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Kevättä kohti 
tulevaisuutta tehden
maataloutta ovat koetelleet Venäjän pakotteet, tuotta-
jahintojen alenemiset, tukien maksuviiveet ja taloudelli-
nen alakulo. Vaikka eurot eivät laskemalla lisäänny, tar-
kalla talousseurannalla ja tilakokonaisuuden johtamisel-
la on suuri merkitys tulevan vuoden kannalta. Tilinpäätök-
sen analysointi, kasvukauteen liittyvien tekemisten valinta 
ja suunnittelu, investointien järkevä mitoitus ja ajoitus, tu-
ki- ja rahoitusmahdollisuuksien optimointi ja riskien arvi-
ointi sekä niihin varautuminen antavat puitteet tulevalle 
kasvukaudelle.

Tänä vuonna ProAgria kiinnittää erityistä huomiota 
maatilojen taloushaasteiden ratkaisemiseen ja tulevaisuu-
teen ohjaavien kehityspolkujen löytämiseen. ProAgrian 
pienryhmissä haetaan eväitä kotieläin- ja kasvitilojen joh-
tamiseen, asiantuntijatiimit ovat apuna talouden tasapai-

nottamisessa, investointien suunnittelussa, omistajanvaih-
doksissa ja muussa yritystoiminnan kehittämisessä. Tu-
levaisuuden tekeminen näkyy jokapäiväisen asiantuntija-
työmme lisäsi Viskuri-hankkeen uusiin yhteistyömuotoihin 
kannustavassa toiminnassa. 

Tilojen omat päätökset ja toimenpiteet vaikuttavat 
suoraan maatalousyrityksen kannattavuuteen. Tilan joh-
taminen, tuotannon tehokkuus sekä kustannusten ja ta-
louden hallinta ovat keskeisiä menestystekijöitä. ProAgria 
on tilojen tukena tuotantotalouden suunnittelussa ja seu-
rannassa, johtamisessa, talouden hallinnassa ja liiketoi-
minnan tulevaisuuden suunnan valinnassa. on ollut jo lä-
hes 220 vuotta -ja on tänäkin vuonna.

Sopivia kelejä ja tulevaisuuden uskoa tällekin kasvu-
kaudelle.ritva-Liisa Nisula

johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa

KAsvinsuojeluruisKujen testAuKset 

Paikka Aika testauspaikka
Kalajoki 30.5. klo 9.00-15.45 Hankkija
himanka 31.5. klo 8.30-12.00 urheiluhallin piha
Kalajoki 31.5. klo 12.45-15.15 Tyngän mylly
Kannus 3.6. klo 12.15-15.30 maaseutuopisto, konehallin edusta
lohtaja 7.6. klo 8.15-12.00 JmT Koskela (K-maatalouden piha)
Kälviä 7.6. klo 12.30-15.30 ST1-huoltoasema, keskusta
sievi 10.6. klo 9.15-12.00 Ns-talo, Sievinkylä
sievi 10.6. klo 12.30-15.00 Hankkija
halsua 13.6. klo 9.30-11.00 Isokarhu
Perho 13.6. klo 12.15-14.15 Perhon mol, konehallin edusta
Kaustinen 16.6. klo 9.15-13.15 Hankkija
ullava 16.6. klo 13.45-14.15 monitoimitalon piha, rahkonen 
ullava 16.6. klo 14.40-15.30 m-market Lukkari
veteli 17.6. klo 9.15-11.00 Seo
veteli 17.6. klo 11.45-13.00 räyringin tanssilavan piha
veteli 17.6. klo 13.45-14.45 Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
reisjärvi 20.6. klo 9.45-13.45 ent. TVH-varikko, keskusta
sievi 20.6. klo 14.30-15.00 Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
toholampi 21.6. klo 9.15-12.15 JmT Koskela (K-maatalouden piha)
lestijärvi 21.6. klo 13.00-14.15 ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha

Kasvinsuojeluruiskun testauksen unohtaneiden ruiskut testataan 22.6. ja 23.6. 
Hintaan lisätään matkakustannukset. Pakottavissa tapauksissa (testaus vanhen-
tunut) voidaan sopia erillinen tilakäynti. Lisätietoja Jouni Huhtalalta, 
puh. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, puh. 044 521 2210.

KAsvinsuojeluKoulutuKset jA -tutKinnot 
lohtaja, pe 29.4.2016, klo 10-14, Lohtaja-talo (Alaviirteentie 4B), 
mahtuu 35 hlöä
Kannus, pe 3.6.2016, klo 10-14, kaupungintalo (Asematie 1) mahtuu 50 hlöä
Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.proagria.fi/kp 
g Tapahtumat tai sähköpostilla kirsi.saarikettu@proagria.fi tai 
puh. 043 825 4280 viimeistään 7 työpäivää ennen tapahtuman ajankohtaa. 

Maa- ja kotitalousnaisten toiMinta 

sievi, Hygieniatesti ti 26.4. klo 15, kunnantalon valtuustosali
Perho, Voileipäkakkukurssi, pe 8.4. klo18.30, jatkuu la 9.4. klo 10, Perhon ylä-
koulun opetuskeittiö 
Kinnula, Voileipäkakkukurssi, ti 12.4. klo 17.30, yläkoulun opetuskeittiö
lestijärvi, Voileipäkakkukurssi, ke 13.4. klo 17.30, yläkoulun opetuskeittiö
veteli, Voileipäkakkukurssi, to 14.4. klo 18.30, jatkuu pe 15.4. klo 18.30, Pulk-
kisen Ns-talo
lohtaja, Arkiruokakurssi, ti 19.4. klo 18.30, seurakuntakoti
halsua, Voileipäkakkukurssi, la 23.4. klo 10, yläkoulun opetuskeittiö 
veteli, Täytekakkukurssi (Kuorruta ja koristele), ke 27.4. klo 18.30, jatkuu to 28.4. 
klo 18.30, Pulkkisen Ns-talo

Kruununvoudintalolla (Kaarlelankatu 43, Kokkoa) tapahtuu 
omat avaimet -kesäteatterinäytelmä maaseudun naisten elämästä ke 27.7. klo 
18.30, su 31.7. klo 16, ke 3.8. klo 18.30 sekä su 7.8. klo 16.

maa- ja kotitalousnaisten kursseista lisätietoja Seija Varilalta, p. 0400 137 899 
maa- ja kotitalousnaisten tapahtumista lisätietoja Johanna Hylkilältä, p. 040 1664 434
Kruununvoudintalon tapahtumista lisätietoja Auli Saukolta, p. 043 8254 281

Tapahtumakalenteri
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Puheenjohtaja

Traktorimarssin tunnelmissa
Kohti kevättä mennään, talven selkä on jälleen taittunut. 

Tuntuu että viljelijöidenkin selkä on alkanut taittua. Tunnelma maatalousväestön keskuudessa on 
pettynyt. Helsinkiin suuntautunut traktorimarssi oli aiheellinen. oli hieno huomata, että marssi sai suo-
malaisten silmissä hyvän vastaanoton ja paljon ymmärtämystä viljelijöiden ongelmiin. Nyt olisi toivot-
tavaa, että ymmärtämys ei jäisi pelkästään juhlapuheisiin, vaan alettaisiin hakea keinoja, joilla viljelijöi-
den ahdinkoa voidaan auttaa.

on kohtuullista odottaa viljelijätukien maksamista ajallaan, kun ottaa huomioon sen, että jos vilje-
lijä ei toimi päivälleen asetettujen ehtojen mukaisesti, siitä seuraa ankarat tukileikkaukset. olisi reilua, 
että säännöt olisivat samat puolin ja toisin. on todella ahdistavaa, kun tukia saadakseen joutuu sitou-
tumaan aina vain monimutkaisempiin ja tiukempiin säädöksiin, joita täytyy tarkasti noudattaa. Valitet-
tavasti tuntuu siltä, että säädöksiä säätäessä ei ole ymmärretty mitä vaikeuksia niistä seuraa -tai sitten 
ei halutakaan ymmärtää.

Verotuksellisilla keinoilla valtio pystyisi auttamaan viljelijöitä tukalassa tilanteessa, vaikka tuottaja-
hinnat ovat se tärkein lenkki, jolla tuottajien taloutta saadaan käännettyä pa-
rempaan kuntoon. Toivottavasti elintarviketeollisuus ja kauppa heräävät ym-
märtämään tilanteen vakavuuden. elintarviketuotannon säilyminen Suomessa 
myös tulevina vuosina on koko ruokaketjun asia.

Kevät koittaa ja uusien tukihakemuksien jättö lähestyy. Kannattaa ottaa 
yhteyttä ProAgrian asiantuntijoihin ja etsiä yhdessä tilalle parhaiten sopivia 
ratkaisuja.

Jyrki Halonen
ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksen puheenjohtaja
maatalousyrittäjä, naudanlihan tuottaja, reisjärvi

KesKi-Pohjanmaan 
maanviljelysseuran säätiön 

aPurahat

Keski-Pohjanmaan maanviljelysseuran 
Säätiö myöntää apurahoja opiskelijoil-
le, jotka edistävät opinnäytetyöllään tai 
muutoin opinnoissaan keskipohjalais-
ta maataloutta tai sen lähellä olevia elin-
keinoja (mm. käsityöala, koti- ja puutar-
hatalous sekä kalatalous) tai suorittavat 
harjoitteluaan em. alojen edistämisorga-
nisaatioissa.

Apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. 
Vapaamuotoiset hakemukset, joihin lii-
tetään ansioluettelo ja apurahan käyttö-
suunnitelma osoitetaan Keski-Pohjanmaan 
maanviljelysseuran Säätiölle, osoite risti-
rannankatu 1, 67100 Kokkola tai s-postil-
la osoitteella tapio.kurki@anvianet.fi. Lisä-
tietoja antaa Tapio Kurki p. 0400 661561. 

Meidät tavoitat
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 
Puhelin 040 521 1735  •  etunimi.sukunimi@proagria.fi  
www.proagria.fi/kp  •  Toimisto avoinna 9.00-15.00

Hallinto 
Johtaja ritva-Liisa Nisula 040 5849 550
Kehityspäällikkö Juha Hämäläinen 0400 126 335
Pohjoisen alueen palvelupäällikkö Juha Nivala 040 8610 641
eteläisen alueen palvelupäällikkö Anna-riitta Leinonen  0400 168 647
Talouspäällikkö Irene raivio  040 1846 502
Viestijä ritva Karri (laskutus, viestintä, järjestö) 040 5234 113
Taloussihteeri Saila Sulonen (laskutus, ostoreskontra) 040 5443 460

Maaseutuneuvonnan asiantuntijapalvelut
Tuotosseuranta
 elina Järvenoja 0400 260 575
 Salme Asiala 040 5234 124
 Armi Hotakainen (perhevapaalla) 
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-minna Lassila  0400 644 261
 Kirsi Leppikorpi (mittalaitteiden testaus, robotti-
 näyttenotto) 0400 367 656
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
 Aulikki Yli-Jylhä (tuotosseurantatietojen tallennus) 050 5968 502
energianeuvonta Jari Tikkanen 0400 162 147
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 0400 723 288
Kasvinsuojeluruiskujen testaus Jouni Huhtala ja 040 5123 703
Jarmo Karhula 044 5212 210
Kasvinviljelyneuvonta, kasvinsuojelukoulutukset, 
myös peruna ja muut erikoiskasvit Sirkku Koskela 0400 137 124
Kasvinviljelyn talous elina Finnilä  043 8254 283
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-riitta Leinonen 0400 168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta 
 milla Alanco 040 706 0558
 Sini Hakomäki 043 825 0526
Luonnonmukainen tuotanto, eu-tukineuvonta 
 Jari Tikkanen  0400 162 147
 Seija roimela 040 847 9740
maatilojen kehityskeskustelut 
 Sari Hihnala 0400 974 165
 Liisa Koskela  050 5120 615
maatilojen talousneuvonta
 Heikki ojala 040 5342 166
 Teemu Kinnunen  043 8254 279
 Juha Nivala 040 8610 641
  Jouni Huhtala 040 5123 703
Nurmikasvituotanto Jari Vierimaa  040 7433 290
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta, ProAgria Lihaosaamiskeskus
 Ari Nopanen 0400 432 582
 maija Yliaho 040 529 0832
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703

Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Liisa Koskela 050 5120 615
 Taina Kulla 0400 723 288
Yritys- ja talousneuvonta erkki Laide 0400 137 169
Yritysjohtaminen ja laatuasiat Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 0400 137 124
 Jari Tikkanen 0400 162 147
 Jaana Höglund  043 8254 284

kalatalouskeskus
Kalatalousneuvonta eero Hakala 0400 162 445

Maa- ja kotitalousnaiset 
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Toiminnanjohtaja Johanna Hylkilä 040 1964 434
Kotitalousneuvonta ja -koulutus, hygieniatestaukset ja
malo-luokitukset, järjestötyö Seija Varila 0400 137 899
Kruunuvoudintalo, tapahtumien ruokapalvelut, Auli Saukko  043 8254 281
Ympäristöpalvelut Jaana Höglund  043 8254 284

Rakennussuunnittelu
Palvelupäällikkö Timo Korpela 040 596 4032

tilitoiMistopalvelut
Sievin tilitoimisto 
 maija-Leena eerikkilä 040 5216 416
 Seija roimela 040 847 9740
Kaustisen tilitoimisto
 Helena Hohenthal 040 847 9908
 mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-maria Saarikettu  043 8254 280
reisjärven tilipalvelut Teemu Kinnunen 043 8254 279

Ruokinnan oHjaus- ja tuotannon  
oHjauspalvelut kotieläintiloille
Halsua, Perho, Veteli Sari Harju 040 5234 114
Perho, Halsua Pekka Polso 040 5234 112
Veteli, Kaustinen Helena Keto 040 5234 115
Kaustinen, Kälviä Sirpa Kaskela 0500 862 695
Himanka, Kannus, Lohtaja, Kälviä Taina Kulla 0400 723 288
Kalajoki, Sievi Aulikki Yli-Jylhä 050 5968 502
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä Jarmo Karhula 044 5212 210
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi Armi Hotakainen (perhevapaalla) 
Toholampi, Ullava, Reisjärvi Salme Asiala 040 5234 124
Kälviä, Kannus, Lohtaja, Reisjärvi Sari Hihnala 0400 974 165
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Kalajoki, Sievi Leena Hanni (perhevapaalla) 
Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi elina Järvenoja 0400 260 575
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi Sonja Kuronen 043 825 4282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 523 4116
Perho, Veteli, Kaustinen, Kokkola Tiina Kivelä  040 684 5111
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Ilpo ja Tiina Wennströmin tilalla Toholammin 
Sykäräisissä on vuonna 2009 valmistunut kahden lypsy-
robotin navetta, jossa on 135 lehmää. Nuorta karjaa on 
115 päätä. Tilan keskituotos on reilu 10 000 kg vuodessa. 
Tilalla toimitaan yrittäjämäisesti ja kustannustehokkaas-
ti. Isäntäväki on ollut ennen maatalousyrittäjiksi siirty-
mistään palkkatyössä muissa ammateissa. Aikaisempaa 
työkokemusta Ilpo ja Tiina hyödyntävät maatalousyrittä-
jän ammatissaan. Tulevaisuutta suunnitellaan aktiivises-
ti ja laajakatseisesti.

Tilalla on peltoa oma, vuokra- ja sopimustuotanto 
yhteenlaskettuna 151 ha. Peltoala riittää hyvin nykyisen 
lypsy- ja nuorkarjan ruokkimiseen. Tilalla suunnitellaan 
tuotannon laajentamista 270 lehmän yksikköön. Har-
kinnassa on myös biokaasulaitosinvestointi. Tilan pel-
topinta-alan nykyinen tuotto ei riitä suunnitellun eläin-
määrän rehuomavaraisuuden turvaamiseen. rehuntuo-
tanto on pelloilta saatava huippukorkeaksi, jolloin myös 
rehun tuotantokustannukset saadaan kustannustehok-
kaaksi tuotettua maitokiloa kohden. 

Tilan pelloilla edellytykset satotason nostoon ovat hy-
vät. Peltolohkojen peruskuntoon on panostettu salaojit-
tamalla ja peltolohkojen muotoiluun on käytetty paljon 
työtä. Panostukset alkavat näkyä kasvulohkojen tuotan-
topotentiaalissa. Lohkojen sijainti ja kulkuyhteydet ovat 

tilalla myös erinomaisesti suunniteltu. Kasvulohkoilla sa-
totasojen nostamiseen on hyvät mahdollisuudet pitkä-
jänteisen ja jatkuvan kehitystyön tuloksena. 

Ilpo Wennströmin mielestä nurmipaketti oli hyvä ta-
pa kartoittaa tilalla nurmen tuotantomahdollisuuksia. – 
Kasvustokäynti asiantuntijan kanssa avasi uusia ajatuk-
sia nurmentuotannon kehittämiseen, sanoo isäntä. uu-
distukset saattavat olla pieniä asioita tai oivalluksia, mut-
ta niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia tuotannon ke-
hittämiseen, esimerkiksi täydennyskylvöseoksen tarkempi 
pohtiminen. – Yhdessä miettiminen ja maailman paranta-
minen on antoisampaa kuin yksinään suunnittelu. maa-
talousyrittäjänä sokaistuu helposti omiin kaavoihinsa ja 
töihinsä, useamman ihmisen näkemys tilan kehittämises-
sä tuo uusia näkökantoja yrittämiseen, toteaa Ilpo Wenn-
ström. Kasvustokäynnin käytännönläheinen neuvonta ja 
opastaminen on Ilpon mielestä mieluisa toimintatapa. 

Jari Vierimaa
Nurmituotannon asiantuntija

Wennströmeillä avarakatseinen 
asenne yrittämiseen ja uusien 
tuotantotapojen kokeilemiseen

Kasvi

Nurmikasvustot ovat kotieläintilan 
tärkeimpiä tuotantokasveja. Nurmi-
kasvustojen määrällä ja laadulla on 
merkittävä vaikutus tilan taloudel-
liseen kannattavuuteen. rehuntuo-
tannon onnistuminen vaikuttaa suo-
raan eläinten ruokintaan ja sen myö-
tä ruokintakustannuksiin ja maitoti-
liin euroina. 

Nurmikasvustojen havainnointi 
on osa kotieläinten ruokinnan suun-
nittelua. Kasvuaikaisesta ja säännöl-
lisestä havainnoinnista on hyötyä, 
kun suunnitellaan tilan rehuntuotan-
toa ja peltojen peruskunnostuksia. 
Kasvustokäyntien ja niitä seurannei-
den suunnitelmien toteutuminen on 
maidon tuotosseurannan ohella pit-
käjännitteistä toimintaa, jonka hyö-
dyt ja tulokset vaikuttavat useamman 
vuoden kuluessa. 

Rehuntuotannon  
alkukartoitus

rehuntuotannon kehittäminen kan-
nattaa aloittaa tilan rehuntuotannon 
alkukartoituksella. Sopiva työkalu on 
ProAgrian säilörehukartoitus, jolla 
selvitetään tilan rehuntuotanto toi-
mivuus. Nurmituotannon ja ruokin-
nan suunnitteluun on käytettävissä 
useita tila- ja ruokintatyypeittäin ja-
oteltuja ruokinnan ja nurmentuotan-
non palvelupaketteja, joihin liittyy ai-
na pelloilla tehtäviä kasvustokäynte-

jä. Nurmipaketit voidaan myös rää-
tälöidä tilan tarpeita vastaavaksi, esi-
merkiksi luomutuotannon kehittä-
mistä ajatellen. 

Kasvustohavaintojen perusteella 
asiantuntijan on helppo laatia tilal-
le rehuntuotantoa tukeva viljelysuun-
nitelma, jolloin pelloilta saadaan pa-
ras mahdollinen rehu tilan ruokinnan 
kehittämiseen. Viljelysuunnittelua ei 
tehdä tarkastajalle, vaan tarkoituk-
sena on saada tilalle paras taloudel-
linen hyöty. 

Kasvustokäynnistä havainto-
raportti toimenpiteineen
Nurmikasvustokäynneillä asiantun-
tija käy tilanväen kanssa havainnoi-
massa peltolohkojen peruskunnon. 
Samalla katsotaan kasvuston tiheyt-
tä, nurmiseoksia ja eri-ikäisten nur-
mikasvulohkojen sadon määrää. Pro-
Agrian asiantuntijolla on havainnoin-
tiin tarkoitettuja työkaluja, jolla voi-
daan mitata esimerkiksi maaperän 
tiivistymistä tai nurmilohkojen sato-
määriä. Havaintokäynnin perusteella 
asiantuntija tekee tilalle havaintora-
portin, jossa huomioidaan tilan nur-
mituotannon sekä kasvulohkojen pe-
ruskunnostuksen toimenpiteet. Ha-
vaintoraportista löytyvät myös nur-
mituotannon kehittämisehdotukset 
tilan toiveita ja eläinten ruokintaa 
vastaavaksi. Parhaimpaan tulokseen 

päästään, kun tilan nurmituotannon 
kehittämisessä tehdään pitkäjännit-
teistä yhteistyötä tilan työntekijöiden 
sekä ruokinnanohjauksesta vastaa-
van asiantuntijan kanssa. Havainto-
raportti on oivallinen peruskartoitus 
nurmituotannon ja eläinten ruokin-
nan kehittämiselle, varsinkin kun sii-
hen liitetään seuraavina kasvukausi-
na tehtäviä erillisiä kasvustokäynte-
jä sekä viljelysuunnittelu viljelykierto-
suunnitelmineen. 

Jari Vierimaa

NuRMIKasvusToT KuNTooN

oNKo Ruoho 
aIdaN TaKaNa 
vIhReäMPää?

sari harju

maidontuotannon  
asiantuntija 

040 523 4114 
sari.harju@proagria.fi

Siinä tapauksessa 
ota yhteys ProAgrian 
kasvinviljelyn asian-
tuntijoihin!

sirkku Koskela

Kasvintuotannon  
ja ympäristöasioiden 

erityisasiantuntija 
0400 137 124

sirkku.koskela@proagria.fi
 

Pekka Polso

maidontuotannon 
asiantuntija

040 523 4112
pekka.polso@proagria.fi

taina Kulla

maidontuotannon 
asiantuntija 

0400 723 288 
taina.kulla@proagria.fi

elina Finnilä

Kasvituotannon ja 
talouden asiantuntija

043 825 4283
elina.finnila@proagria.fi

jari vierimaa

Nurmiasiantuntija 
040 743 3290 

jari.vierimaa@proagria.fi

Pyydä asiantuntijaasi suun-
nittelemaan viljelysuunni-

telmaasi eläinten ruokintaa 
parhaiten vastaava nurmi-

kasvusto- ja ympäristötuen 
lannoitusmaksimia parhai-

ten hyväksikäyttävä lannoi-
tussuunnitelma, näin saat 

maksamastasi viljelysuunni-
telmasta parhaimman talou-

dellisen hyödyn myös ruo-
kintakustannusten säästönä.

Kuva: Anna-riitta Leinonen
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!
Ilpo ja Tiina Wennströmin 
tilalla Toholammin 
Sykäräisissä kartoitettiin 
viime kesänä nurmi-
toimintapaketin avulla 
tilan nurmentuotannon 
nykytilaa ja tulevia 
kehitystoimenpiteitä. 

saToTasoN NosTolla
TuoTaNToKusTaNNuKseT 
KuRIIN

Panostaminen korkeaan satotasoon ja laa-
tuun kannattaa, sillä se tehostaa toimintaa 
ja mahdollistaa merkittävät säästöt karjan 
ruokinnassa. Keskimäärin säilörehunurmen 
satotaso Suomessa on ollut 6 054 kg ka/
ha, vaikka pelloista olisi mahdollista kor-
jata merkittävästi korkeampia nurmisatoja 
tinkimättä laadusta.

Yli 10 tn ka/ha keskisadon saavuttaneil-
la tiloilla otetaan keskimäärin kolminker-
tainen määrä säilörehuanalyysejä muihin 
verrattuna. Korkeimman satoluokan tiloilla 
myös maidon keskituotos on keskimääräis-
tä korkeampi. Viljelykiertoa nopeuttamalla 
ja täydennyskylvöllä on varmistettu kasvus-
totiheys myös viimeisen satovuoden nur-
milla. Lannoituksessa huomioidaan maan 
kasvukunto ja kasvustoissa kasvavien kas-
vien vaikutus. Tasapainoinen lannoitus var-
mistetaan käyttämällä syväjuurisia kasveja 
sekä analysoimalla ravinteiden ottoa myös 
kivennäisanalyyseistä.

Tiesitkö?

Kuva: Anna-riitta Leinonen
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Paikka  Aika  testauspaikka
Kalajoki  30.5. klo 9.00-15.45  Hankkija
Himanka  31.5. klo 8.30-12.00  urheiluhallin piha
Kalajoki  31.5. klo 12.45-15.15  Tyngän mylly
Kannus  3.6. klo 12.15-15.30  maaseutuopisto, konehallin edusta
Lohtaja  7.6. klo 8.15-12.00  JmT Koskela (K-maatalouden piha)
Kälviä  7.6. klo 12.30-15.30  ST1-huoltoasema, keskusta
Sievi  10.6. klo 9.15-12.00  Ns-talo, Sievinkylä
Sievi  10.6. klo 12.30-15.00  Hankkija
Halsua  13.6. klo 9.30-11.00  Isokarhu
Perho  13.6. klo 12.15-14.15  Perhon mol, konehallin edusta
Kaustinen  16.6. klo 9.15-13.15  Hankkija
ullava  16.6. klo 13.45-14.15  monitoimitalon piha, rahkonen 
ullava  16.6. klo 14.40-15.30  m-market Lukkari
Veteli  17.6. klo 9.15-11.00  Seo
Veteli  17.6. klo 11.45-13.00  räyringin tanssilavan piha, räyrinki
Veteli  17.6. klo 13.45-14.45  Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
reisjärvi  20.6. klo 9.45-13.45  ent. TVH-varikko, keskusta
Sievi  20.6. klo 14.30-15.00  Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Toholampi  21.6. klo 9.15-12.15  JmT Koskela (K-maatalouden piha)
Lestijärvi  21.6. klo 13.00-14.15  ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha

Kasvinsuojeluruiskun testauksen unohtaneiden ruiskut testataan 22.6. ja 
23.6. Hintaan lisätään matkakus-tannukset. Pakottavissa tapauksissa (testa-
us vanhentunut) voidaan sopia erillinen tilakäynti.

Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pestynä ja siinä tulee olla 200 
litraa vettä. Testaajalla on mukana suuttimia ja yleisimpiä varaosia ruiskuihin. 
mukana myös edullisia tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkärkiä ja triplet-
runkoja. ruiskun testaamisen hinta on 140 € (alv 0 %). Lisätietoja Jouni Huh-
talalta, puh. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, puh. 044 521 2210.

Kasvinsuojeluruiskujen testaukset 2016

Proagria Keski-Pohjanmaan
Kasvinsuojelukoulutukset 
ja -tutkinnot keväällä 2016

Koulutus alkaa klo 10 ja tenttitilaisuus klo 13. Tilaisuuksiin il-
moittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.proagria.fi/kp 
g Tapahtumat tai sähköpostilla kirsi.saarikettu@proagria.fi tai 
puh. 043 825 4280 viimeistään 7 työpäivää ennen tapahtuman 
ajankohtaa. 

Koulutuksen ja tutkinnon hinta tarjoiluineen yhteensä 90 €/hlö, 
sis. alv. 24 %. maksu käteisellä tai pankkikortilla. 

Tutkintotentin materiaali on luettavissa osoitteessa: 
www.tukes.fi/kasvinsuojelu.

lohtAjA, pe 29.4.2016, klo 10–14, Lohtaja-talo 
(Alaviirteentie 4B), mahtuu 35 hlöä

KAnnus, pe 3.6.2016, klo 10–14, kaupungintalo 
(Asematie 1) mahtuu 50 hlöä

HYÖDYNNÄ 
YMPÄRISTÖSOPIMUSTA  
LUONNON JA  
MAISEMAN HOIDOSSA

SUUNNITTELUPALVELU
Maastokäynti
• Alueiden laajuuden määrittely
• Kohteen ja arvojen määrittely
• Kohteen hoitotoimien määrittely 

Hoitosuunnitelma
• Kohteen kuvaus
• Hoidon tavoitteet ja vaikutukset ympäristöön
• Hoito-ohjeet lohkokohtaisesti ja aikataulu
• Sijainti- ja suunnitelmakartat

Opastus hakemuksen täyttämiseen.

Lisäpalvelut:
•  Neuvo 2020: Maisema- ja luontokohteiden
 kartoitus ja neuvonta
•  Pienryhmäneuvonta
•  Naapuritilojen yhteissuunnitelmat

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin!

Tilallasi voi olla mahdollisuuksia ympäristösopimuk- 
seen, joka koskee perinnebiotooppien ja muiden 
luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoa. Suunnit-
telukäynnillä yhdessä asiantuntijan kanssa selviävät 
sopimukseen haettavat kohteet ja oikeat hoito- 
toimenpiteet sekä hoitokirjan pitäminen.

”Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maise- 
man hoito” – ympäristösopimus voidaan tehdä mm.  
perinnebiotoopeista, luonnonlaitumista, reunavyö-
hykkeistä, metsäsaarekkeista, muinaismuistokoh- 
teista ja maaseudun kulttuuriperinnön hoitamisesta. 

Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi.  
Sopimusalueiden hoidon tulee perustua etukäteen 
tehtyyn suunnitelmaan. Hoidettavan lohkon tulee 
olla vähintään 0,05 ha ja koko sopimusalueen  
yhteensä vähintään 0,3 ha. 

Sopimuksia haetaan jättämällä sopimushakemus- 
lomake liitteineen ELY-keskukseen viimeistään  
päätukihaun viimeisenä jättöpäivänä 15.6. 

www.maajakotitalousnaiset.fi/maisema

Maiseman ja luonnonhoidon asiantuntijamme edistä- 
vät avoimen kulttuurimaiseman hoitoa sekä luonnon  
monimuotoisuuden säilymistä. Toimimme osana  
ProAgria keskuksia. Yhteystiedot nettisivuiltamme.

Jaana Höglund
maisema- ja ympäristöasiantuntija
p. 043 8254 284
jaana.hoglund@maajakotitalousnaiset.fi

MAA- JA  
KOTITALOUSNAISET
maisemapalvelut

SUUNNITTELUPALVELU
Maastokäynti
• Alueiden laajuuden määrittely
• Kohteen ja arvojen määrittely
• Kohteen hoitotoimien määrittely
Hoitosuunnitelma
• Kohteen kuvaus
• Hoidon tavoitteet ja vaikutukset ympäristöön
• Hoito-ohjeet lohkokohtaisesti ja aikataulu
• Sijainti- ja suunnitelmakartat
Opastus hakemuksen täyttämiseen.
Lisäpalvelut:
• Neuvo 2020: Maisema- ja luontokohteiden kartoitus ja neuvonta
• Pienryhmäneuvonta
• Naapuritilojen yhteissuunnitelmat

Tilallasi voi olla mahdollisuuksia ympäristösopimukseen,
joka koskee perinnebiotooppien ja muiden luonnon monimuo-
toisuuskohteiden hoitoa. Suunnittelukäynnillä yhdessä asian-
tuntijan kanssa selviävät sopimukseen haettavat kohteet ja oi-
keat hoitotoimenpiteet sekä hoitokirjan pitäminen.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin!
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Kasvi

Muista viljely- ja 
viljelykiertosuunnitelma

Moni viljelijä 
kysyy, mitä 
hyötyä?
Hyvin tehdyn viljelysuunnitelman pe-
rusteella on helppo hankkia lannoit-
teet ja siemenet sekä muut kasvin-
tuotantoon kohdistuvat ostopanok-
set. mikäli teetät viljelysuunnitelmasi 
asiantuntijalla, pyydä suunnitelmaasi 
peltolohkoille parhaiten sopivat sie-
menet, nurmikasvusto- tai kokovilja-
säilörehuseokset. myös viljelykierto-
suunnitelma kannattaa suunnitella 
hyvin, jolloin se hyödyttää tilaa myös 
taloudellisesti.

Viljelykiertosuunnitelma kannat-
taa tehdä viljelysuunnittelun yhtey-
dessä. ProAgrian asiantuntijat teke-
vät viljelykiertosuunnitelmia Wisu-
ohjelmalla. Viljelykiertosuunnitel-
ma on ns. aiesuunnitelma ja sitä tar-
kennetaan vuosittain tehtävän vilje-
lysuunnitelman yhteydessä. Alkupe-
räinen kiertosuunnitelma toimite-
taan kunnan maaseutuviranomaisel-
le viimeistään 30.4.2016. Sen jälkeen 
suunnitelmaan tulevia muutoksia ei 
tarvitse ilmoittaa kunnan maaseu-
tuviranomaiselle, riittää että ne kir-
jataan pelkästään viljelykiertosuun-
nitelmaan. Viljelykiertosuunnitelma 
kannattaa toimittaa maaseutuviran-
omaiselle ruuhkan välttämiseksi en-
nen kevään tukihakua.

viljelykiertosuunnitelma  
tilan tarpeista 

Kiertosuunnitelma edesauttaa pel-
tolohkojen suunnitelmallista vilje-
lyä. Varsinkin kotieläintiloilla rehun 

tarvetta voidaan suunnitella ja en-
nakoida pitemmällä aikavälillä. Vilje-
lykasvien valintaan ja ostopanosten 
hankintaan pystytään varautumaan 
hyvissä ajoin. Peltojen peruskunnos-
tustarpeet ja ajankohdat pystytään 
suunnittelemaan etukäteen niin, et-
tä niistä olisi mahdollisimman vähän 
haittaa tilan tuotannolle. Suunnitel-
maan voidaan kirjata myös salaoji-
en huuhtelut, jankkuroinnit tai kal-
kitukset niin, että ne ovat kirjallises-
ti muistissa ja siten myös helppo to-
teuttaa oikeana viljelyvuotena. Vilje-
lykierron suunnittelussa kannattaa 
ottaa huomioon myös lohkojen si-
jainti. Wisun karttaohjelman pohjal-
ta suunnitelma laaditaan niin, että 
samalla suunnalla olevien peltoloh-
kojen kasvituotanto yhtenäistetään, 
jolloin peltolohkojen ja tilakeskuksen 
välinen kuljetusliikenne vähenee pie-
nentäen polttoainekustannuksia. 

Viljelykiertosuunnitelmasta on 
hyötyä myös tukiehtojen täyttymisen 
seurannassa. esimerkiksi kahden vil-
jelykasvin vaatimus ja 75 %:n pää-
kasviosuus viljelykasveista on asia, jo-
ka kannattaa ottaa huomioon kier-
tosuunnitelmaa laadittaessa.

Jari Vierimaa
Nurmituotannon 
asiantuntija



8  ProAgria Keski-Pohjanmaa   Numero 2/2016 

Kotieläin

Tilalla utareterveyteen on panostettu 
jo vuosien ajan, työ on kannattanut ja tuottaa 
nyt tulosta. Jalostuksessa on kiinnitetty huomio-
ta utarerakenteeseen ja se on karjassa hyvä. Kroo-
nikkosoluttajat ja aureuslehmät laitetaan teuraak-
si, myös valuttajat karsitaan. Aika kovassakin mai-
dossa olevat saavat lähteä, jos hoitoennuste ei ole 
hyvä. – Akuutit tulehdukset hoidetaan heti eikä nii-
den kanssa jäädä odottelemaan, kertoo matti Kos-
ki. Isäntäväki on laskenut, että eläinlääkärikulut, 
lääkekustannukset ja lisätyö sekä riski tartuttaa 
tulehdus muihin on niin suuri, että tuottava eläin 
kannattaa poistaa, jos se ei parane hyvin. utaretu-
lehdus ei ole tilan lehmien poiston yleisin syy, vaan 
suurin osa poistoista on suunniteltua karsintaa.

Kertakäyttöiset lypsyliinat 

Navetassa on selkeät rutiinit, työt tehdään aina sa-
malla tavalla. – Jos töissä oikaisee, niin kohta hom-
maa riittää monin verroin, kertoo Leena Koski. 
Koskella Leena hoitaa lypsyn ja matti ruokkii eläi-
met. Leena on käyttänyt jo vuosia kertakäyttöisiä 
lypsyliinoja. Käyttökokemus niistä on hyvä ja lypsy-
liinojen pyykkäys on jäänyt historiaan. Tilalla suo-
sitaan märkälujapaperia, koska ne ovat pehmei-
tä, pyyhkivät hyvin ja kestävät kastelun. Varsinai-

set kertakäyttölypsyliinat ovat Leenan kokemuksen 
mukaan liian kovia. Paperirulla kulkee lypsykiskon 
ämpäritelineessä ja paperit on helppo hävittää. 
matti on laskenut papereiden kuluja. – märkäluja-
paperi ei tule sen kalliimmaksi kuin tavalliset liinat. 
Niitä varten pitää olla pesukone, pesuainetta ja pe-
susta tulee vielä työtäkin, ja pitäähän liinat uusia 
aika ajoin, isäntä toteaa.

solutesti poikineille

Leena Koski pitää tarkasti lypsyjärjestyksestä kiin-
ni. Solutesti tehdään aina poikineille ennen tank-
kiin lypsyä, muuten testiä ei säännönmukaisesti 
tehdä. – Aina kun herää epäily, että lehmä soluttaa 
tai soluluku kasvaa, silloin testataan, kertoo emän-
tä. Vedinkastolle tilalla ei ole ollut tarvetta. Poiki-
neille käytetään tarvittaessa lämmittäviä liniment-
tejä, ja laidunkauden alussa aurinkosuojarasva on 
käytössä vähän aikaa. utareliivejä käytetään jonkin 
aikaa ennen ja jälkeen poikimisen niille eläimille, 
jotka vaikuttavat kankeajalkaisilta. – Ne suojaavat 
aika hyvin polkemilta ja pitävät utareita puhtaam-
pina, sanoo Leena Koski. 

Parret puhtaaksi

Koskella eläimet ovat puhtaita. – Parret puhdis-
tetaan visuun, se on työlästä mutta se kannattaa, 
kertoo matti Koski. Parret kolataan puhtaiksi etu-
jalkoja myöten aina ennen lypsyä, mitään kuiva-
desinfiointiaineita ei ole tarvinnut käyttää. Lypsyn 
jälkeen parret kuivitetaan reilusti kutterinpurulla. 
– Purua kuluu paljon. Vaikka puru maksaa, se tie-
naa itsensä eläinten terveydessä takaisin, matti to-
teaa. reilun kuivituksen ansiosta lehmillä ei han-
kaumia näy. 

eläinten puhtaana pysymiseen vaikuttaa myös 
rehun määrä. Jos lehmillä on reilusti rehua edes-
sään helposti saatavilla, niiden ei tarvitse kontata 
ja kurkotella, ja parret pysyvät huomattavasti puh-
taampina. Jos pöydällä ei ole matille rehua puhdis-
tettavaksi, siitä tietää että lehmät eivät ole saaneet 
rehua tarpeeksi ja Leenalla on paljon enemmän 
pestävää utareissa. osalla lehmistä on ritilät lan-
takourujen päällä, yksikään lehmä ei makaa lanta-
kourussa. myös ritilät kolataan huolella vähintään 
kaksi kertaa päivässä. Jos soluttanut lehmä vaihtaa 
paikkaa, ei uutta eläintä laiteta parteen ennen kuin 
parsi on puhdistettu ja desinfioitu.

Raikas navettailma 

Koskella ilmanvaihto uusittiin 10 vuotta sitten. Sil-
loin navetalle laitettiin anturit, jotka vertaavat ul-
ko- ja sisälämpötiloja ja ennakoivat ulkolämpöti-
lan mukaan ilmanvaihtoa. Navetan sisälämpö on 
säädetty 13 asteeseen. – Korvausilmaa pitää navet-
taan saada tasaisesti ja paljon. Korvausilma-aukot 
jäävät usein säätämättä, jos ne ovat käsikäytöllä, 
toteaa matti. Navetan ilmastointiin Kosket ovat 
olleet tyytyväisiä. – Navetassa pitää pintojen pysyä 
kuivina. Kun betoni ja ikkunat ovat kuivat, on il-
manvaihto riittävä, sanoo isäntä. Turhaa kosteut-
ta navettaan ei tuoda sulattamalla rehua pöydäl-
lä. matti Koski pyrkii tekemään rehun niin kuivana, 
ettei sitä tarvitse sulatella. rehu saa kuivaa pellol-
la niiton jälkeen seuraavaan päivään, jolloin se kar-
hotetaan ja paalataan. – Niittäessä ei multaa tar-
vi rapata mukaan, matti sanoo. Jos rehua pakkas-
kaudella pitää sulattaa, se tehdään välivarastossa 
ja navettaan tuodaan rehua vain sen verran mitä 
eläimille jaetaan. Näin navettailmaan ei turhaan 
tuoda ylimääräistä haittaa. 

siisteyttä ennakoimalla

Kosken navetassa siisteydestä pidetään huolta niin 
lehmän etu- kuin takapäässäkin. Jokapäiväisten 
puhdistusten pitää sujua helposti, silloin ne tu-
lee tehtyä huolella. ruokintapöydälle on asennet-
tu pinnoitelevy 5–6 vuotta sitten. Levy on kestänyt 
hyvin ja pöytä on helppo puhdistaa. Kosteutta ja 
likaa kerääviä kohtia ei pöydällä ole. Samoin parsi-
mattojen pinta pysyy helposti puhdistettavana ta-
saisella pinnalla. Asennusvaiheessa mattojen väliin 
jätettiin 1,5–2 cm rako. Lehmä on niin painava, et-
tä matto laajenee aina. Kokonaan kiinni toisissaan 
oleviin mattoihin tulee lynkkyjä, jotka vaikeuttavat 
parren puhdistusta ja kuivana pitämistä. Kesäisin 
kun lehmät ovat laitumella, matti käy parsimatot 
läpi ja tekee tarvittaessa mattopuukolla lisää ra-
koa mattojen väliin. Työrutiinit, tarkkuus, vaivatto-
muus ja ennakointi taitavat olla Kosken tilan me-
nestyksen salaisuus.

Sari Hihnala
maidontuotannon asiantuntija

Työrutiinit, tarkkuus 
ja vaivattomuus 
Kosken tilan salaisuus
leena ja matti Kosken karja lohtajan Koskenkylässä on hyvätuottoinen ja terve. 

Kolme viimeisintä vuotta karjan solut ovat olleet alle 100 000 ja kuuden viimeisimmän 

vuoden aikana korkein soluluku on ollut 107 000. selitys ei piile sivuun lypsetyssä maidossa, 

sillä muutoksia meijerimaitoprosentissa ei ole. sivuun lypsetään vain vasikoiden maidot. 

Leena Koski on käyttänyt jo vuosia kertakäyttöisiä 
lypsyliinoja. Märkälujapaperirulla kulkee lypsykiskon 
ämpäritelineessä ja paperit on helppo hävittää.

Kuva: Sari Hihnala
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Leena ja Matti 
Kosken navetassa

 Lohtajalla 
työrutiineja 

noudatetaan ja 
työtä helpotetaan 

ennakoimalla ja 
huolellisuudella.

Kuva: Sari Hihnala

Tiesitkö?

hyvä laIduNKIeRTo
· aloitus kun laidunnurmi n. 10-15 cm
· laidunasteen nurmen tavoitekorkeus syöttöön tulevalta alalta n. 25-40 cm, satotaso 2 500-3 500 kg ka/ha
· mittakehikosta apua satotason arviointiin
· puhdistusniitot heti syötön jälkeen kun korsiintunutta kasvustoa esiintyy
· laitumen jälkikasvukyky heikkenee, jos se syötetään reilusti alle 10 cm:iin
· lehmä syö laidunnurmea tunnissa noin 1 kg ka, kun laidunta on riittävästi tarjolla
· korjuuaikanäyte kivennäisanalyysillä tarjoaa tietoa ravintoarvoista sekä lehmien että nurmen kannalta
· matka juomavesipisteelle mieluiten alle 250 m, painevesijärjestelmä helpottaa isojen karjojen työmäärää.
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Jari ja lea Kovasin ovat 
isännöineet Lean kotitilaa vuodesta 
1997. Tätä ennen molemmat ehti-
vät olla pitkään muualla töissä. Nyt 
arkea tilalla pyörittää Jari poikansa 
Juha-matin kanssa ja Lea käy töissä 
tilan ulkopuolella. Vuonna 1999 ra-
kennettiin 60 lehmän pihatto, johon 
myöhemmin hankittiin lypsyrobotti. 
– Asemalypsyssä niska, hartiat ja kyy-
närpäät joutuivat koetukselle, vaik-
ka meillä säädettävä ja automatisoi-
tu asema olikin. Lypsyrobotin myötä 
fyysinen rasitus on vähentynyt ja ai-
kaa jää enemmän lehmien tarkkai-
luun, Jari Kovasin kertoo. 

Kovasimen lypsyrobotti on ollut 
toiminnassa puolitoista vuotta. Jarin 
mukaan siirtyminen asemalypsystä 

automaattilypsyyn sujui ongelmitta 
ja lehmät tottuivat uuteen järjestel-
mään nopeasti. Tila teki tietoisen va-
linnan, kun ei hankkinut omaa robo-
tin näytteenottolaatikkoa, vaan vuok-
raa ProAgrian laitetta. maitonäyttei-
den otto on ulkoistettu kokonaan 
tuotosseurannan teknisille asiantun-
tijoille. – mietimme myös näytteenot-
tolaatikon ostamista muutaman ti-
lan kanssa yhdessä. Yhteinen näyt-
teenottolaatikko olisi silti ollut kallis 
investointi ja itselle olisi jäänyt lisäksi 
laitteen huolto, pesu ja säilytys, Ko-
vasin summaa.

Tilanväen mukaan ProAgrian 
näytteenottopalvelu on toiminut 
erittäin hyvin. – Näytteenotto hoituu 
meille yksinkertaisesti, vaivattomasti 

Kälviäläinen Kipon tila vuokraa ProAgrian näytteenottolaitetta ja maitonäytteiden 
otto on ulkoistettu tuotosseurannan teknisille asiantuntijoille. – Tilalla mietittiin 
myös näytteenottolaatikon yhteishankintaa, mutta se todettiin kalliiksi investoinniksi 
ja laitteen huolto, pesu ja säilytys olisi pitänyt hoitaa itse, kertoo tilan isäntä Jari 
Kovasin.

Kovasimet tyytyväisiä

Kotieläin

Näytteenotto-
palvelu tekee 
koelypsystä 
yksinkertaisen, 
vaivattoman 
ja helpon

ja helposti, Jari kertoo. jonna-Minna 
lassila soittaa edellisellä viikolla var-
mistaakseen näytteenoton ajankoh-
dan, tulee kiinnittämään näytteen-
ottolaatikon sovittuna päivänä ja ir-
rottaa sen seuraavana. Lisäksi Jonna-
minna lähettää maitotiedot robotil-
ta. – Homma toimii näin parhaiten, 
Jari tiivistää.

Tilalla hyödynnetään tuotosseu-
rannasta saatavia raportteja mah-
dollisimman paljon. Tuloksia käyte-
tään johtamisen työkaluna ja ruokin-
nan suunnittelun pohjana. maidon-
tuotannon asiantuntija sari hihnala 
suunnittelee tilalle eläinten ruokintaa 
tuotosseurantatuloksia hyödyntäen. 
Viime vuosi olikin tilalla todella hy-

vä ja karjan keskituotos nousi 10 400 
kiloon. Juha-matti on tilalla vakitui-
sesti töissä ja hän vastaa pitkälti ro-
botin tietokoneen hallinnasta. – ro-
botilta saa paljon tietoa, mutta sitä 
on niin paljon, ettei kaikkea itse ehdi 
edes käydä läpi, Jari kertoo. erityises-
ti lypsyrobotin solulaskurit ja aktiivi-
suusmittarit ovat tilanväen mielestä 
hyviä työkaluja ja ne ovatkin päivit-
täisessä käytössä. 

elina Järvenoja
maidontuotannon 
asiantuntija

Pari vuotta käytössä ollut lypsyrobotti lypsää

hyvin tuloksin kuusikymmenpäistä lypsykarjaa 

Kälviällä Kipon tilalla. Tuotosseurantanäytteiden 

otto on ulkoistettu Proagrian teknisille 

asiantuntijoille.

säilöntäAine estää maitonäytettä pilaantumasta vain silloin, kun 
sitä on riittävästi ja se on hyvin sekoittunut maitoon. Kun näyte alkaa 
pilaantua, sen pH laskee. maitonäytteen pH:n muuttuminen voi vai-
kuttaa pitoisuuksiin, vaikka näyte ei olisikaan vielä silmin nähden pi-
laantunut.

Huolehdi siis maitonäytteiden sekoittamisesta mahdollisimman 
pian näytteenoton jälkeen. erityisen tärkeää tämä on muistaa lypsy-
robotin näytteenotossa, jossa pikarit seisovat näytteenottolaitteessa 
useita tunteja, jopa yön yli vaihtelevissa lämpötiloissa.

Tiesitkö?

Kuva: elina Järvenoja
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Kuva: elina Järvenoja

eläintiedot 
Minun Maatilani -ohjelmistossa
Vuodenvaihteessa käyttöönotetussa minun maatilani -nettiohjelmistossa 
eläintiedot ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Tietoja ei tarvit-
se enää erikseen hakea tai lähettää, koska ne tallentuvat suoraan rekisteriin. 
Tarjolla olevista moduuleista voi koota itselleen sopivimman kokonaisuuden.

ohjelmisto toimii yleisimmillä päätelaitteilla ja selaimilla, mukaan luki-
en Linux- ja mac-ympäristöt. Selaus onnistuu myös älypuhelimella tai table-
tilla, eikä erillistä mobiilisovellusta tarvita. ohjelmaversio on aina uusin, jo-
ten päivityksestä ei tarvitse huolehtia. myös varmuuskopiointi hoituu auto-
maattisesti. 

ohjelmiston käyttöä helpottamaan on tehty useita opasvideoita, joita 
kannattaa hyödyntää. Ne löytyvät minun maatilani -sivuston yläpalkin ky-
symysmerkin alta sekä nettisivulta.

entiset PC-ohjelmat Ammu, elmer ja Pihvi ovat käytettävissä vuoden 
2016 uuden ohjelmiston rinnalla. Samoin myös mobiAmmu, mobiPihvi se-
kä Webelmer.

lisätietoa Minun Maatilani -ohjelmasta sekä linkki opasvideoihin 
löytyy osoitteesta www.mloy.fi/fi/minunmaatilani.

Tieto liikkuu lypsyrobottien 
ja tietojärjestelmien välillä
Pohjoismainen Nordic CDX-tiedonsiirtostandardi ja rajapintapalvelu kaikil-
le navetanhallintaohjelmistoille mahdollistaa maatilojen ja tuotosseuran-
nan välisen tiedonsiirtoon. Laitevalmistajille ratkaisu tarjoaa yhden rajapin-
nan tietojen siirtoon kaikissa Pohjoismaissa. maatilayrittäjän näkökulmas-
ta tiedon hallinta ja hyödyntäminen maatilan johtamiseen on aiempaa au-
tomaattisempaa ja helpompaa. Tiedon määrän kasvaessa sujuvan tiedon-
siirron merkitys korostuu.

Kustannustehokas ja toimiva ratkaisu kaikille toimijoille
NCDX-projektissa on ratkaistu maatilayrittäjien, tuotosseurannan ja tek-
nologiatoimittajien yhteinen ongelma: miten siirtää tietoa lypsyrobottien ja 
lypsyasemien sekä maatilan ja tuotosseurannan tietojärjestelmien välillä no-
peammin, helpommin ja kustannustehokkaammin. 

Nordic CDX:n (NCDX) ovat yhdessä kehittäneet Suomen (ProAgria ja 
Faba), ruotsin (Växa Sverige), Tanskan (Seges) ja Norjan (Tine) keskeiset 
tuotosseuranta- ja jalostusorganisaatiot. mukana ovat olleet myös Delaval, 
Lely, SAC ja GeA. NCDX-rajapintapalvelun ja -tiedonsiirtostandardin tek-
nisestä kehityksestä vastaa ProAgria maatalouden Laskentakeskus oy, jo-
ka myös vastaa rajapintapalvelun teknisestä tarjoamisesta pohjoismaisesti.

Navettateknologiatoimittajille NCDX tarjoaa yhden yhteisen rajapinta-
palvelun ja standardin, jotka ovat toteutettu moderneilla verkkoteknologi-
oilla. NCDX-rajapintapalvelua ja -standardia on mahdollista helposti laa-
jentaa ja kehittää vastaamaan myös tulevaisuuden uusiin tiedonsiirtotarpei-
siin. NCDX-palvelu otetaan ensimmäisenä käyttöön Suomessa. 

uusi sovellus 
esikoodatuille 
maitonäyte-
pikareille
esikoodattujen maitonäytepikarien käyt-
töön tarkoitetusta NäyteLinkki-ohjelmasta 
ilmestyy kesällä mobiilisovellus. 

Sovelluksen avulla lehmän tiedot voi-
daan yhdistää viivakoodiin älypuhelimel-
la tai tabletilla ja lähettää suoraan tuotos-
seurannan tietokantaan. Kännykkäsovellus 
kulkee helposti mukana ja soveltuu käytet-

täväksi lypsyn lomassa. Palveluun kirjaudutaan 
ProAgria verkkopalvelun tunnuksilla. ohjelma ha-
kee tietokannasta karjatunnuksella lypsyssä olevat 
lehmät. Viivakoodi luetaan halutulle eläimelle pu-
helimen kameralla. myös tiineystestin valinta on 
mahdollista. Tiedot voi lähettää tietokantaan yk-
sitellen tai haluamissaan erissä.

Sovellus toimii Android- ja Windows-järjestel-
millä. ohjelma tulee ladattavaksi sovelluskaupas-
ta. Windows-käyttäjällä on oltava vähintään ver-
sio 8.1. Viivakoodin luku edellyttää lisäksi toimi-
vaa puhelimen kameraa. Sovellus on maksuton 
tuotosseurannan asiakkaille. ohjelma on kevään 
ajan testikäytössä ja se esitellään yleisölle okra-
maatalousnäyttelyssä oripäässä 6.-9.7.2016.

siemennystietoja tarvitaan!
Hedelmällisyydellä on suuri vaikutus yrityksen talouteen. Jotta voi vaivatto-
masti hyödyntää hedelmällisyyden tunnuslukuja hedelmällisyyden kehittä-
misessä, kannattaa siemennystiedot tallentaa tietokantaan. Tuotosseuran-
nan ohjesäännön mukaan tuotosseurantatilan on pidettävä kirjaa siemen-
nyksistä, mutta niiden lähettäminen tietokantaan on vapaaehtoista.

Tallentamalla tilakohtaiset hedelmällisyystavoitteet Tilakunnon vuosi-
vertailuun, saa ne näkyviin kausiraportissa, jolloin vertailu toteutuneeseen 
on helppoa koelypsyn jälkeen.

Siemennystiedot lähettämällä saa työlistat poikimisista, tiineystarkistet-
tavista, umpeen panoista sekä tulevaisuudessa automaattisen tiineystestien 
tilausmahdollisuuden. Ammun raporttien kautta hedelmällisyyden kehittä-
miseen on tarjolla paljon työkaluja. 

maitoyrityksen budjetoinnin pohjaksi tarvitaan tietoa maitomääristä ja 
tuloista. Jotta eläinmäärät ja maitomäärä voidaan ennustaa oikein, tarvi-
taan tieto siemennyksistä. myös investointien suunnittelussa tarvitaan ajan-
tasaiset siemennystiedot.

Tuotosseurannan raporteissa on paljon hedelmällisyyden tunnuslukuja 
kehittämiseen pohjaksi. Hedelmällisyys on lehmien toiseksi yleisin poiston 
syy, hiehoilla yleisin. Siemennystietoja tarvitaan myös hedelmällisyyden seu-
rantaan jalostuksen kautta. 

NäyteLinkin 
mobiili-
versio 
käyttöön 
kesällä.

å

4dBarn tehostaa robotti-
navetan työajan käyttöä
ProAgria oulu ja Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta ovat perustaneet vuo-
denvaihteessa uuden yrityksen, 4dBarn oy:n. Yritys haluaa tehostaa jo toi-
mivien ja suunnitteilla olevien robottinavetoiden työajan käyttöä, lisätä 
tuottavaa työtä ja poistaa esteitä.

Kun suunnitteluun osallistuvat alusta lähtien yrittäjät ja asiantuntija-
verkosto sekä hyödynnetään hyvät käytännöt maailmalta, saadaan uuteen 
robottinavettaan toimiva pohja- ja porttiratkaisu. Yrittäjän työtä tukevat 
muun muassa navetan käyttöohjeet ja päivän lukujärjestys. Vasikkalan il-
manvaihdon suunnittelu ja parantaminen ovat myös 4dBarn oy:n keskei-
siä palveluja. 

4dBarn tarjoaa kertaluonteisia palveluja, joiden jälkeen kehittämistoi-
mia jatkavat ProAgrian paikalliset asiantuntijat ja verkostot. Yritys tähtää 
myös yhteistyöhön kansainvälisissä verkostoissa, sillä vastaavanlaista palve-
lua ei ole tällä hetkellä tarjolla Suomessa eikä maailmalla.

          www.4dbarn.com➽

sivun jutut 
koonnut 
Kirsi leppikorpi
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eteläkankaan maitotilalla 
on tehostettu navetan sisäisiä proses-
seja vuodesta 2014. Tulokset näky-
vät maitotilan tunnusluvuissa ja ta-
loudessa. meijeriin menevä maito-
määrä on kasvanut 300 000 litralla. 
eteläkankaan yrittäjät jussi ja Perttu 
tunkkari päättivät vuoden 2014 alus-
sa, että tehoja pitää saada enemmän 
ihmisistä, lehmistä, koneista ja vuon-
na 2010 rakennetusta navetasta. Ti-
lalla on seitsemän työntekijää. Tavoit-
teena oli parempi taloudellinen tu-
los. Keskituotostavoitteeksi asetettiin  
10 000 kg ja päivittäisen lypsetyn 
maitomäärän tavoite lehmää koh-
ti oli vähintään 30 kg. Yrittäjät hah-
mottivat kaksi keskeistä parantami-
sen kohdetta navetan toiminnassa: 
ruokinta ja työn tehokkuus. ruokin-
taprosessissa keskityttiin seoksen te-
kemiseen ja aikaistettiin rehun jakoa. 
Lypsyssä siirryttiin kolmeen lypsyker-
taan. – ”Kolmivuorotyöhön” siirtymi-
nen oli iso muutos, mutta se kan-
natti tehdä, kertoo Perttu Tunkkari. 
Kolme lypsykertaa päivässä on vaa-
tinut uudet työjärjestelyt, jotka toi-
mivat hyvin. – ulkoistimme myös hie-
honkasvatuksen ja nyt pystymme kes-
kittymään lehmiin ja vasikoihin, Jussi 
Tunkkari sanoo. Viime vuonna tuo-
tosseurannan tuloksien mukaan leh-
mien keskituotos oli 9 922 kg ja eKm 
10 623 kg. 

Kehityskohteista keskustel-
laan avoimin mielin 

eteläkankaan maitotilan yrittäjät 
ovat hyödyntäneet ProAgrian asian-
tuntijapalveluita ja asiantuntijatiimiä 
tuotantoprosessien tehostamisessa. 
Tuotosraportit käydään näytteenot-
totulosten valmistuttua ja rekisteri-
tietojen päivitysten jälkeen läpi asian-
tuntijan kanssa joka kuukausi. Leh-
mäkohtaiset päivä- ja vuosituotok-
set, utareterveys, hedelmällisyys ja tii-
nehtyminen seurataan ja poistettavat 
eläimet listataan. Tilan väelle tärkeitä 
kuukausittain seurattavia tuotanto-
talouden tunnuslukuja ovat keski- ja 
ensikkotuotoksen lisäksi poikimaväli, 
hiehon keskipoikimaikä ja keskipoi-
kimakerta. ensikkotuotos on nous-
sut 6 990 kilosta 8 980 kiloon. Am-
mattitaitoisen hiehonkasvattajan työ 
näkyy tuotoksessa, ja nuorkarjapro-

sessin onnistuminen on tärkeä osa 
keskituotoksen kasvua. Vuonna 2015 
poikimaväli oli 397 pv ja keskipoi-
kimakerta 2,54. Lehmien kestävyyt-
tä on saatu nostettua parantamalla 
olosuhteita ja tarkentamalla hoitoa.

Riittävästi aikaa  
ruokinnan seurantaan

ruokinnan ohjaus KasvuPlus -pal-
velussa ProAgrian asiantuntija tekee 
lehmä- ja ruokintahavainnot kuukau-
sittain. Navettakäynneillä löytyy pu-
heeksi otettavia asioita olosuhteis-
ta ja ruokinnasta. ruokintaproses-
sin tarkastelussa huomioidaan myös 
työntekijöiden työn tuloksia. Karja-
kompassin ruokinnan seurannan päi-
välaskelma tehdään joka kuukausi 
ja tarvittaessa päivitetään ruokinta-
suunnitelma rehuanalyysien mukai-
seksi. Päivälaskelma antaa ruokinnan 
onnistumisesta faktatietoa ja tunnus-
lukujen avulla päästään käsiksi ruo-
kinnassa muutosta vaativiin asioihin. 
ruokinnan seurannassa tärkeitä tun-
nuslukuja ovat rehun kokonaissyönti, 
energia- ja valkuaispitoisuus, säilöre-
hun syönti-indeksi, rehun hyötysuh-
de, väkirehu-%, maitotuotto-rehu-
kustannus sekä ostorehukustannus. 
– olemme asettaneet keskituotosta-
voitteessa rajaksi 8 000 kg ja rajan 
alittajat raakataan hiehoja lukuun 
ottamatta pois, kertoo tilanväki.

Ruokinta perustuu  
täysseosruokintaan

Kaikki eteläkankaan lypsävät lehmät 
syövät samaa seosta, joka sisältää 
kaikki rehuaineet. Jokainen lehmän 
syömä suupala tulisi olla samanlai-
nen, jotta tuotanto pysyisi tasaisena 
ja lehmät terveenä. Lypsävien lehmi-
en edessä tuore ape on aamulla klo 
5-6 aikaan, kun ensimmäiset lehmät 
tulevat lypsyltä. Seoksen tekemiseen 
liittyvät hidasteet poistettiin. Trakto-
ri ja muut työkoneet odottavat val-
miina appeen tekoa varten ja työnte-
kijän työpäivä alkaa tuntia aikaisem-
min. Lypsäville apetta tehdään kak-
si annosta ja jaetaan kerran päivässä 
aamulla. – Päivittäin pidetään kirjan-
pitoa appeeseen laitetuista rehumää-
ristä ja syömättä jääneestä rehus-
ta. rehun määrää pitää säätää ko-

Perttu ja Jussi Tunkkari: 

Ilman tunnuslukuja 
tuotannon kehittäminen 
on arpomista
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Kotieläin

ko ajan, jotta ruokintapöytä ei pääse 
tyhjäksi eikä jätettä kerry liikaa, ker-
too Perttu Tunkkari. Tärkein seurat-
tava mittari on päivittäinen maito-
määrä. ravintosisällöltään tasapai-
noisella ja hyvin sekoitetulla appeel-
la lehmien tuotos on tasainen eivät-
kä maitomäärät heilahtele ruokinta-
vaihteluiden takia.

lypsyn tehostaminen vaatii 
työntekijöiden sitouttamista

Perttu Tunkkarin mukaan kolmeen 
lypsykertaan siirtyminen vaatii erit-
täin hyvät järjestelyt. Tavoitteena 
on, että ilta- ja aamuvuoro ei tuli-

si kellekään peräkkäin. Tilan seitse-
mästä työntekijästä lypsyssä on ai-
na kaksi työntekijää kerrallaan. Yk-
si työvuoro kestää neljä tuntia. Aa-
mulypsy on klo 6, päivälypsy klo 14 
ja iltalypsy klo 21. Perttu Tunkkarin 
mukaan kolmeen lypsykertaan siirty-
minen oli iso ajatuksellinen muutos, 
sillä navettaan on lähdettävä klo 
21 jälkeen. Lantakäytävien ja par-
sien puhdistus tehdään kolme ker-
taa päivässä lypsytyön tahdissa. Ti-
hennetty lypsy aktivoi lehmiä syö-
mään enemmän. rehu jaetaan ker-
ran päivässä, mutta rehua siirretään 
eläinten ulottuville useamman ker-
ran päivässä. muu hoitotyö tehdään 

päivävuorossa. Kolme lypsykertaa 
näkyy myös maitotuotoksessa. 

Tulosta syntyy
Yrittäjien ennakkoluuloton asenne, 
tavoitteiden asettaminen riittävän 
korkealle, rohkeus muutoksen läpi-
vientiin ja työntekijöiden sitouttami-
nen toimintaan ovat tuottaneet tu-
losta. Perttu Tunkkarin mukaan mai-
tomäärän kasvattaminen ei ihan vie-
lä riittänyt paikkaamaan maidonhin-
nan alenemisesta syntynyttä lovea. 
Tilan tunnuslukujen paraneminen on 
kuitenkin vienyt yritystä eteenpäin. 
Aktiivinen ruokinnan suunnittelu ja 

seuranta on tuonut lisää euroja ja 
säästänyt rehukustannuksissa. – ul-
kopuolinen voi havaita sellaisia asi-
oita, mille tilanväki on sokeutunut. 
Tärkeää on, että kehityskohteista voi 
avoimesti keskustella asiantuntijoi-
den kanssa, toteaa Jussi Tunkkari.

Anna-riitta Leinonen
maidontuotannon 
erityisasiantuntija

eteläkankaan keskeisimmät tuotannon 
tunnusluvut ja niiden kehitys 

vuosina 2013-2015

2013 2014 2015

Keskituotos 8 354 9 077 9 922

Ensikkotuotos 6 990 7 912 8 980

Hiehojen keskipoikimaikä 26,5 25,2 24,7

Poikimaväli 426 421 397

Keskipoikimakerta 2,37 2,56 2,54

Tiesitkö?
   TuoTosseuRaNTaTIloJeN KesKITuoTos 2015 uuTeeN eNNäTyKseeN 
   – TalouTTa PaIKaTTIIN KesKITuoToKseN NosTolla

Tuotosseurantakarjojen lypsylehmät ylsivät 9 438 kg keskituotokseen. Keskimäärin tuotosseurantatilan lehmä tuotti 330 kg valkuaista ja 404 kg ras-
vaa. Tuotosseurantakarjoissa maitotuotos on yli 2 000 kg suurempi, kuin tuotosseurantaan kuulumattomissa karjoissa. Tuotosseurantakarjassa oli 
keskimäärin 39,4 lehmää, kaksi lehmää enemmän kuin edellisvuonna.

maidon tuottajahinnan laskua on kompensoitu nostamalla lehmäkohtaista tuotosta. Poikimaväli lyheni edellisvuoteen verrattuna kaksi päivää, 
ollen 413 päivää, siemennysten määrä 1,94 kpl/poikiminen pysyi samana. Lisäksi nuorkarjan kasvatukseen on panostettu enemmän ja hiehoja sie-
mennetty nuorempina.

Jussi, Perttu ja 
Anette Tunkkari

 katsovat 
tulevaisuuteen 
luottavaisesti.
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Kainuunharmas kantakirjaan
ProAgria Keskusten Liitto on hyväksytty kainuunharmas-lammasrodun kan-
takirjaa pitäväksi yhteisöksi elintarviketurvallisuusviraston eviran päätöksel-
lä. ProAgria Keskusten Liitto pitää kirjaa jalostukseen käytettävien puhdas-
rotuisten lampaiden jalostusarvon määrittämisessä saaduista tuloksista se-
kä eläinten perinnöllisistä erikoispiirteistä ja -virheistä.

yksi kolmesta alkuperäisrodusta
Kainuunharmas-lampaiden kantakirjaus pohjautuu rodun omaan ohjesään-
töön. eläin katsotaan puhdasrotuiseksi, jos sen vanhemmat ovat vähintään 
kahdessa suoraan takanevassa polvessa kainuunharmaksia. Puhdasrotuinen 
kainuunharmas voidaan hyväksyä varsinaiseen kantakirjaan sen täyttäessä 
yleisvaatimukset. Tällä hetkellä tuotosseurannan rekisteriin on merkitty 731 
kainuunharmas-uuhta. 

Jalostuksella pyritään 
säilyttämään itse rotu, 
sen seitsemän pässilinjaa 
(A, I, L, m, P, r ja T) ja 
rodunomainen väritys se-
kä hyvät maisemanhoito-
ominaisuudet. Lisäksi ja-
lostuksessa pyritään yllä-
pitämään hyviä hedelmäl-
lisyysominaisuuksia ja pa-
rantamaan lihantuotanto-
kykyä sekä villa- ja turkis-
ominaisuuksia. ProAgria 
asiantuntijat tekevät omi-
naisuuskohtaisia arvoste-
luja tuotosseurantatiloil-
la. Jalostuseläinten myyn-
ti voi tuoda huipputiloille 
tärkeän tulomuodon.

           www.proagria.fi 

-> lammas ja vuohi
Koneagria jälleen Jyväskylässä
KoneAgria-näyttely pidetään tänä vuonna 6.- 8.10. Jyväskylän Paviljongissa. 
Jyväskylässä näyttelyn painopiste on karja- ja nurmitaloudessa. esillä ovat 
koneiden ja laitteiden lisäksi maatalouden tarvikkeet, tuotantopanokset se-
kä palvelut. Syksyn näyttelystä on tulossa yksi vuoden tärkeimmistä maata-
louden ammattitapahtumista.

Näyttely on säilyttänyt arvostuksensa maatalouden ammattilaisen kes-
kuudessa. Viime vuonna Tampereella pidetyn näyttelyn kävijätutkimukseen 
(Tietoykkönen oy) vastanneista 96 % oli valmis suosittelemaan näyttelyä 
muillekin. 

KoneAgria on koneiden ja laitteiden erikoisnäyttely maatalouden am-
mattilaisille. Sen järjestävät ProAgria 
Keski-Suomi ja ProAgria Länsi-Suomi. 
Tämän vuoden näyttely on järjestykses-
sään kahdestoista. 

Tule sinäkin Jyväskylään!

           www.koneagria.fi

Viime vuonna KoneAgria pidettiin ensimmäistä kertaa Tampereella. Tänä vuonna 
näyttelypaikkana on jälleen Jyväskylä. 
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KäyttöominaisuuKsiltaan 
moniPuolinen
Kainuunharmas on suomalainen alku-
peräisrotu, joka kuuluu pohjoismaiseen 
lyhythäntäiseen tyyppiin. Se on kooltaan 
keskikokoinen ja voi olla joko sarveton 
tai sarvellinen. edustajat ovat moniväri-
siä, mutta tyypillisimmillään ne syntyvät 
lähes mustina ja vaalenevat ensimmäis-
ten elinvuosien aikana. rotu on hedel-
mällisyysominaisuuksiltaan erinomai-
nen ja emo-ominaisuuksiltaan hyvä. ru-
hojen teuraslaatu on tyydyttävä. Har-
vinaisten värien ansiosta villat ja taljat 
ovat kysyttyjä. Kainuunharmas soveltuu 
hyvin myös maisemanhoitoon. Ne viih-
tyvät hyvin pusikoissa ja metsissä uteli-
aan luonteensa sekä ketterän liikkuvuu-
tensa ansiosta.

Tehot irti laitumesta
Huonokuntoinen laidun ei tuota riittävästi rehua emolehmien tarpeeseen. 
Se johtaa vasikoiden alhaiseen päiväkasvuun ja mataliin vierotuspainoihin. 
Vasikka on edullisinta kasvattaa vieroitusikään saakka pihaton sijaan emon 
rinnalla laitumella. Huonosta laitumesta voi seurata jopa useiden tuhansi-
en eurojen rahallinen menetys vuodessa. ProAgrian naudanliha-asiantunti-
jat ovat kehittäneet emolehmätilojen tarpeeseen perustuvan laidunkartoi-
tuksen, joka on laiduntaville emolehmätiloille laitumien kuntoon ja tuotta-
vuuteen keskittyvä palvelu.

ulkopuolisen asiantuntijan kanssa omien laidunnurmien ja laidunnus-
strategian läpikäyminen antaa uusia vinkkejä ja näkökulmia laiduntamisen 
tehostamiseen. Arvioimme kasvustokäynnillä laidunnurmien kasvukunnon 
ja tuottavuuden. Tila saa käyttöönsä 
raportin, josta käyvät ilmi toimenpide-
ehdotukset tilan laidunnusstrategiaksi. 
Laidunkartoituksen hinta on 300 € + 
alv. Hintaan sisältyy asiantuntijan käyn-
ti tilalla sekä raportti laidunten kehitys-
ehdotuksista.

emolehmätilojen 
laidunkartoitukset: 
Vuokko Kraatari, 
p. 040 169 6557, 
vuokko.kraatari@proagria.fi

www.proagria.fi/
laidunkartoitus

Kuva: urpu Tanner-Koopmans

➽

➽Ympäristösopimuksella 
laidunalueita eläimille 
ja kauniimpi maisema! 
Tänä keväänä viljelijät ja 
rekisteröidyt yhdistykset 
voivat jälleen hakea 
ympäristösopimusta 
luonnon ja maiseman 
hoitoon. Hakuaikaa 
on 15.6 asti. 



Kotieläin

Hedelmällisyys on monen tekijän summa. Kun leh-
mä voi hyvin ja sen tarpeet täyttyvät, tulee hyvä he-
delmällisyys lähes kaupan päälle. eläinten olosuh-
teiden on oltava kunnossa niin makuupaikan kuin 
valaistuksenkin suhteen. Suurin vaikuttava tekijä 
on kuitenkin ruokinnan onnistuminen.

Poikiminen on lehmälle riskialtista aikaa. Leh-
mä on poikimisen jälkeen jonkinasteisessa ener-
giavajeessa. Jos lehmän kuntoluokka on kohdal-
laan ja ruokinta kunnossa, tilanne korjaantuu 
useimmilla aika pian ja kiimakierrot käynnisty-
vät 50. päivään mennessä poikimisen jälkeen. Tä-
mä edellyttää sitä, että energia- ja valkuaisruokin-
ta on tasapainossa, lehmän karkearehu-väkirehu-
suhde on kunnossa ja syöntikyky maidontuotan-
non vaatimalla tasolla.

energian merkitys  
lehmän hedelmällisyydelle

energianpuutteesta kärsivä lehmä on yleensä ase-
tonitaudissa eli se käyttää rasvojaan ja valkuais-
varantojaan energiaksi. Lehmä siis lypsää lihois-
taan. maidossa tämä näkyy valkuaisen laskuna ja 
rasvan sekä urean nousuna. energiavajaus vaikut-
taa lisääntymistoimintoihin, sillä lehmä turvaa en-

sin ylläpidon, sitten tiineyden, lisäkasvun, maidon-
tuotannon, rasvavarastojen täydennyksen ja vii-
meisenä lisääntymisen. ensimmäisen kerran poi-
kineet kasvavat yleensä vielä lypsykaudella ja ovat 
herkempiä lisääntymishäiriöille kuin vanhemmat 
lehmät. 

Mitä parempi energiataso,  
sitä korkeampi progesteroni ja  
sitä parempi hedelmällisyys

energianpuutteella on suora vaikutus munasarja-
toimintaan. energiatase ja verensokeri vaikuttavat 
aivoista erittyvään LH-hormonin määrään ja mu-
nasolun kypsymiseen. Kiimojen välillä erittyvä LH-
hormoni määrää keltarauhasen koon ja sitä kautta 
veren progesteronitason. mitä korkeampi proges-
teronitaso on veressä, sitä selvemmät ovat kiimat. 
Veren progesteronitaso on suorassa suhteessa kel-
tarauhasen kokoon. Paha laihtuminen poikimisen 
jälkeen saattaa puolittaa keltarauhasen ja siten 
myös progesteronitason. Laihtuminen johtaa epä-
selviin kiimoihin ja vaikeaan kiiman seurantaan. 
myös tiineyden säilyminen edellyttää riittävän kor-
keaa progesteronitasoa veressä. 

Ruokinta ja  
olosuhteet tasapainoon

ruokinnan seurannan päivälaskelma antaa reaa-
liaikaista tietoa karjan ruokinnasta. Se kertoo leh-
mien ruokinnan tasapainosta ja siitä, saavatko leh-
mät riittävästi oikeita ravintoaineita ja onko väki-
rehun annostus ja laji kohdallaan. Yhdistämällä 
tiedot ruokinnan seurannasta lehmien kuntoluo-
kituksiin, navettaolosuhteisiin, eläinten käyttäyty-
miseen, rehujen laatuun ja saantiin sekä muihin 
tuotannosta kertoviin tietoihin varmistetaan ruo-
kinnan toimivuus myös käytännössä. Asiantunti-
jat antavat havaintojen pohjalta kehitysehdotuk-
sia, joita toteuttamalla on mahdollista parantaa 
ruokinnan tehokkuutta. Lehmien hyvinvointi ko-
henee, kun vältetään liiallisesta tai puutteellisesta 
ruokinnasta aiheutuvat ongelmat.

Heidi Lehkonen
maidontuotannon asiantuntija

onnistunut ruokinta 
ja hyvä hedelmällisyys
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Lehmän 
hedelmällisyys 

varmistetaan niin, 
että energia- ja 

valkuaisruokinta 
on tasapainossa,

lehmän karkearehu-
väkirehusuhde on 

kunnossa ja syönti-
kyky maidontuotannon 

vaatimalla tasolla.

tuotosseurAnnAn rAPorteistA löytyy koelypsyraport-
ti, josta löytyvät lehmäkohtaiset tiedot rasva-valkuaissuhteesta eli 
ruokinnan tasapainosta. Se on oiva apuväline energiapuutteesta 
kärsivän lehmän löytämiseen. Käy tutustumassa verkkopalveluis-
sa tai kysy lisää omalta maidontuotannon asiantuntijaltasi. Lisää 
tietoa oman tilasi hedelmällisyyden tunnusluvuista löytyy ProTuo-
tos kausiraportin yhteenvedosta.

Numero 2/2016     ProAgria Keski-Pohjanmaa  15

Tiesitkö?
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Kuva: Niko Kuronen

Mikäli solut ja 
utareterveysongelmat 

alkavat robottitilalla 
lisääntyä, syy löytyy usein 

robotin mekaniikasta. 
Kannatta selvittää toimiiko

 tyhjiöpumppu oikein, 
toimiiko vedinkaston 

laitto asianmukaisesti ja 
ovatko nännikumit 
vaihdettu ohjeen 

mukaisin väliajoin.

Tiesitkö?

RuoKINNaN seuRaNNalla hyvIIN TuloKsIIN
robottitilalla ruokintaa seura-
taan sekä tietokoneelta että leh-
mähavaintoja tekemällä. onnis-
tuneen ruokinnan tunnusmerkke-
jä ovat 2,4-3 lypsyä/lehmä päi-
vässä, yli 30 kg/lehmä/vrk mai-
toa, riittävä syönti ja ei juurikaan 
viivelehmiä. ProAgrian Koelypsy-
raportista näkee lehmäkohtaiset 
rasva-valkuaissuhdeluvut, joiden 
avulla saadaan tietoa esimerkik-
si väkirehuprosentin sopivuudes-
ta tai tärkkelyksen vaikutuksesta 

ruokintaan.
robotin automaattisten ruo-

kintataulukoiden avulla täsmäy-
tetään eläinkiertoa ja tuotosta. 
ruokintataulukoiden onnistumis-
ta arvioidaan maidon arvojen li-
säksi esimerkiksi vertaamalla leh-
mäkohtaista lypsyjen määrää tuo-
tospäiviin. robotilla saatavat ker-
ta-annokset kannattaa pitää mal-
tillisina, yli 2,5 kg kerta-annokset 
voivat happamoittaa pötsiä. Päi-
vän maksimiannos ei ylitä 7 kg an-

noksia robotilta.
Navetassa kannattaa huomi-

oida kuinka monta lehmää on jo-
nottamassa robotille. Normaali-
na pidetään 2-4 lehmän jonoa. 
Jossain on ongelma, mikäli leh-
miä ei ole yhtään jonottamassa 
tai jonoa on yli 7 lehmää. ruo-
kinnan onnistumista voi seura-
taan myös sorkkaterveyden avul-
la. Kun sorkat ovat kunnossa, leh-
mä pitää levätessään sorkkia vie-
ressään. Sorkkien säännöllinen 

hoitaminen on tärkeää liikkeen ja 
tuotoksen ylläpitämiseksi. Aktii-
visuusmittareista voi seurata on-
ko aktiivisuus ainoastaan liikettä 
kioskeille ja robotille vai syntyykö 
muutakin liikettä, kun eläintä ver-
rataan karjan muihin lehmiin. Pit-
kään jatkunut voimakas tai epä-
tasapainoinen ruokinta vähentää 
lehmän liikkumista. ruokinnan 
säännöllisellä tarkastelulla pääs-
tään hyviin tuloksiin ja edesaute-
taan lehmien hyvinvointia.
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Lypsyrobotin hyvää hygieniaa pitää yllä kolme jär-
jestelmäpesua, kolme siiviläsukan vaihtoa ja päi-
vittäinen lypsyrobotin ulkoinen pesu. on hyvä las-
kea vedinkupit letkuineen alas ja pestä ne siihen 
soveltuvalla pesuaineella. Lattiahuuhtelu kannat-
taa myös laittaa kolmen tai neljän lehmän välein 
toimivaksi. Lypsyrobotin putkiston pesun lämpö-
tilaa kannattaa tarkkailla. Lämminvesivaraajan lä-
heisyys esim. robotin yläpuolella vaikuttaa siihen, 
ettei lämmin vesi haalene matkan varrella. Pesujen 
valvontaraporteista voi seurata pesujen ja pesu-
lämpötilojen toteutumista.

Kosketuksella  
bakteereita

Ne asiat jotka koskettavat lehmää, välittävät bak-
teereita. Navetassa lehmään koskettaa parsi. Puh-
das parsi ja riittävä kuivitus pitävät lehmät puhtai-
na. Käytävillä makaamisen syynä voi olla väärin mi-
toitettu parsi tai jokin muu ulkoinen tekijä, kuten 
pistelevä kuivike. Kun kuiviketta on reilusti, se tun-
tuu miellyttävältä.

robotilla lehmää koskettavat vedinkuppien li-
säksi pesuun tarkoitetut harjat tai vedinpesukup-
pi. Niiden on syytä olla hygieeniset. Säännölliseksi 
toimeksi on myös hyvä ottaa vedinkuppi-kumima-
ton ja laserin puhdistussienen puhtauden tarkis-
tus. robottitilalla usein unohtuu, että myös ihmi-
nen koskettaa lehmää. Kumihanskat käsissä ei uta-
reeseen siirry ylimääräisiä bakteereita.

Ruokinta, tienristeys  
onneen tai epäonneen

ruokinnan tasapaino pitää utareterveyttä yllä. ro-
bottitilan ruokinta on tarkkaa, tasapaino saavute-
taan asioita mittaamalla. Säilörehusta ja viljasta 
on syytä olla ajantasaiset analyysit. Säilörehuerät 
merkitään, jotta tiedetään mitä syötetään. oiko-
tietä ei ole, ruokinta tulee päivittää säännöllisesti. 

Jos ruokinta on vinksallaan, lehmät eivät liiku toi-
votusti robotilla. Lehmät joko käyvät siellä liian vä-
hän tai liikaa. Liian suuret väkirehuannokset robo-
tilla voivat aiheuttaa hapanpötsiä. Lehmä ei osaa 
kertoa, että pötsiin sattuu, vaan ilmaisee sen esi-
merkiksi seisomalla parren lähistöllä ja potkiske-
lemalla ilmaa paikallaan. Yksi asia johtaa toiseen 
ja hapan pötsi voi aiheuttaa utareterveyden hei-
kentymistä ja maidon bakteerien nousua. Hapan-
pötsin seurannassa voi käyttää verkkopalveluiden 
koelypsyraporttia, josta löytyvät yksilölliset rasva-
valkuaissuhdeluvut. Kun luku on alle 1,1, on riski 
hapanpötsiin.

asetukset kuntoon

Automaattinen maidon erottelu on hyvä keino es-
tää utaretulehdusmaidon päätyminen tankkiin. 
erottelun asetusarvot kannattaa käydä läpi esi-
merkiksi maidontuotannon asiantuntijan kanssa. 
maidon laadunseurantaa voi tehdä myös solulas-
kuria ja mDI-arvoa tarkkailemalla. mDI-arvo ku-
vaa utaretulehduksen mahdollisuutta, ja se laske-
taan johtavuudesta (70 %), verestä (20 %) ja lyp-
syvälistä (10 %). Laskennan painotukset suluissa. 
Jos lehmän mDI on yli 2, riski utaretulehduksel-
le on olemassa. Tällöin kannattaa tarkistaa leh-
män tilanne. Huomiota on syytä kiinnittää myös 
lehmän lypsyaikaan. Pitkä, yli 7 minuutin lypsyai-
ka kertoo, että lypsyasetukset olisi hyvä tarkistaa. 
onnistuneella alle 7 minuutin lypsyllä saadaan lyp-
syaikaa muillekin lehmille, mikä edesauttaa karjan 
utareterveyttä.

Sonja Kuronen
maidontuotannon asiantuntija

utareterveys ja bakteerit automaattilypsyssä

hyviä tuloksia 
asianmukaisella huollolla 
ja pesulla
lypsyrobotin mekaniikan on toimittava. useissa navetoissa on vain yksi lypsyrobotti eli yk-

si lypsykone, jonka kautta kaikki lypsylehmät kulkevat. Pieni vika voi kostautua moninker-

taisesti. lypsyrobotti on syytä huoltaa säännöllisesti. Mikäli solut ja utareterveysongelmat 

alkavat lisääntyä, syy löytyy usein robotin mekaniikasta. Kannattaa selvittää toimiiko tyh-

jiöpumppu oikein, toimiiko vedinkaston laitto asianmukaisesti ja ovatko nännikumit vaih-

dettu ohjeen mukaisin väliajoin. huoltotoimenpiteitä ja -laskureita on syytä noudattaa.

Kotieläin

Tieto liikkuu 
lypsyrobottien 
ja tietojärjes-
telmien välillä
Pohjoismainen Nordic CDX-tiedon-
siirtostandardi ja rajapintapalvelu 
kaikille navetanhallintaohjelmistoil-
le mahdollistaa maatilojen ja tuo-
tosseurannan välisen tiedonsiirtoon. 
Laitevalmistajille ratkaisu tarjoaa yh-
den rajapinnan tietojen siirtoon kai-
kissa Pohjoismaissa. maatilayrittä-
jän näkökulmasta tiedon hallinta ja 
hyödyntäminen maatilan johtami-
seen on aiempaa automaattisempaa 
ja helpompaa. Tiedon määrän kas-
vaessa sujuvan tiedonsiirron merki-
tys korostuu.
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Maanäytteiden keräilypisteet ja aikataulu 
Keski-Pohjanmaalla osoitteesta www.hortilab.fi

Joka viides hivenravinnepaketti (Cu, Mn, Zn) 
kaupan päälle huhti-toukokuussa!

Sulfaattimaa-analyysit meiltä!

Huom!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

Oy Hortilab Ab, Vasavägen 41, 64200 NÄRPIÖ
& 06-347 4250 • hortilab@hortilab.fi  • www.hortilab.fi

Viljavuus-
      tutkimukset

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

Ilmaista 2016!
Järjestetty maanäytteiden kuljetus 

useasta maatalousliikkeestä 
huhti-toukokuussa!

KIVENNÄIS- 

JA ERIKOISREHU-

KAMPANJA

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
www.kinnusenmylly.fi

Kun tilaat kerralla 1 000 kg rakeisia kivennäisiä, erikoisrehuja ja 
Premi-Tähti-kivennäisiä tai 2 000 kg muita jauheisia kivennäisiä,  
saat kaupan päälle laadukkaan 24-osaisen ½ tuuman BAHCO  
S240 -hylsysarjan.

Voimassa 31.5.2016 asti

Korjaa kivennäispitoisuudet – kaupan päälle hylsysarja

Varmista kivennäispitoisuudet Kinnusen Myllyn monipuolisilla ja 
laadukkailla rakeisilla ja jauheisilla kivennäistäydennyksillä.

Magnesium Fosfori Kupari Mangaani Sinkki

HH HH HH
HH

HS
HS

AM
AM

Viime kesän jatkuvat sateet huuhtoivat peltoja niin, 
että säilörehujen kivennäis- ja hivenainepitoisuudet 

tipahtivat jopa 10–20 %.
Esimerkkikivennäiset ja -hivenaineet

Hedelmälli- 
syyshäiriöt

HH

Alentunut 
maitotuotos

AM

HS Huono 
syönti

Halutessasi saat edun alennuksena.

Myynti:
maatalouskaupat

Esimerkki- 
kivennäisten ja 
-hivenaineiden 

puutokset voivat 
aiheuttaa mm. 

- Kauhat heftattuna

- Sorastuskasetti

- Telakengät

- Salaojitin

Tuurinkoski-yhtymä Oy 
on nytMONIX OY

Iivaalantie 15, 61400 Ylistaro              
Puh. 010 3221 462 ,  0400661205 

Puh. 015 320 400 
PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli • www.viljavuuspalvelu.� 

YKSI OSOITE KAIKILLE NÄYTTEILLE!

• Perustutkimukseen on lisätty laskennallinen 
kationinvaihtokapasiteetti

• Uusi Laaja ravinnetilatutkimus, Soilfood

• Hehkutushäviö maaperän multavuuden varmistamiseen

• Lanta-analyysiin sisältyy fosforimääritys

Parhailla 
analyyseilla 
paras sato

Laaja analyysivalikoima,
nopeat tulosten toimitusajat,

sähköiset palvelut: Tilaus- ja Tuloslaari 

Seuraa meitä

 
 

6.–8.10.2016



Numero 2/2016     ProAgria Keski-Pohjanmaa  19

eu-tukineuvontaa tekevät 
Proagria Keski-Pohjanmaan 
asiantuntijat 2016

lestijärvi-reisjärvi-toholampi
Tikkanen Jari (myös Kokkola) 0400 162 147 
Vierimaa Jari   040 743 3290
         
halsua-Kaustinen-Perho-veteli
Finnilä elina   043 8254283
Harju Sari   040 523 4114
Kaskela Sirpa   0500 862 695
Keto Helena   040 523 4115
Polso Pekka   040 523 4112

Kalajoki-Kannus-Kokkola
Huhtala Jouni   040 512 3703 
Karhula Jarmo   044 521 2210        
Koskela Sirkku   0400 137 124
Kulla Taina   0400 723 288

Kalajoki-sievi
Hihnala Sari   0400 974 165
roimela Seija   040 847 9740
Yli-Jylhä  Aulikki   050 596 8502            
eerikkilä maija   040 521 6416

luomutilojen eu-tukineuvonta 
roimela Seija   040 847 9740
Tikkanen Jari   0400 162 147

etunimi.sukunimi@proagria.fi

Tuet

Viljelijän kannattaa tehdä 
lohkomuutokset eli perusloh-
kojen jakamiset, yhdistämi-
set ja uuden peruslohkon pe-
rustamiset jo huhtikuun ai-
kana, jotta kuntien maaseu-
tuelinkeinoviranomaiset ehti-
vät käsitellä muutokset. Täl-
löin viljelijällä on päätukiha-
kua varten käytössään oike-
at peruslohkot. Kasvulohko-
tietojen ilmoittaminen mah-
dollistaa kasvulohkojen piir-
tämisen ja kasvien ilmoitta-
misen. Kasvulohkoja piirret-
täessä käytettävissä ovat vii-
me vuonna piirretyt kasvu-
lohkorajat

Päätukihakemuksen vil-
jelijät voivat palauttaa Vipu-
palvelun sähköisessä asioin-
nissa 9.5. lähtien. myös Vi-
puneuvojan tarkisteet ovat 

viljelijän apuna hakemusta 
palauttaessa. Vipuneuvoja 
sisältää samat tarkisteet kuin 
viime vuonna. 

Viljelijätukien hakuai-
ka on tänä vuonna aiem-
paa pidempi, koska Suomes-
sa otetaan käyttöön myöhäi-
sin eu:n sallima hakupäivä 
15.6. myöhäisemmän haku-
ajan etuna on, että viljelijä 
voi jättää tukihakemuksen 
vasta tietäessään, mitä aikoo 
kylvää tai on kylvänyt pelloil-
le. Kaikkia tukihakemuksen 
tietoja voi tarvittaessa muut-
taa viimeiseen hakupäivään 
15.6. asti. 

Tukien hakeminen on 
tänä vuonna aiempaa yk-
sinkertaisempaa, sillä eril-
linen kylvöalojen muutosil-
moitusvaihe ja lomake 117 

poistuvat käytöstä. 

Tukihakumateriaali 
verkossa

Vuoden 2016 viljelijätukien 
hakuopas on saatavilla ma-
vi.fi-sivustolta. opasta pää-
see lukemaan myös Vipu-pal-
velun kautta. 

Huhtikuun puolivälis-
sä maaseutuvirasto postit-
taa viljelijöille yhteenvedon 
maatilan lohkotiedoista se-
kä tilalla voimassa olevista 
sitoumuksista, sopimuksis-
ta ja osallistumisilmoituksis-
ta. Postitus sisältää myös tie-
toa tukihaun aikataulusta ja 
merkittävimmistä muutok-
sista tukiehdoissa.

           www.mavi.fi

Nyt on aika tarkistaa, että 
kaikilla viljelyssä olevilla pe-
ruslohkoilla on riittävä mää-
rä maanäyteanalyysin tulok-
sia. Tilavalvonnoissa on tul-
lut esille, että näytteitä puut-
tuu tai ne ovat vanhentuneita.

ota riittävästi näytteitä

Viljavuustutkimuksen näyte-
tiheys määräytyy perusloh-
kon koon eikä kasvulohkon 
koon mukaan. Viljavuustut-
kimukseen sisältyviä näyt-

teitä on otettava kaikilta yli 
0,50 ha:n peruslohkoilta vä-
hintään 1 näyte/ peruslohko. 
Jos peruslohko on suurempi 
kuin 5 ha, on otettava 1 näy-
te jokaista alkavaa 5 ha koh-
ti. Peruslohkoilla, jotka ovat 

enintään 0,50 ha, voidaan 
käyttää lannoituksessa nk. 
taulukkoarvoa (typpilannoi-
tus käyttäen runsasmultais-
ten maiden arvoja, fosfori-
lannoitus hyvän viljavuusluo-
kan arvoja). 

viljelijätukihaku 
avautuu vaiheittain

uusi viljavuustutkimus 
on tehtävä, kun edelli-
sestä analyysistä on ku-
lunut 5 vuotta. analyy-
situloksista on käytävä 
ilmi analyysipäivämää-
rä tai päivämäärä, jol-
loin näyte on toimitettu 
analysoitavaksi.

viljavuustiedot 
ajan tasalle

viljelijöiden päätukihaku alkaa 14.4., kun peruslohkomuutokset ja 

kasvulohkotietojen ilmoittaminen avautuvat vipu-palvelussa.
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Perustuki (Cap) 7) 109 101 109 109 109 109 109 109 109 101 109 109 109 109 109 109 109
Viherryttämistuki (Cap) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Peltokasvipalkkio (Cap) 8) 50 70 560 75
Luonnonhaittakorvaus (LHK) 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
 LHK,  kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 54 100 300
Sokerijuurikkaan kans.tuki 350
Pohjoinen ha-tuki  65 65 65 39 100 100 325
Yleinen ha-tuki 6)
yht., kasvitila 470 470 585 535 605 509 1130 995 616 941 616 866 470 516 716 416 174
yht., kotieläintila lhK:ssa 530 530 645 595 665 569 1190 1055 676 1001 676 926 530 576 776 476 174
Kans. pohj. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
eu:n nuoren viljelijän tuki 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pinta-alatuet v. 2016 C2-alueella euroa/ha

o
hra, kaura, 

ruoka- ja siem
en-

peruna, viljellyt 
nurm

et, r-helpi

Vehnä

r
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Tattari, m
aissi, 

kuitupellava, 
kuituham

ppu

rypsi/rapsi, öljypella-
va, öljyham

ppu, 
cam

elina, herne, här-
käpapu, m

akea lupiini

H
erne, härkäpapu, 

m
akea lupiini 

yli 50 %
 + vilja

Tärkkelysperuna

Sokerijuurikas

K
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uut 

siem
enm

austeet

A
vom

aan 
vihannekset

m
oniv. puu-

tarhakasvit 

Suojavyöhyke

Viherlannoitus-
nurm

i, m
ax 100 %

Luonn. hoitopelto-
nurm

i, m
ax 5 %

m
onim

uotoisuus-
pelto, lintu-, riista, 
-m

aisem
a, -niitty, 

m
ax 15 %

 

K
esanto m

ax 25 %
 

K
esanto yli 25 %

Pinta-alatuet -taulukon selitteet
1) Suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopeltonurmi ja monimuotoisuuspellot ovat ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä.  
2) Luonnonhoitopeltonurmea + monimuotoisuuspeltoja yhteensä enint. 15 %, jolle alalle maksetaan ympäristökorvaus.  
3) Kesantoa, luonnonhoitopeltonurmea + suojavyöhykettä voi yhteensä olla enint. 25 %, jotta koko pinta-alalle maksetaan LHK.     
4) uusille suojavyöhykkeille ei makseta korvausta v. 2016, mutta 2015 ilmoituille maksetaan ja ne on säilytettävä.
5) Vehnälle ei makseta enää pohjoista tukea v. 2016.
6) Yleistä hehtaaritukea ei makseta enää C2-alueella v. 2016.
7) maito-, sonni-, ja tärkkelysperunalisäosia ei enää ole. Timoteilisäosaa  maksetaan 50 % ja sokerilisäosaa 70 % alkuperäisestä määrästä.
8) Taulukossa käytetty vuoden 2015  lukuja, jotka muuttuvat, jos kasvien viljelypinta-alat muuttuvat.

luvut ovat peräisin 
asetusluonnoksista tai 
jo annetuista asetuksista
18.1.2016 tilanteen mukaan

5) 1) 3) 4) 3) 3) 3) 1) 1) 2) 3) 1) 2) 

eläin eläinyks.
Lehmät, muut naudat yli 2 v. 1
Sonnit, 6–20 kk 0,6
muut naudat 6 kk-alle 2 v 0,6
Lampaat, uuhet 0,2
Vuohet, kutut 0,2

Sonnit, härät, lehmät, muut naudat yli 2 v. 1
Sonnit, härät, muut naudat 6 kk-alle 2 v. 0,6
Sonnit, härät, muut naudat alle 6 kk 0,4
emakot 0,5
muut siat 0,3
Vieroitetut porsaat 0-3 kk, ikäluokasta 2/3 0,3
Karjut 0,3
Lampaat, uuhet 0,2
Pässit 0,2
Karitsat, yli 3 kk 0,06
Vuohet, kutut 0,2
Pukit 0,2
Kilit, yli 3 kk 0,06
muu siipikarja (kalkkunat) 0,03
muu siipikarja (hanhet, ankat, sorsat, fasaanit) 0,03
Broilerit 0,007
munivat kanat 0,014
emolinnut 0,03
emolinnut (broileri) 0,02
emolinnut (kalkkuna) 0,05
Hevoset, yli 6 kk 1
Ponit, yli 6 kk 1

 Pohjoisen tuen eläinyksikkökertoimet 2016

luonnonhaittakorvauksen (lhK) ja ss-tuen ey-kertoimet

Kotieläintuet -taulukon selitteet
*) Tukea maksetaan 90 %:lle tuotannosta. Lopullinen tuki senttiä/kg päätetään alkuvuonna 2017 ja maksetaan
ns. jälkitilinä.
1) Tukitasoina Vna:ssa 116/2016 olevat ennakoidut tukitasot.
2) Pohjoisen tuen tasoista asetus 40/2016.
3) Sonnien tukikelpoisuusaika pohjoisessa tuessa sama kuin eu-palkkiossa, 6-20 kk, tukeen oikeuttavia ey:tä ei 
kerry 20 kk:n jälkeen.
4) emolehmähiehoilla ei enää eu-palkkiossa 40 %:n enimmäismäärärajoitusta, vaatimuksena rotu ja käyt-
tötarkoitus.
5) Tuki laskettu 6-20 kk ikäistä sonnia ja 8-24 kk emolehmähiehoa kohden, jotka 0,6 ey.
6) Lampaille C-alueella vain pohjoinen tuki. ei enää uuhikiintiötä eikä pitoaikoja, mutta uuhia pitää olla 
keskimäärin 4,0 ey eli 20 eläintä. Tukea maksetaan korkeintaan v. 2016 syntyneiden karitsoiden lukumäärää 
vastaavalle uuhimäärälle.
7) maksetaan v. 2016 teurastetuista enintään 12 kk:n ja vähintään 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista.
8) Vuohia vähintään keskim. 20, oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. maidontuotannosta on 
pidettävä kirjanpitoa päivittäin.
9) maksetaan v. 2016 teurastetuista enintään 18 kk:n ja yli 15 kg:n teuraspainoisista kileistä. 

hevosille ei enää makseta pohjoista tukea. hevoset kerryttävät kuitenkin eläinyksiköitä luonnonhaittakor-
vauksen kotieläinkorotukseen sekä sika-siipikarjan tuotannosta irrotettuun tukeen.

C2
Viitemääräyksiköt 1-170 136
yli 170 menevät yksiköt 92

sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla 
on sika-siipikarjatuen viitemäärä.
    
Tuen ehtona on, että tilan keskimääräinen eläintiheys v. 2016 on 
vähintään 0,35 ey/ha eli v. 2016 eläinyksiköiden suhde vuoden  2016 
peltoalaan on vähintään 0,35 ey.    
 
eläinyksikölaskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja.

siipikarjalla ja hevosilla kuukausittainen kirjanpito, joka toimitettava 
kuntaan tammikuussa 2017. 

Kotieläintuet  v. 2016 C2-alueella

sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki, euroa/viitemääräyksikkö

1) eu-nau-
ta-palkkio 
€/eläin/v

1) eu-teuras-
karitsa ja -kili-
palkkio/eläin 

2) Pohjoinen 
tuki €/eläin-

yksikkö/v

5) Pohj. 
tuki/

eläin/v

 2)  Pohj. 
teuraseläin- 
tuki €/eläin

tukialue C2
Sonni 3) 160 520 312
emolehmä 130 300 300  
emolehmähieho 8 kk-4 v 4) 130 300 180
Teurashieho 283
uuhi 6) 369 74
Teuraskaritsa 7) 38
Kuttu  8) 780 156  
Teuraskili 9) 38
maito snt/kg  *) 8,7

Tukitaulukot 
kokosi 

veikko tuominen
e-P:n eLY-keskus
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Tuet

     
Perustuki (Cap) 7) 109 101 109 109 109 109 109 109 109 101 109 109 109 109 109 109 109
Viherryttämistuki (Cap) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Peltokasvipalkkio (Cap) 8) 50 70 560 75
Luonnonhaittakorvaus (LHK) 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
 LHK,  kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 54 100 300
Sokerijuurikkaan kans.tuki 350
Pohjoinen ha-tuki  65 65 65 39 100 100 325
Yleinen ha-tuki 6)
yht., kasvitila 470 470 585 535 605 509 1130 995 616 941 616 866 470 516 716 416 174
yht., kotieläintila lhK:ssa 530 530 645 595 665 569 1190 1055 676 1001 676 926 530 576 776 476 174
Kans. pohj. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
eu:n nuoren viljelijän tuki 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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neuvo 2020 -asiantuntijat 
Keski-Pohjanmaalla

 Puhelin
eerikkilä maija-Leena 040 521 6416 
Harju Sari 040 523 4114
Hihnala Sari 0400 974 165
Huhtala Jouni 040 512 3703
Karhula Jarmo 044 521 2210
Kaskela Sirpa 0500 862 695
Kellokoski Katja 040 8492 870
Keto Helena 040 523 4115
Koskela Liisa 050 5120 615
Koskela Sirkku 0400 137 124
Kulla Taina 0400 723 288
Lassila Jonna-minna 0400 644 261
Leinonen Anna-riitta 0400 168 647
Polso Pekka 040 523 4112
roimela Seija 040 847 9740
Tikkanen Jari 0400 162 147
Yli-Jylhä Aulikki 050 596 8502

Esimerkki Neuvo-palvelujen hyödyntämisestä kotieläin- ja kasvintuotantotilalla

Tukipuntari
Ympäristökorvauksen  
ja viherryttämisen ehdot 
ja muutokset
Kasvinsuojelusuunnitelma

eläinten hyvinvointikorva-
uksen ehtojen täyttyminen
Kartoitus luomuun  
siirtymiseksi

Integroidun kasvinsuojelun 
Neuvo-käynti

Täydentävien ehtojen 
vaatimusten esim.  
nitraattiasetuksen  
täyttyminen

ravinnetaselaskelma
maan rakenteen arviointi
maatilan  
ympäristösuunnitelma
maatilan energiasuunnitelma

eläinten  
hyvinvointikorvauksen 
laskuri ja vaihtoehtojen 
pohtiminen

TALVI
            

KeVäT / KeSä SYKSY                           
         

Tilaaminen on helppoa ja vaivatonta
  Valitse neuvonnan aihe 

Mieti yhdessä ProAgrian asiantuntijan kanssa  
mistä neuvonnan aihealueesta yrityksellesi on  
eniten hyötyä.

	 	 Asiantuntija hoitaa käytännön asiat 
ProAgrian asiantuntija tekee neuvonnan  
sovitun mukaisesti ja hoitaa kaikki tarvittavat  
paperityöt.

  Ja valmista tuli
  Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain vahvistus  

neuvontaan käytetystä ajasta. 

 
 

Varmuutta oikeellisuudesta ja 
vähemmän huolia 

Selvityksiä ja kartoituksia 
varmojen valintojen pohjaksi

Hyviä käytäntöjä ja 
vinkkejä pienryhmistä

Neuvo 2020 -palvelua tarjoavat asiantuntijamme 
ovat Maaseutuviraston kouluttamia ja hyväksymiä.

Palvelua asiakkaille rahoittaa Maaseuturahasto.

1.

2.

3.

HYÖDYNNÄ  
RAHANARVOISET  
NEUVO 2020 
-PALVELUT!

Tutustu tarjontaamme
www.proagria.fi/neuvo2020

●		Täydentävät ehdot
●		 Luonnon monimuotoisuus
●		 Luonnonmukainen tuotanto
●		 Kasvinsuojelu ja integroitu torjunta
●		 Tuotantoeläinten hyvinvointi
●		 Ympäristö-, energia- ja resurssitehokkuus
●		 Innovaatiot
●	 Ilmastomuutoksen hillitseminen ja  

muutokseen sopeutuminen
●		 Ympäristökorvaus
●		 Vesien ja maaperän suojelu
●		 Viherryttämisen vaatimukset

RAHANARVOISET  
NEUVO 2020 
-PALVELUT

Jäikö vielä kehitettävää? Hyödynnä ProAgrian asian- 
tuntijoita määrärahan puitteissa. Käytettävissäsi on  
Neuvo 2020 -palveluihin yhteensä 3 500 euroa koko 
ohjelmakauden aikana. Ota yhteyttä! 

ProAgria Keski-Pohjanmaa

Eerikkilä Maija-Leena,  
040 521 6416 
Roimela Seija, 040 847 9740

Hanni Leena, 040 353 3295
Hotakainen Armi, 040 523 4116
Kellokoski Katja, 040 849 2870
Keto Helena, 040 523 4115
Lassila Jonna-Minna, 0400 644 261
Leinonen Anna-Riitta, 0400 168 647

Koskela Liisa, 050 512 0615

Hihnala Sari, 0400 974 165
Karhula Jarmo, 044 521 2210

Harju Sari, 040 523 4114 
Kaskela Sirpa, 0500 862 695
Kulla Taina, 0400 723 288
Polso Pekka, 040 523 4112

Tikkanen Jari, 0400 162 147

Yli-Jylhä Aulikki, 050 596 8502

Huhtala Jouni, 040 512 3703
Koskela Sirkku, 0400 137 124

Kasvinsuojelu

Luomu

EnergiaYmpäristö

Tuotanto- 
eläimet www.proagria.fi/kp

Proagrian Neuvo 2020 -palvelut
tuKiPuntArillA selville  
PArhAAt tuKirAtKAisut 

Nyt on oikea aika ennakoida, miten 
uudistuvat tuet vaikuttavat tilasi tu-
lokseen. Selvitämme parhaat ym-
päristö-, eläinten hyvinvointikorva-
uksen ja viherryttämistuenratkaisut 
yrityksellesi. Lisäksi saat arvion tila-
kohtaisesta kokonaistukimäärästä. 

PAnostAMinen eläinten  
hyvinvointiin tuottAA  
Monin verroin tAKAisin

Jo kohtuullisilla panoksilla voit vai-
kuttaa eläinten hyvinvointiin ja kes-
tävyyteen. Varhaisella puuttumisel-
la ennaltaehkäiset sairauksia ja pa-
rannat tuottoja. eläinten hyvinvoin-
tikorvaus tarjoaa entistä enemmän 
mahdollisuuksia parantaa eläinten 
hyvinvointia. Kartoitamme hyvin-
vointikorvauksen edellyttämät toi-
menpiteet ja arvioimme sitoumuk-
sen hyödyt tilallasi.

KAsvinsuojelusuunnitel-
MA jA iPM-neuvontA 
täydentävät viljely-
suunnitelMAA

ProAgrian asiantuntija selvittää 
parhaimmat kasvinsuojelumene-
telmät ja sopivimmat aineet. Kas-

vinsuojelusuunnitelma ottaa huo-
mioon ympäristön, turvallisuuden 
ja kannattavuuden. Varmistamme, 
että tilasi kasvinsuojelu on kunnos-
sa ja toimii täydentävien ehtojen 
mukaisesti.

luoMuA vArMAsti

Avullamme valmistaudut luomutar-
kastukseen. Käymme yhdessä läpi 
luomutuotannon ehdot ja katsom-
me, että tilasi toiminta on niiden 

mukaista. Teemme myös arvioita, 
mitä luomutuotantoon siirtyminen 
tarkoittaa tilallasi.

Pellon KAsvuKunto  
jA vesitAlous

maan rakenteen arvioinnilla saat 
ratkaisuja pellon kasvukunnon ja ve-
sitalouden parantamiseen. ravinne-
taselaskennalla selvitämme lohkon 
tuottokyvyn ja oikean lannoituksen. 
Arvioimme myös, voiko kerääjäkas-

veilla vähentää ravinteiden huuh-
toutumisriskiä ja mitkä syväjuuriset 
kasvit sopivat lohkolle monipuolis-
tamaan viljelykiertoa ja kuohkeutta-
maan maan rakennetta.

MAiseMA- jA luonto-
Kohteiden KArtoitus

Tilallasi voi olla useita arvokkaita 
maisema- ja luontokohteita. Yhdes-
sä ympäristöasiantuntijan kanssa 
löydät ympäristösopimukseen so-
pivat kohteet. Näitä kohteita voit 
myös hyödyntää tilan tuotteiden 
markkinoinnissa. Pyydä maa- ja ko-
titalousnaisten ympäristöasiantun-
tija tilallesi kartoittamaan kohteet ja 
opastamaan niiden hoidosta.

energiAn säästössä  
liiKKuu isot rAhAt

maatilan energiasuunnitelman avul-
la saat selville yrityksesi energianku-
lutuksen, mahdollisuudet energian-
säästöön ja -tuotantoon sekä arvi-
on kannattavista ja tilalle sopivista 
energiaratkaisuista. Arvioi ja kehitä 
maatilasi energiankäyttöä ja sen te-
hostamista yhdessä ProAgrian ener-
gia-asiantuntijan kanssa.

         www.proagria.fi/neuvo2020➽
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Tänä vuonna voi hakea sekä uusia 
luonnonmukaisen tuotannon sitou-
muksia että uusia luonnonmukaisen 
kotieläintuotannon sitoumuksia. Vii-
me vuonna alkaneeseen luomusitou-
mukseen voidaan liittää uutta pel-
toa enintään 5 ha. Tätä suuremmas-
ta pellon lisäyksestä tehdään koko-
naan uusi sitoumus. 

uudet luomukasvi- ja luomu-
kotieläinsitoumukset on haetta-
va 15.6.2016 mennessä ely-keskuk-
sesta lomakkeella 215. uusien haki-
joiden on huomioitava, että heidän 
on ilmoittauduttava luonnonmu-
kaisen tuotannon valvontajärjestel-
mään 2.5.2016 mennessä. Luomu-
kotieläintilojen on syytä liittyä val-
vontajärjestelmään tätä aikaisem-
min. Viimeistään 2.5.2016 tilan on 
noudatettava luonnonmukaisen tuo-
tannon tuotantoehtoja. uusien pel-
tojen liittämistä voimassa olevaan 
luomusitoumukseen haetaan myös 
15.6.2016 mennessä.

Viljelijän on kuuluttava valvon-
tajärjestelmään peltokasvi- ja kasvi-
huonetuotannon osalta. Kotieläin-
tuotantoa koskevan luomusitoumuk-
sen tekemisen edellytyksenä on lisäk-
si, että viljelijä on hyväksytty valvon-
tajärjestelmään sen eläinlajin osalta, 
jota sitoumus koskee. Luomukoti-
eläintilan on liityttävä luomuvalvon-

tajärjestelmään huhtikuussa 2016, 
jotta luomutarkastus voidaan tehdä 
ennen luomusitoumuksen alkamista 
2.5.2016. Tuotantosuunnan vaihta-
misesta on tehtävä ilmoitus valvon-
tajärjestelmään.

Korvauskelpoisiin aloihin on 
mahdollista tehdä pieniä muutoksia. 
Korvauskelpoinen lohko saa myös 
luomukorvauksen. Nämä muutokset 
koskevat myös luomutiloja. Perusloh-
koon on mahdollista liittää enintään 
0,1 hehtaaria sellaista peltoalaa, joka 
ei aiemmin ole ollut oikeutettu korva-
ukseen. Korvauskelpoisuus voidaan 
tänä vuonna antaa sellaisille pelto-
aloille, jotka viljelijä on saanut hallin-
taansa uusjakosuunnitelmissa pää-
tettyjen tilusjärjestelyjen kautta. uus-
jakoaloja voidaan hyväksyä enintään 
viisi hehtaaria sitoumusta tai hake-
musta kohden.

Tiedot ovat ennakkotietoja. Lo-
pulliset ehdot on selvitettävä tukiha-
kemuksen yhteydessä.

Jari Tikkanen
Luomutuotannon erityisasiantuntija

luoMusitouMus, KAsvitilA
•	 Viisivuotinen	sitoumus
•	 160	€/ha, puutarhakasveilla 600 €/ha
•	 Aktiiviviljelijä,	ei	yläikärajaa
•	 Luomutuotannon	peruskoulutus	5	pv	15.6.2016	mennessä,	kos-

kee uusia viljelijöitä
•	 Vähimmäisala 5 ha, puutarhakasveilla 1 ha korvauskelpoista peltoa 
•	 Puutarhakasveja	viljelevä	voi	tehdä	sitoumuksen	vain	osalle	loh-

koista
•	 Pääsääntöisesti	kaikki	lohkot	liitettävä	sitoumukseen,	paitsi:
 - hankala laatu tai sijainti
 - ruokohelpilohkot
•	 Viimeistään	toisena	vuotena	kaikki	lohkot	luomussa
•	 Huomioi	rajoitukset	ympäristökorvauksessa	ja	eläinten	hyvinvoin-

tikorvauksessa
•	 Vanhat	luomutilat:	myyntikasvivaatimus	30	%
•	 Uudet	luomutilat:	myyntikasveja	30	%	4.	ja	5.	vuonna
•	 Myyntikasveja	ei	tarvitse	viljellä,	jos	kirjallinen	yhteistyösopimus	

luomukotieläintilan kanssa tai pääosa sadosta käytetään oman 
karjan rehuksi, viiden vuoden jälkeen tilan on tuotettava myynti-
kasveja TAI siirrettävä karja luomuvalvontaan.

luoMusitouMus, KotieläintilA 
•	 Tilalla	oltava	kotieläimiä	vähintään	0,3	ey/sitoumushehtaari	

(naudat, lampaat, vuohet, siat, kanat, hanhet, ankat) 
•	 134	€/ha
•	 2	pv	luomukotieläintuotannon	koulutus	
•	 Viimeisenä sitoumusvuonna tuotettava luomukotieläintuotteita tai 

luomueläimiä myyntiin, jos haluaa uusia luomukotieläinsitoumuksen.

luomusitoumukset haettavissa

Tuet
Tänä keväänä 

EU-tukihaku päättyy 
15.6. Uusien luomu-

viljelijöiden on 
kuitenkin liityttävä

 luomuvalvonta-
järjestelmään 

2.5.2016 mennessä.
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Ympäristökorvauksen lohkokohtai-
siin toimenpiteisiin tulee tänä vuon-
na muutoksia ja maksurajoituksia. 
rajoitukset eivät tule €/ha -alaan, 
vaan alaan, jolle korvausta makse-
taan:
•	 Uusia	 suojavyöhykkeitä	 ei	 voi	 il-
moittaa (jo perustetuilla suojavyöhyk-
keillä 5 vuoden säilyttämisvelvoite)
•	 Saneerauskasvit	 25	 %,	 enintään	
kahtena vuonna peräkkäin samalla 
lohkolla 
•	 Kerääjäkasvit	25	%
•	 Lietelanta	60	%
•	 Ravinteiden	 ja	 orgaanisten	 ainei-
den kierrätys 60 %
•	 Peltojen	 talviaikaisen	 kasvipeittei-
syyden täyttävien kasvien rajaami-
seen
•	 Valumavesien	 hallinta:	 uusia	 loh-
koja voi liittää toimenpiteeseen vain 
tänä vuonna.

Prosenttiosuudet lasketaan enim-
mäissitoumusalasta.

Peltojen talviaikainen  
kasvipeitteisyys
Kasvipeitteisyysalan laskentaan eivät 

enää kelpaa seuraavat pellonkäyttö-
muodot: suojavyöhykkeet, monivuo-
tinen ympäristönurmi, luonnonhoito-
peltonurmi, viherlannoitusnurmi, sa-
neerauskasvi, monimuotoisuuspelto, 
vanhat pellolle tehdyt erityisympäris-
tötukisopimusalat eikä monivuotisten 
puutarhakasvien katettu ala.

Monimuotoisuuspellot ja 
luonnonhoitopeltonurmet
monimuotoisuuspeltoja voi olla yh-
teensä enintään 15 % tilan korvaus-
kelpoisesta alasta. monimuotoisuus-
peltoja ovat riista- ja maisemakasveil-
la vuosittain perustettavat lohkot se-
kä niitty- ja lintukasveilla vähintään 
2-v olevat lohkot. Luonnonhoitopel-
tonurmia voi olla tilalla enintään 5 % 
tilan korvauskelpoisesta alasta. mo-
nimuotoisuuspeltoja ja luonnonhoi-
topeltonurmia voi olla kuitenkin yh-
teensä enintään 15 % tilan korvaus-
kelpoisesta peltoalasta. Prosentti-
osuuden ylittävästä alasta ei makse-
ta toimen mukaista korvausta.

Sirkku Koskela

Täydentävien ehtojen muutokset 
ovat astuneet voimaan 16.10.2015, 
1.1.2016 ja 9.2.2016. muutokset tar-
kentavat ja korjaavat jo aikaisemmin 
voimaan tulleen asetuksen kriittisim-
piä kohtia viljelijämyönteisemmik-
si. muutosten myötä viljelijöille tulee 
enemmän mahdollisuuksia järjestel-
lä ja hoitaa käytännössä viljelytoimia 
täydentävien ehtojen mukaan. 

Nitraattiasetusta koskevat 
ja 16.10.2015 voimaan  
tulleet muutokset 
Lannan levityspoikkeus marraskuun 
loppuun saakka antaa mahdollisuu-
den levittää lantaa poikkeukselli-
sen sääolosuhteen sattuessa. Ilmoi-
tus poikkeuksen käytöstä on tehtävä 
kuntaan. Lannoitus- ja pintalevitys-
kiellot eivät koske kotieläinten ranta-
laiduntamista. 

Asetuksen soveltamisen ulkopuo-
lelle rajataan ns. 0-ravinteiset lan-
noitteet eli orgaaniset lannoiteval-
misteet, joiden teho perustuu pää-
osin muihin vaikutuksiin kuin kasvira-
vinteisiin. Asetusta ei sovelleta enää 
kuitulietteeseen, sienimö- ja turve-
kasvualustoihin, joista ravinteet on 
jo hyödynnetty.

Kompostin sekä kuiva-ainepitoi-
suudeltaan vähintään 30 % pakkaa-
mattomien orgaanisten lannoiteval-
misteiden ja lantojen varastointi au-
massa työteknisistä syistä sallitaan 
myös marraskuun ja tammikuun vä-
lisenä aikana. Auma voi olla pellolla 
enintään vuoden sen perustamisesta 
alkaen. Yhteen aumaan voidaan si-
joittaa joko vähintään yhden hehtaa-
rin alalle tai koko lohkolle ja siihen 
rajoittuville lohkoille levitettävä mää-
rä orgaanista lannoitevalmistetta tai 

lantaa. Lohkomuistiinpanoihin kirja-
us aumaamisesta.

Lantaloiden vähimmäistilavuus-
taulukkoon on lisätty nautojen alku-
peräisrotuja koskevat tilavuudet ja 
lanta-analyysivelvoite on tarkennet-
tu koskemaan tilaa, jolla syntyy tai/
ja joka käyttää lantaa lannoitteena 
suoraan pellolla enemmän kuin 25 
m3 vuodessa.

Nitraattiasetusta koskevat 
ja 1.1.2016 voimaan  
tulleet muutokset
Lannan ja orgaanisten lannoiteval-
misteiden kuormaamisen alustan tu-
lee olla kovapohjainen, joka kestää 
koneiden painon sekä liikkumisen ja 
jolta voi tarvittaessa kerätä varisseen 
tai imeytyneen lannan tai orgaanisen 
lannoitevalmisteen pois. Sora- tai se-
pelipohja käy. 

Pysyvät ruokintapaikat tulee ol-
la katettuja ja niille kertynyt lanta on 
poistettava riittävän usein. Katta-
misvaatimus ei koske toiminnallises-
ti eläinsuojan yhteydessä sijaitsevien 
ulkotarhojen ja jaloittelualueiden py-
syviä ruokintapaikkoja.

Tärkkelysperunan soluneste rin-
nastetaan levitysaikojen osalta mui-
hin lannoitteisiin eli sallittu levitysai-
ka 1.4.-31.10. Perunan solunesteessä 
levitettävän typen määrä saa olla 1.9. 
alkaen enintään 35 kg/ha. 

hyvän maatalouden ja 
ympäristön vaatimusten 
9.2.2016 voimaan tulleet 
muutokset

Viimeisen kylvöpäivän poikkeamis-
mahdollisuus lisättiin asetukseen. Jos 

poikkeukselliset sääolosuhteet estä-
vät kylvämisen viimeistään 30.6., kyl-
vö on tehtävä heti olosuhteiden sal-
liessa. Viljelijällä tulee olla esittää 
esim. sään tarkkailukirjanpito esim. 
lohkomuistiinpanoissa kirjattuna, vi-
ralliset säätilastot tai valokuvia kylvö-
olosuhteista.

Viherkesantoa täsmennettiin niin, 
että se voi olla yksi- tai monivuotisil-
la riista-, maisema- tai nurmikasveil-
la tai näiden kasvien seoskasvustoil-
la kylvettyä peltoa. Jatkossa on kak-
si viherkesannon kasvikoodia: viher-
kesanto (nurmi ja niitty) ja viherke-
santo (riista ja maisema). ensimmäi-
nen lasketaan mukaan pysyvän nur-
men kertymiseen ja jälkimmäistä ei. 
Hoidettujen viljelemättömien pelto-
jen on oltava viherkesantoa tai sän-
kikesantoa. 

ensimmäistä kertaa viljelykäyt-
töön otettavan lohkon pientareel-
le on heti olosuhteiden salliessa kyl-
vettävä nurmikasvillisuus, jos pienta-
reella ei ole aikaisempaa nurmikasvil-
lisuutta. Koskee mm. raiviolohkoja. 
Täydentävien ehtojen yhden metrin 
piennar voi olla monilajinen. 

Viljeltävien kasvilajien ja -lajikkei-
den on oltava alueelle soveltuvia ja 
kylvettävän siemenmäärän on olta-
va riittävä. Viljellyn maatalousmaan 
kasvisuojelusta on huolehdittava ja 
rikkakasvien leviäminen on estettävä 
joko kasvinvuorotuksen avulla, me-
kaanisesti, biologisesti tai kemialli-
sesti.

Päivi Hiltunen
ylitarkastaja, 
Pohjanmaan eLY-keskus/valvonta

Jos poikkeukselliset sääolosuhteet estävät kylvämisen ennen kesäkuun loppua, 
kylvö on tehtävä heti olosuhteiden salliessa. Poikkeukselliset sääolosuhteet toden-
netaan esim. virallisilla säätilastoilla tai valokuvilla kylvöolosuhteista. Kuva otettu 
10.7.2015. 

Täydentävien ehtojen muutokset

Muutoksia ympäristökorvauksen lohkokohtaisiin toimenpiteisiin

Riistapellon vaatimuksia ei täytä nurmi-
lohko, johon on kylvetty täydennyskylvönä 
riistapeltokasveja.

Riista- ja maisemakasveilla perustetta-
vat monimuotoisuuspellot on kylvettävä 
vuosittain.
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Viskuri-hankkeen taustalla ovat 
maataloudessa tapahtuvat nopeat 
toimintaympäristömuutokset. Ne 
vaativat uusia tapoja tehdä asioi-
ta, jotka varmistavat elinvoimaisen 
maatalouden ja maaseudun jatkos-
sakin. ProAgrian Viskuri seuloo ide-
oita keskipohjalaisille maatalousyri-
tyksille. Ideoille on kysyntää, kun ti-
lojen toimintaan tarvitaan vaihto-
ehtoja maidon ja lihan hintavaih-
telujen vaikeuttaessa toimintamah-
dollisuuksia.

- emme halua Tanskan tilannet-
ta, jossa tiloilla on velkaa 10 kertaa 
enemmän kuin liikevaihtoa. Hank-
keessa annamme uusille ajatuksille 
tilaa kasvaa, Viskurin kehitysryhmiä 
ohjaava erkki laide ProAgria Keski-
Pohjanmaasta sanoo.

Kolmivuotisessa Viskuri-hank-
keessa mukana ovat Kokkola, Kan-
nus, Kaustisen seutukunnan kunnat, 
Sievi ja reisjärvi, joista kootaan in-
nostuneita maaseutuyrityksiä eri-
tyyppisiin kehitysryhmiin.

- Luomme paikallisia tai maakun-
nallisia 3-6 tilan ryhmiä, jotka tilo-
jen omista lähtökohdista suunnitte-
levat yhteisnavettaa, yhteisyritystä tai 
muuta yhteistyöhön tähtäävää teke-
mistä.

mukaan halutaan tiloja, joilla on 
tahto tehdä tulevaisuutta. 

- Haluamme mukaan nuoria ja 
rohkeita, joilla tulevaisuus on edessä 
ja vanhoja konkareita, joilla on koke-
musta ja näkemystä yhdessä tekemi-
sestä, Laide kannustaa.

Tavoitteista tuloksiin

Kun kehitysryhmät on saatu kasaan, 
ryhdytään hommiin. Aluksi puhu-
taan vapaasti kaikista kehitysideois-
ta. Sen jälkeen valitaan tavoite ja laa-
ditaan sille etenemisjärjestys.

- Tavoitteena voi olla esim. yh-
tiöittäminen, osuuskuntamuotoinen 
toiminta, tilojen yhdistäminen, työn-
jakoon pohjaava yhteisyrittäminen 
tai vapautuvien resurssien käyttöön-
otto, Laide luettelee.

Tavoitteen selvittyä ryhmä et-
sii asiantuntijan ohjaamana lisätie-
toa, toteutusmalleja ja esimerkke-
jä. Tietoa ja mallia haetaan vierai-
lemalla erilaisilla tiloilla ja yrityksis-
sä Suomessa ja ulkomailla sekä jär-
jestämällä luentoja etäyhteyksillä tai 
paikanpäällä.

Tieto kootaan hyötyjen ja haitto-
jen yhteenvedoksi, jonka jälkeen pää-
tetään toteutuksesta, toimintatavas-
ta tai etenemissuunnasta. 

hyödyt koko  
maakuntaan

Tiedon hankkiminen ja kokemusten 
jakaminen ovat hankkeen suurimpia 
tavoitteita. 

- Haluamme synnyttää Vis-
kuri-vetureita, menestyviä maata-

viskurilla vauhtia hyville ideoille

lousyrittäjiä, joilta voi oppia ja siten 
menestyä itsekin, projektipäällikkö 
liisa Koskela sanoo.

Hankkeessa kertyneet kokemuk-
set ja tietotaito jaetaan koko maa-
kuntaan. Keski- ja Pohjois-Pohjan-

maan liitot rahoittavat hanketta eun 
aluekehitysrahaston kanssa.

lisätietoja: 
projektipäällikkö liisa Koskela, p. 050 5120 615, liisa.koskela@proagria.fi, 
erityisasiantuntija erkki laide, 0400 137 169, erkki.laide@proagria.fi
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Viskurissa kylve-
tään tulevaisuu-
den siemeniä ja 

kehitetään 
maaseudun 

elinvoimaisuut-
ta, koska haluam-
me, että ruokaa 

tuotetaan Suomessa 
jatkossakin. 
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Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan -hank-
keessa parannetaan vesistöjen tilaa kunnostustoi-
menpiteillä ja vesistökuormituksen vähentämisellä. 
Vesistöjen tilan paraneminen lisää virkistyskäyttöä ja 
luonnon tarjoamia mahdollisuuksia. 

Kolmen VYYHTI-hankkeessa pidetään työpaja- ja 
tiedotustilaisuuksia, joissa kartoitetaan sopivia kun-
nostus- ja hoitotoimenpidekohteita yhteistyössä pai-
kallisten sidosryhmien, kuten yhdistyksien, osakas-
kuntien ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Hanke tar-
joaa vesienkunnostussuunnitelmien ja yleistasoisem-
pien valuma-aluesuunnitelmien lisäksi myös ranta-
maisemien hoitosuunnittelua. Tavoitteena on luo-
da vesistökunnostajille uusia verkostoja, jotka hel-

pottavat kunnostusten suunnittelua ja toteutusta. 
Hankkeen tapahtumiin kutsutaan paikallisia toimi-
joita ja tapahtumista ilmoitetaan lähemmin eri tie-
dotuskanavissa. 

eu:n maaseuturahaston rahoittama Kolmen 
VYYHTI -hanke toimii Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan 
ja etelä-Pohjanmaan maakuntien alueella. Hankkeen 
nimi viittaa kolmen maakunnan lisäksi hankkeen kol-
meen osa-alueeseen, eli vesistöihin, valuma-alueeseen 
ja rantoihin. Hankkeesta vastaa Pohjanmaan Vesi ja 
Ympäristö ry. ProAgriat, Kalatalouskeskus sekä maa- 
ja Kotitalousnaiset Keski-Pohjanmaalla, etelä-Pohjan-
maalla ja Pohjanmaalla toimivat hankkeen osatoteut-
tajana. Hanke-aika kestää vuoden 2018 loppuun. 

uhanalainen maaseutu Hoitoon Yhteistyöllä (uH-
mA) -hanke edistää luonnon- ja maisemansuojelulli-
sesti arvokkaiden maatalousalueiden hoitoa ja säily-
mistä etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan 
maakunnissa. Kolmivuotinen hanke käynnistyy ke-
vään aikana.

uHmA-hankkeessa lisätään maaseutumaiseman 
arvostusta sekä innostetaan maanomistajia, viljeli-
jöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja maaseudun muita toi-
mijoita hoitamaan maisemaa ja luonnon monimuo-
toisuutta. Hankkeessa luodaan uusia maisemanhoi-
toverkostoja, yhdistetään maisemakohteita ja teki-
jöitä toisiinsa sekä edistetään pohjalaismaakuntien 
välistä yhteistyötä mm. laiduntamisessa. Hankkees-
sa kehitetään alueellisia rahoitus- ja toimenpidemal-
leja mm. arvokkaiden luontokohteiden hoitoon sekä 

vieraslajien torjuntaan. Arvokkaisiin kohteisiin laa-
ditaan esimerkkisuunnitelmia, joilla testataan mai-
semanhoidon uusien toiminta- ja rahoitusmallien, 
esim. kummi- ja sponsoritoiminnan käynnistämistä. 
Tämän lisäksi kehitetään lajistollisesti arvokkaiden 
pientareiden, taajamaniittyjen ja muiden korvaavi-
en elinympäristöjen hoitotoimenpiteitä siten, että ne 
edistävät ja säilyttävät maatalousalueiden lajistollis-
ta monimuotoisuutta.

uhanalainen maaseutu hoitoon yhteistyöllä 
-hankkeen päävastuu on etelä-Pohjanmaan ProAg-
rialla. ProAgria Keski-Pohjanmaa osallistuu hankkee-
seen omalla toimialueellaan sekä Pohjanmaan maa-
kunnassa. myös Luonnonvarakeskus ja metsähallitus 
ovat mukana toteutuksessa. Hanketta rahoittaa eu:n 
maaseuturahasto. 

eTsINTä-
KuuluTus!
onko sinulla tahto tehdä tulevai-
suutta? Haluatko olla Viskuri-ve-
turi, menestyvä maatalousyrittä-
jiä, jolta toisetkin voivat ottaa op-
pia? 

Viskuri-hanke etsii innostu-
neita maaseutuyrittäjiä erityyppi-
siin kehitysryhmiin. oletpa nuori 
ja rohkea tai vanha konkari, tule 
mukaan ryhmään, jossa suunni-
tellaan esim. yhteisnavettaa, yh-
teisyritystä tai muuta yhteistyö-
hön tähtäävää tekemistä. ensim-
mäiset ryhmät aloittavat kesällä 
2016. 

Yrittäjien omat lähtökohdat 
huomioiden Viskurissa muodoste-
taan 3-6 tilan ryhmiä, joissa va-
litulle kehittämisidealle laaditaan 
tavoite ja etenemisjärjestys. Ta-
voitteena voi olla esim. yhtiöit-
täminen, osuuskuntamuotoinen 
toiminta, tilojen yhdistäminen, 
työnjakoon pohjaava yhteisyrittä-
minen tai vapautuvien resurssien 
käyttöönotto.

Ilmoittaudu mukaan!

erkki laide, 
p. 0400 137 169 tai 
liisa Koskela, 
p. 050 512 0615

Hankkeen rahoitus tulee Keski- ja Poh-
jois-Pohjanmaan liittojen kautta EUn 
aluekehitysrahastosta.  

Viskuri eli tuultaja on vil-
jan puhdistukseen käy-
tetty kone, joka kehitet-
tiin samoihin aikoihin 
puimakoneiden kans-
sa. Kammesta kiertämäl-
lä koneessa oleva tuule-
tin pöllytti akanat, pölyn 
ja korrenpätkät pois viljas-
ta. Nykyaikaisessa maatalo-
udessa samaan tarkoituk-
seen käytettävää konetta 
nimitetään esipuhdistajaksi.

hankkeet

Kolmen vyyhti -hanke 
vesistöjen tilan parantami-
seen ja rantojen hoitoon

uhanalainen maaseutu 
hoitoon hankerahoituksella

VYYHTI-hanke teki niittosuunnitelman Kälviän Keiskinjärvelle. 
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Helmikuussa 2010 vietettiin 
Sievissä Pohjois-Pohjanmaan 
eLY-keskuksen historia suu-
rimman navettarahoituskoh-
teen avajaisia. Kolmen maa-
tilan yhteisen navetan alku-
tahdit otettiin kolme vuotta 
aiemmin helmikuussa 2007 
Loma Hietalassa, kylän ko-
koontumispaikassa. Tuolloin 
päätettiin aloittaa yhteis-
navetan rakentamisselvitys. 
Hanke toteutettaisiin, mikäli 
työmäärä pienenisi ja talou-
dellinen tulos paranisi. 

maitokangas Ay:n yhtiö-
miehet urpo Känsälä, val-
to Petäjistö sekä veli-Mat-
ti ja Pekka viljasalo ovat pi-
täneet kerran vuodessa yh-
tiömiesten kokouksen vuon-
na 2009 laaditun yhtiösopi-
muksen mukaisesti. Viimeisin 
pidettiin tämän vuoden maa-
liskuussa. Yhtiömiesten lisäk-
si paikalla on ollut ProAgri-
an asiantuntija ja toisinaan 
myös pankin edustaja. Ko-

kouksessa käydään läpi edel-
lisen vuoden toiminnallinen 
ja taloudellinen tulos ja kat-
sotaan onko asetettuihin ta-
voitteisiin päästy. Yhtiösopi-
muksen mukaisesti kokouk-
sessa päätetään myös voi-
tonjaosto, valitaan vuodek-
si kerrallaan toimitusjohta-
ja, sekä tehdään yrityksen ke-
hittämistä koskevat isommat 
linjaratkaisut.

maitokangas Ay on tuot-
tanut maitoa kuusi vuotta. 
Viimeisimmässä yhtiömies-
ten kokouksessa kaivettiin 
esille aikanaan tehdyt suun-
nitelmat ja katsottiin kuin-
ka ne ovat toteutuneet. Alun 
perin työmäärätavoitteena 
oli 8000 tuntia, 2000 tun-
tia osakasta kohden. – en-
simmäisenä vuonna työmää-
rä oli reilusti yli 9000 tun-
tia, mutta kahtena viimeise-
nä vuonna se on ollut alle 
asetetun tavoitteen. Työ on 
keveämpää ja vähemmällä-

kin työmäärällä vielä selvit-
täisiin, mutta herkästi tulee 
oltua navetalla pidempään 
kuin varsinainen tarve, sanoo 
urpo Känsälä. – Vapaa-aika 
ja sairauslomat on helpom-
pi järjestää, vaikka käyttäisi-
kin lomittajaa, sanoo puoles-
taan Valto Petäjistö. 

Tulokset  
vastanneet tavoitteita

Tuotannon tavoitteeksi ase-
tettiin aikanaan noin 1,1 mil-
joona litraa maitoa. Litrahin-
tana käytettiin 0,37 euroa. 
Yhtiön nykyinen toimitusjoh-
taja Veli-matti Viljasalo sa-
noo, että litramääräinen tuo-
tannon tavoite oli varovai-
nen ja se on ylitetty kolman-
neksella. – Vaikka maatalou-
den toimintaympäristö on 
muuttunut, myös taloudelli-
nen tulos näyttää nyt parem-
malta, mitä aikanaan lasket-
tiin. Vahvuutenamme on ol-

lut, että olemme onnistuneet 
pitämään yhtiön kustannus-
rakenteen tavanomaista pie-
nempänä, Viljasalo toteaa. – 
minä olen luonteeltani pessi-
misti ja pelkäsin, että Likwin 
tulokseen ei päästäisi, mutta 
paremmin on onneksi men-
nyt kun ajattelin. Tulokseen 
olen tyytyväinen. emme osta 
koneita näyttämistä varten, 
vaan käyttöön ja töitä teh-
dään vaatimattomillakin veh-
keillä, sanoo Känsälä. 

Yhteisnavetta vaatii osak-
kailta enemmän joustavuut-
ta. urpo Känsälä sanoo, et-
tä yhteisnavetta on kuin avio-
liitto. Siinä pitää kestää toi-
sen erilaisuutta eikä kaikista 
asioista aina passaa lähteä 
sanomaan. omassa tietys-
ti saisi tehdä niin kuin halu-
aa, mutta tässä se ei onnistu, 
hän sanoo. 

osakkaat ovat pohtineet 
avoimen yhtiön ja osakeyhti-
ön vahvuuksia. Petäjistö ar-

velee, että riippumatta yhtiö-
muodosta, yhteishankkeessa 
on eduksi, jos osakkailla on 
suurin piirtein samanlainen 
taloustilanne. Samoilla tar-
peilla voitonjako on helpom-
pi tehdä. – Nykyään yhteis-
navetat taitavat olla enem-
män osakeyhtiöitä. Päätök-
senteko ja verojen maksu eh-
kä on sellaisessa helpompaa, 
arvelee Känsälä. myös toimi-
tusjohtaja Viljasalo pohtii sa-
maa asiaa. – Juridisesti osa-
keyhtiö saattaisi olla parem-
pi, ainakin jos tuotanto tästä 
laajenee, hän miettii. 

Juha Nivala
Talousjohtamisen 
erityisasiantuntija

Maitokangas Ay:n vuonna 2010 rakennetussa yhteisnavetassa on paikat 155 eläimelle. Maito-
kankaan sieviläiset yhtiömiehet vas. Pekka Viljasalo, Urpo Känsälä, Valto Petäjistö ja Veli-Matti 
Viljasalo ovat tyytyväisiä ratkaisuunsa rakentaa ja yrittää yhdessä.

Maitokangas ay:n osakkaat tyytyväisiä

yhteisnavetan 
tavoitteet täyttyneet

Talous

ProAgrian 
talous-

johtamisen 
asiantuntijoilta

apua yritys-
muodon 
valintaan.
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yhteishankinnat 
– vanhanaikaistako?
Yhteishankintoja on maataloudessa ollut ja tulee aina olemaan. menneinä 
vuosikymmeninä koneyhteistyö on ollut yleisin yhteistyömuoto. Hiljalleen 
laajempikin yhteistyö on tullut mukaan mm. yhteisnavettojen muodossa. 
Talousnäkökulmasta mahdollisimman laaja yhteistyö maatalousyrittäjien 
välillä on suotavaa.

Yhteistyön hyödyt jakautuvat taloudellisiin ja sosiaalisiin hyötyihin. Hei-
kentyneen markkinatilanteen vuoksi maataloudessa on otettava kaikki kei-
not käyttöön investointihankkeiden mahdollistamiseksi. Kolme 20 lehmän 
ja 50 hehtaarin lypsykarjatilaa eivät todennäköisesti saa rahoitusta kukin 
oman uuden robottipihaton rakentamiseen eikä rehuntuotantoalakaan 
välttämättä riitä investoinnin jälkeen. Kahden lypsyrobotin yhteisyksikkö 
näyttää taloudellisesti järkevämmältä, joten rahoittajakin on todennäköi-
sesti innostuneempi hankkeesta. 

yhteistyön hyödyt
Kahden lypsyrobotin yhteisnavettahanke mahdollistaa tuotannon laajenta-
misen ja kehittämisen, toisin kuin erilliset yhden robotin navettahankkeet. 
Yhteishankkeen etuna on peltoalan kasvu ilman, että sitä tarvitsee kalliilla 
ostaa. Yleensä tämäntyyppisissä hankkeissa pelloista maksetaan omistajil-
le vuokraa. 

Jaksaminen ja työhyvinvointi on tärkeä osa maatalousyrittäjän arkea. 
Kun jaksaminen heikkenee, se heijastuu myös yrityksen talouteen. Alkaa ka-
saantua töitä, mikä näkyy ”ei ehdi” -kustannuksena. on monta yhteisna-
vettaesimerkkiä, joissa työhyvinvointi, jaksaminen ja vapaa-aika ovat lisään-
tyneet hankkeen myötä. 

yhteistyöpainotus investointitukijärjestelmässä
Tiettyjä investointitukia korotetaan, jos kyseessä on yhteishanke. Valtioneu-
voston asetuksessa maatilan investointituen kohdentamisesta todetaan, et-
tä avustuksen määrää korotetaan viidellä prosenttiyksiköllä, mikäli kuivaa-
moa käytetään kahden tai useamman maatilan viljan tai heinän kuivaami-
seen ja 10 prosenttiyksiköllä, jos kyse on yhteiskäyttöön tulevan lietelannan 
sijoituslevitystä edistävän laitteen hankinnasta (Vna 241/2015). 

yhteistyön lisääminen vie elinkeinoa eteenpäin
Investointien myötä kilpailukyky yleensä paranee. Suomalaiset maatilat ei-
vät kilpaile enää pelkästään toisten suomalaisten tilojen kanssa. maata-
loustuotemarkkinat ovat avautuneet siinä määrin, että suomalaisten täy-
tyy kilpailla myös keskieurooppalaisten tilojen kanssa. Suomen heikommat 
olosuhteet eivät estä kilpailua. Yhteishankkeiden avulla globaaliin kehityk-
seen voidaan vastata. Yhteishankkeet ovat nykyaikaa.

Teemu Kinnunen

Kirjallinen sopimus 
on suullista parempi
maatiloilla tehdään lähes päivittäin erilaisia sopimuksia. Sopimus 
kannattaa tehdä kirjallisesti, koska näin asiat tulee mietittyä tark-
kaan jo etukäteen. Samalla varaudutaan mahdollisiin ongelmati-
lanteisiin.

Suomalaiseen oikeuskäytäntöön kuuluu sekä sopimusvapaus 
että sopimuksen sitovuus. Sopimuksia voidaankin tehdä osapuol-
ten välillä hyvin vapaasti, kunhan pysytään kohtuudessa. Toisaalta 
sopimus sitoo juuri sellaisena, kuin se on tehty.

Suullinen sopimus sitoo yhtä lailla kuin kirjallinenkin. Paperille 
kirjattu sopimus on kuitenkin turvallisempi, koska sen sisältö voi-
daan näyttää jälkikäteenkin toteen. Asioiden selvittely on näin hel-
pompaa.

Tavallisin maatilan sopimus on pellon vuokrasopimus. Siinä 
sovitaan vuokra-ajasta, maksusta ja muista ehdoista. Vuokrasopi-
muksista säädetään maanvuokralaissa. Nykyään vuokrasopimuk-
set tehdään pääosin kirjallisina.

maatalousyhtymää perustettaessa on järkevää laatia yhty-
mäsopimus, jolla sovitaan toiminnan pelisäännöistä ja siitä miten 
toimitaan ongelmatilanteissa. Yrittäjien välillä tehdään myös mo-
nenlaisia yhteistyö- ja urakkasopimuksia.

Tilanpitoa aloitettaessa ja erilaisissa perhetilanteen muutok-
sissa voi olla tarpeen tehdä perheoikeudellisia sopimuksia, kuten 
testamentti, avioehtosopimus sekä omistus- ja perinnönjakosopi-
mukset.

Sopimuksia tehtäessä on tärkeää miettiä sopimukselle oikea 
sisältö. Apua erilaisten maatilalla tarvittavien sopimusten tekoon 
saa ProAgrialta. 

olavi Kuja-Lipasti
ProAgria etelä-Pohjanmaa

MuIsTa

Jukupolku 5, 85100 Kalajoki
p. 08 4692 500 
myynti@kalajokiresort.fi 
kalajokiresort.fi 

Samppanjaa 
huoneessa 

vai iltauinti 
kynttilänvalossa?

            Kylpyläloma  

            Hintaan sisältyy majoi-
tus, Hyvän Olon Aamiainen, 
Welmed-kuntosalin sekä kylpy-
län ja uimahallin vapaa käyttö 
ilman aikarajoituksia. Lapsille 
vapaa pääsy sisäleikkipuistoon. 
Maksuton Wi-Fi.

alk. 
124€

vrk/kahdelle

Kylpylähotelli Sanissa 
rakkaasi

on arvovieras!
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Palvelu sisältää
- Asiantuntijan tekemän budjetin yrityksen  

nykytilanteen perusteella
- Apua maksuvalmiuden suunnitteluun
- Kolme kertaa vuodessa kassabudjetin toteumaseurantaa
- Toimenpide-ehdotuksia ja johtopäätöksiä
- Kirjallisen analyysin tuloksista 
- Yhteydenpidon asiakkaalle

 

Hyödyt 
   

 

 

 

 

 

 

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Tavoitteet ja 
kassabudjetin 
laadinta 
Kassabudjetin laadintaan 
yhdessä yrittäjän kanssa 
sovitulla tarkkuudella. 

Yrityskohtaiset tarpeet 
huomioidaan tulojen ja 
menojen erittelyssä. 

Kirjanpito 

Suosittelemme  
jatkuvaa kirjanpitoa. 

Muistutukset ja  
hälytykset puuttuvista 
tiedoista yrittäjälle. 

Raportointi ja 
analysointi 
 
Asiantuntijan tekemä 
analyysi kirjanpidon 
seurantaraporteista. 

Tilanteen analysointi 
raporttien, pankkitilin ja 
tuotantotietojen pohjalta 
sekä ennusteisiin verraten.

Toimenpiteet 
Reagointi analysoinnissa esiin tulleiden tarpeiden mukaan. 
Sovitus yhteydenotot ja seurantapalaverit. 
Budjetin tarkennus tarpeen mukaan. 

Kassa- eli maksuvalmiusbudjetti tar-
koittaa tulevan ja lähtevän rahalii-
kenteen ennakointia ja suunnitte-
lua. Budjetoinnilla vältetään tilanne, 
jossa maksamattomien laskujen pi-
no kasvaa ja pankin kanssa neuvo-
tellaan lainanlyhennyksen hoitami-
sesta vasta muutama päivä tai viik-
ko ennen lyhennyksen lankeamista. 
Käyttöpääoma eli tuotannon pyörit-
tämisen vaatima rahamäärä vaihte-
lee maataloudessa paljon eri vuoden 
mittaan. runsaamman rahan kau-
della pitää osata elää niin, että rahat 
riittävät huonon ajan yli. Tyypillisesti 
se on maatiloilla loppukesästä ja al-
kusyksystä.

ProAgrian kehittämä Kassabud-
jetoinnin käynnistyspalvelu sopii se-
kä vakiintuneen tuotannon että voi-
makkaan muutosvaiheen maatiloille. 
Palvelu sisältää budjetoinnin pohjak-
si nykytilanteen arvioinnin ja kehit-
tämisehdotukset. Budjetilla haetaan 
muutosta nykyiseen tilanteeseen ja 
siksi ProAgrian tuotantoasiantuntijat 
ovat mukana niin budjetin tekemises-
sä kuin seurannassakin. Tila voi vali-
ta kuinka usein budjettia arvioidaan 
ja päivitetään vuoden varrella.

Tulosanalyysi  
kertoo nykytilan
Suuremmilla ja muutosvaihetta elä-
villä tiloilla suositellaan nykytilanteen 
arviointia maatilan tulosanalyysin 
avulla. Siinä tilan taloutta arvioidaan 
monipuolisesti niin kannattavuuden, 
vakavaraisuuden kuin maksuvalmiu-

denkin näkökulmasta. Taloudellista 
arviointia täydennetään tuotantotoi-
minnan kehittämiskohteiden valin-
nalla. Budjetoinnin pohjaksi otetaan 
tuotantotoiminnan kehittämistavoit-
teet ja niiden toteutumista seurataan 
vuoden varrella.

Tuloslaskelma sen näyttää
Vakiintuneen toiminnan tiloilla ta-
louden sopeutustarvetta voidaan ar-
vioida tuloslaskelmalla, jossa maa-
talouden kokonaistuloista vähenne-
tään tuotannon vuotuiset menot, yk-
sityistalouden kulutus, verot ja vel-
kojen korot. Saatua tulosta peila-
taan lainojen lyhennyksiin sekä vält-
tämättömiin korvausinvestointeihin. 
Varsin usein käy niin, että rahaliiken-
teen järjestelyt eivät riitä vaan tar-
vitaan myös tuotannon tehostamis-
toimia, jotta korvausinvestoinnit ei-
vät patoudu tulevaisuuteen eivätkä 
lainojen takaismaksuajat veny koh-
tuuttomiksi.

Tutkimuslaitokset ennakoivat 
kaikkien keskeisten maataloustuot-
teiden hintojen pysyvän alhaisina lä-
hivuodet. Jatkavilla tiloilla tulevai-
suutta ei voi jättää nousevien tuote-
hintojen varaan vaan se on tehtävä 
omilla kehittämistoimilla. 

  

 

Palvelu sisältää
- Asiantuntijan tekemän budjetin yrityksen  

nykytilanteen perusteella
- Apua maksuvalmiuden suunnitteluun
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Tavoitteet ja 
kassabudjetin 
laadinta 
Kassabudjetin laadintaan 
yhdessä yrittäjän kanssa 
sovitulla tarkkuudella. 

Yrityskohtaiset tarpeet 
huomioidaan tulojen ja 
menojen erittelyssä. 

Kirjanpito 

Suosittelemme  
jatkuvaa kirjanpitoa. 

Muistutukset ja  
hälytykset puuttuvista 
tiedoista yrittäjälle. 

Raportointi ja 
analysointi 
 
Asiantuntijan tekemä 
analyysi kirjanpidon 
seurantaraporteista. 

Tilanteen analysointi 
raporttien, pankkitilin ja 
tuotantotietojen pohjalta 
sekä ennusteisiin verraten.

Toimenpiteet 
Reagointi analysoinnissa esiin tulleiden tarpeiden mukaan. 
Sovitus yhteydenotot ja seurantapalaverit. 
Budjetin tarkennus tarpeen mukaan. 

Kun esitäytetty veroilmoitus  saa-
puu, muista käydä se huolella lä-
pi. Veroilmoitukseen tulee täydentää 
puuttuvat tiedot sekä korjata mah-
dolliset virheet. maatalousyhtymi-
en kannattaa pitää huolta siitä, et-
tä korkojen vähentäminen tulee teh-
dyksi, sillä verottaja ei korkovähen-
nystä yrittäjän puolesta tee. Samoin 
on kotitalousvähennyksen kohdal-
la. Kotitalous- tai hoitotyötä tai re-
monttihommia teettäneiden on vaa-

dittava kotitaloustalousvähennystä 
erikseen.

Vuokratulot ilmoitetaan esitäyte-
tyllä veroilmoituksella. moni jättää 
vuokratulot kokonaan ilmoittamat-
ta, koska luulee tiedon vuokratulois-
ta ja niiden oikeasta määrästä olevan 
valmiina verohallinnossa. Näin ei kui-
tenkaan ole. 

myös erilaisten lainojen korkotie-
dot kannattaa tarkistaa. Lainan kor-
kokulut voivat puuttua varsinaisel-

ta veroilmoitukselta kohdasta tulon-
hankkimisvelan korot. Tämä voi joh-
tua siitä, että lainan käyttötarkoitus 
ei ole verohallinnon tiedossa. Korko-
vähennyksen saa ainoastaan silloin, 
kun korot lisää oikeaan kohtaan esi-
täytettyyn veroilmoitukseen.

Tietojen viimeinen ilmoittamis-
päivä on joko 4.5. tai 13.5. Päivä-
määrä on merkitty lomakkeelle. Ve-
roilmoituksen mukana ei lähetetä 
kuitteja, tositteita tai muita alkupe-

räisiä asiakirjoja. Verohallinto pyy-
tää niitä tarvittaessa erikseen. Ve-
roilmoitusta ei tarvitse palauttaa, 
mikäli korjattavaa tai täydennettä-
vää ei ole.

Jos esitäytettyyn veroilmoitukseen 
tehdään korjauksia, uusi verotuspää-
tös ja tilisiirtolomakkeet tulevat pos-
titse elo-lokakuussa 2016.

mika Jouppila
Tilitoimistopalvelut, Kaustinen

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Talous

Kassabudjetoinnilla rahaliikenne haltuun

Rahat riittämään

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Palvelun nimi, tehtävien budjetin väli-
tarkastelujen määrän mukaisesti krt/v

tulosanalyysiin pohjautuva  
lähtötilanteen arviointi

sopeutustarvelaskelmaan pe-
rustuva lähtötilanteen arviointi

Budjetti Toiminta, 1 1 000 € + tilakäynnit 70 €/kpl 850 € + tilakäynnit 70 €/kpl

Budjetti Tuotto, 3 1 510 € + tilakäynnit 70 €/kpl 1 360 € + tilakäynnit 70 €/kpl

Budjetti Kasvu, 10 3 000 € + tilakäynnit 70 €/kpl 2 850 € + tilakäynnit 70 €/kpl

Parhaan hyödyn palvelusta saat, 
jos myös kirjanpitosi on ProAgrian 

hoidossa.  Tällöin poikkeamiin 
tavoitellusta kehityspolusta pystytään 
reagoimaan suunniteltujen tarkastelu-

hetkien välilläkin. Ota yhteyttä ProAgrian 
talousjohtamisen asiantuntijoihin, 

kehitetään tilaasi yhdessä!

Juha Hämäläinen
Kehityspäällikkö

Kassabudjetoinnin 
käynnistyspalvelu 
pähkinänkuoressa

•	 taloustilanteen	arviointi
•	 tuotannon	arviointi
•	 kehittämisehdotukset
•	 yhdessä	sovitut	tavoitteet	
 budjetoinnille
•	 kassabudjetti	kuukausitarkkuudella
•	 budjetin	toteuma-arviointi	
 ja päivitys 1-10 kertaa vuodessa

Kaikki nämä samassa paketissa
•		 tietoa	tuotannon	ja	talouden	 tilanteesta suhteessa muihin tiloihin•		 kirjallinen	analyysi	ja	kehittämis- ehdotukset
•	 ulkopuolisen	asiantuntijatiimin	 tuki kehittämiseen
•		 rahaliikenteen	ennakointi•		 helpommat	neuvottelut	rahoittajien	 ja tavaran toimittajien kanssa•		 epävarmuuden	väheneminen
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jatkuvaa kirjanpitoa. 

Muistutukset ja  
hälytykset puuttuvista 
tiedoista yrittäjälle. 

Raportointi ja 
analysointi 
 
Asiantuntijan tekemä 
analyysi kirjanpidon 
seurantaraporteista. 

Tilanteen analysointi 
raporttien, pankkitilin ja 
tuotantotietojen pohjalta 
sekä ennusteisiin verraten.

Toimenpiteet 
Reagointi analysoinnissa esiin tulleiden tarpeiden mukaan. 
Sovitus yhteydenotot ja seurantapalaverit. 
Budjetin tarkennus tarpeen mukaan. 

Vuoden 2016 alusta voimaan astu-
neen kalastuslain tavoitteena on sel-
keä ja tietoon perustuva kalastuksen 
järjestäminen. Kalatalousviranomais-
ten ja kalatalousneuvonnan yhteisesti 
kokoamassa kalastussäädösoppaas-
sa on kerrottu tiivistetysti se, mitä 
kalastajan tulee kalastamaan lähties-
sään vähimmillään tietää.

Kalojen istuttelusta
Näillä ajoin vuodenkierrossa siirry-
tään suven puolelle ja kalavesillä-
kin alkaa vilkkaampien tapahtumi-
en kausi. Siellä täällä aletaan tuu-
mia nuhraantuneiden kalavesien ja 
kalakantojen kohentelua. Kalavesien 
tai -kantojen tilaa tuumataan usein 
korjata istutuksin. eikä kaikin ajoin 
ehditä edes tuumailla, vaan ryhdy-
tään enempiä kyselemättä toimiin, eli 
omatoimisiin istutuksiin. Seuraukset 
ovat usein karut. 

Kalatalousviranomaiset haluavat 
muistuttaa, että vuoden vaihteessa 
voimaan astuneiden kalastussäädös-
ten henki on tiivistetysti se, että: 

•	 istutetaan	noudattaen	paikallisen	
kalastusalueen käyttö- ja hoito-
suunnitelmaan kirjattuja suunni-
telmia

•	 toimitaan	vanhan	kalastuslain	121	
§:n hengessä, eli jos kalalajia ja 
kantaa on istutettu jo aikaisem-
min tai sitä jo esiintyy alueella, niin 
tätä kalalajia tai kantaa saa istut-
taa

•	 istutuslinjaus	 koskee	 myös	 kirjo-
lohta ja virtakutuisia kaloja, ku-
ten planktonsiikaa, vaikka niitä 
ei luontaisesti esiintyisikään tai li-
sääntyisi istutusalueella

•	 kalanviljelylaitoksista	 ja	 luonnon-
ravintolammikoista peräisin olevia 
kaloja saa istuttaa entiseen malliin 

eli niihin vesiin joihin niitä on en-
nekin istutettu, ilman ely-keskuk-
sen poikkeuslupaa, siirtymäajan 
eli vuoteen 2021

•	 luonnonkalojen	 ja	 emorapujen	
siirrolle on oltava voimassa oleva 
ely-keskuksen poikkeuslupa, vaik-
ka niitä istutettaisiin saman vesis-
töalueen sisällä

•	 edellä	mainitut	istutukset	ovat	sal-
littuja vain kun noudatetaan evi-
ran kalojen ja ravun siirtoja koske-
via ohjeistuksia

•	 täplärapua	 ei	 saa	 istuttaa	 luon-
nonvesiin.

Edellä oleva tiivistelmä on muokattu La-
pin Ely-keskuksen 16.3.2016 antamasta 
ja Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tiedot-
teesta 17.3.2016 sekä Lapin Ely-keskuk-
sen kalatalouspalvelujen Kainuun toimi-
paikan kalatalousasiantuntija Kalle Torvi-
sen sähköpostiviestistä 17.3.2016.

Kalatalouskeskus

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Kalastusasetuksessa säädetyt rauhoitukset ja 
pyyntimitat antavat suojaa kalalajeille ja varmistavat 
kalojen luontaista lisääntymistä. Laki mahdollistaa 
asetuksesta poikkeavien alueellisten pyyntimittojen 
asettamisen, jos ne ovat kalakantojen suojelemiseksi 
tarpeen. tarkista paikalliset rajoitukset ennen 
kalastuksen aloittamista.

rauHoitusajat pYYntimitat/saaLisKiintiÖt

Suomenlahdessa kokonaan rauhoitettu. Vuodesta 2019 
kokonaan rauhoitettu kaikilla merialueilla

Sisävesissä leveyspiirin 64º00´N eteläpuolella 
kokonaan rauhoitettu. Ei koske taimenta joka 
on pyydetty purosta tai lammesta, johon ei ole 

vaellusyhteyttä merestä tai järvestä

Joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Leveyspiirin 67º00´N pohjoispuolisissa vesissä 
alamitta 50 cm

Muualla missä kalastus sallittu alamitta 60 cm

Purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä 
merestä tai järvestä ylämitta 45 cm 

rasvaeväleikattu
taimen

Joessa ja purossa 1.9.-30.11. Alamitta 50 cm

Lohi Joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Alamitta 60 cm
Vapaa-ajankalastuksessa 2 lohta/vrk/hlö

Leveyspiirin 63º30´N pohjoispuolella 
Perämeressä alamitta 50 cm

rasvaevällinen
järvilohi

Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä kokonaan rahoitettu
Joessa ja purossa 1.8.-30.11. Muualla alamitta 60 cm

rasvaeväleikattu 
järvilohi

Vuoksen ja Hiitolanjoen asetuksen 
karttaliitteen mukaisissa vesissä 1.6.-31.8.

Joessa ja purossa 1.8.-30.11.

Alamitta 60 cm
Vapaa-ajankalastuksessa 1 lohi/vrk/hlö 

Vuoksen vesistössä

nieriä
Kokonaan rauhoitettu Kuolimossa ja Saimaassa 

Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella

Muualla Vuoksen vesistössä 1.9.-30.11.

Muualla Vuoksen vesistössä alamitta 60 cm

Inarinjärvessä alamitta 45 cm

Harjus
Meressä kokonaan rauhoitettu 

Sisävesissä leveyspiirin 67º00`N 
eteläpuolella 1.4.-31.5.

Leveyspiirin 67º00´N eteläpuolella sisävesissä 
alamitta 35 cm ja pohjoispuolella 30 cm

siika Mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.-30.11. -

nahkiainen 1.4.-15.8. -

Kuha - Alamitta 42 cm 

jokirapu, täplärapu
kapeasaksirapu

1.11.-21.7. kello 12 -

YKsinKertainen 
LupajärjesteLmä

● Kalastonhoitomaksussa yhdistyvät aiemmat 
kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehelupa. 
Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä va-
valla kaikkialla Suomessa lukuun ottamatta vaelluskala-
vesistöjen koski- ja virta-alueita, kalastuskieltoalueita, 
erityiskohteita ja Ahvenanmaata.

● Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18–64-vuo-
tiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalas-
tusta kuin ongintaa, pilkintää ja silakan litkausta. 
Maksun suuruus on 39 euroa/vuosi, 12 euroa/viikko ja 
5 euroa/vuorokausi.

● Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkossa 
Eräluvat.fi-sivujen kautta, soittamalla Metsähallituk-
sen maksuttomaan palvelunumeroon 020 69 2424, tai 
Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskeissa. 
Palvelunumero vastaa arkisin kello 8‒16.

● Maksun yhteydessä kalastaja rekisteröityy 
kalastonhoitomaksurekisteriin. Rekisteröitymisessä 
kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika. 

● Pyydyskalastukseen kuten verkko- ja katiskapyyn-
tiin, kalastukseen usealla vavalla sekä ravustukseen 
tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen 
omistajan lupa. Onkiminen, pilkkiminen ja silakan 
litkaus ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, 
joihin ei tarvita lupaa.

● Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet, kalas-
tuskieltoalueet, kohdekohtaisen luvan vaativat erityis-
kohteet sekä Ahvenanmaan maakunta jäävät kalas-
tonhoitomaksulla kalastettavan alueen ulkopuolelle. 
Rajoituksista löytyy lisätietoja Kalastusrajoitus.fi-
palvelusta sekä kalatalousasioita hoitavista Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksista.

Kalastonhoitomaksu on sijoitus 
kalakantoihin. maksusta kertyvät varat 

käytetään kalavesien hyväksi.

rasvaevällinen 
taimen

Kalastuslain muutoksesta

lisätietoja aiheesta voi kysyä neuvojalta tai paikalliselta kalatalousviranomaiselta:
Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus: eero hakala, eero.hakala@proagria.fi, p. 0400 162 445
ely Kalajokilaakson alueella: Kalle torvinen, kalle.torvinen@ely-keskus.f, p. 0295 023 589
ely lesti- ja Perhonjoella: Kyösti nousiainen, kyosti.nousiainen@ely-keskus.fi, p. 0295 028 602

Toiminnanjohtaja 
eero Hakala

Puh. 0400 162 445
eero.hakala@proagria.fi

kalatalouskeskus

Kaikki nämä samassa paketissa
•		 tietoa	tuotannon	ja	talouden	 tilanteesta suhteessa muihin tiloihin•		 kirjallinen	analyysi	ja	kehittämis- ehdotukset
•	 ulkopuolisen	asiantuntijatiimin	 tuki kehittämiseen
•		 rahaliikenteen	ennakointi•		 helpommat	neuvottelut	rahoittajien	 ja tavaran toimittajien kanssa•		 epävarmuuden	väheneminen
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valoa ja iloa
Kevät on jo täällä, sen todistaa ihanasti paistava ja lämmittävä aurinko. 
olemme jo reilusti huhtikuun puolella ja osa teistä valmistautuu lähte-
mään mm. käsityöristeilylle ja Garda-järven matkalle. matkat ovat upea 
tilaisuus verkostoitua, voimaantua ja nauttia hyvästä ruuasta sekä seuras-
ta. Paikallisyhdistyksissä kevätkokoukset pyörivät ja kesälle kaikilla on toi-
mintaa tiedossa. muistattehan, että yhteen kokoontuminenkin on tapah-
tuma ja toimintana voi olla leipominen, luontoretki, ruokakurssi tai yhtei-
nen kesäteatterimatka. Kokeillaan rohkeasti uusia avauksia paikalliseen 
toimintaan. 

Kevät ja tuleva kesä saavat meidät naiset liikkeelle. Työt, harrastukset, 
piha ja puutarhan hoito, lasten lähestyvät lomat sekä kesän luonto hou-
kuttelevat aktiivisesti toimimaan. Keräämme huomaamattamme talvea 
varten paljon hetkiä ja muistoja mieliimme sekä tankkaamme kesän tun-
nelmia ja lämpöä. otamme silmillämme kuvia, joita sitten talven pimei-
nä hetkinä voimme palauttaa nähtävillemme. Toivon, että me naiset toi-
misimme silminä läheisillemme, jotta huomaisimme mitä hyvää ja kaunis-
ta ympärillämme on. Joskus on aikoja jolloin niitä on itse vaikea nähdä. 
Tällöin tarvitaan toista ihmistä rinnalle, joka palauttaa myönteisiä asioi-
ta mieleen ja nähtäville. 

Hyvää kevättä ja aurinkoista kesän odotusta! 

riitta Huhtala
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
maa- ja kotiseutunaiset

Kirsti Mannisen omat avaimet 
on vahva kuvaus maaseudun 
naisten yhteistyöstä
maa- ja kotitalousnaisten järjestöhistoriikin lisäksi omat avaimet on kuvaus 
suomalaisen maaseudun ja sen elämänmuodon muutoksista sekä maaseu-
dun naisten aikaansaannoksista 1700-luvulta tähän päivään saakka. 

Kirjailija, FT Kirsti Mannisen kirjoittama teos kertoo maaseudun nais-
ten koulutuksen ja itsenäistymisen historiasta. Samalla se on mm. kotitalo-
ustyön, käsityötaidon, puutarhaviljelyn, maaseudun yritystoiminnan, koti-
seututyön ja kansainvälistymisen historiaa. Historiikin tavoitteena on ollut 
koota ja tallentaa katoamassa olevaa tietoa ja aineistoa, joka koskee maa-
seudun naisten ja heidän paikallisen yhteistyönsä historiaa. Hanke on ajan-
kohtainen, sillä perheviljel-
mien määrän supistuessa 
sukutalojen kamareihin ja 
ullakoille varastoidut ai-
neistot ovat vaarassa tu-
houtua eikä suullinen pe-
rimätietokaan enää vält-
tämättä siirry sukupolvel-
ta toiselle.

Teosta myy Suomalai-
nen Kirjakauppa. Tilatta-
vissa myös maa- ja koti-
talousnaisten verkkokau-
pasta 9.4. alkaen www.
maajakotitalousnaiset-
kauppa.fi. Hinta 39 € 
+ käsittelykulut 6 € ja 
postikulut painon mu-
kaan. 

Aurinko loimottaa jo nurkan takaa ja räystäät tippuvat, Kruununvoudinta-
lon tupa on puettu keväiseen asuun. Kevät tuo mukanaan uutta toivoa ja 
elämää, toivoa hyvästä ja lämpimästä kesästä ja iloisista ihmisistä. 

Kruununvoudintalolla on hiljaisen alkutalven jälkeen herätty talviunesta. 
Keittolounaspäivillä on käynyt paljon uusia kasvoja, mikä on tosi mukavaa. 
Pääsiäisviikon mämmibaari huomattiin myös mediassa. monenlaiset mäm-
miherkut loihdittiin TV-ryhmän kameran edessä ja pieniä kommelluksiakin 
taisivat tallentaa purkkiinsa vastaisen varalle. 

Kesää kohden vilkastuvat yritys- ja perhejuhlatilaukset. Kesäkahvilaan 
odotetaan aurinkoisen sään lisäksi runsaasti uusia kahvittelijoita. Tarjolle 
loihditaan monenlaisia tarinoilla höystettyjä maistuvia herkkuja. 

Toiveissa on myös miljööseen hyvin istuvia kesäteatteriesityksiäkin. Toi-
vottavasti saamme Kruununvoudintalon piha-alueprojektiakin vietyä eteen-
päin hyvällä menestyksellä. 

Tervetuloa Kruununvoudintalolle, kun Kokkolan suunnassa liikutte!

Auli Saukko

Kruununvoudintalon 
kuulumisia

Vieraslajit valloittavat luontoamme ja tukahduttavat oman kasvila-
jistomme. Kasveista pidetään vahingollisimpana jättipalsamia, jätti-
putkea ja lupiinia. Impin päivä 11.6 sopii ajallisesti erinomaisesti 
jättipalsamin ja lupiinin poistotalkoisiin! 

Valitkaa kohde, jossa lupiini tai jättipalsami on valloittanut tai on 
valloittamassa kasvutilaa niittykasveiltamme. Miettikää keinot kas-
vuston hävittämiseksi ja järjestäkää talkoot. Yhteiset niittotalkoot 
sekä kasvien nosto juurineen muutaman vuoden ajan saa luonnon-
kasvimme jälleen kukoistamaan.  

Haastakaa muut kylillä toimivat yhdistykset mukaan torjuntaan. 
Kutsukaa talkoisiin media, niin saamme sanomaa vietyä laajalti 
eteenpäin.  

Lisätietoja tempauksesta ja ohjeet vieraslajien poistoon sivuilla 
www.maajakotitalousnaiset.fi/impinpaiva 

IMPIN PÄIVÄ 11.6.2016  
Rukkaset käteen ja vieraslajeja vähentämään!  
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Lupiini on vallannut tienpientareen Jättipalsami kukkii koko kesän 

LUPIINI LISÄÄNTYY  
RÄJÄHDYSMÄISESTI  
Laajoja lupiinikasvustoja voi pitää 
kurissa niittämällä. Niittäminen 
pitää tehdä ennen siementen kyp-
symistä ja niittojäte tulee korjata 
pois.  
 
Pelkästään niittämällä kasvi ei hä-
viä, mutta sen leviäminen hidastuu 
ja jopa estyy. Silloin kun lupiineja 
on vähän, kannattaa ne kaivaa yk-
sitellen juurineen ylös maasta.  

 
JÄTTIPALSAMIN  
KITKENTÄ ON HELPPOA  

Jättipalsami sananmukaisesti am-
puu siemenensä, jopa seitsemän 
metrin päähän. Yksivuotisen kas-
vin siemenet säilyvät maassa itä-
miskykyisinä 3–4 vuotta.  
 
Jättipalsamin tunnistaminen ja 
kitkentä on helppoa. Työ ei vaadi 
työkaluja eikä voimia ja suojava-
rusteeksi riittävät käsineet. Jos 
kasvusto on rajautunut selkeästi, 
on niittäminen paras ratkaisu. 
Ojanpenkoilta ja muista vaikeilta 
paikoilta kasvit on parasta kitkeä.  

Toiminnanjohtaja johanna hylkilä 040 1964 434
Kotitalousneuvonta ja -koulutus, hygieniatestaukset ja
malo-luokitukset, järjestötyö seija varila 0400 137 899
Kruunuvoudintalo, tapahtumien ruokapalvelut, Auli saukko  043 8254 281
Ympäristöpalvelut jaana höglund  043 8254 284
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Vieraslajit valloittavat luontoamme ja tukahduttavat oman kasvilajistom-
me. Kasveista pidetään vahingollisimpana jättipalsamia, jättiputkea ja lupii-
nia. Impin päivä 11.6. sopii ajallisesti erinomaisesti jättipalsamin ja lupiinin 
poistotalkoisiin!

Valitkaa kohde, jossa lupiini tai jättipalsami rehottaa. miettikää keinot 
kasvuston hävittämiseksi ja järjestäkää talkoot. 

Kutsukaa talkoisiin media, niin saamme sanomaa vietyä laajalti eteen-
päin.

lisätietoja tempauksesta ja ohjeet vieraslajien poistoon sivuilla www.
maajakotitalousnaiset.fi/impinpaiva

ruKKaset Käteen ja vieraslajeja vähentämään!

IMPIN PäIvä 11.6.2016
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Impin päivä 11.6. – rukkaset käteen 
ja vieraskasveja vähentämään
Impin päivä 11.6 sopii ajallisesti erinomaisesti jättipalsamin ja lupiinin pois-
totalkoisiin. Vieraslajien poistotalkoita voi järjestää myös myöhemmin kesäl-
lä. Valitkaa kohde, jonka lupiini tai jättipalsami on vallannut. Haastakaa tal-
koisiin mukaan muut kylällä toimivat yhdistykset. ohjeet vieraskasvien pois-
toon löytyvät nettisivuilta www.maajakotitalousnaiset.fi/impinpaiva.

omat avaimet -näytelmä maaseudun naisten elämästä
Kruununvoudintalon kesäteatterissa Kokkolassa eläydytään maaseudun 
naisten elämää 1800-luvulta nykypäivään. omat avaimet -näytelmä koos-
tuu kahdeksasta kuvaelmasta, jotka ovat kirjailija Kirsti mannisen kirjoitta-
mia. Näytelmän valtakunnallinen ensi-ilta on huhtikuussa Helsingissä. Kruu-
nunvoudintalolla näytelmää esitetään 27.7. klo 18.30, 31.7. klo 16, 3.8. klo 
18.30 sekä 7.8. klo 16. Tervetuloa kesäteatteriretkelle Kokkolaan. Kahvila 
Voudintuvasta maistuvat väliaikatarjoilut!

vuoden 2016 Maa- ja kotitalousnainen 
Nyt etsitään vuoden 2016 keskipohjalaista maa- ja kotitalousnaista. Vuoden 
maa- ja kotitalousnainen edistää alueellaan maa- ja kotitalousnaisten toi-
mintaa, toimii itse alueellaan aktiivisesti maa- ja kotitalousnaisten hyväksi ja 
jaksaa myös innostaa ja kannustaa muita naisia toimintaan mukaan. ehdo-
tuksia vuoden maa- ja kotitalousnaiseksi voivat tehdä yhdistykset sekä yksi-
tyiset henkilöt. Valinta tehdään vuosittain, ja valinnan julkistaminen tapah-
tuu ProAgria Keski-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalous-
naisten vuosikokouksessa marraskuussa. Valinnan tekee Keski-Pohjanmaan 
maa- ja kotitalousnaisten johtokunta määräpäivään (21.10.2016) mennes-
sä tulleista ehdotuksista. 

vuoden maisemateko -kilpailu
maa- ja kotitalousnaiset valitsevat jälleen syksyllä 2016 Vuoden maisema-
teon. Kilpailu on osa Vihervuosi 2016 -teemavuotta. Vuoden maisemateko 
-tunnustus myönnetään nyt toista kertaa. Vuonna 2015 kisaan saatiin 45 
ehdotusta, joista valittiin 16 alueellista voittajaa. Keski-Pohjanmaalla voiton 
vei reisjärven Kangaskylän maaseutuseura ja maaseutunaiset. Valtakunnal-
lisen kilpailun voitti Köyliön Kankaanpään Kuninkaanlähteen puhdistustyö. 
Kyläläiset puhdistivat liejuisen joutoalueen puhdasvetiseksi lähteeksi, koko 
kylän virkistysalueeksi. 

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kuvailu maisemateosta, valokuvia 
ja mahdollisia lehtileikkeitä piirikeskuksen maisema-asiantuntijalle elokuun 
loppuun mennessä. Kertokaa ehdotuksessa, mitä tehtiin, ketkä teon tekivät 
ja perustelkaa, miksi juuri teidän tekonne olisi Vuoden maisemateon arvoi-
nen. maa- ja kotitalousnaisten piirikeskusten maisema-asiantuntijat valitse-
vat yhdessä asiantuntijaraadin kanssa ehdotusten perusteella maakuntien 
parhaat maisemateot lokakuussa 2016. Näistä voittajista valitaan Suomen 
Vuoden maisemateko, joka julkistetaan joulukuussa 2016. Valtakunnalli-
sen valinnan tekee maa- ja kotitalousnaisten Keskus yhdessä valtakunnalli-
sen raadin kanssa. 

Johanna 
muistuttaa

uutuuKsiA 
ruoKAKurssitArjottiMellA

YK on nimennyt kuluvan vuoden palkokasvien 
vuodeksi. Joko teidän yhdistyksenne on va-
rannut oman Potkua pavuista ja palko-
kasveista -kurssin?

Kekri – perinteistä sadonkor-
juun juhlaa -kurssi tai luento 
johdattaa kekrin perinteisiin ja 
makujen maailmaan. Saatavilla 
toukokuussa, tilaa omasi hyvis-
sä ajoin syksyä silmällä pitäen!

Seija Varila, p. 0400 137 899 
tai seija.varila@maajakotitalous-
naiset.fi
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Geokätköily on hauska ulkoiluharrastus, jossa etsitään ja piilotetaan 
geokätköjä kiinnostaviin kohteisiin. Kätköjä etsitään satelliittipaikan-
nusta hyödyntävän GPS-laitteen, esimerkiksi älypuhelimen tai kartan 
avulla. Geokätköilyä voidaan kutsua nykyaikaiseksi aarteenetsinnäksi.  

Jokaisen kätkön kuvauksessa on kerrottu koordinaattien tai karttapai-
kan lisäksi kätkörasian koko sekä vihjeitä, jotka helpottavat kätkön löy-
tämistä. Kätkön koko voi vaihdella filmipurkin ja parin litran pakastus-
rasian välillä. 

KUULE JA KERRO KYLÄMAISEMASTA 

Samalla kun suunnittelette geokätköjen paikkoja, opitte itse lisää omas-
ta kotimaisemastanne. Voitte laittaa kätkörasiaan esimerkiksi tietoa 
kätkön lähialueen historiasta, vanhoja valokuvia paikasta ym. kiinnosta-
vaa asiaa. Lokikirja ja kynä varmistavat sen, että löytäjä saa oman puu-
merkkinsä kätköön.  

Geokätköily kuuluu jokamiehenoikeuksien piiriin. On hyvä kysyä tarvit-
taessa maanomistajan lupa kätkön piilottamiseen.  

Tarkat ohjeet geokätköilyn toteuttamiseen löytyvät sivuilta 
www.maajakotitalousnaiset.fi/geokatkoily 

 

GEOKÄTKÖILY KYLÄMAISEMASSA 
Kertokaa kylänne upeista maisemakohteista ja historiasta geokätköilyn avulla!  
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TOIMINTAIDEA  
YHDISTYKSILLE 
 
Geokätköily kylämaisemas-
sa sopii yhdistysten toimin-
taan, perheiden yhteisiin 
luontoretkiin ja kylän kou-
lulaisille.  
Se on oiva tapa tutustua 
tarkemmin omaan kotimai-
semaan. Kätköjen etsintään 
voi yhdistää esimerkiksi 
eväshetken löytöpaikalla tai 
näköalan ihailemisen. 
 
VINKKI! Haastakaa alueen 
muut järjestöt ja koululai-
set etsimään geokätköjä.  
Geokätköjä voivat hyödyn-
tää myös kylän matkai-
luyrittäjät.  

opetuskeittiö 
veteli, Voileipäkakkukurssi, to 
14.4. klo 18.30, jatkuu pe 15.4. 
klo 18.30, Pulkkisen Ns-talo
halsua, Voileipäkakkukurssi, la 
23.4. klo 10, yläkoulun opetus-
keittiö 
veteli, Täytekakkukurssi (Kuor-
ruta ja koristele), ke 27.4. klo 
18.30, jatkuu to 28.4. klo 18.30, 
Pulkkisen Ns-talo

Tilaa hyvissä ajoin syksyn 
sieniretket ja -kurssit!

Kruununvoudintalon kesäteat-
terit, Kaarlelankatu 43, Kokkola.
Ke 27.7. klo 18.30
Su 31.7. klo 16
Ke 3.8. klo 18.30
Su 7.8. klo 16

Maa- ja kotitalousnaisten tilai-
suuksista lisätietoja seija varila, 
p. 0400 137 899, seija.varila@
maajakotitalousnaiset.fi.
 

hygieniAtesti
sievi, ti 26.4. klo 15, kunnanta-
lon valtuustosali

Hygieniakoulutuksia ja hygie-
niatestauksia voi tilata Seija Vari-
lalta, p. 0400 137 899. Hygienia-
koulutuksen hinta on 62 €/ hlö 
(sis. alv), joka sisältää koulutuk-
sen, testin ja passin. Pelkkä tes-
ti ja passi 43,05 €/ hlö (sis. alv).

ArKiruoKAKurssi
lohtaja, ti 19.4. klo 18.30, seu-
rakuntakoti

Kurssit yhteistyössä suomense-
län kansalaisopiston kanssa:
lestijärvi, Voileipäkakkukurs-
si, ke 13.4. klo 17.30, yläkoulun 
opetuskeittiö
Kinnula, Voileipäkakkukurssi, ti 
12.4. klo 17.30, yläkoulun ope-
tuskeittiö

Kurssit yhteistyössä Perhon-
jokilaakson kansalaisopiston 
kanssa:
Perho, Voileipäkakkukurssi, 
pe 8.4. klo18.30, jatkuu la 9.4. 
klo 10, Perhon yläkoulun 

TaPahTuMaT Ja KouluTuKseT

Geokätköily on hauska ulkoiluharrastus, jossa etsitään ja piilotetaan geokät-
köjä kiinnostaviin kohteisiin. Kätköjä etsitään satelliittipaikannusta hyödyn-
tävän GPS-laitteen, esimerkiksi älypuhelimen tai kartan avulla. Geokätköilyä 
voidaan kutsua nykyaikaiseksi aarteenetsinnäksi.

Jokaisen kätkön kuvauksessa on kerrottu koordinaattien tai karttapaikan 
lisäksi kätkörasian koko sekä vihjeitä, jotka helpottavat kätkön löytämistä. 
Kätkön koko voi vaihdella filmipurkin ja parin litran pakastusrasian välillä.

Samalla kun suunnittelette geokätköjen paikkoja, opitte itse lisää omasta 
kotimaisemastanne. Voitte laittaa kätkörasiaan esimerkiksi tietoa kätkön lä-
hialueen historiasta, vanhoja valokuvia paikasta ym. kiinnostavaa asiaa. Lo-
kikirja ja kynä varmistavat sen, että löytäjä saa oman puumerkkinsä kätköön.

Geokätköily kuuluu jokamiehenoikeuksien piiriin. on hyvä kysyä tarvitta-
essa maanomistajan lupa kätkön piilottamiseen.
tarkat ohjeet geokätköilyn toteuttamiseen löytyvät sivuilta www.maaja-
kotitalousnaiset.fi/geokatkoily

Geokätköily kylämaisemassa
KertoKaa Kylänne uPeista maisemaKohteista ja historiasta 
geoKätKöilyn avulla!
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Topparin tila Oy
Kauhava
puh. 040 544 4801

Bostrand Ab
Uusikaarlepyy
puh. 050 554 2510

J Käldman Kb
Pedersöre
puh. 0500 448 231

Kevään siemenet 
paikallisilta pakkaamoilta

www.peltosiemen.fi

Netistä löydät myös  
lajikeoppaamme! 

Tapahtuma alkaa pe 13.5.2016 klo 
17.30 Kokkolan Kauppatorilla.
Vielä ehdit ilmoittautua osoitteessa 
www.kepli.ingo.fi! 
Ilmoittautuminen päättyy 22.4.2016.
Jälki-ilmoittautuminen Kauppatorilla 
13.5.2016 alkaen klo 12.00.
Lisätiedot: www.kokkolacityrun.fi

www.HHnet.fi 

KALKITSE ENNEN KYLVÖJÄ!

www.ruukki.fi/maatalous

Kalkituslaskuri:

 
®Kun levität BESTON -kalkituskuonan keväällä ennen kylvöjä, alkaa 

®BESTON   imeytyä ja muokata maan pH-arvoa ja kalsium-/ magne-
siumsuhdetta ihanteelliseksi. Kevätaurinko sulattaa ja kuivattaa 

®BESTON illa kalkitut pellot muita nopeammin ja pääset kevättöihin 
tavallista aikaisemmin.

®Kalkitse peltosi BESTON illa, ja maa on taas virkeä käynnistämään 
hyvän, terveen ja puhtaan kasvun. Vain oikein hoidettu maa tuottaa 
huippusatoa myös muuta luontoa hellitellen.
Tavoiteltava pH-arvo on 6,5...7 ja oikea kalsium-/magnesiumsuhde. 

®Valitse viisaasti. BESTON  on edullista ympäri vuoden. 

Kun sä kuulet kuovin äänen, 
®on BESTON -kevät koittanut.

Kysy kevätkalkituksiin MEROXilta
BESTON Ca28Mg6 Masuunikuona  tai
BESTON Ca32Mg2 Masuunikuona-kalsiittiseos.
BESTON Ca32Mg3 Teräskuona tulee taas
myyntiin alkukesästä.
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Saat alennuksia siemenannoksista  ja monia muita etuja

Semexin jalostussuunnitelman ja

eläinaineksen avulla parannat

karjasi kannattavuutta.

Terveet ja tuottavat lehmät tuovat

hyvinvointia myös hoitajille.

Paranna lehmiesi
vastustuskykyä
Immunity-sonneilla!

Lähde Semexin sopimusasiakkaaksi!

Isossa yksikössä tarvitaan tyypiltään yhtenäinen eläinaines.
Liisa ja Juha Vuorela Koskenojan tilalta ovat tyytyväisiä
Semexin sonnien tyttäriin.

•	Haluatko	hyödyntää	uusinta	
tekniikkaa koelypsyssä?

•	Tarvitsetko	siihen	aputyö- 
voimaa auttamaan sinua? 

eMM-asiantuntijat:
Kirsi leppikorpi 
p. 0400 367 656

jonna-Minna lassila 
p. 0400 644 261

salme Asiala 
p. 040 523 4124

Helpotusta  

koelypsyyn?Helpotusta  

koelypsyyn?


