittämällä paimenkoirien kouluttajien koulutusta,
kehitetään Green Care toiminnan eläinavusteisten menetelmien koulutusta sekä edistetään
alan yrittäjyyttä ja
edistetään Green Care- ja kennelalojen tutkintojen yhteistyön kehittämistä.
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5.3. Hyvinvoiva maaseutu
Kehittämisen painopisteinä ovat maaseudun asukkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi
sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Nykytila

Tavoite 2020

Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategia 2015
lähestyy hyvinvointia kolmen ulottuvuuden elinolojen, yhteisyyssuhteiden ja itsensä toteuttamisen - kautta. Hyvinvointistrategian
toteuttamiseksi ja toteuttamisohjelman jalkauttamiseksi on tehty laajaa alueellista yhteistyötä.
Yhteisenä tavoitteena on rakentaa pysyvä alueellinen laaja-alainen hyvinvoinnin kehittämisen rakenne.

Tavoitteena on edetä kohti Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategiassa 2015 esitettyä
hyvän keskipohjalaisen elämän visiota:
”Elämme Keski-Pohjanmaalla turvallisessa ympäristössä, jossa yhteisöllisyys ja
toisista välittäminen on vahvaa. Alueemme toimijat tekevät hyvinvointityötä
yhteistyössä ja siinä kansalaislähtöisellä
toiminnalla, kuten yhdistyksillä, on suuri
merkitys. Kulttuurilla ja liikunnalla on
keskeinen osa hyvinvointimme lähteenä.
Otamme myös yksilöinä vastuuta omasta
ja toistemme hyvinvoinnista. Saatavillamme on tarpeenmukaisia hyvinvointipalveluita, joita tuottavat joustavasti
yhteistyössä julkinen sektori, yritykset,
yhdistykset ja muut yhteisöt.”

Asukkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi
on tärkeä osa maaseudun kilpailukykyisyyttä ja
menestystä. Toimeentulo, asuminen, työllisyys,
työolot, koulutus, terveys sekä ympäristön laatu
ovat hyvinvoinnin perusta. Monipuoliset hyvinvointipalvelut, vapaa kansalaistoiminta ja
osallistuminen tarjoavat erilaisissa elämäntilanteissa eläville kansalaisille mahdollisuuksia
hyvään elämään. Luonto on yksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointitekijöistä. Keskipohjalainen maaseutu tarjoaa hyvinvoinnin elementtejä
myös muille kuin maaseudun asukkaille.
Yhteisöllisyys on yksi Keski-Pohjanmaan vahvuuksista. Maaseudulla toimii useita järjestöjä
ja yhdistyksiä sekä epävirallisia yhteisöjä, jotka
ovat tärkeitä alueen elinvoiman ja kyläläisten
yhteisöllisyyden ylläpitäjinä. Kylien kehittämisen perustana on paikallinen, omaehtoinen ja
asukkaiden tarpeista lähtevä kansalaistoiminta,
joka vahvistaa kylien yhteisöllisyyttä.
Keski-Pohjanmaan maaseudulla on vahva kulttuuriperinne ja uutta luova vireä paikalliskulttuuri. Kulttuuri ja liikunta vaikuttavat monitahoisesti ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin ja
ovat myös ennaltaehkäisevässä mielessä merkittäviä hyvinvoinnin lähteitä.
Leader-menetelmä on tärkeä maaseudun paikallislähtöisen kehittämisen työväline. Leader toimintaryhmätyö tuli Suomeen Euroopan
Unioniin liittymisen myötä ja alkoi Keski-Pohjanmaan alueella vuonna 1996. Maakunnassa
toimivia Leader-ryhmiä EU-ohjelmakaudella
2007-2013 ovat Pirityiset ry, Rieska-Leader ry
ja Aktion Österbotten r.f., jotka toteuttavat
osaltaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.
Leader-toiminnassa korostuu paikallislähtöisyys ja alhaalta ylöspäin -periaate: se kehittää

Yhteisöllisyys ja osallisuus kasvavat. Hyvinvointia lisäävä yhteisöllisyys alueella
säilytetään ja sitä vahvistetaan entisestään.
Erilaisin toimenpitein vähennetään erityisesti nuorten jäämistä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle sekä madalletaan
koulutukseen ja työhön palaamisen kynnyksiä. Nuorten työelämävalmiuksia kehitetään. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden
turvaamisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä merkittävää kansalaislähtöistä
toimintaa tuetaan.
Maaseudulla on saatavilla tarpeenmukaiset hyvinvointipalvelut joustavasti julkisen
sektorin, yritysten, yhdistysten ja muiden
yhteisöjen yhteistyönä. Yhteiskunnallisilla
yrityksillä sekä kolmannella sektorilla on
kasvava rooli maaseudun palveluiden
tuottamisessa.
Kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutukset kasvavat. Kulttuurin hyvinvointivaikutuksia
vahvistetaan
edistämällä
ihmisten mahdollisuuksia sekä itse tekemiseen ja harrastamiseen että muiden tuottamasta kulttuurista nauttimiseen. Kulttuuri
maaseudun kehittämisessä nousee erittäin
tärkeään rooliin. Tavoitteena on edistää
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maaseutua sen asukkaiden aloitteesta. Leadertoimintaryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja
elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä
yritystukia. Rahoituspäätökset tehdään paikallisesti kolmikantaperiaatteella eli päätöksentekijöinä on tasapuolisesti julkisen tahon, yhteisöjen ja yritysten edustajia sekä yksittäisiä
maaseudun asukkaita. Keskipohjalainen yhteisöllisyys, talkoohenki, alueen monipuolinen
yhdistystoiminta ja voimakas yrittäjäperinne
ovat Leader-toiminnan kantavia voimia.
Green care on luontoon, eläimiin ja maaseutuun
liittyvää toimintaa, jonka tarkoituksena on
edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.
Green care -toimintaa on jo pitkään käytetty
osana sosiaali-, terveys-, hoiva-, hyvinvointi-,
kuntoutus- ja terapiapalveluita muualla Euroopassa, ja Suomessakin ala on alkanut viime
vuosina kasvaa ja kehittyä. Keski-Pohjanmaalla
Green care -toiminnan menetelmiä hyödynnetään tällä hetkellä lähinnä sosiaalipedagogisessa
hevostoiminnassa ja ratsastusterapiassa, ja
alalle on syntymässä uutta yrittäjyyttä ja
koulutustoimintaa.

60

kokonaisvaltaisesti maaseutukulttuuria ja
maaseutukulttuurin hyvinvointivaikutuksia.
Liikunnan hyvinvointivaikutuksia pyritään
kasvattamaan paitsi ihmisten liikkumista
edistävillä ja kannustavilla toimilla myös
liikuntaseurojen ja muiden toimijoiden
toimintaedellytyksiä kehittämällä.
Elinympäristön turvallisuus, viihtyisyys ja
arjen sujuvuus vahvistuvat. Keski-Pohjanmaalla huolehditaan asuinympäristöjen
ja asumisen kehittämisestä sekä luonnonympäristöistä.
Perusinfrastruktuuria
kehitetään jatkuvasti, mutta sen lisäksi
asuinympäristöön liittyy paljon asioita,
joiden osalta esimerkiksi kaavoituksessa
voidaan tehdä hyvinvointia edistäviä
päätöksiä. Rakennetun ympäristön ja palveluiden
esteettömyys
huomioidaan.
Keski-Pohjanmaahan usein liitetyt luonnonläheisyys ja turvallisuus ovat myös
vetovoimatekijöitä, jotka tuovat alueelle
uusia asukkaita. Yhtenä kehittämisen kohteena on Green care -toiminta, joka mahdollistaa maatilayrittäjyyden ja erilaisten
hyvinvointipalvelujen yhdistämisen. Green
care -toiminnan kautta avataan uusia mahdollisuuksia maatilayritysten liiketoiminnalle sekä erilaisten hoivatoimenpiteiden
toteuttamiseen maaseudulla.
Maaseudun asukkaiden terveyttä edistävät
elämäntavat vahvistuvat. Yhteistyö ja
hyvinvointitieto alueen hyvinvoinnin pitkäjänteisessä kehittämisessä lisääntyvät.
Hyvinvointitietoa kytketään päätöksenteon
tueksi, tiedon saatavuutta edistetään ja
hyvinvoinnin
kehittymisen
seurantaa
jatketaan.
Hyvinvoinnin kehittämistavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa ja laaja-alaisesti koordinoitua maakunnallista yhteistyötä, jossa ovat mukana mm. kunnat,
kuntayhtymät, yhdistykset ja muut kansalaislähtöiset toimijat, yritykset sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Hyvinvoinnin
edistämisen pysyvien rakenteiden tekeminen ja kehittäminen on oleellista alueellisen
hyvinvoinnin vahvistamisessa. Päätöksenteossa ja ratkaisuissa otetaan entistä
paremmin huomioon niiden vaikutukset
asukkaiden hyvinvointiin. Alueella olevaa
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vahvaa hyvinvointitutkimuksen osaamista
tuetaan ja hyödynnetään erityisesti monitieteisen hyvinvoinnin tutkimusohjelman
puitteissa.
Vahvalla ja vakiintuneella Leader-toiminnalla pystytään joustavasti ja innostavasti
edistämään alueen pienyritysten elinvoimaa
sekä kansalaislähtöistä paikallistoimintaa ja
lähidemokratian edellytyksiä. Leader-toiminta edistää maaseudun pienyrittäjyyttä ja
elinkeinoja, tukee yhteisöllisyyden ja paikalliskulttuurin kehittämistä sekä edistää
uusia palvelutuotantomalleja. Leader-toimintaryhmillä on hyvät rahoitusmahdollisuudet sekä uutena toimintamuotona kaupunki-Leader, kaupunkialueiden kansalaislähtöinen kehittäminen. Leader-toiminta
vastaa joustavasti muuttuviin tarpeisiin ja
tukee innovatiivisia kokeiluja. Läpileikkaavina teemoina toiminnassa ovat nuoret
ja naiset, innovatiivisuus, kestävä kehitys,
monikulttuurisuus sekä kansallinen ja
kansainvälinen verkostoituminen.
Kylien kehittymistä edistää kansalaislähtöinen toiminta, joka perustuu avoimeen
ja toimivaan lähidemokratiaan sekä kyläsuunnitelmiin. Kansainvälisyys on yhä
useammin osa kylien asukkaiden ja yritysten arkipäivää. Kylät ovat aktiivisia ja
osaavia Leader-menetelmän käyttäjiä.

Toimenpiteet













Ennaltaehkäistään nuorten syrjäytymistä,
tuetaan työikäisen väestön työkyvyn ylläpitoa,
tuetaan ikääntyvien kuntoisuutta ja omaehtoista toimeentuloa,
helposti saavutettavissa olevat, laadukkaat ja kilpailukykyiset peruspalvelut,
edistetään paikallisten Leader-ryhmien toimintaa,
edistetään kylä- ja yhdistystoimintaa,
kehitetään maaseudun yhteisöllisyyttä ja maaseutukulttuuria,
edistetään kolmannen sektorin osallistumista maaseudun palvelujen tuottamiseen,
kytketään yhteiskunnalliset yritykset osaksi maaseudun palvelutuotantoa,
edistetään seutu- ja maakunnallista kylien kehittämisen koordinointia,
kehitetään Green Care toimintaa ja
edistetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian toimeenpanoa.

Hyvinvoinnin kehittämistä on käsitelty laajemmin Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategiassa 2015:
http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueen-kehittaminen/strategiat/hyvinvointistrategia
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5.4. Toimiva maaseutu
Kehittämisen painopisteinä ovat saavutettavuus ja maankäytön kehittäminen.
5.4.1. Infrastruktuuri ja palvelut

Nykytila

Tavoite 2020

Maaseutua,
sen
kehityspotentiaalia
ja
voimavaroja arvostetaan Keski-Pohjanmaalla.
Maaseudulla asumisen vetovoimatekijöitä ovat
mm. väljyys, luonto ja rauha. KeskiPohjanmaalla on elinvoimaisia ja kehittyviä
kyliä. Keskipohjalainen maaseutu koetaan
vetovoimaiseksi
asuinpaikaksi,
vaikkakin
yleinen
keskittämiskehitys
uhkaa
maaseutuasumisen edellytyksiä ja palvelujen
keskittäminen
on
heikentänyt
niiden
saatavuutta.

Keskipohjalainen maaseutu on monipuolinen elinkeinotoiminnan ja asumisen
ympäristö, jossa arki on sujuvaa ja
palvelut toimivat. Toimiva aluesuunnittelu
edistää maaseudun resursseihin perustuvaa
elinkeinotoimintaa ja asukkaiden hyvää
elämää. Alueiden käyttö mahdollistaa elinkeinojen uusiutumiskyvyn ja kehittymisen.
Suunnittelu sekä kaavoitus- ja rakennuslupakäytännöt mahdollistavat monipuoliset,
maaseudulle soveltuvat asumisratkaisut.

Kokkola-Kruunupyyn lentoasema, rautatie sekä
Kokkolan ja Kalajoen satamat mahdollistavat
alueen saavutettavuuden. Maakunnan valta- ja
päätiet ovat kohtuullisessa kunnossa, mutta
alempi tieverkko kaipaa peruskorjausta ja
kunnossapitoa. Keski-Pohjanmaan maakunnan
tietoliikenteen runkoverkko on rakennettu.
Jatkossa painopiste on verkon kattavuuden
lisäämisessä
ja
sisällön
kehittämisessä.
Lisääntyneen sateisuuden myötä tulvahaitat
ovat kasvaneet ja tulvasuojelun tarve
lisääntynyt.

Maaseudun alueellisia ja kulttuurisia erityispiirteitä kunnioitetaan alueiden käytön
suunnittelussa. Maankäytön ohjaus ja kaavoitus on joustavaa ja väljää, maaseudun
vahvuuksia hyödyntävää ja uudisrakentamisen mahdollistavaa sekä elinkeinojen
toimintaedellytykset
ja
laajentamisen
turvaavaa. Maa- ja metsätilojen sekä kylien
maankäyttöä kehitetään tilusjärjestelyin.
Kuntien, valtion ja yksityisten tuottamien
lähipalvelujen saatavuus on varmistettu.
Maaseudulla on toimivat tie-, liikennöintija tietoverkkoyhteydet, sähköverkko sekä
vesi- ja jätehuolto. Toimiva peruskuivatus
mahdollistaa peltojen riittävän kuivatussyvyyden ja estää tulvimisen.
Toimivien kylien verkko on elävän maaseudun perusta. Maaseudulla asuminen
mahdollistaa paikalliset ratkaisut ilmastonmuutoksen hillinnässä ja uusiutuvan
energian käytössä. Toimiva kyläverkosto
lisää
yhdyskuntarakenteen
ekologista
tehokkuutta ja ylläpitää palveluiden saavutettavuutta.
Keski-Pohjanmaan kylien asukasmäärä on
kasvanut, ne ovat turvallisia ja viihtyisiä
asuinympäristöjä ja niissä on monipuolista
yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat lisänneet etätyömahdollisuuksia ja työhön sekä vapaa-
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aikaan liittyvä monipaikkainen asuminen
on yleistynyt. Kylien oma liiketoiminta
tukee lähipalveluita ja edistää monipuolisesti erilaisten yhteisöjen kehittymistä.

Toimenpiteet











Huomioidaan maankäytön suunnittelussa maaseudun asumisen ja elinkeinojen tarpeet
sekä maaseudun erityispiirteet (mm. pitkät etäisyydet, harva asutus, perinnemaisemat),
huomioidaan maankäytön suunnittelussa asukaslähtöisyys ja lähidemokratia,
edistetään tonttien saatavuutta,
huolehditaan pää- ja alemman tieverkon kunnosta,
huolehditaan tietoverkkoyhteyksien toimivuudesta ja laajennetaan valokuituverkon
kattavuutta,
huolehditaan sähkö- ja vesihuollon toimivuudesta,
kehitetään maa- ja metsätilojen sekä kylien maankäyttöä tilusjärjestelyin,
huolehditaan peruskuivatusjärjestelmien kunnosta ja tulvasuojelusta,
kehitetään aluelämpöratkaisuja ja
kehitetään yhteispalvelupisteitä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.
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5.4.2. Ympäristö

Nykytila

Tavoite 2020

Keski-Pohjanmaan luonnon helmiä ovat suot,
jokireitit rantaniittyineen ja tulvametsineen sekä
maankohoamisrannikon luonto. Ympäristön
tilan laatu on Keski-Pohjanmaalla yleisesti
ottaen hyvä. Maakunnan pinta- ja pohjavesien
tila on alueen vesienhoitosuunnitelman mukaan
valtaosin hyvä tai erinomainen.

Vesienhoidon tavoitteena Keski-Pohjanmaalla on, että pinta- ja pohjavesien tila on
hyvä, haitallisten aineiden pääsyä vesiin
rajoitetaan, tulvien ja kuivuuden haitallisia
vaikutuksia vähennetään sekä happamien
sulfaattimaiden alueilla haitalliset vaikutukset minimoidaan. Maaperän kasvukunto
säilyy hyvänä. Maankäyttöä ohjataan kaavoitukselle ympäristöarvot huomioiden.

Perhonjoen, Kälviänjoen ja Lestijoen vesistöalueiden ekologinen tila on alueen vesienhoitosuunnitelmien mukaan pääosin hyvä tai tyydyttävä. Alueen järvien ekologinen tila vaihtelee erinomaisesta tyydyttävään ja perämeren
rannikkovedet on luokiteltu pääosin hyväksi.
Pohjavesien tila on valtaosin hyvä. Alueen
vesienhoidon toimenpideohjelmien mukaan
vesistöjen keskeisiä kysymyksiä ovat etenkin
hajakuormitus, maaperän happamuus ja rakenteelliset muutokset sekä pienten jokien alueella
vähävetisyys alivirtaamien aikana.
Tulevan EU:n ohjelmakauden yhtenä isona
kehittämisosiona on vähähiilisyyden edistäminen. hallitusohjelmassa vuonna 2011 on asetettu pitkän aikavälin tavoitteeksi hiilineutraalin
yhteiskunnan saavuttaminen. Hiilineutraali
yhteiskunta tuottaa vain sen verran kasvihuonekaasuja kuin se pystyy sitomaan. Hiilijalanjäljellä puolestaan tarkoitetaan tuotteen, palvelun,
henkilön, paikkakunnan tai organisaation
aiheuttamaa ilmastokuormaa. Tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen perustuu elinkaaritarkasteluun ja sitä on alettu käyttää markkinoinnissa.
Keski-Pohjanmaalle valmistui vuoden 2012
keväällä ilmastostrategia, jonka avulla haetaan
ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillintään
ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Ilmaston muutos näkyy alueellamme mm. veden
kierron voimakkaina ääri-ilmiöinä. Maatalouden osuuden kasvihuonepäästöistä laskettiin
ilmastostrategiassa olevan 25 %. Suurimmat
päästöjen aiheuttajat ovat maatalousmaa,
tuotantoeläinten ruuansulatus ja lannankäsittely.
Keski-Pohjanmaan tuotantoperusteiset kasvihuonekaasupäästöt ovat 938 600 t CO2-ekv
(2005), mikä on noin 1,5 % Suomen kokonaispäästöistä (tuotantoperusteiset päästöt). KeskiPohjanmaan metsät toimivat hiilinieluina.
Puuston kasvuun sitoutui noin 20 % enemmän
hiilidioksidia kuin mitä metsästä poistui hiiltä
hiilidioksidiksi muutettuna mm. markkinahakkuissa, korjuutappioissa, polttopuissa, jätepuissa.

Ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteena
Keski-Pohjanmaalla ovat metsien hiilinielujen kasvattaminen, uusiutuvan energian käytön lisääminen sekä energiatehokkuuden parantaminen. Metsänhoidon,
maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen toimenpiteitä sopeutetaan ilmastonmuutokseen.
Luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurimaiseman säilyminen turvataan. Ympäristöön sekä erityisesti pinta- ja pohjavesiin
sekä ilmaan kohdistuvaa kuormitusta vähennetään ravinteiden hyväksikäyttöä lisäämällä, lisäämällä integroidun viljelytavan käyttöä, luonnon monimuotoisuudesta
huolehtimalla sekä maaseutumaisemaa
hoitamalla. Vesivarojen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeistä on tulvahaittojen pienentäminen vesistöalueilla
sekä monimuotoisuuden suojelu ilmastonmuutoksen haitoilta.
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Keski-Pohjanmaalla on paljon happamia sulfaattimaita. Happamat sulfaattimaat ovat rikkipitoisia sedimenttejä, jotka ovat sedimentoituneet merenpohjalle hapettomissa olosuhteissa.
Maankohoamisen myötä nämä aikojen saatossa
merenpohjalle kerrostuneet yhdisteet ovat nousseet kuivalle maalle. Tällöin sulfidisedimenttien
rikki reagoi hapen kanssa, jolloin syntyy eliöstölle vaarallista rikkihappoa.
Alueen maatiloista lähes kaikilla on kirjoittamishetkellä
voimassa oleva
ympäristötukisitoumus, joka liittyy Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmaan vuosille 2007–
2013. Valtioneuvoston on julkistanut 24.4.2014
esityksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014–2020. Kehittämisohjelman
on saatava Euroopan komission hyväksyntä,
ennen kuin se voidaan panna toimeen. Kehittämisohjelman sisältö voi myös muuttua joidenkin yksityiskohtien osalta komission vaatimuksesta.
Kehittämisohjelmassa esitetyllä ympäristöilmastotoimenpiteellä eli ympäristökorvauksilla
on tarkoitus edistää vesienhoidon toimenpideohjelmassa ja alueellisissa vesienhoitosuunnitelmissa sekä Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelmassa tunnistettuja maatalouden vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa koskevia tarpeita. Sen lisäksi toimenpiteet
tarkoituksena on edistää Suomen tavoitteita
kasvihuonekaasu- sekä ammoniakkipäästöjen
vähentämiseksi maataloussektorilla. Ympäristökorvauksen toimia tullaan kohdentamaan
alueellisesti sekä tila- ja lohkokohtaisesti.
Ympäristösitoumuksen kokonaisuus koostuu
ravinteiden tasapainoisen käytön tilakohtaisesta
toimenpiteestä sekä valinnaisista lohkokohtaisista toimenpiteistä. Ympäristösitoumuksen
lohkokohtaisiin toimenpiteisiin sitoutuminen
edellyttää, että tuensaaja toteuttaa ravinteiden
tasapainoisen käytön tilakohtaista toimenpidettä
koko peltoalallaan.
Ympäristösitoumus tulee koostumaan seuraavista toimenpiteistä:

Tilakohtaiset toimenpiteet
- ravinteiden tasapainoinen käyttö; sisältää
suojakaistavaatimuksen.

Lohkokohtaiset toimenpiteet
- ravinteiden ja orgaanisten aineiden
kierrättäminen,
- lietelannan sijoittaminen peltoon,
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- vähennetty lannoitus yksivuotisilla
puutarhakasveilla,
- valumavesien hallinta,
- ympäristönhoitonurmet,
- peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys,
- orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja
siemenperunalla,
- peltoluonnon monimuotoisuus ja
- puutarhakasvien vaihtoehtoinen
kasvinsuojelu.
Ympäristösitoumus
vuotinen.

tulee

olemaan

viisi-

Toimenpiteistä maksettava korvaustaso on
alhaisempi kuin edellisellä EU:n ohjelmakaudella. Tästä syystä viljelijöiden kiinnostus ympäristösitoumukseen saattaa heiketä aiemmasta
ohjelmakaudesta.

Toimenpiteet











Tavoitellaan hiilineutraalia Keski-Pohjanmaata,
edistetään haja-asutuksen, maatalouden, metsätalouden ja turkistuotannon vesiensuojelun
neuvontaa ja koulutusta,
tehostetaan lannankäsittelymenetelmiä ja kehitetään uusia ratkaisuja lannan käsittelyyn,
edistetään tulvasuojelua ja peltojen peruskuivatusta,
edistetään luonnon monimuotoisuutta tukevia toimia,
edistetään happamien sulfaattimaiden vesitalouden hallintaa,
edistetään kaivostoiminnan ympäristötietoutta,
edistetään metsien hiilinielun kasvamista,
vahvistetaan bioenergia-alaa ja
parannetaan energiatehokkuutta.

Ilmastoasioita on käsitelty laajemmin Keski-Pohjanmaan ilmastostrategiassa 2012–2020:
http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueen-kehittaminen/strategiat/ilmastostrategia
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Maaseutustrategian valmisteluprosessi
Tämä Keski-Pohjanmaan maaseutustrategia 2020 on jatkoa Keski-Pohjanmaan maatalousstrategialle 1996-2000, Keski-Pohjanmaan maaseutustrategialle 2000-2006 ja Keski-Pohjanmaan maaseutustrategialle 2007-2013. Strategia linjaa maaseudun kehittämisen tavoitteita ja
toimenpiteitä vuosille 2014-2020.
Keski-Pohjanmaan maaseutustrategian 2020 ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellisen maaseutustrategian 2014-2020 Keski-Pohjanmaan osuutta on valmisteltu yhteisenä prosessina syksyn 2012 aikana. Maaseutustrategian kappale 4 Strategiset
tavoitteet toimintalinjoittain on Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellisen maaseutustrategian
Keski-Pohjanmaan osuus. Kappaleessa 5 on Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman
kehittämisteemojen mukaisesti nykytila, tavoitteet ja toimenpiteet.
Keski-Pohjanmaan maaseutustrategia 2020 on tehty elinkeinolähtöisesti. Eri elinkeinoalojen
pohjatekstien laatimisesta ovat vastanneet ryhmät, joissa on ollut mukana yrittäjiä sekä kehittämisorganisaatioiden edustajia. Elinkeinojen edustajat ovat itse asettaneet tavoitteet vuodelle
2020 sekä hahmotelleet toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin päästään. Prosessi on ollut laajasti
osallistava, ryhmien kautta strategian laatimisessa on ollut mukana yli 60 henkilöä.
Keski-Pohjanmaan maaseutustrategian 2020 valmistelua on ohjannut Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen nimeämä ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Jouni Jyrinki (pj.), Sirkku
Wacklin, Esa Erkkilä, Petri Jylhä, Jouko Klemola, Pentti Leppäaho, Jarmo Matintalo, Jan-Ove
Nyman, Risto Pakkala ja Jorma Vierula. Ohjausryhmä on kokoontunut vuoden 2012 aikana
viisi kertaa. Strategian laatimisesta on vastannut suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä KeskiPohjanmaan liitosta ja työssä ovat olleet apuna myös Tiina Harjunpää ja Ilkka Rintala KeskiPohjanmaan liitosta sekä Ritva Jaakkola Keski-Pohjanmaan maaseutuopistosta. Eri elinkeinoalojen pohjatekstit on työstetty ohjausryhmä- ja palaverikäsittelyjen jälkeen virkamiestyönä
nykyiseen muotoonsa. Strategian ulkoasun kokosi Janna Räisänen Keski-Pohjanmaan liitosta
lokakuussa 2014. Kansi- ja kuvituskuvana käytetyn Keski-Pohjanmaa -kuvan on taiteillut
Elina Warsta, Solmu Design 2013.
Strategia on tehty ohjaamaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston
hyödyntämistä Keski-Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian valintoja.

