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Tapahtumakalenteri

Maaseutuseurailusta 
ruokaturvaan

H
arrastan maaseutuseurai-
lua. Sanan molemmissa 
merkityksissä. Tänä vuonna 
olen tehnyt sitä polkupyö-
rän selästä sekä talkoile-

malla kylän yhteisissä riennoissa. Kah-
della renkaalla liikkuessa ehtii huoma-
ta ja miettiä kaikenlaista. 

Harmittavinta, mitä tienvarsilla on 
vastaan tullut, ovat autoilevan kansan-
osan tienvieriin syytämät elintarvikkei-
den pakkausroskat. Muutaman kilo-
metrin matkalta voi päätellä kolmio-
leipien muovikuorista, tuoremehupur-
keista ja jugurttipikareista, millaista 
evästä maaseutumatkalla on nautittu, 
alumiinitölkkien sisällöstä puhumatta-
kaan. Tuuli levittelee roskat pitkin pel-
toja ja työkoneet nostavat muovit ja 

juomatölkin raadot rehukuormaan. 
Sieltä ne päätyvät ruokintapöydälle ai-
heuttaen terveyshaittoja eläimille. Lo-
put keräämme me kyläläiset kevään 
tullen maaseutuseuran tienvarsien sii-
voustalkoissa.

Suomalaiset kauhistelevat maa-
ilman meriin kertyvän muoviroskan 
määrää ja mikromuoveja linnuissa ja 
vedenelävissä. Minä kauhistelen sa-
maa tavaraa maalaismaisemassa. Mi-
kä saa täysi-ikäisen kotimaan matkaa-
jan paiskaamaan eväidensä syömäkel-
vottomat osat autonikkunasta paikal-
listen ihmisten riesaksi ja siivottavaksi 
pitkin pientareita. Jos ruuan hygieeni-
syyden voi päätellä sen kääreen mää-
rästä, niin voi päätellä myös ympäris-
tön arvostuksen roskan määrästä. 

Tulipa siinä pientareita siivotessa 
mieleeni elintarvikkeiden huoltovar-
muus. Suomalaisten ruuan varmuus-
varasto on kauppojen ruokaterminaa-
leissa. Taannoiset tyhjät kaupan hyllyt 
osoittivat, että jauheliha ja vessapape-
ri ovat suomalaisen kriisiajan tärkeim-
mät asiat. Ensi vuonna edessä voi olla 
toisenlainen kriisi. Ruuantuotantoon 
tarvittavien tuotantopanosten hinnat 
nousevat, työn hinta kallistuu, ener-
gia, polttoaineet sekä varaosat maksa-
vat maltaita. Jos tuotantokustannus-
ten nousu jää ruuantuottajan kannet-
tavaksi, kertoo se jostakin muustakin 
kuin ruokaketjun toimimattomuudes-
ta.

Näkyyköhän se ensi kesänä myös 
tienvarsilla.

PROAGRIA KESKI-POHJANMAA RY:N JA KESKI-POHJANMAAN 
MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN VUOSIKOKOUS
to 25.11.2021 klo 10.30 (kahvia ja valtakirjat klo 10) yritystalo Evald, 
Ristirannankatu 1, Kokkola sekä Teams-etäkokousjärjestelmä.

BIOKAASUN TUOTANTO MAATILALLA -tilaisuus 
ke 10.11.2021 klo 11-14.30, Toholampi, Lylyn Pisara, Lylyntie 30,
Sykäräinen
Ennakkoilmoittautuminen ja lisätiedot jari.t.vierimaa@nivala.fi tai
p. 040 3447256. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus omakustantei-
seen lounaaseen (ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä). Järjestäjinä
Agroteknoa Jokilaaksoihin ja Tietolinkki-hankkeet. Kahvitarjoilu.

VALTAKUNNALLISET LUOMUPÄIVÄT HYBRIDITAPAHTUMANA 
to 11.-12.11.2021 Perinteinen tapahtuma retkineen ja iltajuhlineen 
järjestetään Seinäjoella, josta osa ohjelmasta välitetään verkkoyleisölle. 

ELÄINVALVONTAINFO HEVOSYRITTÄJILLE -webinaari 
ti 16.11.2021 klo 12-15. (Teams-webinaari)
Ilmoittautuminen viim. 14.11. kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta 
tai ritva.jaakkola@kpedu.fi, p. 044 7250 625.

SMARTFARMING-VIRTUAALISEMINAARI 30.11.2021 klo 9–15
Tapahtuma on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen proagria.fi » 
Tapahtumat » SmartFarming pellolla, navetassa ja kukkarossa -virtuaali-
tapahtuma.

MAATILOJEN VARAUTUMINEN POIKKEUSOLOIHIN -tilaisuus 
ke 1.12. 2021 klo 9-16 (kahvitus ennen tilaisuuden alkua klo 8.30),
Toholammin kunnantalo, Lampintie 5, Kahvi- ja ruokatarjoilu. Ei
osallistumismaksua. Ilmoittautumiset viim. 19.11. kpedu.fi/tietolinkki/
tapahtumat -sivuilta tai Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Rhea Nykvist 
p. 0400 295 909.

asiakkaillemme, jäsenillemme ja  
yhteistyökumppaneillemme!

ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset 
Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus

HYVÄÄ JOULUA JA  
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2022

Henkilöstöuutisia
Johanna Malinen
on aloittanut syyskuussa maidontuotannon asiantuntijana. 
Hänen työnkuvaansa kuuluu nautojen ruokinnan suunnit-
telu. Aikaisemmin Johanna on ollut kesätöissä ProAgria 
Keski-Pohjanmaalla tuotosseurannan teknisen asiantunti-
jan kesälomittajana. Johanna on lähtöisin lypsykarjatilalta ja 
on koulutukseltaan agrologi (AMK). Johannan yhteystiedot 
ovat p. 041 7310913, johanna.malinen@proagria.fi. 
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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 (poissa) 
 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, HR ja rekrytointi
 Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta,
budjetointi, omistajanvaihdokset
 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
 Jouni Huhtala 040 5123 703
Neuvo-palvelut Jari Tikkanen 040 0162 147
Robottilypsyn kehitysohjelma
 Sonja Pyykölä 043 8254 282
 Katja Kellokoski 040 8492 870
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
Liisa Koskela 050 5120 615

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 
(tuotantokustannuslaskelmat) 0400 974 165
Pekka Polso (poissa) 
Sonja Pyykölä 043 8254 282
Liisa-Maria Päkkilä 044 4811 434

Voihan ekvivalenttitonni!

E
kvivalenttitonni tuntuu olevan käytetyimpiä sanoja uutisissa, joissa kerrotaan hiili-
dioksidipäästöistä. Minulle tuo termi ei kovin hyvin ole auennut. Ajattelinkin laittaa 
tähän ekvivalenttiesimerkin ja kysyin neuvoa Googlelta. No entistä sekavammaksi-
han tuo homma vain meni. Luulin, että löytäisin helpon esimerkin, jossa yhden leh-
män päästöt ovat jotain ja sitten yhden nurmihehtaarin hiilen sidontamäärät jo-

tain, mutta ei. Laskelmia kyllä oli. Joku oli laskenut jollekin jotain ja laskelmaan oli huomi-
oitu sitä ja tätä. 

En siis laita esimerkkiä. Toivon, että homma avautuu lähiaikoina minulle ja meille kaikil-
le vähän selkeämmin, sillä näillä tonneilla tullaan tulevaisuudessa käymään kauppaa siinä 
missä muillakin tonneilla tuotettua tai vastaanotettua määrettä. Luulen, että aihe pysyy ot-
sikoissa vielä pitkään. Varmasti löydämme laskelmia ja menetelmiä, joilla ympäristön ja il-
maston tilaan voidaan vaikuttaa myönteisesti ja järkevästi niin, etteivät ne vaadi uusia vel-
voitteita tilallisille. Jos löytyy keppiä, niin pitää löytyä myös porkkanoita!

Ja sitten ihan muuta. Kyllä oli mukava, kun puheenjohtajana pääsin mukaan ProAg-
ria Keski-Pohjanmaan henkilöstöpäivään. Sain oikein livenä jutella niin uusien kuin kauem-
minkin talossa olleiden työntekijöiden kanssa. Haluankin näin vuoden viimeisessä Tiedotus-
lehdessämme kiittää kaikkia toimihenkilöitä, jotka olette pitäneet pyörät pyörimässä näinä 
haastavina aikoina. Kiitos myös teille, jotka olette eläköityneet tai siirtyneet uusiin tehtäviin. 
Innolla odotan tulevaa hallituksen kokoustakin -jospa pääsisimme vihdoin samaan tilaan 
Teams-kokouksen sijaan, sillä onhan se erikoista, että osaa hallituksemme jäsenistä en ole 
vielä kasvokkain edes tavannut. 

Toivotan mukavaa syksyä ja lähestyvää joulunaikaa ihan kaikille!
TAPANI ORJALA

ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksen 
puheenjohtaja, p. 040 5288 405

Jaana Orjala
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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

Kuvataivas

Paikallisyhdistysten
syyskokoukset

Niiden paikallisyhdistysten, joiden säännöissä on kaksi yleistä ko-
kousta, tulee pitää syyskokouksensa joulukuun loppuun men-
nessä. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitel-

ma ja talousarvio. Muistattehan tarkastaa omaa yhdistystänne kos-
kevat kokousasiat säännöistänne. 

Yhdistyksen kokous 
säännöissä määrättynä aikana

Väliaikainen poikkeamislaki (677/2020) vuosikokousten siirrosta 
ei ole enää voimassa, joten yhdistykset pitävät jälleen yhdistyk-
sen kokouksensa sääntöjensä määräämänä ajankohtana. 

Yrittäjäjäsenyys ei periydy 
eikä pääty itsekseen

ProAgrian yrittäjäjäsenyys on henkilökohtainen ja yrittäjäjäsenenä 
voi olla vain luonnollinen henkilö. Jäsenyys ei pääty automaatti-
sesti, jos esim. tilan pito loppuu tai tilalla on tehty sukupolven-

vaihdos. Jäsenyys tulee aina irtisanoa. 
Jäsenyys ei periydy jatkajalle eikä sitä voi siirtää toisen nimiin. Jä-

senyyttä ei myöskään voi siirtää yrityksen tai yhtymän toisen osak-
kaan nimiin. Jos jäsen eroaa, päättyy myös yrityksen tai yhtymän toi-
sen osapuolen jäsenyys, jos se on liitetty pääjäsenen jäsenyyteen. Jos 
jäljelle jäänyt haluaa jatkaa jäsenyyttään, tulee hänen hakea sitä jä-
senhakemuksella. 

Jos jäsen haluaa lopettaa jäsenyytensä, hänen tulee tehdä eroil-
moitus kirjallisesti. Ero lasketaan tapahtuvaksi sen kalenterivuoden 
lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Jäsen on velvollinen 
maksamaan jäsenmaksun eroamispäivään saakka. Eroilmoitus toimi-
tetaan ProAgrialle postitse tai sähköpostilla. Lisätietoja Ritva Karri, 
puh. 040 523 4113 tai ritva.karri@proagria.fi.

Toimintasuunnitelmat 
vuodelle 2022

Kun syyskokous on pidetty ja toimintasuunnitelma hyväksytty, ko-
pio siitä lähetetään Keski-Pohjanmaan ProAgrialle. Toivomme, 
että huomioitte toimintasuunnitelmassanne Maa- ja kotitalo-

usnaisten kampanjat, tempaukset ja teemapäivät, ruokakurssit sekä 
erilaiset retket. 

Sihteerit voivat pyytää syyskokousten asialistat ja toimintasuunni-
telmapohjat järjestövastaava Ritva Karrilta, puh. 040 523 4113 tai rit-
va.karri@proagria.fi. Lomakkeet ovat myös tulostettavissa nettisivuil-
tamme www.proagria.fi/kp -> Järjestö ja kumppanuudet -> Yhdistyk-
set -> Paikallisyhdistysten avuksi. 

Jäsen – päivitä sähköpostiosoitteesi!

Mikäli et ole saanut meiltä vuoden sisään jäsensähköpostia, tar-
koittaa se sitä, ettei meillä ole sähköpostiosoitettasi. Päivi-
tä sähköpostiosoitteesi, niin pysyt ajan tasalla ja saat sähköi-

set jäsenedut käyttöösi. Lähetä viesti ritva.karri@proagria.fi tai puh. 
040 523 4113/Ritva Karri.

Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
Puh. (06) 483 1600  |  www.harmankylpyla.fi

Pikkujoulut turvallisesti

Härmän Kylpylässä

Majoittuva
pikkujoulu

alk. 210 €
/2 hlö/vrk

Runsas Pikkujoulubuffet ja
Suomen parhaimmat artistit
takaavat viihtymisenne.

Katso pikkujouluohjelma:
www.harmankylpyla.fi/pikkujoulutProAgria palvelee etänä ja lähellä

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 etäpa-
laverilinkit etukäteen ja opastaa tarvittaessa yhteyden ottamisessa. 

ProAgria
Keski-Pohjanmaan
keskus
040 521 1735

Valtakunnallinen
palvelupuhelin
044 420 9000
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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 Minun Maatilani -ohjelmiston, 
Bisnes+:n ja muiden verkkopalvelujen asennuksessa ja käytössä.

Ajankohtaista

Uusin tieto 
Uudistuva kasvin-
tuotanto -kirjassa
Uudistuva kasvintuotanto -kirja kokoaa vii-
meisimmän tiedon kasvintuotannon uudis-
tumisesta tiiviiksi kokonaisuudeksi. Kirjas-
ta löytyvät tulevaisuuden kasvintuotannon 
suunta, uudet viljelykasvit ja tuotantomah-
dollisuudet, viljelymenetelmien uudistami-
nen ja viljelyn monipuolistaminen, sekavil-
jely viljelyn monipuolistajana, teknologian tuomat mahdollisuudet ja uu-
den liiketoiminnan rakentaminen. Kirja on osa Tieto tuottamaan -kirjasarjaa 
ja sen voi tilata ProAgrian verkkokaupasta. 
 

Lammashavaintoja-kirja
Lammashavaintoja on lampaankasvattajan perusteos, johon on koottu kat-
raan hallintaan liittyvää tietoa. Kirjan käytännönläheinen tieto on sovelletta-
vissa helposti lampaankas-
vattajan päivittäisiin käytän-
töihin ja töihin.  Alkuperäinen 
teos Sheep Signals on alan 
suosituimpia teoksia useissa 
maissa. Kirjan sisältö on tar-
kastettu ja sovellettu Suo-
men oloihin. Kirja ilmestyy 
11/2021. Tilaukset ProAgrian 
verkkokaupasta.
 

Maatalous-
kalenteri 2022
Maatalouskalenteri 2022 sisältää kalen-
teriosuuden lisäksi runsaasti ammatti-
tietoa ja tilaa viikoittaisille muistiinpa-
noille. Päivyriosassa muistilaput muis-
tuttavat tärkeistä veroihin ja työnanta-
jana toimimiseen liittyvistä päivämää-
ristä sekä talouden ja tuotannon te-
kemisistä.  Kalenterin tieto-osuudes-
sa yli 100 sivua hyödyllistä ammattitie-
toa johtamisesta, kasvintuotannosta, energiasta 
sekä kotieläin- ja metsätaloudesta. Osuudessa 
uutuutena ilmastoratkaisuihin liittyvät sivut. 
Pöytäkalenterin parina on Viljelymuistiinpa-
not-taskukalenteri, jo-
hon voi tehdä kätevästi 
lohkokohtaiset muistiin-
panot. Kalenteri käte-
vimmin ProAgrian verk-
kokaupasta.

Keski-Pohjanmaa

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten

VUOSIKOKOUS
to 25.11.2021 klo 10.30

Yritystalo Evald, alakerran kokoustila Aava, Ristirannan- 
katu 1, Kokkola sekä Teams-etäkokousjärjestelmä

Autot HalpaHallin kattotasanteelle, 3. krs. P-kiekkoja ei tarvita.

Etänä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 
ma 22.11.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 

ritva.karri@proagria.fi etäkokouslinkin lähettämistä varten. 
Etäosallistumiseen tarvitaan sähköpostiosoite.

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus klo 10.
Vuosikokous klo 10.30.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
vuosikokoukselle kuuluvat asiat. 

Vuosikokousesitelmä:
Maallemuuttajan ajatuksia maataloudesta ja

maaseudusta, urheilupersoona Kaj Kunnas

Muistamiset ja huomioinnit

Joulupuuro

Tervetuloa!  Hallitus

Hyvä asiakkaamme!
Tehostamme toimintaamme laajentamalla yhteistyötä 
luotonhallinnan asiantuntijayritys Intrumin kanssa.

Intrum hoitaa jatkossa laskujemme välityksen ja maksami-
seen liittyvä asiakaspalvelun. Tähän sisältyy myös muistutus-
palvelu. Tämä yhteistyö aloitetaan vuoden 2022 alussa.
Aiemmin Intrum on jo vastannut perinnästä. 

Lisätietoja yhteistyöstä:
Ritva Karri
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
p. 040 523 4113
ritva.karri@proagria.fi
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Kasvintuotanto

Valtaojien kunnosta
vastaavat ojitusyhteisöt

M
enneinä vuosikym-
meninä valtion hal-
lintoon kuuluneet 
maanviljelysinsinöö-
ripiirit ja vesipiirit 
vastasivat laaja-alai-

sesti maankuivatusasioista. Ne huo-
lehtivat muun muassa ojitusyhteisö-
jen perustamisesta, ojitussuunnitel-
mista, ojitushankkeiden rahoittami-
sesta sekä ojituksen käytännön to-
teuttamisesta. Lainmuutosten myö-
tä vastuu kuivatuksen toimivuudes-
ta on siirtynyt suurelta osin maan-
omistajille. 

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. 

Pellon 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 ojitus- 
yhteisöjen apuna
Kun valtion organisaatiot ovat väisty-
neet taka-alalle maankuivatusasiois-
sa, monet ojitusyhteisöt ovat pääs-
seet nukahtamaan Ruususen uneen. 
Ikävä kyllä, ojitusyhteisöjen nukahta-
minen näkyy nyt monin paikoin val-

taojaverkoston 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-
kilä auttaa maanomistajia esimer-
kiksi ojitusyhteisöjen koollekutsu-
misessa, kokouksien pitämisessä ja 
ojitushankkeiden käynnistämises-
sä sekä rahoituksen järjestämisessä. 
Markus Sikkilä 
on tavoitettavissa 
puhelinnumerosta 
050 590 9735.

JOUNI 
INGALSUO

Yhteinen oja on pidettävä ojitussuunnitelman ja vesilain säännösten mukaisessa kunnossa. PERUSKU-hanke avittaa maanomistajia ja ojitusyhteisöjä peruskuivatusasioissa,
ojitusyhteisöjen koollekutsumisessa, kokouksien pitämisessä ja ojitushankkeiden käynnistämisessä sekä rahoituksen järjestämisessä. PERUSKU-hanke toimii 28.2.2022 saakka.

Keski-Pohjanmaan oloissa peltoviljely on
mahdotonta ilman asianmukaista maankuivatusta. 
Tehokasta kuivatusta - eli siis ojitusta - tarvitaan
varsinkin kasvukauden alussa ja lopussa. Poikkeus-
vuosina hyvää kuivatusta saatetaan tarvita kasvu-
kauden keskelläkin. Esimerkkejä ei tarvitse hakea
kaukaa. Viimeksi kuluneiden viiden-kuuden vuoden
aikana vain vuosi 2018 oli niin lämmin ja vähä-
sateinen, ettei kuivatuksen toimivuus juuri-
kaan vaikuttanut peltoviljelyn
onnistumiseen. 

Satu Järvenpää
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Kasvintuotanto

Perusasiat
kuntoon pellolla

Viimeistään syksyllä tiloilla aletaan pohtia tulevaa 
kasvukautta. Osa pellosta on muokattu talvea 
vasten ja osa on jätetty keväälle. Viljavuusnäytteitä 
on otettu tai otetaan ennen kevättöitä. Tarvittavia 
pellon kunnostusoperaatioita tehdään pitkin vuotta 
viljelykierron ja työhuippujen mukaan. Ojitus, lannoitus 
ja kalkitus ovat kasvintuotannon kivijalat.

Ojitus
Toimiva pellon ympärysojitus on 
peltotöiden ja kuivatuksen perusasi-
oita. Ojituksella johdetaan pellolta 
tulevat kuivatusvedet ja pellon ul-
kopuoliset vedet kohti suurempaa 
uomaa. Ilman riittävää ojitusta pel-
lon sisäinen kuivatus estyy ja nostaa 
pohjaveden pintaa. Rumpuputkien 
ja salaojien tukkeutumisriski kas-
vaa, kun liikkeelle lähtenyt maa-ai-
nes kertyy putkiston suulle virtaa-
man hidastuessa. Avo-ojissa kasvil-
lisuus hidastaa virtaamaa ja täyttää 
maa-aineksella ojan pohjaa. Valta-

ojien suojakaistat ja ojan laidat tu-
lisi niittää vuosittain, sillä ehkäis-
tään ojan umpeen kasvua ja samalla 
torjutaan rikkakasvien lisääntymis-
tä kaistalla. 

Lannoitus
Moni viljelijä ottaa tänä vuonna uu-
sia viljavuusanalyysejä. Uusista ana-
lyyseistä on hyvä katsoa pellolla ta-
pahtuneita muutoksia ja parannus-
kohteita. Pellolta saatava satomää-
rä ja laatu on riippuvainen kasville 
saatavilla olevista lannoitteista. Mi-
käli niitä ei peltomaassa ole, niitä 

tarvitaan pellon ulkopuolelta. Sa-
don mukana poistuvaa ravinnevir-
taa voidaan arvioida, kun tiedetään 
pellolta kerätty kuiva-ainesato. Typ-
pi, fosfori ja kalium lasketaan vuo-
sittain satotavoitteen ja tukiehtojen 
mukaan, mutta myös muiden ravin-
teiden määrää on syytä tarkastella, 
kun pyritään korkeisiin satoihin tai 
niistä on puutetta rehussa.

Typpeä tarvitaan valkuaisen tuo-
tantoon, joka on yksi rehuarvojen 
tärkeimpiä mittareita. Typen käyt-
töön vaikuttaa myös maan lämpöti-
la ja typen olomuoto. Typen muun-
tuminen kasville käyttökelpoiseksi 
vaatii riittävän maan lämpötilan ja 
aikaa riippuen lannoitelajista ja sen 
koostumuksesta.

Fosfori vaikuttaa kasvin juuris-
ton ja varren kehitykseen ja kas-
vuun. Se on myös merkittävästi mu-
kana kasvin energian kuljettamises-
sa. Laajemman juuriston ansiosta 
kasvi pystyy helpommin ottamaan 
vettä ja ravinteita, joten fosfori te-
hostaa myös muiden ravinteiden hy-

väksikäyttöä maassa.
Kaliumia tarvitaan mm. energi-

an varastointiin, sokerin muodos-
tukseen, ravinteiden ottoon ja val-
kuaisen muodostamiseen. Kalium 
on oleellinen osa kasvin kylmän ja 
kuivan kestävyydessä. Puutokset nä-
kyvät erityisesti vanhoissa lehdissä 
värimuutoksina ja heikompana kas-
vuna. Heikko kaliumin saanti voi nä-
kyä myös kuidun puutoksena, lako-
herkkyytenä ja matalana valkuaise-
na. 

Kalkitus
Kalkituksella vaikutetaan maan 
happamuuteen. Happamuuden oi-
kea taso riippuu kasvatettavasta 
kasvista. Peruskalkituksella noste-
taan maan pH kasville oikeaksi ja yl-
läpitokalkituksella säilytetään maan 
nykyinen happamuus esimerkiksi vii-
den vuoden päähän. Typpilannoi-
tuksella on pH:ta laskeva vaikutus, 
jonka voimakkuus on riippuvainen 
lannoitteen typen olomuodosta ja 
lannoituksen voimakkuudesta. Tä-
mä pH:n muutos korjataan ylläpi-
tokalkituksella. 

Maan happamuuden lisäksi kal-
kituksessa huomioidaan maan kal-
siumin ja magnesiumin suhde. Tä-
män perusteella valitaan saatavilla 
olevista kalkkivalmisteista kalsium-
pitoinen, magnesiumpitoinen tai ta-
sapainoinen kalkkivalmiste.

Kalkkivalmisteita levitetään suu-
ria määriä kerralla pellolle, jolloin 
rahtikustannus ja etäisyys määrit-
telee käytettävissä olevat kalkitus-
valmisteet. Kalkin levitys kannattaa 
ajoittaa talvelle, jolloin maan kan-
tavuus on suurempi ja painavan työ-
koneen kohdentama rasitus maan 
rakenteelle pienempi. Kalkituksen 
jälkeisenä keväänä maa muoka-
taan, jolloin kalkitusvalmiste sekoit-
tuu kasvukerrokseen ja alkaa vaikut-
taa maassa.

Oikealla pH:lla ja kalsium-mag-
nesium -suhteella maa pystyy va-
rastoimaan ravinteita ja kasvin on 
myös helpompi niitä ottaa maas-
ta. Tällöin lannoitus antaa parem-
man vasteen matalammalla lannoi-
temäärällä ja lan-
noitteiden siir-
tyminen kasvien 
ulottumattomiin 
vähenee.

TERO ÅVIST

Pellolta saatava satomäärä ja laatu riippuu kasville saatavilla olevista lannoitteista. Typpi, fosfori ja kalium lasketaan vuosittain sa-
totavoitteen ja tukiehtojen mukaan. Myös muiden ravinteiden määrää kannattaa tarkastella, kun pyritään korkeisiin satoihin tai niis-
tä on puutetta rehussa.
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Kasvintuotanto

Siipola-Ylitalo Mty:n 
kokemuksia syys- 
kylvöisistä kasveista

E
ero Ylitalon, Anna-Liisa 
Siipolan ja Tuomo Siipo-
lan omistamassa Siipo-
la-Ylitalo Maatalousyhty-
mässä Kalajoella vaihdet-
tiin päätuotantosuunta 

maidontuotannosta kasvinviljelyyn 
vuonna 2020. Lypsylehmät lähtivät 
juhannuksena ja nuorkarja loppu-
vuonna. Kevätviljoja tilalla on vil-
jelty myyntiin jo pitkään. Maidon-
tuotannon ja sitä myötä nurmivilje-
lyn loputtua viljelyä haluttiin moni-
puolistaa ja kasvinviljelyn kannatta-
vuutta parantaa. Syksyllä 2020 ko-

keiltiin syysrypsin viljelyä 4,6 heh-
taarin alalla. Syysrypsiin päädyt-
tiin sen korkean hinnan ja syysrap-
sia varmemman talvehtimisen pe-
rusteella.

Syysrypsi kylvettiin elokuun en-
simmäisellä viikolla ennen puintien 
aloitusta. Esikasvina oli monivuo-
tinen nurmi, joka lopetettiin gly-
fosaatilla. – Syysrypsi taimettui erit-
täin hyvin ja kasvoi pitkäksi ja re-
heväksi ennen talvea. Tavoitteelli-
nen kylvömäärä oli 4 kg/ha ja siihen 
päästiin käyttämällä vain joka kol-
matta kylvövannasta, kertovat Ee-

ro Ylitalo ja Tuomo Siipola. Syksyl-
lä kasvustosta torjuttiin rikkakasvit 
Butisan Top -rikkakasvien torjunta-
aineella. Rypsikasvusto talvehti täy-
dellisesti ja kasvusto pysyi puhtaa-
na ja terveenä koko kasvukauden. 
Syksyn ruiskutuksen jälkeen syysryp-
si päästiin puimaan hyvissä olosuh-
teissa elokuun alussa ennen muiden 
puintien aloitusta. Puintikosteus oli 
14 % ja satotaso keskimäärin 2 100 
kg/ha. – Ensimmäisen viljelykoke-
muksemme syysrypsistä olivat posi-
tiivisia, kertaa tilanväki tuontojaan.

Syysrypsin aikainen puintiai-

ka mahdollisti syysvehnän kylvön 
rypsin perään. Syysvehnää kylvet-
tiin myös poudanaroille karkeille ki-
vennäismaille. Poudanaroilla mail-
la syysvehnällä tavoitellaan ennen 
kaikkea parempaa kuivuudenkestä-
vyyttä kuin kevätviljoilla. – Syyskyl-
vöisiä kasveja on laitettu kokeilu-
mielessä, mutta tosissaan, eikä lan-
noituksissa ei ole säästelty, kertoo 
Eero Ylitalo.

Tilalla tiedostetaan talvehtimi-
seen liittyvät riskit. Kuminaa kokeil-
tiin joitakin vuosia sitten, mutta se 
epäonnistui jääpoltteen vuoksi pe-

Syysrypsi kylvettiin elokuun ensimmäisellä viikolla 2020 ennen puintien aloitusta. Esikasvina oli monivuotinen nur-
mi. Puimaan päästiin hyvissä olosuhteissa elokuun alussa 2021 ennen muiden puintien aloitusta. Kuva elokuulta 2021. 

Eero Ylitalo
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Taneli Rahja

Kasvintuotanto

Viljelyn kehittämisohjelma
nautatilalla

Viljelyn kehittämisohjelmassa viljelyratkaisut 
räätälöidään tilakohtaisesti kasvintuotannon 
tavoitteiden mukaan. Kotieläintiloilla eläin-

ten ruokinnalliset tarpeet ohjaavat kasvintuotan-
non määrällisiä ja laadullisia tavoitteita. Viljelyn ke-
hittämisohjelmaa laadittaessa kotieläintilalle pyri-
tään aina määrittämään eläinten vuotuiset rehutar-
peet, varsinkin karkearehujen osalta. Samalla poh-
ditaan rehuille laadulliset tavoitteet. Erityisesti lyp-
sykarjatilojen kohdalla karkearehujen tarpeet voi ol-
la syytä jaotella eläinryhmittäinkin, koska eläinryh-
mien ruokinnalli-
set tarpeet eroa-
vat selvästi toisis-
taan. 

Karkearehu-
jen tarpeiden las-
kentaa ja laadul-
listen tavoitteiden 
m ä ä r i t t ä m i s t ä 
edesauttaa kasvi- 
ja kotieläinasian-
tuntijoiden väli-
nen yhteistyö. Re-
hujen tarpeet voi-
daan laskea esi-

merkiksi tilalle tehtyjen ruokintasuunnitelmien poh-
jalta. Kotieläintiloilla viljelysuunnittelussa on otet-
tava huomioon myös kotieläintuotannon ruokin-
tateknologian tuomat mahdolliset rajoitteet. Esi-
merkiksi erillisruokinnassa useiden eri karkearehu-
jen käyttäminen samalle eläinryhmälle samaan ai-
kaan on haastavaa tai jopa mahdotonta. Kehittä-
misohjelman tavoitteena onkin löytää tilakohtaises-
ti parhaat ratkaisut.

Viljelyn kehittämisohjelma sopii myös kasvitiloil-
le ja erikoiskasvitiloille. ProAgrian kasvintuotannon 

asiantuntijat aut-
tavat kaikissa kas-
vinviljelyyn liitty-
vissä asioissa vil-
jelysuunnittelusta 
kasvukauden ai-
kaisiin kasvusto-
käynteihin ja tuo-
tantokustannus-
laskelmista eri-
koiskasvivalintoi-
hin.

TANELI RAHJA

Syysvehnää kylvettiin syysrypsin perään. Syysvehnältä odotetaan parempaa kuivuudenkestävyyttä kuin mitä kevätviljoilla olisi. 
Kuva lokakuussa 2021 samalta lohkolta kuin syysrypsikuva. 

rustamisvuoden jälkeen. – Ranni-
kolla haasteena on se, että tal-
vi tulee hitaasti ja lämpötilat sa-
haavat pitkään nollan molemmin 
puolin, Eero Ylitalo toteaa. Syys-
kylvöisten kasvien viljelyä aiotaan 
tilalla jatkaa tulevaisuudessakin 
ja suunnitelmis-
sa on kokeilla 
myös syysrukiin 
viljelyä.

TANELI RAHJA 

Uusi tieto uudistuvasta
kasvintuotannosta. Tilaukset:
proagriaverkkokauppa.fi

Ritva-Liisa Nisula
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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. 
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kä Ajantasalla-hanke. Paikan päällä osallistujia oli 82 ja saman verran seurasi tilaisuutta 
striimattuna etäyhteyksien kautta. 

Ojat kuntoon Sievissä

S
ievissä järjestettiin Ojat 
kuntoon! -tapahtuma 
20.10. Tilaisuuden työ-
näytöksessä esiteltiin kai-
vinkoneen niittokauha 
(MENSE Oy, niittokauha 

NK7-250), jolla avo-ojat saadaan 
kunnostettua vähemmällä maan 
kaivuulla. Kauhan toiminta perus-
tuu leikkaavaan terään, joka niit-
tää ja kevyesti pohjaa oja, jolloin 
kaivuumaita syntyy vähän ja veden 
virtaus ojassa paranee. Ojan kai-
vuukustannukset ovat hieman al-
haisemmat kuin perinteisessä kai-
vuussa. 

Ojitusyhteisöt 
Ojitusyhteisöt ylläpitävät ojaverkos-
toja vastaavalla tavalla kuin tiekun-
nat huolehtivat teiden kunnosta. 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla on 
yli 3000 toimimatonta ojitusyhtei-
söä. — Yhteisöjen vastuulla olevien 

ojien ja uomien kunto on vuosikym-
menten saatossa heikentynyt ja kor-
jausvelkaa on syntynyt, kertoi Mar-
kus Sikkilä Maveplanista. 

Säätökastelu ja salaoja-
huuhtelu
Aurinkopaneeleilla toimivalla vesi-
pumpulla voidaan tehdä säätökas-
telua eli syöttää vettä säätösalaoja-
kaivoihin kuivimpina aikoina. Au-
rinkosähköllä toimiva pumppu so-
pii paikkoihin, joissa sähköverkkoa 
ei ole saatavilla ja polttomoottori-
pumppaus on liian työlästä. Sakari 
Sikkilä esitteli salaojien huuhtelua. 
Salaojien toimivuutta hidastavat 
veden mukana kulkeutuvat maa-ai-
nekset ja alueellamme myös ruos-
te aiheuttaa tukkeumia. PeltoSää-
tö-hankkeesta Essi Saarinen kertoi 
kehitteillä olevasta säätösalaojituk-
sen etähallintajärjestelmästä. 

Vesitalous kuntoon
Ilmastonmuutoksen mukanaan 
tuomat sään ääri-ilmiöt vaativat 
sopeutumista ja varautumista. Pro-
Agrian Jari Tikkanen ja Taneli Rah-
ja havainnollistivat maakuopan ää-
rellä hyvän maan rakenteen ja pel-
lon vesitalouden vaikutusta ravin-
teidenkäyttöön ja ravinnekuormi-
tuksen vähentämiseen. Kosteikkoa 
ja sen perustamis- ja tukiasioita 
esitteli Anu Ainasoja Maa- ja ko-
titalousnaisista. — Kosteikot pidät-
tävät ravinteita ja kiintoaineita, ta-
saavat virtaamia ja monipuolistavat 
maisemaa ja luontoa, kertoi Anu 
Ainasoja. 

Tilaisuuden järjestelyistä vasta-
sivat Peruskuivatus kuntoon-, Poh-
janmaan Ravinneratas- ja Tietolink-
ki-hankkeet. 

SATU JÄRVENPÄÄ

Sakari Sikkilä esitteli salaojien huuhtelua. Salaojien toimivuutta hidastavat veden mukana kulkeutuvat maa-ainekset ja 
alueellamme myös ruoste aiheuttaa tukkeumia.

BIOKAASUN TUOTANTO MAATILALLA
Aika: ke 10.11.2021 klo 11.00-14.30
Paikka: Toholampi, Lylyn Pisara, Lylyntie 30
Aiheina mm. biokaasulaitokset ja niiden toiminta, käytännön kokemukset, separointilaitteet, 
investointituet. 
Tutustumiskohteena Wennströmin biokaasulaitos ja lannan separointilaitteet  
Mukana Demeca Oy:n, Eko-Erotus Oy:n, MTK Keski-Pohjanmaan, ProAgria Keski-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan Ely-keskuksen asiantuntijoita. 
Ilmoittautuminen (viim. 4.11.): kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta 
tai jari.t.vierimaa@nivala.fi  p. 040 344 7256. 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeen kanssa. 
Kahvitarjoilu. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. 

ELÄINVALVONTAINFO HEVOSYRITTÄJILLE -webinaari
Aika: ti 16.11.2021 klo 12-15 (Teams-webinaari)
Aiheina mm. pitopaikkarekisteröinti ja kirjanpitovaatimukset, hevosten tuonti ja 
asiakirjat, lääkintä ja lääkitsemiskirjanpito, talliyrittäjä ja lakisääteiset tarkastukset. 
Asiantuntijoina mm. läänineläinlääkäreitä, valvontaeläinlääkäri, hevosjalostusliiton tunnistaja.
Ilmoittautuminen (viim. 14.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta tai 
ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.

MAATILOJEN VARAUTUMINEN POIKKEUSOLOIHIN
Aika: ke 1.12.2021 klo 9:00-16.00 (kahvitus ennen tilaisuuden alkua klo 8.30)
Paikka: Toholammin kunnantalo, Lampintie 5, Toholampi
Aiheina mm. varautuminen ja maatilojen merkitys, maatilojen palo- ja kemikaaliturvallisuus, 
toimenpiteet sähkön- ja vedenjakeluhäiriötilanteissa, turvallisuusasiat, säteilyturvallisuus. 
Puhumassa mm. Maanpuolustuskoulutuksen, pelastuslaitoksen, poliisin, sähköyhtiön ja 
säteilyturvakeskuksen asiantuntijoita. 
Järjestäjinä Maanpuolustuskoulutus MPK, Pohjanmaan ELY-keskus, 
MTK Keski-Pohjanmaa, Tietolinkki-hanke ja Huoltovarmuusorganisaatio.
Kahvi- ja ruokatarjoilu! Ei osallistumismaksua. 
Ilmoittautumiset (viim. 19.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta, 
tai Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Rhea Nykvist p. 0400 295 909

TULOSSA loppuvuoden aikana vielä mm. luomuviljelijöille webinaarit 
monivuotisten rikkojen hallinnasta sekä luomusiementuotannon mahdollisuuksista. 
Tulossa myös aurinkosähkötilaisuus. Seuraa tiedotusta! Tervetuloa mukaan! 

Tietolinkki-hanke tiedottaa

www.kpedu.fi/tietolinkki 

BIOKAASUN TUOTANTO MAATILALLA
Aika: ke 10.11.2021 klo 11.00-14.30
Paikka: Toholampi, Lylyn Pisara, Lylyntie 30
Aiheina mm. biokaasulaitokset ja niiden toiminta, käytännön kokemukset, separointilaitteet, 
investointituet. 
Tutustumiskohteena Wennströmin biokaasulaitos ja lannan separointilaitteet  
Mukana Demeca Oy:n, Eko-Erotus Oy:n, MTK Keski-Pohjanmaan, ProAgria Keski-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan Ely-keskuksen asiantuntijoita. 
Ilmoittautuminen (viim. 4.11.): kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta 
tai jari.t.vierimaa@nivala.fi  p. 040 344 7256. 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeen kanssa. 
Kahvitarjoilu. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. 

ELÄINVALVONTAINFO HEVOSYRITTÄJILLE -webinaari
Aika: ti 16.11.2021 klo 12-15 (Teams-webinaari)
Aiheina mm. pitopaikkarekisteröinti ja kirjanpitovaatimukset, hevosten tuonti ja 
asiakirjat, lääkintä ja lääkitsemiskirjanpito, talliyrittäjä ja lakisääteiset tarkastukset. 
Asiantuntijoina mm. läänineläinlääkäreitä, valvontaeläinlääkäri, hevosjalostusliiton tunnistaja.
Ilmoittautuminen (viim. 14.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta tai 
ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.

MAATILOJEN VARAUTUMINEN POIKKEUSOLOIHIN
Aika: ke 1.12.2021 klo 9:00-16.00 (kahvitus ennen tilaisuuden alkua klo 8.30)
Paikka: Toholammin kunnantalo, Lampintie 5, Toholampi
Aiheina mm. varautuminen ja maatilojen merkitys, maatilojen palo- ja kemikaaliturvallisuus, 
toimenpiteet sähkön- ja vedenjakeluhäiriötilanteissa, turvallisuusasiat, säteilyturvallisuus. 
Puhumassa mm. Maanpuolustuskoulutuksen, pelastuslaitoksen, poliisin, sähköyhtiön ja 
säteilyturvakeskuksen asiantuntijoita. 
Järjestäjinä Maanpuolustuskoulutus MPK, Pohjanmaan ELY-keskus, 
MTK Keski-Pohjanmaa, Tietolinkki-hanke ja Huoltovarmuusorganisaatio.
Kahvi- ja ruokatarjoilu! Ei osallistumismaksua. 
Ilmoittautumiset (viim. 19.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta, 
tai Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Rhea Nykvist p. 0400 295 909

TULOSSA loppuvuoden aikana vielä mm. luomuviljelijöille webinaarit 
monivuotisten rikkojen hallinnasta sekä luomusiementuotannon mahdollisuuksista. 
Tulossa myös aurinkosähkötilaisuus. Seuraa tiedotusta! Tervetuloa mukaan! 

Tietolinkki-hanke tiedottaa

www.kpedu.fi/tietolinkki 

Peruskuivatus
kuntoon -hanke

Satu Järvenpää

Pikkukuvat: Satu Järvenpää
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BIOKAASUN TUOTANTO MAATILALLA
Aika: ke 10.11.2021 klo 11.00-14.30
Paikka: Toholampi, Lylyn Pisara, Lylyntie 30
Aiheina mm. biokaasulaitokset ja niiden toiminta, käytännön kokemukset, separointilaitteet, 
investointituet. 
Tutustumiskohteena Wennströmin biokaasulaitos ja lannan separointilaitteet  
Mukana Demeca Oy:n, Eko-Erotus Oy:n, MTK Keski-Pohjanmaan, ProAgria Keski-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan Ely-keskuksen asiantuntijoita. 
Ilmoittautuminen (viim. 4.11.): kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta 
tai jari.t.vierimaa@nivala.fi  p. 040 344 7256. 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeen kanssa. 
Kahvitarjoilu. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. 

ELÄINVALVONTAINFO HEVOSYRITTÄJILLE -webinaari
Aika: ti 16.11.2021 klo 12-15 (Teams-webinaari)
Aiheina mm. pitopaikkarekisteröinti ja kirjanpitovaatimukset, hevosten tuonti ja 
asiakirjat, lääkintä ja lääkitsemiskirjanpito, talliyrittäjä ja lakisääteiset tarkastukset. 
Asiantuntijoina mm. läänineläinlääkäreitä, valvontaeläinlääkäri, hevosjalostusliiton tunnistaja.
Ilmoittautuminen (viim. 14.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta tai 
ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.

MAATILOJEN VARAUTUMINEN POIKKEUSOLOIHIN
Aika: ke 1.12.2021 klo 9:00-16.00 (kahvitus ennen tilaisuuden alkua klo 8.30)
Paikka: Toholammin kunnantalo, Lampintie 5, Toholampi
Aiheina mm. varautuminen ja maatilojen merkitys, maatilojen palo- ja kemikaaliturvallisuus, 
toimenpiteet sähkön- ja vedenjakeluhäiriötilanteissa, turvallisuusasiat, säteilyturvallisuus. 
Puhumassa mm. Maanpuolustuskoulutuksen, pelastuslaitoksen, poliisin, sähköyhtiön ja 
säteilyturvakeskuksen asiantuntijoita. 
Järjestäjinä Maanpuolustuskoulutus MPK, Pohjanmaan ELY-keskus, 
MTK Keski-Pohjanmaa, Tietolinkki-hanke ja Huoltovarmuusorganisaatio.
Kahvi- ja ruokatarjoilu! Ei osallistumismaksua. 
Ilmoittautumiset (viim. 19.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta, 
tai Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Rhea Nykvist p. 0400 295 909

TULOSSA loppuvuoden aikana vielä mm. luomuviljelijöille webinaarit 
monivuotisten rikkojen hallinnasta sekä luomusiementuotannon mahdollisuuksista. 
Tulossa myös aurinkosähkötilaisuus. Seuraa tiedotusta! Tervetuloa mukaan! 

Tietolinkki-hanke tiedottaa

www.kpedu.fi/tietolinkki 

BIOKAASUN TUOTANTO MAATILALLA
Aika: ke 10.11.2021 klo 11.00-14.30
Paikka: Toholampi, Lylyn Pisara, Lylyntie 30
Aiheina mm. biokaasulaitokset ja niiden toiminta, käytännön kokemukset, separointilaitteet, 
investointituet. 
Tutustumiskohteena Wennströmin biokaasulaitos ja lannan separointilaitteet  
Mukana Demeca Oy:n, Eko-Erotus Oy:n, MTK Keski-Pohjanmaan, ProAgria Keski-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan Ely-keskuksen asiantuntijoita. 
Ilmoittautuminen (viim. 4.11.): kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta 
tai jari.t.vierimaa@nivala.fi  p. 040 344 7256. 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeen kanssa. 
Kahvitarjoilu. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. 

ELÄINVALVONTAINFO HEVOSYRITTÄJILLE -webinaari
Aika: ti 16.11.2021 klo 12-15 (Teams-webinaari)
Aiheina mm. pitopaikkarekisteröinti ja kirjanpitovaatimukset, hevosten tuonti ja 
asiakirjat, lääkintä ja lääkitsemiskirjanpito, talliyrittäjä ja lakisääteiset tarkastukset. 
Asiantuntijoina mm. läänineläinlääkäreitä, valvontaeläinlääkäri, hevosjalostusliiton tunnistaja.
Ilmoittautuminen (viim. 14.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta tai 
ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.

MAATILOJEN VARAUTUMINEN POIKKEUSOLOIHIN
Aika: ke 1.12.2021 klo 9:00-16.00 (kahvitus ennen tilaisuuden alkua klo 8.30)
Paikka: Toholammin kunnantalo, Lampintie 5, Toholampi
Aiheina mm. varautuminen ja maatilojen merkitys, maatilojen palo- ja kemikaaliturvallisuus, 
toimenpiteet sähkön- ja vedenjakeluhäiriötilanteissa, turvallisuusasiat, säteilyturvallisuus. 
Puhumassa mm. Maanpuolustuskoulutuksen, pelastuslaitoksen, poliisin, sähköyhtiön ja 
säteilyturvakeskuksen asiantuntijoita. 
Järjestäjinä Maanpuolustuskoulutus MPK, Pohjanmaan ELY-keskus, 
MTK Keski-Pohjanmaa, Tietolinkki-hanke ja Huoltovarmuusorganisaatio.
Kahvi- ja ruokatarjoilu! Ei osallistumismaksua. 
Ilmoittautumiset (viim. 19.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta, 
tai Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Rhea Nykvist p. 0400 295 909

TULOSSA loppuvuoden aikana vielä mm. luomuviljelijöille webinaarit 
monivuotisten rikkojen hallinnasta sekä luomusiementuotannon mahdollisuuksista. 
Tulossa myös aurinkosähkötilaisuus. Seuraa tiedotusta! Tervetuloa mukaan! 

Tietolinkki-hanke tiedottaa

www.kpedu.fi/tietolinkki 

BIOKAASUN TUOTANTO MAATILALLA
Aika: ke 10.11.2021 klo 11.00-14.30
Paikka: Toholampi, Lylyn Pisara, Lylyntie 30
Aiheina mm. biokaasulaitokset ja niiden toiminta, käytännön kokemukset, separointilaitteet, 
investointituet. 
Tutustumiskohteena Wennströmin biokaasulaitos ja lannan separointilaitteet  
Mukana Demeca Oy:n, Eko-Erotus Oy:n, MTK Keski-Pohjanmaan, ProAgria Keski-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan Ely-keskuksen asiantuntijoita. 
Ilmoittautuminen (viim. 4.11.): kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta 
tai jari.t.vierimaa@nivala.fi  p. 040 344 7256. 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeen kanssa. 
Kahvitarjoilu. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. 

ELÄINVALVONTAINFO HEVOSYRITTÄJILLE -webinaari
Aika: ti 16.11.2021 klo 12-15 (Teams-webinaari)
Aiheina mm. pitopaikkarekisteröinti ja kirjanpitovaatimukset, hevosten tuonti ja 
asiakirjat, lääkintä ja lääkitsemiskirjanpito, talliyrittäjä ja lakisääteiset tarkastukset. 
Asiantuntijoina mm. läänineläinlääkäreitä, valvontaeläinlääkäri, hevosjalostusliiton tunnistaja.
Ilmoittautuminen (viim. 14.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta tai 
ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.

MAATILOJEN VARAUTUMINEN POIKKEUSOLOIHIN
Aika: ke 1.12.2021 klo 9:00-16.00 (kahvitus ennen tilaisuuden alkua klo 8.30)
Paikka: Toholammin kunnantalo, Lampintie 5, Toholampi
Aiheina mm. varautuminen ja maatilojen merkitys, maatilojen palo- ja kemikaaliturvallisuus, 
toimenpiteet sähkön- ja vedenjakeluhäiriötilanteissa, turvallisuusasiat, säteilyturvallisuus. 
Puhumassa mm. Maanpuolustuskoulutuksen, pelastuslaitoksen, poliisin, sähköyhtiön ja 
säteilyturvakeskuksen asiantuntijoita. 
Järjestäjinä Maanpuolustuskoulutus MPK, Pohjanmaan ELY-keskus, 
MTK Keski-Pohjanmaa, Tietolinkki-hanke ja Huoltovarmuusorganisaatio.
Kahvi- ja ruokatarjoilu! Ei osallistumismaksua. 
Ilmoittautumiset (viim. 19.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta, 
tai Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Rhea Nykvist p. 0400 295 909

TULOSSA loppuvuoden aikana vielä mm. luomuviljelijöille webinaarit 
monivuotisten rikkojen hallinnasta sekä luomusiementuotannon mahdollisuuksista. 
Tulossa myös aurinkosähkötilaisuus. Seuraa tiedotusta! Tervetuloa mukaan! 

Tietolinkki-hanke tiedottaa

www.kpedu.fi/tietolinkki 

BIOKAASUN TUOTANTO MAATILALLA
Aika: ke 10.11.2021 klo 11.00-14.30
Paikka: Toholampi, Lylyn Pisara, Lylyntie 30
Aiheina mm. biokaasulaitokset ja niiden toiminta, käytännön kokemukset, separointilaitteet, 
investointituet. 
Tutustumiskohteena Wennströmin biokaasulaitos ja lannan separointilaitteet  
Mukana Demeca Oy:n, Eko-Erotus Oy:n, MTK Keski-Pohjanmaan, ProAgria Keski-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan Ely-keskuksen asiantuntijoita. 
Ilmoittautuminen (viim. 4.11.): kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta 
tai jari.t.vierimaa@nivala.fi  p. 040 344 7256. 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeen kanssa. 
Kahvitarjoilu. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. 

ELÄINVALVONTAINFO HEVOSYRITTÄJILLE -webinaari
Aika: ti 16.11.2021 klo 12-15 (Teams-webinaari)
Aiheina mm. pitopaikkarekisteröinti ja kirjanpitovaatimukset, hevosten tuonti ja 
asiakirjat, lääkintä ja lääkitsemiskirjanpito, talliyrittäjä ja lakisääteiset tarkastukset. 
Asiantuntijoina mm. läänineläinlääkäreitä, valvontaeläinlääkäri, hevosjalostusliiton tunnistaja.
Ilmoittautuminen (viim. 14.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta tai 
ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.

MAATILOJEN VARAUTUMINEN POIKKEUSOLOIHIN
Aika: ke 1.12.2021 klo 9:00-16.00 (kahvitus ennen tilaisuuden alkua klo 8.30)
Paikka: Toholammin kunnantalo, Lampintie 5, Toholampi
Aiheina mm. varautuminen ja maatilojen merkitys, maatilojen palo- ja kemikaaliturvallisuus, 
toimenpiteet sähkön- ja vedenjakeluhäiriötilanteissa, turvallisuusasiat, säteilyturvallisuus. 
Puhumassa mm. Maanpuolustuskoulutuksen, pelastuslaitoksen, poliisin, sähköyhtiön ja 
säteilyturvakeskuksen asiantuntijoita. 
Järjestäjinä Maanpuolustuskoulutus MPK, Pohjanmaan ELY-keskus, 
MTK Keski-Pohjanmaa, Tietolinkki-hanke ja Huoltovarmuusorganisaatio.
Kahvi- ja ruokatarjoilu! Ei osallistumismaksua. 
Ilmoittautumiset (viim. 19.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta, 
tai Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Rhea Nykvist p. 0400 295 909

TULOSSA loppuvuoden aikana vielä mm. luomuviljelijöille webinaarit 
monivuotisten rikkojen hallinnasta sekä luomusiementuotannon mahdollisuuksista. 
Tulossa myös aurinkosähkötilaisuus. Seuraa tiedotusta! Tervetuloa mukaan! 

Tietolinkki-hanke tiedottaa

www.kpedu.fi/tietolinkki 

Hankkeet

Tietolinkki-hanke tiedottaa

www.kpedu.fi/tietolinkki

BIOKAASUN TUOTANTO MAATILALLA
Aika: ke 10.11.2021 klo 11.00-14.30
Paikka: Toholampi, Lylyn Pisara, Lylyntie 30
Aiheina mm. biokaasulaitokset ja niiden toiminta, käytännön kokemukset, separointilaitteet, 
investointituet. 
Tutustumiskohteena Wennströmin biokaasulaitos ja lannan separointilaitteet  
Mukana Demeca Oy:n, Eko-Erotus Oy:n, MTK Keski-Pohjanmaan, ProAgria Keski-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan Ely-keskuksen asiantuntijoita. 
Ilmoittautuminen (viim. 4.11.): kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta 
tai jari.t.vierimaa@nivala.fi  p. 040 344 7256. 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeen kanssa. 
Kahvitarjoilu. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. 

ELÄINVALVONTAINFO HEVOSYRITTÄJILLE -webinaari
Aika: ti 16.11.2021 klo 12-15 (Teams-webinaari)
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toimenpiteet sähkön- ja vedenjakeluhäiriötilanteissa, turvallisuusasiat, säteilyturvallisuus. 
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Järjestäjinä Maanpuolustuskoulutus MPK, Pohjanmaan ELY-keskus, 
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VILJAVUUSTUTKIMUSTA 
SUOMESSA 

VUODESTA 1952 ALKAEN
Hyödynnä veloitukseton näytteiden keräilypalvelumme n.130 eri maatalouskaupasta: 
www.eurofins.fi/agro/yhteystiedot/

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

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

Maan parhaista 
antimista, maan 
parhaille tiloille

Kivennäiset 
ja erikois-

rehut
Valkuais- ja 
täydennys-

rehut

Luomu-
rehut

Kotimaisesta
viljastaValmistetaan 

perhe-
yrityksessä 
Utajärvellä

 

Katso koko valikoima kotisivuillamme:

www.kinnusentahtirehut.fi

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
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Kotieläin

Koelypsyyn apua
ulkoistamisesta
Koelypsyyn tai mittalypsyn kuuluu lehmäkohtaisten mai-
tomäärien mittaaminen joko 2, 4, 6 tai 8 viikon välein se-
kä näytteenotto 2, 4, 6 tai 8 viikon välien. Kaikkeen tähän 
voi saada apua ulkoistamalla joko koko koelypsyn tai jon-
kin osa-alueen koelypsystä. Jokainen tila on erilainen ja jo-
kaiselle tilalle löytyy sopiva ratkaisu. 

A
sematiloilla koelypsy-
apua voi saada maito-
näytteenottoon esim. 
Ezi-skannerilla, joka lu-
kee esikoodattuja viiva-
koodipulloja. Tilanväki 

pystyy keskittymään lypsyyn, kun tek-
ninen asiantuntija keskittyy näytteen-
ottoon. Tämä onnistuu parhaiten 
sellaisilla tiloilla, joilla maitomäärät 
kirjautuvat lypsyasemalta automaat-
tisesti aseman ohjausjärjestelmään. 
Jos asemalla ei ole mittaristoa maito-
määrien mittaamiseen, pystyy tekni-
nen asiantuntija tulemaan aamu- ja 
iltalypsylle esim. elektronisilla maito-
mittareilla ja huolehtimaan sekä mai-
tomäärien tallentamisesta että näyt-
teenotosta. Vastaava onnistuu myös 
mekaanisilla mittareilla ja parsinave-
tassa. 

Robottinäytteenotto
Robottitiloilla tekninen asiantuntija 
laittaa näytteenottimen kiinni ja seu-
raa että se toimii. Ongelmatilanteis-
sa etsitään vika ja korjataan se joko 
itse tai huoltomiesten apua käyttäen. 
Palveluun kuuluu myös näytteenotti-
mien pesu ja toimintakunnon tarkis-
taminen. Näytteenoton jälkeen viiva-
koodaamme esiviivakoodatut pullot 
sekä tallennamme maitomäärät.

Maitomäärien tallennus
Koelypsyyn kuuluu myös maitomääri-
en tallentaminen tietokantaan, jotta 
ne olisivat ruokinta- ja talousasian-
tuntijoidemme käytettävissä. Tallen-
nukset hoitaa tallennuspalvelumme. 
Jos maitomäärien ylöskirjaaminen ja 
näytteenotto sujuvat, mutta maito-
määrien tallennus tietokantaan on 
hankalaa, kannattaa tallennusvaihe 
ulkoistaa tallennuspalvelulle. Tallen-
nuspalvelusta ollaan tarvittaessa yh-
teydessä tilalle, jos tarvitaan lisätie-
toja esim. umpeenpanopäivistä, poi-
kimisista tai vastaavista. Tallennus-
palvelu hoitaa perinteisten koelypsy-

jen tallennusten lisäksi robottilypsy-
jen etätallennukset. 

Ratkaisu löytyy
Aina ei tarvitse tehdä itse kaikkea. 
Tekniset asiantuntijat pystyvät aut-
tamaan myös osaulkoistuksissa kii-
reaikoina. ProAgrian teknisiin asian-
tuntijoihin kannattaa ottaa yhteyttä, 
jos näytteenoton tai koelypsyn halu-
aa ulkoistaa, näytteenotossa tai koe-

lypsyssä on ongelmia, osan tuotos-
seurantaan liittyvistä asioista halu-
aa ulkoistaa tai on halua siirtää tal-
lennukset tallennuspalvelulle. Tuo-
tosseurannan tekniset asiantuntijat 
löytävät jokaisel-
le tilalle sopivan 
ratkaisun. 

ARMI
HOTAKAINEN

Asematiloilla koelypsyapua voi saada 
maitonäytteenottoon esim. Ezi-skanne-
rin avulla, joka lukee esikoodattuja viiva-
koodipulloja. Tilanväki pystyy keskitty-
mään lypsyyn, kun tekninen asiantuntija 
keskittyy näytteenottoon.
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Kotieläin

Brandtit lypsyrobottitilojen
AMS-kehitysohjelmassa 

AMS-kehitysohjelmassa Mty Brandtin 
kumppaniksi koottiin ProAgrian tuotan-
non, talouden, johtamisen, eläinten hyvin-
voinnin ja ruokinnan asiantuntijoita, meije-
rin tuotantoasiantuntija sekä tilan sorkka-
hoitaja. Markku Brandt on tyytyväinen sii-
tä, että monialainen osaajajoukko tilan ym-
pärillä puhaltaa yhteen hiileen ja kulkee sa-
maan suuntaan. 
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Kotieläin

Brandtit lypsyrobottitilojen
AMS-kehitysohjelmassa 

R
obottitilojen AMS-kehitys-
ohjelma käynnistyi Toho-
lammilla Markku ja Mika 
Brandtin maatalousyhty-
mässä alkukartoituksella. 
– Tilahaastattelu oli sopi-

van laaja. Kaikkea on hyvä kysellä. Ke-
hitysideapohjaan oli saatu oleellinen, 
Markku kertoo. Puheeksi tuli esimer-
kiksi sorkkiin keskittyvä Terveet jalat 
-täsmäpalvelu, joka sopii yhteen sork-
kahoitajan käynnin kanssa. – Silloin ei 
häiritä lehmiä moneen kertaan ja sork-
kahoitaja voi suoraan kertoa huomi-
oistaan. Miksei tehtäisi samalla kun-
toluokituskin, Markku pohtii. Sorkka-
havainnot edistävät sorkkaterveyttä ja 
ennaltaehkäisevät ongelmia. Sorkka-
terveys on tärkeää lypsyrobottitilalla. 
Eläinten liikkuvuus robotille paranee, 
kun sorkat voivat hyvin. Sorkkatervey-
den ylläpito nostaa elinikäistuotosta, 
kun lehmiä ei lähde poistoon sorkka-
ongelmien vuoksi. 

Moniammatillinen tilatiimi
Alkuhaastattelussa sanoiksi puettu 
ajatus tilan johtamisen tuesta ja tar-
peesta saada se 2020-luvulle, johti ti-
lanväen ja eri asiantuntijaorganisaati-
oiden välisen moniammatillisen tila-
tiimin kokoamiseen. AMS-kehitysoh-
jelmassa Mty Brandtin kumppaniksi 
koottiin ProAgrian tuotannon, talou-
den, johtamisen, eläinten hyvinvoinnin 
ja ruokinnan asiantuntijoita, Maito-
kolmion tuotantoasiantuntija sekä ti-
lan sorkkahoitaja. – Myös meijerin on 
hyvä olla mukana. Kun tilat kasvavat, 
tarvitaan useampia silmiä. Mennään 
tilan ehdoilla eteenpäin, Hannele Po-
kela Maitokolmiolta toteaa.

Kohti yhteisiä tavoitteita
Keväällä pidettiin ensimmäinen yhtei-
nen palaveri, jossa suunniteltiin tiimi-
työskentelyn etenemistä ja mietittiin 
tulevia tsekkauskohtia. Porukalla so-
vittiin yhteisiä kehityskohteita ja toi-
mintatapoja. Palaveri pidettiin etänä 
koronavarotoimenpiteenä. – Oli ok 
työskennellä etänä. Kun jokaisella oli 
etukäteen aikataulutettu puheenvuo-
ro, esityksen piti olla perusteltu ja na-
pakka, Hannele kertoo. Brandtit piti-
vät hyvänä sitä, että puheenvuorot oli 
mietitty. – Jos me oltaisiin oltu livenä, 
olisi yhdeksän hengen porukka saatta-
nut ajautua kahvipöytäkeskusteluun, 
Markku pohtii.

Projektina kehittyminen
Monialainen osaajajoukko tilan ympä-
rillä puhaltaa nyt yhteen hiileen ja kul-
kee samaan suuntaan. Tiimityöskente-
lyssä tiedonkulku on parempaa ja ta-
voitteita toteutetaan yhdessä. – Pakol-
liseksihan tämä pitäisi määrätä. Us-
kon, että kaikki hyötyvät tästä, Mark-
ku naurahtaa. Myös Hannele Pokela 
on meijerin näkökulmasta tyytyväinen: 
– Jos tuottaja kokee, että hän hyötyy 
moniammatillisesta yhteistyöstä, sil-
loin tämä toimii.

SONJA PYYKÖLÄ

 

ALKUKARTOITUS

TOIMENPIDESUUNNITELMA

TOTEUTUS

SEURANTA
Asiantuntija seuraa 
etänä ja tilakäynneillä 
toimenpiteiden onnis-
tumista ja tavoitteisiin 
pääsemistä yhdessä 
tilanväen kanssa.

Yrittäjä ja 
asiantuntija(t) 
toimivat
toimenpide-
suunnitelman 
mukaisesti.

Suunnitelma siitä,
miten ja millä aika-
taululla tulevausuuden 
tavoite saavutetaan.

Lähtötilanne
ja tilan tavoit-
teet selvite-
tään ja aika-
taulutetaan.

Robottitiloille oma 
kehitysohjelma

Automaattilypsyyn erikoistuneet 
asiantuntijamme auttavat robot-
tilypsyyn siirtyviä ja aloittavia tai 

siitä jo kokemusta saaneita tiloja saa-
maan parhaan mahdollisen hyödyn ro-
botin ominaisuuksista. Mitä parem-
min tietää mitä tekee, sitä varmem-
min pääsee parempaan tulokseen. 
Automaattilypsytilan kehitysohjel-
massa robottilypsyn asiantuntijat 
kulkevat tilanväen rinnalla löytäen 
mahdolliset pullonkaulat ja miettien 
toimenpiteet esteiden poistamiseksi.

Robottilypsyn AMS-kehitysohjel-
massa mietitään tilanväen kanssa tule-
vaisuuden tavoitteita: selvitetään tilan 
nykytilannetta ja mietitään mihin yritys-
tä ollaan viemässä. Tämän jälkeen ro-
bottilypsyyn perehtynyt asiantuntija 
tekee toimenpidesuunnitelman, jolla 
tavoitteisiin voidaan päästä. Tavoit-
teet voivat koskea esimerkiksi hedel-
mällisyyttä, taloutta tai peltopuolta. 
Asiat voivat olla johtamiseen liitty-
viä, työajanseurantaa koskevia tai ro-
botin tekniikkaan liittyviä. Asiantunti-
jatiimi kootaan tilan tarpeiden mukaan 
ja tiimiin voidaan ottaa hedelmällisyy-
den asiantuntijoita, eläinlääkäri tai mei-
jerin edustaja. Yhteisenä tarkoituksena 
on parantaa yrityksen kannattavuutta. 
Toimenpidesuunnitelmaan nimetään jo-
ka vastuualueelle asiantuntija sekä ai-
kataulutetaan toteutettavat palvelut ja 
tsekkauskokoukset.

Tiimi kokoontuu aloituskokoukseen, 
jossa sovitaan seuraavista askelista ja 
vastuualueista. Kokouksesta ja sovituis-
ta asioista tehdään tilalle jätettävä do-
kumentti, joka tallennetaan Minun maa-
tilani -ohjelmiston Bisnes+ -dokument-
tipankkiin. Sieltä se löytyy tarvittaessa. 
Jokainen asiantuntija edistää asioita so-
vitun mukaisesti ja välissä kokoustetaan 
porukalla, jotta nähdään, onko tavoit-
teissa edistytty.

KATJA KELLOKOSKI

Jos kiinnostuit uudesta
kehitysohjelmastamme,

ota rohkeasti yhteyttä automaatti-
lypsyyn perehtyneisiin asian-

tuntijoihimme Sonja Pyykölään
tai Katja Kellokoskeen.

Mietitään yhdessä, miten yrityksesi
saadaan vielä kannattavammaksi. 

katja.kellokoski@proagria.fi
040 8492 870

sonja.pyykola@proagria.fi
043 8254 282
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Kotieläin

Automaattilypsyn huippuosaaja auttaa

Robotille lisää
maitolitroja ja lypsyjä

ProAgrian huippuosaaja räätälöi tilakohtaisesti 
tarvittavan kehitystarpeen ja auttaa tilan toiveiden 
mukaan. Toimivaa nykytilannettakin voidaan 
kehittää. Ideaalia on ongelmia ennaltaehkäisevä 
suunnitelmallinen toiminta. Apua on saatavilla 
lähelle ja kauas, etänä tai paikan päälle.

U
sein esitettyjä toiveita 
automaattilypsytiloilla 
ovat tuotoksen ja lypsy-
jen kehittäminen. Leh-
mät saattavat vaikut-
taa päivisin aktiivisil-

ta, mutta lypsyjä ei synny riittäväs-
ti. Haettavia lehmiä on liikaa tai leh-
mät umpeuttavat itse itseään har-
voilla lypsyillä. Ongelmaa lähdetään 
tarkastelemaan purkamalla tilan au-
tomaattilypsyä osiin. Palapelin pa-
lasista yksi saattaa olla epäsopiva, 
jolloin kokonaisuus ei pysy toivotus-
ti kasassa. Robottilypsyyn vaikutta-
via tekijöitä voidaan luokitella lypsy- 
robotin sisäisiin ja ulkopuolisiin te-
kijöihin.

Taustatiedot auttavat 
kehittämisessä
Aluksi tarkastellaan ProAgrian luo-
mat raportit. Esimerkiksi robotin 
näytteenoton koelypsyraportti ja 
kausiraportti antavat tärkeää tietoa 
tämän hetken tilanteesta. Tausta-
tietoa antaa myös vuosiraportti. Ti-
lan kanssa yhdessä mietitään raport-
tien pohjalta kehitystoiveet. Jos tila 
ei kuulu tuotosseurantaan, luodaan 
nämä tavoitteet keskustellen ja robo-
tin dataa hyödyntäen.

Robottilypsyn 
ulkoiset tekijät
Robottilypsyyn vaikuttavia ulkoisia 
tekijöitä ovat esimerkiksi navetan 
olosuhteet, ruokinta ja työtavat. Pie-
nestä ulkoisesta tekijästä voi syntyä 
negatiivinen lumipalloefekti ja lyp-
syt robotille vähenevät. Esimerkiksi 
säilörehun lämpeneminen tai riittä-
mättömyys rytmittää väärin eläinlii-
kennettä. Tällöin lypsyjä ei ehdi syn-
tyä riittävästi vuorokauden aikana. 
Haasteita eläinliikenteelle voi aiheut-
taa sekin, jos ensikoiden opettami-

nen lypsyrobotille ei sujukaan ensi-
kon mielestä toivotusti. Myös nave-
tan työtavat voivat rytmittää eläinlii-
kennettä väärin. Jos eläintilassa suo-
ritetaan töitä, jotka estävät lehmiä 
lepäämästä pitemmän aikaa, leh-
mien eläinliikenne robotille yleensä 
heikkenee.

Robottilypsyn 
sisäiset tekijät
Lypsyrobotti kerää paljon lypsy- ja 
ruokintadataa. Asetusten viidakossa 
voi olla jokin rasti väärässä kohdas-
sa ja ongelma on valmis. Dataa tar-
kastelemalla voi käydä ilmi, että leh-
mät eivät käytä robotteja tai ruokin-
takioskeja tasapuolisesti. Silmämää-
räisesti tällaista ei yleensä huomaa, 
koska lehmät käyvät eri aikoina lyp-
syllä ja syömässä. Epätasainen kuor-
mitus voi aiheuttaa tuotoksen las-
kua. 

Robotin ruokintataulukoissa 
voi olla ongelmia, jolloin esimerkik-
si tuotos laskee parhaimpaan tuo-
tosvaiheeseen eikä kehity toivotusti. 
Lypsyjen tarkastelu esimerkiksi joh-
tavuuksia seuraamalla voi paljastaa 
tietyn eläinryhmän ruokinta- tai lyp-
syongelman. Lypsyrobotin tiedot oli-
si hyvä käydä lävitse ainakin kerran 
kuukaudessa, jottei ongelmia ehdi 
syntyä. 

Ongelmien ratkaiseminen 
lisää vapaa-aikaa
Kun robotin asetukset ovat kun-
nossa, ja palapelin palaset ovat 
löytäneet paikkansa, niin lehmät 
kuin tilallisetkin voivat paremmin. 
Yksi haettava lehmä voi viedä ai-
kaa tilanväeltä 15 min. per kerta. 
Kun lehmää ei tarvitse enää ha-
kea, työmäärä kevenee vuodessa 
noin viikon verran jo yhden leh-
män osalta. 

Huippuosaajat auttavat
ProAgrian huippuosaajat ovat 
maatalousyrittäjien apu-
na tilan tarpeiden mukaan. 
Huippuosaajat ovat eri-
koistuneet mm. maidon-
tuotantoon, tuotosseu-
rantaan, kasvintuotan-
toon, strategiseen joh-
tamiseen ja automaatti-
lypsyyn. Kysy lisää Pro-
Agrian asiantuntijoilta 
tai p. 044 420 9000.

SONJA PYYKÖLÄ

Lypsyrobotti kerää paljon lypsy- ja ruokintadataa. Asetusten viidakossa voi olla jokin 
rasti väärässä kohdassa ja ongelma on valmis. ProAgria Keski-Pohjanmaan automaat-
tilypsyyn erikoistut huippuosaaja Sonja Pyykölä räätälöi tilakohtaisesti tarvittavan ke-
hitystarpeen ja auttaa tilan toiveiden mukaan. 
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Kotieläin

Valitse taloudellisesti 
kannattavin ruokinta

T
ällä hetkellä varastois-
sa oleviin säilörehuihin ei 
pysty enää vaikuttamaan, 
mutta esimerkiksi järkevää 
syöttöjärjestystä on mah-
dollista miettiä. Pelkkään 

olettamukseen ei kuitenkaan kanna-
ta ruokintaa perustaa, vaan nyt jos 
koskaan säilörehun analysoiminen ja 
ostorehujen kilpailuttaminen kannat-
tavat.  Säilörehussa on kyse karjan 
taloudellisesti merkittävimmästä re-
husta, minkä vuoksi omaa, laadukas-
ta säilörehua kannattaa pyrkiä hyö-
dyntämään parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Jotta tämä olisi madollis-
ta, kaikista syöttöön tulevista säilö-
rehuista ja myös viljaeristä on hyvä 
teettää rehuanalyysit, jotta tiedetään 
oikeasti, millaisia rehuja on käytettä-
vissä ruokinnan suunnittelun pohjak-
si. Suurimmista siiloista ja aumoista 
on hyvä ottaa uusia näytteitä syötön 
edetessä. 

Analysoi rehut
Rehuanalyysistä selviävät kotoisen 
nurmirehun säilönnällinen laatu, 
syönti-indeksi, koostumus ja rehuar-
vot. Tärkein säilörehun ravintoarvoa 
kuvaava tunnusluku on sulavuus. Mi-
tä korkeampi sulavuus on, sitä enem-
män lehmät syövät rehua ja tuottavat 
maitoa. Säilörehun tulisi sisältää riit-
tävästi energiaa, valkuaista ja muita 
ravintoaineita, jotta lypsäville ja kas-
vavalle nuorkarjalle suunnitellut ra-
vinnontarpeet täyttyvät. Tarvittaessa 
säilörehua on täydennettävä väkire-
huilla.

Ruoki tasaisesti ja 
taloudellisesti
Kun rehuista on otettu kattavasti ana-
lyysejä, on mahdollista miettiä voiko 
esimerkiksi eri aikaan korjattuja ja eri-
laatuisia rehuja syöttää sekaisin, jot-

ta saadaan mahdollisimman tasai-
nen ja taloudellinen ruokinta koko 
vuodeksi. Karkearehujen laadun 
varmistaminen takaa sen, et-
tä ruokintaan saadaan myös 
oikeanlaiset väkirehut ja nii-
den määrät ruokintaa täy-
dentämään. Valintojen tär-
keys korostuu entisestään, 
kun rehujen hinnat ovat 
kovassa nousussa. Ostore-
hujen kilpailuttamisella voi 
tehdä suuriakin säästöjä. 
Halvin rehu ei välttämättä 
ole taloudellisin, vaan olen-
naista on rehusta saatu vaste. 
Asiantuntijan avulla saadaan 
koostettua toimiva ruo-
kinta ja päästään kus-
tannustehokkaampaan 
lopputulokseen. 

HANNA
MÄKI-ASIALA

Säilörehu on karjan tärkein rehu, joten omaa, laadukasta säilörehua kannattaa hyödyntää par-
haalla mahdollisella tavalla. Kaikista syöttöön tulevista säilörehuista ja viljaeristä teetetään re-
huanalyysit, jotta tiedetään, millaisia rehuja on käytettävissä ruokinnan suunnittelun pohjaksi.

Anna-Riitta Leinonen

Mennyt kesä oli vaihteleva kuivuuden ja 
sateiden osalta, mikä vaikutti siihen, että 
tilojen välillä on vaihtelua sekä säilörehun 
määrässä että laadussa. Säilörehusato vaikuttaa 
määrällisesti riittävältä. Ensimmäinen sato oli 
monin paikoin runsas, kun taas toinen sato
oli usealla tilalla määrällisesti niukempi. 
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Kotieläin

Kotoiset rehut eivät ole ilmaisia eikä viljelijällä ei ole kellonympärystä 
enemmän tunteja käytettävänä, joten viljelyn, ruokinnan ja talouden 
suunnittelulla ja optimoinnilla päästään taatusti parempaan lopputu-
lokseen kuin ilman suunnitelmallisuutta ja optimointia.

Jos kiireaikana rehujen inventaario on jäänyt 
tekemättä, on nyt oiva hetki sen tekemiseen. 

Rehubudjetoinnissa lähdetään siitä, millaista rehua 
varastossa on ja kuinka paljon. Tämän jälkeen 

ruokintasuunnittelijan kanssa on hyvä keskustella 
rehujen syöttöjärjestyksestä ja ostorehujen 

tarpeesta. Kotoisten rehujen määrä 
ilmoitetaan kuiva-aineena.Riittävätkö

kotoisat rehut?
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Kotieläin

T
uotantokustannuslaskelma 
kertoo mistä kotoisten re-
hujen kustannukset koos-
tuvat. Vertaamalla tilan tu-
loksia muihin ja tilan omiin 
aikaisempiin tuloksiin 

päästään kiinni toimenpiteisiin, jois-
ta saadaan parhaiten säästöjä. Hy-
vään lopputulokseen voi päästä hyvin-
kin erilaisilla koneketjuilla, urakoinnil-
la ja vuokramailla. Sääolosuhteetkin 
vaikuttavat. Rehujen analysointi ker-
too kotoisten rehujen ruokinnallisen 
arvon, mutta niiden hyödyntäminen 
auttaa ymmärtämään myös pellon 
kasvukuntoa. Jos esimerkiksi säilöre-
huanalyyseissä jokin hivenravinteista 
on vuodesta toiseen punaisella, voi 
täydennyslannoitusta miettiä siltäkin 
kannalta.

Kotoinen vilja, puhdasta 
kultaa vai onko?
Säilörehun analysointi on monelle ti-
lalle jo tuttua, mutta viljan, erityises-
ti kuivan viljan, analysointi unohtuu 
harmittavan usein. On eri asia syöt-
tää viljaa, jonka energia-arvo on 12,8 
MJ/kgka kuin 13,3 MJ/kgka. Saman 
energiamäärän saavuttamiseksi hei-
kompaa viljaa on syötettävä 0,78 kg-
ka enemmän kuin erittäin hyvää viljaa. 
Tämä tarkoittaa 100 lehmän vuoden 
tarpeeksi muutettuna sitä, että hei-
kompilaatuista viljaa tarvitaan 28 470 
kgka enemmän kuin erittäin hyvää vil-
jaa. Vuoden 2020 ohran keskimää-
räinen tuettu tuotantokustannus oli 
175,4 €/tn. Esimerkissä erityisen hy-
vän viljan tuottaminen tarkoittaa vuo-
dessa lähes 5 700 € säästöä. 

Kasvaa, ei kasva, 
mitä siellä kasvaa? 
Säilörehusta otetaan analyysit ja ver-
rataan niitä raaka-ainenäytteisiin. Jos 
säilönnällisessä laadussa on ongel-

maa, hävikkiä tulee syötäväksi kelpaa-
mattoman rehun poistamisesta. Epä-
onnistunut säilöntä lisää rehun ravin-
toainetappioita. Märässä säilörehus-
sa puristenesteen mukana poistuu 
paljon sulavia ravintoaineita ja soke-
ria. Kuivan rehun ongelmat ovat jälki-
lämpeneminen ja homeet. Varastossa 
tai ruokintapöydällä heikosti säilynyt 
rehu lisää ylimääräistä työtä ja näis-
täkin hukkarehuista on maksettu tuo-
tantopanokset. 

Säilörehun tuotantokustannuslas-
kelmia on tehty valitettavan vähän ja 
nekin varsin ansiokkaille tiloille. Näis-
sä tuetun tuotantokustannuksen kes-
kiarvo on 8,1 snt/kgka. Nurmen heh-
taarisadoilla on selvä vaikutus tuo-
tantokustannukseen, koska kustan-
nus lasketaan tuotettua kuiva-aineki-
loja kohti. EuroMaito-hanke kertoo 
tuetun tuotantokustannuksen olevan 
erittäin hyvä, kun se on 10 snt/kg-
ka ja tavanomaisen piikkiin voidaan 
vielä laittaa alle 20 snt/kgka olevat 
tulokset. Siinä vaiheessa, kun tuettu 
tuotantokustannus nousee yli 20 snt/
kgka, on syytä tarkastella säilörehun 
tuotantoa kriittisesti. Aiemman esi-
merkin 100 lehmän vuotuinen säilöre-
hun tarve, 10 snt/kgka tuotantokus-
tannuksella, on noin 45 000 €. Jos 
säilörehun tuettu tuotantokustannus 
onkin 25 snt/kgka, nousee säilörehun 
arvo yli 110 000 €. 

Ostorehut täydentävät 
kotoisia rehuja
Ostorehuilla tarkoitetaan rehufirmoil-
ta ostettavia rehuja, joista tuotetie-
dot ovat hyvin saatavilla. Kotoisissa 
ostoviljoissa ja säilörehussa on suu-
ria vaihteluja, joten ostettavien viljo-
jen ja säilörehun analysointi on tär-
keää. Naapurilta ostaessakin on syytä 
ostaa vain sellaista, mitä karjassa ole-
vat eläimet tarvitsevat.

Kotoisten rehujen analysoinnin 
jälkeen ostorehujen valitseminen on 
helppoa. Vaihtoehtoja löytyy runsaas-
ti. Mikäli rehufirmojen valmiista rehu-
vaihtoehdoista ei löydy sopivaa, voi 
sopivia tilakohtaisia rehuja teettää 
täysrehuista kivennäisiin asti. Rehu-
budjetoinnilla selvitetään eläinten ar-
vioitu rehunkulutus tietylle ajalle. Arvi-
ota ja ruokintasuunnitelmaa on syytä 
päivittää pitkin vuotta, jotta vältytään 
yli- tai aliruokinnalta. Rehujen hinto-
jen noustessa ruokinnan optimointi 
eläinten tarpeet huomioiden on ta-
loudellisestikin järkevä toimenpide. 

Opiksi seuraavalle 
kasvukaudelle
Syksyisin on hyvä miettiä, kuinka va-
rastossa olevat rehut vastaavat eläin-
ten tarpeita. Peltojen kasvukunnon 
tunteminen helpottaa realististen sa-
totasojen arvioinnissa. Omilta pel-
loilta kannattaa turvata karkearehun 
saanti, joten liian niukaksi karkeare-
hun osuutta viljelyssä ei kannata las-
kea. Osan viljasta voi korjata koko-
viljasäilörehuksi, jos kesän edetes-
sä näyttää siltä, että säilörehusta tu-
lee niukkuutta. Korjuu- ja raaka-ai-
nenäytteet antavat jo kasvukaudella 
tietoa millaista rehu on. Näitä hyö-
dyntämällä voi kasvukauden edetes-
sä muuttaa suunnitelmia. Esimerkiksi, 
jos I-sato on köyhempää, voidaan II- 
ja III-sadossa tähdätä erityisen sula-
vaan säilörehuun, vaikka satomääräs-
sä joudutaankin tinkimään. Tilakoon 
ja eri eläinryhmissä olevien eläinten 
määrän kasvaessa säilörehun ener-
gia- ja valkuaisvaa-
timukset voidaan 
mitoittaa eläin-
ryhmien tarpeiden 
mukaan. 

TUIJA KORPELA

Jenny Klemola

Sonja Pyykölä
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E
rityisesti lypsylehmien ruo-
kinnassa hyvä säilörehu on 
tehokkaan tuotannon pe-
rusta. Virhekäyminen este-
tään käyttämällä riittäväs-
ti säilöntäaineita. Korkea-

tuottoisten lypsylehmien on syötävä 
valtava määrä rehua, eikä virhekäy-
nyt säilörehu maistu lehmälle. Lisäk-
si säilörehun virhekäymisessä kato-
aa sokereita ja valkuaista. Säilöre-
hun laadun vaihteluja voidaan tiet-
tyyn rajaan saakka kompensoida vä-
kirehujen määrän ja laadun muu-
toksilla, mutta väkirehujen osuuden 
kasvaessa ostorehukustannukset li-
sääntyvät ja rehun sulatus pötsissä 
heikkenee, mikä heikentää rehun hy-
väksikäyttöä.

Ravitsemus moni- 
mutkainen kokonaisuus
Eläinten ruokinta perustuu eläimen 
ruuansulatusfysiologiaan. Märehti-
jöillä pötsissä muodostuva mikro-
bivalkuainen on tärkein aminohap-
pojen lähde ja pötsissä muodostu-
vat lyhytketjuiset rasvahapot tärkein 
energian lähde. Pötsimikrobit tarvit-
sevat sopivasti valkuaista, energiaa 
ja kivennäisiä lisääntyäkseen. Ylen-
määräistä pötsissä hajoavaa valku-
aista märehtijät eivät pysty käyttä-
mään hyväkseen, vaan siitä muodos-
tetaan ureaa, joka eritetään virtsaan. 
Märehtijöillä ohutsuolessa imeytyviä 
aminohappoja saadaan mikrobival-
kuaisen lisäksi pötsissä sulamatto-
masta ohitusvalkuaisesta, ja vasta 
ohutsuolessa imeytyvät aminohapot 
ovat käytettävissä eläimen omaan 
metaboliaan ja maitovalkuaisen syn-
teesiin maitorauhasessa. 

Kotieläin

Lypsylehmien ruokinnassa laadukas säilörehu on tehokkaan tuotannon perusta. Korkeatuottoiset eläimet vaativat sopivaa ja tasapai-
noista ruokintaa ja sen suunnittelua. Ruokinnan optimoinnilla pyritään maksimoimaan tuotosta suhteessa rehukustannuksiin eli pa-
rantamaan kotieläintuotannon taloudellista kannattavuutta.

Ruokinnan suunnittelu 
ja seuranta kannattaa

Erityisesti valkuaisrehujen ja viljan hinnat ovat 
nousseet tänä syksynä. Rehut ovat huomattava 
kustannuserä maidon- ja lihantuotannossa, joten
ne kannattaa käyttää tehokkaasti hyväksi.
Ruokinnan onnistuminen vaatii oikein valitut
kasvilajit ja lajikkeet, hyvät kasvuolosuhteet ja
oikein ajoitetun korjuuajankohdan. Rehujen
koostumukseen vaikutetaan riittävällä ja 
monipuolisella lannoituksella. Lannoituksessa 
säästäminen kostautuu kalliimpina 
rehukustannuksina. 

Riittävästi 
ravintoaineita
Valkuaisen sopiva määrä edistää li-
hasten kasvua ja maidontuotantoa, 
liiallinen valkuaisruokinta heikentää 
typen hyväksikäyttöä ja lisää typen 
eritystä virtsaan. Valkuaisen yliruo-
kinta on turhaa ja se heikentää he-
delmällisyyttä. Myös aliruokinta tai 
syötettyjen ravintoaineiden väärän-
laiset suhteet vähentävät tuotannon 
taloudellista kannattavuutta. Jos 
eläimet eivät saa rehuistaan tarvit-
semiaan ravintoaineita, ne eivät saa-
vuta geneettisen potentiaalin mää-
rittelemää tuotostasoaan. Heikosti 
tuottavilla eläimillä huomattava osa 
syödyistä ravintoaineista menee yl-
läpitoon. Ravintoaineiden riittämä-
tön saanti aiheuttaa eläimen laihtu-
mista. Vakavasti negatiivisessa ener-
giataseessa olevat laihat lehmät ovat 
erityisen alttiita infektioille. 

Lihava lehmä
Kuntoluokkaan kannattaa kiinnittää 
erityistä huomiota loppulypsykau-
della, sillä ummessaoloaikana leh-
mää ei saa lihottaa eikä laihduttaa. 
Poikimisen aikaan lihavat lehmät 
ovat muita alttiimpia metabolisil-
le sairauksille, niiden tiinehtyminen 
on heikompaa ja ne tuottavat vä-
hemmän maitoa. Poikimisen jälkeen 
korkeatuottoiset lehmät eivät pysty 
sopivassakaan kuntoluokassa olles-
saan syömään rehua riittävästi, jot-
ta ne pystyisivät täyttämään ylläpi-
totarpeensa lisäksi myös maidontuo-
tannon vaatiman energian tarpeen. 
Lihavilla lehmillä syönti vähenee poi-
kimisen jälkeen enemmän verrattuna 
sopivassa kuntoluokassa oleviin leh-
miin. Ne joutuvat negatiiviseen ener-
giataseeseen. Negatiivisessa energia-
taseessa lehmät käyttävät rasvahap-
poja rasvakudoksistaan ja laihtuvat. 

Rasvahappoja käytetään maito-
rasvan synteesissä, mikä näkyy ko-
honneena maidon rasvapitoisuutena 
ja maidon rasvapitoisuuden lisäänty-
misenä suhteessa maidon valkuaispi-
toisuuteen. Rasvahappojen suuri pi-
toisuus veressä lisää rasvahappojen 
kertymistä maksaan, mikä heikentää 
maksassa tapahtuvaa glukoosin syn-
teesiä. Glukoosia tarvitaan laktoosin 
tuottamiseen. Maidon laktoosipi-
toisuus vaihtelee hyvin vähän ja lak-
toosin tuotanto maitorauhasessa on 
merkittävä maidontuotannon mää-
rää säätelevä tekijä. Glukoosin hei-
kentynyt tuotanto maksassa vähen-
tääkin maitotuotosta. 

Rehun kuitu ylläpitää 
märehtimistä
Märehtimisessä erittyvä sylki puskuroi 
pötsin happamoitumista. Kuituja ha-
jottavat bakteerit eivät voi elää liian 

Ritva-Liisa Nisula
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Kotieläin

happamissa olosuhteissa, joten mä-
rehtijöiden on saatava sopivasti kar-
kearehun sisältämää pötsissä sula-
matonta kuitua. Pötsin happamoitu-
essa märehtiminen vähenee ja erityi-
sesti väkirehujen syönti hiipuu. Hap-
pamat märepalat maistuvat pahal-
le, jolloin lehmät pudottelevat niitä. 
Pötsin happamoituessa pötsiin ker-
tyy maitohappoa, solunseinämäkui-
tuja hajottavien mikrobien määrä vä-
henee ja rehun hyväksikäyttö heikke-
nee. Syönnin vähenemisen ja pötsin 
täyteisyyden pienemisen voi havaita 
lehmän vasemmalta puolelta. 

Kuitu pötsissä
Pötsin happamoituminen aiheuttaa 
sonnan löystymistä ja näkyy sulamat-
tomana rehuna sonnassa. Nopeutu-
nut rehun virtaus pötsistä ilmenee 
sonnasta löytyvinä limaklimppeinä. 
Rehun liiallinen kuitupitoisuus näkyy 
pötsin liiallisena täyteisyytenä, kiin-
teänä sontana ja alentuneena tuo-
tostasona. Kun pötsin täyteisyys ra-
joittaa syöntiä, varsinkaan korkea-
tuottoinen lehmä ei välttämättä saa 
riittävästi energiaa ja aminohappoja 
maidontuotannon vaatimiin tarpei-
siin. Umpilehmille ja tiineille hiehoil-
le kuitua saa olla melko runsaasti, ja 
niillä pötsin täyteisyyden ylläpitämi-

nen lisää syöntiä poikimisen jälkeen. 
Kuitupitoisessa karkearehussa on 
usein vähemmän valkuaista ja ener-
giaa. Umpilehmät ja tiineet hiehot 
tarvitsevat lypsäviin verrattuna vä-
hän energiaa, mutta valkuaista nekin 
tarvitsevat melko paljon omaan yllä-
pitoon ja vasikan kasvuun. Hiehot 
tarvitsevat valkuaista myös omaan 
kasvuunsa.

Kivennäiset ja 
vitamiinit
Eläimet tarvitsevat kivennäisiä ja vi-
tamiineja omaan metaboliaan ja 
tuotokseen. Tiineillä eläimillä kiven-
näisten ja vitamiinien saanti vaikut-
taa myös vasikan kasvuun ja elinvoi-
maisuuteen. Kalsiumia erittyy run-
saasti maidossa ja lypsävien on saa-
tava sitä riittävästi rehusta. Umpi-
lehmillä liiallinen kalsiumin saan-
ti aiheuttaa poikimahalvauksia, jo-
ten niille on syytä olla oma, niukas-
ti kalsiumia sisältävä kivennäinen. 
Apiloissa on runsaasti kalsiumia, jo-
ten apilapitoista säilörehua ei kan-
nata syöttää umpilehmille. Magne-
sium vaikuttaa kalsiumin imeytymi-
seen ja aineenvaihduntaan, ja liian 
vähäinen magnesiumin saanti um-
pikaudella aiheuttaa poikimahalva-
uksia. Myös lypsävillä magnesiumin 

niukka saanti aiheuttaa halvauksia 
erityisesti syötettäessä paljon valku-
aista ja kaliumia sisältävää nuorta 
nurmea. Laiduntaville magnesiumin 
saantia on syytä lisätä. 

A, D ja E
Fosforia tarvitaan kalsiumin tapaan 
luuston rakennusaineeksi, joten sen 
saannin riittävyys on tärkeää varmis-
taa kasvavilla elämillä. Fosforin puu-
tos voi heikentää hedelmällisyyttä ja 
maidontuotantoa. Myös natriumin 
puute voi heikentää syöntiä ja mai-
dontuotantoa. Hivenaineiden saanti 
on välttämätöntä eläimen kasvuun, 
sekä hedelmällisyyden ja terveyden 
ylläpitämiseen. Kuparin puutos hei-
kentää kasvua, hedelmällisyyttä, ai-
heuttaa luustosairauksia ja vaikut-
taa karvan pigmentaatioon. Man-
gaanin puutos heikentää kasvua, ai-
heuttaa poikkeavuuksia luustossa ja 
hedelmällisyyshäiriöitä. Myös sinkin 
puutos vaikuttaa kasvuun, vähen-
tää syöntiä, heikentää rehunhyöty-
suhdetta ja aiheuttaa ihotulehduk-
sia. A-vitamiini estää tulehduksia ja 
sen puutos aiheuttaa karvan karhen-
tumista, hedelmättömyyttä, jälkeis-
ten jäämistä ja kohtutulehduksia. Jos 
emä ei ole saanut riittävästi A-vita-
miinia, vasikat voivat syntyä heikkoi-

na tai kuolleina ja niille voi myöhem-
min tulla ripuli tai keuhkokuume. D-
vitamiinia tarvitaan kalsiumin imey-
tymiseen ohutsuolesta ja sen puutos 
aiheuttaa luuston epämuodostumia 
kasvavilla eläimillä. E-vitamiini toi-
mii seleenin kanssa antioksidanttina 
ja sen puutos aiheuttaa lihasrappeu-
maa. Monityydyttymättömien ras-
vahappojen saanti lisää E-vitamiinin 
tarvetta. 

Korkeatuottoiset eläimet vaativat 
sopivaa ja tasapainoista ruokintaa 
ja sen suunnittelua. Ruokinnan op-
timoinnilla pyritään maksimoimaan 
tuotosta suhteessa rehukustannuk-
siin eli parantamaan kotieläintuo-
tannon taloudellista kannattavuutta. 
Riittävä ravintoaineiden saanti var-
mistaa eläinten terveyden. Ruokinta-
suunnitelma on hyvä päivittää aina 
rehujen vaihtuessa. Onnistunut ruo-
kinnan suunnittelu edellyttää syötös-
sä olevien rehujen analysointia. Re-
huista kannattaa analysoida myös 
niiden kivennäispitoisuus, jotta voi-
daan varmistaa kaikkien ravintoainei-
den riittävä saanti. 

LIISA-MARIA 
PÄKKILÄ

Ritva-Liisa Nisula
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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!

• 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.

ENNAKKOMYYNTI 2022

UUTUUS!UUTUUS!
Uusiin tukiehtoihin soveltuva
huipputehokas 6,4 m leveä 

29.900 €29.900 €  
Huom! Kuvan kone sisältää lisävarusteita.

alv 0 %

www.tumeagri.fi

Tarjoukset voimassa 31.12.2021 saakka.

15.900 €15.900 €  
alv 0 %

Perttu Koivuharju
040 544 8025

perttu.koivuharju
@tumeagri.fi

Jorma Lähetkangas
044 581 6135

jorma.lahetkangas
@tumeagri.fi

Pekka Kaartinen
040 450 6482

pekka.kaartinen
@tumeagri.fi

OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN TUME-MYYJÄÄSI:

Tume-rahoituksella koroton maksuaika vuoden 2022 loppuun saakka.
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Talous

Maaseudulla on totuttu siihen, että 
isoistakin asioista voidaan sopia suullisilla 
sopimuksilla. Samaa perua lienee sekin, 
että kirjallisiin sopimuksiin, kuten kauppa- 
sopimuksiin tai yhteistyösopimuksiin, 
sisällytetään mahdollisimman vähän 
sopimusehtoja.

S
uulliset sopimukset sitovat yhtä vah-
vasti kuin kirjalliset sopimukset, mutta 
suullisen sopimuksen olemassaolon tai 
sisällön toteen näyttämisessä voi tul-
la vastaan yllättäviä ongelmia. Siksi on 
tärkeää, että kauppaehdoista, kaikista 

sopimusvelvoitteista ja maksuehdoista sovitaan 
täsmällisesti kirjallisella sopimuksella.

Kauppalaki
Maatalousyrittäjän tavarakauppoihin sovelle-
taan kauppalakia. Kauppalaki antaa kaupan 
osapuolille varsin laajan valinnanvapauden sil-
le, noudatetaanko kyseisessä kaupassa kauppa-
lain määräyksiä vai osapuolten sopimia kauppa-
ehtoja. 

Kun olet maatalousyrittäjänä tekemässä 
kauppasopimusta tai mitä tahansa sopimusta, 
sinun tulee perehtyä sopimustekstiin kokonai-
suudessaan, myös siihen pienellä präntättyyn 
tekstiin. Tavarakaupassa sinun tulee kiinnittää 
erityistä huomioita tavaran toimitusaikaa ja vii-
västyksiä koskeviin sopimusehtoihin, koska ne 
voivat olla toimintasi kannalta äärimmäisen tär-
keitä seikkoja. Vahingonkorvausvastuuta rajaa-
vat sopimusehdot voivat puolestaan nousta kes-
keiseen asemaan, jos tavaran toimitus viivästyy ja 
siitä aiheutuu toiminnallesi vahinkoa. 

Sopimukset sitovat

Oikeustoimilaki
Palvelu-, yhteistyö- ja muihin sopimuksiin sovel-
lettava oikeustoimilaki sallii osapuolille erittäin 
laajan sopimusvapauden. Ainoastaan lainvas-
taiset ja kohtuuttomat sopimusehdot ovat pä-
temättömiä. Toisaalta sopimus saattaa sisältää 
epäselviä tai tulkinnallisia sopimusehtoja – tai 
pahimmillaan suoranaisia aukkoja, joita vah-
vempi osapuoli käyttää sumeilematta hyväkseen.

Hankalat ja kalliit kiistat voidaan välttää, kun 
sopimuksen laatija tuntee toimialan ja osapuol-
ten toiminnan. Asiantuntija-apu on monesti tar-
peen myös sopimusten tulkinnassa. 

JOUNI INGALSUO

ÄlyNauta
Älykkäät ja kestävät toimintamall it maidontuotannossa

.

ÄlyNauta
Älykkäät ja kestävät toimintamall it maidontuotannossa

.

Turvaa karjasi terveys -pienryhmät
Selvitetään maatilasi sisäisen ja ulkoisen tautisuojauksen 
taso sertifioidun Biocheck.UGent -lomakkeen avulla.
Luentojen ja ryhmätöiden aikana asiantuntijat ja 
eläinlääkäri jakavat käytännön vinkkejä, mistä 
lähteä liikkeelle ja mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon  
bioturvallisuudessa. Pienryhmiin osallistujille 
voidaan lopuksi tehdä Biocheck.UGent -kartoitus, 
joka tallennetaan Nasevaan. 
Tapaamiskertojen määrä ja tarkempi ajankohta 
ilmoitetaan lähemmin mukaan lähteville. 
Pienryhmä starttaa viikolla 45. 
Koulutuksen hinta on 100 €/tila (alv 0 %). 
Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian!

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
katja.kellokoski@proagria.fi  040 8492 870
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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

LISÄTIETOA:
✔  Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

✔  ELY-keskukset     ✔  Ruokavirasto.fi
✔  ProAgrian asiantuntijat

Eläinten hyvinvointisuunnitelma

Eläinten hyvinvointikorvaukseen tulee vuonna 2022 uutena toi-
menpiteenä kaikille eläinlajeille tarkoitettu hyvinvointisuunnitel-
ma. Se korvaa vapaasti valittavista toimenpiteistä Ruokinta ja 

hoito -toimenpiteen. Hyvinvointisuunnitelma liitetään Vipussa hake-
muksen mukaan. Hyvinvointisuunnitelmaa voi täydentää hakuajan 
jälkeen. 

Hyvinvointisuunnitelmapohja löytyy Ruokaviraston nettisivuilta. 
Tänä vuonna hyvinvointisuunnitelman laatimiseen voi käyttää Neuvo-
rahaa. ProAgrian asiantuntijat laativat hyvinvointisuunnitelmia ja heil-
tä voi asiasta kysyä lisää. 

Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä 
muuttuu – palkkiot haetaan 
vuosittain

Kaikki nykyiset EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset päät-
tyvät vuoden 2021 lopussa. Muutos koskee seuraavia osallistu-
misilmoituksia:

✔  EU:n nautapalkkio (koko maa)
✔  EU:n lypsylehmäpalkkio (AB-tukialue)
✔  EU:n lammas- ja vuohipalkkiot 
✔  uuhipalkkio (AB-tukialue)
✔  kuttupalkkio (AB-tukialue)
✔  teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio (koko maa).

Vuoden 2022 EU:n eläinpalkkioita voi hakea ensi vuoden alussa. Haus-
sa valitset toimenpiteet, joihin osallistut tukivuoden aikana. Toimen-
piteitä on yhteensä 17. Haku on auki Vipu-palvelussa tammikuussa 
2022. 

Tukien määräytymisjaksot muuttuvat

EU:n eläinpalkkioiden määräytymisjaksot ovat ensi 
vuodesta alkaen seuraavat: 

✔  nautapalkkio 
     – teurashiehojen palkkio 1.1.–31.12
     – ruokintapäiväkohtaiset palkkiot 1.3.–31.12.
✔  lypsylehmäpalkkio 1.3.–31.12.
✔  uuhipalkkio 1.3.–31.12.
✔  kuttupalkkio 1.3.–31.12.
✔  teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio 1.1.–31.12.

Nautarekisteri uudistuu

Ruokaviraston nautarekisteri otetaan käyttöön maaliskuussa 
2022. Samaan aikaan nykyinen nautarekisteri lakkautuu. Jot-
ta asiat sujuvat joustavasti ja keskeytyksettä muutoksen jälkeen, 

muistatahan tehdä valtuutukset suomi.fi -palvelussa hyvissä ajoin.

Osallistu kyselytutkimukseen 
maatalousmuovien käytöstä

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

päristöön. Tietoa kerätään verkkokyselyllä, johon vastaaminen kes-
tää noin 10 minuuttia. Yhteystietonsa ilmoittaneiden vastaajien kes-
ken arvotaan Hankkijan 150 euron arvoinen lahjakortti. Kysely löytyy 
nettiosoitteesta https://link.webropolsurveys.com/s/muovitmaatalo-
usmaassa.

Puutarhatuotteiden varastointi- 
tuki on haettavissa Vipu-palvelussa 
1.–16.11.2021

Tukea puutarhatuotteiden varastointiin haetaan viljelijöiden verk-
koasiointipalvelu Vipussa marras- ja joulukuun puutarhatuottei-
den varastomäärien perusteella. Tukea hakiessa viljelijä ilmoittaa 

marraskuun varastomäärän 1.11. tilanteen mukaan. Hakijan tulee il-
moittaa kaikki varastot marraskuun ilmoituksessa, vaikka niissä va-
rastoitavaa olisi vasta joulukuun ilmoituksessa. Joulukuun ilmoituk-
sen yhteydessä ei uusia varastotiloja voi ilmoittaa. Joulukuun varasto-
tilanne 15.12. mukaan tulee ilmoittaa 16.12.2021–27.1.2022 välisenä 
aikana. Paperihaku on myös mahdollista. Hakulomakkeen 228 ja va-
rastomääräilmoituslomakkeen 228B voi tulostaa ruokavirasto.fi -si-
vustolta. Hakemus ja ilmoituslomake toimitetaan Pohjanmaan ELY-
keskukseen. Hakulomakkeen 228 palautusaika päättyy 16.11.2021 ja 
ilmoituslomakkeen 228B palautusaika 27.1.2022. Lisätietoa ruokavi-
rasto.fi -sivustolta.

Maatilojen investoinnit

Vuoden viimeinen maatilojen investointitukien valintakierros 
päättyi 15.10.2021 ja päätökset hakemuksiin tehdään vuoden 
loppuun mennessä. Vuoden 2022 ensimmäinen valintakierros 

päättyy 16.1.2022. Nuoren viljelijän neljäs valintakierros on päättynyt 
31.10.2021 ja päätökset tehdään 31.12.2021 mennessä. Vuoden 2022 
ensimmäinen aloitustukien valintakierros päättyy 31.1.2022. Vuon-
na 2022 tukiehdot ja tukitasot ovat pääosin samat kuin tänä vuonna.

Touko-asiointipalvelu luomutiloille

Touko on Ruokaviraston asiointipalvelu, josta voi hakea lupaa 
tavanomaisen siemenen käytämiselle luomuviljelyssä. Lisätietoa 
Touko-asiointipalvelusta Ruokaviraston sivuilta. 
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Työturvallisuus ja 
riskien hallinta

Arjen teot kehittävät työturval-
lisuutta. Työpaikoilla suunni-
telmallinen johtaminen hei-

jastuu voimakkaasti arjen sujuvuu-
teen, toiminnan tuloksellisuuteen ja 
henkilöstön hyvinvointiin. Erilaiset 
työympäristön riskit saadaan mini-
moitua paremmin, kun koko työväki 
osallistuu riskienhallintaan. Havain-
noista on muistettava heti ilmoittaa 
ja se onnistuu paremmin, kun voi-
daan esim. valkotaululle tai navet-

tavihkoon viestiä vaikka niistä nave-
tan rikkinäisistä valoista tai liukkais-
ta kulkureiteistä.

Vahingon sattuessa työturvalli-
suuden laiminlyönti tulee kalliiksi se-
kä yritykselle että työntekijän tervey-
delle. Yksi sairauspäivä maksaa sata-
sia ja kerrannaisvaikutus poissaolon 
vuoksi saattaa lisätä vahingon suu-
ruutta. Suunnitelmallinen toiminta 
estää ennakolta vahinkoja ja arki su-
juu paremmin. Turvallisuudesta huo-
lehtiva työpaikka heijastuu positiivi-
sesti myös työtyytyväisyyteen. Jokai-
sen työ on arvokasta ja jokaisen työ-
panosta tarvitaan työpaikalla, joka 
päivä.

LIISA KOSKELA
p. 050 512 0615 
liisa.koskela@

Nautarekisterivaltuutus ajoissa kuntoon

Ruokaviraston uusi nautarekiste-
ri otetaan käyttöön maaliskuus-
sa 2022. Samalla nykyinen nau-

tarekisteri lopetetaan. Nautarekis-
teritapahtumien osalta on ollut voi-
massa kertakirjaamisen periaate eli 
samalla kun tiedot on kirjattu neu-
vonnan tietoihin, ne ovat kirjautu-
neet myös nautarekisteriin ja toisin 
päin. Maitotilayrittäjä on voinut kir-
jata syntymät, poistot ja ostot vain 
yhteen paikkaan, josta tieto on siir-
tynyt myös rekisteriin. Jotta tiedon-
siirto nautarekisterin ja neuvonnan 
eli tuotosseurannan, keinosiemen-
nyksen ja jalostuksen tietojen välil-
lä jatkuisi kuten tähänkin asti, tulee 
maitotilayrittäjän antaa Mtech Di-
gital Solutions Oy:lle valtuutus. Sa-
malla kun valtuutat Mtechin, kan-
nattaa hoitaa kuntoon valtuutukset 
myös ETT ry:n (Naseva) ja teurasta-
mojen osalta.

Kenelle valtuudet annetaan
Jos karjasi kuuluu tuotosseurantaan, 
käytät Faban seminologipalveluita, 
emopalveluja tai tallennat siemen-
nys- tai poikimisilmoituksia Minun 
Maatilani -ohjelmassa, anna Mtech 
Digital Solutions Oy:lle valtuudet 
nautaeläintietojen ilmoittamiseen 
ja nautaeläintietojen katseluun. Pro-
Agrialle tai Faballe ei tarvitse erik-
seen antaa valtuutuksia.

ETT:lle annetaan nautaeläintie-
tojen katselu -valtuutus, mikäli val-
tuuttaja kuuluu nautatilojen terve-
ydenhuollon seurantajärjestelmään 
(Naseva). Teurastamolle annetaan 
nautaeläintietojen ilmoittaminen ja 
nautaeläintietojen katselu -valtuu-

tus, mikäli teurastamo tulee teke-
mään valtuuttajan puolesta nauto-
jen poisto- ja ostoilmoituksia. Val-
tuuttamisen lisäksi tulee varmistaa 
teurastamolta, pitääkö valtuuttajan 
tehdä kirjallinen sopimus tietojen il-
moittamisesta nautarekisteriin.

Valtuudet ajoissa
Valtuudet kannattaa hoitaa kuntoon 
ennen uuden nautarekisterin käyt-
töönottoa, jotta ilmoitusten tekemi-
nen ja tietojen selaus jatkuvat uuden 
nautarekisterin käyttöönoton jälkeen 
ilman katkoja. Ilman valtuuksia tie-
dot nautarekisteristä eivät tule esim. 
Minun Maatilani tai Nasevan käyt-
töön. Vaikka Ruokaviraston omas-
sa ohjeessa tarkenteen antaminen on 
ehdollista, kannattaa tilatunnus li-
sätä valtuutuksen tarkenteeksi aina. 
Tarkenne helpottaa Mtechin valtuu-
tusten seurantaa. Valtuudet tulevat 
käyttöön vasta uuden nautarekiste-
rin käyttöönoton yhteydessä.

Missä ja miten?
Nautarekisterin valtuutukset teh-
dään Suomi.fi-palvelussa. Jos sinul-
la ei ole käytössä verkkopankkitun-
nuksia tai muuta vahvaa sähköistä 
tunnistusvälinettä, voit tehdä valtuu-
tuksen erillisellä hakemuksella. Ha-
kemuksella valtuuttamisesta ohjeet 
löytyvät Suomi.fi -sivustolta. Pape-
rihakemusten käsittelyajat voivat ol-
la pitkiä, joten se kannattaa hoitaa 
kuntoon piakkoin. 

Yritysmuodosta tai tilatunnuksen 
omistajuudesta riippumatta valtuu-
tus tulee tehdä sen henkilön toimes-
ta, joka on rekisteröitynyt kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
nautaeläintenpitäjäksi eläintenpitä-
järekisteriin (eläinvastuuhenkilöksi). 
Tilatunnuksen osalliset voivat tarkis-
taa eläinvastuuhenkilön osoittees-
ta https://epr.ruokavirasto.fi/, pal-
veluun tunnistaudutaan sähköisel-
lä tunnistautumisella. Eläinvastuu-
henkilöksi rekisteröityä henkilöä voi 
myös kysyä kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaiselta.

Ohjeet valtuutuksen antamiseen 
löytyvät osoitteesta: proagria.fi/nau-
tarekisterivaltuutus tai Ruokaviras-
ton sivuilta (Uusi nautarekisteri-han-
ke/Suomi.fi valtuut-
taminen).

HEIDI
LEHKONEN

Työturvallisuusasioiden tsekkilista:

✔  Palkatulle työvoimalle työ- 
terveyshuollon järjestäminen 
on pakollista

✔  Työterveyshuolto auttaa 
yritystä varmistamaan 
turvallisen työympäristön, 
joten yrittäjänkin on hyvä 
kuulua työterveyshuoltoon

✔  Keskustele työporukan 
kanssa työpaikan 
turvallisuusasioista

✔  Kokoa työturvallisuuteen 
liittyvää tietoa tauko- 
huoneeseen

✔  Kertaa väkesi kanssa turvalli-
sen työskentelyn pelisäännöt 
(suojaimet, vaaranpaikat ja 
riskien minimointi, alkusam-
mutus, ensiapu tms.)

✔  Pidä työvälineet kunnossa

✔  Huolehdi työpisteiden ja 
kulkuväylien siisteydestä ja 
selkeistä kulkuväylistä

✔  Varmista, että valaistus on 
kunnossa ja koneet ovat 
turvallisia käyttää

✔  Varmista, että tapaturman 
sattuessa kaikki osaavat 
toimia oikein

✔  Tarkista ja täydennä ensi- 
apulaukun sisältö

✔  Huolehdi, että työpaikalla 
osataan ensiaputaidot

✔  Käy sattuneet tapaturmat 
vuosittain läpi yhdessä väke-
si kanssa ja oppikaa niistä 

✔  Miettikää yhdessä, 
onko havaittavissa uusia 
riskipaikkoja ja jos on, 
miettikää keinot hallita 
riskit

✔  Pienemmillä työpaikoilla 
työturvallisuudesta 
vastaa yleensä omistaja 
(ja työnjohto)

✔  Ladatkaa 112-sovellus 
puhelimeen, tapaturman 
sattuessa paikantaminen 
on helppoa ja nopeaa.
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Maidon markkinatilanteesta ja -näkymistä 

Kustannuskurimus 
edessä

Kulutuskysyntä niin maailmalla kuin Suomessakin on 
nestemaidoissa yhä aleneva. Suomessa alenema on 
vuositasolla edelleen 5 % eli viikon kulutusalenema 
vastaa keskimääräisen maitotilan koko vuosituotantoa. 
Luken tilastojen mukaan nestemäisten maitotuotteiden 
valmistus on alentunut prosentin tammi-elokuussa 
2021 edellisvuoteen verrattuna. Juustojen puolella 
alenema on 4 % ja voissa 6 %. Tämä ei ole ongelma 
tuotannon tasapainon kannalta, koska maidontuotanto 
on alentunut keskimäärin 4 % alkuvuonna.

M
aidontuotannon 
kasvu on taittunut, 
mutta tuotannon 
alenema ei ole vielä 
merkitsevä. Alentu-
mista selittää osit-

tain Valion käyttöönottama sopi-
mustuotantomalli, mutta myös vii-
me ja tämän vuoden kotoisten re-
hujen laadun negatiivinen vaikutus 
tuotantoon. Todennäköisesti myös 
vuoden 2021 kotoisen viljasadon 
määrä tulee vaikuttamaan samaan 
suuntaan. 

Maitomäärä kasvaa
Tuotantokapasiteetti on lisääntynyt 
nykyisellä rakennetukikaudella 80 
milj. l investointivuotta kohti samal-
la, kun luopujia on ollut - ja on tule-
vaisuudessakin - noin 30 milj. l vuo-
dessa. Riski maidon tuotantomää-
rän kasvusta, kunnes investoinnit 
ovat täyskäytössä, on olemassa vie-
lä kolmesta viiteen vuotta (nettona  
 

130–150 milj. litraa, jopa tasolle 2,4 
mrd. litraa). 

EU-tasolla tuotanto on kasva-
nut 8/20 – 7/21 aikana, sillä tilastot 
osoittavat 0,3 % kasvua, kun samaan 
aikaan maitotuotteiden valmistuksen 
muutos vaihtelee juuston valmistuk-
sen 2,1 % kasvusta maitojauheen 8,1 
% alenemaan. Tänä vuonna maidon-
tuotannon kasvu on heinäkuun lop-
puun mennessä ollut 0,4 %. EU-ta-
solla kasvu keskittyy Itä-Eurooppaan 
sekä Irlantiin, Italiaan ja Kreikkaan.

Tänä vuonna voin vienti on hei-
kentynyt 20 %, etenkin vienti USA:an 
on alentunut 8 %, koska hintataso 
on noussut puolella pohjahinnois-
ta. Voin ja maitojauheen hintaero on 
kasvanut tasolle 150 €/100 kg eli 
maitojauheen hintakin on noussut, 
mikä on johtanut viennin vähenemi-
seen (SMP -4 % ja WMP -11 %). Juus-
tojen osalta viennin kasvu oli 6 %, 
kasvun tullessa Sveitsistä ja USAsta. 

Maitoa enemmän                     
kuin koskaan 
Maidon ajankohtaan nähden poik-
keuksellinen kevään hinnannou-
su (1 snt 1/21>8/21) on kannus-
tanut tuotannon lisäämiseen erityi-
sesti Itä-Euroopassa, Irlannissa, Ita-
liassa ja Kreikassa. Myös USA ja Uu-
si Seelanti ovat lisänneet tuotanto-
aan. Australiassa tuotanto kasvaa 
vain niukasti tuotoksen kasvun ta-
kia. Uudessa Seelannissa nousu joh-
tuu lehmämäärän kasvusta ja USAs-
sa sekä lehmämäärän että tuotok-
sen kasvusta. 

Rabobankin mukaan globaalein 
maitotuotteiden kysyntään vaikut-
tava tekijä on Kiina. Tarjonta ylit-
tää kysynnän tulevaisuudessa, koska 

Kiinan oman tuotannon kasvu (+6 
%), varastojen täyttyminen ja kysyn-
nän kasvun alenema (9>3 %) vai-
kuttavat Kiinan kysyntää rajoittavas-
ti loppuvuodesta 2021. Globaalien 
markkinoiden arvioidaan kuitenkin 
hoitavan kysynnän aleneman aluksi, 
mutta ylitarjontapaine iskee vuoden 
2022 aikana kaikkien pääviejämai-
den tuottajahintatasolle asti, elleivät 
muut tuojamaat kompensoi Kiinan 
ostojen vähenemää (arviolta 20 %). 

Hinnanlasku odotettavissa
Rabobank arvioikin, että syksyn hin-
nan nousu GDT-huutokaupassa 
muodostuu piikiksi, josta hinnanlas-
ku alkaa. Muita maitomarkkinoihin 
vaikuttavia tekijöitä ovat valtioiden 
koronatukien vähentyminen, pohjoi-
sen pallonpuoliskon rehuhintojen ja 
muiden kustannusten nousun vaiku-
tus tuotannon määrään ja inflaatio. 

Euroopan markkinoilla maidon 
hinta on poikkeuksellisesti noussut 
35 sentistä 36 senttiin. Suomessa 
hinta on EU-tilaston mukaan alen-
tunut pari senttiä. Suomen hinta-
taso seuraa EU:n hintatasoa noin 
4 sentin päässä. Tällä hetkellä mai-
don tuottajahintojen ero on asettu-
nut lähelle sitä. 

Kilpailu kotimarkkinoilla 
kiristyy
EU:n sisämarkkinoilta on saatavis-
sa sekä edullisia juustoja että mui-
takin meijerituotteita. Tämän takia 
kotimarkkinoiden menekki ja hinta-
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taso eivät ole kasvavia. Vaikuttavi-
na tekijöinä ovat kuluttajien osto-
voiman heikko kehittyminen ja ku-
lutustottumusten muutos sekä kau-
pan kova neuvotteluvoima. Meijeri-
en tulokset vuodelta 2020 kertovat, 
että markkinat ovat kireät. Meijeri-
en mukaan perusmaitojen kulutus 
alenee edelleen. Fazer on lopetta-
nut omien perusmaitojensa valmis-
tuksen kesällä 2020 kysynnän hiipu-
miseen vedoten. Juustojen kotimai-
suusaste on alle 50 % ja Suomeen 
tuoduista maitotuotteista yli 90 % 
on juustoa (>60 Mkg).

Meijerien tulokset 
riittämättömiä
Suomalaiset meijerit eivät ole pys-
tyneet tekemään riittävää tulosta, 
jolla oma pääoma kasvaisi inflaa-
tion verran. Arla Foodsin lisäksi tä-
hän on päässyt nyt vain Valio. Va-
lion tuloksesta (37 MEUR) ei kui-
tenkaan voi osinkoja esitettyä 5 
MEUR enempää jakaa, koska va-
kavaraisuutta pitää edelleen paran-
taa. Maksuvalmius vaatii lisäksi kas-
savarojen kasvattamista ja nyt kas-
sa kasvoi 84 MEUR vuonna 2020 
tasolle 193 MEUR. 

Ennuste maidon hinnasta 
Suomessa
Suomessa maidon tuottajahinta 
nousee hieman, pääosin jälkitilien 
muodossa, koska maidontuotanto 
laskee Valion sopimusjärjestelmän 
alkaessa vaikuttaa. Maidontuotan-
nosta luopuvien tilojen osuus py-
syy korkeana (+10 %) kustannusten 
nousun takia. Nyt toteutuneet ja tu-
levat tuotantokustannusten ja mai-
don hintamuutokset vaikuttavat 
selvästi niin tuotannon kasvatusha-
luihin kuin lopettamistahtiinkin.

Kotimaan hintatason alentu-
mista puoltavat maidon globaali 
ylituotanto, kulutusta alentavat ku-
lutustottumukset sekä taantuma ja 
korona. Valion kivimaidon määrä 
alenee vuoteen 2021 mennessä 185 
miljoonasta litrasta 100 miljoo-
naan litraan ja kaupan ryhmittymät 
eivät ole voineet ostaa kivimaitoa 
ollenkaan vuodesta 2020 alkaen. 
Nämä kilpailuviraston päätökset 
tukevat kotimaan hintatasoa. Mi-
käli meijeriteollisuus pystyisi otta-
maan markkinaosuutta omille mer-
keilleen, hintataso voisi parantua. 
Nyt kannattaisi olla investoimatta 
sektorille, jolla on aleneva kysyntä, 
sillä investoinnit eivät auta hintata-

son säilyttämistä, vaan päin-
vastoin. Hintojen nou-
sua hidastavat te-
kijät ovat siis kas-
vava tuotanto, 
kulutuskysyn-
nän muutos ja 
heikkous, koro-
na sekä taantu-
ma, ellei mitään 
radikaalia muu-
tosta markkinoil-
la ja tuotannossa 
tapahdu.

Ylituotanto 
painaa hintaa
Mahdollisesti pitkittyvä koronan-
pandemia ja taloustaantuma luo-
vat lisää epävarmuutta ennustee-
seen. Mustana joutsenena on mik-
robimaito. Maidon ylituotantokrii-
sin syitä ovat sokea markkinausko, 
tuotantokiintiöiden purkaminen ja 
(yhä) katteettomat vientilupaukset 
siitä, että Euroopan maidon tuo-
tantokustannuskyky on vientihinta-
tasolla, suomalaisesta maidontuo-
tannosta puhumattakaan, mikä nä-
kyy erityisesti Suomen tiukassa mai-
tomarkkinatilanteessa. Valion käyt-
töön ottamalla hinnoittelumallilla 
vienti B- ja C-hinnan maidolla tulee 
kannattavammaksi, mutta ei tuot-
tajalle. Inflaatio lisää hinnan nou-
sun todennäköisyyttä, mutta näil-
lä muutostahdeilla hinnan nousut 
jäävät korkeintaan puoleen kustan-
nusten muutoksesta.

Mitä suurempi omavarai-
suusaste maidontuotannolla Suo-
messa on, sitä parempi vientihinta-
kilpailukyky suomalaisella tuotan-
nolla täytyy olla. Tuotannon alen-
tuminen tukisi nykyistä maidon hin-
tatasoa vientitarpeen vähentyessä. 
Vasta kun maidon vuosituotanto 
alenee 2,1 mrd. litran tasolle, hin-
tataso ylittää reilusti 40 snt/l, jon-
ka yläpuolella hinnat vaihtelevat 
kysynnästä ja tarjonnasta riippu-
en. Joko toimiala voisi ottaa har-
kintaan tuotantokapasiteetin pois-
oston markkinoilta maidon hinnan 
tukemiseksi?

Maitomarkkinakatsauksen
ovat koostaneet

PROAGRIA KESKI-POHJANMAAN 
TALOUSASIANTUNTIJAT

HEIKKI OJALAN JOHDOLLA.

vuosi\maidonhinta 38 snt/l 35 snt/l 32 snt/l

2017 / 2018–2021 60 % / 10 % 30 % / 50 % 10 % / 40 %

2017: 38,31 snt/l
2018: 38,45 snt/l
2019: 38,61 snt/l
2020: 39,09 snt/l

Kiina ja Venäjä tuovat, 
EU:n ja Suomen tuotanto 
laskussa.

Kiina tuo ja Venäjä ei tuo, 
EU:n ja Suomen tuotanto 
nousee.

vuosi\maidonhinta 44 snt/l 41 snt/l 38 snt/l

2022 ka 40,4 snt/l 10 % 60 % 30 %

Ennusteen vaatimukset Kiina ja Venäjä tuovat, 
EU:n ja Suomen tuotanto 
alenee. 

Kiina tuo ja Venäjä ei tuo, 
tuotanto EU:ssa kasvaa ja 
Suomessa alenee.

Kiina ja Venäjä eivät tuo, 
tuotanto EU:ssa kasvaa ja 
Suomessa ennallaan. 

2023> ka 41,1 snt/l 25 % 55 % 20 %

Ennusteen vaatimukset Kiina ja Venäjä tuovat, 
tuotanto EU:ssa ja Suo-
messa laskee sekä inflaatio 
on n. 2 %.

Kiina tuo ja Venäjä ei tuo, 
tuotanto EU:ssa kasvaa ja 
Suomessa laskee sekä in-
flaatio on alle 1 %.

Kiina ja Venäjä eivät tuo, 
tuotanto EU:ssa nousee ja 
Suomessa ennallaan.

Todennäköisyydet maidon eri keskihintatasoille (inflatoimaton) eri vuosina ja niiden perusteet:

Lähteet: Alma Talent, Arla Foods ja Suomi, Asiakastieto, EU Milk Market Observatory, Luke, Valio, PTT

Valion kyky tuottaa liikevaihtoa hankin-
talitraa kohti on ylivoimainen. Arla Suo-
men Valiota suurempi liikevaihtotuotto 
selittyy sillä, että Arla Suomi välittää Ar-
la Foodsin tuotteita, jolloin myös ruotsa-
laisesta ja tanskalaisesta maidosta teh-
tyjen tuotteiden liikevaihto tulee koti-
maassa kerätyn maidon hyväksi. Tämä 
summa on Arlan tilinpäätöksen mukaan 
n. 99 MEUR. Kun se otetaan huomioon, 
Arlan liikevaihtotasoksi jää n. 1 €/l, kun 
kivimaidon hankintamäärää ei oteta huo-
mioon (Hämeenlinnan hankinnasta kivi-
maitoa on 53 milj. l eli 51 %). 
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Wennströmit tyytyväisiä 
biokaasulaitosinvestointiin

I
lpo Wennström kertoo, et-
tä biokaasulla tuotetaan säh-
köä ja lämpöä tilan tarpeisiin ja 
säästöä on tullut yllättävän hy-
vin. Wennströmin tilan biokaa-
sulaitoksen investointi oli ko-

konaisuudessaan puolen miljoo-
nan euron luokkaa. Hankkeeseen 
sai tuolloin valtion investointitukea 
40 % hankintahinnasta. Nyt raken-
nettaviin laitoksiin investointitukea 
voi saada 50 % toteutuneista kus-
tannuksista.

Biokaasulaitos on toiminut rei-
lut kaksi vuotta. – Investointi bio-
kaasulaitokseen oli oikea päätös, 
sanoo Ilpo Wennström. Yli 300 
 

eläimen karjatilan sähkölasku on 
pienentynyt murto-osaan verrat-
tuna aikaan ennen biokaasulai-
tosta. Laitoksen tuottama läm-
pö hyödynnetään tilalla. Kuiva-
lantajae erotellaan separoinnilla 
erilleen. Se levitetään kauempana 
oleville peltolohkoille. Notkeam-
pi liete ajetaan lähipelloille, jot-
ka ovat maaperältäänkin lietteel-
le sopivampia. – Kuivalannan an-
siosta ostolannoitteisiin menee n. 
40 000 € vähemmän rahaa. Bio-
kaasulaitoksen tuottama säästö 
on 80 000 € vuodessa, arvio Ilpo 
Wennström.

Kompakti kokonaisuus
Wennströmin tilan biokaasulaitok-
sen reaktoritilavuus on 600 m3 ja 
vuosituotanto on 320-350 MWh 
sähköä. Lämpöä syntyy melkein 
puolta enemmän. Sähkö ja lämpö 
käytetään tilan toimintaan. Syöt-
teenä ovat lietelanta, kuivalanta ja 
ylijäämärehu. Mädätysjäännöksen 
jatkokäsittely toteutetaan separoi-
malla. Biokaasulaitoksen tekniikka 
tulee Demecalta. Laitos toimii kah-
dessa kontissa. Toisessa on kuiva-
jakeen syöttö ja homogenisointiyk-
sikkö, toisessa ovat kaasukattila, 
ohjaus ja kaasumoottori generaat-
toreineen.

Wennströmin vinkit
Biokaasulaistosta suunnittelevil-
le Ilpo Wennström antaa ohjeeksi 
tehdä reaktorista riittävän iso. Se 
mahdollistaa myöhemmin tarvitta-
essa biokaasutuotantokapasiteetin 
kasvattamisen ja syötteiden mää-
rän lisäämisen tai erilaisten syöttei-
den käyttämisen. Myös yritysmuo-
don pohdintaan kannattaa käyt-
tää aikaa biokaa-
sun myynnin nä-
kökulmasta. 

JARI TIKKANEN

Kolmisen vuotta sitten Toholammin 
Härkänevalla Tiina ja Ilpo Wennström 
miettivät miten lypsykarjatilan energia-
kustannuksia voisi pienentää ja 
kannattavuutta parantaa. Syntyi ajatus 
biokaasulaitoksen rakentamisesta.
Nyt biokaasua tuotetaan karjanlannasta
ja kokemukset ovat myönteisiä.
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Ilpo Wennström on ollut tyytyväinen biokaasulaitosinvestointiinsa. Biokaasulla on 
positiivinen vaikutus maaseudun energiaomavaraisuuteen ja elinvoimaisuuteen.
Kuva: Jari Tikkanen
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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

BIOKAASUN TUOTANTO MAATILALLA
ke 10.11.2021 klo 11-14.30 Toholammilla 
Paikka: Toholampi, Lylyn Pisara, Lylyntie 30, Sykäräinen

Aiheina biokaasulaitokset ja niiden toiminta, separointilaitteet ja
logistiikka, kokemuksia biokaasun tuotannosta maatilalla, investointituet,
Neuvo-rahoituksen hyödyntäminen.

Klo 13 siirrytään tutustumaan Wennströmin biokaasulaitokseen ja separointilaitteisiin.

Mukana on Demeca Oy:n, Eko-Erotus Oy:n, MTK Keski-Pohjanmaan, ProAgria
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan Ely-keskuksen asiantuntijoita. 

Ennakkoilmoittautuminen:
jari.t.vierimaa@nivala.fi tai p. 040 3447256. 

Tilaisuuteen voidaan ottaa osallistujia tilojen sallimissa 
rajoissa. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus oma-
kustanteiseen lounaaseen (kerro ilmoittautumisen
yhteydessä). Tarkempi ohjelma tulee
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuille.
Järjestäjinä Agroteknoa Jokilaaksoihin ja
Tietolinkki-hankkeet. Kahvitarjoilu. 
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Yritysmuoto vaikuttaa verokirjanpitoon

Veromuistiinpanot vai 
kirjanpitovelvollisuus

L
uonnollinen henkilö, maa-
talousyhtymä ja kuolinpe-
sä eivät ole kirjanpitovelvol-
lisia maataloustuotannon 
harjoittamista. Heitä kos-
kee maatalousverolain mu-

kainen muistiinpanovelvollisuus. 
Muistiinpanovelvollisuus ei edellytä 
kahdenkertaista kirjanpitoa, koska 
tasetta ei tarvitse muodostaa. Toi-
mintaa harjoitetaan henkilöyrittäji-
nä, jolloin maatalousyrityksen os-
tolaskut voivat sisältää tuotanto-
toiminnan menojen lisäksi yksityis-
talouden menoja, jotka oikaistaan 
erillisellä laskelmalla jälkikäteen vä-
hennyskelvottomina yritystoimin-
nan tuloksesta. Toisaalta esimer-
kiksi oman auton käyttöön liittyvät 

kulut voidaan vähentää verotetta-
vasta tulosta.

Maatalousosakeyhtiön 
kirjanpitovelvollisuus
Yhtiömuotoinen maatila on aina 
kirjanpitovelvollinen. Maatalous-
yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja ta-
loushallinto byrokratioineen ei eroa 
muista kirjanpitovelvollisista. Yhti-
ön varat ovat aina erillään omis-
tajien varoista. Yhtiöllä ei tulisi ol-
la ostolaskuja, jotka sisältävät yk-
sityistalouden menoa tai yksityista-
louteen liittyvää vähennyskelvoton-
ta osuutta. Osakeyhtiölle muodos-
tetaan myös tase, joka sisältää py-
syvien vastaavien lisäksi mm. tuo-

tantoeläimet ja varaston. Viralli-
nen tilinpäätös laaditaan suorite-
perusteisena, mutta koska verotus 
tapahtuu maatalousverolain mu-
kaan, oikaistaan tilinpäätös vero-
tuksessa maksuperusteiseksi.

Ajantasainen taloustieto 
päätösten perusta
Syksy on välitilinpäätösten aikaa, sillä 
taloudelliseen tulokseen voi vielä vai-
kuttaa. Verotuksessa on hyvä pyrkiä 
mahdollisimman tasaiseen tulojen 
kehitykseen ja välttää suuria tulojen 
tai menojen vaihteluita. Yritysjohdol-
le on ensisijaisen tärkeää ajantasai-
sen ja luotettavan taloustiedon saa-
tavuus. Tämä onnistuu vaivattomas-

ti tilitoimiston tarjoamien nykyaikais-
ten sähköisten työkalujen avulla.

Vallitsevat olosuhteet saattavat 
tuoda haasteita maksuvalmiuteen. 
Tietylle ajalle laadittu budjetti aut-
taa hahmottamaan kulu- ja meno-
rakennetta. Kun kassan tilanne on 
selvillä, on yllättäviinkin muutoksiin 
helpompi varautua. Erityisen tärke-
ää budjetointi on yrityksen toimin-
nan muutostilanteissa.

KIRSI
SAARIKETTU

Talous
Pixabay
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M
aatilan yhtiöittä-
misellä tarkoite-
taan yhtiömuodon 
muuttumista yksi-
tyisestä maatalou-
denharjoittajasta 

tai verotusyhtymästä osakeyhtiök-
si. Yhtiöittämistä suunnittelevan on 
tärkeää ymmärtää näiden yhtiömuo-
tojen ero. Osakeyhtiöt maksavat tu-

loksestaan 20 % tasaveron. Perintei-
sen maatilan tulos jaetaan pääoma-
tuloksi ja progressiivisesti verotet-
tavaksi ansiotuloksi. Tämän vuoksi 
osakeyhtiö voi olla verotuksen kan-
nalta edullisempi ratkaisu, kun tulos 
kasvaa tilalla suureksi. 

Yksityisillä maataloudenharjoit-
tajilla ja verotusyhtymillä varojen 
nosto yrityksestä ei aiheuta veroseu-

Naapuri yhtiöittää
– Pitäisikö meidänkin? 

Suurin osa Suomessa toimivista maatiloista harjoittaa 
maataloutta yksityisinä maatalouden harjoittajina tai 
maatalousyhtyminä. Reilu pari prosenttia maatiloista 
toimii osakeyhtiöinä. Vuosittain kymmenet tilat 
yhtiöittävät toimintansa ja vielä useammat ovat 
kiinnostuneita selvittämään, olisiko yhtiöittäminen 
heidän tilallaan varteen otettava vaihtoehto. 
Yhtiöittäminen ei sovi joka tilalle, siksi sen järkevyyttä 
on tarkasteltava aina tilakohtaisesti. Perusedellytys 
yhtiöittämiselle on kannattava liiketoiminta. 

Maatila Oy

• Osakeyhtiö on osak-
keenomistajistaan 
erillinen oikeushenkilö• Tuloksesta maksetaan 
20 % tasavero• Varojen nosto säännel-
tyä: palkkana, osinko-
na tai osakaslainana• Kirjanpitovelvollinen, 
usein myös tilintarkas-
tusvelvollisuus täyttyy• Hallinnollinen työ: 
yhtiökokous pidettävä 
vähintään kerran 
vuodessa ja lisäksi 
valittava yhtiön 
toiminnasta vastaava 
hallitus.

raamuksia. Osakeyhtiöissä varojen 
nosto yhtiöstä voi tapahtua eri ta-
voin. Perinteisin tapa on nostaa yh-
tiöstä palkkaa, josta maksetaan ve-
roja tavallisen palkansaajan tapaan 
eli progressiivisesti ansiotuloverotuk-
sen mukaisesti. Palkka on yhtiön tu-
loverotuksessa vähennyskelpoista. 
Muita tapoja nostaa varoja yhtiös-
tä ovat osingonjako ja osakaslainat, 
joiden käyttöä ja verotusta ohjaile-
vat omat säädöksensä. Yksityistalou-
teen tarvittava rahamäärä vaikuttaa 
oleellisesti siihen kumpi yhtiömuo-
to sopii tilanteeseen paremmin. Jos 
maatilalta ei ole tarpeen nostaa ra-
haa yksityistalouteen, vaan yrittäjät 
saavat tulonsa muualta esim. palkan 
muodossa, voi osakeyhtiö olla järke-
vä vaihtoehto.

Huolellinen valmistelu
Osakeyhtiöt ovat itsenäisiä oikeus-
henkilöitä, mikä tarkoittaa sitä, et-
tä osakeyhtiö vastaa omista velvoit-
teistaan ja veloistaan. Tämä paran-
taa liiketoiminnan riskienhallintaa 
verrattuna yksityiseen maatalou-

denharjoittajaan, joka vastaa vel-
voitteista henkilökohtaisesti. Käy-
tännössä yrittäjät ovat voineet an-
taa henkilökohtaista omaisuuttaan 
osakeyhtiön lainojen vakuudek-
si, jolloin riskit eivät ole sen osalta 
poistuneet. Osakeyhtiömuotoisessa 
maataloudessa tulee myös hahmot-
taa se, että osakeyhtiön varat ja yk-
sityistalouden varat ovat eri asioita. 
Osakeyhtiö ei voi maksaa yrittäjien 
henkilökohtaisia kuluja, vaan varat 
on nostettava yhtiöstä ensin esim. 
palkkana. 

Yhtiöittäminen prosessina vie ai-
kaa, sillä ennen yhtiöittämispäätös-
tä on syytä tehdä huolelliset esisel-
vitykset. Osakeyhtiö on verotuksel-
lisesti ns. lopullinen yhtiömuoto ja 
sen purkaminen aiheuttaa aina ve-
roseuraamuksia. Asiantuntijoiden 
apua kannattaa hyödyntää yhtiöit-
tämisen suunnittelussa ja toteutta-
misessa. Asiantuntijoita tarvitaan 
myös yhtiöittämisen jälkeen, jot-
ta uudessa yhtiömuodossa opitaan 
toimimaan oikein ja lainsäädännön 
sekä verottajan vaateet huomioiden.

EMMA
KATAJAMÄKI
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Toiminnanjohtaja
Eero Hakala
Puh. 0400 162 445
eero.hakala@proagria.fi Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus

Vesien kunnosta ja 
kunnostamisesta

Piskuisen maakuntamme kaik-
kia vesiä on aikain kuluessa jol-
lain muotoa muuteltu. Yleisen 
hyvän tarkoituksessa valtioval-

ta oli hankkeissa toimijana tai ainakin 
väkevänä taustatukena, eli se rahoitti 
täysimäärisesti, taikka toteutti itse mo-
nen muotoisia vesirakentamishankkei-
ta padoista peruskuivatukseen. Taka-
vuosikymmeninä näiden puuhien usein 
haitallisiakin vaikutuksia vesiympäris-
töjen tilaan pidettiin tavoiteltuihin 
etuihin nähden vähäisinä taikka väis-
tyvinä. Niinpä, ainakin osittain, puu-
hista noista johtuen vedet nuhraantui-
vat, näivettyivät ja jopa pilaantuivat. 

Vuosituhannen vaihteen tienoilla 
tuo asetelma alkoi muuttua eli valtio 
väistyi aktiivisen vesirakentajan roolis-
taan ja yleinen ajatus vesistä muina kuin 
loppusijoituspaikkoina taikka vedenoh-
jailualustoina alkoi muuttua. Vedet eri 
ilmenemismuodoissaan pisarasta valta-
meriin alettiin nähdä -ja nyttemmin yhä 
enenevässä määrin nähdään- olennai-
sena osana elonkehäämme ja sen hyvin-
vointia. Syntyi laaja ajatus säilyttää ve-
sien luonnontila taikka korjata jo aiheu-
tuneita vahinkoja sekä halu auttaa vesi-

ympäristöjä palautumaan luontaiseen 
tilaansa. Niin tämä maailma ja sen ih-
miseläjäin toiminnan tavat ja aatokset 
muuttuvat. Sirkama kerrallaan.

Julkisvalta on muutaman viime vuo-
den ajan tarjonnut järjestyneille kansa-
laisryhmille, niin kuin osakaskunnat ja 
yhdistykset, tiedollista ja taloudellis-
ta pönkää lähivesiensä kohenteluun. 
Pystyyn valtio ei puuhia pääsääntöi-
sesti maksa, mutta tukevan avun sieltä 
voi saada. Hakevan puulaakin talkoo-
muotoinen työ lasketaan osaksi omaa 
rahoitusta. Tämmöiset avustusvarat 
tulevain varalle on laitettu hakuun ja 
hakuaikaa on aina marraskuun lop-
puun saakka. Ympäristöministeriön si-
vuilta (https://ym.fi/virtaavesienhoi-
toon) löytyvät ohjeet ja reunaehdot 
avustusten hakemiseen ja saamiseen. 
Asiaa käsittelevä viranomainen, useim-
miten paikallisen Elyn ympäristötoimi-
ala, edellyttää että kunnostusidea on 
sanoin kuvattu eli sen pitää olla suun-
niteltu. Asioissa semmoisissa neuvo-
jasta voi olla apua. Muutakin tukea 
hankkeille voi saada, vaikkapa säätiö-
muotoisista rahastoista taikka paikal-
lisemmista hankeapparaateista. 

Talvikin tulee, jos on 
tullakseen ja jääkelit    

Muistuttelen jälleen, että jäähän kairanreikää suuremman rei-
än puuhanneen on jollain tapaa muille tuo aukko ilmaista-
va. Rapian metrin jäästä ylenevä keppi ja semmoisen varteen 
kietaistu heijastinteippi toimii varoittavana merkkinä kaikil-

le jäällä kulkeville. Jos tuon aukon alle on asetettu pyydys, on ihan sää-
döksiin kirjattu, että merkkikeppiin, jäänpinnan yläpuolelle, pitää aset-
taa säätä kestävä lappu, jossa on selvästi ilmaistu satimen asettaneen 
nimi ja puhelinnumero. Merkkaamattoman taikka nimettömän pyy-
dyksen voi kalastusta valvova mukaansa kaivella. Satimen semmoisen 
varastointipaikkaa voi paikallisen poliisin toimipaikalta kysellä, jos ei 
lunastusmaksua kavahda.

Siitäkin aina vain ja jatkuvasti porinaa pidän, että tällätkää hyvät 
ihmiset näillä vuosin vesillä liikkuessanne päällenne lämpöisten lisäksi 
kelluttavaa, oli sitten jäitä tai ei. Se ei ole hengelle hupaa eikä kallista-
kaan - puuttuminen voi olla.

Jalot syyskutuiset sekä 
rangaistusseuraamus

Jatkuvasti jaksan toistella sitäkin, että rasvaevällinen taimen on aina 
ja jatkuvasti meidän leveyksillämme rauhoitettu. Virtavesissä ras-
vaevätönkin taimenkala, lohi ja siika syys-marraskuun ajan. Ken va-
hingossa semmoisen kalan, taikka peräti ankeriaan tokeisiinsa saa, 

pitää vesielävä välittömästi vapauttaa ja elementtiinsä palauttaa. Elä-
vänä tai henkitoreissaan, sillä ei ole eroa. Säädösten vastaiseen kalas-
tukseen sortuvalle voi käryn käydessä napsahtaa rikesakon lisäksi perä-
ti rapsakka seuraamusmaksu. 

Visumpia tietoja pyydysmerkinnöistä ja kalojen alamitoista sekä 
rauhoitusajoista ja -alueista on esitetty mm. Kalatalouden Keskusliiton 
ylläpitämillä www.ahven.net -sivuilla tai virallisemmilla metsähallituk-
sen Eräluvat.fi-sivustoilla taikka Elyjen kalastusrajoitus.fi-sivustoilla.

Satu Järvenpää
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Kalastussivustoja: 
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MAUNO KORHONEN
puheenjohtaja

Mauno Korhonen

Tuulessa ja tuiskussa

Kävin Ojat kuntoon -tilaisuudessa Sievin Vääräjoen varrella. Ilmas-
ton lämpenemisestä ei ollut tietoakaan, kun parkkialueelta kävelin 
tapahtumapaikalle. Kova tuuli piiskasi räntää ja vettä metsästysta-
kin huppua vasten, mutta niin vain oli paikalle kuulijoitakin tullut. 

Saatiin tietoa ojituksen ja maaperän rakenteen merkityksestä viljelyyn se-
kä kosteikkojen perustamisesta. Lisäksi oli työnäytös, jossa esiteltiin niit-
tokauhaa, jolla voi perata isompia ojia ilman, että tarvitsee kaivaa maa-
ta. Työ tulee halvemmaksi eikä vesistöihin tule valumia, kun poistetaan ai-
noastaan kasvillisuutta. Toivottavasti yleistyy, sen verran pätevältä vaikut-
ti. Kosteikkojen perustamiseen ja muihin vesistökunnostuksiin saa tukea 
usealtakin taholta, joten osakaskunnat olkaa aktiivisia. Yhteyttä kannat-
taa ottaa Eero Hakalaan ja Anu Ainasojaan (ProAgria) sekä Satu Järven-
päähän (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry).

Kuivattua kalaa
Kävin varulta hakemassa ämpärillisen suppilovahveroita ennen kuin palel-
tuvat. Olen nyt seurannut niiden kuivaamista ja todennut, kuinka ämpäril-
linen mahtuu kuivattuna pieneen purkkiin ja säilyy vuosikausia. Siitä tuli-
kin mieleen, että pitääköhän kuivatusta kalastakin tehdä sellainen trendi-
tuote, jotta ihmiset ryhtyisivät käyttämään kotimaista kalaa. Kuivaus kun 
näyttää olevan yleistä luonnontuotteiden säilönnässä.

Aion sitä itsekin kokeilla suuremmilla saaliilla. Nyt on enää pari katis-
kaa pyynnissä, joten kalan tuloon tulee tauko. Täytyy vaihtelunkin vuoksi 
syödä pakastimesta vähemmäksi syksyn lintusaalista.

Lisää rahaa edistämisvaroihin
Valtion ensi vuoden budjettiin ollaan esittämässä kaksi miljoonaa euroa 
tämänvuotista enemmän kalatalouden edistämisvaroihin. Mitä sillä saa-
daan, sitä en tiedä, mutta viisaasti kohdennettuna voidaan saada aikaan 
paljonkin. Se on kuitenkin selvää, että kala-
talouden rahankäytöstä yhä suurempi osa 
kohdistuu erilaisiin hankkeisiin, joten muka-
na on oltava.

Reseptejä riittää
Itselläni on kymmenisen kappaletta kalaruo-
kakirjoja ja lähes joka lehdestä löytyy kala-
ruokareseptejä. Silti laitan suurimman osan 
kalasta niillä muutamalla tutulla tavalla. To-
ki ne ovat hyviä, mutta ajattelin haastaa it-
seni ja muutkin kokeilemaan rohkeasti uu-
sia reseptejä ja nimenomaan sellaisia, joissa 
hyödynnetään yleisimpiä kotimaisia kaloja. 
Ja itse pyydetyissä kaloissahan on aina sel-
lainen extralisä maussa.

Puron kunnostus- 
talkoot Kaustisella

Kaustisen Näätinkiojan kunnostushankkeen toteutuksesta vastasi Kaustisen osa-
kaskunta yli 20 hengen talkooporukalla. Osakaskuntalaiset ovat havainneet useita 
taimenia uusien kutusoraikkojen lähettyvillä. Toiveissa on, että Näätinkiojan kun-
nostus edesauttaa taimen lisääntymistä alueen vesistöissä.
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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. 
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Eero Hakala Keski-Pohjan-
maan Kalatalouskeskukses-
ta teki Kaustisen Näätin-
kiojalle Ravinneratas-hank-

keen merkeissä purokunnostus-
suunnitelman Aittakallion ja An-
tinpaikan osuuksille. Ensisijaise-
na tarkoituksena oli luontaisesti li-
sääntyvän taimenen elinolosuhtei-
den parantaminen kutusoraikkoja 
ja poikasalueita lisäämällä. Nää-
tinkioja on aikoinaan voimakkaas-
ti perattu. Kunnostushankkeen to-
teutuksesta vastasi Kaustisen osa-
kaskunta yli 20 hengen talkoopo-
rukalla ja se toteutettiin käsivoi-
min. Sorankuljetuksessa oli apuna 
mönkijä peräkärryineen. Kunnos-
tustyössä huomioitiin joen virtau-
makäyttäytyminen. Työt toteutet-
tiin tulvanvaaraa lisäämättä ja ym-
päristön kuivatuskykyä vaaranta-
matta keskittäen kunnostustoimet 
koskialueisiin.

Vesialueen omistajana Kausti-
sen osakaskunta ja uoman varren 
maanomistajat suhtautuivat kun-
nostushankkeeseen hyvin myöntei-
sesti. Osakaskunnan jäsenet ovat 
havainneet useita taimenia uusien 
kutusoraikkojen lähettyvillä. Toi-
veissa on, että Näätinkiojan kun-
nostus edesauttaa taimen lisään-
tymistä alueen vesistöissä.

Tavoitteena 
monimuotoisuus
Eero Hakalan suunnitelmassa uo-
man rakenteellista monimuotoi-

suutta palautettiin kiveämällä kos-
kia ja rakentamalla kutusoraikkoja. 
Ne palauttavat purouomalle tyypil-
lisiä virtaus- ja vesisyvyysolosuhtei-
ta. Kivet muodostavat kaloille suo-
japaikkoja virtaukselta ja saalista-
jilta sekä lisäävät virtaveteen koski- 
ja suvantomaisten alueiden vaihte-
lua. Myös pohjaeläimistön elinolo-
suhteet paranevat kiveämisen myö-
tä, kun puuainesta ja karikkeita pi-
dättyy alueelle. Kunnostettu mo-
nimuotoinen uoma parantaa ve-
sieliöstön elinolosuhteita ja tuot-
taa maisemahyötyjä.

Kutusoraikkoja ja kiveyksiä
Soraikot perustettiin pienpoikas-
alueiksi soveltuvien alueiden yhtey-
teen. Koska kutualueet eivät saa ali-
virtaamillakaan jäädä kuiviksi eivät-
kä talvella jäätyä pohjaan asti, täy-
tyy soraistettavalla kohdalla veden 
virrata ympäri vuoden. Kivien lisäksi 
koskialueille kaivettavat tai jätettä-
vät kuopat lisäävät syvyysvaihteluja 
ja tarjoavat elintilaa myös isommil-
le kaloille. Koskien väliin sijoitettiin 
kuoppia ja suvantoja, sillä pienillä 
virtaamilla ja erityisesti talviaikana 
ne tarjoavat suojaa kaikenikäisille 
kaloille ja muulle vesieliöstölle. Uo-
maan kaatuneet tai kaatuvat puut 
jätetään sinne, koska puustolla on 
vettä suodattava vaikutus ja se li-
sää vesieliöstön tarvitsemaa ravin-
toalustaa.

SATU JÄRVENPÄÄ

Satu Järvenpää
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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

Kenestä vuoden 
2021 keskipohja-
lainen Maa- ja
kotitalousnainen? 
Maa- ja kotitalousnainen toimii 
aktiivisesti järjestössä ja edistää 
valtakunnallisia teemoja omal-
la toiminta-alueellaan. Vuoden 
maa- ja kotitalousnainen on esi-
merkkinä muille. Valinta julkiste-
taan ProAgrian ja MKNn vuosiko-
kouksessa 25.11.2021 Kokkolassa.

Ehdota omaa ehdokastasi 
15.11.2021 mennessä täyttämällä 
nettilomake (www.maajakoti- 
talousnaiset.fi/kp) tai lähetä 
tiedot ehdokkaastasi perustelui-
neen sähköpostilla kirsi.varila@
maajakotitalousnaiset.fi. 

ANU KARHUKORPI
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotitalousnaiset

Kekristä jouluun

K
ekrin ja sadonkorjuun aika al-
kaa olla takana päin ja katseet 
suuntautuvat jo joulun odo-
tukseen ja uuteen vuoteen. 
Olemme saaneet nauttia värik-

käästä syksystä sekä sadonkorjuun an-
timista. Marja- ja sienisato on ollut to-
della runsas, herkkuja on saatu helpos-
ti ruokapöytään. Valtakunnallinen kek- 
rijuhla kokosi maa- ja kotitalousnai-
sia Seinäjoelle, siellä juhlapuheen piti 
Paula Risikko ja tarjolla oli suomalaisia 
syyssadon herkkuja sekä kekriohjelmaa 
kekripukkeineen. 

Kekristä pääsenkin sujuvasti tämän 
vuoden satoihin. Surkeitahan ne olivat 
ja monelle viljelijälle saattaa olla haas-
tavaa selvitä tulevasta talvesta. Eläimil-
le joudutaan nyt hankkimaan ostore-
hua enemmän tai eläinmäärää joudu-
taan pienentämään. Viljatiloilla tulot 
ovat jääneet aika pieniksi. Meidän tilal-
la on ollut tänä vuonna kokeilussa kui-
tuhamppua. Se on kasvanut tosi hyvin, 
sille olosuhteet ovat olleet suotuisat. 
Hamppu korjataan vasta keväällä, jo-
ten on mielenkiintoista seurata, miten 
se selviää talvesta ja miten korjuu aika-

naan onnistuu.
Pikkujoulukausi käynnistyy koh-

ta ja Niinan kurssitarjottimelta löytyy 
uutena kurssina pikkujouluruokakurs-
si. Tässä tuli heti idea meidän oman 
yhdistyksen pikkujoulun viettoon: en-
sin kokkaillaan yhdessä ja sitten nau-
titaan aikaansaannoksista ja jouluises-
ta tunnelmasta. Toivottavasti voimme 
pikkuhiljaa palata normaalimpaan yh-
distystoimintaan. Hyvät käytännöt kan-
nattaa koronavuosista kuitenkin käyt-
töön jättää. 

Mukavaa joulun odotusta!

Varaa nyt piha- 
suunnitelmat ja 
-neuvontakäynnit 
ensi kevättä varten 
Pyydä tarjous:
anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi, 
p. 043 825 4284/Anu

Vietetään
pikkujoulut 
herkkujen

parissa!

Tilaa Niinalta yhdistyksel-
lesi, yrityksellesi tai kaveri-
porukalle pikkujouluruoka-
kurssi pikkujoulujen ohjel-
manumeroksi. Hauskaa yh-
dessä tekemistä ja samalla 
hoituu pikkujoulujen ruo-
kapuoli!

Kysy lisää:

niina.vihela@ 
maajakotitalousnaiset.fi
tai p. 043 825 4281.
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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!

Maaseudun

naisia

Maa- ja kotitalousnaisten Kekri 
– Visiitti ruokaprovinssiin

E
telä- ja Keski-Pohjan-
maan naiset kipusivat sa-
maan veneeseen ja jär-
jestivät valtakunnallisen 
Maa- ja kotitalousnais-
ten kekrijuhlan Seinäjo-

en sydämessä hotelli-ravintola Al-
massa. Osallistujat olivat pääosin 
eteläpohjalaisia muutamalla kes-
kipohjalaisvahvistuksella sävytetty-
nä. Facebook-liven kautta tapahtu-
maan pystyi osallistumaan ympä-
ri Suomea. Perinteisesti kekrillä ei 
tarkkaa päivämäärää ole, vaan se 
on sadonkorjuun valmistumisen ja 
työvuoden päätöksen syksyinen juh-
la. Ensin siis tehdään työt ja sitten 
juhlitaan!

Maa- ja kotitalousnaisten kek-
riä vietettiin kaksi viikkoa. Kokko-
lan Kruununvoudintalolla pidetty 
kekripäivä 2.10. aloitti kekriviikot ja 
erilaiset tapahtumat niin somessa 
kuin eri puolilla maata huipentui-
vat Seinäjoen juhlaan 15.10.2021.

Pääjuhla kansainvälisenä 
maaseudun naisten päivänä
Kekrijuhlan ohjelman aloitti Maa- 
ja kotitalousnaisten Keskuksen pu-
heenjohtaja Mervi Mäki-Neste 
toivottamalla kaikille hyvään kan-
sainvälistä maaseudun naisten 
päivää. Puheessaan Mervi korosti 
maaseudun ja ruuantuottajien ar-
vostusta tänä päivänä. Päivä jatkui 
ProAgria Keskusten terveisillä, jot-
ka toi Keski-Pohjanmaan johtaja 
Ritva-Liisa Nisula. Hän osallistui 
juhlaamme etäyhteyksin suoraan 
KoneAgrian hulinasta Tampereel-
ta. Äänessä olivat myös Maa- ja 
kotitalousnaisten Keskuksen toi-
minnanjohtaja Christell Åström 
sekä maaseutumaiseman ja luon-
nonhoidon kehitysjohtaja Leena 
Lahdenvesi-Korhonen sekä järjes-
töpäällikkö Helena Velin. Helena 
edusti valtakunnallista järjestöä 
juhlassamme aamusta iltaan. Vie-
railevaksi puhujaksi saimme Atri-
alta emolehmätilojen kehityspääl-
likön ja nurmolaisen emännän Su-
sanna Vehkaojan. Susanna kertoi 
pihvilihantuotannosta niin Atrian 
kuin yrittäjänkin näkökulmasta. 
Lopuksi saimme äänestää nimen 
MKNn toiminnanjohtaja Kirsi Va-
rilan nimikkolehmän Kirsikan ensi 
kevään vasikalle.

Elämyksiäkin tiukan 
asian rinnalle
Maittavan lähiruokalounaan jälkeen 
rentouduimme äänimaljamusiikkia 
aistien huopiin kääriytyneinä. Saat-
toi siinä jokunen ottaa pienet nok-
kaunetkin, mutta se oli täysin sal-
littua. Pienen rentoutushetken jäl-
keen palattiin Ruokaprovinssimerkin 
taustoihin sekä Ruokaprovinssistra-
tegia2030 -asioihin kehittämisasian-
tuntija Terhi Välisalon johdolla.

Livelähetys suoraan 
tapahtuman keskeltä
Päivän ohjelma päättyi suoraan live-
lähetykseen, jossa ruoka-asiantunti-
jamme Niina Vihelä ja Asta Asun-
maa (Etelä-Pohjanmaa) kertoivat 
Kekriperinteestä. Samalla maistel-
tiin molempien maakuntien herkku-
ja. Niinalla oli Keski-Pohjanmaalta 
mukana muttia ja nahkiaisia, Astalla 
perinteistä naurisleipää eteläpohja-
laisittain. Mutti maistui eteläpohja-
laisille hyvin ja se lämmitti erityisesti 

toiminnanjohtaja-Kirsin mieltä. Kes-
ki-Pohjanmaalta kotoisin olevan Kir-
sin ehdoton lempiruoka on mutti.

Naisissa on voimaa
Juhlaillallisen avasi Paula Risikko, jo-
ka riensi paikalle suoraan eduskun-
nasta. Paula kertoi meille yhteisölli-
syyden merkityksestä ja yhdessä te-
kemisen tärkeydestä. Naiset ovat pe-
rinteisesti olleet maaseudun kantava 
voima eikä se ole mihinkään muuttu-
nut. Naiset saavat yhteistyöllään ai-
kaiseksi mitä vaan. Paula on itsekin 
maa- ja kotitalousnaisten jäsen. Kan-
sanedustajan tuli häätämään laval-
ta piikatyttö, joka oli etsimässä pes-
tuupaikkaa ilmeisesti Alman ravinto-
lasta. Ohjelmanumero huipentui kek-
ripukin saapumiseen. Iltaohjelmasta 
vastasi kokkolalainen TarinaPortti.

Kekrinä ei saa olla nälkä
Kekrin uskomuksiin kuuluu, ettei ke-
nelläkään ei saa olla kekrinä nälkä. 
Jos nälkää on, tietää se katovuot-

ta. Tämän ohjeen mukaan myös toi-
mimme ja hyvää suomalaista lähi-
ruokaa oli tarjolla säännöllisin vä-
liajoin ja riittävästi. Mikä olisikaan 
ollut parempi tapa viettää kansain-
välistä maaseudun naisten päivää 
kuin syödä hyvin 
hyvässä seurassa 
kekri-hengessä.

Kiitokset kaikil-
le vieraillemme!

KIRSI VARILA

Kekrijuhlan sanavalmiit esiintyjät, vas. Mervi Mäki-Neste, kekripukki, Vilhelmiina-piika ja Paula Risikko. 
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Moni-

muotoisuus

maatilalla

Ilmastonmuutos - uhka ja 
mahdollisuus viljelykasveille

Y
leisesti ilman hiilidiok-
sidipitoisuuden koho-
aminen, kasvukauden 
pidentyminen ja nousu-
johteinen lämpösumma 
tehostavat viljelykasvien 

yhteyttämistä, kasvua ja kehitystä. 
Myös maaperän mikrobit toimivat 
kiihkeämmin ja vapauttavat ravin-
teita nopeammin kasvien käyttöön. 
Lämpötilan kohoamisella on kääntö-
puolensa. Tiedetään, että esimerkik-
si viljojen jyväkoko jää pieneksi, jos 
kasvu tapahtuu liian nopeasti. Jat-
kossa hellejaksojen oletetaan yleisty-
vän ja pidentyvän, jolloin kasvit haih-
dutustoiminnan kiihtyessä altistuvat 
kuivuushaitoille. Toisaalta lämpöti-
lan nousu talvella merkitsee lyhyem-
pää lumiaikaa ja ohkaisempaa lumi-
peitettä. Tämä lisää kuivuus- ja pak-
kasvaurioiden riskiä. Viljelykasvien 
menestymisen kannalta myös rou-
dan väheneminen on haitallista, sil-
lä maan mururakenteen muodostu-
minen häiriintyy. Maaperän ravinne- 
ja vesitalouden muuttuminen edel-
lyttää viljelykasveilta parempaa so-
peutumiskykyä.  

Sademäärä lisääntyy
Mikäli sateet osuvat peltoviljelyn kan-
nalta optimaaliseen ajankohtaan, 
satotulos paranee. Äärevät sääolot 
– pitkät kuivuusjaksot, rankkasateet 
ja tulvat – lisäävät peltoviljelyn ongel-
mia. Kuivuus kasvukaudella hanka-
loittaa viljelykasvien kehitystä, mut-
ta myös rankkasateet ovat tuhoavia. 
Sadon laatu kärsii liian kosteista syys-
säistä ja syyskylvöt häiriintyvät. Liika 
märkyys ja jatkuvat sateet vaaranta-
vat viljelymaan kunnon ja rakenteen. 
Pellon viljavuus heikkenee rankka-
sateiden huuhtoessa ravinteita pois 
pelloilta. Voimakkaat tulvat voivat 
pahimmillaan estää koko viljelyn.

Uusia mahdollisuuksia 
viljelykasvien valintaan
Ilmastonmuutoksen myötä sa-
toisammat lajit parantavat sadon-
lisäyspotentiaalia. Viljelylajisto ja 
-kierrot monipuolistuvat -myös eri-
koiskasvit saattavat pärjätä. Laajem-
pi kasvivalikoima vahvistaa kasvusto-
jen sopeutumiskykyä ilmastonmuu-

toshaasteisiin. Uudet viljelylajikkeet 
merkitsevät myös uhkia, sillä niiden 
myötä ennen tuntemattomat kasvin-
tuhoojat voivat saada jalansijaa. Pi-
demmät kasvukaudet ja leudommat 
talvet parantavat kasvitautien ja -tu-
holaisten elinmahdollisuuksia. Kesän 
aikana ehtii kehittyä aiempaa use-
ampia tuholaissukupolvia. Toisaal-
ta myös luontaisten torjujien me-
nestymismahdollisuudet voivat hei-
ketä. Tämä tarkoittaa käytännössä 
tuholaisten ja torjujien dynamiikan 
ja elinkiertojen vaihtelua. Tuholaiset 
voivat siis olla aktiivisia eri aikaan 
kuin sen tyypilliset torjujat. Viljelijän 
on oltava entistä valppaampi tark-
kailu- ja torjuntatoimissaan.  

Tulevaisuuden muutoksiin 
voi varautua valinnoilla
Maan hyvän kasvukunnon varmista-
minen, vedenkäytön tehostaminen, 
pellon jatkuva kasvipeitteisyys sekä 
useampien sopeutumiskykyisten laji-
en ja lajikkeiden ottaminen viljelykier-
toon ovat tehokkaita sopeuttamistoi-
mia. Jatkossa tietyn panoksen, kuten 

lannoitteen, lisääminen ei toimi enää 
riskinhallintakeinona. Sen sijaan tuli-
si varmistaa sellaiset tuotantotavat ja 
-järjestelmät, joiden avulla uhkaavia 
sääoloja vastaan suojautuminen voi 
onnistua. Merkittävimpien sääriskien 
aiheuttamien haittojen ennakointi se-
kä nopea palautumiskyky mahdolli-
sista satotappiois-
ta varmistavat vil-
jelyn onnistumisen 
jatkossa. 

ANU AINASOJA

Ilmastonmuutoksen ennustetaan sekä 
haittaavan että hyödyntävän viljelyä. 
Kasvien menestymistä määrittävät lähinnä 
lämpötilan ja vesitalouden vaihtelut sekä 
onnistuminen lajivalinnassa. Tilannetta 
hankaloittaa se, että olosuhteiden tarkka 
ennakoiminen on lähes mahdotonta. 

Ritva-Liisa Nisula


