Tuki maatilojen investointeihin (koodi M04.1)
Toimenpiteen kuvaus
Toimenpiteessä tuetaan maatilojen investointeja, joiden tavoitteena on parantaa maatilan
kilpailukykyä ja kannattavuutta. Tuen avulla helpotetaan esimerkiksi tuotantorakennetta
parantavien, tuotantokustannuksia vähentävien sekä uuden teknologian ja prosessien
käyttöön ottoa tukevien investointien toteuttamista. Samalla voidaan erityisesti kannustaa
huomioimaan tuotantotapojen ympäristövaikutukset, energiatehokkuus ja eläinten
hyvinvointi. Investointien tukemisella luodaan pohjaa maatalouden pitkän aikavälin
tuotantoedellytysten säilymiselle ja ruuantuotannon kannattavuuden paranemiselle.
Toimenpiteen rahoituskehys ja rahoituksen toteuma 31.12.2018 sekä määrällinen
tavoite
Toimenpiteen kehys on 985 milj. euroa, josta EU-osarahoitteinen osuus on 329 milj.
euroa ja kokonaan kansallinen osuus 656 milj. euroa (josta avustukset 242 milj. euroa ja
korkotuki 414 milj. euroa). Maksuina oli toteutunut 216,6 milj. euroa, josta EUosarahoitteista osuutta oli yhteensä 171,5 milj. euroa. Toimenpiteen kehyksestä on sidottu
yhteensä 44 % (EU-osarahoitteisesta osuudesta 82 %, kokonaan kansallisesta osuudesta
25 %).
Tavoitteeksi on asetettu, että maatilainvestointeihin tukea saaneita tiloja on
rahoituskaudella 2014-2020 on yhteensä 7 000 kpl. Vuoden 2018 lopussa tukea oli
myönnetty 3632 tilalle.
Saatu aikaan 31.12.2018 mennessä
Vuoden 2018 loppuun mennessä tukea oli myönnetty yhteensä noin 4300 hankkeeseen,
joista noin 360 hanketta liittyy uusiutuvan energian käyttöön ja 250 hanketta maatalouden
kasvihuonekaasu- ja ammoniakkipäästöjen vähentämiseen.
Pääosa rahoituksesta on kohdistunut kotieläintuotannon rakentamisinvestointeihin, näistä
suurimpana lypsy- ja nautakarjatalouden investoinnit, joiden osuus myönnetystä EUosarahoitteisesta investointiavustuksesta on ollut yli 60 % ohjelmakauden aikana.
Rahoitusta on myönnetty sekä navetoiden uudisrakentamiseen, että peruskorjaus- ja
laajennushankkeisiin. Uudisrakentamisessa on suuntauduttu kokonaan pihattonavetoihin.
Lypsy- ja nautakarjatalouden investointeja tehdään koko maassa, mutta voimakkaimmin
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ne kohdentuvat Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon
alueille.
Lihasiipikarjatalouden ja sikatalouden osuus myönnetystä EU-osarahoitteisesta
investointiavustuksesta on ollut noin 10 % ohjelmakauden aikana. Nämä hankkeet
puolestaan keskittyvät Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja
Pirkanmaan alueille.
Kotieläintilojen lukumäärä vähenee, mutta investointien avulla pystytään korvaamaan
tuotannosta poistuvaa kapasiteettia, kun tuotantoa jatkavat tilat pystyvät kasvattamaan
yksikkökokoa ja tehostamaan toimintaa sekä ottamaan käyttöön uutta teknologiaa.
Myös kasvihuonetuotantoon on investoitu merkittävästi, siihen on kohdentunut vajaa 15
% myönnetystä EU-osarahoitteisesta investointiavustuksesta. Kasvihuonetuotannon
investoinnit kohdistuvat etenkin Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueille.
Euromääräisesti pieniä, mutta kokonaisuuden kannalta erittäin merkittäviä ovat olleet
hankkeet, joiden tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja ympäristön tilaa. Näiden
hankkeiden osuus kaikista EU-osarahoitetuista investointihankkeista on ollut lähes
kolmannes, vaikka niiden osuus myönnetystä avustuksesta on ollut vain reilu 5 %. Eniten
rahoitusta on myönnetty lannan käsittelyä ja käyttöä tehostaviin investointeihin.
Kokonaan kansallisesti rahoitetuista hankkeista toteutettiin eniten salaojitukseen ja
säätösalaojitukseen liittyviä hankkeita, sillä toimiva peltojen vesitalousjärjestelmä on
erittäin merkittävä tuotannontekijä. Myös kuivaamoiden rakennusinvestoinnit,
tuotantovarastot ja tuotantohygieniaa sekä eläinten hyvinvointia parantavat investoinnit
ovat olleet merkittäviä tukikohteita.
Linkkejä:
www.maaseutu.fi
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