
NUMERO 2/2021     ProAgria Keski-Pohjanmaa  1

Keski-Pohjanmaa
ProAgria

ProAgrian jäsen- ja asiakaslehti  •  2/2021  •  www.proagria.fi/kp

23-31
EU-tuet

TIEDOTUSLEHTI

6-7
Maan kasvukunto 
selviää kasvusto- 

käynnillä

16-17
Ranta-Pitkäset: 

Hyvä saada asian- 
tuntijan näkemys

12-13
Tilatiimi 

Niemelän tilan 
apuna



2  ProAgria Keski-Pohjanmaa   NUMERO 2/2021      

RITVA-LIISA NISULA
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa

ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Tiedotuslehti jäsenille ja asiakkaille, 
ilmestyy 4 kertaa vuodessa 
36. vuosikerta, ISSN 1795-7516

Julkaisija ja kustantaja: ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y.  •  Päätoimittaja Ritva-Liisa Nisula 
Levikki: 6 000 kpl Kala-, Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa  •  Taitto: Tiina Fors 
Paino: Botnia Print, 2021  •  Mediakortti www.proagria.fi/kp  •  Tilaushinta 50 euroa 
Ilmoitusmyynti: Mainosseppo/Seppo Laitila, p. 0400 954 747, ilmoitukset.kp@proagria.fi Kannen kuva: Ritva-Liisa Nisula

Tapahtumakalenteri

Koeteltu on

Onhan meitä koeteltu. On ol-
lut koronaa, Venäjän pa-
kotteita, märkää ja kuivaa 
kasvukautta, tukien maksu-

viivettä ja taloudellista alakuloa. Kai-
kesta huolimatta olemme taas uuden 
kevään kynnyksellä. Kasvukauteen liit-
tyvien tekemisten valinta ja suunnitte-
lu, työvoiman mitoitus ja ajoitus, tu-
ki- ja tuotantomahdollisuuksien opti-
mointi ja riskien arviointi sekä niihin 
varautuminen antavat puitteet tuleval-
le kasvukaudelle. Sitähän se on: joh-
topäätöksiä viime vuodesta, tulevan 
suunnittelua, töitä ja työnjohtoa.

Tänä vuonna ProAgria kiinnittää 
erityistä huomiota yrityskokonaisuu-
den haltuunottoon ja tuotantotalou-
delliseen asiantuntemukseen. ProAg-
rian moniammatillisissa tilatiimeis-
sä haetaan eväitä kotieläin- ja kasviti-
lojen johtamiseen. Asiantuntijat ovat 
apuna talouden tasapainottamises-
sa, investointien suunnittelussa, omis-
tajanvaihdoksissa ja muussa yritystoi-
minnan kehittämisessä. Ei kukaan voi 
yksin kaikkien alojen asiantuntija ol-
la, siksipä asiantuntijamme tekevät tii-
viimpää yhteistyötä sekä keskenään 
että tilanväen kanssa. 

Tilojen omat päätökset ja toimen-
piteet vaikuttavat suoraan maatalous-
yrityksen kannattavuuteen. Tilan joh-
taminen, tuotannon tehokkuus se-
kä kustannusten ja talouden hallinta 
ovat keskeisiä asioita, joihin voi vai-
kuttaa. ProAgrian asiantuntijat ovat 
tilojen tukena tuotantotalouden suun-
nittelussa ja seurannassa, johtami-
sessa, talouden hallinnassa ja liiketoi-
minnan tulevaisuuden suunnan valin-
nassa. On ollut jo 224 vuotta – ja on 
tänäkin vuonna. Vaikka koeteltu on. 

Sopivia kelejä ja tulevaisuuden us-
koa tällekin kasvukaudelle.

Henkilöstö- 
uutisia
Liisa-Maria 
Päkkilä
Liisa-Maria aloit-
ti nautojen ruo-
kinnan asian-
tuntijana huh-
tikuun alussa ja 
hänen työhönsä 
kuuluu Ruokin-
nan ohjauspalveluiden toteutus. Eri-
tyisenä kiinnostuksen kohteena Lii-
sa-Marialla on syönnin säätely ja val-
kuaisrehut. Hän on valmistunut ag-
ronomiksi kotieläintieteen laitoksel-
ta Helsingin yliopistosta. Ottakaa 
rohkeasti yhteyttä nautojen ruokin-
taan liittyvissä asioissa! Liisa-Ma- 
rian yhteystiedot ovat 044 4811434, 
liisa-maria.pakkila@proagria.fi.

Tero Åvist
Tero on aloitta-
nut kasvintuotan-
non asiantuntija-
na huhtikuussa. 
Hänen työhönsä 
kuuluvat viljely-
suunnitelmat ja 
EU-tukineuvonta. 
Ki innostuksen 
kohteina ovat maatalousteknologia 
ja viljelymaan kasvukunto. Koulu-
tukseltaan Tero on maatalous- ja 
metsätieteiden kandidaatti. Hänen 
ensisijainen työpisteensä on Toholam-
min toimistolla. Teron yhteystiedot: 
041 731 0398, tero.avist@proagria.fi.

Matti Poutiainen
siirtyy toukokuun alussa toisen työn-
antajan palvelukseen.

TIETOLINKKI-HANKKEEN
INFOTILAISUUDET NETISSÄ
Tuki-infot 16.4. klo 10 ja 20.4.
klo 18.30.
Kyselytunnit kevään tukihausta
27.4. klo 10 ja 28.4. klo 10.
Lisätiedot kpedu.fi/tietolinkki/
tapahtumat. Ilmoittaudu mukaan
sieltä tai ritva.jaakkola@kpedu.fi

AGROTEKNOA JOKILAAKSOIHIN
-HANKKEEN WEBINAARI
Ajo-opastimet ja satokartoitus
21.4. klo 12.30-15.30. 
Lisätiedot agroteknoa.fi tai
kirsi.leppikorpi@proagria.fi

RAVINNERATAS-HANKKEEN
JÄRJESTÄMÄT WEBINAARIT 
Turvemaiden tuhkalannoitus ja
vesiensuojelu -webinaari,
21.4. klo 13-14.30
Happamien sulfaattimaiden
kartoitukset ja tutkimukset
-webinaari, 12.5. klo 13-14.30
Pelloilta puroihin -webinaari,
28.4. klo 13-15. Asiaa uudistavasta 
viljelystä, luonnon monimuotoisuu-
den huomioinnista peltojen valuma-
vesien hallinnassa sekä purokunnos-
tuksista.
Webinaareista ja niihin ilmoittau-
tumisesta lisätietoa hankkeen koti-
sivuilta: www.vesiensuojelu.fi/poh-
janmaa/ravinneratas ja hankkeen 
Facebook-sivuilta.

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET 
Kalajoki, 28.5. klo 9.00–15.15, Hankkijan piha
Kalajoki, 31.5. klo 9.00–10.30, Tyngän mylly
Sievi, 31.5. klo 11.15–12.30, Ns-talon piha, Sievinkylä
Sievi, 31.5. klo 13.30–15.00, Monitoimihallin piha, Jussinmäentie 2 
Himanka, 2.6. klo 8.30–11.00, Urheiluhallin piha
Lohtaja, 2.6. klo 11.15–12.00, Lantmännen JMT Koskelan piha
Kälviä, 2.6. klo 12.30–15.00, ST1 Kaffelin piha
Kannus, 4.6. klo 9.15–15.00, Kannuksen Mol, konehallin edusta
Kaustinen, 7.6. klo 9.15–14.00, Hankkijan piha 
Ullava, 7.6. klo 14.15–15.00, Monitoimitalon piha, Rahkonen
Ullava, 7.6. klo 15.30–16.00, M-market Lukkarin piha
Reisjärvi, 8.6. klo 9.45–12.30, Ent. TVHn varikko (Vesilaitoksen va-
rasto)
Sievi, 8.6. klo 13.30–14.30, Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Veteli, 9.6. klo 9.30–10.00, SEOn piha
Veteli, 9.6. klo 10.30–12.30, Räyringin tanssilavan piha, Räyrinki
Veteli, 9.6. klo 14.30–14.45, Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
Halsua, 10.6. klo 9.15–10.45, Isokarhun varaston piha
Perho, 10.6. klo 12.00–14.30, Perhon Mol, hallin edusta
Toholampi, 11.6. klo 9.15–11.30, ABC-kylmäaseman sorakenttä
Lestijärvi, 11.6. klo 12.30-13.15, Ent. P. Kauppisen huoltoas. piha
Lisätietoja Jouni Huhtalalta, p. 040 512 3703
ja Jarmo Karhulalta, p. 044 521 2210.

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTA 

4.5. Aistien puutarha -järjestöwebinaari klo 19.30-20.
Lisätietoja Anulta.

Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumista ja matkoista
lisätietoja Kirsi Varilalta, p. 040 1664 434
Maa- ja kotitalousnaisten kursseista ja Kruununvoudintalon
tapahtumista lisätietoja Niina Vihelältä, p. 043 825 4281
Maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja ympäristöpalveluista
lisätietoja Anu Ainasojalta, p. 043 825 4284
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ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 
Puhelin 040 521 1735
etunimi.sukunimi@proagria.fi
www.proagria.fi/kp
Toimisto avoinna 9.00-15.00
Valtakunnallinen palvelupuhelin  044 420 9000

HALLINTOPALVELUT 
Johtaja Ritva-Liisa Nisula 040 5849 550
Kehityspäällikkö Juha Hämäläinen 040 0126 335
Kehityspäällikkö Jouni Ingalsuo 040 5525 781
Pohjoisen alueen palvelupäällikkö
 Juha Nivala 040 8610 641
Eteläisen alueen palvelupäällikkö
 Anna-Riitta Leinonen  040 0168 647
Viestijä Ritva Karri
(myyntireskontra, viestintä, järjestö) 040 5234 113
Taloussihteeri Saila Sulonen
(laskutus, ostoreskontra) 040 5443 460

MAASEUTUNEUVONNAN 
ASIANTUNTIJAPALVELUT
Tuotosseuranta
 Armi Hotakainen 040 0644 261
 - näytteenotot, koelypsyt, aseman-
 testaukset, robottimaitojen tallen-
 nukset, viivakoodien opastukset   
 Katja Kellokoski 040 8492 870
 Jonna-Minna Lassila 044 4863 077
 - näytteenotot, koelypsyt,  aseman-
 testaukset, robottimaitojen tallen-
 nukset,  viivakoodien opastukset   
 Kirsi Leppikorpi 0400 367 656
Automaattilypsyn käyttöönotto
 Sonja Pyykölä 043 8254 282
Energianeuvonta Jari Tikkanen 040 0162 147
EU-tuet Jarmo Karhula 044 5212 210
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 040 0723 288
Hevoset ja tallitsekki Jenny Klemola 043 8272 872
Kasvinsuojeluruiskujen testaus
 Jouni Huhtala ja 040 5123 703
 Jarmo Karhula 044 5212 210

Puheenjohtaja

Ota
yhteyttä

Meidät tavoitat

Kasvinviljelyneuvonta
 Taneli Rahja (kasvinviljelyn talous) 040 6845 111
 Taina Kulla 040 0723 288
 Pekka Polso 040 5234 112
 Jari Tikkanen (luomu ja luomukoulut.) 040 0162 147
 Tero Åvist  041 731 0398
 Sari Harju  040 5234 114
Kasvinsuojelukoulutukset
 Jouni Huhtala  040 5123 703
Kotieläinneuvonta ja ruokinta
 Anna-Riitta Leinonen 040 0168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta
 Milla Alanco ja 040 7060 558
 Sini Sillanpää 043 8250 526
Luomukotieläinneuvonta
 Seija Roimela 040 8479 740
Luonnonmukainen tuotanto,
EU-tukineuvonta
 Jari Tikkanen ja 040 0162 147
 Seija Roimela 040 8479 740
LEAN, maatilojen kehityskeskustelut
 Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta,
budjetointi, omistajanvaihdokset
 Elina Finnilä 043 8254 283
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Juha Nivala 040 8610 641
 Hanna Mäki-Asiala  040 0974 165
 Heikki Ojala 040 5342 166
Neuvo-palvelut Jari Tikkanen 040 0162 147
Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilat Ari Nopanen 040 0432 582
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703
Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Liisa Koskela 050 5120 615
 Taina Kulla 040 0723 288
Yritysjohtaminen ja laatuasiat
 Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Jari Tikkanen 040 0162 147

KALATALOUSKESKUS
Kalatalousneuvonta 
Eero Hakala 040 0162 445

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

STRATEGIASUUNNITTELU
Mika Jouppila  044 5234 430
Heikki Ojala  040 5342 166

TILITOIMISTOPALVELUT
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija Roimela 040 8479 740
Kaustisen tilitoimisto
 Mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-Maria Saarikettu  043 8254 280

RUOKINNAN OHJAUSPALVELUT 
JA TÄSMÄPALVELUT KOTIELÄINTILOILLE
Halsua, Perho, Veteli: Sari Harju 040 5234 114
Perho, Halsua: Pekka Polso 040 5234 112
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi:
Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä: Jarmo Karhula 044 5212 210
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi,
Kaustinen, Veteli: Katja Kellokoski 040 8492 870
Toholampi, Himanka: Sonja Pyykölä 043 8254 282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi,
Kannus, Kokkola: Heidi Lehkonen  040 5234 116
Kalajoki, Sievi: Tuija Korpela 040 0260 575
Sievi, Reisjärvi, Kälviä, Lohtaja ja
Himanka: Jenny Klemola 043 8272 872
Toholampi, Lestijärvi, Kaustinen, Veteli,
Reisjärvi, Ullava: Liisa-Maria Päkkilä 044 481 1434 

Kohti uutta

Olemmeko nyt menossa kohti uutta normaalia, siitä en tiedä, mutta ainakin kohti uutta 
kasvukautta mennään kovaa vauhtia. Päivä on jo yötä huomattavasti pidempi ja luon-
to heräilee talven jäljiltä. Talvihan oli lopulta kunnollinen ja lumipeitettä riitti, läpi Suo-
men. Hiihto- ja ulkoilukelitkin olivat mitä mainioimmat. Metsien hakkuut onnistui-

vat edellisiä talvia paremmin, vaikka maa ei paljon jäässä ollutkaan. Routaa olisi tarvittu paran-
tamaan maan rakennetta pelloillakin, mutta kolikon toinen puoli on, että maa pääsee nyt kuivu-
maan nopeammin.

Korona se jyllää vielä, vaikka viime aikoina on viitteitä saatu hieman paremmasta tautitilanteesta 
ja rokotuksetkin etenevät. Toivottavasti korona hellittää kesää kohti ja riittävät määrät sesonkityövoi-
maa saadaan niitä tarvitseville tiloille. Ihan jokaiseen työhön kun ei etäyhteyksistäkään apua ole. 

Kyllä sen kevään huomaa myös peltotöihin liittyvistä keskusteluista. Kovasti pohditaan sitä, et-
tä tehdäänkö ensimmäinen rehusato jo ennen juhannusta vai sen jälkeen. Myös koneiden kunnos-
tukset vaikuttavat olevan kovassa vauhdissa. 

Toivon kaikille voimia kevättöihin, etänä tai ei!
TAPANI ORJALA

ProAgria Keski-Pohjanmaan
hallituksen puheenjohtaja,

p. 040 5288 405
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Järjestövastaava
Ritva Karri
Puh. 040 523 4113 
ritva.karri@proagria.fi

Jäsenyhdistysten muistilista

Yhdistysten jäsenmäärän 
ilmoittaminen

Puheenjohtaja, sihteeri tai jäsenvastaava! Ellei yhdistyksessänne 
ole käytössä järjestön Sense-jäsenrekisteriohjelmaa, ilmoitathan 
yhdistyksesi jäsenmäärän 31.5.2021 mennessä ProAgria Keski-

Pohjanmaan järjestövastaavalle tai maa- ja kotitalousnaisten toimin-
nanjohtajalle.

Vaikutusmahdollisuutemme valtakunnallisiin järjestöasioihin on 
verrannollinen jäsenistömme määrään. Erityisesti maa- ja kotitalous-
naisten näkökulmasta on tärkeää, että jokainen jäsen on kirjattu Sen-
se-järjestelmään. Kiitos kaikille niille yhdistyksille, joiden jäsenet jo 
ovat Sensessä! Jos yhdistyksenne ei ole vielä ottanut Senseä käyttöön 
tai siellä on ainoastaan muutaman henkilön tiedot, niin voitte laittaa 
listan jäsenistänne/puuttuvista jäsenistänne Kirsille sähköpostitse kir-
si.varila@maajakotitalousnaiset.fi toukokuun loppuun mennessä. Jä-
senlistassa olisi hyvä olla jäsenen nimi, osoite ja puhelinnumero sekä 
sähköposti, jos sellainen on käytössä.

Suosittelemme jäsenyhdistyksillemme Sensen käyttöönottamista 
ja järjestelmän omatoimista käyttöä. Ellei se onnistu, avitamme Sen-
sen käytössä mielellämme, sillä jäsentietojen ajantasallapito on mää-
rätty yhdistysten velvollisuudeksi yhdistyslaissa. Maa- ja kotitalous-
naisten Keskus valtakunnallisena kattojärjestönä tarkistaa maakun-
nalliset jäsenmäärät elokuussa ja keskipohjalaisten kokousedustajien 
määrä valtakunnallisissa järjestön kokouksissa määräytyy Sensessä 
olevan keskipohjalaisjäsenmäärän pohjalta. Autathan meitä säilyttä-
mään keskipohjalaisedustuspaikat jatkossakin! 

Kun yhdistyksen toiminta on hiipunut

Yhdistyksen jäsenten päätökseen perustuvassa yhdistyksen 
purkamisessa ja toiminnan lopettamisessa on noudatettava 
kyseisen yhdistyksen sääntöjä. Useiden yhdistysten säännöissä 

purkamispäätökseen vaaditaan ¾-enemmistö ja lopettamisasia on 
käsiteltävä kahdessa yhdistyksen yleisessä kokouksessa. Lopetettavan 
yhdistyksen yleisissä kokouksissa voidaan myös tehdä päätökset ala-
seuran muuttamisesta pääseuraksi, päättää omaisuuden luovutta-
misesta, muuttaa tarvittaessa sääntöjä tai päättää kokonaan uuden 
yhdistyksen perustamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään viimeisen kokouk-
sen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimin-
taan. Rahavarojen ja muun omaisuuden käytöstä on hankittava sen 
ProAgria-keskuksen lausunto, johon yhdistys jäsenenä kuuluu. 

Selvitystoimien jälkeen tulee rekisteröidyn yhdistyksen tehdä pur-
kautumisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). PRH tekee 
merkinnän yhdistysrekisteriin ja yhdistys katsotaan puretuksi. Yhdis-
tyksen päätökseen perustuvasta selvitysmenettelystä säädetään yh-
distyslain 40 §:ssä. Tutustu lakiin ennen kuin aloitat yhdistyksen pur-
kamisen. Lisätietoja yhdistyksen purkamisesta PRH -> Yhdistykset -> 
Rekisteröidylle yhdistykselle -> Yhdistyksen lopettaminen. 

Keski-Pohjanmaan Maan- 
viljelysseuran Säätiön apurahat

Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiö myöntää apuraho-
ja opiskelijoille, jotka edistävät opinnäytetyöllään tai muutoin 
opinnoissaan keskipohjalaista maataloutta tai sen lähellä olevia 

elinkeinoja (mm. käsityöala, koti- ja puutarhatalous sekä kalatalous) 
tai suorittavat harjoitteluaan em. alojen edistämisorganisaatioissa.

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

Yhdistysten sääntömääräiset
kokoukset ja korona

Yhdistykset saivat viime vuonna voimassa olleen väliaikaisen lain 
nojalla siirtää vuosikokousten pitämistä syksyyn. Tällä hetkel-
lä ei ole voimassa säännöstä kokousten siirtämismahdollisuu-

desta. Oikeusministeriön mukaan yhteisön hallitus voi kuitenkin ly-
kätä kokousta tai yhdistää kevät- ja syyskokoukset. Päätöksen on pe-
rustuttava kokonaisarviointiin, jossa on otettava huomioon yhteisön 
säännöt päätettävistä asioista, jäsenkunnan terveydensuojelutarpeet 
sekä se, voiko lykkäyksestä aiheutua vahinkoa yhteisölle tai sen jäse-
nille (ks. LaVL 2/2020 vp, s. 4 ja HE 117/2020 vp). Oikeusministe-
riö valmistelee kevätkokousten lykkäämistä koskevaa lakimuutosta. 
Ajankohtaisin tieto voimassa ja vireillä olevista muutoksista on oi-
keusministeriön verkkosivustolla. Oikeusministeriössä on parhaillaan 
valmisteltavana lakimuutos, joka sallisi yhteisöjen kevätkokousten 
lykkäämisen niin, että ne pidetään 30.9.2021 mennessä.

Etäosallistuminen

Kevään 2021 kokouksissa saa tietyin edellytyksin käyttää asia-
miestä ja etäosallistumista. Tämä mahdollisuus perustuu väliai-
kaiseen lakiin, joka on voimassa 30.6.2021 saakka (laki väliai-

kaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistys-
laista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen 
rajoittamiseksi; 677/2020).

Yhdistyksissä valtuuttamiseen ja etäosallistumisen järjestämiseen 
vaaditaan yhdistyslain perusteella yleensä sääntömääräys. Yhdistys-
laissa etäosallistumisesta on säädetty muun muassa 17 §:ssä. Väli-
aikaisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen 
viimeistään 30.6.2021 pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vaikka 
tällaista järjestelyä ei ole sallittu säännöissä eikä yhdistys ole hyväksy-
nyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Kokouksessa tehtyjen päätösten pätevyyteen voi vaikuttaa se, mi-
ten etäosallistumista varten käyttöön otetut yhteydet ja muut tekni-
set ratkaisut käytännössä toimivat. Pätevyyden ennakoimisessa hy-
väksi havaittu keino on, että selvitetään etukäteen enemmistöön riit-
tävä kannatus kokouksessa käsiteltäville päätösehdotuksille. Yleen-
sä tarvittavaa enemmistöä voi arvioida aiempien kokousten osallistu-
misaktiivisuuden perusteella.

Sähköpostin lähettäminen Sensestä

Hyödynnä yhdistyksenne jäsenrekisteriä viestien lähettämiseen 
sähköpostilla Sensestä. Aluksi muista aina valita hakuusi aktii-
viset jäsenet. Jos yhdistyksellänne on tilaisuuksia, jotka on tar-

koitettu vain naisille tai vain miehille, niin voit jo hakua tehdessäsi 
valita kummalle sukupuolelle viesti lähtee. Jäsenen perustiedoissa on 
kohta sukupuoli, sieltä valitse hakuehto on mies tai nainen. Sen jäl-
keen mene kohtaan Sähköpostiosoite, valitse hakuehto sisältää ja 
kirjoita tyhjään laatikkoon @. Näin heti näet monellako yhdistyksen-
ne naisella/miehellä valintanne mukaan on jäsentietoihin tallennettu 
sähköpostiosoite ja monelleko viesti lähtee. 

Sähköposti Sensen kautta on helppo tapa pitää jäsenistöön yh-
teyttä. Kenenkään osoitetta ei tarvitse erikseen kirjoittaa ja etsiä, jo-
ten sähköpostiosoitteita kannattaa ylläpitää Sensessä. Kun siirryt 
viestissäsi Lähetystapakohtaisiin asetuksiin, muista kirjoittaa oike-
aan yläkulmaan heti lähettäjän sähköpostiosoite. Näin varmistat, et-
tä viestisi varmasti lähtee kaikille.

Samalla periaatteella toimivat muutkin haut. Voit lähettää viestiä 
vaikkapa johtokunnan jäsenille. Tällöin menet Tehtävät-välilehdelle 
ja valitse sieltä hakuehto Tehtävänimike ja sieltä on Johtokunta/hal-
litus. Muista tässäkin laittaa rasti ruutuun Aktiivisuus, niin viesti läh-
tee vain tällä hetkellä johtokunnassa oleville.
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Lajikevalintatyökalu 
peltokasvilajikkeiden
vertailuun
Luonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut Maatalousinfo-palvelussaan työka-
lun, joka helpottaa peltokasvilajikkeiden vertailua. Tiedot perustuvat virallis-
ten lajikekokeiden 2000-luvun aineistoon.

Työkalussa valitaan kasvilaji ja muita rajaavia tekijöitä, esimerkiksi kasvuai-
ka, valkuaisprosentti tai taudinkestävyyden ominaisuudet. Käyttäjä voi pai-
nottaa laskennassa eri viljely-ympäristöjä, esimerkiksi viljelyvyöhykettä tai 
maalajia. Lajikkeet listautuvat taulukkoon, jossa niitä voi järjestellä eri omi-
naisuuksien perusteella ja vertailla keskenään. Tällä hetkellä mukana olevat 
kasvilajit ovat kaura, kevätvehnä, ohra, syysruis, syysvehnä, kevätrapsi, ke-
vätrypsi ja syysrapsi. Lajikevalintatyökalun lajikelistaa ja tausta-aineistoa 
päivitetään vuosittain.

Lajiketyökalu on tarkoitettu tukemaan viljelijää päätöksenteossa virallisen 
tutkimustulostietokannan rinnalla. 

Työkalu on osoitteessa maatalousinfo.luke.fi/fi/lajikevalinta.

ProAgria palvelee etänä ja lähellä
ProAgria Keski-Pohjanmaan keskus 040 521 1735
Valtakunnallinen palvelupuhelin 044 420 9000

Olipa palvelutarve mikä tahansa, ota 
yhteyttä. Palvelemme tarkoituksen-
mukaisella tavalla THLn ja viran-

omaisten ohjeistukset huomioiden.
Asiantuntijapalvelua saa näppärästi 

puhelimitse ja nettiyhteydellä etäpalaveri-
na. Virtuaalitilakäynti onnistuu ja toimii 
hyvin. 

Kun teemme virtuaalisen neuvonta-
käynnin, on palvelu napakampi ja täyttä 
asiaa.

Etäpalaveri onnistuu, kun sinulla on tie-
tokoneessa, tabletissa tai kännykässä toi-
miva nettiyhteys. Asiantuntija lähettää oh-
jeet ja etäpalaverilinkit etukäteen ja opas-
taa tarvittaessa yhteyden ottamisessa. 

Kuvataivas

Ajankohtaista

Bisnes+ kokoaa ammattitiedon yhteen paikkaan

Bisnes+ tarjoaa suoran väylän 
maatilan johtamisessa tarvit-
tavaan ammattitietoon. Sen 

uusimpia osioita ovat Tietoa ja 
Oppia ja Tilan tiedot. Niiden lisäk-
si uutta on Bisnes+:n kumppanei-
den tuottama johtamiseen liittyvä 
sisältö. 

Tietoa ja Oppia -kokonaisuus si-
sältää eri aiheista artikkeleita, pod- 
casteja ja videoita, jotka liittyvät 
maatilan johtamiseen ja liiketoi-
minnan kehittämiseen. Tilan tiedot 
-osio kokoaa keskeiset tunnusluvut 
helposti silmäiltäväksi. Bisnes+:n 
lisätyllä kasvintuotannon tiedoil-
la voi laskea tuottoarviot kasveit-
tain joko tila- tai hehtaarikohtai-
sesti. Oletusarvot tulevat tietokan-
nasta ja niitä voi muokata. Haku-

toiminnoilla saa nopeasti esille ai-
neistoja, joita ei ole saatavissa va-
paasti netistä. 

Pysy ajan tasalla ja 
kehitä osaamista
Bisnes+:sta löytyvät 
kootusti mielenkiitoi-
set tapahtumat, näyt-
telyt, valmennukset, 
webinaarit ja semi-
naarit. Bisnes+ tar-
joaa digitaalisen 
palvelualustan ja 
verkoston alan 
toimijoille. Bis-
nes+ täydentyy uu-
silla ominaisuuksilla 
ja palveluilla eri toimi-

alojen yrittäjille. Laajentu-
va kumppanuusjoukko ta-

kaa sen, että palvelut moni-
puolistuvat ja alan keskeisin 

tieto johtamisesta löytyy yh-
destä paikasta Bisnes+:sta.

Kasvinsuojelu-
tutkinto
sähköisesti
Onhan kasvinsuojelututkintosi voimassa? Suorita kasvinsuojelututkinto 
kätevästi netissä. Kasvinsuojelututkinto on välttämätön kasvinsuojeluai-
neita tai jyrsijämyrkkyjä käyttäville ja niitä myyville. Ammattikäyttöön ra-
joitettuja jyrsijämyrkkyjä saavat ostaa ja käyttää vain tuholaistorjujan tut-
kinnon suorittaneet henkilöt ja maanviljelijät, jotka ovat suorittaneet kas-
vinsuojelututkinnon ja jotka tekevät tuholaistorjuntaa omassa maatalous-
toiminnassaan.

Kasvinsuojeluaineiden ostossa ja käytössä tarvittava kasvinsuojelututkin-
to onnistuu helposti sähköisesti netissä. ProAgrian sähköi-
sen tutkinnon suoritus perustuu vahvaan tunnistautu-
miseen ja samalla tutkinto maksetaan verkkopank-
kitunnuksilla. 

Hyväksytyn tutkinnon tekemisen jälkeen käyt-
täjä saa sanantien todistuksen pdf-muodossa, 
jota voi käyttää sähköisenä tai tulostaa mu-
kaan kasvinsuojeluaineiden ostoa varten. Pal-
veluun kuuluu myös arkea helpottava muis-
tutus, kun tutkinto on vanhenemassa. 
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Kasvintuotanto

Kasvinsuojeluruiskujen 
testaukset 2021
Paikka Aika Testauspaikka

Kalajoki 28.5. klo 9.00–15.15 Hankkijan piha
Kalajoki 31.5. klo 9.00–10.30 Tyngän mylly
Sievi 31.5. klo 11.15–12.30  Ns-talon piha, Sievinkylä
Sievi 31.5. klo 13.30–15.00 Monitoimihallin piha, Jussinmäentie 2 
Himanka 2.6.   klo 8.30–11.00 Urheiluhallin piha
Lohtaja 2.6.   klo 11.15–12.00 Lantmännen JMT Koskelan piha
Kälviä 2.6.   klo 12.30–15.00 ST1 Kaffelin piha
Kannus 4.6.   klo 9.15–15.00 Kannuksen Mol, konehallin edusta
Kaustinen 7.6.   klo 9.15–14.00 Hankkijan piha 
Ullava 7.6.   klo 14.15–15.00 Monitoimitalon piha, Rahkonen
Ullava 7.6.   klo 15.30–16.00 M-market Lukkarin piha
Reisjärvi 8.6.   klo 9.45–12.30 Ent. TVHn varikko (Vesilaitoksen varasto)
Sievi 8.6.   klo 13.30–14.30 Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Veteli 9.6.   klo 9.30–10.00 SEOn piha
Veteli 9.6.   klo 10.30–12.30 Räyringin tanssilavan piha, Räyrinki
Veteli 9.6.   klo 14.30–14.45 Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
Halsua 10.6. klo 9.15–10.45 Isokarhun varaston piha
Perho 10.6. klo 12.00–14.30 Perhon Mol, hallin edusta
Toholampi 11.6. klo 9.15–11.30 ABC-kylmäaseman sorakenttä
Lestijärvi 11.6. klo 12.30-13.15 Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha

Kasvinsuojeluruiskun testauksen ”unohtaneiden” ruiskut testataan 16.6. ja 17.6. 
Hintaan lisätään matkakustannukset. Pakottavissa tapauksissa (testaus vanhen-
tunut) voidaan sopia erillinen tilakäynti.

Kasvinsuojeluruiskujen testauksessa noudatetaan kulloinkin alueella voimas-
sa olevia koronarajoituksia, suojausohjeita, kokoontumisrajoituksia ja muita 
mahdollisia viranomaismääräyksiä.

Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pesty sekä ulosottoakseli suo-
jattu. Ruiskussa tulee olla 200 litraa vettä. Testaajilla on mukana suuttimia ja 
yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Mukana myös edullisia tuulikulkeumaa 90 % 
alentavia suutinkärkiä ja triplettirunkoja. Ruiskun testaamisen hinta on 180 € 
(alv 0 %). Lisätietoja Jouni Huhtalalta, puh. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, 
puh. 044 521 2210.

M
aan hyvä kasvukunto näkyy terveenä 
ja elinvoimaisena kasvustona, heiken-
tynyt kasvukunto heikkona kasvus-
tona. Kasvintuotannonasiantuntijat 
hyödyntävätkin reaaliaikaisia satelliit-
tikuviin pohjautuvia kasvustokarttoja 
kasvustokäyntiä suunnitellessaan pai-

kantaakseen mahdollisesti kasvukunnoltaan heikoimmat 
kohdat pelloissa. Pelloilla kasvustoa tarkastellaan vielä 
tarkemmin sekä aistinvaraisesti havainnoimalla että mit-
taamalla. 

Kasvustokäynti
Kasvustosta on syytä selvittää kasvuston peittävyys, rik-
kakasvit ja niiden määrät, oraiden/taimien tasaisuus se-
kä tautien esiintyminen. Näiden lisäksi kasvien ravinneti-
laa voidaan tarkastella ravinnemittauksilla. Ravinnemit-
taukset voidaan tehdä typelle, fosforille ja mangaanil-
le. Jos kasvustossa havaitaan ravinnepuutoksia, voidaan 
niiden perusteella laatia kasvustoon lisälannoitus. Lisä-
lannoituksella pystytään nopeasti vaikuttamaan kasvus-
ton elinvoimaisuuteen. Joskus ravinnepuutos voi kuiten-
kin olla seuraus huonosta kasvukunnosta ja perimmäis-
ten ongelmien selvittämättä jättäminen voi johtaa pitkäl-
lä aikavälillä tuotantopanosten tehottomaan käyttöön ja 
heikentää maatalousyrityksen kilpailukykyä. Tämän ta-
kia kasvustokäynnillä kasvustoanalyysien lisäksi analysoi-
daan myös maaperää.

Kuoppatesti
Maaperän tarkastelun perustyökalu on kuoppatesti. Se an-
taa hyvän peruskuvan maan kasvukunnosta. Kuoppatestis-
sä arvioidaan maan rakennetta tarkastelemalla juuriston 
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Ritva-Liisa Nisula

Ritva-Liisa Nisula

Maan kasvukunto kuvaa käytännössä maaperän suo-
tuisuutta viljelykasvien elinympäristönä. Maan kas-
vukunto koostuu fysikaalisesta, kemiallisesta ja 
biologisesta viljavuudesta. Hyvän kasvukunnon saa-
vuttamiseksi kaikkien kolmen ryhmän ominaisuuk-
sien on oltava kunnossa. ProAgrian kasvintuotan-
nonasiantuntijoiden tekemillä kasvustokäynneillä 
pyritään löytämään maan kasvukuntoa rajoittavat te-
kijät erilaisten työkalujen avulla ja laatimaan maata-
lousyrittäjälle käytännönläheinen suunnitelma maan 
kasvukunnon parantamiseksi.
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Kasvintuotanto

Maan kasvukunto
selviää kasvustokäynnillä
kasvua, maan tiiviyttä ja murustuvuutta. Hyvärakenteinen 
maa on rakenteeltaan huokoinen ja mahdollistaa maassa 
kaasujen vaihdon ja veden liikkumisen sekä varastoitumi-
sen. Ihannetilanteessa maan tilavuudesta puolet on huo-
kosia ja huokostilavuudesta noin puolet on vettä ja puolet 
ilmaa. Maan huokostilavuuden kasvattaminen parantaa 
maan kykyä säilyttää optimaalinen kosteustilanne sade-
määrien vaihdellessa. Hyvärakenteinen maa tarjoaa hyvät 
kasvuedellytykset kasveille, mutta huokoinen rakenne tar-
joaa myös elinympäristön maan mikrobeille.

Biologinen aktiivisuus
Kuoppatesti kertoo myös maan biologisesta aktiivisuu-
desta: lierojen määrästä, maan hajusta, hajoamatto-
man kasvinjätteen ja maan murujen määrästä, muodos-
ta ja kestävyydestä. Murukestävyyden määrittämiseksi 
voidaan tehdä myös kuoppalevytesti. Maan biologisel-
la aktiivisuudella on keskeinen rooli hyvän kasvukunnon 
muodostumisessa. Ilman elämää ei edes olisi ravinteikas-
ta ruokamultakerrosta, vaan maaperä olisi vain rapautu-
nutta kiviainesta. 

Maan mikrobit auttavat kasvien ravinteiden ja ve-
den otossa, vähentävät tautipainetta ja parantavat maan 
rakennetta multavuutta lisäämällä ja mururakennetta 
muodostaen. Korkeampi multavuus tarkoittaa mm. pa-
rempaa veden läpäisy- ja pidättymiskykyä, parempaa ra-
vinteiden pidättymiskykyä ja parempaa pH:n vaihtelui-

den puskurikykyä. Maan multavuuden muutokset vaikut-
tavat niin maan biologisiin, fysikaalisiin kuin kemiallisiin-
kin ominaisuuksiin.

Vedenläpäisykyky
Kuoppatestin lisäksi voidaan tehdä maaperän vedenlä-
päisytesti ja mitata maan tiiviyttä penetrometrillä. Maan 
vedenläpäisykyky on tärkeässä roolissa vedenkäytön te-
hostamisessa ja eroosion vähentämisessä. Jos maa ei ky-
kene imeyttämään sateessa tullutta vettä, jää vesi joko 
seisomaan pellon pintaan ja haihtuu siitä pois tai valuu 
pintavaluntana vieden ravinteita mu-
kanaan. Sen seurauksena kasvusto kär-
sii kuivuudesta ja ravinnepuutoksista. 
Penetrometrin käyttäminen on nopea 
tapa mitata maan tiiviyttä. Mittauksia 
voidaan tehdä useita eripuolilta lohkoa 
ongelmakohtien rajaamiseksi.

TANELI RAHJA

Maan hyvä kasvukunto näkyy terveenä ja elinvoimaisena kasvustona. ProAgrian kasvin-
tuotannonasiantuntijoiden tekemillä kasvustokäynneillä pyritään löytämään maan kas-
vukuntoa rajoittavat tekijät erilaisten työkalujen avulla ja laatimaan maatalousyrittäjälle 
käytännönläheinen suunnitelma maan kasvukunnon parantamiseksi.
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VILOMIX PALVELEE KOTIOVELLE
Tuotteita nautakarjalle, sioille, hevosille, lampaille, siipikarjalle
ja turkiseläimille. Laadukkaita, vitamiini-, energia-, hivenaine-,

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

info@vilomix.fi
www.vilomix.fi

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

Aina oikea siemen
Faban monipuolinen sonnivalikoima mahdollis-
taa asiakkaille parhaimmat ja tilan tavoitteisiin 
sopivimmat sonnit. 

Sonnivalinnassa painotamme suomalaisille 
maidontuottajille taloudellisesti tärkeimpiä omi-
naisuuksia. Faban tarjoamalla sonniaineksella 
saat karjaasi tuotosta, pitoisuuksia, terveyttä 
sekä tasaisuutta.

Faban verkkokaupasta löydät sonnit,  
joilla tuotos, hinta ja laatu ovat kohdil-
laan: webshop.faba.fi

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

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

ANALYYSITULOKSET NOPEASTI
Viljavuustutkimuksen tulokset alle 3 viikossa Mikkelistä
Rehut NIR-analyysinä 3 - 5 päivässä

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

1 Voimanottoakselin suojuksen 
pitää olla paikoillaan ja sen pi-
tää olla ehjä

Tarkista, ettei nivelakselin lukitus ole 
liian kulunut ja suojukset ovat pai-
kallaan ja ehjät. 
Tarkista, että pyörimisenestolaite on 
paikallaan ja toimii.

2Ruiskun on oltava puhdas
Muista puhdistaa ruisku myös 
sisältä ja lisää tankkiin puh-

dasta vettä.
Tarkista ja huuhdo myös suodatti-
met, suodatinpanokset ja ulkopin-
nat kiinnittäen huomiota sellaisiin li-

kaantuneisiin alueisiin, joihin tarkas-
taja voi koskea tarkastuksen aikana.

3Testauttaja osaa käyttää ruis-
kua
Varmista, että henkilö, joka 

tuo ruiskun testaukseen, osaa käyt-
tää ruiskua ja sen säätömahdolli-
suuksia. 

4Valot toimivat
Ennen ruiskun liikuttamista 
yleisillä teillä, kannattaa tarkis-

taa, että ruiskun valot toimivat. Pime-
ällä tiellä pimeä ruisku peittää trakto-
rin valot ja peräänajon riski kasvaa.

PROAGRIAN JULKAISEMASSA vuosittain ilmestyvässä Peltokasvien 
kasvinsuojelu -oppaassa on luettelo kaikkien aineiden vesistöetäisyys-, 
peräkkäiskäyttö- ja pohjavesirajoituksista. Ajantasainen luettelo löy-
tyy myös Tukesin sivuilta www.tukes.fi. Vipu-sovellutuksen karttaoh-
jelmasta löytyvät tilakohtaisesti tiedot niistä lohkoista, jotka rajoittu-
vat vesistöihin.

Jos voimanottoakselia ei ole suojattu tai ruiskussa on kemikaalijäämiä, ei testaaja 
saa Tukesin ohjeen mukaan testata kyseistä ruiskua.

Ruiskuntestauttajan
huomiolista

Kuvat: Satu Rantala

Hyödynnä 35% investointituki!Hyödynnä 1,47 e/m noussut investointituki

3

7
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Tasalaatuinen säilörehu
helpottaa seoksen tekoa

S
eosruokinnan haaste on 
säilörehun tasalaatuisuus, 
olipa kyseessä paali- tai sii-
lorehu. Etenkin kuiva-ai-
neen vaihtelu saattaa olla 
suurta. Pyöröpaalien vä-

lillä voi olla merkittävää eroa, vaik-
ka paalit olisivat samalta lohkolta. 
Siilossa kuiva-aine saattaa vaihdel-
la säilörehurintuuden edetessä. Rin-
tuus saattaa myös kuivaa lämpimil-
lä keleillä, kastua vesisateessa tai tal-
viaikaan sekaan saattaa joutua lun-
ta. Säilörehun kuiva-ainevaihtelun 
määrittämiseen hyvä apuväline on 
Minun Maatilani -ohjelmistosta löy-
tyvä Seos-app -lisämoduuli. Sovel-
lukseen voidaan muuttaa säilörehun 
kuiva-aine tarpeen mukaan. Kuiva-
aineen määrä selvitetään säilörehu-
analyysillä, mikrottamalla tai aistin-
varaisesti. Seos-app sopii myös tilan-
teisiin, jossa jotain komponenttia on 
rajallinen määrä käytössä, seoksen 
kokoa halutaan muuttaa tai jotain 
komponenttia lipsahtaa vahingossa 
tarvetta suurempi määrä. Tällöin Se-
os-app laskee, paljonko muita kom-
ponentteja kuuluu seokseen laittaa. 

Riittävän kosteaa säilö- 
rehua seokseen
Seokseen käytettävän säilörehun op-
timaalinen kuiva-aine on 250-350 
riippuen muiden komponenttien kui-
va-aineesta. Tavoitteena on, että ko-
ko seoksen kuiva-aine pysyy alle 40 
prosentissa. Muuten seos saattaa la-
jittua. Jos kuiva-ainetavoite ylittyy, 
seokseen voi lisätä vettä. Vesi nos-
taa seoksen pH:ta, joten jälkilämpe-
nemisen riski kasvaa. Etenkin kesäai-
kaan vettä lisätessä olisi hyvä lisätä 
seokseen myös säilöntäainetta. Jos 
säilöntään on käytetty happoa, voi-
daan sitä lisätä seokseen kolme lit-
raa tonnia kohden. Määrää voi hie-
man nostaa tai laskea tarpeen mu-
kaan. Biologisilla säilöntäaineilla säi-
löttyyn rehuun löytyy vastaavia bio-
logisia seoksen lämpenemistä estä-
viä säilöntäaineita. Seokseen voi-
daan lisätä kosteutta myös kosteam-
milla komponenteilla, esim. märällä 
säilörehulla tai rankilla. 

Heikosti säilynyt rehu 
ei parane seoksessa
Seokseen laitettavien säilörehujen tu-
lee olla säilönnälliseltä laadultaan 
hyviä, että seoksen jälkilämpenemi-
sen riski pysyy pienempänä. Säilöre-
hun jälkilämpenemistä voidaan mita-
ta esimerkiksi aistinvaraisesti kädellä 

tunnustelemalla, lämpökameralla tai 
kinkkumittarilla. Jälkilämpenemistä 
mitattaessa rehun pinnan lämpötila 
ei saisi olla lämpimämpi kuin rehun 
sisälämpötila tai ulkoilmanlämpö-
tila. Jälkilämpeneminen kertoo aina 
huonosti säilyneestä rehusta. Läm-
mennyt rehu vähentää syöntiä ja sitä 

kautta tuotosta. Jälkilämpenemises-
sä myös rehuarvot heikkenevät. Hei-
kompilaatuista säilörehua joudutaan 
korvaamaan väkirehulla. Sillä ei kui-
tenkaan päästä samoihin tuotoslu-
kemiin kuin hyvin säilyneellä ja sula-
valla säilörehulla. Maidontuotannon 
asiantuntijalta saat ruokintasuun-

nitelman, jossa on optimoitu paras 
mahdollinen maitotuoton ja rehu-
kustannuksen ero-
tus kulloinkin käy-
tössä olevalla re-
hustuksella. 

JENNY KLEMOLA

Lämpökamerakuva säilörehusiilosta näyttää siilorehun lämpötilaerot eri kohdissa rehurintuusta.

Ritva-Liisa Nisula

Jenny Klemola

Kasvintuotanto
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Kasvintuotanto

Säilörehun
laatuun pellolla
vaikuttavat tekijät

Viljelyn kehittämis-
ohjelma nautatilalla

V
iljelyn kehittämisohjelman 
ajatuksena on räätälöidä 
viljelyratkaisut tilakohtai-
sesti kasvintuotannon ta-
voitteiden mukaan. Koti-

eläintiloilla eläinten ruokinnalliset 
tarpeet ohjaavat kasvintuotannon 
määrällisiä ja laadullisia tavoitteita. 
Viljelyn kehittämisohjelmaa laadit-
taessa kotieläintilalle pyritään aina 
määrittämään eläinten vuotuiset re-
hutarpeet, varsinkin karkearehujen 
osalta. Samalla pohditaan rehuil-
le laadulliset tavoitteet. Erityisesti 
lypsykarjatilojen kohdalla karkeare-
hujen tarpeet voi olla syytä jaotella 
eläinryhmittäinkin, koska eläinryh-
mien ruokinnalliset tarpeet eroavat 
selvästi toisistaan. 

Karkearehujen tarpeiden las-
kentaa ja laadullisten tavoitteiden 

määrittämistä hyödyttää kasvi- ja 
kotieläinasiantuntijoiden välinen 
yhteistyö. Rehujen tarpeet voidaan 
laskea esimerkiksi tilalle tehtyjen 
ruokintasuunnitelmien pohjalta. 
Kotieläintiloilla viljelysuunnittelus-
sa on otettava huomioon myös ko-
tieläintuotannon ruokintateknolo-
gian tuomat mahdolliset rajoitteet. 
Esimerkiksi erillisruokinnassa usei-
den eri karkearehujen käyttäminen 
samalle eläinryhmälle samaan ai-
kaan on haastavaa tai jopa mahdo-
tonta. Kehittämisohjelman tavoit-
teena onkin löy-
tää tilakohtaisesti 
parhaat ratkaisut.

TANELI RAHJA

Kirsi Leppikorpi

Sari Harju

P
ellon pinnanmuotoi-
lun ja ojituksen pi-
tää olla kunnossa. 
Kannattaa ottaa ta-
vaksi tarkistaa sala-
ojien laskuaukot jo-

ka vuosi. Salaojien toi-
mivuus edellyttää, et-
tä vesi pääsee lasku-

aukolta eteenpäin. 
Valtaojan perka-
us salaojituksen 

edellyttämään 
syvyyteen var-
mistaa sala-

ojien toiminta-
edellytykset. 

Kunnossa 
oleva vesi-

talous lisää 
pellon kestävyyttä ja 

nopeuttaa kuivumista 
sekä lämpenemistä ke-

väällä. Riittämätön kuivatus 
rajoittaa maan biologista aktii-
visuutta. Maan ilmanvaihto on 

keskeisimpiä kasvien kasvuun ja 
sadonmuodostukseen vaikutta-
via tekijöitä.

Rikkojen torjunta
Parhaat ja laadukkaimmat sa-
dot saavutetaan tiheillä ja puh-
tailla nurmikasvustoilla. Erityi-
sen tärkeätä on rikkakasvien 
onnistunut torjunta nurmen pe-
rustamisvuonna, sillä se mah-
dollistaa täystiheän nurmen 
oraan, mikä on puolestaan hy-
vän rehusadon perusta. Nurmi-
vuosina rikkakasvit pitää torjua 
oikeaan aikaan. Nurmen rikka-
kasvit kannattaa ruiskuttaa sil-
loin, kun on eniten levinneen 
rikkakasvin paras ruiskutusaika. 
Tärkein syy rikkakasvien hävittä-
miseen nurmesta on niiden hai-
tallinen vaikutus eläimen tervey-
teen ja tuotantoon. Rikkakas-
vit vaikuttavat säilörehun kiven-
näistasapainoon.

Lannoitus
Nurmen lannoitus ravinnetar-
peet huomioiden vaikuttaa sa-
don määrään ja laatuun. Ke-
vätlannoituksen oikea-aikaisuu-
teen ja määrään kannattaa sat-
sata, saadaanhan ensimmäises-
sä sadossa maittavinta ja lyp-
sättävintä rehua lehmille. Oikea 
korjuuajan määritys tehdään 
korjuuaikanäytteiden perusteel-
la. Nurmen 8-10 cm:n niitto-
korkeus varmistaa puhtaan re-
hun ja erityisesti kuivina kesinä 
parantaa nurmien jälkikasvua. 
Kun karhotus tehdään huolel-
lisesti ja vältetään mullan jou-
tumista rehun sekaan, saadaan 
puhdasta säi-
lörehun raa-
k a - a i n e t t a 
säilöttäväksi.

SARI HARJU
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Ei ole helppoa
heinän teko

M
aatalousyhtymä 
Korpiaho tuot-
taa sivutoimisesti 
heinää sukutilal-
la Perhossa. Vel-
jekset Teemu ja 
Marko Korpiaho 

aloittivat 2004 pikkupaaleilla ja nyt 
heillä on pyöröpaalikorjuuketju, jol-
la ehtii urakoida myös muille tiloille. 
Talvisin veljekset tekevät aurausura-
kointia. Viljelyssä on noin 60 ha pel-
toa. Suurin osa tuotetusta sadosta 
menee ratsuhevosia omistaville sopi-
musasiakkaille Pietarsaareen ja Kok-
kolaan.

Asiakkaat tietävät millaista hei-
nää hevosille haluavat. – Etenkin is-
lanninhevosille toivotaan matalaso-
kerista heinää ja vähemmän liikuntaa 
saaville harrastehevosille toivotaan 
myös matalampaa raakavalkuaisar-
voa, kertoo Teemu Korpiaho. Korpi-

ahot teettävät heinästä kattavat re-
huanalyysit. He hyödyntävät myös 
kosteusmittaria korjuun aikana.

Kasvukunnosta 
huolehditaan
Hevosen heinän laatuvaatimuk-
siin vastataan pitämällä huolta pel-
tojen kasvukunnosta ja uusimalla 
nurmet 5–6 vuoden välein. Uusimi-
sen yhteydessä peltoja myös kalki-
taan. – Nurmi perustetaan vihanta-
viljaan, joka menee nautojen ruo-
kintaan. Nurmiseos sekoitetaan itse 
betonimyllyssä. Seos koostuu timo-
teistä (75 %) ja nurminadasta (25 
%), kertoo Teemu Korpiaho. Seok-
sessa käytetään uusimpia lajikkeita. 
Nurmet täydennyskylvetään joka ke-
vät timoteillä. Siemenmääränä käy-
tetään kymmentä kiloa hehtaarille. 
Täydennyskylvö tehdään kuusi met-

riä leveällä nurmen kylvöön tarkoite-
tulla kylvökoneella. Kylvökone haraa 
kasvuston kylvön yhteydessä, samal-
la se poistaa kuloheinää ja varmis-
taa nurmelle hyvät kasvuedellytyk-
set. Tarvittaessa rikkakasveja torju-
taan kemiallisesti. Pellot lannoite-
taan kasvien tarpeiden mukaan. Tila 
vastaanottaisi mielellään myös kar-
janlantaa, mutta toistaiseksi pelto-
jen syrjäisen sijainnin vuoksi karjan-
lantaa ei ole tarjottu.

Kaksi satoa
Korjuuajankohta määritetään kas-
vustoa ja sääennustetta seuraamalla. 
Pelloilta korjataan kaksi satoa. Myös 
toinen sato säilöheinää myydään he-
vosen heinäksi. – Osa asiakkaista tyk-
kää enemmän toisen sadon säilöhei-
nästä korkeamman kosteuspitoisuu-
den vuoksi, kertoo Teemu Korpiaho. 

Viime kesän satoa heikensi jääpolte 
huonon lumipeitteen seurauksena.

Laatutakuu
Sopimustuotannon lisäksi myynti ta-
pahtuu pääosin Facebookin ja Maa-
talousyhtymä Korpiahon heinaa.net-
nettisivujen kautta. Hallaa laaduk-
kaan heinän myynnille tekevät sa-
tunnaiset heinäkauppiaat. Maata-
lousyhtymä Korpiaho antaakin ta-
kuun omalle heinälleen. – Koska hei-
nä on eloperäistä ainetta, voi sen 
säilönnällisessä laadussa olla vaihte-
lua. Käytännössä huonon paalin ti-
lalle saa uuden tai osittain pilaan-
tunut paali hyvite-
tään seuraavan toi-
mituksen yhteydes-
sä, kertoo Teemu 
Korpiaho.

JENNY KLEMOLA

Maatalousyhtymä Korpiaho tuottaa laatuheinää hevosille. Sopimustuotannon lisäksi myynti tapahtuu pääosin Facebookin ja Maatalousyhtymä Korpiahon
heinaa.net-nettisivujen kautta.
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Niemelän tilalla pohdittiin yhdessä 

Pellolta navetan 
kautta tankkiin ja pa nkkiin

Kotieläin
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Niemelän tilalla pohdittiin yhdessä 

Pellolta navetan 
kautta tankkiin ja pa nkkiin

Olli Niemelä Lohtajalta kertoo, että tilan tavoitteena on 
saada pelto ja navetta tasapainoon niin, että tuotetaan oi-
kea määrä säilörehua ja viljaa. Apuna on ollut ProAgrian asi-
antuntijoista ja tilanväestä koostuva tilatiimi, jossa pohdi-
taan kasvi- ja ruokinta-asiantuntijoiden kanssa viljelykier-
toa, kasvivalintaa ja niiden vaikutuksia maidontuotannon 
kannattavuuteen. 

Kotieläin

L
ohtajalla Niemelän Ollin ja Annan noin 
satapäisen karjan rehustusta mietittiin 
eläinryhmien ruokinnallisten vaatimusten 
näkökulmasta. Karjakoon kasvun myötä 
eläinryhmien erilaiset tarpeet on helpom-
pi huomioida. Lypsäville voidaan syöttää 
energia- ja valkuaispitoista säilörehua, 
ummikoille ja isommille hiehoille sopii 

paremmin energialtaan köyhempi ja kuitupitoisem-
pi rehu. Rehujen optimointi pallonkäytön ja kasviva-
linnan kautta parantaa tilan taloudellista tulosta ja 
varmistaa eläinten hyvinvointia.

Saman pöydän ääreen ruokinta- ja 
kasviasiantuntija sekä tilanväki
Olli Niemelä kertoo, että nyt oli oikea aika miettiä te-
hostamista navetan ulkopuolelta. – Sopimustuotan-
tolitrojen vuoksi litramäärää ei voi kasvattaa ja säi-
lörehua alkoi kertyä edellisiltä vuosilta varastoonkin, 
valaisee Olli alkusysäystä kasvi- ja ruokinta-asiantun-
tijoiden yhteiseen palaveriin. Tilanväen tavoitteena 
on saada pelto ja navetta tasapainoon niin, että tuo-
tetaan oikea määrä säilörehua ja viljaa. Tilatiimissä 
pohdittiin tilanväen sekä kasvi- ja ruokinta-asiantun-
tijoiden kesken viljelykiertoa ja nurmien uudistamis-
ta ja päätettiin kokeilla myös valkuaiskasveja. – Py-
rimme saamaan hyvää viljaa, jossa on tarpeeksi ener-
giaa lypsävien tarpeeseen. Myös säilörehun laatuun 
kiinnitetään huomiota ja varmistetaan se korjuuai-
kanäytteillä, summaa Olli Niemelä yhteisiä pohdin-
toja. Kasviasiantuntija Jouni Huhtala lisää: – Realis-
tiset satotasot on syytä selvittää ensiksi eikä säilöre-
hun osuutta saa päästää suunnitelmissa liian pie-
neksi. Osan viljasta voi korjata kokoviljasäilörehuk-
si, jos kesän edetessä näyttää siltä, että säilörehusta 
tulee niukkuutta. 

Tilanväen kanssa mietittiin myös eri lohkojen 
soveltuvuutta eri kasveille. Eläinryhmien rehun tar-
peen laski ruokinta-asiantuntija Sinikka Kreus tilal-
le tehtyjen ruokintasuunnitelmien pohjalta. – Karja-
kompassilla tehdyt ruokintasuunnitelmat pohjautu-
vat seurantalaskelmaan ja antavat realistisen kuvan 
eläinryhmien rehujen tarpeesta. Rehujen tarve las-
kettiin kuiva-aineena. Lisäksi pohdittiin asioita, jot-
ka nousivat esille talven aikaan rehustuksessa, ker-
too Sinikka Kreus. 

Tavoitteena tuottaa pelloilta 
hyvää rehua eläimille
Sekä Niemelät että ProAgria Keski-Pohjanmaan asi-
antuntijat kokivat yhteispalaverin hyödylliseksi. Uut-
ta kasvukautta odotetaan tilalla innolla. – Tilatiimin 
palaverissa mietittiin yhdessä meidän tilalle sopi-

via vaihtoehtoja. Peltopuolella on paljon mahdolli-
suuksia, jotka pitää hyödyntää niin, että ne näkyvät 
maidontuotannon tuloksissa. Tä-
tä voin suositella muillekin!, Olli 
Niemelä kannustaa.

TUIJA KORPELA

Tuija Korpela

Tuija K
orpela

Tuotosseurantatilojen lypsävien rehustuksessa 
vuonna 2020 säilörehun osuus oli keskimäärin 
53 % ja viljan osuus 19 %. Tällaisilla kotoisten 
rehujen osuuksilla on jo syytä miettiä, kuka 
määrittelee, millaista rehua pellolta tuotetaan. 
Pitäähän lopputuotteen käyttäjän olla tyytyväinen 
saamaansa tuotteeseen. Vastaavat luvut 
ummikoiden rehustuksessa olivat 76 %
säilörehua ja 3 % viljaa.



14  ProAgria Keski-Pohjanmaa   NUMERO 2/2021      

Kotieläin

Kunkin sairauden lukumäärää on verrattu vuoden aikana hoitotelineessä käynei-
den eläinten määrään. Sama eläin on voitu sorkkahoitaa vuoden aikana useam-
min kuin yhden kerran.

Sorkkaterveystilasto 2020:  Viisi yleisintä sorkkasairautta roduittain

Terveillä jaloilla tuloksia
Jopa 20–35 % lehmistä kärsii on-

tumisesta. Tuotostaso voi las-
kea 160–570 kiloa/ontuva leh-
mä kivun ja alhaisemman syön-
nin vuoksi. Alentuneen syönnin 
ja passivisuuden myötä myös he-

delmällisyys kärsii. Vakavat sorkkavi-
at johtavat lehmän ennenaikaiseen 
poistamiseen aiheuttaen taloudelli-
sia tappioita. Ontumisesta aiheutu-
va keskimääräinen tappio on 66 € / 
lehmä, jolloin 100 lehmän karjassa se 
tarkoittaa 6 600 euroa. 

Olosuhteet ja tautipaine
Sorkkasairaudet jaetaan tartunnal-
lisiin ja ei-tartunnallisiin sairauksiin. 
Suuri osa sorkan ei-tarttuvista ongel-
mista on olosuhteista johtuvaa. Ruo-
kinnan vaikutus näkyy useimmiten 
pötsin happamoitumisena. Tarttuvan 
sorkkasairauden syynä on lisääntynyt 
tartuntapaine. Kosteat ja likaiset olo-
suhteet luovat otollisia kasvupaikko-
ja tartunnanaiheuttajille ja altistavat 
tartunnoille. Tartunnalliset sorkkasai-
raudet voivat tulla karjaan myös esi-
merkiksi ostoeläinten mukana. 

Noin 90 % ontumista katsotaan 
tulevan sorkista (lisäksi niveltuleh-
dukset, tapaturmat). Sorkkataudeis-
ta ontumaa aiheuttavat eniten antu-
rahaavauma, valkoviivan paise, sor-
kan pohja irti (paise välissä), ajotu-
lehdus ja sorkka-alueen ihotulehdus. 
Jos sorkan antura menee sorkkahoi-
don tai paljon kävelyn vuoksi liian 
pehmeäksi, alkaa lehmä ontua.

Yleisimmät sorkkasairaudet 
Faban julkaiseman sorkkaterveystilas-
ton mukaan vuonna 2020 yleisimmät 

hoidetut sorkkasairaudet olivat valko-
viivan repeämä, vertymät anturassa, 
kantasyöpymä ja anturahaavauma. 
Samat sairaudet ovat keikkuneet lis-
tan kärjessä jo vuosia. 

Valkoviivan repeämä on vai-
va, joka aiheutuu ympäristön rasi-
tuksesta. Esimerkiksi ritilöiden reu-
nat ja kovat alustat voivat aiheuttaa 
liikaa kuormitusta sorkan ulkosyrjäl-
le tai sorkan ulkosyrjä on voinut kas-
vaa liian korkeaksi. Eläimen oma yli-
paino voi aiheuttaa rasitusta. Myös 
pötsin häiriöt ja poikimahäiriöt saat-
tavat aiheuttaa valkoviivan repeyty-
mää heikentämällä sorkan rakennet-
ta. Hoitona repeämä avataan sork-
kahoidon yhteydessä ja tarvittaessa 
laitetaan sorkkakenkä ja annetaan ki-
pulääkitys. Valkoviivan repeämä uu-
siutuu 3-4 kuukauden välein ja vain 
säännöllisellä sorkkahoidolla voidaan 
repeämää ja sen kuntoa pitää kurissa.

Vertymät anturassa saatta-

vat johtua mm. pitkäaikaisesta sei-
soskelusta kovalla alustalla, poikima-
ajan hormonaalisista muutoksista ja 
voimakkaasta väkirehuruokinnasta. 
Yleensä säännöllinen sorkkahoito, op-
timaaliset olosuhteet ja oikea ruokin-
ta riittävät vertymien hoitoon. Hoita-
mattomana vertymä saattaa johtaa 
anturahaavaumaan, jonka taustal-
la on yleensä puutteellinen sorkkahoi-
to, sorkkakuume, kova alusta ja run-
sas seisoskelu tai virheellinen sorkka-
kulma. Hoitona tehdään sorkkahoito 
ja terveeseen sorkkapuoliskoon laite-
taan sorkkakenkä. Hiehot ja useam-
man kerran poikineet lehmät ovat alt-
tiimpia. Lisäksi alhainen kuntoluokka 
voi olla yksi altistava tekijä, kun sor-
kassa oleva rasvapatja ohenee. Antura-
haavauma on vaivana pitkäaikainen ja 
kallis eikä takuuta paranemisesta ole.

Kantasyöpymä on sorkan sar-
veista syövyttävä ulostebakteerien 
aiheuttama sarveissorkan bakteeri-

sairaus, joka iskee erityisesti sorkan 
pehmeään kantaosaan. Sarveiskerros 
häviää ja eläin joutuu kantamaan pai-
noa enemmän kärkiosalla. Pehmen-
nyt kantaosa muodostaa V-kirjaimen 
muotoisen kuvion, jossa on uurteita 
ja taskuja, joihin pääsee kertymään 
likaa. Tämä edesauttaa sarveisen ir-
toamista martosorkasta. Hoidok-
si suositellaan sorkanhoidon lisäksi 
ympäristöolojen kohentamista, sork-
kakylpyjä ja talvella ulkoiluttamista 
hangessa. Kaikkein paras hoito kan-
tasyöpymiin on tartuntapaineen vä-
hentäminen esimerkiksi säännöllisel-
lä sorkkahoidolla ja mahdollisimman 
puhtaalla ympäristöllä.

Ennaltaehkäise, 
tunnista ja toimi
Ennakoimalla voidaan estää sairastu-
miset ja tuotosmenetykset. Tärkeintä 
on oppia tunnistamaan ontuva leh-
mä varhaisessa vaiheessa, jotta tilan-
ne ei pääse pahaksi. ProAgrian asi-
antuntijan tekemä Terveet jalat -täs-
mäpalvelu antaa selkeät ohjeet oman 
karjan havainnoimiseen sekä olosuh-
teiden parantamiseen. Ota yhteyt-
tä asiantuntijaan ja hyödynnä vielä 
käytettävissä ole-
vaa Neuvo-rahaa 
tuotantosi kivijalan 
vahvistamiseen!

HEIDI
LEHIKOINEN

Tietolähteenä esitykset: 
ELL Kristiina Sarjokari, 
ELL Aino Wainio ja ELL Reijo Junni
Sorkkaterveystilasto: Faba

©Maaseutuverkosto, Martina Motzbäuchel

Sorkkaterveys on yksi suurimmista lehmän 
hyvinvointiin ja tuotokseen vaikuttavista te-
kijöistä ja sen merkitys on kasvanut pihatto-
navetoiden ja automaattisten lypsyjärjestelmi-
en yleistyessä. Terveet jalat ovat kannattavan 
tuotannon kivijalka. Tästä syystä karjan sork-
katerveteen on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota.
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Kotieläin

Maitotilayrittäjiltä 
maailmanluokan tuloksia
Keski-Pohjanmaan karjat kiilasivat valtakunnan kärkeen 11 000 kg EKM tuotoksel-
la. Keskipohjalaislehmät tuottivat ennätykselliset 10 459 kiloa maitoa lehmää kohti. 
Keskituotos nousi 336 kilon verran edellisvuodesta. Keski-Pohjanmaalla energiakorjat-
tua maitoa lehmät tuottivat keskimääräin 11 113 kg, nousua edelliseen vuoteen verrattuna 
oli 310 kiloa. Valtakunnallisesti 11 000 kilon EKM-tuotoksen tavoitteen saavuttivat aino-
astaan Keski-Pohjanmaan ja Ahvenanmaan karjat. Keski-Pohjanmaan karjoissa oli keski-
määrin 54,8 lehmää. Edellisvuoteen verrattuna karjakoko kasvoi 2,8 lehmällä. 

S
uomalainen tuotosseuran-
talehmä tuotti vuonna 2020 
maitoa keskimäärin 10 168 
kiloa, 231 kiloa edellisvuot-
ta enemmän. Keskituotos oli 

nyt ensimmäistä kertaa viisinumeroi-
nen. Sadan parhaan tilan energiakor-
jatun maitotuotoksen keskiarvo on 
13 022 kiloa lehmää kohti, mikä on 
maailmanluokan huipputulos. Hy-
vää tuotosta selittävät muun muassa 
eläinten hyvä hoito ja maitotilayrittä-
jien osaaminen. Tarvitaan suuri mää-
rä työtä, että lehmät tuottavat kestä-
västi suuren määrän maitoa. Tuottava 
lehmä on aina myös hyvinvoiva lehmä.

Valtakunnallisesti tuotosseuranta-
karjojen keskikoko nousi 2,3 lehmällä 
edellisvuodesta ja on nyt 50,5 lehmää. 
Energiakorjattu maitotuotos oli keski-
määrin 10 771 kiloa, jossa oli nousua 
yli 200 kiloa. Rasva- ja valkuaispitoi-
suudet pysyivät ennallaan. Tuotosten 
nousua selittävät monet tekijät: ensi-
koiden osuus karjoissa on pienentynyt 
ja lehmät lypsävät entistä pitempään. 
Myös hiehojen poikimaikä on laske-
nut. Lisäksi holsteinin osuus kasvaa 
edelleen, ja sen tuotos on muita rotu-
ja korkeampi. Parhaissa karjoissa kaik-
ki lypsylehmän elämänvaiheet vasikas-
ta satatonnariksi osataan. 

Luomumaitotilojen keskituotos oli 
9 325 kiloa, jossa on kasvua 214 kiloa. 
Luomukarjoissa oli keskimäärin 66,5 
lehmää, vähennystä 2,8 lehmää edel-
lisvuoteen verrattuna. Luomutilojen 
energiakorjattu maitotuotos oli 9 610 
kiloa lehmää kohti. Parhaan 20 luo-
mukarjan joukkoon sijoittui myös kes-
kipohjalaisia luomutiloja. 

Kilojen lisäksi pitää 
mitata euroja

Tuotoksella mitattuna tuotosseuran-
takarjat ovat hyvässä tuloskunnossa. 
Maidon todellisen tuotantokustan-
nuksen osalta tilanne ei kuitenkaan ole 
niin hyvä. Maidontuotantoon käyte-
tystä rehusta 53 prosenttia on säilöre-
hua, jonka tuotantokustannuksia las-
ketaan vain muutamille kymmenille ti-
loille vuosittain. Myös muiden kotois-

ten rehujen tuotantokustannusten las-
kenta on vähäistä, joten ostorehukus-
tannus on ainut tiedossa oleva kustan-
nus. Noin 50 lehmän karjassa säilöre-
hua kuluu keskimäärin 200 000 kuiva-
ainekiloa vuodessa. Säilörehun tuotan-
tokustannus voi vaihdella 10 sentistä 
22:een senttiin kuiva-ainekiloa kohti. 
Tällöin tuotantokustannusten ero kes-
kikokoisten tilojen välillä voi olla lähes 
24 000 euroa vuodessa. Tuotantokus-
tannusten tunteminen on lähtökohta 
tilan kannattavuuden parantamiseen. 
Jokaisen maitotilan tulisi selvittää ko-
toisten rehujen tai ainakin säilörehun 
tuotantokustannukset. Mitä mittaat, 
sitä voit parantaa pätee myös tilan re-
huntuotantoon.

Ostorehukustannukset 
alenivat

Ostorehujen osuus oli lypsävien leh-
mien rehustuksessa lähes 28 %. Osto-
rehukustannukset alenivat edellisvuo-
desta ja vaihtelivat rehunkulutuslaskel-

missa 7,1:sta 8,4 senttiin karjakoosta 
riippuen. Keskipohjalaistilojen ostore-
hukustannus oli 7,8 snt/litra ja alene-
ma edellisvuoteen oli 0,5 snt/litra. Os-
torehukustannuksen mukaan jaoteltu-
na parhaat keskipohjalaistilat pääsivät 
4,4 snt/litra. Tuotosseurantatilan las-
kennalliset ostorehukustannukset oli-
vat keskimäärin 34 000 euroa, jossa oli 
alenemaa 2 400 euroa. 

Säilörehun keskimääräinen laatu 
oli edellisvuosien tasoa. Rehujen laa-
dun vaihtelu näkyi analyysien määräs-
sä, sillä korkeimmassa tuotosluokas-
sa olevat tilat ottivat keskimäärin jo 
yli 17 näytettä. Syksyn 2020 säilörehut 
olivat analyysitulosten perusteella ta-
vanomaista tasoa. Maidon ureapitoi-
suus laski edellisvuosista ja oli nyt kes-
kimäärin 26,7 (edellisvuonna 28,3) mi-
kä kertoo paremmasta valkuaisen hy-
väksikäytöstä. Alhainen ureapitoisuus 
ei näkynyt typen hyväksikäytössä, mikä 
oli lypsävien lehmien rehuannoksessa 
keskimäärin 29,4 prosenttia ja fosforin 

30,3 prosenttia. Rehun kuiva-ainekilol-
la tuotettiin keskimäärin yhtä paljon 
maitoa kuin edellisenä vuonna eli 1,47 
EKM-kiloa, kun huomioon otetaan pel-
kästään tuotoskaudella syöty rehu.

Ratkaisuja kustannusten 
hallintaan

ProAgrian asiantuntijat ovat osaaja-
verkosto, joka ymmärtää yrityskoko-
naisuuden tuotannon, talouden ja joh-
tamisen haasteet. ProAgrian Ruokin-
nan ohjauspalveluja käyttää tuotos-
seurantatiloista 65 prosenttia. Ruo-
kintasuunnitelmien ohella keskeisiä 
ovat seurantalaskelmat, joiden tulok-
sista saa kattavan yhteenvedon keski-
määräisestä rehujen kulutuksesta se-
kä lypsävien että ummessa olevien leh-
mien osalta. Ruokinnan onnistumista 
voi seurata itse tai laskea asiantuntijan 
kanssa biologiset ja taloudelliset tun-
nusluvut rehutietojen perusteella. 

ProAgrian ruokinta- ja täsmäpalve-
lut lisäävät maitotilojen kustannustie-
toisuutta ja helpottavat kustannusten 
hallintaa. Tuottoennusteet ovat olleet 
hyödyllisiä etenkin valiolaisilla tiloilla, 
kun on kartoitettu sopimustuotannon 
vaikutuksia tuotantoon. Tuotosseu-
rannan asiakkaiden käytössä on mak-
sutta erilaisia työkaluja kustannusten 
hallintaan. Esimerkiksi ruokintasuun-
nitelman pohjalta voi lähettää eri re-
huyrityksille samansisältöisen tarjous-
pyynnön. Kilpailutus on todettu tehok-
kaaksi keinoksi alentaa kustannuksia.

Tuotosseurannan 
tulokset
Tuotosseurannan tulokset sisältävät 
tiedot tuotosseurantakarjojen tulok-
sista. Sen lisäksi julkaistaan samalla 
kertaa
• 500 parasta tuotosseurantakarjaa 

EKM maitomäärän mukaan mitat-
tuna

• 500 parasta tuotosseurantakarjaa 
maitotuotoskilojen mukaan mitat-
tuna

• 500 parasta tuotosseurantakarjaa 
poistettujen lehmien elinikäistuo-
toksen mukaan mitattuna

• Tulosten yhteydessä julkaistaan 
myös samat tiedot luomutilojen 20 
parhaasta tuotosseurantakarjasta.

Kaikki tulokset löytyvät
proagria.fi/
maito2021-netti-
sivustolta. 

ANNA-RIITTA
LEINONEN

Sadan parhaan tilan energiakorjatun maitotuotoksen keskiarvo on 13 022 kiloa lehmää 
kohti, mikä on maailmanluokan huipputulos. Hyvää tuotosta selittävät eläinten hyvä 
hoito ja maitotilayrittäjien osaaminen.

Anna-Riitta Leinonen
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Ranta-Pitkäset ProAgrian palveluista:

Hyvä saada asiantuntijan mielipide
Sonja Pyykölä

Kotieläin

P
roAgrian tuotosseu-
rannan näytteen-
ottopalvelu on ol-
lut käytössä lypsy-
robotin hankinnas-
ta saakka. ProAgrian 
maidontuotannon 
tekninen asiantunti-

ja Armi Hotakainen hoitaa näyt-
teenoton tilalla. Aila Ranta-Pitkä-
nen kertoo, että vuonna 2011 heil-
lä oli kokeilussa vuokranäytteenot-
tolaitteisto, mutta paljon parempi 
ratkaisu oli näytteenoton ulkoista-
minen ProAgrialle. – Robottinäyt-
teenottopalvelu on ehdottomasti 
hyvä ratkaisu. Armi hoitaa näyt-
teenoton ja heti sen jälkeen käy-
dään tulokset läpi yhdessä. Teem-
me ratkaisuja sen pohjalta, mitä 
Armi nostaa esiin näytteenoton tu-
loksista. Pidän siitä, että saan pal-
velun valmiina, sanoo Aila Ranta-
Pitkänen. 

Aila kertoo, että näytteenotto-
tulosten analysoinnin jälkeen tilal-
la tehdään konkreettisia muutok-
sia. Silloin saa heti hyötyä näyt-
teenotosta. Armin kanssa mieti-
tään esimerkiksi sitä, miksi jollain 
lehmällä on sellaiset pitoisuudet, 
etsitään syytä esimerkiksi lehmän 
ruokintaongelmiin tai käydään tar-
kistamassa kyseisen lehmän sor-
kat. – Navetassamme on kiinteä 
sorkanhoitopiste. Sen avulla voi-
daan nopeasti puuttua yksittäisen 
lehmän sorkkaongelmiin, taustoit-

taa Aila ja jatkaa: – Koen tämän 
hyvänä ja arvokkaana palveluna. 
Palvelu vähentää työstressiäni. Mi-
nun ei tarvitse puuttua näytteenot-
toon. Olen valmis ostamaan pal-
velun. 

Ratkaisuja ruokintaan
ProAgrian maidontuotannon 
asiantuntija Jenny Klemola tekee 
tilalle ruokinnanohjausta, josta on 
löytynyt toimivat ja ajantasaiset 
ratkaisut ruokintaan. Jarmo Ran-
ta-Pitkänen kertoo, että ProAgrian 
kautta saa tietoa moneen asiaan. – 
Kun maitotila-asiantuntija käy, se 
on kuin olisi tietopankki paikalla. 
Koen, että Jenny on ratkaisuillaan 
saanut aikaan sen, ettei lehmillä 
ole puutteita ruokinnassa, kiitte-
lee Jarmo. 

Jenny tarkistaa lehmien ruo-
kinnalliset tarpeet ja ohjaa ruo-
kintaa suunnitelmalliseen suun-
taan. – Jennyltä on saatu muun 
muassa vinkki siihen, miten juu-
ri meillä kannattaa käyttää ro-
bottirehua herutuksessa. Ollaan 
myös katsottu apetta apesheike-
rillä. Kerran huomattiin, ettei ape 
ollut ihan sellaista mitä piti. Sen 
jälkeen muutettiin appeen tekoa. 
Tuli samalla mietittyä rehunteko-
laitteistoa, kertaa Jussi Ranta-Pit-
känen yhteistyötä ProAgrian asi-
antuntijan kanssa. Jarmo jatkaa: 
– Lehmien lisäksi on katsottu myös 

nuorkarjaa. Ollaan keskitytty va-
sikoiden olosuhteisiin ja hiehojen 
ruokintaan. Ennen loppukauden 
hiehojen kuntoluokat olivat tilal-
la korkeat. – Nyt on valikoitu tar-
kemmin karkearehuja niiden syöt-
töön. Kuntoluokat ovat nyt enem-
män oikeaan suuntaan, toteaa Jar-
mo Ranta-Pitkänen. 

Terveiset muille tilallisille
Aila Ranta-Pitkänen muistut-
taa pitämään itsestään huolta: 
– Muistakaa, että olette tilanne 
tärkein työkalu. Ulkoilkaa ja pi-
täkää lomat. Jo lyhyt tauko pois 
tilalta auttaa jaksamaan. – Työt 
helpottuu. Joustavuutta saa na-
vetta-aikojen suhteen ja koen et-
tä vapaa-aika on lisääntynyt. Päi-
vittäin saa maitomäärä- ja solu-
tiedot ja voi nopeammin reagoida 
ruokintaan, Jarmo kannustaa lyp-
syrobotin hankintaa miettiviä. Lo-
puksi Jussi muistuttaa useamman 
silmän taktiikasta: – On hyvä saa-
da navetan töihin jonkun muun-
kin mielipide. 

Näissä tunnelmissa on mukava 
suunnitella seu-
raavia tapaami-
sia Ranta-Pitkäs-
ten kanssa.

SONJA PYYKÖLÄ

Tuotosseuranta muutakin
kuin maitomääriä

T
uotosseurantaan kuuluvalla tilalla on tuke-
naan laaja asiantuntijaverkosto ja paljon tie-
toa maatalousyrityksen johtamiseen. Tuotos-
seurantaan kuuluvan tilan kanssa eläinlääkä-
rinkin on helppo tehdä yhteistyötä, koska eläi-

mistä löytyy terveystietoja mm. säännöllisesti otettujen 
maitonäytteiden perusteella. Tuotosseurannan tiedot 
ovat ikuisia, koska ne ovat tietokannassa missä ne taa-
tusti pysyvätkin tallessa.

Tuotosseurannasta saatavat tiedot ovat jalostuk-
sen pohjana. Ilman tuotosseurantaa ei olisi jalostusta. 
Jalostaminen on valintaa, jota varten tarvitaan tietoa, 
jonka perusteella eläimelle voidaan laskea jalostusar-
von ennuste. Sillä voidaan erotella mikä osuus eläimen 
havainnoista johtuu perimästä ja mikä muista perintö-

tekijöistä. Perintötekijät eivät näy päälle päin, joten tar-
vitaan eläinkohtaista dataa.

Tiedot hyödyksi tilalla
Tuotosseurannasta saatava tieto on tilojen käytettä-
vissä erilaisten suunnitelmien ja laskelmien pohjatieto-
na. Esimerkiksi Karjakompassin tuottoennusteen tie-
dot pohjautuvat tuotosseurannan tie-
toihin. Mitä mittaat, sitä voit paran-
taa, on ollut tuotosseurannan tunnus-
lauseena jo yli120 vuotta ja se pätee 
edelleen.

KATJA KELLOKOSKI
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Ranta-Pitkäset ProAgrian palveluista:

Hyvä saada asiantuntijan mielipide
Sonja Pyykölä

Kotieläin

Kannuksessa Ranta-Pitkäsen tilalla on 
lypsyrobotti lypsänyt vuodesta 2011. Istahdimme 
yhdessä Ranta-Pitkäsen Ailan, Jarmon ja Jussin 
kanssa kahvipöytään. Puhetta riitti ja aurinko 
paistoi, kun tilanväki kertoi käyttämistään 
ProAgrian palveluista.

Jussi, Jarmo ja Aila Ranta-Pitkänen hoitavat 
Kannuksessa maitotilaa. Tilanväki on saa-
nut ProAgrian asiantuntijoilta tietoa moneen 
maidontuotantoon liittyvään asiaan.
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Sadon määrän ja laadun mittaaminen alkaa pellolta. Maitotilayrittäjälle hyvänä tuke-
na ovat ProAgrian nurmi- ja ruokinta-asiantuntijat, jotka ottavat korjuuaikanäytteitä, 
auttavat näytetulosten tulkinnassa ja sparraavat päätöstä oikeasta korjuuajankohdasta.

Anna-Riitta Leinonen

Kotieläin
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mittaamista

Vahvat vasikat

Ennätysensikot

Tuottavat

ruokintataulut 

Vire
ät p

oiki
nee

t

Laiduntsekki

   
   

   
   R

EHUT      
        

                                         LEHMÄT                            VA
SIK

A
T

     N
U

O
R

K
A

R
JA

                  T
YÖ

R
U

T
IIN

IT
                                   ELÄINTEN

LYPSY- JA RUOKIN
TALAIT

TE
ET

Upe
at

 u
m

pp
ar

it

Hukattom
at  

säilörehut

 

To
im

iv
a  

se
os

ru
ok

in
ta

ASIAKAS

K
O

R
JU

U
A

IK
A

K
O

H
D

A
LLEEN

RUOKINNAN 
OHJAUS

TOIMENPITEET

    TA
VO

ITTEET
    S

EURAN
TA

R
eisjärvisen Ilolan maa-
talousyhtymän tavoit-
teena on saada säilö-
rehusta 10 000 kg/ha 
sato. Tila on päässyt 
tavoitteeseensa use-
ampana vuonna. Tilal-
le hankittiin yliajettava 

vaaka vuonna 2012. – Vaaka on ollut 
hyvä hankinta. Sitä käytetään myös 
tuoreena ostettavien viljojen punnit-
semiseen, kertoo Tarmo Ilola. Tilal-
la osa rehukuormista ajetaan vaa’an 
yli. Kaikista kuormista pidetään kir-
jaa. Kuiva-ainepitoisuuden selvittä-
miseksi raaka-ainenäytteet otetaan 
lohkoittain. – Tietojen pohjalta sel-
viävät tarkat lohkokohtaiset sato-
määrät ja niiden kautta päästään kä-
siksi lohkokohtaisiin vaihteluihin, sa-
noo Tarmo Ilola. Kokoviljan ja mais-
sisäilörehun kokonais- ja lohkokoh-
tainen satomäärä saadaan urakoitsi-
jalta uuden ajosilppuritekniikan an-
siosta. Ilolan tilalla vaakaa hyödyn-
netään myös säilöntäaineen menekin 
seurannassa. Tarmo Ilola kertoo, et-

tä noukinvaunun rehukuorman pai-
no on 11 500 -12 000 kg. Kun säi-
löntäainetta laitetaan 5 litraa rehu-
tonnia kohti, 200 litran tynnyri riit-
tää kolmelle kuormalle. 

D-arvo vaihtelee
Pohjolan Maidon tuotantoasiantun-
tija Jari Korva muistuttaa mieliin ke-
sän 2020. Ykkössadon nurmikasvus-
tot saivat kasvaa täyteen mittaan ei-
kä rehuntekoa aloitettu sadon kus-
tannuksella. – Tuottajat ansaitsevat 
kiitoksen maltista, sanoo Jari Kor-
va. Viime kesän erityispiirre oli, että 
aivan tuntien sisällä korjuuaikanäyt-
teiden sulavuusarvot laskivat 690 g/
kgka:sta 670 g/kgka:ta. Kuidun mää-
rä kulkee käsikädessä satomäärän 
kanssa. Lypsylehmien ja lihanauto-
jen D-arvosuositus rehun sulavuudel-
le on 680-700 gramman välillä kui-
va-ainekiloa kohti. Nurmisäilörehun 
kuitupitoisuudessa tavoitellaan 500-
600 g/kgka ja apilapitoisella säilö-
rehulla tavoite on 450-550 g/kg ka. 

Säilörehun onnistumisen kannalta 
optimaalinen kuiva-ainepitoisuus on 
25-35 %. 

Asiantuntija avuksi
Kevätsadolla lehmät lypsävät parhai-
ten, siksi sitä olisi hyvä olla syötös-
sä pitkin vuotta. Korjuustrategian va-
linta on tilakohtainen asia. Jari Kor-
va suosittelee asiantuntijaa mukaan 
korjuuaikanäytteiden ottoon, jotta 
näytteitä otettaisiin hyvissä ajoin ja 
useampia näytteitä eri lohkoilta. Mi-
tä edustavampi näyte, sitä helpompi 
on päättää, odotetaanko viikko re-
hunkorjuun aloitusta vai lähdetään-
kö heti pellolle. Kuivana korjuu on 
parhaan säilöntälaadun edellytys. 
Poutasäätä odotellessa sulavuuden 
alenemisen voi ruokinnassa korvata 
väkirehulla, mutta veden säilöminen 
siiloon ja paaleihin tulee kalliiksi. 

Alkuvuonna viljan ja valkuais-
rehujen hinnat ovat lähteneet nou-
suun. Parhaiten väkirehujen hintojen 
nousuun vastataan laadukkaalla ja 
sulavalla säilörehulla. Maitotilayrit-
täjälle hyvänä tukena ovat ProAgrian 
nurmi- ja ruokinta-asiantuntijat, jot-
ka ottavat korjuuaikanäytteitä, aut-
tavat näytetulosten tulkinnassa ja 
sparraavat päätöstä oikeasta korjuu-
ajankohdasta. ProAgrian kasviasian-
tuntijat laativat myös jokaiselle vilje-
lysuunnitteluasiakkaille kasvituotan-
non kehittämisohjelman, jossa sovi-
taan tilakohtaiset ratkaisut nurmen 
viljelyn pitkäjän-
teiseen kehittämi-
seen. 

ANNA-RIITTA
LEINONEN
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Kotieläin

Tarmo Ilola Reisjärveltä kertoo Ilolan maatalousyhtymän säilörehusatotavoitteeksi 10 000 kg/ha. Tilalla on yliajettava vaaka, jota käytetään myös 
tuoreena ostettavien viljojen punnitsemiseen. Säilörehun kuiva-ainepitoisuuden selvittämiseksi raaka-ainenäytteet otetaan lohkoittain.

Korjuuaika kohdalleen – 
varmuutta ruokinnan
onnistumiseen

Vaihteleeko D-arvo tai jääkö se ma-
talaksi? Haluatko tehostaa nurmi-
rehun käyttöä eläinten ruokinnas-
sa ja pienentää ruokintakustannuk-
sia? Pohditko tehokasta korjuujär-
jestystä?

Tehdään yhdessä

•  Kasvustokäynnillä keskitytään 
korjuuaikanäytteiden ottamiseen 
ja sadon määrän arviointiin.

•  Arvio optimaalisesta korjuuajas-
ta tehdään tilakohtaisten kor-
juuaikanäytetulosten valmistut-
tua. 

Näin hyödyt!

•  Korjuuaika optimiin.
•  Korjuujärjestys loogiseksi.
•  Säilörehun laatu tasapainoon.
•  Tehoa nurmiruokintaan.

Voit hyödyntää Korjuuaika
kohdalleen -palvelussa Neuvo-rahaa.

Anna-Riitta Leinonen
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Kokemuksia fosfori- ja 
viljankosteusmittareista
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Kannuksen yksikös-
sä on ollut testikäytössä AgroTeknoa-hankkeelta P-Tester-
mittari, jolla mitataan kasvin lehdistä fosforipitoisuutta. 
Samalla saadaan tieto yhteyttämistehokkuudesta, jo-
ka kertoo kasvin stressitasosta. Mittari on pienikokoise-
na helposti mukaan otettava ja sitä on kätevä käyttää pel-
lolla. Tiedot siirtyvät mittarista kännykkään, jossa sovellus 
näyttää tulokset värillisillä lehtien kuvilla. Vihreä on hyvä, 
punainen huono ja violetti epätarkka tulos. 

M
aatalousteknologian 
opettaja Joni Häk-
kilä kertoo fosfori-
mittarin käyttöko-
kemuksia: – Otim-
me laitteen käyttöön 

toukokuun 2020 lopussa. Opetus-
maatilan työntekijä kokeili sitä opis-
kelijoiden kanssa Kettukorven loh-
kolla, ensimmäisen vuoden nurmel-
la. Mittauksia tehtiin viitenä eri ker-
tana. Sovellus näytti vihreää väriä, 
kun tulokset olivat analysoitavissa. 
Neljännellä kerralla sovelluksen leh-
det olivat violetteja eli silloin mitta-
ustulos oli epätarkka, Joni kertoo. 

Fosforimittarivinkkejä 
Kesän tulosten perusteella ei vielä 
tehty toimenpiteitä. Käyttökerroilla 
keskityttiin mittarin käyttöön ja tu-
losten lukuarvojen tulkitsemiseen yh-
dessä opiskelijoiden kanssa. Mitta-
rin käyttö vaatii huolellisuutta, jot-
ta saadaan analysoitavaksi kelpaavia 
tuloksia. Sovellus, joka on iPhonella 
ja iPadissa, on erittäin helppokäyt-
töinen ja toimintavarma. – Sen lisänä 
tulee todella hyvä ilmakuva maastos-

ta, joten sovellus kannattaa hankkia, 
vaikkei itse fosforimittaria olisikaan, 
Häkkilä vinkkaa. – Suosittelen lait-
teen käyttöä. Siitä on apua, kun pää-
see vertaamaan eri vuosien tuloksia, 
Joni Häkkilä sanoo.

Viljakosteusmittari- 
kokemuksia
Fosforimittarin 
lisäksi opetusti-
lan viljankuivaa-
molla on Wilja-
mi-viljankosteus-
mittari, joka mit-
taa kuivatuksen 
aikana viljan läm-
pötilaa ja kosteut-
ta. Laite asennettiin 
kiinteästi elokuussa 
2020. Mittarin toimin-
taa on mahdollista seu-
rata paitsi tietokoneella 
myös älypuhelimella. Tar-
vittavat muutokset voi teh-
dä etänä, kuivauksen käyn-
nistystä lukuun ottamatta. 
Järjestelmään voidaan mää-
rittää viljalajike sekä kosteusta-

voite. Kun haluttu kosteusprosentti 
on saavutettu, kuivaus pysähtyy au-
tomaattisesti ja laite lähettää teksti-
viestin. Myös muista kuivauksen ai-
kaisista tapahtumista tai häiriöistä 
tulee ilmoitus. 

Koulutilalla laite toimii näytön-
omaisena tietoikkunana eli ensim-
mäisenä syksynä se oli enimmäkseen 
mittarinäyttönä. – Laite helpottaa 
toimintaa, kun näytöltä näkee, mis-
sä kulloinkin mennään. Sen kautta 
olisi myös mahdollista ohjata kui-
vaamon toimintoja, mutta se vaati-
si lisää mekaniikkaa ja moottoreita, 
Häkkilä toteaa. Jokaisesta kuivaus-
erästä on mahdol-
lista saada myös 
raportti, Joni Häk-
kilä lisää.

KIRSI
LEPPIKORPI

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Kannuksen yksikössä on ollut 
testikäytössä AgroTeknoa-hankkeelta P-Tester-mittari, jolla mita-
taan kasvin lehdistä fosforipitoisuutta.
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HANKKEET

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

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

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

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

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

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

GrainSense-mittari yhdistetään 
älypuhelinsovellukseen bluetooth-yh-

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

JARI VIERIMAA
AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke

Uutta teknologiaa kasvinviljelyyn

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

jan kanssa. 

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

kertaa pellolle mentäessä lohko luo-
daan ohjelmaan. Samalla valitaan 

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

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

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

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

Haluatko testata?
Hankkeen kautta on saatavissa tai 

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

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

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

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

A EKNOATGRO
maatalouteen tehoa, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä

Otto Hihnala

L O G O

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

Viljankosteusmittari näyttää missä vaiheessa kuivaus on menossa.

Hankkeet

AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke edistää uuden 
tekniikan käyttöönottoa maakunnassa. Hanke 

vuokraa erilaisia mittareita, joita maatilat voivat 
kokeilla maksutta käyttökokemuksia vastaan. 

Kirsi Leppikorpi
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HANKKEET

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

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

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

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

Ravinneratas on järjestänyt viisi 
webinaaria Skypen ja Teamsin etäyh-

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

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

SATU JÄRVENPÄÄ
projektipäällikkö
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Ravinteiden
kierrätystä
Ravinnerattaassa

Kuvat: Satu Järvenpää

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

 Kyselytunnit
kevään tukihausta

27.4. klo 10
28.4. klo 10

Ohjelmat: kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat  
Ilmoittaudu mukaan sieltä tai ritva.jaakkola@kpedu.fi

Tuki-infot 
16.4. klo 10

20.4. klo 18.30

Touko-elokuussa
kasvukausikatsauksia 

pellon pientareelta! 
Seuraa Facebook 

ja Instagram: 
-> Tietolinkki

Jos et ehdi mukaan,
hyödynnä aineistoja:

 

kpedu.fi/tietolinkki
->Materiaalit

Laita 
ennakko-

kysymyksiä!

Tietolinkki-hanke järjestää!

Pohjanmaan Ravinneratas -hankkeen

WEBINAARIT
Turvemaiden tuhkalannoituksesta ja vesiensuojelusta

kerrotaan 21.4. klo 13-14.30 pidettävässä webinaarissa. Tuhka-
lannoitus lisää puuston kasvua. Osalla kohteista tuhkalannoitus voi

korvata ojaston kunnostamistarpeen. Samalla poistuu ojien
kunnostamisesta aiheutuva vesistökuormitus.  

Happamiin sulfaattimaihin liittyviin kartoituksiin ja
tutkimuksiin perehdytään 22.4. klo 10-11.30 ruotsinkielisessä

ja 12.5. klo 13-14.30 suomenkielisessä webinaarissa.  

Pelloilta puroihin -webinaarissa 28.4. klo 13-15 on tarjolla asiaa
uudistavasta viljelystä, luonnon monimuotoisuuden huomioinnista

peltojen valumavesien hallinnassa sekä purokunnostuksista.  

Toukokuussa perehdymme turkislantaan ja sen
kierrätysmahdollisuuksiin. 

Webinaareista ja niihin ilmoittautumisesta lisätietoa hankkeen
kotisivuilta: www.vesiensuojelu.fi/pophjanmaa/ravinneratas

ja hankkeen Facebook-sivuilta.
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HANKKEET
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Hankkeet

POIKIMAHALVAUSRISKIN
PIENENTÄMISEEN

Erityisravinnoksi tarkoitettu täydennysrehu lehmille

VALMISTETTU SUOMESSA

Kustannuksia ja
ympäristöä säästävät 

pakkaukset tilojen 
tarpeisiin:

4 x 200 g, 20 x 200 g
ja 100 x 200 g

Valmistaja: FinnHoof Oy
www.calciumbolus.fi

Myynti: Teollisuushankinta Oy, Kokkola 
+358 (0)20 765 9580, teollisuushankinta@teollisuushankinta.fi
www.teollisuushankinta.fi

Yksi 200 g
bolus sisältää

45 g kalsiumia, 
josta 34 g kalsium-

kloridista ja 11 g  
kalsium-

sulfaatista

NOPEA VAIKUTUS
FinnHoof Calcium Bolus  
liuke nee nopeasti ja imeytyy 
tehokkaasti lehmän veren
kiertoon nostaen veren  
kalsiumpitoisuutta. 

TURVALLINEN
FinnHoof Calcium Bolus  
on pin noi tettu rasvakal volla, 
joka suojaa ruoka torvea ja 
etumahojen limakalvoja  
ärsytykseltä.
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Uudet viljelijät tervetulleita mukaan 
sopimustuotantoon.

www.evipe.com      p. 040 5111 343

Evijärven
Peruna Oy

Evijärven Peruna Oy
järjestää

toukokuussa
KEVÄT- 

JAUHATUKSEN

Seuraa, 
tykkää ja tägää 
meitä somessa

@ProAgria 
#proagria

Seuraa, tykkää ja tägää  
meitä somessa  

@ProAgria  #proagria

Wikro Systems Ab Oy
Avoinna:
7.30-16.30

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

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

TERVETULOA!

Kompressorit ja
huoltosopimukset 

meiltä!

MYYNTI- JA ASENNUSPALVELUT
yksityis-, yritys- ja teollisuusasiakkaille

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

Kone-Ketonen 
mukana 
Proforest 
2019-messuilla 

osasto: 

E7 
Tervetuloa!

 

Nopeasti tontille
tuotuna!

Katto- ja seinäpellit,
tikkaat, lumiesteet sekä
sadevesijärjestelmät.

Teppolantie 4, Kempele. www.profiilikeskus.fi

Pyydä tarjous
soittamalla tai
tarjouslaskurilla
netissä!
08 5634 700

AgroTeknoa jokilaaksoihin -hankkeen webinaari
Ajo-opastimet ja satokartoitus 21.4. klo 12.30-15.30. 

Lisätiedot agroteknoa.fi tai kirsi.leppikorpi@proagria.fi
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selle tilalle ole suuri saatavilla oleviin 
hyötyihin nähden.

Haluatko testata?
Hankkeen kautta on saatavissa tai 

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

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

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

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

A EKNOATGRO
maatalouteen tehoa, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä

Otto Hihnala

L O G O

Nivalan kaupungin  ja sen tytäryhtiöiden logot  muodostuvat värillisen pallon sisällä olevasta 
N-kirjaimesta sekä tekstistä. N-kirjaimen muotoilu on saanut vaikutteita kaupungin nimen N, I-, 
V- ja A-kirjaimista  – sekä käytetystä Lato-kirjasimesta.
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08 514 4700  |  www.kinnusentahtirehut.fi

 

Pohjan-Tähti
R E H U TA I VA A N  K I R K K A I N  U U T U U S

PARAS HYÖTY KOTIMAISISTA RAAKA-AINEISTA
 ENEMMÄN KOTIMAISTA KAURAA   |    ENEMMÄN ENERGIAPITOISTA KAURANYDINTÄ

VALKUAISTA KOTIMAISESTA HERNEESTÄ   |    UUTUUTENA KOTIMAINEN RYPSINSIEMEN   
PARHAAT PITOISUUDET TILAN OMAN SÄILÖREHUN KANSSA

Juhlavuoden uutuusrehumme hyödyntää korkealuokkaisten 
kotimaisten raaka-aineiden täyden potentiaalin. Pohjan-

Tähti sisältää runsaasti energiaa, lisää maidon pitoisuuksia 
ja käytetyillä raaka-aineilla on todettu syntyvän vähemmän 

metaanintuotantoa. Eli saavutat paremmat maidon 
pitoisuudet ilmastoystävällisemmällä rehulla.

VALMISTETTU

100%
VIHREÄLLÄ SÄHKÖLLÄ  
JA KAURANKUORESTA 

TUOTETULLA HÖYRYLLÄ 

Me täällä Kinnusen Myllyllä haluamme tehdä tilasi tavoitteista 
totta. Ratkai summe perustuvat aina vankkaan ruokintaosaami-
seen, korkea laatuiseen kotimaiseen viljaan sekä tinkimättömyy-
teen karjan hyvinvointia kohtaan. Kinnusen Tähti-rehut valmistaa 
perheyrityksemme Kinnusen Mylly Oy Utajärvellä. 

Farmari Agentit Oy
Jouni 0400 789 014 | Pauli 0400 569 334 | Heikki 0400 261 750

• Karjatalouskoneiden- ja laitteiden 
 myynti, asennus, huolto ja korjaus 
• Myös käytetyt
• Piirikorttien korjaus
• Sveaverken myynti ja varaosat
• Lypsylaitteiden huolto ja testaus

FARMARIAGENTIT.FI

Sulkyn pintalevittimet 
nyt NHK:lta

Sulkyn pintalevittimet tarjoavat käyttäjälleen tarkkuutta ja 
suorituskykyä samassa paketissa. Niiden huippu- 

teknologian avulla säästät lannoitekustannuksissa. 

Kysy tarjous lähimmältä NHK-työkonemyyjältä. 
Yhteystiedot www.nhk.fi

KETO-UUTUUDET!

Keto-150 Karate
Keto Forst W takaterällä
360°-Rotaattori
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Koronarajoitusten jatkuessa yleisiä koulutus- ja tenttitilaisuuksia ei ole suunnitteilla keväälle 2021. Jos tilanne 
normalisoituu, niitä voidaan mahdollisesti järjestää syksyllä perinteiseen tapaan. Tutkinnon voi suorittaa 
sähköisesti ProAgrian verkkosivujen kautta tai poikkeuksellisesti koronan vuoksi suullisena puhelintenttinä. 

www.proagria.fi
> Tapahtumat

> Sähköinen
kasvinsuojelu-

tutkinto

Puhelintentti 
Puhelimessa kysytään ensin, että tenttiä on varmasti suorittamassa 
oikea henkilö. Henkilön on itse vakuutettava olevansa se, kuka väit-
tää olevansa. Tutkinnon järjestäjän on huolehdittava, että tutkinnon 
suorittajan sotu ja muut vaaditut tiedot saapuvat hänelle tietoturval-
lisesti. Tentti suoritetaan siten, että tutkinnon järjestäjä kysyy pape-
ritentin mukaiset 20 oikein/väärin -väittämää, joihin tutkinnon suo-
rittaja antaa suullisen vastauksen. Tutkinnon järjestäjä kirjaa vasta-
uksen lomakkeeseen, jonka hän tarkistaa ja tallentaa. Tenttitiedot 
on säilytettävä samalla tavalla kuin paperitentissä. Tutkinnonjärjes-
täjän pitää tallentaa lomakkeiden kanssa samaan paikkaan myös 
tutkinnossa käyttämänsä kysymykset, että mahdollisessa valvonnas-
sa voidaan yhdistää oikeat kysymykset ja vastaukset.

Kasvinsuojelututkinto verkossa 
Maksettuasi verkkomaksuna tutkintomaksun saat sähköpostivies-
tin, jossa ovat linkit suomen- tai ruotsinkieliseen tutkintoon. Tutkin-
tojärjestelmässä sinulla on tunti aikaa vastata 20 sinulle arvottuun 
kysymykseen. Kysymykset voivat käsitellä pelto-, puutarha- ja met-
säpuolen kasvinsuojelua. Voit valita kysymysten painotuksen parhai-
ten omaa toimialaasi vastaavaksi. Voit valita yhden tai useamman 
seuraavista tuotantosuunnista: peltoviljely, avomaan puutarhaviljely, 
kasvihuoneviljely. Tentti pitää suorittaa kerralla ilman keskeytysmah-
dollisuutta. Hyväksytysti suoritettuun tutkintoon tarvitaan vähin-
tään 16 oikeaa vastausta. Jos et pääse kerralla läpi, sinulla on mah-
dollisuus uusia tentti kerran samalla maksulla. Hyväksytystä kasvin-
suojelututkinnosta saat todistuksen välittömästi sähköpostiisi.

Kasvinsuojelututkinnot 
keväällä 2021

Tuet

K
aikkien ammattimaisesti vil-
jelevien tulee suorittaa kas-
vinsuojelulain (1107/2009/
EY) mukainen tentti, joka 
oikeuttaa ostamaan ja levit-

tämään kasvinsuojeluaineita ja bio-
sideja (tuholaisaineet). Tutkinnon 
suorittaneet saavat tentin läpäisty-
ään todistuksen, joka oikeuttaa te-
kemään kasvinsuojelua ja tuholais-
torjuntaa sekä ostamaan ammatti-
käyttöön tarkoitettuja tuotteita. Tut-
kinto on voimassa suorituspäivästä 
viisi vuotta. Tutkinnon suorittamis-
ta ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä 
valvoo Turvallisuus- ja kemikaali vi-
rasto Tukes. 

Tutkinnon ja tentin voi suorittaa 
sähköisesti ProAgrian verkkosivujen 
kautta. Kaikilla ei ole mahdollisuutta 
tai halua suorittaa sähköistä tenttiä. 
Tukes on mahdollistanut tentin suo-
rittamisen poikkeustilanteessa myös 
suullisena puhelintenttinä (lainaus 
Tukesin ohjeesta): Nämä poikkeusjär-
jestelyt tehdään koronapandemian pitkit-
tymisen vuoksi ja ne koskevat vain aikaa, 
jolloin kokoontumisia on rajoitettava tau-
din leviämisen ehkäisemiseksi. Kun tauti-
tilanne rauhoittuu, poikkeusjärjestelyistä 
on luovuttava. Myös perinteisiä tenttejä 
voi edelleen järjestää, kunhan noudattaa 
kulloisiakin suosituksia. 

Mahdollista on myös järjestää 
pienimuotoisia (enint. 10-12 hlöä) 
tentti- ja koulutustilaisuuksia koro-

narajoitusten mukaisesti. Koulutuk-
set ja tentit järjestetään huhti-tou-
kokuun aikana tarpeen ja kysynnän 
mukaan. Ilmoittaudu ProAgria Kes-
ki-Pohjanmaan keskuksen numeroon 
040 521 1735 ja ilmoita yhteistieto-
si, sotu ja haluatko suorittaa puhe-
lintentin, koulutuksen ja tentin vai 
ryhmätentin. Lisätietoja Jouni Huh-
talalta, p. 040 5123 703 tai jouni.
huhtala@proagria.fi.

Vaikka poikkeusaika vaatii poik-
keusjärjestelyjä, kyllä tästä yhteis-
työllä selvitään ja 
kasvinsuojeluasiat 
saadaan hoidet-
tua myös ensi ke-
sänä.

JOUNI HUHTALA
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Tuet

Luomusitoumukset 
2021

V
uonna 2015 ja 2016 an-
netut luomusitoumukset 
päättyvät 30.4.2021. Niil-
le haetaan vuoden jatkoa 
päätukihaussa 15.6. men-

nessä. Tänä vuonna voidaan hakea 
kokonaan uutta luomusitoumus-
ta palauttamalla lomake 215 ELY-
keskukseen viimeistään 15.6. Uuden 
luomusitoumuksen tekevä ilmoittau-
tuu luonnonmukaisen tuotannon 
valvontajärjestelmään viimeistään 
30.4. Luomusitoumuksen edellytyk-
senä on luomuperuskurssin käynti.

Myyntikasvivaatimus
Kotieläintilalla, jonka pellot ovat 
luonnonmukaisessa tuotannossa, 
vuonna 2016 tehdyn luomusitou-
muksen jatkaminen edellyttää myyn-
tikasvivaatimuksen noudattamis-
ta. Viime vuonna 2015 tehtyjen so-
pimuksen osalta tämä vaatimus al-
koi viime vuonna. Myyntikasveja ei 
tarvitse myydä. Myyntikasvivaati-
mus toteutuu, jos tukihakemukselle 
on merkitty vähintään 30 % luomu-
sitoumusalasta luomusitoumuksen 
liitteessä olevia myyntikasveja. Vaih-
toehtoisesti on siirrettävä tilan eläi-
met luonnonmukaiseen tuotantoon. 
Rehuntuotantosopimus luomukoti-
eläintilan kanssa täyttää myyntikas-
vivaatimuksen. Myyntikasvivaatimus 
koskee myös hevostiloja. 

Sitoumuksen luonnonmukaisesta 
kotieläintuotannosta vuonna 2016 
tehnyt palauttaa tositteen kotieläin-
ten tai kotieläintuotteiden myynnis-
tä ELY-keskukseen viimeistään 15.6. 
Eläinten tai tuotteiden jatkokäytöl-
lä ei ole merkitystä eli voi olla myös 
tavanomaista. Oleellista on, että on 

myyty luonnonmukaisesti tuotettu-
ja tai kasvatettuja tuotteita, ei siir-
tymävaiheessa olevia tai tavanomai-
sesti tuotettuja. Vuonna 2015 alka-
neen luomukotieläintilan sitoumuk-
sen osalta tämä vaatimus toimitet-
tiin viime vuonna. 

Lisäalat
Tänä vuonna voidaan hakea lisäalo-
jen liittämistä voimassa olevalle tai 
jatkettavalle sitoumukselle. Tällöin-
kin palautetaan lomake 215 ELY-kes-
kukseen viimeistään 15.6. Liitettävä 
ala voi olla enintään 5 hehtaaria. Jos 
sitoumukseen liitetään korvauskel-
poista peltoa enemmän kuin 5 ha, 
tällöin tehdään uusi luomusitoumus. 
Samalla korvataan myös jatkettava 
sitoumus uudella sitoumuksella. Tä-
män vuoden luomusitoumuslomake 
215 löytyy lähiaikoina Ruokaviraston 
nettisivustolta.

Uusi ohjelmakausi, 
uusi sitoumus
Uudet luomusitoumukset ovat aina 
viisivuotisia, mutta käytännössä si-
toumukset päätetään ohjelmakau-
den vaihtuessa. Tämänhetkisen tie-
don mukaan ohjelmakausi vaihtuu 
vuonna 2023. Silloin voi halutessaan 
sitoutua uuden ohjelmakauden luo-
mukorvaukseen.

Tiedot ovat tämän hetken tietoja, 
eivätkä siten välttämättä lopullisia. 
Tietojen ajantasai-
suus on varmistet-
tava aina maatalo-
usviranomaisilta.

JARI TIKKANEN

Tänä vuonna voi hakea luomulisäalojen liittämistä voimassa olevalle tai jatkettavalle 
luomusitoumukselle. Kuvassa luomupelto, jonka viemärin pientareet on niitetty alku-
syksyllä monivuotisten rikkakasvien leviämisen estämiseksi.

Uusia ympäris tösopimuksia 
tehdään ja van hoja jatketaan 

Aktiiviviljelijät ja rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea 

tänä keväänä ympäristösopimuksia. Ympäristösopimuksen 

hakemista varten ei tarvitse sitoutua ympäristökorvauk-

seen. Rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kosteikkojen 

hoitosopimusta tai maatalousluonnon monimuotoisuuden 

ja maiseman hoitosopimusta. Vesilain mukaiset vesioikeu-

delliset yhteisöt voivat hakea kosteikonhoitosopimusta. 

Ympäristösopimushakemukseen liitetään hoitosuunnitel-

ma. Hoitosuunnitelmaa ei tarvita alkuperäisrotujen kasvat-

tamiseen liittyvissä sopimuksissa.

K
osteikkojen hoitoon 
liittyvää sopimusta 
haetaan lomakkeel-
la 262, jos kyseisellä 
alalla ei ole voimassa 
olevaa tai 30.4. 2021 
päättyvää vastaavaa 

sopimusta. Maatalousluonnon mo-
nimuotoisuuden ja maiseman hoi-
toon liittyvää sopimusta haetaan lo-
makkeella 253, jos kyseisellä alalla ei 
ole voimassa olevaa tai 30.4.2021 
päättyvää vastaavaa sopimusta. Al-
kuperäiskasvien ylläpidon viisivuo-
tista sopimusta haetaan lomakkeel-
la 214, mikäli ei haeta alkuperäis-
kasvisopimuksen jatkovuotta ajal-
le 1.5.2021-30.4.2022. Uusia ym-
päristösopimuksia tehdään valtion 
määrärahojen puitteissa.

Korvauksen määrä
Kosteikonhoitosopimuksissa kor-
vausta maksetaan 450 €/ha/vuo-
si. Maatalousluonnon monimuotoi-
suuden ja maiseman hoitosopimuk-
sissa korvaus on 450 €/ha/vuosi. 
Valtakunnallisesti tai maakunnalli-
sesti arvokkaille perinnebiotooppi-
kohteille korvaus maksetaan koro-
tettuna 600 €/ha/vuosi. Alkupe-
räiskasvien viljelysopimuksissa yllä-
pidosta maksetaan vuosittain kor-
vausta 400 €/kasvilajike.

Vuonna 2015 ja 2016 annetut 
ympäristösopimukset
Vuonna 2015 ja 2016 annetut ym-
päristösopimukset päättyvät huhti-

Jari Tikkanen
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Uusia ympäris tösopimuksia 
tehdään ja van hoja jatketaan 

Tukea ja turvaa
peltovalvontaan

ProAgrian Tukiturva on EU-tu-
kineuvontaa täydentävä pal-
velu. Se astuu voimaan EU-tu-
kihakemusten täytön päätyt-

tyä. Palvelussa lähetetään tekstivies-
tejä tärkeimmistä pinta-alaperustei-
siin peltotukiin liittyvistä ajankohdis-
ta ja tehtävistä toimenpiteistä. Pal-
veluun kuuluu myös muistutus syys-
ilmoituksen teosta. Lisäksi palveluun 
sisältyy syysilmoituksen teko toimis-
totyönä yhden tunnin ajankäyttöön 
saakka. Palvelun ostaneella viljelijäl-
lä on valvontatilanteessa mahdol-
lista soittaa arkipäivisin maksutto-
maan neuvontapuhelimeen. Lisäpal-
velut ja esimerkiksi mukanaolot pel-
tovalvontatilanteissa hinnaston mu-
kaisesti. Tukiturva sopii myös luo-
mutiloille, mutta ei koske luomuval-
vontatilanteita, joihin liittyviä palve-
luja saa Neuvo–palveluna.

Tukiturva-asiakkailla ei ole oma-
vastuuta EU-tukineuvonnassa ta-
pahtuneesta virheestä (normaalisti 
200 €). Palvelun tekstiviesti- ja pu-
hepalvelu toimii lokakuun loppuun 

saakka. Tukiturvan hinta on 100 € 

sataan peltohehtaariin saakka ja li-
säksi 50 € kultakin alkavalta sadalta 
peltohehtaarilta. 
Hintaan lisätään 
arvonlisävero.

JUHA
HÄMÄLÄINEN

EU-tukineuvontaa tekevät ProAgria
Keski-Pohjanmaan asiantuntijat 2021
Kalajoki-Sievi 
Eerikkilä Maija 040 521 6416
Rahja Taneli 040 684 5111
Roimela Seija 040 847 9740

Kalajoki-Kannus-Kokkola
Huhtala Jouni 040 512 3703
Karhula Jarmo 044 521 2210
Kulla Taina 0400 723 288
Tikkanen Jari 0400 162 147
Rahja Taneli 040 684 5111

Halsua-Kaustinen-Lestijärvi-
Perho-Reisjärvi-Toholampi-Veteli
Finnilä Elina 043 8254283
Harju Sari 040 523 4114
Polso Pekka 040 523 4112
Tikkanen Jari 0400 162 147

Tukiturva
Varmuutta ja helppoutta valmistautuessasi  
tukivalvontaan
Onnistumme yhdessä!

Luomutilojen EU-tukineuvonta
Roimela Seija 040 847 9740 Tikkanen Jari 0400 162 147

sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi   •   www.proagria.fi/kp

Muista myös muut erillis-
laskutettavat Tukiturvaa 
täydentävät palvelut:

•  Neuvo-palvelut
•  Ympäristösuunnitelma
•  Lohkomuistiinpanot
•  Lannoitevalvontaa varten 
    tehtävät tarkistukset
•  Valvonta-asiakirjojen
   selvitykset
•  Asiantuntija mukaan
   peltovalvontatilanteeseen 
   alennettuun hintaankuussa 2021. Päättyvälle ympäris-

tösopimukselle haetaan jatkovuot-
ta Vipu-palvelussa tai paperilomak-
keella 101 B. Ympäristösopimukset 
päättyvät ilman takaisinperintää, jos 
vuosien 2015 ja 2016 ympäristöso-
pimuksille ei hae jatkoa. 

Sitoumusehdot
Päätukihaussa jatkovuotta haetta-
essa sitoudutaan noudattamaan 
ympäristösopimuksen/-ten sopi-
musehtoja jatketun sopimusajan 
päättymiseen asti sekä toteutta-
maan sopimukseen liittyvässä hoi-
tosuunnitelmassa yksilöityjä vuosit-
taisia ja mahdollisesti määrävälein 
toteutettavia toimenpiteitä. Jatko-
vuotta hakiessa vakuutetaan, että 
sopimuksiin mahdollisesti sisältyvi-
en vuokralohkojen vuokrasopimuk-
set ovat voimassa jatketun sopimus-
kauden päättymiseen saakka. Sopi-
mukseen sisältyvän alan on oltava 
hakijan hallinnassa koko sopimus-
kauden ajan.

Alkuperäisrotujen kasvattami-
sen jatkosopimuksessa sitoudutaan 
noudattamaan sopimusehtoja jatke-
tun sopimusajan päättymiseen as-
ti. Sopimuksen jatkoajan aikana ei 
tarvitse noudattaa eläimen rodun 
lisäämisehtoa, jos se on täyttynyt 
30.4.2020 mennessä.

Sopimussiirto tilalta toiselle
Jos hakijalle on siirtymässä 30.4. 

2021 päättyvä sopimus toiselta tilal-
ta, ilmoitetaan sopimuksen siirrosta 
ELY-keskukseen hyvissä ajoin ennen 
päätukihaun loppumista, jotta ha-
kija voi hakea siirrettävälle sopimuk-
selle jatkovuotta ja maksua päätuki-
haussa 15.6.2021 mennessä. Mikäli 
jatkovuotta haetaan alkuperäiskas-
vien ylläpidon sopimukseen, on olta-
va yhteydessä ELY-keskukseen.

Vipu-palvelussa tai lomakkeel-
la 102 B ilmoitetaan ympäristösopi-
musalalla olevat kasvit vuosittain vii-
meistään 15.6. Vipu-palvelussa tai 
lomakkeella 101B haetaan maksua 
kaikille voimassa oleville ympäristö-
sopimuksille sekä alkuperäiskasvi-
en yläpitosopimuksille vuosittain vii-
meistään 15.6.

Tässä on esitetty asiat tämän 
hetken tiedon mukaan. Viljelijätuki-
en hakuoppaasta saa lisätietoa ym-
päristösopimuksista. Hakuoppaan 
julkaisuun mennessä EU-komissio 
ei ole vielä hyväksynyt Manner-Suo-
men Maaseudun kehittämisohjel-
maan esitettyjä muutoksia vuodeksi 
2021. Vuonna 2021 haettavissa ole-
vien ympäristösopimusten ja alkupe-
räiskasvien ylläpitosopimusten hake-
minen ja ehdot on kuvattu hakuoh-
jeissa sellaisina kuin ne on esitetty 
komissiolle. Mah-
dollisista muutok-
sista tiedotetaan 
erikseen.

JARI TIKKANEN

Rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kosteikkojen hoitosopimusta tai maa-
talousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta. Vesilain mu-
kaiset vesioikeudelliset yhteisöt voivat hakea kosteikonhoitosopimusta.

©Maaseutuverkosto, Martina Motzbäuchel
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Tuet

Alustavat kotieläintuet v.2021
Tukialue C2

Sonnit ja härät 6-20 kk 521

Emolehmät 517

8-24 kk 358

yli 24 kk - enint. 4v. 517

Uuhet 73,8

Kutut 156

* EU-palkkioiden tasot tarkentuvat, kun tiedetään palkkiokelpoisten eläinten kokonaismäärä (voi nousta tai laskea)

Teurashiehot, ruhopaino väh. 170 kg

Teuraskaritsan ja -kilin laatupalkkio

0-170 ey

yli 170 ey

Nivalan alueellinen maaseutuhallinto/ MV 31.3.2021

46 €/ey

Eläin- tai       
eläinyksikköperusteiset

n. 130 *

Yhteensä €/ vuosi,        
jos eläin on palkkio-

kelpoinen koko vuoden

 Kansallinen 
eläintuki €/ eläin

EU:n nautapalkkio 
€/eläin

391

 - 

Emolehmähiehot

318

n. 25 *

156

n. 120 *

maidontuotantoa on oltava keskimäärin väh. 400 litra/ uuhi/ 
vuosi ja yhteensä vähintään 20 kuttua

143 €/ey

Maito

Teurastusten perusteella maksettavat €/ teurastettu eläin

238

Tukitaso tarkistetaan, kun on tiedossa koko vuoden tuotettu 
maitomäärä.

ei makseta niistä hiehoista, joista on maksettu 
emolehmähiehojen ey-tukea

Muut

Siat, viitemäärän mukaan

8,0 senttiä/ litra

 - 

   Huomioitavaa

n. 120 *

397

397

73,8

n. 120 *

keskimääräinen karitsamäärä on oltava vähintään 1 karitsa/ 
uuhi ja tukikelpoisia uuhia yhteensä vähintään 20

Alustavat pinta-alatuet vuonna 2021, €/ha (C2-alue)

Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet

ohra 
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kuitu-
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kuitu-
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* viher- 
lannoi- 

tus 
nurmi

* moniv. 
Ympä- 
ristö 

nurmet

* luonnon-
hoitopelto-

nurmi 
(maks. 5%) 

1)

* monimuot. 
pellot: riista, 

maisema, niitty, 
lintu 

(maks.15%) 1)

* suoja-
vyöhyke 
(maks.   
25%) 1)

kesanto 
(maks. 
25%) 1)

kesanto 
(yli 25%)

54 54 54 54 200 54 200 54 54 104 100 300 450 0 0

242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 0

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0

106 106 106 106 106 106 108 108 106 106 106 106 106 106 106

64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

0 75 0 115 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

0 75 45 75 0 100 350 75 0 0 0 0 0 0 0

kotiel.tila 536 686 581 726 682 1186 1034 613 536 586 572 772 922 472 170

kasv.tila 476 626 521 666 622 1126 974 553 476 526 512 712 862 412 170

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

1) LHP-nurmea voi olla enintään 5%
    LHP-nurmea ja monimuotoisuuspeltoja voi olla yhteensä enintään 15%
    LHP-nurmea, kesantoja ja suojavyöhykenurmea voi olla yht. enintään 25% Lietelannan sijoittaminen 40 €/ha
2) Tuki tulee kasvipeittyisyysprosentin mukaan €/ha: Org. aineksen kierrättäminen 40 €/ha

Kohdentamisalue: 20% = 4, 40% = 18, 60% = 36, 80% = 54 Säätösalaojien hoito 70 €/ha
Muu alue: 20% = 4, 40% = 9, 60% = 11, 80% = 11 Säätökastelu 250 €/ha

**) Tukitasot ovat arvioita. Tasot tarkentuvat, kun lopulliset palkkiokelpoiset alat ovat tiedossa. Talviaik. kasvipeitteisyys 2) 4 - 54 €/ha
***) Tukitasoja voidaan muuttaa, jos tuen enimmäismäärä ylittyy. Kerääjäkasvit 100 €/ha

Saneerauskasvit 300 €/ha
enintään 25 %:lle sitoumusalasta

Peltokasvipalkkio **

Pohjoinen ha-tuki ***

enintään 25 %:lle sitoumusalasta

ei huomioida *-merkittyjä aloja

EU:n nuoren vilj.tuki **

Maksun rajoituksia
Ymp.korvauksen muut valinnaiset 

lohkokohtaiset toimenpiteet

Kansallinen nuoren 
vilj.tuki ***

Yleinen ha-tuki

Nivalan alueellinen maaseutuhallinto/ MV 31.3.2021

enintään 80 %:lle sitoumusalasta

enintään 80 %:lle sitoumusalasta

Ympäristökorvaus

Perustuki

Viherryttämistuki

Luonnonhaittakorvaus

LHK:n kotieläinkorotus

Yhteensä

Taulukot: Mervi Vähäsöyrinki



NUMERO 2/2021     ProAgria Keski-Pohjanmaa  27

Pidä yhteystiedot ajan tasalla Vipussa

Vipu-palvelussa voi itse muuttaa puhelinnumeron, sähköposti-
osoitteen ja tilinumeron. Osoitteen- ja nimenmuutokset päivit-
tyvät Vipuun automaattisesti.

Eläinten hyvinvointisuunnitelma 
Neuvo-palveluna

Eläintilat voivat nyt tilata tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitel-
man Neuvo-palveluna, kun hyvinvointisuunnitelmat on lisätty 
osaksi maatilojen neuvontajärjestelmää. Maksettavaksi suunni-

telmasta jää vain arvonlisäveron osuus.

Lannoitus ehtojen mukaisesti

Lannoitus on osa tilakohtaista ravinteiden tasapainoinen käyttö 
-toimenpidettä. Valvonnassa tarkastetaan, onko lohkolla nou-
datettu typen ja fosforin lannoitusmääriä ympäristösitoumuksen 

ehtojen mukaisesti. Tarkastelu tehdään viljavuustutkimusten tulosten 
sekä tilalla käytössä olevien lannoitteiden ja lohkokohtaisten muis-
tiinpanojen perusteella.

Typpi- ja fosforilannoitus tehdään lohkokohtaisesti kasvin, maan 
multavuuden ja satotason perusteella. Lannoituksen enimmäismäärät 
voi tarkistaa sitoumusehtojen taulukoista. Jo ennen pellolle lähtöä on 
tiedettävä, paljonko lannoitetta voi kasville antaa. Jos lannoitetaan sa-
donkorjuun jälkeen, huomioidaan annettu lannoitemäärä ja ravinteet 
seuraavan vuoden viljelykasvin lannoituksessa. Jos sato jää korjaamatta 
esimerkiksi märkyyden vuoksi, huomiodaan peltoon levitetty fosfori täy-
simääräisesti seuraavan kevään lannoituksessa.

Ylivoimaisen esteen ilmoitus

Jos viljelijää tai maatilaa kohtaa ylivoimainen este tai poikkeuksel-
linen olosuhde, asiasta ilmoitetaan kirjallisesti 15 työpäivän kulu-
essa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai ELY-keskukseen. 

Vain ylivoimaisesta esteestä ilmoittamalla voi säilyttää oikeuden vil-
jelijätukiin tai osaan niistä. Ilmoitus kannattaa tehdä sähköpostitse. 
Jos ilmoitus postitetaan, varmistetaan puhelimitse, että ilmoitus on 
saapunut perille. Ilmoitukseen liitetään todisteet.

Satelliittivalvonta ja mobiilisovellus

Tulevalla CAP27-rahoituskaudella kaikissa EU:n jäsenmaissa 
otetaan käyttöön monitorointi, jossa maataloustoimintaa seu-
rataan ja arvioidaan satelliittien tuottaman tiedon avulla. Se 

tarkoittaa koko maan kattavaa, kasvukauden ajalta kerättävää tietoa 
kasvillisuudesta, niitosta ja sadonkorjuusta. 

Ruokavirasto kehittää mobiilisovellusta, jonka avulla on mahdol-
lista vastata tukiin liittyviin selvityspyyntöihin. 

Mobiilisovellus on koekäytössä tulevana kesänä. Peltovalvonnassa 
olevat viljelijät voivat halutessaan hoitaa itse tiettyjen uudelleen tar-
kastettavien ehtojen todentamisen ilman tarkastajan tilakäyntiä. Käy-
tännössä tämä tapahtuu mobiilisovelluksen ja paikkatietoa hyödyn-
tävien valokuvien avulla. Koekäytön tarkoituksena on kerätä käyttö-
kokemuksia jatkokehitystä varten. Tavoitteena on nopea, luotettava 
ja helppokäyttöinen sovellus, joka helpottaa viljelijöiden ja hallinnon 
välistä yhteydenpitoa.

Tukihaku avautuu 26.4.2021
 

Viljelijöiden päätukihaku alkaa verkkoasiointipalvelu Vipussa ma 
26.4.2021 ja päättyy 15.6.2021.

Viljelijätukien hakuopas löytyy Ruokaviraston kotisivuilta. 
Opasta voi lukea kaikilla päätelaitteilla, esimerkiksi älypuhelimella tai 
tietokoneella. Opas toimii parhaiten Google Chrome -selaimella.

Uusi muistilista avuksi päätukihaussa

Päätukihaussa pääsee tänä vuonna tutustumaan ympäristösi-
toumuksen muistilistaan. Muistilistalta löytyy vinkkejä ympä-
ristökorvauksen ehdoista, joissa on todettu paljon puutteita. 

Muistilista on Vipu-palvelun sähköisessä asioinnissa uudella Vältä 
seuraamuksia -välilehdellä. Päätukihakemuksen voi lähettää sen jäl-
keen, kun on tutustunut muistilistaan. 

Tarkista nämä ja vältä turhat
ympäristökorvauksen seuraamukset
✔  Monivuotisen ympäristönurmen kasvusto on niitetty ja korjattu pois.
✔  Suojavyöhykenurmen kasvusto on niitetty ja korjattu pois.
✔  Vesistön varrella on kolme metriä leveää suojakaistaa.
✔  Niittykasvien siemenseos on ehtojen mukainen.
✔  Riistakasvien tai maisemakasvien siemenseos on ehtojen mukainen.
✔  Kerääjäkasvi on ehtojen mukainen tai se on kylvetty 15.8. mennessä.

Ehtojen noudattaminen kannattaa

Ympäristökorvauksessa ehtojen noudattamatta jättäminen joh-
taa aina korvauksen vähennykseen. Lisäksi tiettyjen perustason 
vaatimusten noudattamatta jättäminen johtaa täydentävien 

ehtojen seuraamukseen, joka kohdistuu myös muihin tilalle makset-
taviin tukiin. Vähennyksen määrä arvioidaan puutteiden laajuuden, 
vakavuuden ja keston perusteella. Pahimmassa tapauksessa koko val-
vontavuoden ja jopa sitä seuraavan vuoden korvaus joudutaan hyl-
käämään. Maksettuja tukia voidaan joutua myös perimään takaisin.

Ehtojen noudattamatta jättämiset voivat lisäksi aiheuttaa seura-
uksia kaikille ympäristökorvaukseen sitoutuneille suomalaisille tiloille. 
EU:n komissiossa tarkastetaan joka vuosi ympäristökorvauksen seuraa-
musmääriä. Jos seuraamuksia on paljon, tukien valvontaa pitää lisätä. 
Pahimmillaan EU voi vähentää Suomelle maksettavia tukimaksuja.

Viljavuustutkimus

Viljavuustutkimus pitää teettää viiden vuoden välein. Kannattaa 
tarkistaa, että tutkimukset ovat voimassa koko tulevan kasvu-
kauden ajan jokaisella peltolohkolla, jolla viljellään satokasveja. 

Sallittu lannoittaminen perustuu viljavuustutkimuksen antamiin tu-
loksiin. Jos viljavuustutkimuksia on vanhentunut, uudet maanäytteet 
on otettava heti kun se on mahdollista. Uusien viljavuustutkimuksien 
tulosten pitää olla käytettävissä ennen seuraavaa lannoituskertaa. 
Viljavuustutkimustarpeen voi varmistaa kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselta tai ELY-keskuksesta.

5%

huhtikuu

toukokuu

maaliskuu

Tukien 
valvonta

Eläintukien tilavalvonnat alkavat

Edellisen vuoden asiakirjavalvonnan ja 
kasvipeitteisyysvalvonnan tulokset 
valmistuvat 

Rekisteritietojen tarkastukset 
edellisen vuoden pinta-alatukiin

Eläintukien tilavalvontojen tulokset valmistuvat 

marraskuu

Peltovalvontojen 
maastokäyntien tulokset 
valmistuvat

Peltovalvonnat alkavat

VILJELIJÄTUKIEN VUOSIKELLO

Tukihaku 
Vipu-

palvelussa

Haku päättyy 31.1.Eläinten hyvinvointikorvaus

Haku päättyy 27.3.

Kasvihuonetuotannon tuki
Kansalliset kotieläintuet
Sokerijuurikkaan kuljetustuki

Haku päättyy 15.6.Päätukihaku
Mehiläistalouden tuki

Ympäristökorvauksen 
syysilmoitukset

Ilmoitusaika päättyy 30.10.

Ilmoitusaika päättyy 17.2.Eläinmääräilmoitukset

Peruslohkomuutokset
Tee peruslohkomuutokset 
viimeistään toukokuun 
puolivälissä.

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

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

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

Täydentävien ehtojen valvonnat alkavat

Edellisen vuoden täydentävien 
ehtojen valvonnan tulokset 
valmistuvat

Eläinrekisteritietojen tarkas-
tukset edellisen vuoden tukiin

Kasvulohkotietojen 
ilmoittaminen

Ilmoita kasvulohkotiedot 
viimeistään 15.6.

VIPU-PALVELUSSA VOIT YMPÄRI VUODEN

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

Haku päättyy 6.3.

joulukuu

tammikuu

helmikuu

kesäkuu

Rekisteritietojen tarkastukset 
pinta-alatukiin
syyskuu

1.
2.

Haku päättyy 27.3.

Eläinrekisteritietojen 
tarkastukset hakuvuoden tukiin
elo–syyskuu

Tuet

LISÄTIETOA:    ✔  Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset
✔  ELY-keskukset     ✔  Ruokavirasto.fi     ✔  ProAgrian asiantuntijat
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Valmistamme lehti-, pari-, taitto-, liuku-, liukupalo-
ovet ja ikkunat.  Maatalouteen kuumasinkittynä.

Aukipitolaite

OVET JA IKKUNAT

020 787 9650 • www.miedonmetalli.fi  

• Ilmastoinnin huollot
• Vaihtojäähdyttäjät/ 
   Korjaukset
• Kansityöt

Kauppakaari 8, KOKKOLA  050 376 3118
Juustotie 14, TOHOLAMPI   0400 347 742

Sopimuskorjaamo

PELTOJEN TASAUSTA JA MUOTOILUA
Lanaus perustuu mittaukseen ja automatiikkaan.

Jari Keränen, 040 536 8581 • jari-keranen@luukku.com

KOROTON JA KULUTON MAKSUAIKA, 
SOITTAMALLA LISÄTIETOJA.

TUTUSTU WWW.JARI-KERANEN.FI
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Tuet

Ympäristösitoumuksen kalenteri

Määräaika      Muistettavaa

1.4.  » Voit aloittaa lannan ja orgaanisten lannoite
valmisteiden levittämisen ehtojen mukaisesti. 

30.4.

1.5.

15.6.

30.6.

15.7.

15.8.

1.9.

15.9.

1.10.

28.10.

5 vuoden välein muistettavat vaatimukset:

 » Toimita viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma kuntaan 
ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä.

 » Tee ympäristökorvauksen tentti tai osallistu koulutus
päivään viimeistään toisen sitoumusvuoden loppuun 
mennessä.

 » Palauta peltomaan laatutesti viimeistään  
kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä.

Sitoumusvuosi alkaa. 

 » Hae ympäristökorvauksen maksua päätukihaussa.

 » Ilmoita lohkokohtaisten toimenpiteiden muutokset.

 » Viimeinen kylvöpäivä. Jos et pääse kylvämään 30.6. 
mennessä pitkään jatkuneiden sateiden vuoksi, voit 
kylvää myöhemmin heti olosuhteiden salliessa. 

 » Voit päättää niitty ja peltolintumonimuotoisuuspelto
kasvustot sekä luonnonhoitopeltonurmet aikaisintaan  
toisen vuoden jälkeen, jos kasvusto päätetään syys
kylvöisten kasvien kylvöä varten.

 » Voit päättää kesantopellon kasvuston kemiallisesti tai 
mekaanisesti, jos kylvät alalle nurmikasveja tai syksyllä 
kylvettäviä tai istutettavia kasveja.

 » Kylvä kerääjäkasvi varhaisperunalle tai 
varhaisvihanneksille viimeistään tänään.

 » Voit päättää viherlannoitusnurmen kasvuston kemiallisesti,  
jos kylvät seuraavan viljelykasvin keväällä.

 » 1.9. alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa  
lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä  
saa olla enintään 35 kg/ha. Syysviljoille suurin sallittu  
lannoitustaso on kuitenkin 30 kg/ha.

 » Voit päättää niitty ja peltolintumonimuotoisuuspeltokasvustot 
sekä luonnonhoitopeltonurmet aikaisintaan toisen vuoden 
jälkeen.

 » Voit päättää kesantopellon kasvuston kemiallisesti  
tai mekaanisesti.

 » Voit päättää kerääjäkasvuston kemiallisesti.

 » Levitä kasvipeitteisinä talven yli pidettäville peltolohkoille 
lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita vain sijoittamalla 
15.9. alkaen.

 » Voit muokata kerääjäkasvikasvuston.

 » Voit muokata viherlannoitusnurmen, jos et ole 
aiemmin kylvänyt syyskylvöistä kasvia.

 » Tee syysilmoitukset (lietelannan sijoittaminen peltoon,  
ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen,  
peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys) ja palauta  
maaseutu elinkeinoviranomaiselle vaadittavat liitteet. 

 » Lannan ja lannoitevalmisteiden levitysaika päättyy.

 » Poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvasta syystä lannan 
levitys on sallittu marraskuun loppuun saakka. Ilmoita siitä 
ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.

 » Suorita kasvinsuojeluainetutkinto tai koulutus 

 » Testaa kasvinsuojeluaineruiskusi 

 » Teetä viljavuustutkimukset

TEE KERRAN 
KASVUKAUDEN 

AIKANA

 » Kylvä kerääjäkasvi peltoviljelykasveille kylvön yhteydessä  
tai viimeistään orasvaiheessa.

 » Niitä suojavyöhykkeet ja monivuotiset ympäristönurmet  
kerran kasvukauden aikana ja korjaa niittojäte lohkolta pois.

 » Niitä luonnonhoitopeltonurmi vähintään joka toinen vuosi. 
Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitä joka vuosi.

 » Voit niittää tai murskata saneerauskasvikasvuston.

 » Voit päättää viherlannoitusnurmen ennen syyskylvöisen  
kasvin kylvämistä.

Sitoumusvuosi päättyy.

 » Voit päättää ja muokata EFAkesannon aikaisintaan 16.8., 
jos kylvät alalle nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä tai 
istutettavia kasveja.16.8.

 » Voit niittää monimuotoisuuspellon kasvuston.1.8.
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Ympäristösitoumuksen kalenteri

Määräaika      Muistettavaa

1.4.  » Voit aloittaa lannan ja orgaanisten lannoite
valmisteiden levittämisen ehtojen mukaisesti. 

30.4.
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15.6.
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5 vuoden välein muistettavat vaatimukset:

 » Toimita viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma kuntaan 
ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä.

 » Tee ympäristökorvauksen tentti tai osallistu koulutus
päivään viimeistään toisen sitoumusvuoden loppuun 
mennessä.

 » Palauta peltomaan laatutesti viimeistään  
kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä.

Sitoumusvuosi alkaa. 

 » Hae ympäristökorvauksen maksua päätukihaussa.

 » Ilmoita lohkokohtaisten toimenpiteiden muutokset.

 » Viimeinen kylvöpäivä. Jos et pääse kylvämään 30.6. 
mennessä pitkään jatkuneiden sateiden vuoksi, voit 
kylvää myöhemmin heti olosuhteiden salliessa. 

 » Voit päättää niitty ja peltolintumonimuotoisuuspelto
kasvustot sekä luonnonhoitopeltonurmet aikaisintaan  
toisen vuoden jälkeen, jos kasvusto päätetään syys
kylvöisten kasvien kylvöä varten.

 » Voit päättää kesantopellon kasvuston kemiallisesti tai 
mekaanisesti, jos kylvät alalle nurmikasveja tai syksyllä 
kylvettäviä tai istutettavia kasveja.

 » Kylvä kerääjäkasvi varhaisperunalle tai 
varhaisvihanneksille viimeistään tänään.

 » Voit päättää viherlannoitusnurmen kasvuston kemiallisesti,  
jos kylvät seuraavan viljelykasvin keväällä.

 » 1.9. alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa  
lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä  
saa olla enintään 35 kg/ha. Syysviljoille suurin sallittu  
lannoitustaso on kuitenkin 30 kg/ha.

 » Voit päättää niitty ja peltolintumonimuotoisuuspeltokasvustot 
sekä luonnonhoitopeltonurmet aikaisintaan toisen vuoden 
jälkeen.

 » Voit päättää kesantopellon kasvuston kemiallisesti  
tai mekaanisesti.

 » Voit päättää kerääjäkasvuston kemiallisesti.

 » Levitä kasvipeitteisinä talven yli pidettäville peltolohkoille 
lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita vain sijoittamalla 
15.9. alkaen.

 » Voit muokata kerääjäkasvikasvuston.

 » Voit muokata viherlannoitusnurmen, jos et ole 
aiemmin kylvänyt syyskylvöistä kasvia.

 » Tee syysilmoitukset (lietelannan sijoittaminen peltoon,  
ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen,  
peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys) ja palauta  
maaseutu elinkeinoviranomaiselle vaadittavat liitteet. 

 » Lannan ja lannoitevalmisteiden levitysaika päättyy.

 » Poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvasta syystä lannan 
levitys on sallittu marraskuun loppuun saakka. Ilmoita siitä 
ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.

 » Suorita kasvinsuojeluainetutkinto tai koulutus 

 » Testaa kasvinsuojeluaineruiskusi 

 » Teetä viljavuustutkimukset

TEE KERRAN 
KASVUKAUDEN 

AIKANA

 » Kylvä kerääjäkasvi peltoviljelykasveille kylvön yhteydessä  
tai viimeistään orasvaiheessa.

 » Niitä suojavyöhykkeet ja monivuotiset ympäristönurmet  
kerran kasvukauden aikana ja korjaa niittojäte lohkolta pois.

 » Niitä luonnonhoitopeltonurmi vähintään joka toinen vuosi. 
Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitä joka vuosi.

 » Voit niittää tai murskata saneerauskasvikasvuston.

 » Voit päättää viherlannoitusnurmen ennen syyskylvöisen  
kasvin kylvämistä.

Sitoumusvuosi päättyy.

 » Voit päättää ja muokata EFAkesannon aikaisintaan 16.8., 
jos kylvät alalle nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä tai 
istutettavia kasveja.16.8.

 » Voit niittää monimuotoisuuspellon kasvuston.1.8.
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Määräaika      Muistettavaa

1.4.  » Voit aloittaa lannan ja orgaanisten lannoite
valmisteiden levittämisen ehtojen mukaisesti. 

30.4.

1.5.

15.6.

30.6.

15.7.

15.8.

1.9.

15.9.

1.10.

28.10.

5 vuoden välein muistettavat vaatimukset:

 » Toimita viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma kuntaan 
ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä.

 » Tee ympäristökorvauksen tentti tai osallistu koulutus
päivään viimeistään toisen sitoumusvuoden loppuun 
mennessä.

 » Palauta peltomaan laatutesti viimeistään  
kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä.

Sitoumusvuosi alkaa. 

 » Hae ympäristökorvauksen maksua päätukihaussa.

 » Ilmoita lohkokohtaisten toimenpiteiden muutokset.

 » Viimeinen kylvöpäivä. Jos et pääse kylvämään 30.6. 
mennessä pitkään jatkuneiden sateiden vuoksi, voit 
kylvää myöhemmin heti olosuhteiden salliessa. 

 » Voit päättää niitty ja peltolintumonimuotoisuuspelto
kasvustot sekä luonnonhoitopeltonurmet aikaisintaan  
toisen vuoden jälkeen, jos kasvusto päätetään syys
kylvöisten kasvien kylvöä varten.

 » Voit päättää kesantopellon kasvuston kemiallisesti tai 
mekaanisesti, jos kylvät alalle nurmikasveja tai syksyllä 
kylvettäviä tai istutettavia kasveja.

 » Kylvä kerääjäkasvi varhaisperunalle tai 
varhaisvihanneksille viimeistään tänään.

 » Voit päättää viherlannoitusnurmen kasvuston kemiallisesti,  
jos kylvät seuraavan viljelykasvin keväällä.

 » 1.9. alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa  
lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä  
saa olla enintään 35 kg/ha. Syysviljoille suurin sallittu  
lannoitustaso on kuitenkin 30 kg/ha.

 » Voit päättää niitty ja peltolintumonimuotoisuuspeltokasvustot 
sekä luonnonhoitopeltonurmet aikaisintaan toisen vuoden 
jälkeen.

 » Voit päättää kesantopellon kasvuston kemiallisesti  
tai mekaanisesti.

 » Voit päättää kerääjäkasvuston kemiallisesti.

 » Levitä kasvipeitteisinä talven yli pidettäville peltolohkoille 
lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita vain sijoittamalla 
15.9. alkaen.

 » Voit muokata kerääjäkasvikasvuston.

 » Voit muokata viherlannoitusnurmen, jos et ole 
aiemmin kylvänyt syyskylvöistä kasvia.

 » Tee syysilmoitukset (lietelannan sijoittaminen peltoon,  
ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen,  
peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys) ja palauta  
maaseutu elinkeinoviranomaiselle vaadittavat liitteet. 

 » Lannan ja lannoitevalmisteiden levitysaika päättyy.

 » Poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvasta syystä lannan 
levitys on sallittu marraskuun loppuun saakka. Ilmoita siitä 
ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.

 » Suorita kasvinsuojeluainetutkinto tai koulutus 

 » Testaa kasvinsuojeluaineruiskusi 

 » Teetä viljavuustutkimukset

TEE KERRAN 
KASVUKAUDEN 

AIKANA

 » Kylvä kerääjäkasvi peltoviljelykasveille kylvön yhteydessä  
tai viimeistään orasvaiheessa.

 » Niitä suojavyöhykkeet ja monivuotiset ympäristönurmet  
kerran kasvukauden aikana ja korjaa niittojäte lohkolta pois.

 » Niitä luonnonhoitopeltonurmi vähintään joka toinen vuosi. 
Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitä joka vuosi.

 » Voit niittää tai murskata saneerauskasvikasvuston.

 » Voit päättää viherlannoitusnurmen ennen syyskylvöisen  
kasvin kylvämistä.

Sitoumusvuosi päättyy.

 » Voit päättää ja muokata EFAkesannon aikaisintaan 16.8., 
jos kylvät alalle nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä tai 
istutettavia kasveja.16.8.

 » Voit niittää monimuotoisuuspellon kasvuston.1.8.
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 » Voit päättää ja muokata EFAkesannon aikaisintaan 16.8., 
jos kylvät alalle nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä tai 
istutettavia kasveja.16.8.

 » Voit niittää monimuotoisuuspellon kasvuston.1.8.
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Lisätietoa:
✔  Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset
✔  ELY-keskukset
✔  Ruokavirasto.fi
✔  ProAgrian asiantuntijat

5%

huhtikuu

toukokuu

maaliskuu

Tukien 
valvonta

Eläintukien tilavalvonnat alkavat

Edellisen vuoden asiakirjavalvonnan ja 
kasvipeitteisyysvalvonnan tulokset 
valmistuvat 

Rekisteritietojen tarkastukset 
edellisen vuoden pinta-alatukiin

Eläintukien tilavalvontojen tulokset valmistuvat 

marraskuu

Peltovalvontojen 
maastokäyntien tulokset 
valmistuvat

Peltovalvonnat alkavat

VILJELIJÄTUKIEN VUOSIKELLO

Tukihaku 
Vipu-

palvelussa

Haku päättyy 31.1.Eläinten hyvinvointikorvaus

Haku päättyy 27.3.

Kasvihuonetuotannon tuki
Kansalliset kotieläintuet
Sokerijuurikkaan kuljetustuki

Haku päättyy 15.6.Päätukihaku
Mehiläistalouden tuki

Ympäristökorvauksen 
syysilmoitukset

Ilmoitusaika päättyy 30.10.

Ilmoitusaika päättyy 17.2.Eläinmääräilmoitukset

Peruslohkomuutokset
Tee peruslohkomuutokset 
viimeistään toukokuun 
puolivälissä.

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

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

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

Täydentävien ehtojen valvonnat alkavat

Edellisen vuoden täydentävien 
ehtojen valvonnan tulokset 
valmistuvat

Eläinrekisteritietojen tarkas-
tukset edellisen vuoden tukiin

Kasvulohkotietojen 
ilmoittaminen

Ilmoita kasvulohkotiedot 
viimeistään 15.6.

VIPU-PALVELUSSA VOIT YMPÄRI VUODEN

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

Haku päättyy 6.3.

joulukuu

tammikuu

helmikuu

kesäkuu

Rekisteritietojen tarkastukset 
pinta-alatukiin
syyskuu

1.
2.

Haku päättyy 27.3.

Eläinrekisteritietojen 
tarkastukset hakuvuoden tukiin
elo–syyskuu
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Tuet

Luonnon monimuotoi suus
on ilmastoviisautta 

Ilmastoviisas viljelijä vaalii viljelytoimenpi-
teillään monimuotoisuuden kehtoja: vilje-
lemättömiä pellonnurkkia, vanhoja raken-
nuksia ja pihapiirejä, laidunnettua perin-
nemaisemaa, peltojen metsäsaarekkeita, 
niittyjä, kivikasoja, lahopuuta, pientareita 
ja kosteikkoja.

I
lmastonmuutoksen torjuntaan si-
sältyy myös luonnon monimuotoi-
suuden vaaliminen. Suuret muu-
tokset saavat lajit vaikeuksiin. Jat-
kossa säänvaihtelu sekä tauti- ja 
tuholaispaine lisääntyvät. Haitalli-

set vieraslajit leviävät entistä helpom-
min samalla kun pölyttäjät ja luontai-
set torjujat ovat ahtaalla ja arvokkai-
ta lajeja häviää. Toisaalta monimuo-
toisuus kuvastaa luonnon elinvoimaa 
ja sietokykyä vaihtelevia ympäristö-
tekijöitä kohtaan. Lajirikas eliöyhtei-
sö kykenee paremmin sopeutumaan 
muutoksiin. Lajirunsauden lisäksi mo-
nimuotoisuus tarkoittaa myös maise-
man kirjoa. Perinnemaisemien kado-
tessa menetämme tärkeitä kulttuuri-
perintökohteita ja luontotyyppejä. Vil-
jelijällä on hyvät mahdollisuudet teh-
dä monimuotoisuutta tukevia valinto-
ja hallinnoimillaan maa-alueilla. Uu-
sia paikkoja, joissa voi toimia luonnon 
hyväksi, kannattaakin etsiä aktiivises-
ti. Samalla satovarmuus paranee, sillä 
monimuotoisuus vahvistaa viljelykas-
vienkin suojaa häiriöitä vastaan. 

Maatalous monipuolistaa 
ja yksipuolistaa
Maatalous vaikuttaa luonnon moni-
muotoisuuteen sekä haitallisesti että 
hyödyllisesti. Niittämättömät niityt, 
laiduntamattomat hakamaat ja ke-
dot, sarkaojien katoaminen sekä har-
kitsematon torjunta-aineiden käyt-
tö heikentävät luonnon monimuo-
toisuutta. Perinnebiotoopeistamme 
suurin osa on jo todettu äärimmäi-
sen uhanalaisiksi. Toisaalta perintei-
nen maatalous on luonut rikkaan elin-
ympäristöjen kirjon. Ilman sitä avoi-
met viljely- ja perinnemaisemat, metsi-
en reunavyöhykkeet sekä erilaiset puu- 
ja pensassaarekkeet olisivat harvinai-
sia tai puuttuisivat kokonaan. Nyky-
muotoinen maatalous ei kuitenkaan 
sellaisenaan kykene ylläpitämään ajan 
saatossa hankittuja arvoja.  

Monien mahdollisuuksien 
monimuotoisuus
Hylätyt niityt ja laidunalueet voi ottaa 
uudelleen hoitoon. Uusia monimuo-
toisuuden paikkoja voi löytää pelto-
maiseman sisältä ja luovuttaa huo-
notuottoisia alueita takaisin luonnol-
le. Niittyjen kadottua niittylajit tyypil-
lisesti pakenevat pientareille ja suo-
jakaistoille. Myös näitä elinympäris-
töjä tulisi vaalia ja mahdollistaa la-
jiston elinmahdollisuudet esimerkiksi 
ajoittamalla niitto oikein ja olemalla 
harkitsevainen ruiskutuksissa. Mikä-
li tukiehdot eivät taivu tiettyihin mo-
nimuotoisuustoimiin, kuten puustoi-
siin suojavyöhykkeisiin, voisi harkita 
myös tietyn alan irrottamista tukijär-
jestelmästä.

Lajistorunsaus kuuluu 
maalaismaisemaan
Lajiston vaaliminen on tärkeää myös 
ruokaturvan kannalta, sillä esimerkik-
si kukkaniityt, -pellot ja -kaistat tar-
joavat ravintoa ja elinpaikkoja elin-
tärkeille pölyttäjille ja muulle hyötye-
liöstölle. On pysäyttävää kuulla, että 
ruokakasveistamme jopa kolme nel-
jäsosaa vaatii pölytyspalvelun tai hyö-
tyy siitä. Hyönteislajiston elpyminen 
ja elinympäristön monipuolistumi-
nen vaikuttaa suotuisasti myös muu-
hun peltoeliöstöön. Lajirikas peltolin-
nusto kuuluu hyvinvoivaan maalais-
maisemaan. Tiedämme, että nykyisin 
esimerkiksi kottaraisparvet ovat pie-
nentyneet, kuovi harvinaistunut ja pel-
topyy paikoin hävinnyt. Linnusto tar-
vitsee viihtyäkseen riittävästi ravintoa, 
pesintä- ja suojapaikkoja sekä osa 
myös laiduneläinten läheisyyttä.

Ilmastoviisas maatila on 
hyvin hoidettu kokonaisuus
Ilmastoviisas viljelijä vaalii viljelytoi-
menpiteillään monimuotoisuuden 
kehtoja: viljelemättömiä pellonnurk-
kia, vanhoja rakennuksia ja pihapii-
rejä, laidunnettua perinnemaisemaa, 

peltojen metsäsaarekkeita, niittyjä, 
kivikasoja, lahopuuta, pientareita ja 
kosteikoita. Myös maan kasvukun-
nosta huolehtiminen on sekä ilmas-
to- että monimuotoisuusteko. Lajiri-
kas maaeliöstö huolehtii tehokkaas-
ti maan hyvästä rakenteesta, ravin-
teiden kierrosta, hajotustoiminnas-
ta ja hiilen sidonnasta. Maaeliöstöä 
voi ruokkia esimerkiksi kevennettyjen 
muokkausten, talviaikaisen kasvipeit-
teen ja monipuolisten viljelykiertojen 
avulla. Vesienhallintatoimia voi tehdä 
luonnon monimuotoisuutta tukien. 
Huonotuottoisilla pellonosilla voi ol-
la oivallisia kosteikon paikkoja. Myös 
vanhoja tulvaniittyjä voi palauttaa tai 
rakentaa kaksitasouomia. Näin tulva-
huiput tasaantuvat, 
päästöt vesistöihin 
pysyvät hallinnassa 
ja lajisto rikastuu.

ANU AINASOJA

Tilan luonnon monimuo-
toisuutta voi edistää 
myös Neuvo-palvelun 
avulla. Neuvonnassa 
voidaan esimerkiksi:

✔  Etsiä ympäristösopimus- 
kohteita ja suunnitella 
niiden hoitoa

✔  Kehittää ja hoitaa koko tilan 
luonnon monimuotoisuutta 

✔  Auttaa sopimuslaidunnus-
kohteiden etsinnässä ja 
erityiskysymyksissä.

Kysy lisää ja varaa
Neuvo-käynti: Anu Ainasoja,
p. 043 825 4284, anu.ainasoja@
maajakotitalousnaiset.fi

Anu Ainasoja

A
nu A

inasoja
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ProAgrian henkilöstöjohtamisen palvelut apuna, kun

Palkattu työvoima
kiinnostaa

JOHTAMISPOLKU-
VALMENNUKSET jatkuvat!

Ensimmäiset ryhmät ovat loppusuoralla ja nyt 
avataan paikkoja loppuvuoden uusille ryhmille. 

Valmennuksen aikana kehität työnantajavalmiuk-
siasi, ja toiminta sopii myös jo palkkatyövoimaa 

käyttäville. Tule mukaan verkostoitumaan ja saa-
maan käytännön vinkkejä henkilöstöjohtamiseen!

Lisätietoa ja pikaiset ilmoittautumiset:
Liisa Koskela, p. 050 5120 615,

liisa.koskela@proagria.fi

E
nnen kuin ulkopuolista työvoi-
maa palkataan maatilalle, mie-
titään palkkaukselle tavoitteet 
ja selvitetään tilan työnantaja-
roolin vaatimukset. Suunnitte-
lussa kannattaa pohtia omiakin 

vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita, jol-
loin palkkatyövoiman tarve on helpompi 
määritellä. Työnantajalle tulee monenlai-
sia vastuita ja velvollisuuksia, ja työmaal-
la tarvitaan lakisääteisiäkin asioita. Myös 
riskien ja vaarojen arviointia tarvitaan.

Ennen työvoiman palkkaamista kan-
nattaa kuvata työpaikan pelisäännöt ja 
työohjeet sekä hoitaa perehdyttämisasiat 
kuntoon. ProAgrian HR-konsultit avusta-
vat edellisten lisäksi myös rekrytoinnissa 
ja haastatteluissa sekä Insights Discove-

ry persoonallisuusprofiileissa. Työnanta-
jarooliin kuuluvassa vuorovaikutuksessa 
ja tekemisen varmistamisessa jouhevim-
min toimii LEAN. Työajan seuranta sujuu 
näppärästi Minun Maatilani ProAika-osi-
olla ja palkkahallinto tilitoimiston kautta.

Me ProAgriassa tunnemme maatilayri-
tykset erilaisine työrooleineen ja ymmärräm-
me asioiden luonteen. Olemme hyvä kump-
pani myös henkilöstö- ja yritysjohtamisen 
asioissa. Ota yhteyttä!

LIISA KOSKELA
p. 050 5120 615,
liisa.koskela@proagria.fi
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ProAgrian asiantuntijatiimi 
maatalousyrittäjän tukena

Bisnes+
Bisnes+ kokoaa johtamiseen ja päätöksentekoon tarvittavan tiedon yhteen 
paikkaan, jäsenneltynä, havainnollisena ja nopeasti silmäiltävässä muodossa. 
Sen käyttö on maksutonta, helppoa ja tietoturvallista. Bisnes+ näyttää, miten 
yrityksesi tulokset kehittyvät ja miten menestyt suhteessa muihin. Palvelusta löy-
tyy 60 erilaista mittaria kasvintuotannon, kotieläintuotannon ja talouden joh-
tamiseen. Voit valita itsellesi tärkeimmät mittarit, asettaa mittaristoon tavoit-
teita ja seurata niiden kehittymistä. 

Tärkeät asiakirjat turvassa dokumenttipankissa
Bisnes+:n Dokumenttipankki+:aan voit tallentaa tärkeät asiakirjat tietoturvalli-
seen paikkaan. Dokumenttipankki+:aan tallennetut asiakirjat avautuvat kaikilla 
laitteilla, joten sinne voi tallentaa esimerkiksi kasvinsuojelututkintotodistuksen, 
jolloin se löytyy kännykästä kasvinsuojeluaineita ostettaessa. ProAgrian asian-
tuntijat voivat tallentaa tilaasi koskevat asiakirjat suoraan Bisnes+:aan. 

Hyödynnä dokumentti-
pankkia myös esimerkiksi tal-
lentamalla sinne siemenviljo-
jen vakuustodistukset kuvi-
na, eläinkaupan dokumentit, 
kasvinsuojeluruiskun testaus-
pöytäkirjat tai tukitarkastus-
tilanteessa tarvittavat doku-
mentit. Dokumenttipankissa 
voit myös asettaa tiedostoil-
lesi vanhenemispäivämäärän, 
jolloin Bisnes+ ilmoittaa, kun 
päivä lähestyy. Tutustu myös 
Tietoa ja Oppia -osioon, jo-
ka sisältää eri aiheista artik-
keleja, podcasteja ja videoita 
maatilan johtamisesta ja lii-
ketoiminnan kehittämisestä. 

✔  Tilasi johtaminen yhdessä paikassa
✔  Seuraa oman tilasi tuloksia ja mittareita
✔  Vertaile tuloksiasi muihin tiloihin
✔  Tallenna dokumenttisi tietoturvallisesti 

Dokumenttipankkiin
✔  Tietoa ja Oppia - sisältöä johtamiseen
✔  Tilan tiedot -tunnusluvut kätevästi
✔  Kertakirjautumalla pääset myös muihin 

ohjelmiin
✔  Hyödynnä sähköisen Maatalouskalenterin 

muistutukset
✔  Ota suoraan yhteyttä asiantuntijoihisi

Lisätietoja Jenny Klemola, p. 043 8272 872,
jenny.klemola@proagria.fi

P
roAgrian vahvuutena on laaja-alainen maatalous-
osaaminen. Toisaalta asiakkaiden vaatimustaso kasvaa ko-
ko ajan. Meille tarjotaan yhä laaja-alaisempia ja monimut-
kaisempia ongelmanratkaisutehtäviä. 

Viime kuukausina olemme tuottaneet asiakkaillemme 
vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
•   Navetta alkaa olla elinkaarensa lopussa. Kannattaako inves-

toida uuteen navettaan vai pitäisikö kehittää uusi tulonlähde? 
•  Pellot eivät tuota riittävästi rehua karjalle ja rahatkin uhkaavat 

loppua kesken. Miten parantaa peltojen sadontuottokykyä? 
Mitä tehdään maksuvalmiuden parantamiseksi?

•  Onko järkevää hyödyntää perintö- ja lahjaverolain mukaista su-
kupolvenvaihdoshuojennusta vai osuuko se omaan nilkkaan 
joskus myöhemmässä vaiheessa?

•  Maatilan käyttökatetta on parannettava viiden prosenttiyksikön 
verran, jotta maksuvalmius ja investointivara paranisivat. Millä 
keinoin tähän päästään? 

Kaikkiin edellä mainittuihin työtilauksiin liittyy se, että samalla ker-
ralla on ratkaistava moneen muuhunkin asiaan liittyviä kysymyksiä. 
Parhaaseen tilaa hyödyttävään lopputulokseen päästään vain laa-
ja-alaisen asiantuntemuksen avulla. Kaikki tieto ei voi olla yhden ja 
saman asiantuntijan hallussa. Siksi maatalousyrittäjän avuksi tarvi-
taan monialainen asiantuntijatiimi. Meiltä se onnistuu! 

Yhä useammin keskipohjalaistiloja palvelee kahden tai kol-
men asiantuntijan muodostama tiimi, jolla on laaja-alainen osaa-
minen. Hyvänä apuna ovat vielä ProAgrian modernit tietojärjes-
telmät, jotka mahdollistavat asiakasdatan analysoinnin ajasta ja 
paikasta riippumatta. 

Tässä yhteydessä on ehdottomasti mainittava Minun Maatila-
ni -ohjelmistosta löytyvä Bisnes+ alusta, joka on maatilayrityksen 
johtamisen mittaritaulu. Bisnes+ on kaikille ProAgrian asiakkaille 
tarkoitettu maksuton verkkopalvelu, johon on koottu kunkin maa-
tilan toiminnan kannalta tärkeimmät tilan omat tuotantoon ja ta-
louteen liittyvät tunnusluvut. Bisnes+:n ansiosta 
sekä maatalousyrittäjällä itsellään että ProAgri-
an asiantuntijatiimillä on aina oikea tilanneku-
va tiedolla johtamisen pohjaksi.

JOUNI INGALSUO

VAIKUTA
TILANTEESEESI
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ProAgrian asiantuntija-
verkostosta apua ja hyötyä

P
roAgrian asiantuntijaver-
kosto on laaja ja osaamis-
ta on paljon. Asioita poh-
ditaan aina yrittäjälähtöi-
sesti ja esille nostetaan 
niin onnistumisia kuin ke-

hittämiskohteitakin. Yhdessä keskus-
tellen määritellään, missä laajuudes-
sa ja minkälaisiin ongelmiin haetaan 
ratkaisuja. Yritystoiminnan kehittä-
minen kohdennetaan sinne, mistä 
saa suurinta vaikuttavuutta ja missä 
päästään helpommin ja pysyvämmin 

kohti tavoitteita. Pitkäjännitteisen ja 
määrätietoisen kehittämisen tuke-
miseksi voidaan laatia aikataulutet-
tu toimenpideohjelma. Arjen apuna 
ovat asiantuntijat, jotka kulkevat vie-
rellä, tuovat täsmäapua tai sparraa-
vat laajoissa kehittämistarpeissa. 

Yhteistyössä kehitystä 
kohti tavoitetta
Me proagrialaiset sparraamme ja 
tuemme yrittäjää vahvan osaamisen 

ja tutkitun tiedon avulla. Laajan ja 
osaavan maidontuotannon asian-
tuntijajoukkomme apuna ovat kas-
vi- ja talousjohtamisen asiantunti-
jat.

Strategiakonsulttimme Heidi 
Lehkonen ja Mika Jouppila kirkas-
tavat visiota ja laativat osatavoittei-
ta eri aikavälin askelmiksi.

Kasvituotannon asiantuntijois-
tamme Taneli Rahja, Tero Åvist ja 
Sari Harju auttavat viljelyn kehittä-
missuunnitelmissa.

Liisa Koskelan HR- ja LEAN-
osaamista kannattaa hyödyntää 
maatilalle tarvittavan lisätyövoi-
man palkkauksessa, riskiarvioin-
nissa, omavalvontajärjestelmien tai 
työohjeiden laadinnassa ja muussa 
työn suunnittelussa.

Talousasiantuntijamme Elina 
Finnilä, Heikki Ojala, Juha Nivala 
ja Hanna Mäki-Asiala laativat yri-
tyksen taloussuunnitelmia ja pohti-
vat menettelyjä maksuvalmiutta pa-
rantavaan suuntaan.

ProAgria Kaustisen tilitoimistos-
sa on maatalousverokirjanpidon li-
säksi valmius analysoida yrityksen 
tuloksia ja verrata niitä vertaisjou-

kon tuloksiin. Mitattu tieto auttaa 
yrittäjää päätöksissä. Kirsi Saari-
ketun viesti on, että digitalisaati-
on myötä tilipalveluasiakkuus ei ole 
enää sijainnista riippuvainen, koska 
tositteet ja tieto liikkuvat sulavas-
ti verkossa.

Maaseudun puolesta
Me ProAgriassa olemme tehneet yli 
200 vuotta työtä maaseudun hyväk-
si. Niillä töin olemme edelleen, uu-
simmalla tiedolla ja nykyaikaisin me-
netelmin. Koronakeväät ovat kan-
nustaneet meitä ottamaan käyttöön 
etänä tehtävät asiakaskohtaamiset, 
jotka on todettu toimiviksi ja tehok-
kaiksi. Palvelum-
me ovat vain klik-
kauksen takana.

LIISA KOSKELA

Liiketoiminnassa ei ole oikopolkuja. Valinnat on pystyt-
tävä perustelemaan ja tekemisen täytyy olla linjassa ta-
voitteiden kanssa. On hyödyllistä keskittyä yritystoimin-
nan kannalta oleelliseen eikä kompastella lillukanvarsissa. 
Useimmiten on eduksi, kun asioita tarkastelee useampi 
henkilö, jolloin keskusteluun saadaan näkökulmaa ja vaih-
toehtoa. Kun muutoksia halutaan, tutkitun ja mitatun tie-
don avulla päästään parhaimpaan tulokseen. On tehtävä 
oikeita asioita ja ratkaisuja oikeaan aikaan.

iStock
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Maidon tuotanto-
kustannukset syyniin
Kustannustietoisuus on 
avain kannattavaan tuo-
tantoon. Mitä mittaat, si-
tä voit parantaa. Siksi 
jokaisen maatilayrittä-
jän tulisi selvittää omat 
tuotantokustannuksensa. 

P
roAgria on kerännyt tietoa 
maidontuotannon kus-
tannuksista tiloille tehty-
jen Tulosanalyysien avulla. 
Tuotantotoimintaa voi jat-
kaa lyhyellä aikavälillä, kun 

muuttuvat kustannukset saadaan 
katettua. Muuttuvien kustannusten 
lisäksi pitkällä aikavälillä myös mai-
dontuotannon kiinteät kustannukset 
pitää kattaa. Näitä kuluja ovat oman 
ja vieraan pääoman korkovaatimus 
sekä omaisuuden arvonalentumiset. 
Tulosanalyysiaineiston tiloilla kiinte-
ät kustannukset ovat olleet yhteensä 
keskimäärin 16 snt/litra.

Muuttuvat kustannukset
Taloustietopankkiaineiston perus-
teella näyttää siltä, että ProAgri-
an asiakkailla menee keskimääräis-
tä paremmin. Keskimääräiset muut-
tuvat kustannukset karjakokoluokit-
tain -taulukossa maitotilat on jaettu 
neljään ryhmään lehmämäärän pe-
rusteella (25, 44, 63 ja 123). Taulu-
kon ryhmät ja luvut ovat keskiarvoja. 
Tulosten perusteella muuttuvat kus-
tannukset ilman palkkaa omalle työl-
le ovat noin 26-30 snt/litra ja palk-
ka omalle työlle noin 32-55 snt/litra. 
Merkittävin kustannuserä on ostore-
hu, jonka kustannus on noin 12 snt/
litra kaikissa tilakokoluokissa. Tulos-
ten perusteella tilakoon kasvaessa 
muuttuvat kustannukset maitolitraa 
kohti laskevat.

Nettokustannus
Maidon nettokustannus (snt/lit-
ra) kuvaa sitä maidon hintaa (ilman 
tuotantotukea), joka maidosta pitäi-
si saada, jotta kaikki maatalouden 
kustannukset tulisivat katettua tuot-
tojen kautta. Jos maidon myyntitu-
lot (snt/litra) ovat suuremmat kuin 

nettokustannukset (snt/litra), syntyy 
yrittäjän voittoa ja kannattavuusker-
roin on yli yhden. Jos maidosta saa-
daan alempi hinta kuin nettokustan-
nukset, syntyy yrittäjän tappiota ja 
kannattavuuskerroin on alle yhden. 

Taulukossa Maidon nettokus-
tannus on esitetty maidon netto-

kustannusten jakautuminen neljäs-
sä eri tilaryhmässä kannattavuuden 
näkökulmasta. Tulosten perusteel-
la parhaassa neljänneksessä maidon 
myyntihinta, 36 snt/litra, on riittä-
nyt kannattavaan tuotantoon. Vas-
taavasti heikoimmassa neljännek-
sessä olisi vaadittu 61 snt/litra mai-
don myyntihintana, jotta maidon-
tuotanto olisi kannattavaa. Taulu-
kosta voi havaita senkin, kuinka pie-
ni osa maitotiloista yltää kannat-
tavaan tuotantoon (maidon myyn-
tihinta > maidon nettokustannus).

Parhaista parhaat ja B-hinta
Nettokustannuksessa on kannat-
tavuusneljännesten sisälläkin mel-
ko suurta vaihtelua, esimerkiksi par-
haan neljänneksen parhaat tilat ovat 
yltäneet 27 snt/litra nettokustan-
nukseen. Näilläkään parhaan nel-
jänneksen parhailla tiloilla maidon 
tuottaminen Valion osuusmeijerei-
den tämänhetkisillä B-hinnoilla ei 
ole kannattavaa. Vain parhaimmis-
sa tapauksissa B-hintaisen maidon 
tuottaminen kattaa muuttuvat ku-
lut ja osan oman 
työn palkkavaati-
muksesta, mutta 
ei kaikkia kiinteitä 
kustannuksia.

MATTI
POUTIAINEN

Lehmiä 25 44 63 123
Meijerimaitoa/tila 219654 397204 586154 1149841
Viljelyala 59 94 107 174

Eläinten hankintamenot snt/l 0,19 0,54 0,25 0,44
Ostorehukulut snt/l 11,96 11,86 11,54 12,00
Eläinlääkemenot snt/l 0,30 0,28 0,29 0,30
Muut kotieläintarvikkeet snt/l 2,53 1,94 1,95 1,70
Eläinlääkärimenot snt/l 0,55 0,58 0,50 0,41
Siemennysmenot snt/l 1,55 1,41 1,13 0,91
Lannoitekulut snt/l 3,35 2,72 2,25 1,94
Polttoainekulut snt/l 2,84 2,69 2,22 2,08
Urakointipalvelumenot snt/l 3,03 2,75 3,25 3,09
Konekorjausmenot snt/l 3,62 3,70 3,85 3,07

Oma työ snt/l 25,47 16,37 12,41 6,51
Yhteensä snt/litra 55,39 44,84 39,63 32,44

Maidon nettokustannus (ProAgria Tilakunto-aineisto 2019)

Keskimääräiset muuttuvat kustannukset karjakokoluokittain 
(ProAgria Taloustietopankki 2018-2019). Huomioitava taulukkoa tulkitessa: 
Taulukko sisältää hieman keskimääräistä parempia tiloja. Todellisuudessa maatilo-
jen keskimääräiset muuttuvat kustannukset ovat hieman korkeammat, mikä selviää 
Luonnonvarakeskuksen kannattavuuskirjanpitoaineistoista.

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

Merkitse pyydyksesi

T
uvan vieressä koski porah-
telee kesän enteitä, jäästä 
vapaita vesiä. Kalastavaa 
kansanosaa tuppaa sem-
moinen kuumottaa ja puu-

haa kaikensorttisten pyytämään 
viriteltävien tokeitten kanssa piisaa. 
Pyynnin -tai missä lie huumassa- tup-
paa unohtumaan satimien paikan 
merkintä. Olen uskossa semmoises-

sa, että kukin merkkaamansa viri-
tyksen kätkettyä helpommin löytää 
eikä itse tai muukaan ihmiseläjä huo-
maamattaan pyydykseen sotkeennu 
tai sitä liikkumisellaan tärvele. Kaik-
kien vesillä liikkuvain turvan takia 
näitä pajatan, siitäkin huolimatta, 
että kaikki vesillä puuhailevat eivät 
aina omaa ja vieraampaa pyytöä 
toisistaan erota ja käyvät, ilmeisen 

huonomuistisuuttaan, läpi kaikki 
havaitsemansa tokeet. Hoitoon 
semmoisten eläjien pitäisi hakeutua 
tai jättäytyä kuiville! 

Säällisemmin käyttäytyvä merkit-
see vielä asettamansa pyydön kuk-
kuun tahi lippuun selvällä tekstillä 
vähintäänkin nimensä ja puhelinnu-
meronsa. Niin se on lakiin präntät-
ty. Jopa selviää vaivatta, kenen to-

keista on kysymys. Se vähentää kaik-
kien vaivaa. Niin ja kalastusta valvo-
va on velvoitettu merkittömän pyy-
dön vedestä poistamaan ja lainvar-
tijan määräämään paikkaan asetta-
maan. Pois lunastaminen kysyy luon-
toa ja turpeaa nujupussia. Ohjeita 
ja määräyksiä pyydysten merkinnäs-
tä voi käydä tirkistelemässä ahven.
net -sivustolla.

Ymmärtämystä 
saaliin käsittelyyn

Lainsäätäjä on todennut, ettei 
millekään eläimelle, joiksi kalat-
kin käsitykseni mukaan luetaan, 
saa aiheuttaa tarpeetonta kipua, 

kärsimystä tai tuskaa. Muutoinkin 
tähdennän, että kala ei ole esine, 
joten ollaan pelleilemättä niiden 
kanssa. Evääksi otettavat tapetaan 
asiallisesti (tainnutus, verestys ja 
jäähdytys) ja muut kalat nakeltakoon 
viivyttelemättä takaisin omaan elinpii-
riinsä. Parempaa on eväänäkin, kala, 
rääkkäämättä ja oikein käsiteltynä. 
Kokeilkaa! Tiedon puutteessa ei 
näidenkään asioiden parissa tarvitse 
kärvistellä. Asiallisesta kalankäsitte-
lystä on porinaa esim. ahven.net ja 
vapaa-ajankastaja.fi -sivustoilla. 
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Kalastussivustoja: 
ahven.net  •  eraluvat.fi  •  luontoon.fi  •  kalastusrajoitus.fi  •  kalat.fi  •  mmm.fi

Kalatalous- 
kuulumisia
jäiden lähdön 
tunnelmissa

Osakaskuntalainen, vaiku-
ta käyttö- ja hoitosuunnitel-
maan! Nyt on viimeistään osa-
kaskuntien oltava aktiivisia, 

kun parhaillaan kalatalousalueille laa-
ditaan kalavesien käyttö- ja hoitosuun-
nitelmia. Osakaskunnan omien tietojen 
ja tulevaisuuden suunnitelmien saat-
taminen suunnitelmien tekijöiden tie-
toon on tärkeää. Käyttö- ja hoitosuun-
nitelma on jatkossa se tärkein asiakirja, 
jonka pohjalta kalavesiä kunnostetaan 
ja istutuksia ja kalastusta järjestetään. 
Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen 
suunnitelmaa tekee Eero Hakala. Ka-
lajoen kalatalousalueella suunnitelmaa 
tekee Perämeren Kalatalousyhteisöjen 
Liiton asiantuntijat. Olkaa osakaskun-
nat aktiivisia. Nyt on se aika.

Vanhuuden heikkoutta vai 
iän tuomaa viisautta
Kerran olen keskellä järveä pudonnut 
kevätjäihin ja muutaman kerran olen 
kuullut jonkun nähneen keväällä jon-
kun minun näköiseni miehen kävele-
vän järvellä, vaikka jäät kohta lähte-
vät. Näin oli ennen. Nyt kun kävin kat-
somassa järven jäätilannetta, tuli pai-
kalle minua kokeneempi kalamies naa-
purista ja totesi, että hän ei enää me-
ne jäälle, se on niin petollista. Menin 
kotiin ja erehdyin mainitsemaan asi-
asta emännälle. Seuraavana aamuna, 
kun olin lähdössä jään poikki mökille 
raivaussahahommiin, sain kuulla, et-
tä sinne ei mennä. Ehtii ne risut saha-
ta myöhemminkin, kun veneellä pää-
see. Jäin kotiin. Onko se vanhuuden 
heikkoutta vai iän tuomaa viisautta, 
en tiedä, mutta ehkä kannattaa mei-
dän kalamiestenkin joskus kuunnella 
varoituksia.

Koronan jälkeen
Kuten olen aiemminkin maininnut, ko-
rona-aika on tuonut kokouskäytän-
töihin etäkokoontumiset. Myös mo-
ni muu hallintoasia hoituu jatkossa 
sähköisesti, joten osakaskuntien tuli-
si vakavasti miettiä nuoria henkilöitä 
hallintoa ja toimintaa pyörittämään. 
Heiltä asiointi sähköisesti käy paljon 
luontevammin kuin monelta meistä 
vanhemmista. Nuorilla on myös pal-
jon raikkaita ideoita. Yksistään se, että 
otetaan nuoria mukaan osakaskuntien 

hallintoon, tuo muitakin nuoria mu-
kaan toimintaan. Toivottavasti kaik-
ki osakaskunnat ottavat jossain muo-
dossa ohjelmaansa nuorten eräkerho- 
tai vastaavaa toimintaa. Sieltä sitä jat-
kuvuutta löytyy. On varsin palkitsevaa 
seurata nuorten intoa kalastukseen.

Ahventa moneen makuun
Ahven on varmasti jokaiselle kalastuk-
sen harrastajalle tuttu kala. Itsellenikin 
ahven muodostaa määrällisesti selvästi 
suurimman saaliin. Savustettua ahven-
ta ja paistettuja ahvenfileitä syödään 
meillä kymmeniä kiloja vuosittain. Jos 
kaipaamme vaihtelua, silloin tehdään 
keittoa savuahvenesta. Alla ohje, jolla 
sitä meillä keitetään.

R
itva-Liisa N

isula

M
auno K

orhonen

Luvat ja 
päätökset 
näinä
outoina 
aikoina

Poikkeusaika ei ole muuttanut 
semmoista maallemme omi-
naista käytäntöä, että ennen 
tokeiden kastelua pitää kunkin 

kalastamaan mielivän maksaa kalas-
tonhoitomaksu, juniori- tai seniori-
ikäisiä lukuun ottamatta. Kohtuu-
hintaisen maksun suorittamalla saa 
oikeuden kalastaa yhdellä vavalla lähes 
kaikkialla manner-Suomessa. Muistet-
takoon tässä virtavesien maakunnassa 
vielä eräs seikka. Jokamiespyyntiin 
verrattavaa matosongintaa eivät pens-
katkaan saa harjoittaa koski- ja virta-
alueilla, saati harmaampaan ikään 
ehtineet. Muutoin rajoituksista pitää 
itse kenenkin kalalle mielivän ottaa 
itse selvää, vaikkapa kalastusrajoitus.
fi -sivustolta. 

Jos vesialue on yhtä useamman 
kiinteistön hallinnassa, päättää alu-
eella semmoisella kalastamisesta ve-
sialueen osakaskunta. Kokouksis-
saan osakaskunnat päättävät niistä 
ehdoista, joilla osakas tai ulkopuo-
linen saa yhteisellä vesialueella ka-
lastaa. Tämmöisenä poikkeusaika-
na ja nykytiedon valossa kokouksia 
voidaan lykätä pidettäväksi syksym-
mällä. Tapauksissa semmoisissa ka-
lastetaan niillä säännöillä ja lupahin-
noilla, joista viimeksi on osakasten 
kokouksissa päätetty. Vain lupakausi 
(luvanmyymisvuosi) vaihtuu. Jos voi-
daan olettaa, että kaikilla osakkail-
la on yhdenvertaiset mahdollisuudet 
osallistua kokoukseen paikalla tai 
etänä (Teams, Zoom yms. taikka säh-
köposti, jopa WhatsApp), voidaan 
kokous värkeillä semmoisilla järjes-
tää. Ohjeita ahven.net -sivustolta. 

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n Kalatalouskeskus

VUOSIKOKOUS ke 21.4.2021 klo 18 
Tulokahvit ja valtakirjojen tarkastus 17.30 alkaen

Lounasravintola Ritjan Keitaassa (Ullavantie 1 ), Toholampi
Käsitellään säännöissä vuosikokoukselle määrätyt asiat.

Koronaohjeiden ja -rajoitusten vuoksi pyydämme jäsenyhteisöjä  ilmoittamaan valtuutetut 
kokousedustajat ennakolta. Koronarajoitusten vuoksi paikalla kokoukseen osallistuvien mää-
rä rajataan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 20 henkilöön.  Muille varataan mahdollisuus 
osallistua kokoukseen etänä (Teamsin välityksellä). Etänä osallistuvia pyydämme toimitta-
maan sähköpostiosoitteet  ja valtakirjat sähköpostilla 19.4.2021 mennessä. Linkki kokoukseen 
toimitetaan ilmoittautuneille viimeistään ti 20.4.2021. Pyydämme paikalle saapuvia kokous-
edustajia muistamaan turvavälit ja käyttämään maskeja sekä huolehtimaan käsien pesusta/
desinfioinnista.  Ilmoittakaa samalla mahdollisista ruoka-aineallergioista. Ilmoitukset (ja mah-
dolliset sähköiset valtakirjat) sähköpostilla eero.hakala@proagria.fi mutta myös puhelimitse 
0400 162 445 (tekstari tai WhatsApp -viesti).                                              

TERVETULOA!  Johtokunta

MAUNO KORHONEN
puheenjohtaja

Savuahvenkeitto

Tarvitaan perattuja savuahvenia, 

perunoita, porkkanoita, sipulia, 

suolaa, maustepippuria, sulatejuus-

toa, (ruokakermaa), voita ja tilliä.

Aluksi pienityt perunat, porkkanat, 

sipulit sekä mausteet keitetään kyp-

säksi. Sen jälkeen lisätään peratut 

kalat, sulatejuusto, nokare voita ja 

tilli. Keitto valmis, kun juusto on su-

lanut.

Jos kalaa on paljon, voi perunat jät-

tää pois. Meillä on käytetty 3 litran 

keittoon reilu puoli pakettia Kosken-

laskija-sulatejuustoa.

Virkistäviä elämyksiä kalastuksen 

parissa ja maukkaita ruokahetkiä 

kotimaisen kalakeiton äärellä.
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etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

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

Kesä kohisten tulee

K
orona pitää edelleen tiukassa ottees-
sa ja rajoittaa meidän toimintaamme. 
Monenlaista voimme toki tehdä rajoi-
tusten puitteissa, mielikuvitus on vain 
rajana. Ulkoillessa tutussa porukassa 

voi tavata ystäviä ja suunnitella tulevaa toimin-
taa. Nyt on hyvä miettiä sitä, mitä tehdään, kun 
tilanne normalisoituu. Pakkaa maistuvat eväät 
reppuun ja kutsu muutama ystävä mukaan ja 
lähde katsomaan mitä lähipolun varrelta löytyy. 
On kiva katsella, kun kevät etenee, lintujen laulu 
lisääntyy ja kasvit alkavat pian vihertää. Muuta-
ma tunti ulkona hyvässä seurassa virkistää ja te-
kee mielelle ihmeitä. Muumeja siteeraten: Hat-
tivatit vaeltavat jatkuvasti, eikä kukaan tiedä 
miksi. Lähde vaeltamaan ja anna uteliaisuutesi 
johdattaa sinut tuntemattomiin maisemiin – ja 
nauti seikkailusta 

Impin päivänä 11.6.2021 kutsutaan kaikki 
kylään. Maakunnan yhteinen yrttisaunatapah-
tuma Kalajoella on valitettavasti peruttu, mutta 
haastan paikallisyhdistykset järjestämään oman 
yrttisaunaillan. Tapahtumista voi jakaa julkaisu-
ja Facebookissa ja Instagramissa aihetunnisteel-
la #kpimpisaunoo.

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnais-
ten vuoden 2021 kurssitarjottimelta löytyy mo-
nenlaisia valmiskursseja, mutta kurssi voidaan 
toteuttaa myös omien toiveidenne mukaan. 
Jos koronarajoitukset jatkuvat vielä pitemmäl-
le, kursseja voidaan toteuttaa myös Teams-yh-
teyden kautta. Ota yhteyttä Niinaan tai Anuun.

Aurinkoisia kevätpäiviä kaikille maakunnan 
maa- ja kotitalousnaisille Impin kesäsaunaa 
odotellessa.

ANU KARHUKORPI
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalous-
naisten Kekri – Visiitti 
Ruokaprovinssiin
14.-16.10.2021
Laittakaahan kalenteriin merkintä ja kerätkää 
porukka kasaan! Lokakuussa suuntaamme Sei-
näjoelle viettämään Maa- ja kotitalousnaisten 
Kekriä.

Lisätietoja löydät kotisivuiltamme tapahtuma-
kalenterista. Bussikuljetus järjestetään Kalajoel-
ta eteenpäin. 

Pieni pala 
maaseutua 
-kampanja

Pieni pala maaseutua -järjes-
tökampanja kannustaa teke-
mään konkreettisia ympäris-

tötekoja ilmastonmuutoksen hillit-
semiseksi ja luonnon monimuotoi-
suuden lisäämiseksi. Kampanjate-
koja ovat mm. omatarveviljely, sa-
don säilöminen, niityn perustami-
nen, hyönteishotellien rakentami-
nen. Kampanjan ytimessä on yh-
dessä tekeminen ja yhteisöllisyys.

Lisätietoja Anulta ja nettisivuil-
ta www.maajakotitalousnaiset.fi/
pienipalamaaseutua.

Jaa kuvia ja postauksia somessa:
#pienipalamaaseutua

Kasviskisa

Kasvisten, marjojen ja hedelmi-
en syöntisuositukset puoli ki-
loa/kuusi kourallista päiväs-

sä ovat useimmille tuttuja. Monilla 
tavoite jää kuitenkin saavuttamat-
ta. Maa- ja kotitalousnaisten kas-
viskisassa kiinnitetään huomiota 
perheissä, yhdistyksissä, harrastus- 
ja työporukoissa riittävään kasvis-
ten, marjojen ja hedelmien syön-
tiin. Kampanja ja kisa ovat avoi-
mia kaikille.

Lisätietoja Niinalta ja nettisi-
vulta www.maajakotitalousnaiset.
fi/kasviskisa.

Jaa kuvia ja postauksia somes-
sa: #kasviksiakaaliin 
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SEURAA FACEBOOK-SIVUJAMME:
KESKI-POHJANMAAN MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

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

Huom!

Pieniä ja suuria tekoja 
maiseman hyväksi

Vuoden 2021 maisematekokilpailu on avattu.

Kilpailu jatkuu 30.9.2021 asti. Tänä vuonna mukaan 
toivotaan pieniä tai suuria tekoja luonnon hyväksi. 

✿  Perustitteko niityn tai kukkapellon? 
Pelastitteko pörriäisiä?

✿  Hyödynsittekö luonnon materiaaleja?

✿  Kunnostitteko rakennuksen, rakenteen (esim. luonto- 
polun), piha-alueen tai muun ympäristökohteen? 
Kunnostitteko tai hoiditteko kosteikkoa tai ranta-aluetta?

✿  Laaditteko ympäristönäyttelyn tai esityksen? 
Torjuitteko haitallisia vieraslajeja?

Ihan kaikki ovat tervetulleita mukaan, yksin tai yhdessä. 

Lisätietoja Anulta, p. 043 825 4284 tai 
anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi

Varaa pihasuunnitelmat ja -neuvontakäynnit nyt. 
Pyydä tarjous: anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi, 
p.043 825 4284/Anu

Maistuva, monimuotoinen,
kestävä, elinvoimainen

Kurssitarjotin 2021
Uusi virkeä minä -kurssi
Kurssi sisältää 4 tapaamiskertaa. Kurssilla käydään läpi kaikki hyvin-
voinnin osa-alueet (ravinto, liikunta uni) ja se sopii vertaisryhmäksi elin-
tapaohjaukseen. Ohjaajina Niina Vihelä ja Anu Ainasoja.

Terveellistä ja ilmastoystävällistä ruokaa -kurssi
Kurssilla valmistetaan yhdessä monipuolisesti eri ruokia alkuruoasta 
pääruokaan, herkkuja unohtamatta ilmastoystävällisesti ja terveellisyys 
huomioiden. Kurssin voi toteuttaa miehille omanaan tai kaikille avoime-
na. Ohjaajana Niina Vihelä.

Peruna on pop-ruokakurssi
Varmistamme yhdessä hauskoja uusia ruokia perunasta. Kylmiä,
kuumia, suolaisia ja makeita herkkuja.
Ohjaajana Niina Vihelä. 

Luonnonyrttikävely
Lähdetään yhdessä luontoon aistikävelylle ja tunnisteellaan matkal-
la vastaan tulevia luonnonyrttejä. Matka n. 2 km. Toteutus keväällä. 
Ohjaajina Anu Ainasoja ja Niina Vihelä.

Hävikistä herkuksi -ruokakurssi
Kurssilla opitaan, miten kotitalouksen ruokahävikkiä vähennetään ja 
valmistetaan herkkuja yleisimmin hävikkiin päätyvistä elintarvikkeista. 
Ohjaajana Niina Vihelä. 

Maistuvat salaatit-kurssi
Kurssilta saa uusia vinkkejä salaattivaihtoehtoihin. Valmistamme yh-
dessä muutaman klassikkosalaatin sekä tutustumme tämän hetken sa-
laattitrendeihin. Hyviä vinkkejä esim. kesän erilaisiin juhliin.

Kotitarveviljely
Kurssi sisältää 2 tapaamiskertaa. Ensimmäisellä kerrotaan minivihan-
nesten ja versojen kasvatuksesta ja toisella kerralla juttua lavakasvi-
maan perustamisesta. Myös käytännön töitä. Ohjaajina Anu Ainasoja ja 
Niina Vihelä.

Voitte myös esittää toiveita kurssien aiheista!

Kesäkahvila Voudintupa
- avoinna 24.6. - 2.8.2020
   keskiviikkoisin klo 14 - 18
   lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12 - 16 

Kruununvoudintalossa muutoksia

Kruununvoudintalon toiminta siirtyy kokkolalaiselle Gastro 
Kettu Oy:lle, joka tarjoaa kahvila- ja catering-palveluita ta-
lossa kesän 2021 ajan toukokuun lopusta elokuun loppuun 

saakka. Ensimmäiseksi Kruununvoudintalossa avataan vappuna 
kesäkahvila.

Koska Maa- ja kotitalousnaisten toiminta talossa on ollut vii-
meisen vuoden ajan hiljaista, halusimme antaa mahdollisuuden 
paikalliselle yrittäjälle, jolla oli uusia ideoita talon ja sen ympäris-
tön hyödyntämiseen. Yhteistyömme Gastro Ketun kanssa on tiivis-
tä ja Maa- ja kotitalousnaiset ovat mukana useissa talon tapahtu-
missa myös kesän aikana. 

Toivotamme Gastro Ketun oikein lämpimästi tervetulleeksi taloon!
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Raili Myllylä
maa- ja kotitalousnaisena 40 vuotta

Kerro kuka olet, mistä tulet
ja mitä teet? 
Olen Raili Myllylä Kalajoen Pitkä-
senkylältä. Elämäntyöni olen teh-
nyt täällä Pitkäsenkylällä maitotilan 
emäntänä ja kotoisin olen samalta 
kylältä. Nuorena asuin muutaman 
vuoden Tampereella opiskellen so-
sionomiksi. Kotiseutu kutsui ja avio-
liitto toi takasin kotikylälle.

Minkälainen on tavallinen päiväsi 
ja mikä siinä on parasta?
Aamu alkaa kaurapuurolla ja jatkuu 
erilaissa maatalon askareissa. Asum-
me mieheni Kaunon kanssa edelleen 
tilalla talon toisessa päässä, vaikka 
sukupolvenvaihdos on tehty. Parasta 
elämässäni ovat monipuoliset aska-
reet ja elämäntäyteiset päivät. 

Mitä harrastat?
Olen aktiivisesti mukana kunnallis-
politiikassa, Maa- ja kotitalousnais-
ten toiminnassa, Kalajoen matkai-
luoppaissa sekä eri järjestöissä. Vie-
tämme vapaa-aikaa mökillämme 
Hiekkasärkillä. Luen ja teen käsitöitä.

Kuinka kauan olet ollut Maa- ja 
kotitalousnaisten toiminnassa ja 
miten tulit liittyneeksi mukaan?
Olen ollut järjestömme toiminnassa 
mukana jo 40 vuotta. Mukaan tulin 
luontevasti, kun palasimme kotikyläl-
le ja perustimme perheen. Täällä toi-
mi jo silloin aktiivinen järjestö. Olen 
ollut Pitkäsenkylän maa- ja kotitalo-
usnaisten johtokunnassa 40 vuotta, 
joista 10 vuotta sihteerinä ja nyt vuo-
den 2021 alusta puheenjohtajana. 

Minkälaista toimintanne
Pitkäsenkylällä on?
Hyvinkin monipuolista. Ennen koro-
naa kokoonnuimme päivä- tai iltakah-
veille käsitöiden ääreen ja olimme mu-
kana talkoissa erilaisissa kylän tapah-
tumissa. Viime aikoina olemme ko-
koontuneet koronakävelyjen merkeis-
sä ja mukana on ollut joka kerta noin 
10 naista. Aloitimme myöskin kuto-
maan kalajokisille vuonna 2022 synty-
ville vauvoille töppösiä porukalla. Ka-
lajoella syntyy noin 120 vauvaa vuo-
sittain. Sukkakampanjassa teemme 
yhteistyötä Taito Keski-Pohjanmaan 
kanssa ja langat hankitaan sitä kautta. 

Koronavuosi toi mukanaan uu-
sia yhteydenpitovälineitä ja perus-
timme yhteisen WhatsApp-ryhmän. 
Ryhmässä on mukava keskustella ja 

vaihtaa nopeasti ajatuksia. Viimei-
sen vuoden aikana myös yksi kokous 
on pidetty kokonaan sähköpostin 
avulla. 

Mikä on paras muistosi Maa- ja 
kotitalousnaisten tapahtumista? 
Yksi mieleenpainuvimmista tapahtu-
mista oli, kun saimme yhdessä Mar-
ja-Leena Vuolletin johdolla kootun 
kyläkirjan valmiiksi. Kirja julkaistiin 
2010 ja tekeminen kesti noin vuo-
den. Joka talosta on kuva ja lyhyt 
teksti. Kirjassa on mukana myös 
Maa- ja kotitalousnaisten toimin-
taa. Viime vuosina Maa- ja kotitalo-
usnaisten toiminnassa on korostu-
nut hyvää mieltä tuovan yhteisölli-
syyden tärkeys hyvinvointiin. Maa- ja 
kotitalousnaiset tuo kylälle elävyyttä 
ja yhteisöllisyyttä! 

Mikä oli lapsuuden lempiruokasi
ja valmistuuko sitä myös omassa 
keittiössäsi?
1950- ja 60-luvuilla ruuat olivat tä-
hän päivään verrattuna vaatimatto-
mia. Mutta kyllähän sunnuntaipäi-
vien perunamuusi lihapullien kera 
maistui. Silloisia pyhäruokia olivat 
myös riisipuuro ja puolukkasoppa. 
Teen niitä edelleenkin, vaikka riisi on-
kin vaihtunut pääsääntöisesti koti-
maisiin ohraryyneihin.

Suomi kutsuu kylään, on yksi Maa- 
ja kotitalousnaisten ensi vuoden 
teemoista. Mitä kertoisit asuin-
paikkakunnastasi vierailijalle?
Kalajoki on matkailupitäjä Hiekka-
särkkineen ja palveluineen sekä ret-
keilyreitteineen. Tuon matkailuop-
paana aina esille Kalajoen vahvat 
maaseutuelinkeinot, jokimaisemat, 
kylien vahvuudet sekä vahvan yritte-
liäisyyden. 

Mitä terveisiä lähetät järjestölle? 
Toivon, että saadaan nuoria mukaan 
järjestömme toimintaan. Sen eteen 
on työtä tehtävä. Maa- ja kotitalous-
naisten arvot ja teemat - kotimainen 
ruoka, yhteisöllisyys, ympäristö, yrit-
täjyys - ovat entistä ajankohtaisem-
pia. Nyt tarvitaan vaan yhteistyötä ja 
vetovoimaisuutta järjestöön!

Kiitos Railille haas-
tattelusta ja aurin-
koisia kevätpäiviä 
Pitkäsenkylälle!

KIRSI VARILA

Maaseudun

naisia

Kalajoen rannalle kyläläisten talkoilla rakentama Herkon maja on yhteinen kokoontu-
mispaikka Pitkäsenkylän maa- ja kotitalousnaisille aikaisesta keväästä myöhäiseen 
syksyyn.

Tällä kertaa Maaseudun 
naisia -palstalla tutus-
tumme Raili Myllylään, jo-
ka huomioitiin Maa- ja ko-
titalousnaisten Elämäntyö 
-palkinnolla viime syksynä. 

Niina Vihelä


