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Henkilöstöuutisia

Sonja 
Pyykölä
on valmistunut 
valtakunnalliseksi 
automaattilypsyn 
huippuosaajaksi. 
Sonja hoitaa De-
Laval- ja Gea-lyp-
syrobottien käyttöönottopalvelua. 
Lisäksi hän tekee lypsyrobottineu-
vontaa DeLaval-, Gea- ja Lely-tiloille. 
Sonjan tehtäviin kuuluu myös nau-
tojen ruokinnansuunnittelu.Sonjan 
yhteystiedot ovat p. 043 8254 282 ja 
sonja.pyykola@proagria.fi.

Emma 
Katajamäki 
on aloittanut uute-
na talousasiantun-
tijana elokuussa 
ja hänen päätoi-
mipaikkansa on 
Veteli. Emman työnkuva koostuu 
tilitoimistopalveluista sekä erilaisten 
rahoitus- ja kannattavuuslaskelmi-
en teosta ja niiden analysoinnista. 
Emma on koulutukseltaan tradenomi 

ja agrologi. Käytännön kokemusta 
maataloudesta löytyy myös, sillä 
hän on osakkaana maitotilalla Evi-
järvellä. Emman yhteystiedot ovat 
p. 043 827 2872, emma.katajamaki@
proagria.fi.

Aleksi 
Kukkeenmäki
Kesätyöntekijänä 
talousneuvonnan 
töitä tehnyt Aleksi 
jatkaa opintojensa 
ohella osa-aikai-
sena talousasiantuntijana tehden 
erilaisia rahoitus- ja kannattavuus-
laskelmia. Aleksin yhteystiedot ovat p. 
041 7310 399, aleksi.kukkeenmaki@
proagria.fi.

Elina Finnilä
on siirtynyt talous-
asiantuntijaksi te-
kemään rahoitus- ja 
kannattavuuslas-
kelmia sekä kannattavuuskirjanpitoa. 
Lisäksi hän hoitaa Kaustisen tilitoimis-
tossa maatalouskirjanpitoja.

Pari lausahdusta CAP-suunnitelmasta 

Vasta lausunnolla ollut EUn yh-
teisen maatalouspolitiikan 
kansallinen suunnitelma eli 
CAP27 lähentelee valmiina tu-

hatta sivua. Sivumäärä ja CAP-hallin-
nointi kasvavat ohjelmakausi ohjelma-
kaudelta, samaan aikaan maatalous-
yritysten ja muiden maaseuturahasto-
kohteiden määrä vähenee. 

Suomalaisen maatalouden tärkein 
tehtävä on elintarvikehuoltovarmuu-
desta huolehtiminen. Sen myötä huo-
lehditaan myös turvallisuuspoliittisista 
tavoitteista. Kaikki, mitä EUn ja kan-
sallisten ohjelmien ohjaamana maata-
lous- ja maaseutupolitiikassa tehdään, 
on syytä peilata huoltovarmuuden ja 
turvallisuuspolitiikan strategisesta nä-
kökulmasta: mikä on minimimäärä 
ruokaa tuottavia maatiloja ja missä 
ne sijaitsevat, millä edellytyksillä huol-

tovarmuus ja ruuantuotanto toimii ja 
millaiset toimintamahdollisuudet sil-
le annetaan sekä mitkä ovat maatalou-
den ja maaseudun liittymäpinnat tur-
vallisuuspolitiikkaan.

EU-aikana yli puolet maatiloista on 
lopettanut toimintansa, samalla suuri 
määrä maaseudun työpaikkoja on hä-
vinnyt ja maaseudun yhteisöllisyys on 
EU-rahan ja ammattiaktivaattoreiden 
varassa. Tuotantomäärät ovat pysyneet 
samoina ja ruuan hinta kuluttajille on 
alhainen. Kuluttajat moittivat ruokaa 
kalliiksi ja vaativat ilmastoon, eettisyy-
teen, vastuullisuuteen ja hyvinvointiin 
liittyviä velvoitteita ruokansa tuottajille. 
Vaateiden ja sääntelyn ristiaallokossa 
ruuantuotannosta huolehtivien liikku-
mavara on kaventunut olemattomaksi.

Ohjelmakausittain vaihteleva ohja-
us sopii huonosti ruuantuotannon pit-

käjänteiseen kehittämiseen. EU-tuilla 
voidaan ohjata, mutta sen on oltava 
suhteessa ohjattavan toimintaympäris-
töön. Maaseuturahaston tuella on on-
nistuttu vain osin sen alkuperäisissä ta-
voitteissa eli tuottaa turvallista ja edul-
lista ruokaa riittävästi ja turvata viljeli-
jöiden tulotaso. Tavoitteista vain edul-
lista ruokaa on saatu riittävästi.

Kotimainen ruoka on huoltovar-
muuden vuoksi kaikkien suomalaisten 
asia. Tarvitaan yhteiskuntasopimus-
luonteinen elintarvikehuoltovarmuus-
strategia, jonka myötä ruuantuottajat 
uskaltaisivat kehittää ja investoida yhtä 
ohjelmakautta pidemmällä tähtäimel-
lä. Samalla paranisivat edellytykset kan-
nattavaan tuotantoon, jossa ilmasto-, 
eettisyys-, hyvinvointi- ja vastuullisuus-
näkökulmat saisivat kokonaisuudessa 
tarkoituksenmukaisen painoarvon.

SYYSPÄIVÄT KAUSTISEN TILITOIMISTOLLA
pe 24.9.20221, klo 11-15
Ulkoilmatapahtuma ProAgrian tilitoimiston pihassa,
os. Kappelintie 2, Kaustinen
Sähköisen kirjanpidon esittelyä, verovinkkejä 
sekä makkaratarjoilu. Tervetuloa!

KONEAGRIA TAMPEREELLA
14.-16.10.2021
www.koneagria.fi

ÄLYNAUTA-HANKKEEN TAPAHTUMIA
Messumatka KoneAgriaan Tampereelle 14.-15.10.2021 

Kokonaisvaltaista johtamista maitotiloilla
-webinaari 29.9.2021, klo 10-12
Lisätiedot koulutuksista ja ilmoittautumislinkit
www.kpedu.fi/älynauta

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTA 

Suuri Kekripäivä 2.10. klo 12-16 Kokkolassa
Kruununvoudintalolla (Kaarlelankatu 43)
Myyntipaikkavaraukset Jani Kettuselta,
p. 050 532 1449 ja työpajailmoittautumiset
tekstiviestillä Kirsi Varilalle, p. 040 196 4434.

Valtakunnallinen Kekrijuhla Seinäjoella 
14.-16.10.2021
Ilmoittautumiset heti: kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi
tai puh. 040 196 4434.

Juha Hämäläinen 
on eläköitynyt 30 vuoden työuran 
jälkeen 1.8.2021.

Taina Kulla
on jäänyt eläkkeelle lähes 35 vuoden 
työuran jälkeen 1.9.2021.

Jenny Klemola
on siirtynyt toisen työnantajan pal-
velukseen.

Leena Hanni
on siirtynyt maatalousyrittäjäksi ko-
titilalleen.

•
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ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 
Puhelin  040 521 1735
etunimi.sukunimi@proagria.fi
www.proagria.fi/kp
Toimisto avoinna 9.00-15.00
Valtakunnallinen palvelupuhelin  044 420 9000

HALLINTOPALVELUT 
Johtaja Ritva-Liisa Nisula 040 5849 550
Kehityspäällikkö Jouni Ingalsuo 040 5525 781
Pohjoisen alueen palvelupäällikkö
 Juha Nivala 040 8610 641
Eteläisen alueen palvelupäällikkö
 Anna-Riitta Leinonen  040 0168 647
Viestijä Ritva Karri
(myyntireskontra, viestintä, järjestö) 040 5234 113
Taloussihteeri Saila Sulonen
(laskutus, ostoreskontra) 040 5443 460

MAASEUTUNEUVONNAN 
ASIANTUNTIJAPALVELUT
Tuotosseuranta
 Armi Hotakainen 040 0644 261
 - näytteenotot, koelypsyt, aseman-
 testaukset, robottimaitojen tallen-
 nukset, viivakoodien opastukset   
 Katja Kellokoski 040 8492 870
 Jonna-Minna Lassila 044 4863 077
 - näytteenotot, koelypsyt,  aseman-
 testaukset, robottimaitojen tallen-
 nukset,  viivakoodien opastukset   
 Kirsi Leppikorpi 0400 367 656
Automaattilypsyn käyttöönotto
 Sonja Pyykölä 043 8254 282
Energianeuvonta Jari Tikkanen 040 0162 147
EU-tuet Jarmo Karhula 044 5212 210
Kannattavuuskirjanpito Elina Finnilä 043 8254 283
Kasvinsuojeluruiskujen testaus
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Jarmo Karhula 044 5212 210

Puheenjohtaja

Ota
yhteyttä

Meidät tavoitat

Kasvinviljelyneuvonta
 Taneli Rahja (kasvinviljelyn talous) 040 6845 111
 Pekka Polso 040 5234 112
 Jari Tikkanen (luomu ja luomukoulut.) 040 0162 147
 Tero Åvist  041 731 0398
 Sari Harju (nurmet) 040 5234 114
 Jouni Huhtala  040 5123 703
Kasvinsuojelukoulutukset
 Jouni Huhtala  040 5123 703
Kotieläinneuvonta ja ruokinta
 Anna-Riitta Leinonen 040 0168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta
 Milla Alanco-Ollqvist 040 7060 558
 Sini Sillanpää 043 8250 526
Luomukotieläinneuvonta
 Seija Roimela 040 8479 740
Luonnonmukainen tuotanto,
EU-tukineuvonta
 Jari Tikkanen 040 0162 147
 Seija Roimela 040 8479 740
LEAN, maatilojen kehityskeskustelut
 Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta,
budjetointi, omistajanvaihdokset
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Juha Nivala 040 8610 641
 Heikki Ojala 040 5342 166
 Emma Katajamäki  043 827 2872
 Aleksi Kukkeenmäki  041 7310 399
 Elina Finnilä 043 8254 283
Neuvo-palvelut Jari Tikkanen 040 0162 147
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilat Ari Nopanen 040 0432 582
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703
Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Liisa Koskela 050 5120 615
Yritysjohtaminen ja laatuasiat
 Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Jari Tikkanen 040 0162 147

KALATALOUSKESKUS
Kalatalousneuvonta 
Eero Hakala 040 0162 445

MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
Toiminnanjohtaja Kirsi Varila 040 1964 434
Ruoka- ja ravitsemusasiantuntija
 Niina Vihelä  043 8254 281
Maisema- ja ympäristöasiantuntija
 Anu Ainasoja  043 8254 284 

STRATEGIASUUNNITTELU
Mika Jouppila  044 5234 430
Heikki Ojala  040 5342 166

TILITOIMISTOPALVELUT
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija Roimela 040 8479 740
Kaustisen tilitoimisto
 Mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-Maria Saarikettu  043 8254 280
 Elina Finnilä  043 8254 283
 Emma Katajamäki  043 827 2872

RUOKINNAN OHJAUSPALVELUT 
JA TÄSMÄPALVELUT KOTIELÄINTILOILLE
Sari Harju 040 5234 114
Elina Järvenoja (perhevapaalla)
Jarmo Karhula 044 5212 210
Katja Kellokoski 040 8492 870
Tuija Korpela 040 0260 575
Sinikka Kreus 044 5263 059
Heidi Lehkonen  040 5234 116
Johanna Malinen 041 7310 913
Hanna Mäki-Asiala 0400 974 165
Pekka Polso 040 5234 112
Sonja Pyykölä 043 8254 282
Liisa-Maria Päkkilä 044 4811 434

Elämänmenoa 
ylä- ja alamäessä

Leevi and the Leavings -yhtye lauloi aikanaan 
Elämänmeno-nimisessä kappaleessaan "Ylä-
mäki, alamäki, ylämäki, alamäki....". Sitähän 
se on tämä meidänkin elämänmeno tänä päi-
vänä. Koronan kanssa elämä on saatu jo rul-

laamaan kohtuullisesti. Sadonkorjuutkin alkavat olla 
lopuillaan. Ensimmäistä rehusatoa tuli monilla tiloil-
la valtavasti, toista taas ei juuri lainkaan. Vettä satoi 
kylvöjen aikaan runsaasti, kesällä ei lainkaan ja sitten 
taas puinnin aikaan silloin tällöin. En olisi uskonut 
antavani samana kesänä maakuntalehdelle haastatte-
lua liioista sateista ja kuivuudesta. Kai näihin säiden 
vuorotteleviin ääripäihin on vain totuttava.

Nyt kun korona ei ole enää pääuutinen ja muutkin 
kriisit maailmalla ovat vähentyneet, on alettu jälleen 

syyllistää maataloutta hiilipäästöistä ja ilmasto-ongel-
mista. Toivottavasti tähän keskusteluun löytyy totuus-
pohjaisia näkökulmia, joiden pohjalta syntyy tolkulli-
sia ratkaisuja. Kaikkien etu on, että ilmastotavoitteet ja 
maaseudun elinkeinojen kehitys etenevät yhdessä. Mie-
lestäni tämä voi toteutua esimerkiksi tilusrakennetta 
kehittämällä, jolloin ristiinajaminen vähenisi. Varmasti 
keinoja on monia ja rahoitustakin luulisi löytyvän, kun 
hyvin perustellaan ja suunnitellaan.

Kaikesta huolimatta hyvää syksyä kaikille!

TAPANI ORJALA
ProAgria Keski-Pohjanmaan

hallituksen puheenjohtaja,
p. 040 5288 405
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Keski-Pohjanmaan Maan- 
viljelysseuran Säätiön apurahat

Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiö myöntää apurahoja 
opiskelijoille, jotka edistävät opinnäytetyöllään tai muutoin opin-
noissaan keskipohjalaista maataloutta tai sen lähellä olevia elinkei-

noja (mm. käsityöala, koti- ja puutarhatalous sekä kalatalous) tai suorit-
tavat harjoitteluaan em. alojen edistämisorganisaatioissa.

Apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Vapaamuotoiset hakemukset, 
joihin liitetään ansioluettelo ja apurahan käyttösuunnitelma osoitetaan 
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiölle, osoite Ristirannankatu 
1, 67100 Kokkola tai s-postilla osoitteella ritva-liisa.nisula@proagria.fi. 
Lisätietoja antaa Ritva-Liisa Nisula, p. 040 5849 550. 

Järjestövastaava
Ritva Karri
Puh. 040 523 4113 
ritva.karri@proagria.fi

Jäsen- ja järjestöasiat

ProAgrian yrittäjäjäsenille 
pääsylippu KoneAgriaan

Meillä on ilo kutsua yrittäjäjäsenemme KoneAgriaan, alan johta-
vaan ammattinäyttelyyn, 14.-16.10.2021 Tampereelle. Pääsy-
lippu toimitetaan jäsenmaksunsa maksaneille yrittäjäjäsenille 

sähköpostitse. Poikkea osastollamme C-hallissa juomassa messukahvit 
ja tutustu samalla uusiin palveluihimme. 

KoneAgriassa otamme käyttöön omaehtoisen koronapassin. Toi-
vomme, että näyttelyyn saapuisivat vain täyden rokotussuojan saaneet, 
koronan jo sairastaneet tai koronatestillä testatut kävijät ja näytteil-
leasettajat. www.koneagria.fi -sivuilta saat lisätietoa, miten olemme ot-
taneet huomioon näyttelyvieraidemme terveysturvallisuuden. 

Seurantalojen korjausavustukset 2022 

Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustusten hakuaika on 
käynnissä. Hakemus jätetään Kotiseutuliiton sähköiseen haku-
palveluun 30.9.2021 mennessä. Seurantalojen korjausavustus 

on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä paran-
taviin korjauksiin sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämi-
seen. Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalais-
toimintaan tarkoitetun seurantalon. Seurantalojen korjausavustusta 
haetaan sähköisessä verkkopalvelussa.

Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota talon kulttuurihis-
torialliseen arvoon sekä kansalaistoiminnan kokoontumistilojen tar-
peeseen alueella. Ratkaisevassa osassa avustuksia myönnettäessä ovat 
hyvät korjaussuunnitelmat. Avustusten myöntämisestä päättää Suo-
men Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lau-
sunnon perusteella maaliskuussa 2022.

Lisätietoja: www.kotiseutuliitto.fi tai www.seurantalot.fi

© Maaseutuverkosto Contum Oy

Kuvataivas

Olipa palvelutarve mikä tahansa, ota yhteyttä. 
Asiantuntijapalvelua saa näppärästi puhelimitse ja nettiyh-

teydellä etäpalaverina. Virtuaalitilakäynti onnistuu ja toimii hy-
vin. Kun teemme virtuaalisen neuvontakäynnin, on palvelu napakam-
pi ja täyttä asiaa.

Etäpalaveri onnistuu, kun sinulla on tietokoneessa, tabletissa tai 
kännykässä toimiva nettiyhteys. Asiantuntija lähettää ohjeet ja etä-
palaverilinkit etukäteen ja opastaa tarvittaessa yhteyden ottamisessa. 

ProAgria palvelee 
etänä ja lähellä
ProAgria Keski-Pohjanmaan
keskus 040 521 1735
Valtakunnallinen
palvelupuhelin 044 420 9000 AUKIOLOAJAT: to 14.10. klo 9–19,  

pe 15.10. klo 9–17 ja la 16.10. klo 9–16

LISÄÄ TAPAHTUMASTA:  
KONEAGRIA.FI

MAA- JA  
METSÄTALOUDEN  

AMMATTITAPAHTUMA

KAIKKIEN AIKOJEN KATTAVIN 
KONEAGRIA TULOSSA
• Yli 90 % alan toimijoista jo mukana
• Monipuolinen ohjelma tarjolla alan 

ykköstoimijoiden toteuttamana
• Varaa messuille useampi päivä ja hyödynnä 

hotellitarjoukset messujen nettisivuilta
• Helppo saapua autolla, bussilla ja junalla 

kaikkialta Suomesta

TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

Syyspäivät
Kaustisen
tilitoimistolla
pe 24.9.2021 klo 11-15
Ulkoilmatapahtuma ProAgrian tilitoimiston pihassa (Kappelintie 2)
•  Verotusvinkkejä, kehityspäällikkö Jouni Ingalsuo 
•  Sähköinen kirjanpito, Mika Jouppila ja Kirsi Saarikettu esittelevät  
•  Kasvin- ja maidontuotannon asiantuntijoita 
   paikalla – tule ja kysy! 
Huom! Seostilan väki, ota mukaasi säilörehu/tuoreviljanäyte,
määritämme siitä maksutta halogeenikuivaimella kuiva-aineen.
Tilitoimistopalveluista tarjouspyynnön jättäneille juomapullo - 
tarjouspyyntö ei sido mihinkään.

Tarjolla makkaraa 

ja hyvää seuraa!
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Kesätöissä
ProAgrialla
Opiskelen neljättä 
vuotta maatalouse-
konomiaa Viikin kam-
puksella Helsingissä. 
Hain keväällä avoimel-
la hakemuksella kesä-
töitä ProAgria Keski-
Pohjanmaasta. Kutsu 
kävi ja aloitin kesätyö-
ni junioritalousasian-
tuntijan tehtävissä va-
pun jälkeen.

E
nsimmäisinä viik-
koinani tutustuin 
tuleviin työkaverei-
hin ja perehdytyk-
seni käynnistyi heti 
meijän taloon tul-

lessani, kuten Keski-Pohjan-
maalla tavataan sanoa. On 
ollut hienoa oppia pintaa sy-
vemmältä toimialan tapaa 
muuttua ja toimia. ProAgri-

assa työskennellessäni on nä-
kemykseni asiantuntijaorga-
nisaation tärkeydestä laajen-
tunut. Maatalouden nopea 
kehitystahti luo paineita vilje-
lijöille ja tämän vuoksi nope-
an sopeutumiskyvyn merki-
tys on kasvanut. Viljelijä tar-
vitsee ympärilleen verkostoa 
ja monialaista huippuosaa-
mista toimialan muutokses-
sa. Sen vuoksi sidosryhmät 
maataloustuotannon ympä-
rillä ovat korvaamaton re-
surssi.

Askel kerrallaan
Työnkuvaani on kuulunut 
tuotantokustannuslasken-
taa, liiketoimintasuunnitelmi-
en laatimista sekä taustatöitä 
uuden laskentaohjelman pa-
rissa. Aluksi tutustuin ProAg-
rian ohjelmistoihin ja palve-
luihin sekä työrutiineihin. Uu-
det työkaverit ottivat lämpi-
mästi vastaan ja aina on voi-
nut kysyä, jos joku asian on 
jäänyt epäselväksi. Myöhem-
min pääsin tilakäynneille ja 
liiketoimintasuunnitelmien 

tekoon yhdessä viljelijöiden 
kanssa. Tilakäynneistä olen 
pitänyt paljon, ne ovat anta-
neet termeille ja numeroille 
kasvot, jolloin laskelmista ja 
analyyseistä on tullut mielen-
kiintoisempia. Työskentely- ja 
oppimisympäristönä ProAgria 
on tarjonnut turvalliset olo-
suhteet kasvaa kohti asian-
tuntijuutta. 

Suosittelen!
Kannustan rohkeasti hake-
maan kesätöihin ProAgrial-
le. Työtehtävästä riippumatta 
saat mahdollisuuden tutus-
tua alamme huippuosaajiin 
sekä oppia työn ohessa kou-
lutuspäivillä, kahvihuoneessa 
ja palavereissa. Maatalous on 
alana tiivis yhteisö, jossa mei-
dän kaikkien on pidettävä yh-
tä. Viljelijöiden kanssa työs-
kentely on opettavaista ja tuo 
uutta näkökulmaa toimialas-
ta. Jokainen yrittäjä on erilai-
nen, joten oppimista riittää 
joka päivä. 

ALEKSI KUKKEENMÄKI 

Ajankohtaista

Aleksi Kukkeenmäki

MAA-NIR-ANALYYSI
Tarkista maan kasvukunto

• Ravinnevarannot (N, S, P, K, Ca, Mg, Na, K, Mg)
• Maan mikrobien aktiivisuus

• Sieni/bakteeri suhde
• Orgaaninen hiili

• N & S vapautumiskapasiteetti
• C/N suhde

• Maan murenemis- ja liettymistaipumus
• pF-käyrä 

015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli 
044 5885 262 • Nuottasaarentie 17 • 90400 Oulu

www.eurofins.fi/agro •  viljavuuspalvelu@eurofins.fi

Bisnes+ tarjoaa suoran väylän maatilan johtami-
sessa tarvittavaan ammattitietoon. Sen uusimpia 
osioita ovat Tietoa ja Oppia sekä Tilan tiedot. Nii-

den lisäksi uutta on Bisnes+:n kumppaneiden tuottama 
johtamiseen liittyvä sisältö. 

Ammattitieto 
yhdessä paikassa

Palveluun pääsee Minun Maatilani 
-tunnuksilla. Rekisteröitymällä saa 
omat maksuttomat tunnukset 
kirjautumisosoitteesta  

minunmaatilani.fi/bisnesplus. 
Lisätietoja: tutustu.bisnesplus.fi/UKK. 

ProAgrian asiantuntijat avittavat Mi-
nun Maatilani -ohjelmiston, Bisnes+:n ja muiden 
verkkopalvelujen asennuksessa ja käytössä.
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Kasvintuotanto

Kerääjäkasvit,
viherlannoitusnurmi
ja seosviljely 

K
erääjäkasvit paran-
tavat maan hiilipitoi-
suutta ja kasvukun-
toa. Hyödyistä huoli-
matta kerääjäkasvien 
käyttöön suhtaudu-

taan varauksella, koska niiden pe-
lätään alentavan pääkasvin sato-
tasoa kilpailemalla samoista ra-
vinteista pääkasvin kanssa. Tutki-
mukset eivät käsitystä puolla. Joi-
nakin vuosina runsas italianrai-
heinäkasvusto on voinut alentaa 
ohran satoa 200-500 kiloa heh-
taarilta, mutta sadonalenemaa ei 
synny joka vuosi. Muilla kerääjä-
kasveilla ei ole havaittu tilastolli-
sesti merkittävää pääkasvin satoa 

alentavaa vaikutusta.
Toinen yleinen huolenaihe on 

kerääjäkasvien liiallinen kasvu ja 
siten pääkasvin puinnin vaikeutu-
minen. Huoli on osittain aiheel-
linen, koska kerääjäkasvit voivat 
joissain tilanteissa kasvaa liikaa 
liian aikaisin. Näin voi käydä, jos 
maan kasvukunto on heikko, ei-
kä pääkasvi varjosta kunnolla. 
Toisaalta kerääjäkasvien kasvuun 
vaikuttavat niiden laji- ja lajike-
valinnat sekä kylvöajankohta. Ke-
rääjäkasvit voi olla järkevää kyl-
vää pääkasvin kylvön jälkeen, jos 
maan kosteustilanne on itämisel-
le suotuisa. Jotkut kylvävät kerää-
jäkasvit jyräyksen yhteydessä, kun 

pääkasvi on jo orastunut. Syys-
viljakasvustoihin kerääjäkasvit voi 
kylvää vasta keväällä viljan orail-
le. Näin toimimalla voi kasvat-
taa kerääjäkasvilajien valikoimaa 
vaarantamatta puintien onnistu-
mista.

Viherlannoitusnurmi ja 
nurmiseokset
Viljelykierrolla on suuri merkitys 
viljelyvarmuuteen ja satotasoihin. 
Esimerkiksi perunalle apilapitoi-
sella viherlannoitusnurmella on 
havaittu olevan hyvä esikasvivai-
kutus. Tänä kesänä viljakasvus-
toissa viherlannoitusnurmien vai-
kutus viljan kuivuudensietokykyyn 
on ollut esillä. Viljelykierron lisäk-
si viljelykasvien monimuotoisuut-
ta on lisätty seosviljelyllä. Yleisim-
mät esimerkit seosviljelystä ovat 
monilajiset nurmet ja seosviljat. 
Monipuoliset nurmiseokset me-
nestyivät keskimäärin paremmin 
kuluneen kasvukauden haastavis-
sa olosuhteissa kuin pelkkää ti-
moteitä ja nurminataa sisältä-
vät seokset. Kääntöpuolena mo-
nipuolisemmat seokset tuottivat 
rehuarvoiltaan heikommat sa-
dot. Suurimpana vaikuttajana tä-
hän oli todennäköisesti ruokona-
dan suuri osuus ja timotein laji-
kevalinnat. Nurmiseoksia suunni-
tellessa tulisikin ottaa huomioon 
eri kasvilajien ja lajikkeiden rehu-
arvot ja maittavuus. Näiden lisäk-
si viljelijän on selvitettävä korjuu-
aikanäytteillä kyseisen seoksen 
rehuarvojen kehittyminen kasvu-
kauden aikana.

Kaikki ei sovi kaikille
Samat toimenpiteet eivät vaiku-
ta samalla tavalla kaikilla tiloil-
la tai jokaisella pellolla. Siksi uu-
sia kokeiluja tulisi tehdä maltilli-
silla pinta-aloilla. Omalle tilalle 
ja omille maille parhaiten sopi-
vat toimet löytyvät vain kokeile-
malla. Silloinkin on tiedostetta-
va, että epäonnistumisen riski on 
olemassa ja siihenkin on varau-
duttava. Toisaalta on hyvä muis-
taa, että maaperässä tapahtuvat 
muutokset ovat hitaita, siksi en-
simmäisestä epäonnistumisesta 
ei kannata luovuttaa. Uusia vilje-
lymenetelmien kokeiluja kannat-
taa jatkaa samoilla aloilla usei-
den vuosien ajan.

TANELI RAHJA

Kerääjäkasveilla ei ole havaittu tilastollisesti merkittävää pääkasvin satoa 
alentavaa vaikutusta. Kerääjäkasvien kasvuun vaikuttavat niiden laji- ja laji-
kevalinnat sekä kylvöajankohta.

Samuli Leskelä viljelee ruoka-
perunaa Kokkolan Lohtajalla. 
Viljelykierrossa hyödynnetään 
laajasti viherlannoitusnurmia ja 
muita monilajisia kasviseoksia. 
Tänä vuonna kylvössä oli 30 eri 
kasvilajia.

S
amuli Leskelä kertoo, et-
tä viljelykiertoa monipuo-
listettiin, koska yksipuoli-
nen perunanviljely oli hei-
kentänyt maan multavuut-
ta ja kasvukuntoa. Välikas-

vit parantavat pellon multavuutta ja 
kationinvaihtokapasiteettia. Keskei-
sinä keinoina ovat monilajiset ja mo-
nivuotiset seokset. – Monilajiset se-
okset ovat viljelyvarmoja, koska eri 
kasvilajit menestyvät eri lailla eri vuo-
sina. Maksimaalinen juuristo ja si-
tä kautta hiilensidonta syntyy mo-
nivuotisilla seoksilla, sanoo Samuli 
Leskelä. 

A
nu

 A
in

as
oj

a



NUMERO 3/2021     ProAgria Keski-Pohjanmaa  7

Ilmastoviisasta
viljelyä Leskelän
perunatilalla

Ravinne- ja kasvukunto- 
tutkimukset
Leskelä seuraa välikasvien pitkäai-
kaisvaikutuksia maan multavuuteen 
ja ravinteisuuteen viljavuustutkimuk-
silla. Monilajiselta viherlannoitusnur-
milohkolta on otettu ProAgria Laa-
ja ravinne- ja kasvukuntotutkimus 
ennen nurmen perustamista ja uu-
si näyte otetaan samasta kohdasta 
nurmivuosien jälkeen. ProAgria Laaja 
ravinne- ja kasvukuntotutkimus an-
taa enemmän tietoa maan multavuu-
desta, vedenpidätyskyvystä ja maan 
ravinnevaroista kuin perinteiset vilja-

vuustutkimukset. Tarkemmat maa-
analyysit auttavat myös satokasvien 
lannoitusten optimoinnissa.

Viherlannoitus
Leskelä toivoo muutoksia nykyisten 
viljelijätukien ehtoihin seuraavalle tu-
kikaudelle. – Saneerauskasvia voi olla 
lohkolla kolmena vuotena perunan 
jälkeen, mutta vain kahtena vuote-
na peräkkäin ja kasvustot on perus-
tettava vuosittain. Tämä ei tue aja-
tusta maksimaalisesta hiilensidon-
nasta. Lisäksi saneerauskasvivalikoi-
ma on liian suppea, harmittelee Les-
kelä. Samuli Leskelä pitää apilapi-

toisen viherlannoitusnurmen esikas-
vivaikutusta erittäin hyvänä perunal-
le, se näkyy selvästi satotasossa. Les-
kelä kuitenkin painottaa, että viher-
lannoitusnurmen jälkeen kylvettävän 
perunan lajikevalinnassa pitää olla 
tarkkana. – Lajikkeen on oltava sel-
lainen, mikä kestää korkeita typpi-
määriä, tähdentää Samuli Leskelä.

TANELI RAHJA
kasvituotannon 
asiantuntija
ProAgria Keski-
Pohjanmaa

Viljelijät etsivät keinoja ilmastonmuutoksen hidastami-
seksi ja muuttuvaan ilmastoon sopeutumiseksi. Hyvä esi-
merkki tällaisesta on maatalousyrittäjä Samuli Leskelä 
Kokkolan Lohtajalta. Leskelän kasvinviljelytilalla viljellään 
pääasiassa ruokaperunaa, lisäksi myyntiin menee rehuoh-
raa ja kauraa. Peltoa tilalla on 223 hehtaaria, josta perunalla 
on vuosittain noin 80 hehtaaria ja viljoilla 60-70 hehtaaria. 
Osalta nurmialasta korjataan rehuja lähialueen karjatiloille. 
Viljelykierrossa hyödynnetään laajasti viherlannoitusnur-
mia ja muita monilajisia kasviseoksia. Tänä vuonna kylvös-
sä oli 30 eri kasvilajia.

Kasvintuotanto
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Kasvintuotanto

Kylvöt 
Alkukevät oli märkä ja kylmä, sik-
si toukotyöt jakautuivat kahteen 
osaan. Kylvöt tehtiin 2.-3.6. ja kul-
tivointi ennen sateita 15.5. Koneel-
lista kivenkeruuta teetin pahimmil-
la paikoilla reilun hehtaarin verran.

Ohran koko 16 ha:n kylvöala 
kultivoitiin ja kylvettiin nelimetri-
sellä Junkkarilla. Urakoitsijat hoiti-
vat toukotyöni kokonaan, itse ke-
räsin kiviä vajaat 20 kuutiota. Oh-
ra kylvettiin matalaan (+3 cm) ja 
oraat lähtivät nopeasti kasvuun (<7 
vrk). Kultivoinnin valitsin, koska se 
on hyvin kustannustehokas ratkaisu 
muokkaukseen.

Brage-ohraa kylvettiin 203 kg/
ha, jolla tuli 550 orasta/m2 ja täh-
kiä n. 700 kpl/m2. Käytän normaa-
lia korkeampaa siemenmäärä estä-
mään lisäversontaa, sillä suurin jy-
väluku on ensimmäisen verson täh-

kässä. Kasvukaudesta johtuen lisä-
versoja oli nyt liikaakin, etenkin kun 
piti perustaa suojaviljaan uudet sie-
mennurmet (timotei 11 ha ja 5,3 kg/
ha). Onneksi uudet nurmet ovat läh-
teneet hyvin kasvuun syksyn sateilla.

Ohrille typpeä annettiin 86 kg/
ha. Siitä tuli naudan lietelannassa 
34 kg/ha (20 m3/ha), jonka urakoit-
sija levitti viime syksynä ja tänä ke-
väänä. Loput typestä on Yaran N26 
Hivenestä tai Hiven NK 2:sta, joita 
käytin keskimäärin 200 tai 220 kg/
ha. Timoteille typpimäärä oli 70 kg/
ha, joka tuli Y3:sta määrällä 305 kg/
ha urakoitsijan levittämänä 22.4. 

Fosfori annettiin ohralle osin 
naudan lietelannassa. Käytin hyö-
dyksi fosforin karjanlantapoikkeus-
ta. Starttifosforia (20 kg/ha) käy-
tin ohralle niillä lohkoilla, jossa sen 
pystyi tekemään. Fosforimäärä oli 
ohrilla kokonaisuudessaan 15 kg/
ha ja nurmille keskimäärin 9 kg/ha. 

Naudan lietelanta korjaa myös kali-
umin puutetta. Sen levitysmääräksi 
tuli ohrilla 78 kg/ha ja timoteilla 18 
kg/ha. Karjanlantaa hyödyntämällä 
kasvustot ovat olleet vuosittain sa-
topotentiaaliltaan paremmat.

Kasvinsuojelu
Rikkakasvit torjuin 19.6. ohralta se-
oksella Ariane S 1,8 l/ha tai Hus-
sar Plus 0,11 l/ha + Karate 0,86 dl/
ha + Moddus Evo 0,22 l/ha + Eri-
koishiven 9,2 l/ha. Vaikutus oli hy-
vä. Toisella kierroksella 27.6. ruisku-
tin seoksena Moddus Evo 0,17 l/ha 
+ Multifuidia 10 l/ha. Senkin vaiku-
tus oli hyvä. Kolmas kierros ruisku-
tettiin 9.7. ja koska kasvustot olivat 
tautisia, ruiskutin seoksena Comet 
Pro 0,45 l/ha + Proline Xpert 0,33 
l/ha + Zoom 1,9 l/ha. Sekin vaikut-
ti hyvin, etenkin Cometilla helteen 
stressioireisiin. Neljäs kierros ruisku-
tettiin 14.7. seoksella Amistar 0,28 

tai 0,15 l/ha + Proline Expert 0,13 l/
ha + Zoom 2,5 l/ha tai Erikoishiven 
7,9 l/ha. Vaikutus oli hyvä, etenkin 
Amistarilla helteen stressioireisiin.

Siementimotein ruiskututin vain 
laontorjuntaa vastaan urakoitsijal-
la 3.6. seoksella ModdusEvo 0,7 l/
ha + Multifluid 4,4 l/ha. Vaikutus 
oli hyvä.

Viherlannoitusnurmen rikantor-
junta tehtiin tällä kertaa mekaani-
sesti, koska kasvustot oli perustet-
tu edellisvuonna ja niiden rikat eivät 
olleet ongelma. Timotein ruiskutti 
urakoitsija kaluston työleveyden se-
kä GPS-ohjauksen takia. Ne takaa-
vat tasaisemman ruiskutusjäljen. 

Kasvinsuojelu onnistui erinomai-
sesti, koska ohralla kasvustot olivat 
elokuun alkuun saakka kasvussa. 
Varsinkin mangaanin vaikutus näkyi 
parissa päivässä, koska peltojen pH 
on osin yli 7,0. Mangaanimittarin 
avulla sain varmuuden, että hiveniä 

Kasvukauden 2021 sade- ja lämpösumma Ylivieskan lentokentällä ja Revonlahden 30 vuoden keskiarvo.

Kaikesta huolimatta 
normivuosi
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kannattaa käyttää. Samoin kalin le-
vitys lehtilannoksena näytti kynten-
sä siellä, missä siitä oli eniten pulaa. 
Myös se, että levitin biotiittiä edel-
lisenä vuonna 10 tn/ha pahimmalle 
puutelohkolle, näkyi hyvin.

Kasvustot
Ohran kasvustot olivat hyvässä is-
kussa kesällä, koska kevään koste-
us varmisti sen, että siemenet itivät 
pääosin tasaisesti. Jälki-idäntää tai 
versontaa oli n. 0,1 ha alalla. Kas-
vustot pysyivät hyvin pystyssä. Ohri-
en tuplalannoitukset päisteissä eivät 
olleet laossa. Lakopaikkoja oli vain 
multaisimmilla kohdilla ja varjoissa 
(muutamia aareja), eli lannoitustaso 
ja korrenvahvistus olivat kohdillaan. 

Kasvustot olivat lyhyitä, mut-
ta jostain syystä tähkissä oli pää-
sääntöisesti yli 50 jyvää (15-20 ri-
viä). Kasvukauden korkean lämpö-
kertymän ja epäedullisten sateiden 
takia ohrat kuitenkin lopettivat kas-
vun elokuun alussa. Heinäkuussa oli-
si tarvittu 30 mm enemmän vettä, 
jolloin sadot olisivat olleet paljon pa-
remmat. Kasvustot olivat erivärisiä. 

Parhaat tasaväriset kasvustot olivat 
siellä, missä oli viljelykierrossa ollut 
mukana jankkuroituja viherlannoi-
tusnurmia. Timoteilla tähkät olivat 
yhtä lyhyitä kuin viime vuonna, ollen 
pääsääntöisesti alle 10 cm. Kasvus-
tot olivat erittäin tiheitä ja 0,9 met-
riä pitkiä (120, 110, 60, 100 ja 120). 

Sadot
Puinnit urakoitsijan kalustolla ajoit-
tuivat ohran osalta 31.8.-1.9. väli-
selle ajalle. Puintikosteus oli 16-19 
%. Keskisadoksi muodostui 3 328 
kg/ha, hehtolitrapainoksi 69 kg ja 
typen satovasteeksi 39 kg/N-kg. Ty-
pen satovaste oli siten reilusti alle 
oman tavoitteen (50). 

Timotei puitiin urakoitsijan ka-
lustolla 31.8. Sadon laatu täyttänee 
laatuvaatimukset erinomaisen hy-
vin. Arvioisin sadon määrän olevan 
520 kg/ha, mikä oli yli tavoitteen 
(450). Typen satovastekin on siten 
tavoitteen yli eli 7,4 kg/N-kg (6,7).

Timotei puitiin sopivaan aikaan, 
koska puintikosteus oli 13,5 %. Li-
säksi tuulet ja vesisateet eivät olleet 
ehtineet hangata tähkiä vielä liian 

tyhjäksi ja lämpösumma oli riittä-
vä (1 107 astetta). Oikean puinti-
ajankohdan valinta on timotein sie-
menviljelyn haastavin osuus. Siinä 
tasapainoillaan puintikelien ja va-
risemisherkkyyden välillä. Kysyttäes-
sä, voittaako maa vai isäntä, yleensä 
maa voittaa. Paitsi tänä vuonna, se 
oli isännälle kolmas vuosi putkeen. 
Ensi vuonna nähdään, miten neljän 
suora kanssa käy.

Kuivurissa ei kiirettä
Kuivuri on pyörinyt syyskuun alkuun 
mennessä 151 tuntia, kun keskiar-
vo on ollut reilu 200 tuntia vuo-
dessa. Toissa vuonna sain kuivattua 
vajaa 1,3 tonnia tunnissa ja viime 
vuonna 1,1 tonnia tunnissa. Tänä 
vuonna teho nousi 1,8 tonniin vil-
jaa tunnissa. Tämän vuoden viljat 
olivat viime vuotta nopeammin kui-
vattavia ja hehtolitrapainoltaan ke-
vyempiä. Kuivaajalla näkyi kuiten-
kin selkeimmin kasvukauden haas-
teiden eli kuumuuden ja kuivuuden 
vaikutukset siinä, että vieraille kui-
vattavat kilot jäivät viime vuosien 
määristä noin 30 %.

Normivuosi
Timotein sato ylitti tavoitteen (450 
kg/ha) ja parhailla ohralohkoilla 
päästiin tavoitteeseen (4 000 kg/
ha). Ohrasadon laatu vaikuttaa hy-
vältä, kun hehtolitrapaino vaihteli 
välillä 66-70 kg ja vaikka ohran kes-
kisato jäi 3 328 kiloon, ohran hin-
nan nousun takia tästä kasvukau-
desta tulee kuitenkin normaali oh-
ravuosi. Sen minkä sadossa menet-
ti, sai hinnassa takaisin. Markkina-
talouden perussääntö toimii eli hin-
ta määräytyy kysynnän ja tarjonnan 
mukaan. Jos haluaa hintaa nostaa, 
kannattaa tarjontaa vähentää.

Kuivaajan käytössä ei ollut on-
gelmia. Eikä puinnissakaan. Kaikki 
työt sujuivat urakoitsijoita hyvin niin 
pellolla kuin kuivaajallakin. Kaiken 
kaikkiaan satovuosi oli hyvä olosuh-
teisiin nähden: timoteillä meni erin-
omaisesti, ohralla keskimääräisesti 
ja kuivauksessa heikosti. Sekin on 
normaalia, että kasvukaudesta jäi 
opittavaa, koska kävi taas niin kuin 
ennen ei ole käynyt. Kasvukauden 
olosuhteilla olisi voinut odottaa hei-
kompaakin tulosta. Viljelykierto, hi-
venravinteet ja oikea-aikainen tau-
titorjunta varmis-
tavat laadukkaan 
sadon haasteelli-
sissakin olosuh-
teissa.

HEIKKI OJALA

Kasvintuotanto

Pellon käyttö p-a N-satovaste N P K Sato yht. kg

Ohra 16,3 39 86 15 78 54 150

Timotei 11,5 7,4 70 9 18 6 000

Viherlannoitusnurmi 7,6 0 0 0 -

Yhteenveto Haapalan tilan viljelytiedoista 2021

Kaikesta huolimatta 
normivuosi

 

HEIKKI PELLONPIENTAREELLA

Tänä vuonna Haapalan tilalla oli viljelyssä Bragen 
siemenohraa 16 hehtaaria, siementimoteita 11 
hehtaaria ja viherlannoitusnurmea 8 ha. Kasvukausi 
oli lämpösummaltaan pitkän aikavälin keskiarvon 
yläpuolella. Sademäärä oli elokuun lopussa 
mittaushistoriani (2010-luku) keskiarvossa 221 
millillä (227). Toukokuu lopussa satoi ennätykselliset 
66 milliä (50), ja heinäkuu alussa ennätysvähän 5 
mm (33). Sattui siis kaksi ennätystulosta Haapalan 
mittaushistoriassa samalle vuodelle.
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Kotieläin

Ruokinnan optimointia pitäisi tehdä ympäri vuoden, jot-
ta voidaan varmistaa hyvä taloudellinen tulos. Optimointi 
sisältää koko ketjun pellolta pöytään. Edellisen sisäruo-
kintakauden havainnot antavat osviittaa mihin suun-
taan tuotantoa pitäisi tai voidaan kehittää. Säännöllisellä 
ruokinnansuunnittelulla ja -seurannalla tiedetään missä 
mennään ja poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. 

K
alajoella Mäkelä 
mty:n tilalla tuotan-
toa kehitetään jatku-
vasti. Nuoret yrittäjät 
Jukka, Pauliina ja As-
ko Mäkelä ovat omi-
en sanojensa mukaan 
kutsumusammatissa 

ja kouluttavat itseään säännöllises-

ti, jotta pysyvät kehityksessä muka-
na. Tilalla on vastikään laajennettu 
navettaa toiselle robotille ja varaus 
on vielä kolmannellekin. Aktiivinen 
yhteistyö ProAgrian asiantuntijoiden 
kanssa kuuluu tilan toimintatapoi-
hin. Ruokinnansuunnittelua ja -seu-
rantaa tehdään säännöllisesti ja tun-
nuslukuja seurataan ahkerasti.

Rehunäytteet 
avainasemassa
Mäkelän tilalla otetaan aktiivises-
ti rehunäytteitä. Korjuuaika- ja raa-
ka-ainenäytteet kuuluvat oleellisena 
osana tuotannon suunnitteluun. Ti-
la on mukana myös Valion Carbo-
pilottihankkeessa, johon kuuluvat 
säännöllisesti lähetettävät rehunäyt-
teet kasvustoista. – Korjuuaikanäyt-
teiden kerääminen on ollut minun 
tehtäväni ja siinä on kyllä saanut hy-
vää näkemystä kasvustojen kehitty-
misestä, kertoo Pauliina.  

Säilörehut varastoidaan pää-
sääntöisesti laakasiiloihin ja niistä 
lähetetään tarkistusnäytteitä kuu-
kausittain aina syötön edetessä. Ti-
lalla on aperuokinta, joten on tär-
keää tietää käytettävien komponent-
tien sisältö ja kuiva-ainepitoisuus. 

Seurantalaskelman avulla saadaan 
tietoa sen hetkisen ruokinnan on-
nistumisesta ja voidaan tehdä tarvit-
tavat muutokset ruokintasuunnitel-
maan. Näin myös ruokinnan talous 
pysyy hallinnassa.

Kasvustohavainnot apuna 
päätöksenteossa
Tämän kesän ensimmäinen rehusato 
saatiin laadultaan hyvänä ja määrää-
kin tuli ihan kiitettävästi. Toisen re-
husadon optimaalista korjuuajan-
kohtaa määritettiin yhdessä ruo-
kinta- ja kasviasiantuntijan kans-
sa. Käynnin havaintojen ja korjuu-
aikanäytteiden tulosten perusteella 
korjuuajankohtaa hieman aikaistet-
tiin suunnitellusta. Raaka-ainenäyt-
teiden perusteella päätös oli oikea. 
– Edelliskesänä sekä ykkös- että kak-

Ruokinta- ja kasviasiantuntijan yhdessä tekemät 
kasvustokäynnit tuovat monipuolista näkökul-
maa tuotannon optimointiin. Pellolla Taneli Rahja 
ja Jukka Mäkelä. Kuva: Heidi Lehkonen

Mäkelät tavoittelevat
ruokinnan optimoinnilla tulosta
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Kasvintuotanto

kossato vanhenivat käsiin ja haas-
teita oli sitten sisäruokintakauden 
kanssa, muistelee Jukka. Kasvusto-
käynnillä tehtiin havaintoja myös rik-
katorjunnan ja maan kasvukunnon 
näkökulmasta. – On tärkeää tunnis-
taa mitä rikkakasveja omilla pelloil-
la on ja tehdä kasvinsuojelusuunni-
telma niiden perusteella, muistuttaa 
kasviasiantuntija Taneli Rahja. – Kyl-
lä tällaiset yhteiskäynnit ovat todella 
hyviä ja niistä sai myös uutta tietoa 
ja näkökulmaa omien peltokasvusto-
jen arvioimiseen, kiittelee Jukka. 

Sopivaa rehua kaikille
Karjakoon kasvun myötä on entistä 
tärkeämpää huomioida eri eläinryh-
mien ruokinnalliset tarpeet. Lypsäville 
voidaan syöttää energia- ja valkuaispi-
toista säilörehua, ummikoille ja isom-
mille hiehoille sopii paremmin energi-

altaan köyhempi ja kuitupitoisempi re-
hu.  – Kakkossadosta osa jätettiin vielä 
hieman vanhentumaan ja se korjattiin 
ummikoille ja hiehoille. Lisäksi tehtiin 
kokoviljasäilörehua varastoon nimen-
omaan umpi- ja hiehoruokintaa aja-
tellen, Jukka kertoo. 

Etukäteissuunnittelua kannattaa 
tehdä ja laskea eri eläinryhmien rehun-
tarvetta. Kun tiedetään tarvittavan re-
hun määrä ja laatu, se voidaan ottaa 
huomioon viljelysuunnittelua tehdes-
sä. Rehujen optimointi parantaa tilan 
taloudellista tulosta ja myös eläinten 
hyvinvointia. – Tämän sisäruokinta-
kauden tavoite on saada maitotuotos-
ta nostettua ja osto-
rehukustannusta las-
kettua, Jukka toteaa 
lopuksi.

HEIDI LEHKONEN

ProAgria Keski-Pohjanmaan 
kasvintuotannon asiantuntijat

Taneli Rahja Sari Harju Tero Åvist
040 66845 111 040 5234 114 041 7310 398

Mäkelät tavoittelevat
ruokinnan optimoinnilla tulosta

Tuliko pellolta 
sitä mitä piti?

S
ato alkaa olla laarissa, paalissa tai siilossa. On aika poh-
tia missä onnistuttiin ja missä olisi tekemistä seuraavalla 
kasvukaudella. Kasvintuotannon kehittämisohjelma tar-
joaa räätälöityjä ratkaisuja ensi kesän viljelysuunnitte-
luun. Lähtökohtana ovat tilan omat tavoitteet.

Viljelyn tavoitteista on aina keskusteltu viljelijän kanssa vilje-
lysuunnitelman teon yhteydessä. Uutta kasvituotannon kehittä-
misohjelmassa on tavoitteiden kirjaaminen ylös, jolloin seuraa-
vaa suunnitelmaa laadittaessa voidaan palata edelliseen keskus-
teluun ja tarkastella tavoitteiden toteutumista.

Kasviasiantuntijat tapaavat maatalousyrittäjät ennen vilje-
lysuunnitelman laatimista. Kirjaamme ylös peltoviljelyn tavoit-
teet, suunnitellut toimenpiteet ja aikataulutukset. Yhdessä tilan 
väen kanssa ratkaisemme ongelmakohtia huomioiden taloudel-
lisuuden, kilpailukyvyn, ajansäästön, viljelyvarmuuden, ympäris-
töhyödyt sekä maan kasvukunnon. Voimme hyödyntää Neuvo-
palvelua ja muiden ProAgrian asiantuntijoiden osaamista viljelyn 
kehittämisessä. Tarjoamme lisäarvoa tuottavaa ja tarvelähtöistä 
kokonaisuutta keskipohjalaistilojen kasvinviljelyyn. 

SARI HARJU

Sinikka Kreus
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Terävänä 
syksyä kohti

KUN TILAAT
1 000 kg rakeisia kivennäisiä, erikoisrehuja  
ja Premi-Tähti-kivennäisiä tai 2 000 kg  
muita jauheisia kivennäisiä

SAAT KAUPAN PÄÄLLE  
upean Marttiini Eräkokki -puukon, 
joka on koristeltu rehutehtaamme 
juhlavuoden kunniaksi Kinnusen  
Myllyn kaiverruksella.

 

Lisätietoja kampanjasta 
www.kinnusentahtirehut.fi 

tai soita 08 5144 700

Kampanja 
voimassa
1.9.–31.10.

2021

www.jita.fi

KÄYTÄ
MAALAISJÄRKEÄ!

Hanki kaikki 
maatalouden PUTKET JA KAIVOT 

kokeneelta, kotimaiselta!

Lietesäiliöt, jopa 10 000 m3

Lietekuilut
Laakasiilot

Ruokintakourut
Eristetyt ja eristämättömät  

betonielementit
Betonipilarit ja -palkit
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Havaintoja nurmi- 
kasvustokäynneiltä 

K
evään ja alkukesän rank-
kasateet vaikuttivat pai-
kallisesti ja suuresti pel-
lon kasvuolosuhteisiin. 
Viljoilla jouduttiin kylvä-
mään uudelleen kokonai-

sia kasvulohkoja ja notkelmapaikko-
ja pellolle nousseiden tulvien ja lam-
mikoiden vuoksi. Notkelmissa ja ve-
sistön varsilla nurmet joutuivat tul-
van alle, jolloin ainakin maanpäälli-
nen kasvinosa kuoli ja veden muka-
na tullut maa-aines ja roska sotki en-
simmäistä satoa. 

Laatua ja määrää
Riittävä alkukesän lämpö ja kevään 
kosteus olivat kuitenkin otolliset en-
simmäisen säilörehusadon kasvun 
kannalta. Satoa on saatukin jopa 
kaksinkertaisesti tavanomaiseen ver-
rattuna. Laadullisesti korjuun ajoit-
taminen oli tarkkaa, koska nopean 
lämpösumman nousun vuoksi myös 
kasvuston kehitys oli nopeaa. Kas-
vusto kehittyi eri tahtiin eri pelto-
lohkoilla ja peltolohkojen sisälläkin 
oli suurta vaihtelua. Nurmiseoksissa 
myöhemmin lähtevät lajikkeet ja jäl-
kiversonta antoivat lisää korjuuikku-
naa ja saattoivat hetkellisesti nostaa 
myös säilörehun D-arvoa. 

Pikkukakkonen ja 
kohtuullinen kolmonen
Toisella sadolla maassa olevan va-
rastoituneen veden määrä ratkaisi. 

Poutivimmilla paikoilla kasvusto pa-
loi sängelle, mutta saattoi toipua kol-
mannelle sadolle, jolloin maassa oli 
paremmin kosteutta. Korkea niitto-
korkeus vähensi kasvin ja juuriston 
kokemaa stressiä, jolloin juuristol-
le jäi enemmän voimaa uuden kas-
vun aloittamiseen. Parhaiten menes-
tyivät toisella sadolla syvä- ja laaja-
juuriset kasvit, kuten nadat ja apilat, 
joilla vettä riitti pidempään kuivuu-
den jatkuessa. Kolmannen säilörehun 
alkuun on saatu paremmin vettä, ja 
kasvustot lähtivät selvästi toista sa-
toa paremmin kasvuun. Korjuita ovat 
tauottaneet sateet ja puintien ajoittu-
minen samalle ajalle korjuun kanssa.

Raaka-aineanalyysit 
tarpeen
Hyvin erilaiset kasvuolosuhteet, kui-
vuuden aiheuttama stressi ja korjuu-
hetki vaikuttavat merkittävästi kasvin 
kykyyn ottaa maasta ravinteita. On-
kin tärkeää, että rehuerästä pyritään 
ottamaan näytteet ennen sen tuloa 
syöttöön, jolloin voidaan ennakoida 
ruokinnallista muutosta ja optimoida 
väkirehujen ja kivennäisten määrää ja 
laatua. Myös lannoituksen toimivuut-
ta ja säilönnän onnistumista on hyvä 
arvioida seuraa-
vaa viljelykautta 
silmällä pitäen.

TERO ÅVIST

Kasvintuotanto

Notkelmissa ja vesistön varsilla nurmet joutuivat tulvan alle, jolloin ainakin maanpäällinen kasvinosa kuoli ja veden mukanaan tuoma maa-aines ja roska sotki ensimmäistä rehusatoa.
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Teron viisi vinkkiä 
tulevaksi kasvukaudeksi

1 Tarkista analyysien päivämäärät. Tilalla vaaditta-
vat viljavuus- ja lannoitenäytteet on hyvä tarkistaa ja kerä-
tä syksyllä. Näin vältetään kiirettä keväällä ja mahdollisille 
suunnitelman muokkauksille jää paremmin aikaa.

2 Arvioi onnistuminen ja aseta ensi vuoden tavoit-
teet. Lohkokirjanpitoa viimeisteltäessä ja uutta viljely-
suunnitelmaa tehdessä on sopiva hetki tarkastella tilan 
tavoitteiden täyttymistä. Missä onnistuttiin ja mikä ra-

joitti tulosta? Kuinka onnistutaan myös ensi vuonna tai voidaan-
ko tulosta parantaa? Kirjaa nämä itsellesi talteen.

3 Kirjaa ylös omat kasvukauden havainnot. Omia ha-
vaintoja on hyödyllistä kirjata ylös esimerkiksi lohkokir-
janpitoon. Näin havaintoihin pystyy palaamaan myöhem-
min ja huomaamaan tilanteen muutoksen. Myös kuvien 

ottaminen peltohavainnoista on hyvä tallennuskeino.

4 Tarkista ojituksen toimivuus. Pellon toimiva vesitalo-
us on tärkeässä roolissa erityisesti keväällä, jotta pelloille 
päästään ajallaan. Syksyllä on hyvä hetki huomioida pel-
lon ongelmapaikkoja sekä tarkastella salaojien ja lasku-

aukkojen kuntoa.

5 Analysoi rehut. Syöttöön tulevat rehut on tärkeää ana-
lysoida ruokinnallisen arvon takia. Lisäksi ne avittavat nä-
kemään korjuussa poistuvia ravinnevirtoja, korjuun ajoi-
tuksen onnistumista ja lannoituksen vastetta kasvin ravin-

teenottoon ja tarpeeseen.
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Hankkeet

Ojitusyhteisöt vastaavat 
valtaojien kunnosta

M
enneinä vuo-
s i k y m m e n i n ä 
maanviljelysinsi-
nööripiirit ja vesi-
piirit, jotka kuu-
luivat valtionhal-
lintoon, vastasi-

vat laaja-alaisesti maankuivatusasi-
oista. Ne huolehtivat muun muassa 
ojitusyhteisöjen perustamisesta, oji-
tussuunnitelmista, ojitushankkeiden 
rahoittamisesta sekä ojituksen käy-
tännön toteuttamisesta. Lainmuu-
tosten myötä vastuu kuivatuksen toi-
mivuudesta on siirtynyt suurelta osin 
maanomistajille. 

Peltolohkojen ja kiinteistöjen 
paikalliskuivatuksesta vastaa maan-
omistaja. Valtaojien ja muiden virta-

vesien avulla toteutetusta peruskui-
vatuksesta vastaavat ojitusyhteisöt, 
joiden osakkaita ovat kaikki kuiva-
tusalueen maanomistajat. Vanhem-
massa kielenkäytössä ojitusyhteisö-
jä saatetaan kutsua myös ojitusyh-
tiöiksi. Keski-Pohjanmaalla yhteisis-
tä ojista vastaavia ojitusyhteisöjä on 
useita satoja. Valtaosa niistä on pe-
rustettu 1940–1960 -lukujen aikana, 
jolloin elettiin maankuivatuksen ja 
ojitusyhtiöiden kulta-aikaa. 

Kuivatusvara 
vähintään 150 senttiä
Jokaisella ojitusyhteisöllä on omat 
sääntönsä sekä valtion viranomai-
sen hyväksymät ojitussuunnitelmat. 

Lähes poikkeuksetta ojitusyhteisön 
säännöissä määrätään, että yhtei-
nen oja on pidettävä ojitussuunnitel-
man ja vesilain säännösten mukai-
sessa kunnossa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että valtaojan veden-
pinnan tulisi olla vähintään 1,5 met-
riä kuivatusalueella olevien peltojen 
pintaa alempana. 

Ellei vähintään puolentoista met-
rin kuivatusvaraa saavuteta, valtao-
ja vaatii perkaamista. Perkaushanke 
käynnistetään ojitusyhteisön koko-
uksen päätöksellä. Jos ojitussuunni-
telmalla alkaa olla ikää puoli vuosi-
sataa, sekin saattaa kaivata uudista-
mista. Näin etenkin silloin, kun kui-
vatusalueelle on raivattu runsaasti 
uutta peltoa.

PERUSKU-hanke 
ojitusyhteisöjen apuna
Kun valtion organisaatiot ovat väis-
tyneet taka-alalle maankuivatus-
asioissa, monet ojitusyhteisöt ovat 
päässeet nukahtamaan Ruususen 
uneen. Ikävä kyllä, ojitusyhteisö-
jen nukahtaminen näkyy nyt monin 
paikoin valtaojaverkoston huonona 
kuntona.

Ojitusyhteisöjen elvyttämisek-
si käynnistettiin kaksi vuotta sitten 
Maveplanin Peruskuivatuksella pel-
tojen kuivatus kuntoon -hanke (PE-
RUSKU), joka toimii maanomistaji-
en ja ojitusyhteisöjen apuna perus-
kuivatusasioissa. PERUSKU-hank-
keen projektipäällikkö Markus Sik-

Keski-Pohjanmaan oloissa peltoviljely on 
mahdotonta ilman asianmukaista maankuivatusta. 
Tehokasta kuivatusta - eli siis ojitusta  tarvitaan 
varsinkin kasvukauden alussa ja lopussa. 
Poikkeusvuosina hyvää kuivatusta saatetaan tarvita 
kasvukauden keskelläkin. Esimerkkejä ei tarvitse 
hakea kaukaa. Viimeksi kuluneiden viiden-kuuden 
vuoden aikana vain vuosi 2018 oli niin lämmin ja 
vähäsateinen, ettei kuivatuksen toimivuus 
juurikaan vaikuttanut peltoviljelyn 
onnistumiseen.
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Kaksitaso- tai eritasouomat
ovat tulvatasannereunoilla varustettuja

ojarakenteita. Vesi virtaa niissä mutkitellen
muistuttaen luontaista puroa. Rakenteella

voidaan vähentää eroosiota, vesistöpäästöjä ja 
tulvahaittoja. Kaksitasouomat vaativat perinteisiä 
avo-ojia enemmän tilaa, mutta ne lisäävät alueen 
luonnon monimuotoisuutta ja ovat hyviä vaihto-

ehtoja vesiensuojeluratkaisuiksi herkästi
tulviville kohteille. Toteutustapa yhdistää
tehokkaan maankuivatuksen, ympäristö-

kuormituksen hallinnan sekä uomien
ekologisen tilan parantamisen. 

Kaksitasouoma sopii
tulvaherkille alueille
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HANKKEET

Kesällä käytiin tutustumassa erilaisiin rantalaidunnus-
kohteisiin ja kuulemassa rantalaiduntamisen hyödyis-

tä sekä haasteista. Ensimmäinen kohde oli Ruohokarissa 
perinnebiotooppikohteella Jokelan lammastilalla.

R
avinneratasta ei korona py-
säyttänyt, vaan kevään ja 
kesän aikana on tehty kart-
ta- ja maastokartoituk-
sia eri puolilla maakuntaa. 
Hanketoimijat ovat tutus-

tuneet peltolohkoihin, jotka ovat vai-
keahoitoisia ja helposti vettyviä. Nii-
den muuttamista kosteikoksi on ar-
vioitu maastossa. Pienimuotoisia pu-
rokunnostuksia on suunniteltu ja nii-
den toivotaan edistyvän vähitellen. 
Kunnostus- ja toimenpidealueiden 
etsiminen jatkuu ja sopivien aluei-
den maanomistajia pyritään tavoit-
tamaan eri tapahtumissa, työpajois-
sa ja suorilla yhteydenotoilla. Hanke-
väkeen voi olla yhteydessä, jos mie-
lessäsi on sopiva kohde esimerkiksi 
kosteikolle. 

Ravinneratas on järjestänyt viisi 
webinaaria Skypen ja Teamsin etäyh-

teyksien kautta. Uutta tietoa maas-
ta -parempaa managementtia, Kaik-
ki irti lannasta, Rantaniittyjen moni-
muotoisuus, laiduntaminen ja uhan-
alaiset lajit sekä kaksi paikkatietoon 
liittyvää etäseminaaria löytyvät tal-
lenteina hankkeen Facebook-sivuilta. 
Uusia webinaareja on tulossa syksyn 
mittaan. Kesäkuussa vierailtiin kol-
mella eri rantalaitumella. Samal-
la tutustuttiin ravinteiden kierrätyk-
seen laiduntamisen avulla. Laidunli-
ve-jutut löytyvät myös hankkeen Fa-
cebook-sivuilta. 

Syksyn tapahtumia suunnitellaan 
koronatilannetta seuraten. Tapah-
tumat löytyvät Fb-sivuilta ja hanke-
kumppaneiden viestintäkanavista.

SATU JÄRVENPÄÄ
projektipäällikkö
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Ravinteiden
kierrätystä
Ravinnerattaassa

Kuvat: Satu Järvenpää

Maatalouden ilmastopäivän Kälviän opistolla Kokkolassa järjestivät Ilmastonmuutok-
seen varautuminen maataloudessa -koordinaatiohanke, RATU – Rahanarvoisia vaihto-
ehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn -hanke, Pohjanmaan Ravinneratas se-
kä Ajantasalla-hanke. Paikan päällä osallistujia oli 82 ja saman verran seurasi tilaisuutta 
striimattuna etäyhteyksien kautta. 

10  ProAgria Keski-Pohjanmaa   NUMERO 3/2020      

HANKKEET

Kesällä käytiin tutustumassa erilaisiin rantalaidunnus-
kohteisiin ja kuulemassa rantalaiduntamisen hyödyis-

tä sekä haasteista. Ensimmäinen kohde oli Ruohokarissa 
perinnebiotooppikohteella Jokelan lammastilalla.

R
avinneratasta ei korona py-
säyttänyt, vaan kevään ja 
kesän aikana on tehty kart-
ta- ja maastokartoituk-
sia eri puolilla maakuntaa. 
Hanketoimijat ovat tutus-

tuneet peltolohkoihin, jotka ovat vai-
keahoitoisia ja helposti vettyviä. Nii-
den muuttamista kosteikoksi on ar-
vioitu maastossa. Pienimuotoisia pu-
rokunnostuksia on suunniteltu ja nii-
den toivotaan edistyvän vähitellen. 
Kunnostus- ja toimenpidealueiden 
etsiminen jatkuu ja sopivien aluei-
den maanomistajia pyritään tavoit-
tamaan eri tapahtumissa, työpajois-
sa ja suorilla yhteydenotoilla. Hanke-
väkeen voi olla yhteydessä, jos mie-
lessäsi on sopiva kohde esimerkiksi 
kosteikolle. 

Ravinneratas on järjestänyt viisi 
webinaaria Skypen ja Teamsin etäyh-

teyksien kautta. Uutta tietoa maas-
ta -parempaa managementtia, Kaik-
ki irti lannasta, Rantaniittyjen moni-
muotoisuus, laiduntaminen ja uhan-
alaiset lajit sekä kaksi paikkatietoon 
liittyvää etäseminaaria löytyvät tal-
lenteina hankkeen Facebook-sivuilta. 
Uusia webinaareja on tulossa syksyn 
mittaan. Kesäkuussa vierailtiin kol-
mella eri rantalaitumella. Samal-
la tutustuttiin ravinteiden kierrätyk-
seen laiduntamisen avulla. Laidunli-
ve-jutut löytyvät myös hankkeen Fa-
cebook-sivuilta. 

Syksyn tapahtumia suunnitellaan 
koronatilannetta seuraten. Tapah-
tumat löytyvät Fb-sivuilta ja hanke-
kumppaneiden viestintäkanavista.

SATU JÄRVENPÄÄ
projektipäällikkö
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Ravinteiden
kierrätystä
Ravinnerattaassa

Kuvat: Satu Järvenpää

Maatalouden ilmastopäivän Kälviän opistolla Kokkolassa järjestivät Ilmastonmuutok-
seen varautuminen maataloudessa -koordinaatiohanke, RATU – Rahanarvoisia vaihto-
ehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn -hanke, Pohjanmaan Ravinneratas se-
kä Ajantasalla-hanke. Paikan päällä osallistujia oli 82 ja saman verran seurasi tilaisuutta 
striimattuna etäyhteyksien kautta. 

Hankkeet

Yhteinen oja on pidettävä ojitussuun-
nitelman ja vesilain säännösten mukai-
sessa kunnossa. PERUSKU-hanke avit-
taa maanomistajia ja ojitusyhteisöjä pe-
ruskuivatusasioissa, ojitusyhteisöjen 
koollekutsumisessa, kokouksien pitämi-
sessä ja ojitushankkeiden käynnistämi-
sessä sekä rahoituksen järjestämisessä. 
Kuva: Markus Sikkilä

Pohjanmaan Ravinneratas -hanke 
on Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n 
hallinnoima seitsemän toimijan han-
ke, joka saa rahoituksensa Ruokavi-
rastosta. Hankkeessa edistetään ravin-
teiden hyötykäyttöä, etteivät ne päädy 
vesiä kuormittamaan. www.vesiensuo-
jelu.fi/pohjanmaa/ravinneratas/

Eritasokosteikossa tulvavesi nousee ensin alimmalle ja myöhemmin ylemmälle tulva-
tasanteelle. Samalla virtaus hidastuu ja vesi viipyy, joten kiintoaineet ja ravinteet eh-
tivät laskeutua. Kuva: Satu Järvenpää

kilä auttaa maanomistajia esimer-
kiksi ojitusyhteisöjen koollekutsumi-
sessa, kokouksien pitämisessä ja oji-
tushankkeiden käynnistämisessä se-
kä rahoituksen järjestämisessä. 

PERUSKU-hanke toimii 
28.2.2022 saakka. Hankkeen avulla 
ehditään laittaa vielä liikkeelle use-
ampia valtaojien kunnostushankkei-
ta. Markus Sikkilä on tavoitettavissa 
puhelinnumerosta 050 590 9735.

JOUNI 
INGALSUO

E
vijärvellä sijaitseva Man-
sikkapellon kaksitasouo-
ma on rakennettu VETO- 
ja KOHO-hankkeiden sekä 
Evijärven kunnan toimes-

ta. Mansikkapellon alue aiottiin en-
sin padota kosteikoksi, mutta suun-
nitteluprosessin kuluessa se muo-
toutuikin useammassa tasossa ole-
vaksi kaksitasouomaksi -tai parem-
minkin eritasokosteikoksi. Kohteel-
le virtaa vettä maa- ja metsätalo-
usalueelta ja sen läheisyydessä on 
maanomistajan turkistarha. Tulva-
vesi nousee ensin alimmalle ja myö-
hemmin ylemmälle tulvatasanteel-
le. Samalla virtaus hidastuu ja vesi 
viipyy, joten kiintoaineet ja ravinteet 
ehtivät laskeutua. Kaksitasouoman 
kasvillisuus tehostaa vesien puhdis-
tustehoa. Lopputuloksena Mustan-
päkin, Kirsinpäkin ja edelleen Evi-
järven vesistökuormitus vähenee. 

Mansikkapellon eritasokostei-
kolla nähtiin käytännössä, miten 
kaksitasouoma toimii. Käyntihet-
kellä vettä oli rakenteen alimmilla 
tasoilla. Kohde oli myös kasvittunut 
hyvin. Jatkossa kohteen hoito vaa-
tinee kasvillisuuden niittoa, niitto-
jätteen poiskeruuta sekä ajoittaista 
laskeutuneen kiintoaineen poistoa.  

Pohjanmaan Ravinneratas- ja 
VETO-hankkeet järjestivät elokuus-
sa tutustumiskäynnin Mansikka-

pellon kaksitasouomalle Evijärvel-
le. Kohteeseen on saatu hanketu-
kea. Juha Siekkinen Kosteikkomaa-
ilmasta on tehnyt kohteen perusta-
missuunnitelman.

SATU JÄRVENPÄÄ
hankevetäjä, PVY
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AgroTekno testasi
lietteenlevityksen
tehokkuutta

K
P Koneurakointia Oy, 
ProAgria Keski-Pohjan-
maa ja KPEDUn Kan-
nuksen toimipaikka to-
teuttivat AgroTeknoa 
Jokilaaksoihin -hank-
keessa kokeen, jossa 

selvitettiin lietteenlevityksen eri työ-
vaiheiden tehokkuutta. Koe järjes-
tettiin Kannuksessa Yli-Jylhän tilalla. 
Lietteen kuljetuskokeessa selvitettiin, 
miten ja mitä asioita kannattaa tar-
kastella sekä mitata tehostettaessa 
yksittäisen tilan lietteenlevitystä. 

Kokeessa toteutettiin kolme eri 
otantaa. Ensimmäisessä otannassa 
siirrettiin lietettä 1.8 km päässä ole-
valle peltolohkolle suoraan KP Kone-
urakointia Oy:n multaavalla levitys-
laitteistolla. Toisessa otannassa lie-
tettä siirrettiin urakoitsijan kuorma-
autolla samalla peltolohkolla ole-
vaan siirtokonttiin, josta levitys ta-
pahtui urakoitsijan levityskalustol-
la tilan pellolle. Kolmannessa otan-
nassa liete siirrettiin kuorma-autol-
la 8 km päässä sijaitsevan peltoloh-
kon reunalla olevaan siirtokonttiin, 
josta levitys tapahtui myös KP Ko-
neurakointia Oy:n multaavalla ajo-
kalustolla. 

Kasvava tilakoko vaatii 
logistiikkaratkaisujen 
suunnittelua
Nykyajan kotieläintilalla kuljetetta-
vat lanta- ja rehumäärät ovat suu-
ria. Tuotannon toimivuuden kannal-
ta ei ole yhdentekevää, kuinka logis-
tiikka toteutetaan. Tehokkaan tuo-
tannon edellytyksenä on, että tilan 
kaikki logistiset kuluerät mietitään 
tarkasti. Suurten rehu- tai lantamää-
rien kuljettamisessa pienikin kustan-
nuserä logistiikan jossakin vaihees-
sa saattaa kertautua vuoden aikana 
suureksi menoeräksi. Kuljetusten te-
hostaminen ja suunnittelu paranee, 

kun tunnistetaan rehujen ja lannoit-
teiden kuljetuksen pullonkaulat. 

Työaika eri työvaiheissa
Työaikaa verrattiin siirrettyjen lie-
tekuutioiden määrään sekä kustan-
nuksiin. Kokeessa ei tehty tieteellistä 
tutkimusta, vaan kokeiltiin mitkä asi-
at vaikuttavat lietteen siirrossa työn 
tehokkuuteen. Tärkeintä on herättää 
ajatuksia asiasta ja kannustaa viljeli-

jää miettimään erilaisia logistiikka-
vaihtoehtoja. Tämän kokeen tulok-
set ovat tilakohtaisia, eikä niitä ole 
tarkoitus mallintaa toisilla tiloilla. 

Tehokkuus pienentää 
hiilijalanjälkeä
Uusien tehokkaampien ratkaisujen 
käyttöönotto pienentää tuotannon 
hiilijalanjälkeä, kun fossiilisten polt-
toaineiden käyttö tehostuu ja lannan 

ravinteet levittyvät optimaalisesti ti-
lan pelloille. Tilan työvoiman mää-
rä on ratkaisevassa asemassa mie-
tittäessä logistiikkaratkaisuja. Mikäli 
työvoimaa on vähän, niin työ on jär-
kevää teettää sii-
hen erikoistuneella 
urakoitsijalla ja te-
hokkailla laitteilla. 

JARI VIERIMAA

AgroTeknoa-hankkeessa selvitettiin lietteensiirron logistiikkatehokkuutta kolmen eri työvaiheen näkökulmasta. Selvitys tehtiin yh-
teistyössä KP Koneurakointia Oy:n, KPEDUn Kannuksen yksikön ja ProAgria Keski-Pohjanmaan sekä kannuslaisen Yli-Jylhän tilan 
kanssa.

Jari Vierimaa

Hankkeet
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HANKKEET

P
roAgria Keski-Pohjanmaal-
la on tulevan kasvukauden 
aikana käytettävissä laittei-
ta, joilla voidaan kartoittaa 
ja analysoida tilan pelto-
kasvien ravinnetilaa ja laa-

tua. Kasviasiantuntijat tekevät tiloil-
le kasvustokäyntejä ja mittaavat kas-
vustojen mangaanipuutoksia sekä 
säilörehunurmien ja viljan laatua.

Mangaanimittari viljalle
Bernerin mangaani- ja fosforimitta-
reilla voidaan mitata luotettavasti 
kaikkien kasvien mangaanipuutoksia 
jo hyvin varhaisessa kasvuvaiheessa. 
ProAgrian tai AgroTekno-hankkeen 
asiantuntijat voivat käydä mittaa-
massa esimerkiksi viljan mangaani-
pitoisuuden heti keväällä viljan oras-
tumisen jälkeen. Näin varmistutaan 
ajoissa kasvinsuojelun yhteydessä 
tehtävän mangaanilisän tarpeelli-
suudesta. Mangaanimittaus kannat-
taa varata ProAgria Keski-Pohjan-
maan kasviasiantuntijoilta tai Agro-
Teknoa -hankkeelta mahdollisim-
man pian. 

X-NIR mittaa nurmen tai säilö-
rehun valkuaispitoisuutta 
AgroTeknoa-hankkeella oli jo viime 

kesänä käytössä Juhani Rahkonen 
Oy:n toimittama X-NIR laite, jolla 
mitataan säilörehu ja tuorerehunur-
men valkuais-, kuitu- (ADF ja NDF), 
rasva- sekä kosteus- ja tärkkelyspi-
toisuuksia. Laitetta käytetään esim. 
tuorerehunurmen korjuuajan mää-
ritykseen. Laitteen kalibrointia sil-
mällä pitäen ProAgria Keski-Pohjan-
maan kasviasiantuntijat tekevät mit-
tarilla säilörehun korjuuaikapalve-
lun tai kasvustokäyntien yhteydessä 
mittauksia, joita verrataan tilan raa-
ka-aine- tai säilörehunäytteisiin. Ver-
tailutietoa tarvitaan, jotta laite saa-
daan nopeammin mittaamaan tark-
koja tuloksia.

Grainsense viljan analysointiin
Bernerin Grainsense-viljan analyysi-
laitteella analysoidaan muutamas-
sa sekunnissa jyvien laatu ja kosteus. 
Luotettavaan analyysitulokseen tar-
vitaan muutama gramma jyviä. Mit-
tauksia voidaan tehdä jo pellolla en-
nen sadonkorjuuta. Se estää sekoit-
tamasta hyvä- ja huonolaatuisia vilja-
eriä keskenään. Myös tilojen välises-
sä viljakaupassa ja tilan omissa rehu-
seoksissa viljaerän laatu voidaan mi-
tata helposti ja nopeasti. 

GrainSense-mittari yhdistetään 
älypuhelinsovellukseen bluetooth-yh-

teydellä. Mittaustu-
lokset tallentuvat au-
tomaattisesti puhelimeen, 
josta ne välitetään pilvipalve-
luun, josta mittaustulokset ovat käy-
tettävissä mm. kotitietokoneella. Pu-
helimen paikkatieto tallentuu mit-
tauksen yhteydessä, joten laitetta voi 
käyttää myös esim. viljalohkojen, eri 
lajikkeiden tai lohkon lannoituksen 
onnistumisen arviointiin.

JARI VIERIMAA
AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke

Uutta teknologiaa kasvinviljelyyn

AgroTeknolla 
teknologia haltuun
AgroTeknoa Jokilaaksoihin 
-hankkeen tarkoituksena on 
madaltaa viljelijöiden kyn-
nystä ottaa käyttöön uut-
ta työtä ja tuotantopanok-
sia säästävää teknologiaa. 
Tekniikan käyttöönotto on 
viljelijälle helppoa, sillä han-
ke tarjoaa taustatuen ja 
opastuksen puhelimitse tai 
paikanpäällä tuote-edusta-

jan kanssa. 

Agroteknossa on hankittu oh-
jausjärjestelmä, jota voidaan 
hyödyntää erimerkiksi puimu-
rissa. Puimurilla ensimmäistä 

kertaa pellolle mentäessä lohko luo-
daan ohjelmaan. Samalla valitaan 

puimurin ajolinja, jolloin puimuri kul-
kee sen mukaisesti. Ohjausjärjestel-
mien tarkkuus voi olla alle 10 cm, riip-
puen satelliitin signaaleista. Puimu-
rin koneisto on tehty tasaisen massan 
syötölle, joten automaattiohjauksen 
hyöty on suuri. Ajon aikana voi keskit-
tyä koneen toimintaan, säätöihin ja 
koko prosessiin pellolta varastointiin. 
Myös työturvallisuus paranee. 

Testaa itse
Agrotekno-hanke mahdollistaa uu-
den teknologian kokeilun tilatasolla, 
jolloin teknologiahyödyt voi kokea it-
se. Korvauksena laitteen käytöstä ke-
rätään arvokasta asiakaspalautetta 
ja käyttäjäkokemuksia sekä kehitysi-
deoita kokeillusta teknologiasta. 

Teknologiahyötyjä
Parempaa kannattavuutta tavoitelles-
saan viljelijä ei juuri voi vaikuttaa tilan 
tulokseen muuten kuin alentamalla 
tuotantokustannuksia. Teknologialla 

työ helpottuu ja muuttuvien kustan-
nusten alentaminen on helpompaa, 
kun hukkatyö vähenee ja panosten 
käyttöä voidaan optimoida. Laitteen 
kiinteän kustannuksen osuus voidaan 
jakaa esimerkiksi muutaman tilan 
kesken, jolloin investointi ei yksittäi-
selle tilalle ole suuri saatavilla oleviin 
hyötyihin nähden.

Haluatko testata?
Hankkeen kautta on saatavissa tai 

hankittavissa muitakin laitteita koe-
käyttöön. Ideoita ja rohkeita yhtey-
denottoja tarvitaan, jotta saadaan 
lisää teknologiaa Jokilaaksoihin. Yh-
teyttä voit ottaa AgroTeknoa Joki-
laaksoihin -hankkeen Jariin tai Pro- 
Agria Keski-Pohjanmaan kasviasian-
tuntijoihin Jouniin tai Ottoon. 

Jari Vierimaa, p. 040 3447 256
Otto Hihnala, p. 040 6845 111
Jouni Huhtala, p. 040 5123 703

Automaattiohjausjärjestelmä sijoitettuna puimuriin. Ohjausjärjestelmällä on oma oh-
jausyksikkö, joka asennetaan puimurin ratin tilalle.

AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke
Jari Vierimaa, puh. 040 3447 256,
jari.t.vierimaa@nivala.fi
www.agroteknoa.fi
https://www.facebook.com/agroteknoa

A EKNOATGRO
maatalouteen tehoa, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä

Otto Hihnala

L O G O

Nivalan kaupungin  ja sen tytäryhtiöiden logot  muodostuvat värillisen pallon sisällä olevasta 
N-kirjaimesta sekä tekstistä. N-kirjaimen muotoilu on saanut vaikutteita kaupungin nimen N, I-, 
V- ja A-kirjaimista  – sekä käytetystä Lato-kirjasimesta.

KOULUTUSKESKUS
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ÄlyNauta

OPINTOMATKA 
14.-15.10.2021 TAMPERE

ÄlyNauta ja AgroTeknoa
Jokilaaksoihin -hankkeet 
järjestävät messumatkan 
Tampereelle.

Matkan hinta on 80 € / hlö + ALV 24 % ja se sisältää bussikuljetuksen, 
kahvit ja hotellimajoituksen Tampereella (Scandic Tampere 
Hämeenpuisto). Majoitus 2 hh ja 1 hh 30 € lisämaksusta.

Lähtö torstaina 14.10. klo 9:00 Nivalasta reittiä 
Ylivieska – Kannus – Toholampi – Kaustinen – Seinäjoki - Tampere

Torstaina ohjelmassa tilakäynti reitin varrella, perjantaipäivä ollaan 
messuilla ja paluumatkalle lähdetään klo 16:00.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Maarit Kärki, puh. 040 808 5540
sekä hankkeiden kotisivuilta. 

Matka järjestetään messujen toteutuessa turvallisesti koronaohjeistuksia noudattaen.

www.kpedu.fi/älynauta www.agroteknoa.fi www.koneagria.fi

ÄlyNauta
Älykkäät ja kestävät toimintamall it maidontuotannossa

Tulossa syksyllä 2021:

Lisätietoja:
Maarit Kärki: maarit.karki@kpedu.fi / 040 8085540
Tuija Korpela tuija.korpela@proagria.fi / 044 4811434
Katja Kellokoski katja.kellokoski@proagria.fi / 040 8492870

MESSUMATKA
14.-15.10.2021

Messumatka KoneAgriaan Tampereelle
Matkan hinta 80 € + alv 24 % sisältää bussikuljetuksen, hotellimajoituksen 
2hh ja tilavierailun menomatkalla. 

WEBINAARI
29.9.2021
KLO 10-12

Kokonaisvaltaista johtamista maitotiloilla
Tilan johtamisessa tulee tarkastella ruokintaa, rehuntuotantoa ja taloutta 
yhtenä kokonaisuutena. Alustajina Jyrki Rajakorpi (SeAMK) ja 
maidontuottaja. Lisäksi Tuija Korpela esittelee viikolla 40 alkavan samaan 
aihepiiriin keskittyvän pienryhmän Pellolta ruokintapöydälle – Mitä 
maksaa Mansikin ruokinta? sisältöä

PIENRYHMÄT 1. Pellolta ruokintapöydälle – Mitä maksaa Mansikin ruokinta? 
(4 tapaamista)

Tule mukaan pohtimaan pienryhmässä nurmen ja viljan 
tuotantokustannusten vaikutusta. Mitä on hyvä säilörehu ja kuka päättää 
mitä pellolta tuotetaan? Ryhmässä mukana alan asiantuntijoita. 
Säilörehun ja viljan tuotantokustannuslaskelma sisältyy hintaan.

Ryhmä aloittaa viikolla 40. Hinta 100 € / tila (alv. 0 %).

2. Turvaa karjasi terveys (4 tapaamista)
Selvitetään tilasi sisäisen ja ulkoisen tautisuojauksen taso sertifioidun 
Biocheck.UGent -lomakkeen avulla. Ryhmässä mukana alan asiantuntijoita 
ja eläinlääkäri. Lopuksi mahdollisuus tehdä tilakohtainen kartoitus. 

Ryhmä aloittaa viikolla 45. Hinta 100 € / tila (alv. 0 %).
Lisätiedot koulutuksista ja ilmoittautumislinkit löytyvät hankkeen kotisivuilta. Kysy rohkeasti 
lisää ja tee ehdotuksia koulutuksista!

www.kpedu.fi/älynauta 

Hankkeet
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M
aaseudulla tarvitaan työnteki-
jöitä ja yrittäjiä. Maaseutu on 
suomalaisen yhteiskunnan kes-
keinen voimavara. Suomi tar-
vitsee elinvoimaista maaseutua 
siirtyessään kohti kestävää, uu-
siutuviin luonnonvaroihin pe-

rustuvaa taloutta ja yhteiskuntaa. Siksi tarvitaan 
myös innostuneita ihmisiä huolehtimaan kilpai-
lukyvystämme ja kehityksestä. Polku maaseudul-
le tekee maaseudun ammatteja, yrityksiä ja elä-
mää tutuiksi eri kouluasteiden oppilaille, opiske-
lijoille, opettajille ja opoille Keski- ja Pohjois-Poh-
janmaalla.

Tilavierailulla naapurissa
Nivalassa yläkoulun 8-luokkalaiset pääsivät käy-
mään isolla lypsykarjatilalla, Karvolan koneura-
kointiyrityksessä ja John Deeren konehuollossa. 
MHY ja 4H olivat mukana ja järjestivät toimintaa 
metsässä. Lapset matkustivat neljällä linja-autolla 
ympäri Nivalaa ja saivat samalla kotiseutukasva-
tusta. Matkaoppaana oli maaseutujohtaja Hannu 
Tölli. Merijärvellä vierailukohteina olivat Joki-Niva-
lan mansikkatila, Pohjanmaan Vossikka, Onnen-
tähti, Megaturve ja MHY:n metsäkohde. 

Virtuaalisesti 
Farmer Timessä
Keväällä 2021 aloimme järjestää virtuaalisia Far-
mer Time Finland -vierailuja (Farmer Time Finland 
| Facebook). Farmer Time -toimintaa järjestetään 
Suomen ruotsinkielisellä rannikolla, Ruotsissa, 
Skotlannissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kana-
dassa ja Irlannissa. Haapajärven ja Haapaveden 
yläkoulun Farmer Time -tilaisuudet olivat keväällä 
ensimmäiset suomenkieliset lähetykset, kiitos Mar-
joniemen Maito Oy:n Heli ja Aleksi Marjoniemen. 
Riina Mäenpää toimi tilaoppaana Kärsämäellä. 

Farmer Time Finland on maatalousyrittäjien 
Heli Marjoniemi Marjoniemen maito Oystä kertoi työs-
tään Teams-yhteydellä Haapajärven yläkoululaisille. 

Tilallinen!
Tahdotko ryhtyä Farmer Time

Finland -oppaaksi kouluissa kautta
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan?
Haluatko muuten olla mukana

Polku maaseudulle hankkeessa?

Opettaja ja opiskelija!
Haluaako sinun ryhmäsi tehdä virtuaalisen

vierailun tilalle ja tutustua tärkeisiin ammatteihin?

Ota yhteyttä:
Tanja Yli-Tokola

tanja.yli-tokola@kpedu.fi, p. 040 807 3634
tai Riitta Uusivirta

riitta.uusivirta@jedu.fi,
p. 050 518 241.

Riitta Uusivirta

Polku maaseudulle
ja Farmer Time
tekevät maaseutua
tutuksi koululaisille

toimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Se mah-
dollistaa terveysturvalliset virtuaalivierailut tilalle 
silloin, kun tilalle parhaiten sopii. Oppilaat ovat 
omassa luokassaan ja viljelijä ottaa yhteyden luok-
kaan videoyhteyden kautta. Oppilaat saavat kom-
mentoida ja osallistua aivan kuin paikan päällä. 
Kesälomien aikana vierailuja on tehty yhteistyös-
sä 4Hn kanssa. MTK ja neuvontajärjestö ProAgria 
ovat vankasti mukana toiminnassa.

RIITTA UUSIVIRTA
työelämäkoordinaattori
Koulutuskuntayhtymä JEDU

POLKU
MAASEUDULLE

Hankkeet

KOULUTUSKESKUS
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P
ieneläinvastaanoton 
avajaisia vietettiin Kan-
nuksessa elokuun lo-
pussa. Uudet, remon-
toidut tilat sijaitsevat 
Ollikkalan Tuumalas-
sa, eläinhoitolaa vasta-

päätä olevassa rakennuksessa. Eläin-
lääkärinä toimii Tuulia Appleby, jo-
ka on perehtynyt eläinten käyttäyty-
mistieteisiin. Vastaanotolla työpari-
na on eläintenhoitaja Sarianna (Sar-
ki) Seppälä. Sarianna on työsken-
telyt viereisen eläinhoitolan vastuu-
henkilönä ja hän kouluttautuu op-
pisopimuksella klinikkaeläinhoita-
jaksi. Eläinlääkäritila toimii opetus-
vastaanottona, jossa työskentele-
vät KPEDUn klinikkaeläinhoitajalin-
jan ammattitutkinnon opiskelijat se-
kä ajoittain myös Kannuksen luki-
on eläinlääketieteellisen linjan opis-
kelijat.

Harjoittelupaikka 
opiskelijoille
Klinikkaeläinhoitajan ammattitut-
kinto on laajuudeltaan 180 osaamis-
pistettä ja opinnoista kaksi kuukaut-
ta suoritetaan harjoitteluna pien-
eläinvastaanotolla. Opiskelijat saa-
vat käytännön kokemusta jo opin-
tojen aikana. Klinikkaeläinhoitajista 
tulee eläinten terveydenhoidon am-
mattilaisia, jotka voivat toimia eläin-
klinikoilla eläinlääkärin apuna. Töitä 

valmistuville on tiedossa, joten kou-
lutukselle on tilausta. Klinikkaeläin-
hoitajan ammattitutkinto on Kan-
nuksessa ensimmäinen laatuaan. 
Hakuaika on parhaillaan käynnissä 
ja ensimmäisen ryhmän opinnot al-
kavat maaliskuussa 2022.

Perustoimenpiteet 
ja ensiapu
Eläinlääkärin vastaanotto on avoin-
na arkisin klo 9–14. Palvelut ovat pe-
rustoimenpiteitä ja ensiapua pien-
eläimille, pääasiassa koirille ja kis-
soille. Eksoottisten eläinten hoi-
to ohjataan tarvittaessa toisaalle. 
Röntgenkuvien ottaminen on mah-
dollista, samoin verinäytteenotto ja 
geenitutkimukset. Käytettävissä on 
myös hammasyksikkö sisältäen ham-
masporan. 

Tiloihin on Luova Kampus 2020 
-hankkeen kautta hankittu röntgen- 
ja anestesialaitteisto sekä kaksi veri-
analysaattoria. Hanketta on rahoit-
tanut Euroopan aluekehitysrahas-
to (EAKR) Keski-Pohjanmaan Lii-
ton myöntämänä. Myös Kannuksen 
kaupunki on mukana rahoittamas-
sa hanketta, erityi-
sesti pieneläinvas-
taanoton osalta.

KIRSI
LEPPIKORPI

Kannuksen pieneläinvastaanoton eläintenhoitaja Sarianna Seppälä ja eläinlääkäri Tuu-
lia Appleby uuden röntgenlaitteen edessä.

Keski-Pohjanmaan Ammattiopiston 
Kannuksen yksikön pieneläinvastaanotto

•  Toimii opetusvastaanottona
•  Tarjoaa peruspraktiikkaa ja ensiapua pieneläimille, 

pääasiassa koirille ja kissoille
•  Eritysosaamisalana koirien ja kissojen 

käyttäytymisneuvonta  
•  Avoinna arkisin ma-pe klo 9–14
•  Henkilökunta: Tuulia Appleby, eläinlääkäri ja Sarianna 

Seppälä, eläintenhoitaja sekä klinikkaeläinhoitajan am-
mattitutkinnon opiskelijat ja Kannuksen lukion eläin-
lääketieteellisen linjan opiskelijat

•  Ajanvaraus: p. 040 807 3515
•  Käyntiosoite: Ollikkalankatu 3, Tuumala-niminen 

rakennus

Pieneläinvastaanotto
Kannuksen Ollikkalaan

Kirsi Leppikorpi

Hankkeet
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Konerahoitus on turvallinen ja selkeä
osamaksuratkaisu maatalouden
konehankintojen rahoitukseen

Palveluntarjoaja: LähiTapiola Rahoitus Oy

KONERAHOITUS PÄHKINÄNKUORESSA:
• Luottoaika enintään 72 kk
• Käsiraha vähintään 20 %, riippuen  
   asiakkaan luottokelpoisuudesta
• Kiinteä korko 3,5 %
• Perustamismaksu 200 €, käsittelykulu 7 €/kk
• Rahoitus edellyttää rahoituspäätöksen  
   ja kaskovakuutuksen

Kysy lisää tilasi  
konerahoittamisesta!

Meiltä alkuperäiset
KUHN-varaosat 
ammattitaidolla

NHK:n myymälöistä ja verkkokaupasta saat 
alkuperäiset KUHN-varaosat suoraan 

kotiovelle toimitettuna. 

Varaosamyyntinumero  03 628 6650 (pvm/ppm)
Numero palvelee maanantaista perjantaihin 8–16

Verkkokauppa:  www.nhk-verkkokauppa.fi

• TRAKTORIT
• KAIVINKONEET
• METSÄKONEET
• KUORMA-AUTOT
• MAATALOUSKONEET
• DIESELPUMPPUJEN KUNNOSTUKSET

MEILTÄ RASKAANKALUSTON 

VARAOSAT KILPAILU-
KYKYISEEN HINTAAN!

Puimurien ennakkokauppa on alkanut ja edut 
ovat parhaimmillaan. Varmista uusi puimurisi 

tulevalle kaudelle toimimalla nopeasti.  
CLAAS Puimurien mallisto on nyt  

laajempi kuin koskaan!

HANKKIJA KOKKOLAN KONEKESKUS
HEINOLANKAARI 10, KOKKOLA
Puh. hinta 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min (alv 24 %)

MYYNTI 
KJELL HÄSTBACKA  P. 010 76 84704
JARI PALOLA  P. 010 76 84703

TEE VALINTOJA, ÄLÄ KOMPROMISSEJA.  
UUSI TRION ON TEHTY TILALLESI.
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Kotieläin

Robotti olemassa
oleviin tiloihin

E
nsimmäiset robotit tuli-
vat Suomeen vuonna 2000 
ja siitä lähtien automaat-
tilypsy on yleistynyt jatku-
vasti. Tällä hetkellä Suo-
messa karjoista lähes 30 

% lypsetään automaattisesti ja mai-
dosta 40 % tulee automaattilypsy-
tiloilta. Kustannusten nousun myö-
tä kiinnostus automatisoida lypsy jo 
olemassa oleviin tuotantotiloihin on 
lisääntynyt.

Vanhaa remontoidessa on syy-
tä miettiä yhdessä asiantuntijoiden 
kanssa, kuinka ja millaisilla muutok-
silla vanhasta voidaan saada auto-
maattilypsypihatto. Odotusten täytyy 
olla realistisia. Joskus viisautta voi ol-
la myös jättää vanha tuotantoraken-
nus remontoimatta. Karjakoon kasva-
essa tulee kiinnittää huomiota tilan si-
säiseen ja ulkoiseen tautisuojaukseen. 

Automaattilypsy muutakin 
kuin lypsyrobotti
Lypsyn automatisointi ei tarkoitta 
automaattisesti työn tehokkuuden 
kasvua. Robotti mahdollistaa työn 
tehostamisen, mikäli muutkin hoi-
totoimet on suunniteltu robottilyp-
syä ajatellen. Pahimmassa tapauk-
sessa yksittäisten lypsylle haettavien 

lehmien holhoamiseen menee kau-
emmin aikaa kuin aikaisemmin ko-
ko lypsyyn. 

Robokoppi pihaton kylkeen
Uudehkon pihaton muuntaminen 
automaattilypsyiseksi on edullisem-
paa ja helpompaa kuin parsinave-
tan. Parsinavetoitakin on muutettu 
robottipihatoiksi, näissä joudutaan 
monesti kasvattamaan tuotantora-
kennuksen pinta-alaa uudelle eläin-
määrälle sopivaksi. Robokoppi on 
kätevä ratkaisu tiloille, joissa tuo-
tantorakennuksen seinien sisäpuo-
lelta ei tahdo löytyä tilaa. Valmiissa 
kontissa on sisällä kaikki lypsyrobo-
tin vaatima tekniikka, maitosäiliö se-
kä toimisto- ja wc-tilat. Robokoppi 
nostetaan valmiina pakettina paikal-
le ja liitetään vesi-, viemäri- ja sähkö-
verkkoon. 

Mikäli automatisoitu lypsy kiin-
nostaa, mutta pihatto ei, on Milko-
max tuonut markkinoille Tie-Stall 
AMS:n eli Robo-
maxin, joka lyp-
sää automaatti-
sesti parsilehmät.

TUIJA KORPELA

Lypsyn automatisointi ei tarkoita automaattisesti työn tehokkuuden kasvua. Robotti mahdollistaa työn tehostamisen, mikäli muutkin hoitotoimet on suunniteltu robottilypsyä 
ajatellen.

© Maaseutuverkosto / Martina Motzbäuchel

Retrorakentajan huomiolista 
automaattilypsyä mietittäessä

• Terveet eläimet (jalat, sorkat, utare): poista robotille 
sopimattomat eläimet jo ennen siirtymistä automaat-
tilypsyyn• Parret (makuumukavuus): käytävien pitää olla tyh-
jiä, jotta lypsylle ja ruokintapöydälle menevillä on tilaa 
liikkua, muista parsien kuivitus• Käytävät (mitoitus, pitävyys): vanhoissa navetoissa 
käytävien mitoitus on lähes aina alle nykysuositusten, 
tarpeeksi välikäytäviä helpottamaan liikennettä, erityi-
sesti jos käytävät ovat kapeita ja/tai mutkikkaita, ku-
mimatot• Robotin sijoittelu ja odotusalue: 
tarpeeksi tilaa • Ruokinta tasapainossa: lehmä syö mielellään 12 krt/
pv, silloin pötsintäyteisyys ja happamuus pysyvät hy-
vällä tasolla, tarpeeksi ruokintapöytätilaa, robotilta 
tuleva väkirehu toimii lehmille houkutusrehuna• Ryhmittely/erotteluosastot: koko karja ei voi olla sa-
massa tilassa, VIC-ryhmä, ajettavien karsina ja erotel-
tavien osasto (muunneltava tarpeen mukaan), mie-
tittävä kuinka monta ihmistä tarvitaan yhden lehmän 
saamiseen robotille• Ilmanvaihto ja viilennys: kuuma laiskistaa lehmät ja 
ajettavia eläimiä voi olla paljon• Sopiva eläinmäärä: vanhaan rakentaessa voi jou-
tua tinkimään eläinmäärästä verrattuna uuteen, jotta 
eläinliikenne toimii jouhevasti.
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Energia

Aurinkosähköjärjestelmää 
kannattaa harkita
Maatalousyrittäjät ovat investoineet aurinkosähkö-
järjestelmiin. Se ei ole ihme. Aurinkosähköjärjestel-
mäinvestointi tuo kustannussäästöjä. Investoinnin ta-
loudellinen takaisinmaksuaika on ollut parhaimmissa 
tapauksissa noin 8 vuotta. Investointi-innon taustalla on 
myös huoli ilmaston tilasta ja halu vaikuttaa asiaan.

A
urinkovoimalainvestoin-
nin kannattavuuden 
ratkaisee sen tuottaman 
sähkön käyttö maatalo-
udessa. Mitä enemmän 
tuotetusta sähköstä voi 

hyödyntää tilalla, sen kannattavam-
paa investointi on. Ratkaisevaa on 
sähkönkäytön profiili. Kotieläintiloil-
le aurinkosähköjärjestelmä soveltuu 
varsin hyvin.

Ei liikkuvia osia
Kilpailun myötä aurinkosähköjärjes-
telmien hinnat ovat laskeneet. Lait-
teistot (paneelit, invertterit jne.) ovat 
riittävän pitkään testattuja eli olleet 
kuluttajakäytössä ja siten luotetta-
via. Järjestelmän vuosittainen tehon 
alenema on alhainen ja se tuottaa 
sähköä kymmeniä vuosia. Aurinko-
sähköjärjestelmästä ollaan kiinnos-

tuneita myös laitteiston helpon yl-
läpidon vuoksi. Liikkuvia osia ei ole. 

Investointiin tukea
Uusiutuvien energiamuotojen inves-
tointituet ovat tällä hetkellä hyvät. 
Avustus energiainvestoinnissa on 40 
% hyväksytyistä kustannuksista. Hy-
vä investoinnin tukiprosentti kannus-
taa investoimaan puhtaaseen ener-
giamuotoon. Maatilayritykset voivat 
hakea tukea alueensa Ely-keskukses-
ta. Tällä hetkellä tuen piiriin pää-
semiseksi aurinkovoimalan tulee ol-
la nimellisteholtaan vähintään noin 
21 kW.

Investoinnin kannattavuuden 
selvittämiseen kannattaa hyödyntää 
energia-asiantuntijoita. Keskeinen 
asia on aurinkosähköjärjestelmän 
tuottaman sähkön käyttöaste panee-
leiden tuoton aikaan. Se voidaan ar-

vioida varsin luotettavasti. Samalla 
pohditaan mahdollisuuksia ajastaa 
sähkötoimintoja järjestelmän hyvän 
tuoton ajalle. 

Neuvosta apua
Aurinkosähköjärjestelmän hankki-
mista harkitsevien kannattaa hyö-
dyntää Neuvo-palvelua, josta maa-
tilayrittäjä maksaa vain palvelun ve-
rovähennyskelpoisen arvonlisäve-
ro-osuuden. Neuvo-energiapalvelu-
ja saa ProAgriasta. Neuvoon ei voi-
da sisällyttää investoinnissa tarvit-
tavaan elinkeinosuunnitelman laati-
mista. Sen teettä-
misen kustannus 
on osa hyväksyttä-
viä investointikus-
tannuksia. 

JARI TIKKANEN

Rakennusten katoille sijoitetut paneelit sulautuvat maisemaan. Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta parantaa lähivuosina käyttöön otettava uusi sähkön hinnoittelutapa, 
jolloin vaihenetotuksen puuttumisen aiheuttama haitta tulee poistumaan. Kuva: Jari Tikkanen

Rahoitusta maatilan 
energiaratkaisuihin
Maatilojen energiatuotantoinvestointeihin ja peruskorjauk-
seen, kuten lämpökeskuksen tai biokaasulaitoksen rakenta-
miseen tai aurinkopaneelien hankintaan on mahdollista saa-
da rahoitusta.

Ympäristön tilaa tai eläinten hyvinvointia parantaviin in-
vestointeihin avustusta voi saada 35 %. Avustettavia kohteita 
ovat esim. multaimet, lantaloiden kattamiset, ilmanvaihdon 
parantamiset tai navetoiden parsimatot. Jos multain tai vas-
taava laite hankitaan lietelannan sijoituslevitystä varten, sii-
hen voi saada 40 % avustuksen niissä tapauksissa, joissa laite 
tulee kahden tai useamman tilan käyttöön tai laite hankitaan 
peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalueella.

Energiantuotannon investointiin, kuten aurinkopaneelei-
den ja tuulivoimalan hankintaan, voi saada 40 % avustuksen. 
Maataloudessa käytettävän biokaasun tuotantoinvestointiin 
avustus voi olla 50 %. Elpymisvaroista saatavaa lisärahoitus-
ta voi käyttää myös työympäristöä ja tuotantohygieniaa pa-
rantaviin investointeihin, kuten apevaunut ja tuotantopiho-
jen asfaltoinnit. Näihin avustusta voi saada 30 %. Rahoitusta 
haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa.

Tukea ravinnekierrätyksen investointeihin
Ravinnekierrätyksen kokeiluohjelmasta voivat pienyritykset saada 55 % ja kes-
kisuuret yritykset 45 % tukea ravinnekierrätyksen investointeihin ja tänä vuon-
na myös hiilensidontaan. Vuoden viimeinen haku päättyy 29.10. Maatalou-
den ravinteet ja energia käyttöön -hanke (MARIKA) auttaa rahoituksen hake-
misessa. Ota yhteyttä projektipäällikkö Karoliina Aaltoon, ProAgria Keskus-
ten Liitto, karoliina.aalto@proagria.fi.

Uusi palvelu energialupa-asioihin
Uusiutuvan energian lupa-asioihin liittyvää neuvontaa saa niin maatilojen, 
teollisen mittakaavan kuin omakotitalon energiainvestointien lupa-asioihin. 
Lupaneuvontaa saa uusiutuvista energialähteistä tuotettavan sähkön, läm-
mön, biokaasun tai biopolttoaineen tuotantoon www.ymparisto.fi/uusiutu-
vanenergianlupaneuvonta -palvelusivulla ja numerossa 0295 020 920 sekä 
sähköpostilla lupaneuvonta@ely-keskus.fi.

Ehdota maatalousalan innovaatiota
Suomen Messusäätiö palkitsee positiivisen maatalousalan imagoa nostavan 
innovaation jo kolmatta kertaa. Löytyisikö innovaatio tällä kertaa ravinnekier-
rätyksestä tai biokaasusta? Ehdotukset perusteluineen voi lähettää 30.9.2021 
mennessä lomakkeella, joka löytyy verkkosivulta www.koneagria.fi.



NUMERO 3/2021     ProAgria Keski-Pohjanmaa  23

Tuet

5%

huhtikuu

toukokuu

maaliskuu

Tukien 
valvonta

Eläintukien tilavalvonnat alkavat

Edellisen vuoden asiakirjavalvonnan ja 
kasvipeitteisyysvalvonnan tulokset 
valmistuvat 

Rekisteritietojen tarkastukset 
edellisen vuoden pinta-alatukiin

Eläintukien tilavalvontojen tulokset valmistuvat 

marraskuu

Peltovalvontojen 
maastokäyntien tulokset 
valmistuvat

Peltovalvonnat alkavat

VILJELIJÄTUKIEN VUOSIKELLO

Tukihaku 
Vipu-

palvelussa

Haku päättyy 31.1.Eläinten hyvinvointikorvaus

Haku päättyy 27.3.

Kasvihuonetuotannon tuki
Kansalliset kotieläintuet
Sokerijuurikkaan kuljetustuki

Haku päättyy 15.6.Päätukihaku
Mehiläistalouden tuki

Ympäristökorvauksen 
syysilmoitukset

Ilmoitusaika päättyy 30.10.

Ilmoitusaika päättyy 17.2.Eläinmääräilmoitukset

Peruslohkomuutokset
Tee peruslohkomuutokset 
viimeistään toukokuun 
puolivälissä.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tai ELY-keskus tekee päätöksen tuesta. 
Ruokavirasto maksaa tuet viljelijöille useimmiten yhdessä tai kahdessa osassa. 

Ennen tuen maksamista viranomainen tarkastaa kaikki tukihakemukset ja 
varmistaa, että tuen ehdot täyttyvät. Tämän lisäksi vuosittain noin 
5 %:lle maatiloista tehdään tarkastuskäynti.

Tukiehtojen noudattamisen lisäksi valvonnalla 
pyritään takaamaan viljelijöiden oikeusturva ja 
tasapuolinen kohtelu hallinnossa.

Täydentävien ehtojen valvonnat alkavat

Edellisen vuoden täydentävien 
ehtojen valvonnan tulokset 
valmistuvat

Eläinrekisteritietojen tarkas-
tukset edellisen vuoden tukiin

Kasvulohkotietojen 
ilmoittaminen

Ilmoita kasvulohkotiedot 
viimeistään 15.6.

VIPU-PALVELUSSA VOIT YMPÄRI VUODEN

• selailla maksutapahtumia ja tulostaa maksuilmoituksia
• selailla maatilasi sitoumustietoja
• katsella perus- ja kasvulohkotietoja
• muokata maatilasi käyttöoikeuksia
• muokata osallistietoja, esimerkiksi sähköpostiosoitteita 
    ja puhelinnumeroita. 

Haku päättyy 6.3.

joulukuu

tammikuu

helmikuu

kesäkuu

Rekisteritietojen tarkastukset 
pinta-alatukiin
syyskuu

1.
2.

Haku päättyy 27.3.

Eläinrekisteritietojen 
tarkastukset hakuvuoden tukiin
elo–syyskuu

Eläintenpitäjä- ja pitopaikka- 
rekisterin sähköinen asiointi- 
palvelu julkaistu

Ruokavirasto on avannut eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin 
sähköisen asiointipalvelun, jossa pystyy tekemään ilmoitukset 
eläinten pitopaikoista, eläintenpidosta sekä haaskapaikoista. 

Ruokavirasto kannustaa toimijoita kirjautumaan palveluun ja tarkis-
tamaan pitopaikka- ja eläintenpitotietojensa ajantasaisuuden. Sovel-
lukseen kirjaudutaan osoitteessa epr.ruokavirasto.fi.

Syysilmoituksen palautus 
20.9.-28.10.

Ympäristökorvauksen syysilmoitus aukeaa Vipu-palvelussa 20.9. 
Viimeinen ilmoituspäivä on torstai 28.10.

Tee syysilmoitus lohkoista, joilla toteutat toimenpidettä pel-
lon talviaikainen kasvipeitteisyys. Jo ennen syysilmoituksen lähetystä 
voit suunnitella ilmoituksen avulla, mitkä lohkot jätät kasvipeitteisiksi.

Jos olet levittänyt lantaa tai lannoitteita ja haluat toimenpiteestä 
korvauksen, tee ilmoitus myös toimenpiteistä

✔  lietelannan sijoittaminen peltoon
✔  ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen.

Tarkista toimenpiteiden vaatimukset ruokavirasto.fi-sivustolta.

Syyslannoituksen ehdot
Kertaa syyslannoituksen ehdot
✔  ruokavirasto.fi-sivustolta
✔  täydentävien ehtojen oppaasta.
Teetä lanta-analyysi viiden vuoden välein, jos tilallasi syntyy lantaa tai 
käytät lantaa yli 25 m3 vuodessa.

Tukia maksuun syys–lokakuussa

Rahoituskurin palautusten maksaminen alkaa syyskuun lopulla. 
Saat palautuksen, jos sinulle myönnetty viime vuonna yli 2 000 
euroa perustukea, viherryttämistukea, nuoren viljelijän EU-tukea, 

EU:n eläinpalkkioita ja peltokasvipalkkiota.

Lokakuussa maksuun tulevat:
✔  luonnonhaittakorvauksen ennakko (85 %)
✔  luomukorvauksen ennakko (85 %)
✔  porotalouden tuki
✔  mehiläistalouden tuki.

Jos sait viljasadon näytepyynnön,
lähetä se mahdollisimman pian

Ruokaviraston viljalaboratorio on lähettänyt heinäkuun lopulla 
näytepyynnön noin 1 500 satunnaisesti valitulle viljelijälle vilja-
sadon laatu- ja turvallisuusseurantaa varten. Jos sait näytepyyn-

nön, toivomme, että lähetät näytteet mahdollisimman pian sadonkor-
juun käynnistyttyä. 

Näytteistä tutkitaan jokaiselle viljalajille tärkeimpiä käyttölaatuun 
ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino, koste-
us, valkuaispitoisuus, tärkkelyspitoisuus, sakoluku ja hometoksiinien 
esiintyminen.

Osallistu kyselytutkimukseen
maatalousmuovien käytöstä

MicrAgri-hankkeessa kerätään syksyn aikana tietoa maatalous-
muovien käytöstä, havaintoja niiden hajoamisesta ja ehdo-
tuksia keinoista, joilla vähennetään muovien pääsyä ympäris-

töön. Tietoa kerätään verkkokyselyllä, johon vastaaminen kestää noin 
10 minuuttia. Yhteystietonsa ilmoittaneiden vastaajien kesken arvo-
taan Hankkijan 150 € lahjakortti. Kyselyyn voi vastata lokakuun lop-
puun mennessä: https://link.webropolsurveys.com/s/muovitmaata-
lousmaassa

Ota koppi nautaterveydestä –
syksyn webinaarisarja tuottajille

Eläinten terveys ETT ry järjestää syksyn 2021 aikana kuusi webinaa-
ria nautojen terveydestä ja tilan tautisuojauksen eri osa-alueis-
ta maidon- ja naudanlihantuottajille. Webinaarit ovat osa ETT:n 

Ruokaketju 3 -hanketta. 

✔  29.9.2021 klo 13-14 ETT:n 10 periaatetta tautisuojauksessa
✔  6.10.2021 klo 13-14 Naseva – nautaterveydenhuollon kotipesä
✔  13.10.2021 klo 13-14 Lääkkeiden käyttötarpeen vähentäminen
✔  19.10.2021 klo 13-14 Turvallinen eläinliikenne – “merkki päällä”
✔  27.10.2021 klo 13-14 Rehuketjun tautisuojaus
✔  3.11.2021 klo 13-14 Haittaeläimiltä suojautuminen
Webinaarit ovat ilmaisia ja niihin voi ilmoittautua ett.fi > Tapahtumat 
-nettisivujen kautta.

LISÄTIETOA:
✔  Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

✔  ELY-keskukset     ✔  Ruokavirasto.fi
✔  ProAgrian asiantuntijat
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Kotieläin

Jarno Järvenoja Toholammilta seuraa maito-
määrän kehittymistä päivittäin robotin ra-
porttien ja tuotosseurannan kausiraporttien 
avulla. Tilalle myönnettiin lisämäärä ehdolli-
sena kolmen vuoden seurantajaksolla. 

Maitomäärän
optimointi
Järvenojan tilalla

Jarno ja Elina Järvenojan ti-
lalla Toholammilla tuotosmää-
rää seurataan lähes päivittäin. 
Uusi yhden robotin navetta 
valmistui syksyllä 2018 ja leh-
mäpaikkoja navetassa on 82 
kpl. Tällä hetkellä robotilla on 
lypsyssä 50-55 lehmää keski-
tuotoksen ollessa 11 540 kg. 
Kun sopimusmäärän alkami-
sesta kerrottiin, Järvenojille 
oli selvää, että lisämäärää tul-
laan hakemaan heti kun mah-
dollista. Uusi navetta oli vielä 
tuotannon ylösajovaihees-
sa ja tilalle alun perin kaa-
vailtu sopimusmäärä ei tulisi 
riittämään. Lisämäärä myön-
nettiinkin ehdollisena kol-
men vuoden seurantajaksolla. 
Jokaiselle vuodelle on myön-
netty erisuuruinen litramäärä. 
Lopullinen sopimusmäärä on 
kolmannelle vuodelle myön-
netty määrä, tai tilalla tuotettu 
maitomäärä, mikäli tavoitetta 
ei saada täyteen.

Jarno Järvenoja
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Kotieläin

S
opimusmäärän vaikutuk-
set vaihtelevat tilakohtai-
sesti. Tuotantoaan samal-
la tasolla jatkavilla vaiku-
tus on ollut vähäisempi ver-

rattuna tuotannon nostoa tavoitte-
leviin tiloihin.

Sopimusmäärien hinnoittelu-
malli on osuuskuntakohtainen. Ti-
lalle maksetaan kuukauden aikana 
tuotetusta maidosta A-hintaa en-
nalta määriteltyyn kuukauden sopi-
musmäärään saakka. Esimerkiksi A-
hintaa maksetaan enintään 95 pro-
sentille kuukauden sopimusmääräs-
tä, B-hintaa välillä 95–100 prosent-
tia sopimusmäärästä ja C-hintaa 
sopimusmäärän ylittävälle osalle. 
Kuukausitilien vaihtelun tasaami-
seksi on rakennettu neljännesvuo-
sittainen tasaustilimalli. Mallin mu-
kaisessa laskennassa tehdään kol-
men kuukauden yhteenlasketun so-
pimusmäärän ja vastaavana ajan-
kohtana toteutuneen tuotannon 
mukainen tasaus A-, B- ja C-osuuk-
siin. Mahdollinen erotus hyvitetään 
neljännesvuosittaisena tasaustilinä.

A-hinnan tuntumassa
Tuotanto on käytännössä kannat-
tamatonta alennetulla hinnalla, 
joten taloudellisesti järkevintä on 
pyrkiä sovittamaan tuotanto nel-
jännesvuoden A-sopimusmäärän 
tuntumaan. Tässä pysyminen edel-
lyttää tuotantomäärän pitämis-
tä mahdollisimman tasaisena kuu-
kaudesta toiseen.

Helpommin sanottu 
kuin tehty
Tilakohtaisesti tuotantoon voi vai-
kuttaa eläinpoistojen avulla, tasai-
sella ruokinnalla ja siemennysten 
ajoittamisella. Rehustuksen ja kii-
manseurannan on oltava kunnos-
sa koko ajan. Keväällä säilörehun 
laatu ei ole sama kuin talvella. Hy-
vä tiinehtyvyys on tärkeää ja huolel-
linen kiimantarkkailu ensimmäinen 
hyvän tiinehtymisen edellytys. Poi-

kimisen jälkeisen negatiivisen ener-
giataseen hoitaminen on ruokin-
nallisista asioista ykköstekijä. Eikä 
väkirehuruokintaa voi hapanpötsi-
riskin vuoksi määräänsä enempää 
lisätä.

Taloudellista ajattelua
Suurimmalla osalla tiloista optimoi-
daan tilan tuotantoa A- ja B-mai-
don tuotantoon hyvillä pitoisuuk-
silla ja vältetään C-maidon tuot-
tamista. C-hinnoitteluun menossa 
olevaa maitoa juotetaan ennemmin 
vasikoille, koska se on edullisempaa 
kuin maitojauheen käyttäminen. 
Taloudellisesti ajateltuna kaikki, mi-
kä tuottaa tilalla positiivista katet-
ta, on kannattavaa. Jotta tiedetään, 
kannattaako esimerkiksi B-maitoa 
tuottaa, pitää selvittää maidon tuo-
tantokustannus ja kotoisten rehu-
jen tuotantokustannus. Näihin saa 
apua ProAgrian asiantuntijoilta ja 
laskelmien tekoon voidaan käyttää 
Neuvo-palvelua.

Optimointia ruokintaa 
säätämällä
Maitomäärää voi optimoida rehus-
tuksen kautta ruokinnan valkuais-
määrää säätelemällä. Kuukausina, 
jolloin tuotanto ylittää sopimus-
rajan ja maidon hinta on heikom-
pi, voidaan madaltaa lisävalkuai-
sen määrää. Tuotosvaste korkeilla 
lisävalkuaisen määrillä on heikom-
pi. Esimerkiksi sopimushintarajan 
ylittyessä ruokinnan OIV-pitoisuus 
voidaan maksimissaan nostaa 95 g/
kg ka. Maidon hinnan ollessa mata-
lampi ruokinnan väkirehun optimi-
määrä laskee. Karjakompassi laskee 
annettujen maidon ja rehujen hinto-
jen perusteella optimaaliset rehuan-
noksen komponenttien suhteet. Nyt 
jos koskaan on aika optimoida kar-
jasi rehustusta. 
Ruokinnan asian-
tuntijat ProAgri-
alta auttavat mie-
lellään.

KATJA
KELLOKOSKI

Taloudellisesti järkevintä on pyrkiä sovittamaan maidontuotanto neljännesvuoden 
A-sopimusmäärän tuntumaan. Tässä pysyminen edellyttää tuotantomäärän pitämis-
tä mahdollisimman tasaisena kuukaudesta toiseen.

Valion meijereiden sopimusmäärähinnoittelu al-
koi tämän vuoden alusta. Sen tavoitteena on hallita 
tuotannon kokonaismäärää ja vähentää tuotannon 
kausivaihteluita. Luonnonvarakeskuksen mukaan 
maitomäärä on laskenut Suomessa koko vuoden 
ja on todennäköisestä, että maitomäärä vähenee 
edelleen. Pohjolan Maidon vastaanottama maito-
määrä on ollut 5,4 % edellisvuotta pienempi. 

Hinnoittelu harmittaa
Järvenojan tilanne on erilainen mo-
nen muun tilan tilanteeseen verrat-
tuna. Tuotantoa nostetaan ja B- ja 
C-maitoakin on pakko tuottaa, jot-
ta pysytään tuotantotavoitteessa. 
B- ja C-maidon tuottaminen laskee 
tilan keskimääräistä tilityshintaa. 
– Olemme hieman pettyneitä A-
maidon perushintaan, koska sopi-
musmäärätuotantoon siirtymisen 
tarkoitus oli saada tuottajille mak-
settava maidon A-hinta riittäväksi 
kannattavaan maidontuotantoon. 
Nyt siinä ei juuri ole eroa entiseen, 
harmittelevat Järvenojat. Nyt ollaan 
kuitenkin vasta siirtymävaiheessa ja 
maitomäärän mahdollisen laskun 
vaikutus meijereiden tilityskykyyn 
nähtäneen myöhemmin.

Seurantaa tarvitaan
Jarno ja Elina haluavat olla ajan ta-
salla tilan tuotannon kehittymises-
tä. Jarno on tehnyt maitohuoneen 
seinälle taulukon sopimusmäärän 
päivittäiseen seurantaan jakamal-
la kuukausittaisen sopimusmää-
rän hakukertojen mukaan. – Lisäksi 
seuraamme tuotantoa robotin ra-
porttien ja tuotosseurannan kausi-
raporttien avulla, kertoo Elina. 

Ammattilaiset apuna
Maitomäärää on pyritty optimoi-
maan käyttämällä Faban palve-
luita siemennysten suunnittelussa 
niin, että saadaan ajoitettua poi-
kimisia tasaisesti ympäri vuoden. 
Lisäksi tuotannon kannattavuut-
ta seurataan vuosittaisten tulosa-
nalyysien avulla. – Meillä lasketaan 
ruokinnan seurantalaskelmia kuu-
kausittain ja seurataan maitotuo-
ton ja ostorehukustannuksen ero-
tuksen muuttumista, sanoo Jarno 
Järvenoja.

KATJA KELLOKOSKI

Sopivasti maitoa
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Lampurivalmennuksesta 
askelmerkit kehittämiseen

Tiedätkö mitä kehityskohteita lampolassasi on? Oletko asettanut 
mittarit eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi? Onko sinulla vuo-
sikello valmiina? Näitä, ja muita asioita tarkastellaan tilakokonai-

suuden huomioivassa Lampurivalmennuksessa, jossa valitset tärkeim-
mät kehityskohteet yhdessä lammasasiantuntijan kanssa. Palvelun voit 
teettää Neuvolla, joka on käytettävissäsi myös jatkomietintöihin ja ta-
loudelliseen tarkasteluun. 

Lampurivalmennus on
•  keskittymistä olennaiseen ja olennaisen purkamista 

käytännön tekemiseksi
•  ensimmäinen askel parempiin tuloksiin ja kannattavuuteen
•  vähemmän työtä ja enemmän rahaa.

Lisätietoja lammasasiantuntijoilta.

NettiKatras-ohjelmisto 
käyttöön syksyllä

Uusi NettiKatras on lammas- ja vuohitilan arkea helpottava, käyt-
täjäystävällinen ohjelmisto tuotannon seurantaan ja eläinvalin-
taan. Huippulaatuisen tuotosseurannan lisäksi se tuottaa tilal-

le rotukantakirjan sekä automaattisen tietojen siirron Ruokaviraston 
lammas- ja vuohirekisteriin.

Siirtyminen käytöstä poistuvasta WebLammas-ohjelmistosta Net-
tiKatraaseen käy saumattomasti, koska kaikki historiadata siirretään 
uuteen ohjelmaan. Indeksilaskentarutiini säilyy samantyyppisenä kuin 
vanhassa ohjelmassa ja se tehdään edelleen yhteistyössä Luonnonva-
rakeskuksen ja Mtechin kanssa. Saat NettiKatras-ohjelmiston käyttöö-
si ProAgrian lammaspalveluiden kautta.

Valtakunnalliset lammaspäivät
16.-18.11.2021

Lammasväki kokoontuu pitkästä aikaa Lammaspäiville 
paikan päälle!

Opintoretkellä tutustutaan erilaisiin rakenneratkaisuihin ja toi-
mintamalleihin. Seminaarissa aiheena tuotannon suunnittelu.

Tiistaina 16.11. huippumielenkiintoiset tutustumiskäynnit lammas-
tuotantoon Susanna Nuutisen ja Mikael Westerståhlen isännöimässä 
Putkisalon kartanossa Rantasalmella sekä Simo Havian lammastilal-
la Savonlinnassa. Keskiviikon 17.11. seminaarissa aiheena Paras tulos 
suunnitelmallisella tuotannolla. Illan kruunaa Lampuri-illallinen. Tors-
taina 18.11. Suomen Lammasyhdistyksen syyskokous.

Tervetuloa eteläsavolaisiin maisemiin Savonlinnan ympäristöön! Li-
sätietoja ProAgrian nettisivuilta hakusanalla Valtakunnalliset lammas-
päivät Savonlinnassa 2021.

Lammashavaintoja 
-kirja ilmestyy

Lammashavaintoja-kirja on 
lampaankasvattajan perus-
teos. Kirjassa on laajasti kat-

raan hallintaan liittyvää tietoa 
käytännönläheisesti esitettynä. 
Kirjassa tieto on helposti saata-
villa ja sovellettavissa heti päivit-
täisiin käytäntöihin ja vuoden ai-
kana tapahtuviin töihin. Sisältö 
on tarkastettu ja Suomen oloi-
hin sovellettu. Alkuperäinen teos 
Sheep Signals on alan suosituim-
pia teoksia useissa maissa. Kirja 
on tilattavissa 7.10. alkaen Pro-
Agrian verkkokaupasta.

Tilaa ruokinta-
suunnitelma nyt

Karkearehujen laadun seu-
ranta on avainasemassa tal-
vikauden ruokinnan suun-

nittelussa. Ruokinnan laskemi-
nen perustuu aina rehuarvoihin. 
Säilörehuanalyysin tietojen pe-
rusteella asiantuntija tekee juu-
ri tilan tavoitteiden mukaisen 
ruokinnansuunnitelman. Oikeil-
la täydennysrehuilla säästetään 
kustannuksissa ja rehuhävikissä, 
lisäksi eläimet pysyvät terveem-
pinä.

Milla Alanco-Ollqvist
040 7060 558

Sini Sillanpää
043 8250 526

Lammas- ja vuohiasiantuntijat
Keski-Pohjanmaalla
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Kotieläin

Ruokinnalliset tekijät vaikuttavat utaretulehdusten esiin-
tymiseen. Lypsäjän ammattitaito on tärkein utareiden 
kuntoon vaikuttava tekijä. Asiantuntijoiden osaamista 
kannattaa hyödyntää ruokinnanohjauspalveluiden lisäk-
si myös utareterveyteen keskittyvässä ProAgrian Hallittu 
utareterveys -täsmäpalvelussa. 

K
uumuus lisää lehmien 
stressiä, mikä heikentää 
eläinten vastustuskykyä. 
Kuumalla eläimet vähen-
tävät syöntiä, mikä näkyy 
negatiivisena energiata-

seena. Negatiivisessa energiataseessa 
olevat lehmät ovat vaarassa sairastua 
ketoosiin, mikä altistaa lehmät utare-
tulehdukselle. Lisäksi kosteus luo hy-
vät olosuhteet bakteerien lisääntymi-
selle. Toimiva ilmanvaihto ja tuuletti-
met ovatkin estäneet monta eläinlää-
kärikäyntiä tänä kesänä. 

Animohapot, kivennäis- 
aineet ja vitamiinit
Kliiniset utaretulehdukset esiinty-
vät usein poikimisen jälkeen. Tämän 
vuoksi tiineiden hiehojen ja umpileh-
mien aminohappojen, kivennäisainei-
den ja vitamiinien riittävästä saannis-
ta tulee huolehtia. Seleeni toimii yh-
dessä E-vitamiinin kanssa antioksi-
danttina auttaen utareen soluja puo-
lustautumaan bakteereja vastaan. E-
vitamiinin ja seleenin riittävän saan-
nin on todettu vähentävän sekä uta-
retulehdusten määrää, että niiden 
kestoa. Lypsylehmien rehuksi kasva-
tettava säilörehu ja vilja kannattaakin 

lannoittaa seleenipitoisella lannoit-
teella. A-vitamiini ja karoteeni vaikut-
tavan myös ihon kuntoon. Kuparil-
la on elintärkeä rooli elimistön puo-
lustuksessa ja se vähentää E. Colin 
aiheuttamien utaretulehdusten oirei-
ta. Myös sinkkiä tarvitaan vedinka-
navan sulkevan keratiinin muodos-
tumiseen ja immuunisysteemin toi-
mintaan. Sinkin saanti vaikuttaa so-
maattisten solujen määrään maidos-
sa. Kalsiumin ja magnesiumin vaiku-
tukset liittyvät lihasten toimintaan ja 
niiden riittävällä saannilla varmiste-
taan vetimen pään sulkijalihaksen su-
pistuminen. 

Hyvä yleiskunto lisää 
vastustuskykyä
Ruokinta vaikuttaa sonnan koostu-
mukseen, mikä taas liittyy lehmän 
puhtauteen. Puhtaus vaikuttaa suo-
raan ympäristöperäisten bakteeri-
en esiintymiseen. Puhtautta edis-
tää lehmien utare- ja häntäkarvojen 
poisto. Runsas kuivitus pitää lehmät 
puhtaina ja ihon ehjänä. Ehjä iho 
suojaa bakteerien pääsemiseltä eli-
mistöön, siksi satsaus kintereisiin on 
satsaus myös utareterveyteen. Kin-
tereiden kuntoon vaikuttaa kuivi-

Tulehdusten
kustannukset 
huomattavat
Piilevien utaretulehduksien kus-
tannukset ovat kliinisiä tuleh-
duksia suuremmat, koska ne vä-
hentävät maitotuotosta ja hei-
kentävät maidon laatua. Ruo-
kintasuunnitelma on hyvä teet-
tää asiantuntijalla ja samalla 
varmistaa, että kaikki eläinryh-
mät saavat suunnitelman mu-
kaisen määrän vitamiineja ja ki-
vennäisaineita. Hyvän ruokinta-
suunnitelman edellytys on säilö-
rehun ja viljan analysointi. Säi-
lörehusta on tärkeää teettää 
laaja kivennäisanalyysi. 

Tuija Korpela

Utareterveys hallintaan

tuksen ohella parsimukavuus, kuten 
parsimatot. 

Mekaaninen rasitus 
vetimen päässä 
Bakteerit käyttävät rikkoutunutta ve-
timen päätä kasvualustanaan ja pää-
sevät siitä utareeseen. Mekaaninen 
rasitus vaikuttaa vetimen pään kun-
toon, siksi lypsykone tulee huoltaa 
säännöllisesti. Ennen lypsyä on hyvä 
huolehtia, että vetimet ovat puhtaat. 
Perinteisessä lypsyssä jokaiselle leh-
mälle täytyy olla oma pyyhe, ja lypsy-
järjestyksen miettimiseen kannattaa 
varata hetki aikaa. Pesun jälkeen pi-
täisi malttaa minuutista puoleentois-
ta ennen lypsimien kiinnitystä, jot-
ta veren oksitosiini alkaa vaikuttaa 
ja maito laskeutuu. Tyhjälypsyä tulee 
välttää ja vedinkaston käyttö on erit-
täin suositeltavaa. Automaattilypsys-
sä robotin ja sen harjojen puhtaudes-
ta ei kannata tinkiä. Lypsyvälin tulee 
olla vähintään kuusi tuntia. 

Katse umpikauteen
Jos tulehtuneen neljänneksen hoito 

ei tehoa ja vaarana on, että bak-
teeri leviää muihin lehmiin, kroo-
nisesti tulehtunut neljännes kan-
nattaa umpeuttaa. Tartunnal-
lista utaretulehdusbakteeria 
kroonisesti soluttavan lehmän 
poisto on usein paras ratkaisu. 
Tulehtuneet neljännekset kan-
nattaa hoitaa viimeistään um-
messaoloaikana. Umpeenlait-
to on ajankohtaista, kun lehmä 
lypsää maitoa 15 kg tai vähem-

män. Umpeutuksen jälkeen mai-
don tulon ehtymiseen ja keratii-

nitulpan muodostumiseen menee 
päiviä tai jopa viikkoja, joten myös 

umpilehmien parsien puhtaudesta 
tulee pitää huolta. Umpilehmillä on 
hyvä olla märehtimisen varmistavaa 
kuitupitoista karkearehua tarjolla va-

paasti. Poikiessa lihavat lehmät ovat 
muita suuremmassa vaarassa sairas-
tua utaretulehdukseen, joten energi-
an määrän on syytä pysyä eläimen 
tarpeita vastaava-
na koko lypsykau-
den, myös ummes-
saolovaiheen ajan. 
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Hallittu utareterveys
-täsmäpalvelussa

ProAgrian asiantuntijat
ovat tilojen apuna utare-

terveyteen liittyvissä asioissa. 
Oma maidontuotannon

asiantuntijasi
kertoo lisää.
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Talousjohtaminen

Työhyvinvointi
on osa henkilöstö- 
johtamista

M
aataloudessa työhyvinvoin-
nin johtamisen merkitys 
kasvaa. Arjen ja tekemisen 
hallinta edellyttävät suu-
rempaa hallintaa kuin ihmi-
nen aina pystyy. Osaamisen 
pitäisi kehittyä yhtä matkaa 
yrityksen kehittymisen kans-

sa. Osaava ihminen hallitsee paremmin työnsä. 
Jos muistetaan myös riittävä viestintä ja työjoh-
don antamaa tuki, voivat työntekijät päästä par-
haimpaansa.

Työhyvinvointi linkittyy tiiviisti yksilön työky-
kyyn, osaamiseen ja motivaatioon, työoloihin ja 
työn sujuvuuteen sekä koko työyhteisön toimivuu-
teen. Kun työhyvinvointi on hyvää, se näkyy posi-
tiivisesti myös yrityksen taloudessa. Esim. sairaslo-
mia on vähemmän, työssä jaksetaan eläkkeellekin 
asti ja on pienemmät työeläkemaksut.

Osakeyhtiömuotoisessa maatilayritykses-
sä hallituksen perustaminen ja hallitustyösken-
tely saattaa tuntua pakkopullalta, jos on kii-
re vain suorittamaan. Kannustan kaikkia maa-
tiloja pohtimaan hallitustyöskentelystä saatavia 

hyötyjä ja perustamaan vapaaehtoisesti hallituk-
sia, joissa yritystoiminnan kehittymisen ohella 
tarkastellaan mm. työhyvinvoinnin kehittymistä. 
Kun asioita seurataan ja arvioidaan systemaat-
tisesti, saadaan aikaan parempia tuloksia. Työ-
hyvinvointi ei ole kertasuo-
ritteinen rypäs asioita, vaan 
jatkuvaa parantamista, joten 
suunnittele, toteuta, arvioi ja 
paranna.

LIISA KOSKELA

© Maaseutuverkosto Loetso Oy
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Pixabay

Talousjohtaminen

Maidon tuotanto- 
kustannukset syyniin

M
a i d o n t u o t a n -
non kustannuk-
set muodostuvat 
muuttuvista ja 
kiinteistä kustan-
nuksista. Maa-
talouden muut-

tuvia kustannuksia ovat mm. aine- 
ja tarvikeostot (esimerkiksi lannoit-
teet, polttoaineet, rehut, sähkö), os-
topalvelut, palkat ja konevuokrat. 
Suurimmat kiinteiden kulujen meno-
erät ovat esimerkiksi yrittäjäperheen 
palkkavaatimus, rakennusten ja vil-
jelymaiden vuokrat, käyttöomaisuu-
den kunnossapitokulut ja vakuutus-
maksut. Muuttuvista kustannuksista 
ostot muodostavat suurimman erän 
ja tilojen kesken suuria eroja tulee 
esimerkiksi ostorehukustannuksista. 
Tästä syytä rehujen vertailu ja kilpai-
luttaminen on oleellista.

Tuotantotalouden 
osaaminen merkittävässä 
roolissa
Hyvä tuotanto selittää merkittävän 
osan kannattavuuseroista, mutta 
kannattavuutta selittävinä tekijöinä 
kustannuseroilla on vielä suurempi 
merkitys. Tuotannollisten tunnuslu-
kujen ei tarvitse olla aivan parhaim-
mistoa, mutta tuotantotaloudelli-
nen osaaminen on hallittava. Mai-
dontuotannon yksikkökustannus-
ten alentamisessa keskeisin tekijä on 
maidontuottaja itse. Yrittäjätaitojen 
omaksuminen on välttämätöntä ja 
toimintatapojen on vastattava nyky-
ajan haasteisiin. 

Kustannusten hallinta
Maatalouden resurssien oikea koh-

dentaminen ja panos-tuotossuhteet 
vaikuttavat suoraan maidontuotan-
non kannattavuuteen. Kouluttau-
tumisen ja lisäosaamisen hankkimi-
sen, uusien toimintatapojen kehittä-
misen ja erikoisosaamisen hyödyntä-
misen, yrityskoon kasvattamisen ja 
yhteistyön lisäämisen myötä yksikkö-
kustannuksia voidaan alentaa, mikä 
parantaa maatalousyritysten kilpai-
lukykyä. Ydinliiketoimintaan keskitty-
minen, yhteishankkeet ja verkostoi-
tuminen ovat esimerkkejä toiminta-
tavoista, joita hyödyntämällä maa-
talousyrittäjät voivat parantaa ta-
voitteidensa saavuttamista. Lisäksi 
keinoja maidon tuotantokustannuk-
sen alentamiseen ovat esimerkiksi 
peltoviljelyn tehostaminen, hyvälaa-
tuisten kotoisten rehujen tuottami-
nen, panostaminen eläinten hyvään 
hoitoon ja olosuhteisiin vasikasta 

saakka sekä eläinvirtojen hallitsemi-
nen. Lisäksi on syytä miettiä, miten 
omia toimintatapojaan voi muuttaa 
niin, että toimitaan ja tuotetaan yhä 
tehokkaammin.

Vertaamalla tietoja muiden tilo-
jen tunnuslukuihin tai vertailemalla 
omia eri vuosien tuloksia löydät ti-
lasi vahvuudet ja kehittämiskohteet. 
Suunnittele tavoitteet ja toimenpi-
teet tuotannon ja talouden kehit-
tämiseen yhdessä asiantuntijamme 
kanssa.

HANNA 
MÄKI-ASIALA

Olennaista maidon tuotantokustannuksissa on se, millä 
hinnalla maitoa pystytään tuottamaan eli kuinka tehokasta
se on kustannusten osalta. Tilan taloutta on mahdol-
lista parantaa vain silloin, kun tiedetään tilan tuotanto-
kustannukset. Tulosanalyysistä selviää tilan taloudellinen 
tulos ja maidontuotantokustannus. Tulosanalyysissä 
laskettava maidon nettokustannus kertoo, mikä maidon 
litrahinnan tulisi olla, jotta kaikki maataloudesta
syntyvät kustannukset saadaan katettua tuotoilla.
Saatujen tietojen avulla voidaan kehittää tilan tulosta.
Vuonna 2019 maidon nettotuotanto-
kustannus oli keskimäärin 50 snt/litra.
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VILOMIX PALVELEE KOTIOVELLE
Tuotteita nautakarjalle, sioille, hevosille, lampaille, siipikarjalle
ja turkiseläimille. Laadukkaita, vitamiini-, energia-, hivenaine-,

ja rautavalmisteita, erikoiskivennäisiä sekä hygieniatarvikkeita.
Kotiinkuljetus. Kysy lisää!

info@vilomix.fi
www.vilomix.fi

Petri Koskenmäki
alue-edustaja, Keski-Pohjanmaa
petri.koskenmaki@vilomix.farm
puhelin 045 110 7597

yhteystiedot:
KOKKOLA »
p.050 3763 118
tel. 045 348 5056
TOHOLAMPI » 
p. 0400 347 742
www.kokkolantraktorihuolto.fi

SOPIMUSKORJAAMO

SYYSHUOLLON AIKA!

-10% HUOLTOPAKETEISTA 

Lokakuun loppuun saakka.

Huoltopalvelua jo vuodesta 1987

020 787 9650 • www.miedonmetalli.fi  020 787 9650 • www.miedonmetalli.fi  
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Uudet viljelijät tervetulleita mukaan 
sopimustuotantoon.

www.evipe.com      p. 040 5111 343

Evijärven
Peruna Oy

Evijärven Peruna Oy
järjestää

toukokuussa
KEVÄT- 

JAUHATUKSEN

Seuraa, 
tykkää ja tägää 
meitä somessa

@ProAgria 
#proagria

Seuraa, tykkää ja tägää  
meitä somessa  

@ProAgria  #proagria

Wikro Systems Ab Oy
Avoinna:
7.30-16.30

Levytie 7, KOKKOLA
Puh. 06 781 6030
www.wikrosystems.fi

KOKKOLASSA  
TEITÄ PALVELEE:
Kim Andersson   
 044 780 0090
Christian Holgers   
 050 559 9227
Otto Sunabacka  
 044 776 9551
Benny Westman 
 050 3077 871

TERVETULOA!

Kompressorit ja
huoltosopimukset 

meiltä!

MYYNTI- JA ASENNUSPALVELUT
yksityis-, yritys- ja teollisuusasiakkaille

HYDRAULIIKKA ja
PNEUMATIIKKA
•  Letkut, liittimet ja
 asennus
•  Komponentit
•  Huolto ja
 suunnittelut

Kone-Ketonen 
mukana 
Proforest 
2019-messuilla 

osasto: 

E7 
Tervetuloa!

 

Nopeasti tontille
tuotuna!

Katto- ja seinäpellit,
tikkaat, lumiesteet sekä
sadevesijärjestelmät.

Teppolantie 4, Kempele. www.profiilikeskus.fi

Pyydä tarjous
soittamalla tai
tarjouslaskurilla
netissä!
08 5634 700

proagria.fi/neuvo
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Talousjohtaminen

Aika on rahaa –
kirjanpidossakin

V
iimeistään tässä vai-
heessa kannattaa 
kuluvan vuoden pa-
perit koota mappei-
hin ja saattaa kir-
janpito ajan tasalle. 
Vielä on mahdolli-

suus vaikuttaa taloustulokseen ja 
verotettavaan tuloon. Ajantasai-
nen tieto yrityksen tuloksesta on 
tärkeää yrityksen johtamisessa ja 

toimii perustana päätösten teossa.
Tuttu sanonta on, että aika on 

rahaa. Tehokkaimmin ja vaivatto-
mimmin kirjanpito onnistuu säh-
köisen taloushallinnon avulla. Yri-
tyksen taloushallinnon tehtävät, 
kuten laskutus, laskujen maksami-
nen, palkanlaskenta ja kirjanpito 
on mahdollista hoitaa digitaalisten 
työkalujen avulla. 

Tiedot syötetään järjestelmään 

kerran, jonka jälkeen ne ovat se-
kä yrittäjän että tilitoimiston käy-
tettävissä. Maantieteelliset etäisyy-
detkään eivät ole rajana, vaan kir-
janpito onnistuu helposti, vaikka 
toiselta puolelta Suomea. Kustan-
nukset pienevät, kun paperin käyt-
tö, päällekkäinen työ ja virheet vä-
henevät. Yrittäjällä on jatkuvasti re-
aaliaikainen tieto käytettävissään 
ja kirjanpitomateriaali arkistoituu 

automaattisesti, jolloin kaikki tieto 
on nopeasti löydettävissä.

ProAgriasta löytyvät toimivat 
ohjelmistot niin maatila- kuin yri-
tysasiakkaillekin. 

KIRSI 
SAARIKETTU

ProAgrian tilitoimisto yhdistää 
tuotannon ja talouden

M
aatilan kirjanpitoa pide-
tään välttämättömänä 
pahana, joka on vain 
pakko hoitaa jollain ta-
valla verottajan vuoksi. 

ProAgrian tilitoimisto pystyy tuot-
tamaan maatalousyrittäjälle paljon 
muutakin kuin pelkän kirjanpidon 
ja veroilmoituksen. Toki me huoleh-
dimme siitä, että tuloveroilmoituksesi 
on oikein tehty ja johtaa parhaaseen 
mahdolliseen lopputulokseen. Sen 
lisäksi varmistamme, että kiinteis-
töveropäätöksesi tiedot ovat oikein, 
sillä niissä on havaittu vakaviakin 
virheitä. Tarvittaessa korjaamme 
kiinteistötiedot kohdalleen. Teemme 
osaavasti myös energiaveron palau-
tushakemuksen.

Koska maatalouden verojärjestel-
mä on varsin monimutkainen, pitkä-
jänteisellä verosuunnittelulla on oma 
merkityksensä. Asiantuntijamme 
osaavat maatilan ja metsätilan sekä 
niiden omistajien verosuunnittelun.

Tilinpäätösanalyysi maksutta
Tilitoimistoasiakkaamme saavat 
maksutta keskeisimmät talouden 

tunnusluvut sisältävän maatilan ti-
linpäätösanalyysin. Suorat rahame-
not tuloista on talouden tunnuslu-
vuista tärkein, se ilmaisee tuotanto-
panosten käytön tehokkuuden. Mui-
ta tärkeitä tunnuslukuja ovat esimer-
kiksi suhteellinen velkaisuus ja maa-
talouden tulorahoitus ennen vero-
ja. Halutessasi talouden tunnuslu-
vut siirtyvät Bisnes+:n verkkopalve-

luun, josta niiden kehitystä on help-
po seurata.

Tulosanalyysi kertoo 
oleellisen
Jos haluat tarkempaa tietoa maati-
lasi taloudellisesta tuottavuudesta, 
voimme laajentaa tilinpäätösanalyy-
sin tulosanalyysiksi. Tulosanalyysis-

tä selviää maatilasi suhteellinen kan-
nattavuus ja taloudellinen asema. Ti-
litoimistomme talousanalyysien sekä 
ProAgrian tuotosseurantatietojen 
avulla on paljon helpompi tunnistaa 
maatilan kehittämiskohteet kuin il-
man vastaavaa taustatietoa. 

Taustapeilistä etulasiin
Kun maatilasi kirjanpito tehdään 
ProAgrian tilitoimistossa, asiantun-
tijamme voivat laatia sinulle sekä ly-
hyen tähtäimen budjetin että useam-
pivuotisen budjettikehyksen. Näin 
saat riittävän ennakkotiedon tulevai-
suuden rahavirroista ja investointiva-
rasta. Myös investointilaskelmien ja 
-suunnitelmien tekeminen nopeutuu 
ja helpottuu, kun kirjanpitoaineisto-
si on valmiiksi syötetty tietojärjestel-
määmme. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tili-
toimistopalveluis-
tamme.

JOUNI 
INGALSUO

Pi
xa

ba
y

Pixabay

Tule tapaamaan meitä
Kaustisen tilitoimiston

syyspäiville pe 24.9. klo 11-15. 
Esittelemme siellä sähköisiä 

kirjanpitovaihtoehtoja.
Mukana on myös ProAgrian 

tuotanto- ja talousasiantunti-
joita. Nähdään Kaustisen

tilitoimistossa!
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Toiminnanjohtaja
Eero Hakala
Puh. 0400 162 445,
eero.hakala@proagria.fi Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus

M
e ihmiset olemme 
alati tai ison osan 
tolkullisesta elos-
tamme tyytymättö-
miä olomme tilaan ja 

pyrimme muuttamaan lähempää ja 
väljempää elonpiiriämme. Kalata-
loudessa semmoinen on takavuosi-
na tarkoittanut sitä, että vesissäm-
me elää monen mielestä väärän-
sorttisia eväkkäitä tai niitä on liian 
harvassa taikka piukassa. Istutuk-
sin on tilannetta semmoista puu-
hattu parannella. Useinkin enem-
män vähempi miettimättä touhun 
vaikutuksia kalastoon ja kalaveteen 
taikkapa rapuveden tilaan. Muka-
nahan tuossa olen itsekin puuhail-
lut, jopa kannustamassa. 

Nyttemmin olen sukeutunut 
tuumaamaan, että kuinkapa tol-
kullista tuo on, istutustoiminta si-
nällään. Jonkun syyn takia vesielä-
vien määrät vesissä lisääntyvät, 
vähenevät taikka jopa häviävät. 
Syitä häiriöihin tai isompiin mur-

heisiin olisi aihetta syynätä, ennen 
kuin korjaustoimiin ryhdytään. 
Vähän niin kuin ihmisten vaivo-
ja hoidettaessa. Tilapäiseen häi-
riöön riittää tilapäinen lääke, niin 
kuin ikävään jomotukseen hota-
pulveri, kalastonhoidossa vaikka-
pa istutus. 

Mieleen muljahti tapaus Räy-
ringinjärvi. Siellä joitakuita vuosia 
sitten onnettomien olosuhteiden 
yhdistelmä aiheutti happikadon 
ja lähes kaikki järven kalat kuoli-
vat. Järveen kiikutettiin hetimiten 
siianpoikasia. Siialla oli tilaa elää 
ja kasvaa, niinpä muutaman vuo-
den päästä siellä vietettiin huimia 
siikapeijaisia. Runsaudenhetkiä 
piisasi siihen saakka, kun istutet-
tu siikajoukko harveni ja lopulta 
haipui pois. Eipä saatu myöhem-
min tuki-istutuksin taikka kutu-
aluekunnostuksinkaan enää mai-
nittavassa määrin tuota himoittua 
vedeneläjää kalavasuihin saakka. 
Auttoihan tuo rohto -istutus- ai-

kansa, luomaan järvelle ja pyy-
dettäväksi ihmisen mieleisen ka-
laston, tosin soukan semmoisen. 
Luonto hoiti hommaa tahtiaan ja 
tavallaan, niinpä järven luontai-
nen kalasto otti siialta liienneen ti-
lan. Nyttemmin järven tila on nuh-
jaantumassa jälleen, eli paranta-
vaksi lääkkeeksi järven tai kalaston 
tilaan istutuksesta ei ollut. 

Istutustoiminnassa on sellai-
nenkin soma sävy, että istutuksilla 
ihmispolo koettaa korjata tai pa-
lauttaa kehnommaksi, noin ihmis-
mielessä, muuttuneen veden ka-
lastoa vastaamaan omia kalastus-
tottumuksiaan tai jopa mielihalu-
jaan (olis se kiva, kun…). Joten-
kin päähäni on tälläytynyt ajatus 
semmoinen, että yhtenä luonto-
kappaleena muiden joukossa ih-
misten voisi olla parempi sovittaa 
omaa toimintansa tapaa semmoi-
seksi, mihin ympäristö milloinkin 
mahdollisuuden suo. Taikka sitten 
havaita ja puuttua niihin tapah-

Pohdintaa istuttelutoiminnan  autuudestaUusi normaali

Tätäpä tavanomaista jollotusta tapailen, 
näissä kala-asioissa. Häkellyttäviä sensaa-
tioita tai veret seisauttavia skandaaleja ei 

ole ymmärrykseeni ilmentynyt. Koronan seurauk-
sena säntäily luontoharrastusten pariin on lisään-
tynyt. Jonoiksi asti on piisannut kulkijoita luon-
tokohteissa, etenkin rakennetuissa semmoisissa, 
niin kuin kansallispuistoissa. Tuppaa olla tässä-
kin sekä kirkkaampi että töhryisempi puolensa. 
Somaa on, että vuosien hiljaiselon jälkeen kansa-
laiset, pikku pakon saattelemana, ovat kansalliset 
luontoaarteemme löytäneet. Tekee hyvää sielulle 
ja sen kantajalle raikas luontoelämys pikku pon-
nistuksen kera. Ei niin hyvää, ettei jotain huonoa-
kin: meinaavat ruuhkaantua niin polut kuin pytin-
gitkin, siellä metsässä. Jottei kuivan maan harhai-
luksi menisi, niin todeta pitää, että kaikensortti-
set vesiriennotkin ovat lisäytyneet. Siihenpä näke-
mykseni perustan, että kalastonhoitomaksukerty-
mä on parin viime vuoden ajan ollut viidenneksen 
aiempaa suurempi. Sillä tavalla ikeniä naurattaa, 
että monenlaisiin kalataloutta kohentaviin hank-
keisiin ohjautuu nyttemmin juurikin kertymän ver-
ran enemmän rahapanosta. Onpahan kalatalou-
den neuvontakin tuossa saamapuolella. Itsekehua 
tapaillen yritän ainakin itselleni selittää, että valis-
tustyö hoitomaksun suorittamisen merkityksestä 
on tuottanut tulosta. 

Satu Järvenpää
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Kalastussivustoja: 
ahven.net  •  eraluvat.fi  •  luontoon.fi  •  kalastusrajoitus.fi  •  kalat.fi  •  mmm.fi

MAUNO KORHONEN
puheenjohtaja

Luvat ja päätökset
näinä outoina aikoina

Poikkeusaika ei ole muuttanut semmoista maallemme ominaista 
käytäntöä, että ennen pyyntivälineiden kastelua pitää kunkin ka-
lastamaan mielivän maksaa kalastonhoitomaksu, juniori- tai se-

niori-ikäisiä lukuun ottamatta. Kohtuuhintaisen maksun suorittamalla 
saa oikeuden kalastaa yhdellä vavalla lähes kaikkialla manner-Suomes-
sa. Muistettakoon tässä virtavesien maakunnassa vielä eräs seikka. Joka-
miespyyntiin verrattavaa matosongintaa eivät penskatkaan saa harjoit-
taa koski- ja virta-alueilla, saati harmaampaan ikään ehtineet. Vaeltavat 
lohikalat ovat virtavesissä rauhoitettuja (lohi, taimen, siika) syyskuun 
alusta marraskuun loppuun. Rasvaevällinen taimen aina. Muutoin rajoi-
tuksista pitää kunkin kalalle mielivän ottaa itse selvää, vaikkapa kalas-
tusrajoitus.fi-sivustolta.

Asiallisuutta 
saaliin käsittelyyn 
Kaikille on ilmeisen selvää, ettei millekään eläimelle, joiksi kalatkin 

käsitykseni mukaan luetaan, saa aiheuttaa tarpeetonta kipua, kär-
simystä tai tuskaa. Kalaa ruuaksi havitellessa se päästetään henges-

tään asiallisesti. Heti kuivalle puolelle nostettaessa se kalautetaan tajut-
tomaksi napakalla laakilla päälakeen ja verestetään katkaisemalla kidus-
valtimo sekä jäähdytetään eli pidetään kosteana ja viileässä. Muut sati-
meen tarttuneet kalat laskettakoon viivyttelemättä takaisin omaan ele-
menttiinsä. Tähdennän, että kala ei ole esine, vaan tunteva olento, joten 
ollaan pelleilemättä niiden kanssa. Tiedon puutteessa ei kalankäsittelyn 
parissa tarvitse kärvistellä. Asiallisesta kalankäsittelystä on tarinaa esim. 
ahven.net ja vapaa-ajankastaja.fi -sivustoilla. 

Merkitse 
pyynti-
värkkisi 

Olen ajatuksessa semmoises-
sa, että kunnolla merkatun 
pyytönsä kukin vaivattomim-

min löytää eikä itse tai muukaan 
lajikumppani kulkupeleineen huo-
maamattaan pyydykseen sotkeen-
nu tai sitä liikkumisellaan tärvele. 
Kaikkien vesillä liikkuvien turvalli-
suuden takia näitä jaksan pajattaa.

Säällisesti käyttäytyvä merkitsee 
vielä asettamansa pyydön kukkuun 
tahi lippuun selvällä tekstillä vähin-
täänkin nimensä ja puhelinnume-
ronsa. Niin se on lakiin präntät-
ty. Ohjeita ja määräyksiä pyydysten 
merkinnästä voi käydä tarkastele-
massa ahven.net-sivustolla.

Kalakuulumisia

Kuluvana vuonna on kalastonhoitomaksu-
jen kertymä ollut viime vuoden tasolla eli 
edelleen hyvässä mallissa. Tämä tietää si-
tä, että omistajakorvauksia ja neuvonta-

rahaa on jatkossa enempi käytössä.

Vesien kunnostusrahaa tarjolla
Kalavesien kunnostusrahaa on jälleen tarjolla. 
Rahan saanti toki edellyttää myös oman rahan 
ja talkootyön käyttöä. Jos osakaskunnilla on hy-
viä hankkeita, niin ottakaapa Eeroon yhteyttä ja kyselkää asiasta tarkemmin.

Kotimaisen kalan edistämisohjelma
Valtioneuvoston 8.7. 2021 hyväksymän kotimaisen kalan edistämisohjelman 
tavoitteena on kaksinkertaistaa kotimaisen kestävästi pyydetyn ja kasvatetun 
kalan käyttö. Ohjelmassa esitetään useita käytännön toimia, mm. kalastuk-
sen aloitustukijärjestelmää uusille kalastajille. Onpa siellä muutakin asiaa, jo-
ten jäädäänpä odottamaan, miten ohjelma lähtee käyntiin. Kaikkiaan näyttää 
siltä, että kalastus ja kalan käytön lisääminen koetaan myös poliittisessa ken-
tässä myönteisenä asiana, joten tulevaisuus näyttää hyvältä. Voisikin sanoa, 
että me, jotka kalastamme ja syömme paljon kotimaista kalaa, saamme ter-
veellistä ruokaa ja pelastamme samalla Itämerta. Ja onhan se kalastus haus-
kaa ja rentouttavaa puuhaa.

Kalan maustaminen
Äskettäin katsoin jonkun ohjelman, jossa kokenut kalastaja totesi, että kalan 
paras mauste on sen tuoreus. Olen toki kuullut tämän ennenkin, mutta ru-
pesin miettimään, että onhan se hyvää, kun nakkaa juuri pyydetyt ahvenfileet 
pannulle. Vähän voita ja pikkuisen suolaa fileen päälle. Ei siinä muuta kaiva-
ta. Vastapaistettuja fileitä kun latoo kerroksen leivän päälle ja nauttii maidon 
kanssa, niin ei siitä paljon lähiruoka parane. Passaa niitä jättää perunoiden 
kanssakin syötäväksi, kun useamman pannullisen paistaa. 

Kalastuskausi jatkuu vielä pitkään, joten liikkukaahan turvallisesti vesillä. 

tumain ketjuihin, jotka vesimaa-
ilmanjärjestyksen sillä erää ovat 
sotkeneet. Ompi tuo sotkeutumi-
nen vaikkapa vinoutuneesta ka-
lastuksesta, tahi veden kertymä-
alueelta tulleesta mujusta aiheu-
tunutta. Tapauksissa semmoisis-
sa katsoisin viisaammaksi kohdis-
taa kalastamista runsaina vesissä 
vilisteleviin kalaeläjiin. Kannattai-
sipa siis kohdistaa toimia vesien 
varsilla siten, ettei maan muria ve-
siin haittamäärin ajaudu. Teko-
set semmoiset koen viisaammak-
si kuin kalain tai rapusten istutte-
lun hoitomielessä ilman vissiä syy-
tä tai tarkoitusta. Tarkoitan, et-
tä useimmiten vakava veden vam-
ma edellyttää parantuakseen istu-
tuksia (hotapulveri) topakampaa 
hoitoa ja korjaavia toimia. 

Ihmiseläjän puuhakkuuden 
vaikutus vesiluonnon muuttumi-
seen osana tätä elonkehän muu-
ta myllerrystä ja sen toimintaa on 
oman virtensä paikka.  

Pohdintaa istuttelutoiminnan  autuudesta
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etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Toiminnanjohtaja Kirsi Varila, p. 043 8254 284
Ruoka- ja ravitsemusasiantuntija Niina Vihelä, p. 043 825 4281
Maisema-asiantuntija Anu Ainasoja, p. 043 825 4284

Pieniä ja 
suuria tekoja 

maiseman 
hyväksi

Vuoden 2021 maisematekokilpailu 
jatkuu 30.9.2021 asti. Tänä vuonna 
mukaan toivotaan pieniä tai suu-
ria tekoja luonnon hyväksi. 

✿  Perustitteko niityn tai kukka-
pellon? Pelastitteko pörriäisiä?

✿  Hyödynsittekö luonnon mate-
riaaleja?

✿  Kunnostitteko rakennuksen, 
rakenteen (esim. luonto- 
polun), piha-alueen tai muun ym-
päristökohteen? 
Kunnostitteko tai hoiditteko kos-
teikkoa tai ranta-aluetta?

✿  Laaditteko ympäristönäyttelyn 
tai esityksen? 
Torjuitteko haitallisia vieraslajeja?

Ihan kaikki ovat tervetulleita mu-
kaan, yksin tai yhdessä.

Lisätietoja Anulta, p. 043 825 4284 
tai anu.ainasoja@maajakoti- 
talousnaiset.fi

Ruskan värejä ja 
sadonkorjuun juhlaa

L
uonnosta löytyy nyt kivasti orans-
sin ja punaisen eri sävyjä. Ihanat 
ulkoilusäät jatkuvat, joten luon-
nossa liikkuminen on mukavaa. 
Voi etsiä tai tarkistaa parhaat 

marjapaikat. Marjaretkelle kannattaa 
ottaa kunnon eväät, retkestä tulee sil-
loin paljon antoisampi. Punaisena heh-
kuvia mättäitä löytyy, kun sopiva paikka 
sattuu kohdalle. Sieniä on löytynyt tänä 
syksynä runsaasti ja monen kotona on-
kin kuivuri hurissut, kun tatteja on kui-
vattu. Halsualla sienikurssilla opeteltiin 
tunnistamaan uusia sieniä. Jospa jat-
kossa osaisi kerätä useampia lajeja.

Läsnäolotapahtumiakin alkaa olla 
ja ihmiset uskaltavat lähteä liikkeelle. 
Hyvä esimerkki on Jukolan viesti, josta 
ei löytynyt ainuttakaan tartuntaa, vaik-

ka tapahtumassa oli 14 000 ihmistä. 
Sadonkorjuun juhlaa eli Kekriä vie-

tetään Kruununvoudintalolla yhteis-
työssä Gastro Ketun kanssa la 2.10. 
klo 12-16. Pihapiirissä on myyjiä, työ-
näytöksiä ja eläimiä sekä kekripukki. Si-
sällä palvelee Gastro Ketun ravintola. 
Tervetuloa nauttimaan syksyisestä tun-
nelmasta. Seinäjoella järjestetään val-
takunnallinen maa- ja kotitalousnais-
ten Kekri – Visiitti Ruokaprovinssiin 14.-
16.10. yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan 
naisten kanssa.

Syystuulten tuivertaessa joku keräi-
lee satoa, toinen käpertyy lämpimään 
pesään, kolmas etsii värikkään lankako-
rin ja neljäs hyppää tuulten mukana uu-
siin seikkailuihin.

Värikästä syksyä! 

ANU KARHUKORPI
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotitalousnaiset

Valtakunnallinen

KEKRIJUHLA

Seinäjoella

14.-16.10.2021

Paikkoja on vielä.

Varaa omasi heti:

 kirsi.varila@ 

maajakotitalousnaiset.fi 

tai puh. 040 196 4434.

Lantut laariin – 
tarinoita Kekristä, 

esitykset klo 13 ja 14.30, 
paikalla aito Kekripukki

Opi tekemään mehiläis- 
vahakääre -työpajat 

klo 12, 13 ja 14, työpajamaksu 10 €, 
ennakkoilmoittautuminen 
materiaalihankintaa varten 

tekstiviestillä 040 196 4434 / Kirsi

Suuri Kekripäivä  Kruununvoudintalolla
Kokkolassa  2.10.2021 klo 12-16

Poni- 
ratsastusta 2 €

Kalankäsittelynäytöksiä

Lämpimästi tervetuloa 
Kokkolan Kekriin!

Kekrimyyjäiset, 

myyntipaikka- 

varaukset Jani Kettu-

selta, p. 050 532 1449

Hulivilin 
lampaat ja 

kanat 
tavattavissa

Taito Keski- 
Pohjanmaan 

lasten käsityöpaja 
nonstop klo 12-15, 
työpajamaksu 3 €

Ravintola Kruunun-

voudintalo by 

Gastro Kettu 

palvelee klo 11-21
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SEURAA FACEBOOK-SIVUJAMME:
KESKI-POHJANMAAN MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät luentoja
ja opastusta eri aiheisiin myös verkossa.
Ota yhteyttä Kirsiin, Anuun tai Niinaan!

Huom!

Kenestä vuoden 2021 keskipohjalainen Maa- ja kotitalousnainen? 

Maaseudun naisia kohta 90 vuotta

M
aa- ja kotitalous-
naisten järjestöl-
lä on pitkät perin-
teet. Tarina alkaa, 
kun maamiesseuroi-
hin alettiin perustaa 

naisosastoja 1900-luvun alkupuolel-
la. Maa- ja kotitalousnaisilla on tule-
vana vuonna juhlavuosi, kun järjes-
tö täyttää 90 vuotta. Rakennemuu-
tos on ollut valtaisaa. Valtaisa on ol-
lut myös tämän ja viime vuoden digi-
loikka. Livetaltioinnit ja somekana-
vien tarjonta ovat arkipäivää. Perus-
asiat kuitenkin pysyvät. Kun goog-
lettaa järjestömme nimen, löytyy en-
simmäisenä Wikipedian kertomana 
että ”Maa- ja kotitalousnaiset 
on valtakunnallinen ruu-
an, maaseutumaise-
man sekä yrityspalve-
luiden asiantuntija-
järjestö sekä maa-
seutuhenkisten 
ihmisten suuri ja 
aktiivinen verkos-
to.” Netissä on 
kaikenlaista tie-
toa, mutta tämä 
lause pitää varmas-
ti paikkansa. 

Onnistumme yhdessä
Yhdistystoiminta hiipuu jäsenten 
ikääntyessä. Ennen niin aktiiviset ja 
voimakkaat yhdistykset pitävät enää 
vuosikokouksen muutaman osallis-
tujan voimin. Tehdään tähän muu-
tos! Onnistumme yhdessä, kun yh-
distämme voimamme. Vain yhdes-
sä pidämme perinteikkään järjes-
tömme voimissaan. Hiipuvilla yhdis-
tyksillä on mahdollisuus lyödä hynt-
tyyt yhteen ja jatkaa yhdessä yhtenä 

aktiivisena joukkona. Uusi rakenne 
ja yhteistyö uusien ihmisten eli naa-
puriyhdistyksen jäsenien kanssa in-
nostaa toiminnan uuteen nousuun. 
Aktiivinen toiminta houkuttaa uusia 
nuoria jäseniä mukaan toimintaan. 

Esimerkkejä rajan takaa
Etelä-Pohjanmaalla on tapahtunut 
jo muutamia yhdistymisiä mm. La-

pualla ja Laihialla. Ylistarossa perus-
tettiin uusi yhdistys Ylistaron Maa-
seutunaiset ry, jonka jäseniä ovat 
alueen Maa- ja kotitalousnaisten yh-
distykset, joita on lähes joka kyläs-
sä. Yhteisen yhdistyksen kautta vies-
ti kulkee ja tiedetään mitä missäkin 
kylässä tapahtuu. Tämä on lisännyt 
kovasti kylien välistä toimintaa. 

Yhteinen toiminta on tärkeää
Varsinkin koronakoettelemusten jäl-
keen yhteisöllisyys nousee uuteen ar-
voonsa. Yhdessä tekeminen ja yhtei-
seen hiileen puhaltaminen ovat tär-
keitä arvoja yhteiskunnassa. Tässä 

meidän järjestömme on etulinjassa. 
Rajoitukset ovat poistumassa ja va-
loisampi vuosi on koittamassa. Jär-
jestäkää tilaisuuksia ja opintomat-
koja sekä osallistukaa naapuriyhdis-
tysten toimintaan, valtakunnallisiin 
kampanjoihin ja tempauksiin sekä 
maakunnallisiin rientoihin. Yhteis-
työllä saamme näkyvyyttä ja aktiivi-
suus lisää aktiivisuutta!

Nähdään muu-
taman viikon ku-
luttua Kekrijuhlas-
sa Seinäjoella!

KIRSI VARILA

Kokkolan Koti-
talous- ja puu-

tahraseuran nai-
sia puutarhatöis-

sä. Kuva: Anu Ainasoja

Kalajoen Pitkäsenkylän naiset reippailemassa Letolla. Kuva: Niina Vihelä

Ehdota omaa ehdokastasi 15.11.2021 mennessä täyttämällä 
nettilomake (www.maajakotitalousnaiset.fi/kp) tai lähetä 
tiedot ehdokkaastasi perusteluineen sähköpostilla 
kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi. 

Maa- ja kotitalousnainen toimii aktiivisesti järjestönsä toiminnan 
ylläpitämisessä ja vie valtakunnallisia teemoja eteenpäin omal-
la toiminta-alueellaan. Vuoden maa- ja kotitalousnainen on esi-
merkkinä muille. Valinta julkistetaan ProAgrian ja MKNn vuosi-
kokouksessa 25.11.2021 Kokkolassa.
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Moni-

muotoisuus

maatilalla

Elollisen luonnon monimuotoisuus on avaintekijä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Se tunnetaan myös 
nimellä biodiversiteetti, elonkirjo tai tuttavallisemmin 
lumo. Viljelijäkin hyötyy luontotyyppien, kasvien, 
eläinten ja eliölajien monimuotoisuudesta esimerkiksi 
satovarmuuden parantuessa tai tuholaispaineen 
keventyessä. Monipuolinen elonkirjo luo oivat puitteet 
myös virkistystoiminnalle. Jokainen, pienikin luonnon 
monimuotoisuutta vahvistava teko on tärkeä. 

Tunnistatko tilasi 
lumokohteet
Peltolohkot rajautuvat usein met-
siin, vesistöihin tai teihin. Tyypillises-
ti metsänreunassa on oja ja sen ta-
kana talousmetsä. Edelleen voi löy-
tää avoimia tai puoliavoimia reuna-
vyöhykkeitä, jotka edempänä vaihet-
tuvat järeämmäksi metsäksi. Vyöhyk-
keet voivat olla vanhoja laitumia tai 
niiltä on kerätty kerppuja ja aitavärk-
kejä. Metsänreunan tiheä männikkö, 
lepikko ja haapakasvusto saattaa il-
miantaa umpeenkasvaneen reuna-
vyöhykkeen. Kenttäkerroksessa voi 
vielä havaita arvokasta niittylajistoa 

ja ylempää linnuille ravintoa tarjoa-
via marjovia puita ja pensaita tai jo-
pa jykevän raidan, joka varmistaa 
pölyttäjien kevätravinnon. Umpeen 
kasvaneiden reunojen raivaaminen 
arvokasvillisuutta säästäen, sekä rai-
vaustähteiden pois kerääminen vah-
vistavat luonnon monimuotoisuutta. 
Hoidetut reunavyöhykkeet tarjoavat 
pesimä- ja ruokailupaikkoja linnuil-
le ja muulle eliöstölle. Lämpimillä, 
paahteisilla ja karuilla paikoilla viih-
tyvät erityisesti pölyttäjähyönteiset ja 
ketokasvit. Valoisat pellonlaidat hyö-
dyntävät myös viljelyä: varjostus ja 
tautipaine alenevat sekä kosteusolot 
tasoittuvat.

Vesistöt
Vesi monipuolistaa ja kaunistaa 
maalaismaisemaa. Vesistöjen var-
ren riittävät, mielellään puustoiset 
suojavyöhykkeet vähentävät vesis-
tökuormitusta sekä ylläpitävät ran-
nan ja vesialueen ekologista moni-
muotoisuutta. Tärkeä varjoa ja vii-
lennystä luova kasvillisuusvyöhyke 
on virtavesien varrella. Kaikkea ran-
nan puustoa ja pensaikkoa ei pitäi-
si raivata vaan avata maisemaa har-
kiten ja tärkeitä näkymälinjoja tar-
kastellen.

Pientareet
Myös ojien ja teiden pientareet ovat 
luonnon monimuotoisuuden keh-
toja. Sarkaojien vähentyessä ne 
ovat entistä tärkeämpiä tarjotes-
saan ruoka- ja elinpaikkoja arvok-
kaalle niittylajistolle. Niitto ajoite-
taan loppukesään, jolloin arvolajis-
to on ehtinyt kehittää siemenet uut-
ta kasvukautta ajatellen. Haitallis-
ten vieraslajien valtaamilla osuuksil-
la niitto tehdään ennen siementen 
valmistumista. Niittojätteen poiske-
ruu pitää kasvupaikan niittylajeille 
sopivan niukkaravinteisena jatkos-
sakin.

Yksityiskohdilla on väliä
Lopuksi vielä nopea silmäys pelto-
alueiden yksityiskohtiin, kuten saa-
rekkeisiin, latoihin, kiviaitoihin, mai-
semakiviin ja yksittäispuihin. Kiviset 
ja metsäiset saarekkeet toimivat pel-
toalueen lumokeitaina. Latojen kun-
nostaminen ja hyötykäyttö on arvo-
kas kulttuuriteko. Niiden ohella kivi-
aidat ovat arvokkaita muistoja men-
neiden sukupolvien työstä ja yksit-
täiskivet sekä -puut luovat vaihtele-
vuutta maisemaan. Nämä pistemäi-
set kohteet vaativat vain vähän hoi-
totoimia -usein ajoittainen raivaus 
riittää. Hoitotoimilla voi vaalia mo-
nien sammalten, jäkälien, hyöty-
hyönteisten, matelijoiden, lintujen ja 
piennisäkkäiden elinympäristöjä. 

Lumokohteiden etsinnässä pai-
kallistuntemus, sekä tiettyjen indi-
kaattorilajien ja uhanalaisten lajien 
tunnistaminen on tärkeää. Asiantun-
tija-apukin voi olla paikallaan: kysy 
lisää MKN Maisemapalveluista.

  

ANU AINASOJA
maisema- ja 
ympäristö- 
asiantuntija

Monipuolinen
elonkirjo

Anu Ainasoja


