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itua 3 • 2009
Etelä-Pohjanmaa

PÄÄKIRJOITUS  MITÄ KUULUU?

PARI SANAA KANNESTA

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
uudistuu

MUISTA ÄÄNESTÄÄ

MITÄ KUULUU?

Kokeile asiantuntijahakua
ProAgrian Asiantuntijahaku on 
netissä toimiva uutuuspalvelu, 
jonka kautta asiakkaat voivat 
hakea tarpeisiinsa sopivaa asi-
antuntijaa koko valtakunnasta. 
Haussa on asiantuntijat, osaa-
miset ja yhteystiedot.

• Asiakkaiden on palvelun 
avulla mahdollista saada tar-
peisiinsa sopivaa neuvontaa 
esimerkiksi isoon investoin-
tiin, valtakunnallisia huippu-
asiantuntijoita tai erityisneu-
vontaa. Palvelu on osa neu-
vonnan uutta toimintamallia, 
sanoo ProAgria Keskusten 
Liiton toimitusjohtaja Jouko 
Setälä.

Osaaminen liikkuu, 
verkottuu ja yhdistyy
Asiantuntijahaun takana on 
ProAgria Keskusten voimakas 
tahto parantaa asiakaspalve-
lua. Keskukset ovat sopineet 

Mitä kuuluu 
maissipellolle, 
Petri Huttunen?

Kuka? ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
edustajiston pj. jalasjärveläinen maanviljelijä 
Petri Huttunen
Asuu Jalasjärvellä
Koulutus? Agrologi

”Ei oo paluuta kävelyyn käsikairan kans”, totesi eräskin isäntä kun 
Gatorin kanssa olimme koneellisesti maanäytteitä ottaneet. ”Mik-
sei tätä oo ennen keksitty!”, jatkoi isäntä sitten vielä. Kun isäntä 
tai emäntä on Gatorin ja kuskin mukana päivän pellolla näytteen-
otossa, mieli on tyytyväinen. Joka maalta on haettu edustava maa-
näyte, ainakin 15 kairanpistoa on rasiassa. Pahvilaatikko täyteen ja 
postin kuljetettavaksi. Tulokset tulevat kun tulevat. Mieli on tyyni, 
eikä käy kuten eräälle: ”Ei tartte enää sitte syksyn ensimmääsillä 
räntäsatehilla yrittää kerätä unohtunusia näyttehiä märiältä kyn-
töpellolta ja kuivatella niitä kolome kuukautta pannuhuonehes 
ja unohtaa ne sitten sinne, kunnes joku kaataa sen paffilooran ja 
kaikki alakaa aluusta.”

 
Juha Mäkelä, kasvituotantoagrologi
 

  Ehdokasasettelu 5. - 23.10.2009

  Postiäänestys 13. - 27.11.2009

” Vaaleilla valitaan 
ProAgria Etelä-
Pohjanmaa ry:n 

isännät ja 
emännät.”

Haluatko tehostaa tilasi johta-
mista? Onko pääomasi tehok-
kaassa käytössä? Vai olisiko 
yhtiöittäminen ajankohtaista? 
Näihin ja moniin muihin ky-
symyksiin saat vastauksen Top 
Management-koulutuksessa, 
joka järjestetään yhteistyössä 
Seinäjoen ammattikorkeakou-
lun kanssa. 

Kouluttajina toimivat maa-
talousekonomian lehtori Elii-
sa Kallio sekä ekonomi Erkki 
Laitila. Opiskelu tapahtuu 

pienryhmässä, johon kuuluu 
alueen maidontuottajia sekä 
ProAgrian kotieläin – ja talous-
neuvojia. Opiskelun tavoittee-
na on miettiä oman tilan ke-
hittämistä verosuunnittelun ja 
yhtiöittämisen, toimintaympä-
ristön tarkastelun, taseen laati-
misen sekä prosessikuvausten 
kautta. 

Kurssi järjestetään Jalasjär-
ven aikuiskoulutuskeskukses-
sa 21.10., 27.10., 4.11., 11.11. 
ja 18.11. Koulutuksen hinta 

on 150 euroa/tila + alv 22 %. 
Kurssin jälkeen on mah-
dollisuus tilakoulutukseen, 
jossa oman tilan taloutta on 
mahdollista tarkastella yhteis-
työssä ProAgrian neuvojan 
kanssa.

 
Ilmoittautumiset 9.10.2009 
mennessä 06 4163 400. 

Top Management- 
Johtamiskoulutusta 
maitotiloille Jalasjärvellä

ProAgria Etelä-Pohjanmaa on vanha organisaatio – lähes 150 vuotta. Monet 
maatilat ovat vielä vanhempia. Sekä maatilojen että ProAgria Etelä-Pohjan-
maan iän salaisuus on uusiutuminen. Maatilat ovat kyenneet vuosisatojen 
ja – kymmenten aikana muuttamaan toimintaansa ajan tarpeiden mukaan. 
Kehitys maanviljelysseurasta ProAgriaan on tapahtunut monien muutosten 
kautta. Nyt uudistamme toimihenkilöorganisaatiotamme.  

 Asiakas ja asiakkaan saama hyöty asiantuntijapalvelustamme ovat uu-
distuksemme ykkösasioita. Haluamme palvella asiakastamme entistäkin 
paremmin. Tiedämme haasteen suuruuden. Erilaisilla asiakkailla on erilai-
set tarpeet. Tämän päivän ongelmien ratkaisujen lisäksi viljelijät kaipaa-
vat kipeästi myös kumppania, jonka kanssa pystyy miettimään maailmaa 
eteenpäin. ProAgria Etelä-Pohjanmaalla on laaja, monipuolinen ja tasokas 
asiantuntijajoukko. Uudistuksessa ryhmitämme väkemme siten, että saman-
tyyppisillä asiakkailla on oma, monipuolinen asiantuntijajoukko tukenaan. 

Tässä lehdessä saat tietoa uudistuksesta. Vaaleilla valitaan ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa ry:n isännät ja emän-
nät. ProAgria Etelä-Pohjanmaa on 
järjestö. Järjestössä päätösvalta on jä-
senistöllä. Etelä-Pohjanmaalla ensim-
mäisenä keskuksena siirryimme suoriin 
henkilöjäseniin ja sen myötä postiäänes-
tysmenettelyyn. Siinä jäsenten päätösval-
ta toteutuu laajasti. 

   
Postiäänestys sinänsä on helppo ja vaivaton menettely. Haasteellisempaa 
on ehdokasasettelu. Elämme erilaisessa maailmassa kuin parikymmentä 
vuotta sitten. Töitä on riittävästi omalla markilla, ja tiedotusvälineet ovat 
kevään ja alkukesän vaalirahoituskohu-uutisillaan saattaneet kummallisesti 
koko edustuksellisen demokratian kyseenalaiseen valoon. ProAgria Etelä-
Pohjanmaan sääntöihin kuuluu kohta, jonka mukaan ProAgria Etelä-Poh-
janmaa on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Sen sijaan olemme sitoutuneet 
kehittämään maatilataloutta ja maaseutuelinkeinoja. 

Tässä työssä viljelijät ovat todenneet iät ajat, että kaikki järki ei asu sa-
massa päässä. Kannattaa verkostoitua ja vaikuttaa. Edustajisto on ylin 
päättävä elin, joka määrittää perusvireen talolle. Keskeistä valtaa edusta-
jisto käyttää valitsemalla hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. 
Sitä reittiä tullaan konkreettisiin valta-asioihin: mitä töitä tekemään ja min-
kälaisia renkejä ja piikoja eteläpohjalaiset isännät ja emännät tulevaisuu-
dessa tarvitsevat. 

Ehdokasasettelun kynnys on laitettu mahdollisimman matalaksi; jo kolme 
jäsentä voi muodostaa ehdokaslistan. Toiminta-aika on nyt.

Valokuvaaja
Jarmo Vainionpää, puh. 040 569 5404, jarmo.vain@netikka.fi 

- Maissit voivat olosuhteisiin nähden hyvin. Halla 
teki vähän tuhojaan, mutta silti sadossa on parikym-
mensenttisiä tähkiä.
Olet ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajiston puheen-
johtaja, mitä edustajisto tekee?

- Edustajiston tärkein tehtävä on tilien ja muiden 
asioiden tarkastaminen sekä hyväksyminen. Yksi to-
della merkittävä tehtävä on toimivan hallituksen va-
litseminen. Nyt päättyvällä edustajistokaudella meillä 
on ollut hyvä edustajisto, joka on aktiivisesti etsinyt ja 
puntaroinut ProAgria Etelä-Pohjanmaalle hyvän hal-
lituksen. Edustajiston puheenjohtajana en johda vain 
edustajiston kokousta, vaan olen saanut olla mukana 
hallituksen kokouksissa. Pj on siis linkki hallituksen 
ja edustajiston välillä, joka kuljettaa ajatuksia koko-
uksesta toiseen. 
Marraskuussa valitaan uusi edustajisto, miksi vaaleis-
sa kannattaa olla ehdolla?

- Edustajistossa on näköalapaikalla vaikuttamassa 
siihen, mihin suuntaan maaseutuneuvonta on menos-
sa. Ja äänestää kannattaa, sillä vain äänestämällä voi 
vaikuttaa. 
Olet jalasjärveläinen maanviljelijä, jolla on ihan kii-
tettävästi luottamustoimia. Kuinka työn ja niiden yh-
distäminen onnistuu?
- Välillä pitää tehdä kompromissejä, toki. Mutta 
mottona on, että mitä olen lähtenyt tekemään, 
sen teen 100%:n panoksella. Luottamustoimi 
ProAgrian Etelä-Pohjanmaan edustajistossa  on siksi 
mielekästä, koska käsiteltävät asiat ja sektori liittyy 
jokapäiväiseen työhöni.
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asiantuntijoiden liikkumi-
sesta yli keskusrajojen, mikä 
mahdollistaa sen, että jos esi-
merkiksi erityisnevontaa ei 
ole saatavilla oman keskuksen 
palvelutarjonnasta, pystytään 
palvelua silti tarjoamaan asi-
akkaalle hänen tarpeidensa 
mukaisesti. 

• Osaamisen kehittäminen ja 
sen verkottaminen on ollut 
painopisteemme parin vuoden 
ajan ja näillä uusilla avauksilla 
pystymme paremmin hyödyn-
tämään koko osaamisemme 
vaativissa asiakastehtävissä, 
sanoo Setälä ja jatkaa, - Yksi 
tärkeä kehityssuunta on myös 
osaamisen verkottuminen ja 
eri alojen asiantuntijoiden 
tiimimäinen työskentelytapa.  
Aika harvoin enää riittää, että 
kehittyvä tila pärjää yhden ih-
misen asiantuntemuksen avul-
la. Yhä enemmän tarvitaan 

Antti Siljamäki, isäntärenki

sitä, että asiantuntijat tiimiyty-
vät, jakavat tietoa ja yhdistävät 
asiakaspalveluun koko organi-
saation osaamisen.  Tärkeää on 
myös se, että asiakkaat saavat 
valita itselleen sopivan tavan 
toimia.

Asiantuntijahakuun osoit-
teesta: www.proagria.fi/ep 
- yhteystiedot

Kouluttaudu ja kehitä tilaasi, 
www.proagria.fi/ep -> tapahtumat.
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EDUSTAJISTON VAALIT 2009

Nyt nimiä 
listaan!
- On ehdokasasettelun aika

Miia Lenkkeri

On aika valita uusi ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan edustajisto. 
Juuri nyt on käsillä kuumin 
aika ehdokaslistojen keräämi-
seksi. Toisin sanoen ympäri 
maakuntaa ja äänestysaluei-
ta pitää aktivoitua, jotta saa-
daan kattava edustus nimiä 
ehdokaslistoihin. 

Kuntaliitosten vuoksi ää-
nestysalueita on muutettu. 
Ohessa olevasta listasta voit 
katsoa uudet alueet ja niiden 
edustajistopaikkojen määrät. 

Jäseneksi ja 
ehdokkaaksi
Jo kolme henkilöä voi muo-
dostaa oman ehdokaslistansa. 
Ehdokkaaksi voi asettua, jos 
on ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
suora jäsen (henkilö- tai maa-
tilajäsen). Jos jäsenyys ei ole 
voimassa, liittymällä jäseneksi 

viimeistään 9. lokakuuta 2009, 
voi asettua ehdolle sekä äänes-
tää vaaleissa. 

Ehdokasasettelu eli se aika, 
jolloin ehdokaslistoja otamme 

vastaan, on 5.- 23.lokakuu-
ta. Ehdokaslistan voit lada-
ta käyttöösi kotisivujemme 
ww.proagria.fi/ep vaalisivuilta 
tai voit tilata sen meiltä nume-
rosta (06) 4163 400. Listassa 
on kerrottu tarkemmat toimin-
taohjeet paperin täyttämiseksi. 
Ehdokaslistoja jaetaan myös 
äänestysalueilla järjestettävis-
sä vaali-illoissa. HUOM! Sama 
henkilö voi olla ehdokkaana 
vain yhdessä listassa. 

Postiäänestys
Vaaleissa äänioikeus on kai-
kille yli 15-vuotiailla suorilla 
henkilö-, yhdistys- tai yhtei-
söjäsenillä. Vaali suoritetaan 
postiäänestyksenä 13.- 27. 
marraskuuta. Ehdokaslistat 
äänestyslippuineen tullaan 
postittamaan kaikille äänioi-
keutetuille, ne esitellään myös 
itua-lehdessä numero 4. Leh-
ti ilmestyy 13. marraskuuta. 
Edustajistoon valittujen nimet 
julkaistaan itua-lehden 2010 
vuoden ensimmäisessä nume-
rossa. Vaalilautakunta on päät-
tänyt, että ehdokkaiden ääni-
määriä ei julkaista. 

LISÄTIETOJA: 
www.proagria.fi/ep 
- vaalisivut; 
Miia Lenkkeri, Vaalilautakun-
nan sihteeri, p. 0400 159 118

Muistilista

• Ehdokasasettelu 5. - 23.10.2009.
• Postiäänestys 13. - 27.11.2009
• Edustajistoon valitaan 40 jäsentä (henk.koht. varajäsenineen) kaudeksi 2010 - 2013.
• Äänioikeus on yli 15-vuotiailla suorilla henkilöjäsenillä (liityttävä viimeistään    
  9.10.2009) sekä yhdistys- ja yhteisöjäsenillä (jäsenenä 31.12.2008)
• Ääniä suorilla henkilöjäsenillä on 1, yhdistys- ja yhteisöjäsenillä 2. 
• Jo kolme henkilöä voi muodostaa oman ehdokaslistan 
• Ehdokaslistan allekirjoittajan pitää olla ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsen.
• Äänestää voi vain oman jäsenalueensa ehdokasta.
• Jäsenalueiden ulkopuolella asuvat henkilöjäsenet ja maakunnalliset jäsenyhteisöt 
  voivat äänestää minkä tahansa jäsenalueen ehdokasta.

Jäsenalue-lista: 

Suupohja (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) 7                           
Kyrönmaa (Isokyrö, Laihia, Vähäkyrö) 3
Seinäjoen seutu (Ilmajoki, Jalasjärvi, Kurikka, Lapua, Seinäjoki) 16  
Kauhava  6
Järvialue (Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini,  
   Töysä, Vimpeli, Ähtäri) 8

Yhteensä 40

”Ei muuta kun itse 
ehdokkaaksi tai 
ehdokaslistojen 

täyttäjäksi.”
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on vielä jaettu asiakkaittain 
tulostiimeihin.

Kolmannen palvelu-
ryhmän toiminta koostuu 
tilipalveluista, yrityspal-
veluista ja spv-asiantunti-
japalveluista. ProAgria Ete-
lä-Pohjanmaan tavoitteena 
on lisätä tilipalvelutoi-
mintaa. Tilipalvelun myö-
tä eri puolille maakuntaa 
muodostetaan ProAgrian 
palvelupisteitä. Neljänteen 
palveluryhmään kootaan 
teknisen alan asiantunti-
jat: rakennuttamisen, ra-
kennussuunnittelun, sala-
ojituksen ja vesitalouden 
asiantuntijat. 

Viidenteen palveluryh-
mään sijoittuvat maa- ja 
kotitalousnaisten toimi-
henkilöt. Kuudennessa 
palveluryhmässä hoidetaan 
taloushallinto- tiedotus- ja 
yhteisasiat.

ja kirjalliset urakka-asiakirjat 
ovat ainut keino saada hanke 
kilpailutettua siten, että voi-
daan vertailla hintaa ja laatua. 
Rakentamisen aikainen val-
vonta vähintään säännöllise-
nä suunnittelija valvontana 
toimii keinona laadukkaan 
tuloksen saamiseksi. Mahdol-
liset muutokset hyväksytetään 
kaikilla osapuolilla yhteenso-
pivuuden takaamiseksi. Olem-
me mukana alusta saakka yh-
teen sovittamassa hankintoja. 
Toivottavasti voimme siten 
ohjata maatalousrakentamista 
ammattimaisempaan suun-
taan. Ohjaamme rakentamista 
pääsuunnittelijana ja raken-
nuttajakonsulttina siten, että 
hankinnat tehdään suunnit-
telijoiden hyväksymänä, eikä 
niin että rakennuksen toimin-
nallisuuden, ulkonäön ja ra-
kenteet päättää tavarantoimit-
taja. Kun käytettävissämme 
on laaja asiantuntijajoukko in-
vestoivan tilan tarpeisiin, niin 
en voi kuvitella mitään toista 
tapaa yhtä hyvään lopputulok-
seen pääsemiseksi.

Kestävää kehitystä
Energian säästö ja kotimai-
sen energian hyödyntäminen 
ohjaa toimintaamme entistä 
enemmän. Vähemmän luon-
nonvaroja tuhlaava, kestävän 
kehityksen mukainen toimin-
tatapa on muistettava valin-
toja tehdessämme. Jätevesien 
käsittelymenetelmät haja-
asutusalueella puhuttavat ja 
vaativat huolellista suunnitte-
lua, että voidaan välttää turhat 
investoinnit ja saadaan aikaan 
toivottu tulos ympäristömme 
hyväksi. Organisaatiomuutos 
tarjoaa yhden mahdollisuu-
den suunnitella toimintaam-
me entistä paremmaksi ja 
tehokkaammaksi. 
Tarjoamme apuamme yhteisen 
tulevaisuuden rakentamiseksi, 
josta myös lapsemme voivat 
olla ylpeitä. 

TILUSJÄRJESTELY

”Tilusjärjestely” 
myös ProAgriassa
Antti Siljamäki
Toimitusjohtaja

E t e lä-Pohjan-
maalla on 
saatu hyviä 
tuloksia pel-
tojen tilus-

järjestelystä. Viljelytoimet 
ovat tehokkaampia isom-
milla lohkoilla. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan toi-
mihenkilöorganisaation 
uudistus on saanut myös 
nimen ”tilusjärjestely”. 
Sen tavoitteena on selki-
yttää asiakaskumppanuut-
ta ja parantaa entisestään 
asiantuntijapalveluitamme.

Tähän saakka toimihen-
kilöt on organisoitu eri 
toimistoihin.  Toimistot 
ovat rakentuneet eri asian-
tuntemusalojen mukaan; 
kasvintuotanto, kotieläin-
tuotanto, talous, rakennus.  

Tilusjärjestelyssämme toimis-
tojen tilalle muodostetaan 
palveluryhmät. Uudistuksen 
tavoitteena on saada parempi 
ja kiinteämpi asiakasyhteys ja 
entistä tiiviimpi yhteistyö eri 
asiantuntijoiden kesken.

Asiakkuus ja asiantunti-
japalvelu rakentuu palvelu-
ryhmittäin. Yhden palvelu-
ryhmän asiakkaina ovat tilat, 
joiden tuotanto perustuu 
nurmitalouteen  (maito, nau-
danliha ja lammas). Samaa 
asiakasryhmää palvelevat yh-
dessä tämän palveluryhmän 
kasvintuotanto-, kotieläin- ja 
talousasiantuntijat. Toisen pal-
veluryhmän asiakkaina ovat 
kasvintuotanto-,  sika- ja siipi-
karjatilat, ja palveluryhmään 
kuuluu niin kasvintuotanto-, 
kotieläin- kuin talousasiantun-
tijoitakin. Jotta asiakasryhmän 
tarpeet tunnistetaan vielä tar-
kemmin ja toimitaan sen mu-
kaisesti, niin palveluryhmät 

TILUSJÄRJESTELY

Henri Honkala
Palvelupäällikkö

P roAgria Kasvi-, Si-
ka- ja Siipikarjatilat 
–palveluryhmä tuottaa 

tuotanto- ja talouspalveluja 
edellä mainituille tilaryhmil-
le. Suurta osaa palveluryh-
mämme asiakkaista yhdistää 
viljantuotanto, sillä valtaosa 
eteläpohjalaisista kasvintuo-
tantotiloista tuottaa viljaa. 
Sika- ja Siipikarjatiloilla ko-
toinen viljantuotanto on taas 
erittäin tärkeä tekijä tuotanto-
kustannusten hallinnassa. Ei-
kä yksimahaisten ruokinnassa 
ole yhdentekevää minkä laa-
tuista syötettävä vilja on. 

Toki on muistettava, et-
tä toiminta-alueellamme 
myös peruna on merkittävä 
tuotantokasvi. Suupohjassa 

ruokaperuna on merkittävässä 
asemessa, kun taas Lapualla, 
Kauhavalla ja Järviseudulla 
tärkkelysperunan viljelyalaa 
on paljon.

Tuotanto ja talous käsi 
kädessä
Uudessa organisaatiossamme 
tuotanto- ja talousasiantuntijat 
ovat samassa palveluryhmäs-
sä, mikä on suurin ero enti-
seen verrattuna. Vahvuutena 
tässä uudessa mallissa on se, 
että nyt ”oikea käsi tietää mitä 
vasen tekee” eli tuotanto- ja ta-
lousasiantuntijat tietävät tois-
tensa työstä ja työtilanteesta. 
Se on merkittävä etu, kun asi-
akas suunnittelee esimerkiksi 
investointia tai tuotantosuun-
nan muutosta. 

Aiomme tulevaisuudessa 
panostaa kasvintuotannon 
talouspalveluihin, sillä tuo-
tannon ja kannattavuuden 
tehostamiseksi täytyy tietää 
mihin tuotannon alueisiin 
keskittyä. Tässä päteekin van-
ha viisaus ”mitä mittaat, sitä 
voit parantaa”. 

Keskittymisestä 
näkökulmaa
Palveluryhmämme koostuu 
kolmesta tiimistä. Ne ovat Vil-
ja-, Sika-siipikarja- ja peruna-
erikoiskasvitiimit. Tiimien 
etu tulee esiin siinä, että tie-
tyn tilaryhmän palveluihin 
keskittyminen tuo neuvojalle 
näkökulmaa, mistä on suuri 
hyöty asiakkaan tuotannon 
kehittämisessä.

Palveluita pellolle ja 
sikalaan

Toki palveluryhmästämme 
saavat palveluita vilja- ja pe-
runatilojen lisäksi myös muut 
kasvintuotantotilat, kuten esi-
merkiksi kuminaan tai nurmen 
siementuotantoon erikois-
tuneet tuottajat. Esimerkiksi 
kasvinsuojelusuunnitelmien 
tekoon löytyy laaja osaami-
nen kaikille kasvintuotantoti-
loille. Sikatiloille tarjoamme 
palveluita sikalan seinien si-
säpuolellekin eli meiltä löy-
tyy myös kotieläintuotannon 
asiantuntijuutta.

Tervetuloa käyttämään 
asiantuntijapalveluitamme!

Timo Korpela
Palvelupäällikkö

P roAgria Rakennus- sa-
laoja ja mittauspalve-
lut palveluryhmä on 

harjoitellut yhteistä toimin-
taa kesän aikana. Teknisten 
palvelujen tarjoaminen ja ke-
hittäminen on koottu samaan 
palveluryhmään. Uusi organi-
saatiomuutos antaa mahdol-
lisuuden entistä tiiviimpään 
yhteistyöhön rakennus- sala-
oja ja mittauspalvelujen tuot-
tajien kesken elävän ja kehit-
tyvän maaseudun hyväksi.

 Suunnittelu työvälineem-
me ja mittauslaitteemme ovat 
alan kärkeä. Emme kuiten-
kaan lepää laakereillamme 
vaan uusimme ja kehitämme 
jatkuvasti toimintatapojamme. 
Päivitämme osaamistamme 
erilaisilla pätevöityskurseilla 
ja hankimme uusimmat alan 
tutkimustulokset ulkomailta 
ja kotimaasta. Edelleen tarjo-
amme kokonaispalvelua ra-
kentamisen kokonaisuuden 
hallintaan.

Osaajien yhteistyötä
Koko projekti voidaan sopia 

johdettavaksemme ja hankim-
me tarvittavat selvitykset ja 
suunnitelmat. Tuotantoraken-
nusten suunnittelussa käytäm-
me tuotanto ja talousneuvoji-
en asiantuntemusta toimivien 
ja mittasuhteiltaan järkevien 
vaihtoehtojen löytämiseksi. 
Maastomittaukset auttavat si-
joittamaan rakennuksen siten, 
että kaivuu- ja täyttötyöt saa-
daan optimoitua. Yhteistyö lai-
te- ja tavarantoimittajien sekä 
rakennus-, ympäristö- ja eläin-
ten hyvinvoinnista vastaavien 
viranomaisten kanssa on en-
siarvoisen tärkeää puhumatta-
kaan rahoituksen myöntävistä 
tahoista. Hyvät suunnitelmat 

Rakennus-, 
salaoja- ja 
mittaus-
palvelut

SPV-, Tili- ja 
Yrityspalvelut

Timo Pajula
Palvelupäällikkö

    

P roAgria SPV-, tili- ja 
yrityspalvelut paneu-
tuvat entistä kokonais-

valtaisemmin huomioimaan 
asiakkaiden erityistarpeet. 

Yhteistyössä muiden palve-
luryhmien kanssa asiantun-
tijamme pystyvät tarjoamaan 
maatilojen ja yritysten mur-
rosvaiheisiin tarvittavaa eri-
tyisosaamista mm. omistaja-
vaihdosten, yhtiöittämisten 
tai uuden yritystoiminnan 
kehittämiseen. Myös viljelyn 
lopettaminen ja tuotannosta 
luopuminen on hyvä tehdä 
yhdessä asiantuntijan kanssa 
huomioiden esim. verotuk-
seen, EU -tukiin ja eläkkeisiin 
liittyvät näkökohdat.

Sukupolven vaihdokset 
ja kaupantekopalvelut
Maatilojen sukupolvenvaih-
doksissa on merkille panta-
vaa, että nykyinen luopumis-
tukilaki voimassa enää ensi 
vuoden ajan. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että nykyisin 
voimassaolevilla kohtuullisen 
hyvillä ehdoilla tilakauppa 
täytyy olla tehtynä viimeistään 
31.12.2010. Nuorin ikäryhmä 

joka voi nykyisen lain ehdoil-
la vielä toteuttaa sukupol-
venvaihdoksen on v. -54 – 55 
syntyneet. Ota yhteyttä SPV 
-asiantuntijaamme ja kysy 
lisää. 

Organisaatiouudistuksen 
myötä vahvistamme ja laajen-
namme entisestään sukupol-
venvaihdoksiin ja asiakirjapal-
veluihin liittyvää osaamista. 
Asiantuntijoidemme kanssa 
kannattaa miettiä myös muut 
perheoikeudelliset asiakirjat, 
kuten testamentit. 

Tilipalvelut
Verokirjanpito kertoo maati-
lan ja yrityksen sielunelämän. 
Maatiloilta ja yrityksiltä vaa-
ditaan jatkuvasti tarkempaa 
asioiden ylöskirjaamista. Asi-
allisesti tarkoituksenmukaisel-
la tiliöinnillä tehty tulojen ja 
menojen kirjaaminen verokir-
janpidon yhteydessä helpot-
taa niin maatilan kuin yrityk-
senkin juoksevan toiminnan 

seuraamista. Hyvin tehdyn 
kirjanpidon pohjalta on hyvä 
lähteä suunnittelemaan tule-
van vuoden tekemisiä. Kulu-
neen vuoden tulo ja menoto-
sitteet antavat paljon hyvää 
tietoa talouden suunnittelun 
ja seurannan avuksi. 

Tilipalvelut yhdessä Pro-
Agrian muiden asiantuntija-
palvelujen kanssa tarjoavat 
kokonaispaketin, jossa saat 
kaiken tarvitsemasi tuen oman 
tuotantosi pyörittämiseen. 
Konkreettinen esimerkki on 
mm. kirjanpidon, viljelysuun-
nittelun ja tukineuvonnan 
kokonaispaketti. ProAgrian 
kirjanpitäjällä on aina käytet-
tävissään tuotantosuuntaasi 
liittyvä erikoisosaaminen. 

Yrityspalvelut
Uudessa organisaatiossamme 
kehitämme yrityksille suun-
nattuja palveluja hyödyntä-
mällä tilipalvelujen asiantun-
temusta. Yrityspalvelujen ja 

kaupantekopalvelujen yhteis-
työ näkyy merkittävimmin 
maatilojen yhtiöittämispro-
sessissa. Ajankohtaisina pal-
veluina muuttuvassa mark-
kina- ja työllisyystilanteessa 
ovat yritysanalyysit yrityksen 
talouden nykytilanteesta se-
kä uusien leipäpuiden etsin-
nässä auttavat liiketoimin-
ta- investointisuunnitelmat.  
Taantuman elvytyksenä jul-
kisilla rahoittajilla on tarjolla 
rahoitusmahdollisuuksia in-
vestointien ja uusien yritysi-
deoiden toteuttamiseen. 

ProAgrian Yritystutka-
yritysidean arviointipalvelu 
auttaa selkeyttämään ja syven-
tämään rahoitushakemusta. 
Lisäksi se antaa rahoittajalle 
selkeän kuvan aiotusta hank-
keesta ja auttaa rahoituspää-
töksen tekemisessä. Juuri 
nyt, markkinoiden hiljaisina 
aikoina kannattaa hyödyntää 
yrityspalvelujemme tarjoamat 
mahdollisuudet.

Kasvi-, Sika- ja 
Siipikarjatilat
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erikoiskysymyksissä.

Tilan talous hallintaan
Talouden suunnittelun ja seu-
rannan merkitys korostuu ti-
lakoon kasvaessa. Palveluryh-
män talousasiantuntijat keskit-
tyvät maito- tai lihanautatilan 
erikoiskysymyksiin. Säännöl-
linen yhteydenpito sekä asiak-
kaisiin että tuotantoasiantun-
tijoihin tuo talouslaskelmat 
käytännönläheisemmiksi, 
tutummiksi ja toivottavasti 
enemmän käytetyksi palveluk-
si. Nykytilanteessa tuotantopa-
nosten ja tuotteesta saatavien 
hintojen muuttuessa nopeasti, 
talouden hallinta niin maksu-
valmiuden, kannattavuuden 
kuin vakavaraisuuden näkö-
kulmasta korostuu. Erityisesti 
hiljattain investoineilla tiloil-
la voi olla tarve miettiä, kuin-
ka rahat riittävät tuotannon 
käynnistysvaiheessa. 

Kotieläinasiantuntijat 
erikoistuvat
Maitotiloilla käyvät kotieläi-
nasiantuntijat erikoistuvat 
entistä enemmän, jotta pys-
tyvät vastaamaan paremmin 
tilatasolla nouseviin erityis-
kysymyksiin. Isolla maitoti-
lalla voi käydä eri asiantuntija 
esim. ruokinnansuunnittelu-, 
terveydenhuolto- tai tuotos-
seurantakäynnillä – tilan tar-
peen mukaan. 

TILUSJÄRJESTELY TILUSJÄRJESTELY

Maito-, 
Lihanauta- ja 
Lammastilat

Arja Talvilahti
Palvelupäällikkö

P arempaa palvelua yh-
teistyöllä ja erikoistu-
malla. Tämä ”nurmeen 

ja märehtimiseen” perustuva 
palveluryhmä tarjoaa tuotan-
to- ja talouspalveluita etelä-
pohjalaisille kotieläintiloille. 
Eri alan asiantuntijat toimivat 
tulostiimeissä ja vastaavat 
asiakastyöstä tiiminsä alueella. 
Asiakkaille tiimityö tulee nä-
kymään nopeampana ja asian-
tuntevampana palveluna.

Neljä maitotiimiä
Palveluryhmän suurin asia-
kasryhmä on maitotilat. Maito-
tiloille palvelua tarjoaa kolme 
alueellista ja yksi Seinäjoelle 
sijoittuva tulostiimi. Tiimeihin 
kuuluu kotieläin-, kasvintuo-
tanto- ja talousasiantuntijoita, 
jotka jokainen osaltaan tunte-
vat myös EU-tukipolitiikan.

Vahvistamme 
lihanautaosaamista
Lihanauta- ja lammastilojen 
asiantuntijat muodostavat 
oman tulostiimin. Uuden orga-
nisaation myötä vahvistamme 
lihanautaosaamistamme niin 
emolehmä- kuin välitysvasik-
katuotannossa. Lihantuotanto-
tiloille tarjotaan niin viljely-, 
talous- kuin kotieläinpuolen 
asiantuntijapalveluita. 

Lisää parempaa 
nurmirehua 
Vahvistamme nurmiosaamis-
ta niin viljelysuunnittelus-
sa kuin talouslaskelmissa. 
Eteläpohjalaisilla tiloilla on 
mahdollista nostaa nurmen 
satotasoa ja parantaa rehun 
laatua. Lannankäyttöä voi-
daan tehostaa, koneketjujen 
yhteiskäyttöä lisätä tai ulkois-
taa palveluita urakoitsijoille. 
Nurmiviljelyyn erikoistuvat 
kasvintuotantoagrologit tarjo-
avat palvelua nurmituotannon 

Sika- ja siipikarjatiimi
Juha Peltokangas, Marja-

Leena Perälä, Marjo Latva-
Kyyny, Mika Mäenpää ja 

Juha Mäkelä.

Pohjoinen maito
Teija Onkamo, Seija Autio, 

Marianne Minni, Maria 
Viljamaa ja Sami Sillanpää.

Itäinen maito
Hannu Kivisaari, Hannu 

Putula, Marika Kellokoski, 
Merja Ilomäki, Johanna 

Sippola, Saila Tuomi ja Janne 
Niemi.

Lihanauta- ja 
lammastiimi
Kaija Ala-Luukko, Urpu 
Tanner ja Vuokko Kraatari. 
(puuttuu Milla Alanco)

Maakunnallinen Maito 
Tiina Soisalo, Sari Perälä, 
Erkki Riihikangas, Sari Vallin-
hovi, Ulla Maija Leskinen ja 
Johanna Mäntyharju.

Eteläinen maito 
Alli Tanner, Marja-Leena Saa-
renpää, Kirsi Mattila-Löppö-
nen, Auli Yli-Rahnasto, Arja 
Kujala, Arja Kananoja, Kerttu 
Reuhkala ja Marketta Kivistö.

Viljatiimi 
Pekka Tuomisto, Jouni 
Leppä, Katariina Vihlman, 
Jari Mäkinen ja Väinö 
Jantunen.

SPV-, tili- ja yrityspalvelut 
Sanna Höykinpuro, Unto 

Kangas, Timo Pajula, Kari 
Kallioniemi, Seija Yli-Hukkala 

ja Samuli Lampinen.

Rakennus-, mittaus- ja sala-
ojapalvelut
Heimo Pirttimäki, Markku 
Keltto, Harri Niemelä, Minna 
Peltola, Erkki Yli-Kohtamäki, 
Markku Suomela ja Timo 
Korpela.

Peruna- ja 
erikoiskasvitiimi

Jari Luokkakallio, Anna-Kaisa  
Jaakkola, Seppo Saari ja 

Markus Luoma.

Maija ja Matti Asiakas

Kotieläin-, kasvintuotanto- 
ja talouspalvelut: 

Saman tuotantosuunnan asiakasryh-
mälle tulostiimeittäin.

Rakennus-, mittaus- 
ja salaojapalvelut

SPV, tili- ja  
kaupantekopalvelutN
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Kanssakäyminen tilan ja eri palveluosaajien välillä
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kehittämiseen – mikäli tänä 
vuonna ei aivan onnistuttu, 
niin seuraavana vuonna pa-
rannetaan. Ja päinvastoin: Jos 
nyt on saatu aikaiseksi nappi-
rehua, niin on hyvä miettiä, 
mitkä seikat siihen antoivat 
edellytykset. Näitä on hyvä 
miettiä myös ProAgria Etelä-
Pohjanmaan ruokintaan ja re-
huntuotantoon keskittyneiden 
neuvojien kanssa.

Ei moskaa lehmille
Vilja on tänä syksynä halpaa, 
mutta kaikkea moskaa ei kan-
nata lehmille syöttää. Tuore-
säilötyn viljan käyttäjät ovat 

Sari Vallinhovi
Kasvintuotantoagrologi

P äättymässä olevan ke-
sän sadot alkavat olla 
laareissa. Karkearehu-

sadot ovat olleet keskimäärin 
normaaleja, kuitenkin on ollut 
suuria lohkojen, tilojen ja alu-
eiden välisiä vaihteluita. Kesä-
kuun alun hallat napsaisivat 
nurmista parhaimman kasvun, 
mutta välittömästi hallojen jäl-
keen korjuupäätöksen tehneet 
viljelijät saivat kuitenkin hy-
vän kakkossadon. 

Suurimmasta osasta nurmia 
korjataan edelleen kaksi satoa, 
mikä soveltuu useimmille ti-
loille parhaiten. Lisääntynyt 
ruokonadan ja eteläisten lajik-
keiden viljely sekä korjuuajan-
kohdan aikaistaminen ovat 
kuitenkin lisänneet tarvetta 
korjata kolme satoa. Kolman-
nen sadon korjuu on tätä kir-
joitettaessa pääosin alkamassa. 
Seuraava nyrkkisääntö on kui-
tenkin hyvä muistaa: Nurmen 
sato on yleensä kutakuinkin 
vakio, korjattiin sitä 2 tai 3 sa-
toa, sillä usein 3. sadon korjuu 
kostautuu seuraavan vuoden 
huonommassa sadossa.

Rehuanalyysi 
kannattaa
Alhainen kuitupitoisuus 

Marika Kellokoski
Kotieläinagrologi

B aggerilla pakkaaminen 
on uusi tapa säilöä 
korsirehuja Suomessa. 

Keväällä 2009 Suomeen ran-
tautui ensimmäinen omalla 

erimittaisia 60 - 90 metriin (tä-
män hetken varastossa). Nämä 
ovat pussien maksimi mittoja, 
niistää voi tarvittaessa tehdä 
useampia lyhyitä rehutuubeja. 
Rehuhygienian kannalta tämä 
säilöntätapa on ihanteellinen, 
rehun sekaan on mahdotonta 
päästä säilöntävaiheessa rehun 
laatua heikentäviä aineita, ku-
ten multaa.  Koneen pakkaus-
tehoa voisi kuvata siten, että 
baggeri ei ole pullonkaula ajo-
silppurikoneketjussa, kunhan 
käytössä olevat kärryt sovel-
tuvat baggerin täyttöpöydän 
täyttämiseen.  

 Tämä kone mahdollistaa 
rehun tekemisen järeisiin eril-
lispakkauksiin, joita voidaan 
hyödyntää ruokintakauden 
aikana paremmin, esimer-
kiksi apilasäilörehut. Näin 
voidaan ruokinnassa käyttää 
yhtä aikaa eri korsirehukom-
ponentteja paremmin hyödyk-
si, kuitenkaan varastohävikkiä 
lisäämättä.

KOTOINEN REHU
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BAGGERI

Korsirehua muovituubiin
AMERIKAN malliin

Kotoinen rehu 
– analyysit kertovat totuuden

moottorilla oleva Versa Bag-
ger ID 912 Oy Feedpack Ab:n 
omistukseen. Tämän osakeyh-
tiön osakkaina on viisi maito-
tilaa; kruunupyyläinen Åsbro 
Mjölk, purmolaiset Lasén ja 
Sjöskog sekä veteliläiset Ete-
läkangas ja Kellokoski. Uuden 

ja tehokkaan koneen ostami-
nen monen tilan yhteiskäyt-
töön pidettiin järkevimpänä 
vaihtoehtona, tämä mahdol-
listi tehokkaan ja ison koneen 
hankinnan. Yhteisomistus 
takaa koneelle käyttötunteja 
ja alentaa näin kustannuksia 

myös laitteen käyttö urakoin-
nissa on mahdollista. 

Jämäkkä ja ilmatiivis
Versan baggerilla on mahdol-
lista sulloa korsirehua, viljaa, 
kuivikkeita ja hakkeita ynnä 
muita sen sellaisia halkaisi-
jaltaan noin 3 metrin muovi-
tuubiin. Versa Baggerin voi-
manlähteenä on Cumminsin 
240 hv dieselmoottori. Täyttö-
pöytä on noin neljämetrinen, 
sullottava rehu tms. puretaan 
siihen ja täyttöpöytä kuljettaa 
sen sullojaroottorille. Rehu 
puserretaan roottorilta sul-
lojatunneliin, jonka päällä 
on muovikalvo, johon rehu 
pakkautuu. 

Tuubista tulee jämäkkä ja 
hyvin ilmatiivis, kun rehun 
pakkaustiiviyttä säädellään 
rehumassan seassa, valmiissa 
rehutuubissa, kulkevalla jarru-
vaijerilenkillä ja lisäksi käyte-
tään myös pyöräjarruja. Rehun 
tiiviyttä tarkkaillaan pakkauk-
sen aikana kontrolliviivojen 
mittauksella. Käytettävä muo-
vikalvo on erikoisvalmisteis-
ta ja se on laskostettu juuri 
tällaista rehun pakkaamista 
varten. Muovikalvopusseja on 

Baggerilla kokoviljasäilörehua tuubiin, noukinvaunu toimii ajosilppurikoneketjussa siirtokärrynä.

(NDF) vaikeuttaa ruokinnan 
suunnittelua, koska halpaa 
viljaa ei pystytä käyttämään 
niin paljoa kuin silloin, kun 
kuidun määrä on normaali. 
Normaali kuidun määrä on 
50-55. Oljella ja heinällä voi 
tilannetta paikata, mikäli nii-
tä pystyy järkevästi jakamaan. 
Olki sopii parhaiten seosre-
huun. Kokoviljasäilörehua voi 
myös hyödyntää lehmien ruo-
kinnassa noin kolmanneksen 
osuudella. Tietysti myös ko-
koviljasäilörehusta kannattaa 
laittaa näyte analysoitavaksi. 

Myöhään korjatut, usein 
muutenkin heikompilaatuiset 
säilörehut kannattaa syöttää 
hiehoille ja ummessaoleville, 
mikäli karjakoon sekä ruokin-
ta- ja varastosysteemien mu-
kaan se on mahdollista. Jos 
esimerkiksi heikon D-arvon 
rehua joudutaan syöttämään 
lypsylehmille, on sitä vaikea 
saada väkirehulla korjattua 
niin, että päästään hyviin tuo-
toksiin. Rehuanalyysit helpot-
tavat rehunjaon suunnittelua 
eri eläinryhmille.

Ruokinnan suunnittelun li-
säksi rehuanalyysia voidaan 
käyttää myös viljelyn sekä 
korjuu- ja säilöntätekniikan 

Arja Kujala
Kotieläinagrologi

V armaan jokaisessa 
lypsykarjanavetassa 
on jossain vaihees-

sa mietitty, että millä väki-
rehulla saataisiin karjasta 
paras tuotto ja paljonko 
väkirehua kannattaa antaa. 
Tämän kesän säilörehujen 
syöttöä aloitellaan, joten 
rehujen analysointi ja ruo-
kinnan perusteellisempi 
suunnittelu on nyt kovasti 
ajankohtaista.

ProAgrian  Rehuvaste-oh-
jelman avulla voidaan karja-
kohtaisesti tarkastella miten 
erilaiset ruokinnat vaikutta-
vat karjan tuotokseen ja talo-
udelliseen tulokseen. Rehu-
vaste laskee keskimääräisen 

Miten ruokit lypsykarjaasi 
taloudellisesti?

NOVALAB OY
www.novalab.fi

Lepolantie 9
03600 KARKKILA

Puh. (09) 2252 860
Fax  (09) 2252 8660

www.novalab.fi

Rehu-,
 lanta- ja

salmonella-
analyysit

Lepolantie 9
03600 KARKKILA

Puh. (09) 2252 860
Fax  (09) 2252 8660

Rehu-,
 lanta- ja

salmonella-
analyysit

jo hyvin omaksuneet tavan ot-
taa rehuanalyysit, toivottavasti 
myös kuivan viljan analysointi 
lisääntyy. Rehunäytteen oton 
vaiva ja hinta ovat pieniä te-
kijöitä silloin, jos joudutaan 
ruokkimaan kalliisti mutu-
tuntumalla tai päädytään 
turhaan ostamaan kalliimpia 
rehukomponentteja kuin olisi 
tarpeen. 

Rehuvarastojen arviointi on 
myös ajankohtaista. Lohkokir-
janpitokin vaatii satojen mer-
kitsemisen, miksi sitä ei kan-
nattaisi hyödyntää ihan ”ai-
kuisten oikeesti”? Kun varas-
tot ovat tiedossa, on ruokinnan 

suunnittelu helppoa. Budjetit, 
väkirehujen valinnat sekä var-
sinaiset ruokintasuunnitelmat 
ja apereseptit on huomattavas-
ti helpompi tehdä ja toteuttaa 
kun pohjana ovat todelliset 
määrät.

Maidon hinnan laskun 
myötä on entistä tärkeämpää 
saada tuotettua mahdollisim-
man halvalla mahdollisimman 
paljon – ja mieluiten vielä hy-
villä maidon pitoisuuksilla – 
tämänhän pitäisi olla kaikille 
karjanomistajille itsestään 
selvää – ota siis yhteys koti-
eläinneuvojiimme, jotka tässä 
lehdessä esittäytyvät!

maitotuotto-rehukustannus – 
erotuksen. Laskennassa huo-
mioidaan rehujen tuotantovai-
kutukset ja rehujen ja maidon 
tilakohtaiset hinnat. Vertailuja 
tekemällä voidaan etsiä tilan 
olosuhteisiin sopiva taloudel-
lisin rehustusvaihtoehto ja sor-
vata väkirehujen laji ja määrä 
kohdalleen. Rehuvasteen avul-
la voidaan laskea mitä säilöre-
hun laatu tarkoittaa euroissa. 
Ohjelman avulla voidaan tar-
kastella myös paljonko maitoa 
pitäisi tulla käytössä olevalla 
ruokinnalla, eli vaikuttavatko 
esim. olosuhteet siihen, että 
odotukset eivät toteudu.

Osa suunnittelupalvelua
Rehuvaste-palvelu on osa Pro-
Agrian ruokinnan suunnit-
telupalvelua ja on neuvojilla 
käytössä. Kysele ennakkoon 
tarjoukset ostorehuista, joita 
haluat vertailla keskenään, tee 
rehuanalyysit säilörehusta ja 
viljasta ja sovi oman neuvojasi 
kanssa Rehuvaste-palvelusta.

Rehuvaste-palvelua kannat-
taa hyödyntää keväällä, kun 
suunnittelee rehuntuotantoa, 
syksyllä, kun suunnitellaan 
ruokintaa ja aina, kun rehujen 
hinnat muuttuvat.

Ohjelma löytyy netistä 
ProAgrian verkkopalveluis-
ta. Jos haluaa Rehuvasteen 
omaan käyttöönsä, se maksaa 

tuotosseurantatiloille 40 €/ 
vuosi ja muille 50€/ vuosi. 
Tutustumistarjouksena vuo-
si 2009 maksutta.

Rehuvaste- palvelu perus-
tuu kotimaisiin ruokintatut-
kimuksiin ja on ensimmäi-
nen osa tulevaa tuotannon 
suunnitteluohjelmistoa 
KarjaKompassia.

Esimerkkivertailussa
Vertailuruokintana: 

6 kg viljaa + 2 kg rypsiä

1. 6 kg viljaa + 3 kg rypsiä
2. 6 kg viljaa + 4 kg rypsiä
3. 8 kg viljaa + 2 kg rypsiä                                                                                                                                          

baggerin täyttöpöytä

ProAgria Etelä-Pohjanmaa järjestää eläinkuljettajakoulutustilaisuuden 
(lammas, vuohi, nauta, sika ja hevonen).

Kurssin käyneet ovat oikeutettuja osallistumaan eläinkuljetusasetuksen mukai-
seen pätevyyskokeeseen. Evira järjestää pätevyyskokeita joka toinen kuukausi. 
Lisätietoa pätevyyskokeeseen ilmoittautumisesta internetissä: 
www.evira.fi

Kouluttajana toimii lammastilaneuvoja Milla Alanco, jolta tarvittaessa 
lisätietoa koulutuksesta: 040 706 0558 tai milla.alanco@proagria.fi

Koulutuksen hinta on 45 euroa + alv 22 %. Sisältää kahvin. 
Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen.

Ennakkoilmoittautuminen 25.9. mennessä: 
(06) 416 3400, koulutus.ep@proagria.fi tai 
internetissä www.proagria.fi/ep 
-> Tapahtumat

Tervetuloa!

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

ELÄINKULJETTAJA-
KOULUTUS
Torstaina 1.10.2009  klo 10–15

Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaa

Analysoi ja suunnittele. Rehuanalyysia voidaan käyttää myös viljelyn sekä korjuu- ja säilöteknii-
kan kehittämiseen.
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kannattavuuden ja rahoituk-
sen tunnusluvut esimerkiksi 
tuntipalkka, omavaraisuusaste 
ja kannattavuuskerroin. Tulo-
sanalyysit voidaan lähettää 
anonyymisti taloustietopank-
kiin, jossa oman tilan tulosta 
voidaan verrata muiden tilojen 
tulokseen ja samalla voidaan 
löytää kehittämiskohteet.

Tulosanalyysin voit tilata 
omalle tilallesi Talousagrolo-
gi Kaija Ala-Luukolta 040 832 
3521.

viihdyttävä varsinkin poiki-
ma-aikoina. Onnistuneet poi-
kimiset ovat kaiken perusta, 
mikäli vasikka menetetään, 
menetetään myös koko vuo-
den tulo kyseisen lehmän 
kohdalta. Rakennukset tulisi 
pyrkiä tekemään edullisesti ja 
eläinaineksen hankintaan tu-
lee panostaa. Menojen osuus 
liikevaihdosta on yleensä pie-
nempi kuin loppukasvatusti-
loilla. Ostorehukustannukset 
ovat pienemmät ja eläinten 
hankintakuluja ei ole alkuun 
pääsemisen jälkeen samassa 
mittakaavassa kuin loppukas-
vattamoissa. Urakointikuluja 

Erkki Riihikangas
Talousagrologi

H u i ppusuh-
danne mai-
dontuotan-
nossa on 
jatkunut pari 

vuotta. Kuitenkin kaikki hyvä 
päättyy aikanaan. Tilanne on 
muuttunut nopeasti. Jatkuuko 
tilanne tällaisena pitkään, vai 
onko kyseessä vain tilapäinen 
notkahdus? Tutuksi on jo tul-
lut niin sanottu sikasykli eli 
hinnat sahaavat edes takaisin 
markkinatilanteen mukaan. 
Viljan hinta vaihtelee maa-
ilmanlaajuisten muutosten 
seurauksena. Onko varmana 
pidetty maito mennyt mukaan 
samaan rulettiin, eikö mihin-
kään enää voi luottaa?

Miltä tilanne näyttää asi-
aa ammatikseen hoitavan ja 

ELÄINTEN KÄSITTELYKANNATTAVUUS

Kaija Ala-Luukko
Talousagrologi

N audanlihan-
tuotannossa 
ja varsinkin 
emolehmä-
tuotannossa 

on viime vuosina maakun-
nassamme investoitu voimak-
kaasti. Uusia tuottajia on aloit-
tanut ja olemassaolevat ovat 
laajentaneet tuotantoaan. Kun 
investointi on saatu valmiiksi 
ja tuotanto alkaa olla täysimit-
taista, olisi hyvä pysähtyä tar-
kastelemaan tuotannon talou-
dellista puolta. Onko kaikki 
lähtenyt käyntiin niin kuin on 
suunniteltu? 

Loppukasvatus
Loppukasvatustilat alkavat ol-
la nykyisellään monien satojen 
sonnien kasvattamoja. Hyvään 
taloudelliseen tulokseen pääs-
tään tehokkaalla kasvatuksella 

Naudanlihantuottaja 
- selvitä tuntipalkkasi

joka vaatii riittävää ruokintaa. 
Suurimpia kustannuseriä lop-
pukasvatuksessa ovat vasikoi-
den hankinta ja ruokintakulut. 
Kannattavuuteen vaikuttaa 
paljon välityksestä saatavien 
vasikoiden kunto. Huonokun-
toiset vasikat tarvitsevat usein 
lääkintää, vaativat pidemmän 
kasvatusajan ja myös kuollei-
suus nousee. Ostorehukus-
tannuksiin pystytään vaikut-
tamaan eniten hyvälaatuisil-
la kotoisilla rehuilla. Viime 
vuosina tuotantokustannukset 
ovat nousseet. Taloustietopan-
kin perusteella kulujen osuus 
liikevaihdosta on noussut 

viidessä vuodessa 60 prosen-
tista 68  prosenttiin. Huomat-
tavin nousu on vuodesta 2007 
vuoteen 2008, jolloin nousu 
oli 6 prosenttiyksikköä. Tämä 
selittyy pitkälti kallistuneil-
la rehunhinnoilla ja yleisellä 
kustannustason nousulla. Ny-
kyisellä viljan hinnalla voisi 
odottaa loppukasvatustilojen 
tuloksen paranevan.

Emolehmätuotanto
Emolehmätuotannossakin 
on mahdollista tehdä hyvää 
tulosta. Tuotannossa menes-
tyminen vaatii karjanhoitoon 
paneutumista ja navetassa on 

Katsaus maidontuotannon 
kannattavuuteen

isommissa ympyröissä liikku-
van kannalta? 
Kysymyksiin vastaa Osuus-
kunta Maito-Suomen toimi-
tusjohtaja Antti Tukeva.

Mistä uusi tilanne johtuu, 
maitomääräthän ovat las-
kussa kotimaassa?  

- Maitomäärät eivät tänä 
vuonna ole laskeneet edelli-
sen vuoden tapaan, vaan koko 
maassa on tuotanto hieman li-
sääntynyt verrattuna edelli-
seen vuoteen. Sama tahti näyt-
tää jatkuvan myös alkusyksys-
tä. Maidon hinta tuottajille on 
laskenut viime vuoden kovan 
nousun jälkeen uudelleen ja 
nyt ollaan sentti-pari litralta 
korkeammalla, kuin 2007 alus-
sa. Hinta Suomessa on kuiten-
kin vieläkin siinä pitkäaikai-
sesa tasossa, joka on jatkunut 
hieman kohoten koko 2000 
-luvun. Kun hinta käytännössä 

kaikissa kilpailijamaissa on 
laskenut 20 sentin litrahinnan 
tasoon, niin meillä tilanne on 
vielä ”kohtuullinen”, kun hin-
tataso tänäkin vuonna näyttää 
keskihintana menevän yli 35 
sentin litralta. Vertailun vuok-
si voi todeta, että esim. Sak-
sassa on ollut useita maidon-
luovutuslakkoja ja Ranskassa 
tuottajat ovat saartaneet mei-
jereitä ”protestina laskeneita 
maidonhintaja ja tuottajien 
katastrofaalista taloudellista 
tilannetta vastaan”.
Entä mikä on hintaennus-
te parin, kolmen vuoden 
tähtäyksellä? 

- Tämä ei ole helpoimpia 
kysymyksiä vastata. Huip-
puhinta 2008 syntyi inter-
ventiovarastojen tyhjennyt-
tyä ja hyvän taloustilanteen 
kasvatettua maitotuotteiden 
kysyntää maailmanlaajuises-
ti, erityisesti Aasiassa. Nyt 

EU:n interventiovarastoja täy-
tetään uudelleen kysynnän yl-
läpitämiseksi. Se tukee tietysti 
hieman hintatasoa nyt, mutta 
leikkaa sitä taas, kun nousu-
suhdanne alkaa ja varastoja 
aletaan purkaa markkinoille. 

Hintataso tulevina vuosina 
riippuu kahdesta asiasta: kuin-
ka pian kysyntä maailmalla 
elpyy ja miten kotimarkkinat 
toimivat uudessa markkina-
tilanteessa. Maailmanmark-
kinoiden elpymisestä on 
useammanlaisia ennusteita, 
mutta yleisesti uskotaan, et-
tä 2010 vuoden aikana alkaa 
maitotuotteissa hidas kysyn-
nän ja hintatason nousu. Ko-
timarkkinoiden tilanne on on-
gelmallisempi siinä mielessä, 
että alihinnoiteltuja juustoja 
ja alihinnoiteltua maitoa tulee 
maahan nyt enemmän, kuin 
koskaan. Se on laskenut ja tu-
lee yhä laskemaan kotimaista 

maitotuotteiden hintatasoa. 
Tämä on epäterve tilanne sillä 
nämä ovat ylijäämätuotteita, 
joita myydään selvästi alle 
minkään maan tuotantokus-
tannusten. Muuttunut hintati-
lanne kiristää kassatilannetta 
niillä tiloilla, joilla on takana 
korkeasuhdanteessa tehdyt 
investoinnit, mutta tuotan-
to käynnistyy alentuneisiin 
tuottajahintoihin. 

Tilanne ei yleisesti ottaen 
ole paha, mutta muutamia 
vakavia ongelmatapauksia on 
ilmennyt. Ennen kuin tilanne 
riistäytyy hallinnasta, kan-
nattaa selvittää tilanne ennen 
kaikkea itselleen, missä men-
nään. Sen pohjalta voi myös 
käydä konkreettisia neuvot-
teluja rahoittajiin päin, jotta 
lainahoitokulut  saadaan vas-
taamaan maksukykyä.

1 Ymmärrä eläintä, 
on ensimmäinen 
tärkeä kohta. Kai-

killa on historiansa ja niin 
nautaeläimilläkin. Ne ovat 
saaliseläimiä ja niiden vais-
tot sanovat: ensin pakoon 
ja sitten mietitään että het-
kinen… Jos eläimet mietti-
sivät tai puolustautuisivat 
ensin, voisi pelastautumi-
nen olla jo myöhäistä. Son-
ni ison lauman kanssa on 
kuitenkin sellainen vahva 
tiimi, että se voi puolus-
tautua pedoilta varsinkin 
kun vasikoita on laumas-
sa. Vasikat ovat hitaampia 
ja heikompia juoksemaan 
joten silloin saaliseläi-
mienkin vaistot sanovat: 
puolusta laumaasi.

Eläinten 
käsittely
Urpu Tanner
Kotieläinagrologi

Kun karjamäärät kasvavat tiloilla aiempaa 
isommiksi, eläinten käsittelytaitoihin pitää 
yhä enemmän panostaa. Seuraavassa vink-
kimme eläinten sujuvampaan käsittelyyn.

on monesti emotiloilla enem-
män kuin loppukasvatus-
tiloilla, mikä osaltaan lisää 
tuotantokustannuksia.

Vuosittainen 
talousseuranta tavaksi
Taloutta olisi hyvä seurata 
vuosittain muutenkin kuin 
verokirjanpidon kautta. Tilan 
taloudellista tulosta voidaan 
analysoida esimerkiksi maa-
tilan tulosanalyysin avulla. 
Tulosanalyysi on maatiloille 
tehtävä laskelma, jossa ve-
rokirjanpitoa täydennetään 
taseen tiedoilla. Tulosana-
lyysillä saadaan laskettua 

2 Valmistele käsittely-
tilanteet ja puitteet 
hyvin ennakolta. Jos 

tiloja ei ole mietitty eläimen ja 
ihmisen kannalta perusteelli-
sesti voi jotain mennä pieleen 
helposti. Käsittelyhetkellä 
vääränlainen portti tai ääni 
voi muun muassa aiheuttaa 
paljon lisää maanittelua ja ajo 
aikaa. Tärkeää on eliminoida 
liika ylimääräinen kova ääni ja 
esim. lepattavat ja heiluvat esi-
neet läheltä käsittelypaikkaa. 
Eläinten käsittelyssä on hyvä 
olla jotain kättä pidempää. 
Tällä varmistetaan suurempi 
käsittelyn ulottuvuus ja uskot-
tavuus. Sillä ei ole kuitenkaan 
tarkoitus koskea mihinkään 
käsittelyn aikana!

3 Rauhoita itsesi ja mie-
lesi ja varaa käsittelyl-
le riittävästi aikaa. Jos 

hosumalla ja kiireen kanssa 
ajattelee käsittelytilanteen 
hoituvan, kannattaa se jättää 
seuraavaan päivään. Kun itse 
on rento ja rauhallinen ovat 
eläimetkin helpommin sel-
laisia, he aistivat hermostu-
neisuuden helposti. Joskus, 
varsinkin sonnien kanssa 
työskennellessä on laitettava 
kova kovaa vastaan. Näin saa-
daan selville kuka on johtaja 
laumassa, hoitaja vai sonni. Jos 
kuitenkin periksi on annettava 
jossain vaiheessa, on se tehtä-
vä aivan kuin huomaamatta 
ja ryhdyttävä uuteen asiaan 
välittömästi. 

4 Tunne oma karjasi, se 
helpottaa käsittelyä. 
Monesti pätee sanonta, 

karja käyttäytyy kuten hoita-
jansa. Hoitajan ollessa rauhal-
linen on suurin osa eläimistä-
kin rauhallisia. Eläimet ovat 
kuitenkin yksilöitä, varsinkin 
jos niitä on käsitelty yksilöinä 
pienissä laumoissa. Ne voivat 
käyttäytyä kesyinä erilailla 
kuin isoina laumoina. Lyp-
sykarjan ja lihakarjankin erot 
olen huomannut. Lypsykarjaa 
yleensä käsitellään yksilöinä 
ja ne käyttäytyvät laitumella-
kin yksilöinä ja menevät sinne 
minne tykkäävät. Lihakarja ko-
koontuu paremmin laumoina 
ja tekee asiat enemmän lau-
massa, myös karkaa mieluim-
min laumana…

5 Opeta itseäsi ja eläi-
miäsi parempaan ja 
helpompaan käsitte-

lyyn. Kun eläimet ovat tot-
tuneet rauhalliseen ajoon 
ja käsittelyyn sujuvat tilan-
teet helpommin. Kuitenkin 
liian kesyt eläimet voivat 
myös aiheuttaa vaaratilan-
teita. Nämä eläimet eivät 
välttämättä kunnioita ihmi-
siä enää suuressa määrin ja 
voivat muodostua lauman 
johtajiksi ja ne täytyy pa-
lauttaa ruotuun tilaisuuden 
tullen. Karjanäyttelyt ovat 
täynnä hyviä esimerkkejä 
opettamisesta. Nautojakin 
voi opettaa käyttäytymään 
kuten halutaan (pienet 
taluttajat, agilityt) siihen 
tarvitaan vain viisautta ja 
aikaa.

Seuranta tavaksi. Maatilan tulosanalyysi on tilalle hyvä seurannan väline.
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Juha Peltokangas
Kotieläinneuvoja

S i k a t i l i n p ä ä t ö s 
kertoo, miten ti-
lan sikataloudella 
menee niin tuo-
tannossa, kuin ta-

loudessakin. Lisäksi saadaan 
arvokas vertailutieto, miten 
muilla sikatiloilla on mennyt 
vastaavana ajankohtana.

Sikatilinpäätös kertoo 
tuotannon tärkeimmät 
tunnusluvut.
Porsastuotantotilan tuotannon 
tunnusluvuista se kertoo esi-
merkiksi sen, paljonko on tul-
lut vieroitettuja porsaita emak-
koa kohti vuodessa, paljonko 
on myyty porsaita emakkoa 
kohti vuodessa ja esimerkiksi 
sen mikä on ollut porsimispro-
sentti, mikä on ollut kuollei-
suus prosentti ennen vieroi-
tusta ja paljonko vieroituksen 
jälkeen. 

Tämä on tärkeää tietoa, kun 
mietitään miten tilan tuotan-
toa saadaan parannettua, että 

Sikatilinpäätös 
– apua sikatilan tuotannon ja talouden seurantaan

taloudellinen tulos saataisiin 
paremmaksi. 

Lisäksi saadaan vertailutie-
to miten vastaavasti muut tilat 
ovat pärjänneet näissä asiois-
sa ja voidaan yhdessä miettiä 
mikä mahdollisesti on mennyt 
pieleen, jos muut tilat pärjää-
vät jossakin asiassa paremmin 
kuin itse on pärjätty. Tai myös 
vastaavasti toisinpäin, näh-
dään mistä asioista voidaan 
onnitella itseä siitä, että on 
pärjätty muita tiloja parem-
min. Lihasikalan tuotannon 
tunnusluvuista sikatilinpäätös 
kertoo esimerkiksi sen, paljon-
ko on kuolleisuus ollut lihasi-
kalassa ja paljonko esimerkiksi 
rehuyksiköissä rehunkulutus 
on ollut myytyä lihasikaa 
kohti. Rehunkulutus on hy-
vä tietää, koska se on toiseksi 
suurin yksittäinen kustannus 
lihasikalassa, porsaiden osto-
kustannuksen jälkeen.

Sikatilinpäätös kertoo 
sikatilan talouden
Porsastuotantosikalan osalta 
sikatilinpäätös kertoo esimer-
kiksi sen, paljonko tilalle on 

tullut tuloja porsaiden myyn-
nistä, tuista sekä muista tu-
loista. Vastaavasti se kertoo 
myös sen, paljonko rahaa on 
kulunut emakon ja porsaiden 
rehunkulutukseen, paljonko 
tiineyttämiseen, eläinainek-
sen uudistamiseen, lääkin-
tään ja lääkäriin, kuivikkei-
siin sekä muihin muuttuviin 
kustannuksiin. Näistä kuten 
kaikista muistakin luvuista on 
saatavilla vertailutieto muilta 
sikatilinpäätöstiloilta. Lukuja 
voidaan yhdessä miettiä, mi-
tä voitaisiin yrittää parantaa 
ja missä on pärjätty hyvin. 
Lihasikalan osalta sikatilin-
päätös kertoo esimerkiksi sen, 
paljonko lihasioista on saatu 
tuloja ja paljonko se on ollut 
per teurastettu lihasikakilo. Li-
säksi nähdään, paljonko rahaa 
on kulunut porsaiden ostoon, 
rehuihin, lääkintään ja lääkä-
riin, sekä muihin muuttuviin 
kustannuksiin. Lukuja voi-
daan sitten vertailla muiden 
tilinpäätöstilojen lukuihin ja 
miettiä esimerkiksi sitä, miten 
tilalla voi lihakilon hinta olla 
huonompi tai parempi kuin 

muilla tiloilla. Olisiko esi-
merkiksi rehuoptimoinnissa 
parantamisen varaa ja lihapro-
sentti normaalia huonompi ja 
sitä kautta myös lihakilon hin-
ta huonompi. Tai vastaavasti 
voidaanko onnitella itseä sii-
tä, että ruokinta on kunnossa, 
lihaprosentti hyvä ja kilohinta 
parempi kuin vertailutiloilla.

Sikatilinpäätöksessä otetaan 
myös huomioon kiinteät kus-
tannukset kuten esimerkiksi 
sähköt, lämmitykset korot ja 
poistot. Näin sikatilinpäätök-
sellä saadaan kattava kuva si-
katilan taloudesta tilan sikalan 
osalta. Sikatilinpäätöksestä on 
saatavilla myös tilakuntora-
portti, missä tilinpäätöstilat 
on jaettu tuotannon parem-
muusjärjestykseen kymmenen 
prosentin välein.. Tilan tulos 
värjäytyy raporttiin aina siihen 

kohtaan, minkä luvun tila on 
saavuttanut. Näin yhdellä sil-
mäyksellä nähdään, missä on 
pärjätty hyvin ja missä huo-
nosti. Mitä enemmän värjätty-
jä kohtia on sivun vasemmassa 
reunassa, sitä huonommin on 
mennyt. Vastaavasti taas mi-
tä enemmän lukuja on sivun 
oikeassa reunassa, sitä parem-
min on mennyt. Mikäli tilalle 
on tehty tulosanalyysi on sen 
luvut myös samassa tilakun-
toraportissa. Tulosanalyysi 
kertoo sen, miten koko tilan 
taloudella on mennyt. Näin 
yhdestä raportista on helppo 
lukea, miten tilan tuotannolla 
ja taloudella on mennyt verrat-
taessa muihin tiloihin.

Koulutuksia. Muista seurata ilmoittelua SikaNauta – hank-
keesta, koulutukset jatkuvat vielä tämän vuoden puolella. 
(www.proagria.fi/ep - tapahtumat)

OHJELMA

12.30 Seminaarin avaus
            MTK-Etelä-Pohjanmaan viljavaliokunnan puheenjohtaja, 
 mv. Harri Takala

12.40  Ajankohtainen viljamarkkinakatsaus
 3. puheenjohtaja Esko Suomala, MTK

13.10  Alueellinen tilanne: satotilanne, markkinat, ostajat
 agronomi Henri Honkala, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

13.30  Viljanostajan puheenvuoro: Viljakauppa 2009-2010
 hankintajohtaja Kari Kiltilä, Altia Oyj

13.50  Kahvitarjoilu

14.10  Käytännön kokemuksia tilojen välisestä viljakaupasta
 Alustajana mv. Jaakko Kortesmäki, Sikana Oy
 Keskustelua aiheesta, johdattelijana MTK-järjestökouluttaja

15.00  Viljakaupan teesit syksylle 2009: “10 asiaa, jotka on hyvä muistaa”
 Esko Suomala, MTK

Seminaarin vetäjänä toimii Markku Vuorensola, MTK
Tilaisuus on maksuton

Tervetuloa!

MTK-Etelä-Pohjanmaa    MTK
ProAgria Etelä-Pohjanmaa/ Vilja 5000 -hanke

VILJAMARKKINASEMINAARI
Maanantaina 26.10.2009  klo 12.30–15.30

Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaa

ALUEEN KUNNAT

ALUEEN KUNNAT

T
ila

k
o

u
lu

tu
s

Tilakoulutuskokonaisuudet
 

Utareterveyden hallinta
Koulutuskäynti sisältää:
- utareterveyden kartoitus ja/tai lypsynar-
viointi
- utareterveyskooste/-raportti eläinlääkä-
rille
Tiedustelut: Sari Perälä, 040 353 6634, 
sari.perala@proagria.fi
Hinta 50 €€€euroa/tila + alv, kaksi neuvojaa 100 
€euroa/tila. Mikäli tilakoulutusaika yli 3 tuntia, 
hinta 100–200 euroa€/tila

Eläinten terveydenhuolto ja 
hyvinvointi
- kasvun seuranta ja onnistuminen
- nuorkarjatilojen/navetan olosuhteet, 
ruokinta ym. kartoitus
Tiedustelut: Sari Perälä, 040 353 6634, 
sari.perala@proagria.fi
Hinta 50–150 euroa + alv

Eläinten terveyden hallinta, 
eläinlääkärin käynti
- eläinlääkärin erikoiskäynti kohdennet-
tuun tarpeeseen, mm. hedelmällisyys, 
sorkkaterveys, utareterveys, nuorkarjan 
terveys
Tiedustelut: Sari Perälä, 040 353 6634, 
sari.perala@proagria.fi
Hinta 50 euroa€/tunti + alv (sis. matkat)

Eläinpaikat täyteen
- eläinaineksen lisäämisen vaihtoehdot 
laajennuksessa
Tiedustelut: Sari Perälä, 040 353 6634, 
sari.perala@proagria.fi
Hinta 50–150 euroa + alv

Nurmet kuntoon
Kasvustokäynnin hinta 50 euroa + alv
Tiedustelut: Sari Vallinhovi, 0400 764 217 
sari.vallinhovi@proagria.fi

Rehuntuotannon kehittäminen
Peltoviljelyn kehittämissuunnitelman hinta 
100–200 euroa + alv, suunnitelman laajuuden 
mukaan
Tiedustelut: Sari Vallinhovi, 0400 764 217 
sari.vallinhovi@proagria.fi

Navettainvestoinnin suunnittelu ja 
toteutus
- rakennuttamisen suunnittelu
- investoinnin aikataulutus: 
o rakentamisen sopimusmenettelyjen 
ohjaus 
o aikataulun, valvonnan ja käyttöönoton 
suunnittelu 
- piirustusten kommentointi
Hinta 150 €euroa, useampi neuvoja 200 euroa + 
alv. Tilakoulutusta max 4 h/tila/laskutus
Tiedustelut: Timo Korpela, 040 596 4032, 
timo.korpela@proagria.fi ja 
Johanna Mäntyharju, 040 512 1901, 
johanna.mantyharju@proagria.fi

T i l a k o h t a i s t a  k o u l u t u s t a  m a i t o t i l o i l l e

Tilan ruokintastrategian arviointi
- tekniikan vaihtoehdot
- muutostilanteiden hallinta
- ongelmatilanteiden selvittely
Tiedustelut: Johanna Mäntyharju, 040 512 
1901, johanna.mantyharju@proagria.fi, 
Arja Kujala, 040 759 8618, 
arja.kujala@proagria.fi ja Lea Puumala, 
044 714 3677, lea.puumala@valio.fi
Hinta 50–150 euroa + alv laajuuden mukaan € 

Tilan vaihtoehtojen kartoitus
- tilalle, joka miettii vaihtoehtoja esim.
rehuntuotannossa tai talousasioissa
Hinta 150 euroa €, useampi neuvoja 200 euroa + 
alv€. Tilakoulutusta max 4 h/tila/laskutus
Tiedustelut: Johanna Mäntyharju, 040 512 
1901 ja Erkki Riihikangas, 0400 160 041, 
erkki.riihikangas@proagria.fi

Tilakoulutukset luomuasioissa: 
Ulla-Maija Leskinen, puh. 040 504 5591

Mahdollisuus hankkeen 
tilakohtaiseen koulutukseen

Maitotilan on mahdollista saada tilakoh-
taista räätälöityä koulutusta, kun tilalta 
on osallistuttu Maito-hankkeen muuhun 
koulutukseen.

Evijärven, Ilmajoen, Hirvijärven ja 
Härmän Seudun Osuusmeijerit

Lea Puumala
TTS

O s toviljan hinnan 
lasku houkuttelee li-
säämään viljan käyt-

töä lehmien ja lihanautojen 
ruokinnassa, etenkin jos säi-
lörehusato jäi hieman vajaak-
si. Vilja on hyvää väkirehua, 
mutta kohtuus on paikallaan 
viljan syötössä. Suurien vilja-
määrien käyttö edellyttää aina 
vapaata karkearehun saantia. 
Säilörehua pitää olla vapaasti 
koko päivän ruokintapöydällä 
eläinten saatavilla.

Säilörehun laatu kulkee käsi 
kädessä viljan syöttömäärien 

Kuinka paljon viljaa voi käyttää
kanssa. Hyvin sulavan ja käy-
mislaadultaan erinomaisen 
(haihtuvia rasvahappoja vä-
hän) säilörehun kanssa viljan 
määrää kannattaa rajoittaa 
karkearehun laadun vaatimal-
le tasolle. Jokainen lisäväkire-
hukilo vähentää samalla aina 
säilörehun syöntiä, ja turhan 
suurella viljamäärällä vie-
dään säilörehun hyötyjä pois 
tuotannosta. 

Lehmän ja lihanaudan on 
saatava riittävästi karkearehun 
kuitua mahojen toimintaan. 
Etenkin hyvin sulavan säilöre-
hun, D-arvo yli 70, kanssa koh-
tuulliset väkirehumäärät anta-
vat hyvän tuloksen ja pitävät 

lehmät terveinä. Valkuaisvä-
kirehumäärä kannattaa näillä 
maidon ja rehun hinnoilla pi-
tää tarpeen mukaisena lypsä-
vällä lehmällä. 

Heikommin sulava säilöre-
hulla viljan määrää kannattaa 
pitää niin isona kuin naudan 
mahojen kunto ja jalkojen 
terveys sallii. Viljan käyttöä 
rajoittaa silloin tärkkelyksen 
määrä rehussa. Se hajotessaan 
mahoissa tuottaa nopeasti 
happoja ja alentaa pötsin pH:n 
helposti epäterveelle tasolle. 
Suomalaisten tutkimuksen 
mukaan lypsävällä lehmäl-
lä suurin määrä tärkkelystä 
voi olla 25 % kuiva-aineesta 

ja lihanaudalla 30 % kuiva-
aineesta. Turvallinen ja toimi-
va tärkkelyspitoisuus voi olla 
tilakohtaisesti alhaisempikin. 
Siihen vaikuttavat navettaolo-
suhteet, säilörehun määrä ja 
laatu. Maitotilaneuvojat voivat 
tarkistaa ja laskea tärkkelyksen 
määrän ohjelmillaan.

Käytännön ohjenuorana 
viljamäärille voisi hyvin sula-
valla, D-arvo 68 – 70, ja käy-
mislaadultaan hyvällä säilö-
rehulla olla väkirehusta viljaa 
enimmillään 6,5-7 kg päivässä, 
kun maitotuotos on 30 kg, ja 
jos maitoa on 50 kg maitoa, vil-
jaa voisi olla 9,5 kg päivässä. 
Viljan määrää voi nostaa noin 

kilon verran, kun säilörehun 
D-arvo on tasoa 63 – 64. 

PALJONKO VILJAA? SIKATILINPÄÄTÖS
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mukaan. Y-virusta oli ruoka-
perunalla paikoin johtuen sie-
menlisäysten kantasiemenes-
tä ja lisäyspaikan sijainnista 
suhteessa viroottisiin kasvus-
toihin. Omien siemenlisäysten 
hyvä sijainti ja kaikin puolin 
terve kasvupaikka on haasteel-
linen savuttaa voimakkailla 
perunakeskittymillä.

Uusia lajikkeita
Ruokaperunan viljelyyn on 
tuotu runsaasti uusia lajikkei-
ta. Todennäköisesti niistä löy-
tyy joitain meidän olosuhtei-
siimme hyvin sopivia. Niiden 
tulee menestyä tasaisesti vaih-
televissa olosuhteissa ja antaa 
jotain lisäarvoa entisiin näh-
den. Muutaman vuoden viljely 
tiloilla paljastaa viime kädessä 
niiden luotettavuuden.

Perunan kuorimo- ja jalos-
tustoiminta on voimakkaana 
keskittynyt Etelä-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan alueelle. Pe-
rinteisesti alue on merkittävin 
pakatun ruokaperunan toimit-
taja. Tämä luo eteläpohjalaisil-
le tiloille markkinointikanavia 
lähialueen yritysten kautta. 
Toisaalta yrityksissä käytet-
tävä peruna liikkuu entistä 
herkemmin niin kansallisesti 
kuin kansainvälisestikin.

Seppo Saari
Kasvintuotantoasiantuntija

T aas on yksi 
perunasato 
korjattavana. 
Tätä kirjoitet-
taessa sadosta 

näyttää maakunnassamme 
tulevan määrältään kes-
kinkertainen ja laadultaan 
hyvä. Kuten tavallista, sa-
teet ovat jakautuneet vaih-
televasti niin alueittain 
kuin kylittäinkin. Harvoin 
onkaan kasvukautta, johon 
ei osuisi perunaa ajatellen 
kuivaa kautta. Suupohjan 
alueella sadon pelasti kak-
si keskikesän aikana tul-
lutta lyhyttä sadejaksoa. 
Kauhavan suunnalla oli 
kuivempaa. Mm siemen-
tuotannossa nähtiin pieniä 
mukulalukuja ja epätasais-
ta kokojakautumaa.

Elokuun loppupuolella 
kuivuus alkoi yleisesti ra-
joittaa kasvua. Lämpimät 
säät jouduttivat perunan 
kehitystä, joten monissa 
kasvustoissa alkoi elokuun 
lopulla tapahtua tuleen-
tumista. Luontainen tu-
leentuminen antaa hyvän 
lähtökohdan sadonkorjuu-
seen parantaen käsittelyn 

ProAgria Kasvi

S adonkorjuun jäl-
keen kannattaa 
pysähtyä pohti-
maan, saatiinko 
sitä laatua, mitä 

tavoiteltiin ja saavutettiinko 
sato, johon kasvilla on mah-
dollista päästä. Jos ei onnistut-
tu, on syytä käydä läpi, mikä 
on vialla. Oliko kasvustossa 
merkkejä maan happamuudes-
ta tai ravinnepuutoksista? Oli-
ko lajikevalinta onnistunut? 
Miten kasvinsuojelu onnistui? 
Onko viljelytekniikassa pa-
rantamisen varaa? Toimiiko 
ojitus? Toisaalta pitää pohtia 
myös, tuotetaanko niitä kasve-
ja, joista markkinoilla saa par-
haan katteen. Viimeistään nyt 
sadonkorjuun jälkeen tulee 
viljelymuistiinpanot kirjoittaa 
myös paperille muistiin. Sa-
malla kun havaintoja kirjataan, 
niin kannattaa jo pohtia korja-
uskeinoja ja niiden aikataulu-
ja. ProAgrian asiantuntijoita 
voi käyttää hyödyksi havain-
noitaessa sadonmuodostuksen 
ongelmakohtia.

Hankintoja harkiten 
Alustava viljelysuunnitelma 
kannattaa tehdä jo syksyllä 
korjuukauden jälkeen. Sie-
menten, lannoitteiden ja kas-
vinsuojeluaineiden hankinto-
ja voi tehdä tällöin harkiten ja 
hyödyntää kausialennuksia. 
Varsinkin kysytyimmät lajik-
keet myydään useimmiten lop-
puun melko nopeasti syksyllä 
Vilja- ja öljykasvimarkkinoi-
den ennakoidun kehityksen 

seuraaminen ja markkinoiden 
kehittymisen ennakointi on 
ratkaisevan tärkeää taloudelli-
sen tuloksen kannalta. ProAg-
rian kasvintuotannon talous-
laskelmien perusteella ostojen 
ja myyntien ajoittamisella ja 
kasvivalintojen onnistumisel-
la on ollut viimeisinä kahtena 
vuotena ratkaiseva merkitys 
kasvinviljelyn tulokseen. 

Viljelyn suunnitteluun edellisen 
vuoden kokemusten pohjalta

Riippuu lohkomäärästä ja 
sijannista yms. Näyte keski-
määrin 14 €.
Miksi maanäytteiden kans-
sa kannattaa juuri nyt olla 
asialla?
- Lohkoilla mukava ja no-
pea liikkua sängellä. Kulu-
van kasvukauden ravinteet 
käytetty. Aikaa odottaa tu-
lokset ja tehdä niihin poh-
jautuva Wisu-viljelysuunni-
telma ennen kevättä.

(Vastaajana kasvintuotanto-
agrologi Juha Mäkelä, jonka 
tähän aikaan vuodesta tapaat 
luultavimmin koneellisen 
näytteenoton parista.)

- Sillä tarkoitetaan näyt-
teenottoa sähköhydrauli-
sella automaattikairalla. 
Kairauksen syvyys on sama 
maalajista riippumatta. Li-
säksi paikannamme näyt-
teet GPS-laitteistolla.
Kuinka nopeasti työ hoituu 
koneella?
- Riippuen lohkojen sijain-
nista 90-120 ha pv.
Mitkä ovat koneellisen 
näytteenoton hyödyt?
- Näytteen luotettavuus joh-
tuen osanäytteiden suuresta 
määrästä per rasia. Noin 20-
25 pistoa rasiassa. Paikka-
tieto tallentuu myöhempää 
käyttöä varten.
Kuinka kallista näytteenot-
to on?
- Sopimuksen mukaan. 

KYSYIMME: 
Mitä koneellinen 
näytteenotto 
tarkoittaa?

Ajatuksia 
perunapellolta

kestävyyttä. Tärkkelyspitoi-
suudet kohoavat myönteisesti 
lämpösumman myötä. Halla 
vikuutti 20.8. vasten yöllä osaa 
viljelmistä. Kaikkein arimmil-
la mailla jo heinäkuun alussa 
oli hallavioituksia. Samat kas-
vustot kärsivät pahiten elo-
kuun kylmillä.

Rutto kurissa
Perunarutto onnistuttiin am-
mattiviljelmillä pitämään hy-
vin kurissa. Pääosin kuivat 
ja kuumat kelit helpottivat 
ruttopaineita. Myös tyvimä-
dän esiintyminen jäi varsin 
kohtuulliseksi. Valitettavasti 
ongelma keskittyi muutaman 
lajikkeen ostosiemenellä tuo-
tettuihin eriin. 

Perunaseitti on määrää ja 
laatua heikentävä tauti. Mitään 
poikkeavia ongelmia sen suh-
teen ei esiintynyt. Seitin maa-
tartunta aiheuttaa vanhoissa 
perunamaissa haittaa vaikka 
siemenlevintä on peittauk-
sella torjuttu. Vuoroviljelystä 
voidaan hakea tähänkin hel-
potusta. Omissa siemenlisäyk-
sissä tulisi varsien hävitykses-
tä nostoon olla vain 10 päivää 
seittiruven vähentämiseksi. 
Muutenkin siemenen mukana 
leviävää seitin riskiä voi arvi-
oida niissä olevan seittiruven 

Kelpo sato. Seppo Saari muistuttaa että uudet lajikkeet näyttävät luotettavuutensa vasta muutaman vuoden viljelyn jälkeen. 

perusteella suunnitelmiin voi 
tehdä pientä viilausta mark-
kinatilanteen mukaan talven 
kuluessa. 

Myös ProAgrian asiantun-
tijoilla on syksyllä kevättä 

paremmin aikaa suunnitel-
mien tekoon. Niihin voidaan 
liittää kasvinviljelyn talouslas-
kelma, joka auttaa löytämään 
taloudellisesti parhaat vaihto-
ehdot kasvinviljelyyn. 

Ajoitus tuottaa tulosta
Suunnittelussa pitää muistaa, 
että kasvintuotannossa mini-
milaki toimii edelleen. Toista 
kasvutekijää ei voi korvata 
toisella. Jos esimerkiksi pelto 
on hapan tai ojitus ei toimi, 
ei uusi satoisampi lajike tai 
muokkausmenetelmän vaih-
taminen satotasoa paranna. 

Apu löytyy poistamalla mini-
mitekijä. Jos minimitekijää ei 
poisteta, valuu myös muihin 
panoksiin uhratut eurot osit-
tain hukkaan eli panos-tuotos 
suhde kärsii. Viljelysuunnit-
telu tulee nähdä kokonaisuu-
tena, jossa kaikki tekijät ote-
taan huomioon. Maatalouden 
panosten ja lopputuotteiden 
hintojen vaihtelujen on enna-
koitu jatkuvan myös tulevai-
suudessa. Markkinatilanteen 

Voimme ylpeänä kertoa, että meillä on 

Suomen 
tyytyväisimmät 

vakuutusasiakkaat
Olet lämpimästi tervetullut heidän joukkoonsa!
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www.lahivakuutus.fi

” Tuotetaanko 
niitä kasveja, 

joista 
markkinoilla 
saa parhaan 

katteen.”

KASVINTUOTANTOKASVINTUOTANTO
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Laskurin käyttämiseksi kaup-
paosapuolten tulee sopia pe-
rushinta, jonka voi vaikka 
määrittää alueen viljanostajien 
hintojen keskiarvosta. Lisäksi 
viljaerästä tulee määrittää kos-
teus ja hehtolitrapaino. Näillä 
tiedoilla laskuri laskee vilja-
erän hinnan ruokinnallisen 
laadun perusteella.

Viljan pystykauppoja lasku-
ri ei palvele. Niiden osalta täy-
tyy edelleen hinta muodostaa 
viljan hintatason, lohkon sato-
tason sekä puinti- ja kuivaus-
kulujen perusteella.

Usein hinnoittelun vaikeus 
on ollut tilojen välisen vil-
jakaupan esteenä. Kun hin-
noittelu perustuu selkeään 
molempia osapuolia tyydyt-
tävään menetelmään, ei jää 
sijaa epäselvyyksille ja tilojen 
välisen viljakaupan määrä voi 
lisääntyä.

Viljan hintalaskuri löytyy 
osoitteesta: www.proagria.fi/
Pro Agria kasvi
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HUOM!
uusi osoite

Postitus 6,50 € 
(+ alv 22%)
Sopimuspalvelumme 
osoitekortilla tai 
asiakaspalautuksena

� Tutkimustilauslomakkeet
� Tulospalvelu
� Uudistunut viljavuuskartta
� Lannanlevityssuositus

MTK:n jäsenalennukset
Maatalouden tutkimukset -4%
Hivenravinnepaketit (maa) -8%
Metsän neulasanalyysit -8%

Viljavuustutkimukset 
maasta - lannasta nopeasti ja luotettavasti

Suomen Ympäristöpalvelu Oy
Sammonkatu 8, 90570 Oulu
Puh. (08) 514 5600, fax. (08) 311 3029

www.suomenymparistopalvelu.fi

Nyt pelto puhuu:

Hyvin hoidettu maa
tuottaa huippusatoa.
Kalkitse säännöllisesti Ruukin maanparannusaineilla, niin 
tehostat lannoitusta ja saat pellon kaikki ravinteet käyt-
töön. Maanparannusaineiden kalsium-arvo on jopa korke-
ampi kuin perinteisellä kalkilla ja tehdashintakin on edul-
lisempi. Ruukin maanparannusaineet löydät lähimmältä
maatalouskauppiaaltasi sekä alan erikoisliikkeistä. 

Lisätietoja www.ruukki.com/maatalous

E t e lä-Pohjanmaa 
on elintarvi-
k e m a a k u n t a . 
Meillä on vahva 
kotieläinsektori, 

mutta vilja-alueenakin olem-
me merkittävä. Tätä etua vil-
jantuottajan ja kotieläintuot-
tajan ei kannata jättää käyt-
tämättä. Etelä-Pohjanmaalla 

Tuottajalta käyttäjälle
tilojen väliselle viljakaupalle 
on loistavat puitteet. Tilojen 
välisessä viljakaupassa hyöty-
vät sekä ostaja että myyjä, kun 
viljan tie tuottajalta käyttäjäl-
le on lyhyt. Viljamarkkinat 
ovat tänä syksynä tukkoiset. 
Kauppaan toimitettavan vil-
jan kuljetusmatkat saattavat 
muodostua erittäin pitkiksi ja 

siten rahtikustannukset pai-
navat viljanviljelyn tulosta 
entisestään. Tämäkin seikka 
puhuu tilojen välisen kaupan 
lisäämisen puolesta. Lisäksi 
tilojen välisessä kaupassa ei 
mene välityspalkkiota, min-
kä säästön voikin jakaa tasan 
myyjän ja ostajan kesken.

Usein tilojen välisen vil-
jakaupan kasvun hidasteena 
ovat ongelmat viljamäärän ja 
hinnan määrittämisessä. Eten-
kin paljon viljaa käyttävillä 
kotieläintiloilla kuivureiden 
viljavaa’at ovat yleistyneet 
paljon viime vuosina. Vaa’an 
avulla viljamäärän saa selvil-
le ilman arvailuja. Toki myös 
kuutioiminen on edelleen 
toimiva menetelmä, kunhan 
tulos saadaan molempia osa-
puolia tyydyttävällä tavalla.

Usein epäselvyyttä tulee 
myös viljaerän hinnoittelussa. 
ProAgria on kehittänyt viljan 
hinnoittelun avuksi hintalas-
kurin. Laskuri palvelee eten-
kin myytäessä viljaa kotieläin-
tilalle, sillä laskurissa hinta 
perustuu viljaerän rehuarvoon. 

Viljan hintalaskurin avulla viljaerän hinnan määrittely on yksinkertaista ja tasapuolista sekä 
ostajalle että myyjälle.

Jari Mäkinen
Kasvintuotantoagrologi

Y h t enä monista 
tuotantosuunnista 
Etelä-Pohjanmaal-
la harjoitetaan 
myös siemenvilje-

lyä. Vielä löytyy maakunnasta 
lähes sata työtä pelkäämätöntä 
viljelijää, jotka viljelevät viljan 
ja nurmen siemeniä noin 2 200 
hehtaarin alalla sekä perunaa 
noin 170 hehtaarin alalla.

Viljoista eniten maakunnas-
sa viljellään ohraa, jota tarkas-
tettiin kuluvana kasvukautena 
lähes 790 hehtaarin alalta. 
Toisena tulee timotei, jonka 
tarkastettu ala oli noin 740 
hehtaaria. Sitten järjestykses-
sä kaura 465 ha, Kevätvehnä 
90 ha, nurminata 40 ha puna-
apila 35 ha, kevätrypsi 27 ha 

Siemenviljely 

Etelä-Pohjanmaalla
kumina 7,5 ha ruokaherne 4,5 
ha ja pienin tarkastettu pinta-
ala oli härkäpapua 0,61 ha.

Pienenevät alat
Viljelyalat pienenenevät 

vuodesta toiseen. Vuonna 
2006 siemenviljelysten pinta-
ala oli 2650 hehtaaria. Pois-
tumaa aiheuttaa viljelijöiden 
väheneminen sekä hukkakau-
ra. Hukkakaura onkin suuri 
työllistäjä siementiloilla, kos-
ka sitä ensimmäistäkään huk-
kakaurayksilöä ei saa päästää 
siementämään peltoon. 

Hukkakaura vaatii jatkuvaa 
peltojen tarkastamista ja sii-
voamista, eikä kemikaaleja saa 
käyttää.

Tarkastusten tie
Sertifioidun siemenen tie 

pellolta peltoon onkin varsi-
nainen tarkastusten tie. Kun 
kantasiemen on kaikkien tai-
teen sääntöjen mukaan kyl-
vetty maahan alkaa jatkuva 
tarkkailu. Tarkkailun alla ovat 
kemiallisesti torjuttavat rikka-
kasvit, taudit sekä kasvukau-
den sääolot. Säille ei kukaan 
mitään mahda mutta kasvu-
kauden kosteus- ja lämpöoloil-
la on suuri merkitys viljelyn 

onnistumiseen. 
Viralliset tarkastukset pellol-

la ja lajitelluista siemeneristä 
suorittaa EVIRA valtuutettujen 
tarkastajien kautta sekä omas-
sa siemenlaboratoriossaan. 
Kun siemen on sitten tarkas-
tettu ja hyväksi havaittu saa 
se vakuustodistuksen. Maa-
kunnassa toimivassa Etelä-
Pohjanmaan Siemenviljelijäin 
Yhdistys ry:ssä on jäseniä noin 

80. Yhdistyksellä on edustus  
MTK:n kylvösiemenjaostossa 
ja kylvösiemensäätiössä. 

Yhdistyksen puheenjohtajan 
toimii Esa Antila ja sihteerinä 
Jari Mäkinen.

Vinkki:

Väinö Jantunen
Kasvintuotantoasiantuntija

K uluneena kesänä juo-
lavehnää esiintyi ylei-
sesti maakunnan pel-

loilla. Kuiva kesä ja lyhyehköt 
kasvustot suosivat juolaveh-
nän kasvua. Tulevina vuosina 
ongelma vain pahenee, ellei 
torjuntaan ryhdytä heti.

 Tälle syksylle ehtii vielä 
hyvin torjua juolavehnää, lop-
putulokseen vaikuttaa ratkai-
sevasti oikein tehdyt toimen-
piteet. Seuraavassa muutama 
vinkki, miten saadaan parhaat 
tehot  torjuttaessa juolaveh-
nää: Riittävä määrä tervettä 
juolavehnän lehtialaa varmis-
taa tehoaineen imeytymisen 
kasviin. Pui juolavehnäiset 
kohdat mahdollisimman pit-
kään sänkeen. Vältä peittävien 
olkikasojen muodostumista.

Tee ruiskutus aina aamulla 
tai aamupäivällä! Tehoaine 
ehtii imeytyä ja lähtee kul-
keutumaan juurakkoa kohti 

kasvin yhteyttäessä päivän 
aikana. Iltaruiskutuksilla ei 
saada riittävää tehoa syksyn 
olosuhteissa.

Käytä pientä vesimäärää, 
100 – 150 l/ha ja pieni pisa-
rakoko parantaa peittävyyttä. 
Väkevämpi pitoisuus lisää 
kasviin imeytyvää tehoaineen 
määrää.

Annostele torjunta-ainetta 
riittävästi, hyvissä olosuhteis-
sa riittää ohjeen mukainen pie-
nempikin annos. Vaikeimmis-
sa olosuhteissa ja myöhemmin 

Vielä voi torjua juolavehnää

syksyllä nosta annosta. 
Muokkaa matalaan, varo 

nostamasta syvemmältä le-
potilassa olevaa juurakkoa 
pintaan. Muokkauksen voi 
aloittaa parin viikon kulut-
tua ruiskutuksesta, kun juo-
lavehnän väri alkaa muut-
tua punertavaksi. Jos maa-
laji sallii, muokkauksen voi 
jättää myös kevääksi.

Torjunta. Vielä ehtii torjua juolavehnää.
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Juha Laakso
Salaojateknikko

J ätevesien käsittely 
haja-asutusalueella on 
itse kunkin ratkaistava  
vuoden 2013 loppuun  
mennessä. 

      Uusien kiinteistöjen 
rakentamisen ja korjaus-

rakentamisen yhteydessä 
on ratkaisu edessä heti, eikä 
toimenpidettä voi siirtää.Jär-
kevin tapa käsitellä jätevesiä 
on talouskohtainen. Asiaan 
vaikuttaa muun muassa, onko 
pohjavesi-alueella tai vesistön 
rannalla mahdollisuus maape-
räkäsittelyyn, myös kiinteistön 
käyttötarkoitus tai mahdol-
lisuudet liittyä kunnalliseen 
viemäriverkostoon pitää ottaa 
huomioon.

Kotitalouksien jätevedet jae-
taan niiden muodostumistavan 
mukaan kahteen osaan. Ulos-
teita sisältäviin mustiin vesiin 
ja muihin eli harmaisiin vesiin 
(suihku- ja pesuvedet). Jäteve-
sien kannalta mustat vedet 
ovat ongelmallisimpia. Kotita-
louden jätevesien sisältämästä 
fosforista 50 prosenttia tulee 
ihmisen virtsasta ja 30% ulos-
teesta, jäteveden typestä tulee 
80% pelkästään virtsasta. BHK 
tarkoittaa biologista hapenku-
lutusta, eli sitä määrää happea, 
jonka eliöt kuluttavat elintoi-
mintoihinsa 7 vuorokauden 
aikana. Näitä arvoja seurataan 
puhdistamon toimintakunnon 
varmistamiseksi.

Vaihtoehtoja jätevesien 
käsittelylle
Paras ja halvin jätevesien kä-
sittelyratkaisu on liittyminen 
kunnalliseen viemäriverkos-
toon aina, kun se on mahdollis-
ta. Lähes kaikilla kiinteistöillä 
toimenpideratkaisuissa on 
tehtävä sakokaivojen tyhjen-
nys puhdistamon toiminnan 
varmistamiseksi.  Tähän on 
tullut yhtenä ratkaisuna sako-
kaivolietteen kalkkistabilointi 
ja levittäminen omalle pellolle 

ja määräyksiä noudattaen
yhteislantalat, tiivispohjaiset 
siirtolavat, patterointi, auma-
us laatalle ja lantakompostorit 
ovat vaihtoehtoja tilan kiinteil-
le lantaloille. Ilman lantalaa 
olevat tallit sallitaan, mikäli 
lantaa luovutetaan vastaanot-
toon luvan saaneelle toimijalle, 
lantaa kertyy vuosittain enin-
tään 20 m3 tai lantaa myydään 
tallilta pakattuna, tallinpitäjän 
on tehtävä näissä tapauksissa 
vuosittain valvontailmoitus 
kunnan ympäristöviranomai-
selle. Muun jätehuollon osalta 
noudatettava jätelakia ja kun-
nan jätehuoltomääräyksiä.
6. LIIKENNEVÄYLÄT JA 
TALLIALUEEN JÄRJESTELY
Tallipihan liikenteessä huo-
mioitava ajoneuvojen, ih-
misten ja hevosten liikenne. 
Tarhojen tulisi sijaita lähellä 
tallirakennuksia ja laitumet 
voidaan sijoittaa kauemmas. 
Rakennuksia ja harjoittelualu-
eita ei kannata sijoittaa liian 
ahtaasti, väljä rakentamistapa 
suositeltavaa, koska mm. ra-
kennuksia ja harjoittelualuei-
ta on mahdollisuus suurentaa 
myöhemmin laajentaessa. 
Erityispiirteet huomioitava 
suunnitteluvaiheessa, mm. 
suuremmat yritysmuotoiset 
tallikokonaisuudet tai myö-
hemmin yritysmuotoisiksi 
laajentavat. Maisemanhoidos-
sa ja tallialueen järjestelyissä 
ammattitaitoinen suunnittelu 
sekä asiantuntijan käyttö apu-
na on suositeltavaa.

MUISTA: TALLIALUE 
ON HEVOSYRITYKSEN 
KÄYNTIKORTTI!

    

RAKENTAMINEN RAKENTAMINEN 

Katse haja-asutusalueiden 
jätevesiratkaisuihin

Minna Peltola 
Rakennusinsinööri

H yvän hevos-
t a l o u s r a -
kennuksen 
suunni t te -
luun on pa-

neuduttava huolella. Huomio-
ta pitää kiinnittää erityisesti 
niihin seikkoihin, jotka vaikut-
tavat hevosten lajinmukaiseen 
käyttäytymiseen, terveyteen ja 
hyvinvointiin. Rakennuksen 
mitoituksessa sekä materiaa-
li- ja kalustevalinnoissa on 
otettava huomioon myös he-
vosten hoitoon, tarvikkeiden 
huoltoon sekä rakennuksen 
käyttöön liittyvät vaatimukset 
sekä hoitotyön kuormittavuus.
Rakennuksen yleisilmeen tu-
lee olla valoisa ja ilmanlaadun 
raikas kaikkina vuodenaikoi-
na. Sosiaalitilat ja isommissa 
hevostalousrakennuksissa 
mahdollisesti yhteinen tau-
kotila tuovat lisäviihtyvyyttä 
hevosten hoitotyöhön. Hy-
vällä suunnittelulla pystytään 
vaikuttamaan merkittävästi 
rakennuksen rakentamiskus-
tannuksiin, työnkäyttöön sekä 
kokonaistaloudellisuuteen. 
Suunnittelussa ja piirustus-
ten laadinnassa asiantunte-
va rakennussuunnittelija on 
avainasemassa.

Hanke- ja 
tilasuunnittelu
Hevostalousrakennusten han-
ke- ja tilasuunnittelussa sekä 
rakentamisessa on otettava 
huomioon eläinsuojelulain 
määräykset, hevostallien ym-
päristönsuojeluohjeet sekä 
maa- ja metsätalousminis-
teriön antamat MMM-RMO 
määräykset sekä ohjeet. Ra-
kentamismääräyskokoelman 
hevostalousrakennuksiin liit-
tyvä osa sisältää muun mu-
assa hevostalousrakennusten 
mitoitussuosituksia ja niihin 
liittyviä suunnitteluohjeita. 
Muuten hevostalousrakennus-
ten rakentamisessa tulee nou-
dattaa yleisiä eläinrakennuk-
sille tarkoitettuja määräyksiä 
ja ohjeita.

Hankesuunnittelussa rat-
kaistaan muun muassa seuraa-
vanlaisia asioita: ympäristön 
soveltuvuus, hevospaikkojen 
lukumäärä, tallityyppi ja va-
rustelu, hoitomenetelmät ja 
niiden koneellistaminen, va-
rusteiden ja tarvikkeiden huol-
to- sekä säilytystilat, rehu-, 
kuivike- ja lantavarastot, hen-
kilöstön tauko- ja sosiaalitilat.

Suunnittele hevostalousrakennus huolella
Tilasuunnittelussa tarkenne-

taan tarvittavien tilojen kokoa 
ja selvitetään yhteyksiä nii-
den välillä sekä tarkennetaan 
sisustuksen ja materiaalien pe-
rusratkaisuja, kuten yksilö- ja 
ryhmäkarsinoiden sijoitukset 
sekä rakenteet. Myös mm. pe-
su- ja hoitokarsinoiden sijainti 
ja koot, ilmanvaihtojärjestel-
mään liittyvien laitteiden si-
joitukset ja tilavaraukset sekä 
rakennejärjestelmät ja raken-
nusmateriaalit tarkennetaan 
tilasuunnittelussa.

Mikäli tarvitset asiantun-
tevaa hevostalousrakennus-
suunnittelua, ProAgria Etelä-
Pohjanmaan Rakennussuun-
nittelu palvelee sinua aihee-
seen liittyvissä kysymyksissä 
ja suunnittelussa. 

Hevostalousraken-
nuksen suunnittelussa 
huomioitavaa 

1. RAKENNUSTEN SIJOIT-
TAMINEN SEKÄ LUPA- JA 
ILMOITUSMENETTELY
Säädellään kuntien maankäy-
tön ohjauksella ja kaavoituksel-
la. Ympäristö- ja rakennuslu-
pamenettelyllä sekä tervey-
densuojelulain mukaisella 
ilmoitusmenette lyllä.
2. HEVONEN JA SEN ASET-
TAMAT VAATIMUKSET 
RAKENNUSYMPÄRISTÖSSÄ
Talliolosuhteiden oltava ter-
veellisiä ja turvallisia, tärkeää 
mm. hevosen hengittämä talli-
ilma ja rakenneratkaisut. He-
vosen rakenteelliset ja ulkoiset 
ominaisuudet määrääviä teki-
jöitä rakenneratkaisuissa.
3. RAKENNUKSET JA 
MUUT TILAT, RAKEN-
TEET SEKÄ KÄYTETTÄVÄT 
MATERIAALIT 
Huomioitava rakennuksen ra-
kenteet, materiaalit, tilantar-
peet sekä paloturvallisuusasi-
at. Tärkeätä yleinen puhtaus 
ja siisteys sekä laitteistojen 
ja -järjestelmien puhtaus ja 
kunto. Talli-ilmassa huomi-
oitavia seikkoja ovat lämpö-
tila, kosteus, ilmanvaihto ja 
ilman epäpuhtaudet. Rehujen 
ja kuivikkeiden laatuun sekä 
varastointiin panostettava, 
huomioitava mm. mitä, min-
kälaisia, missä varastoidaan, 
käsittelytavat, jne. Varastotilat 
suositeltavaa rakentaa tarpei-
den ja vaatimusten mukaan, 
huomioiden kuitenkin laajen-
nustarpeet. Hevosen välineille 
ja tarvikkeille on suositeltavaa 
rakentaa tallirakennuksen yh-
teyteen myös huoltotilat sekä 

erillinen pesu- ja kuivaustila, 
pesutila voi toimia mahdol-
lisesti hevosten ja välineiden 
yhteiskäyttöisenä pesutilana. 
Sosiaali- ja taukotilat tallira-
kennuksessa tuovat lisäviihty-
vyyttä hevosten hoitotyöhön, 
tarpeeseen vaikuttavat tallin 
koko ja käyttötarkoitus. Muut 
tilat tarvittaessa huomioitava 
tallirakennusta suunnitelta-
essa: mm. hevosen erillinen 
pesupaikka, eläinlääkärin toi-
menpidetila, erillispilttuut, 
yms.
4.TARHAT JA 
ULKOILUALUEET
Tarhojen sekä ulkoilualueiden 
sijaintiin ja maasto-olosuhtei-
siin kiinnitettävä huomiota. 
Aitarakenteet sekä aitaukset 
rakennettava turvallisesti ja 
tarhattavien hevosten mitoi-
tukseen soveltuviksi. Ulkotar-
han pohja- ja pintarakenteet 
oltava turvallisia ja tarkoituk-
seen soveltuvia sekä tarhan 
myöhempiaikainen hoito- ja 
kunnostamismahdollisuus on 
myös huomioitava. Tarhoihin 
varattava riittävästi tilaa, tar-
vittaessa rakennettava sääsuo-
jia sekä niiden rakenteisiin ja 
materiaaleihin on kiinnitet-
tävä huomiota. Tarhoja ja ul-
koilualueita rakennettaessa 
otettava huomioon ympäris-
tö ja ympäristökuormitusten 
vähentäminen.
5. TALLIN LANTAHUOLTO 
JA LANTALAT
Lantalan sijoittamisessa huo-
mioitava ympäristönäkökoh-
dat, -säädökset sekä -ohjeet. 
Lantalan ohjemitoitus: 12 kk 
aikana kertynyt lanta ja ulko-
tarhoista kerätty lantaseos on 
mahduttava lantalaan. Lanta-
lan rakenteet tehtävä säädöksiä 

Rakennuttajana 
maatalous-
rakentamisessa

Timo Korpela
Rakennusinsinööri

Rakentamisen onnistumi-
sella on monenlaista vai-
kutusta elämäämme. Ym-
päristöön sopiva rakennus 
tuo viihtyvyysarvoa, jolla 
on vaikutusta välillisesti 
esimerkiksi työssä jaksa-
miseemme. Onnistunees-
sa rakennushankkeessa on 
toiminnalliset vaatimukset 
huomioitu ja työ sujuu.

Välitön vaikutus onnis-
tuneella rakennushank-
keella on kustannusten 
hallintaan. Kun rahat riit-
tävät, niin myös työ mais-
tuu. Kaikissa rakentamis-
ta vaativissa kohteissa on 
samat perustehtävät jotka 
täytyy tehdä ja hallita. 
ProAgria tarjoaa suunnit-
telu ja rakennuttamispal-
veluja maatila-asiakkaille 
tavarantoimittajiin sitou-
tumattomasti. Etsimme 
tapauskohtaisesti kullekin 
sopivimman ja taloudel-
lisimman vaihtoehdon 
toiminnallisesti ja raken-
teellisesti sekä myös jous-
tavimman tavan rakentaa. 
Suunnittelemme itse tai 
vaihtoehtoisesti hankim-
me suunnitelmat yhteis-
työkumppaneiltamme. 

Mikäli olette jo hankki-
neet suunnitelmat voim-
me myös siinä tapauk-
sessa suorittaa hankkeen 
kilpailutuksen. Kilpailu-
tamme puolestanne tava-
rantoimittajat ja vertai-
lemme hinnan ja laadun 
yhdessä katsomallamme 
painotuksella. Päätökset 
tekee aina rakentaja itse, 
mutta päätöksen teon hel-
pottamiseksi tuotamme 
tarpeellisen materiaalin.  
Voimme myös valvoa 
maksuliikennettä ja suo-
rittaa työmaavalvonnan 
ja johtaa tarvittavat työ-
maakokoukset. Olemme 
tätä palvelua tarjonneet 
muutamia vuosia ja koke-
muksesta tiedämme, että 
säästöt ovat todella suuria 
ja lisäksi oma aika on mah-
dollista käyttää tilan muu-
hun kehittämiseen. 
LISÄTIETOJA: Timo 
Korpela 040 596 4032, 
timo.korpela@proagria.fi

silloin, kun se on mahdollista.  
Jos kalustoa on saatavana ja 
peltoa mihin lietteen levittää, 
näin voidaan pienentää vuo-
tuisia sakokaivojen tyhjennys-
kustannuksia. 

Sakokaivoon sekoitetaan 
5-12 kiloa sammutettua kalk-
kia likavesikuutiota kohden  
ja annetaan vaikuttaa noin 2 
tuntia, niin että likavesien pH-
lukemaksi saadaan 12. 

Maasuodattamo tai 
imeyttämö
Maasuodattomo tai maahani-
meyttämö vaatii hyvin läpäi-
sevän maalajin, eikä sovellu 
pohjavesi- tai vesistöalueen 
lähelle. Se myös vaatii tontilta 
tilaa. Rakentamiskustannukset 
ovat 2500 - 4000 euroa, yllä-
pitokustannukset vuosittain 
sakokaivojen tyhjennykset.

Pienpuhdistamo
Pienpuhdistamot ovat eri val-
mistajilla valmiita niin sanot-
tuja talopaketteja erilaisille 
kiinteistöille. Ne vaativat pie-
nen tilan ja sähköliittymämah-
dollisuuden. Rakentamiskus-
tannukset ovat 4000 – 8000 eu-
roa, ylläpitokuluja vuosittain 
noin 200 – 500 euroa, sisältä-
en sakokaivojen tyhjennykset, 
lisäksi kemikaalien, sähkö- ja 
huoltokulut vuosittain.

Pumppaamo
Pumppaamo-ratkaisulla voi-
daan siirtää jätevedet muun 
muassa kunnalliseen ver-
kostoon pumppauksella. Se 
soveltuu hyvin esimerkiksi 
useamman talouden likavesi-
en siirtämiseen. Vapaalla vir-
tauksella yhdistetään likave-
det samaan kokoomakaivoon, 
josta ne pumpataan yhteiseen 
puhdistamoon tai kunnalli-
seen viemäriverkostoon. Yh-
dellä pumppaamolla on hintaa 
noin 3000 euroa, jolla voidaan 
siirtää likavesiä jopa yli ki-
lonmetrin matkan. Edullinen 
ratkaisu yhdistää jätevesien 
käsittelyt useamman talouden 

osalta samaan puhdistamon 
toimintaan.

Umpisäiliö
Umpisäiliö kokoaa kaikki li-
kavedet tai erottelee mustat ja 
harmaat vedet erilleen. Mustat 
vedet siirtyvät umpisäiliöön 
ja harmaat vedet maaperäkä-
sittelyyn. Yleensä umpisäi-
liöratkaisu on mahdollinen 
rakentaa uudisrakentamisen 
yhteydessä, se vaatii säännöl-
lisen tyhjennyksen. 

Ekovessa
Erilaiset ekovessat ovat eri-
laisia kompostoivia, erotin-
yksiköllä toimivia (nesteet 
– kiinteät aineet),  niin sano-
tusti sähköisesti polttavia, ul-
kona olevia kuivakäymälöitä ( 
puucee).

Ennen 
käsittelyratkaisua 
varmistettavaa

Useassa kunnassa on tehty 
ennakkokysely haja-asutusalu-
een viemäriverkoston tarpeel-
lisuudesta, jolla on määritelty 
kunnallisen jätevesiviemäri-
verkoston rakentamisaikatau-
lusta. Kun lähdet tekemään 
jätevesien käsittelyratkaisua, 
tutustu kuntasi määräyksiin ja 
vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueisiin. Samalla saat tiedon 
siitä, olisiko sinulla mahdol-
lista saada avustusta omalle 
hankkeellesi tai ollaanko lähi-
alueelle rakentamassa viemä-
riverkostoa lähiaikoina.

Ennen kuin tekee laiteratkai-
sua, varmista laitteen soveltu-
vuus. Jos olet harkitsemassa 
jätevesien käsittelyn uusimis-
ta, mieti myös naapuruston 
kanssa yhteistä puhdistamoa. 
Näin saat kustannuksia lasket-
tua, kun on useampia liitty-
miä jakamassa kustannuksia, 
mitoituksessa hieman isompi 
laitteen puhdistusteho riittää 
useallekin taloudelle. Myös 
yhteishankkeille on mahdol-
lista saada avustusta.

LISÄTIETOJA: Juha Laakso 
040 526 4930, 
juha.laakso@proagria.fi
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Koulutuspäivät

Lokakuussa 2009
 

1.10. Eläinkuljettajakoulutus, 
ilmoittautumiset 25.9. mennessä
8.10. Naudan-, lampaan- ja sianlihaa luo-
mulihamarkkinoille, Ulla-Maija Leskinen 
040 504 5591
20.10. Turvallinen lihanautojen käsittely 
ja hoito, 1. päivä,  Urpu Tanner 040 184 
8166
21.10. alkaen Top Management - Joh-
tamiskoulutus maitotiloille, Jalasjärvi 
(viisi jaksoa 21.10., 27.10., 4.11., 11.11., 
18.11.). Ilmoittautumiset 9.10. mennessä.
26.10. Viljamarkkinaseminaari

Marraskuussa 2009

4.11. Kilpailukykyä maidontuotantoon: 
Toimintaympäristön tarkastelu- ja enna-
kointitilaisuus - Teema: rahoitus, Seinäjoki 
(Kilpailukykyä maidontuotantoon -hanke)
17.11. Lihanautojen eläinaines ja terveys, 
Urpu Tanner 040 184 8166
19.11. Turvallinen eläinten käsittely ja hoi-
to, 2. päivä, Urpu Tanner 040 184 8166
26.11. Miten emolehmätilan kanssa luo-
muun? Ulla-Maija Leskinen 040 504 5591

Tilakoulutus

l Maatalousyrittäjän on mahdollista 
saada tilakohtaista koulutusta (asian-
tuntija tulee tilalle), kun on osallistunut 
hankkeen koulutukseen.

Ulkomaan opintomatkat 2009

6.-9.10. Emolehmätilallisten opintomatka 
Ranskaan *TÄYNNÄ*
11.-13.11. Opinto- ja messumatka ko-
nenäyttelyyn Saksaan (mm. Agritechnica-
messut), lisätietoja Henri Honkala 040 
827 7100 *PAIKKOJA VAPAANA*
24.-26.11. Maidontuottajien ja sikatilojen 
opintomatka Tanskaan *TÄYNNÄ*

Pienryhmäkoulutuksia 

Järjestetään  seuraavista teemoista. Toteutumi-
nen edellyttää kolmelta tilalta osallistumista.

Maitotiloille

l Oma lypsyrobotti tutuksi, merkkikoh-
tainen pienryhmäkoulutus navetassa, Sari 
Perälä 040 353 6634
l Tutustumiskäyntejä vasikka-, lypsy-, 
ruokinta- ja muuhun navettateknologiaan 
ja navetan toiminnallisuuteen, Johanna 
Mäntyharju 040 512 1901
l Rehuntuotannon suunnittelu maitoti-
loille, Sari Vallinhovi 0400 764 217
l Rehustuksen suunnittelu maitotiloille, 
Lea Puumala 044 714 3677 ja Arja Kujala 
040 759 8618
l Navetan toiminnallinen suunnitte-
lu investoiville tiloille ja navetan töiden 
järjestäminen, Johanna Mäntyharju 040 
512 1901
l Utareterveys ja maidon laatu, Sari 
Perälä 040 353 6634
l Panostetaan säilörehun laatuun,
Sari Vallinhovi 0400 764 217

Emolehmätiloille

27.10. Rakennearvostelu ja Hereford- 
rotu, järjestetään tilalla, Urpu Tanner 
040 184 8166

Tu l e  m u k a a n  j a  p ä i v i t ä  o s a a m i s t a s i !

Koulutukset ovat osa 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 

Maito-, SikaNauta- ja 
Vilja 5000 -hankkeita.

ILMOITTAUTUMINEN
KOULUTUKSIIN 06 416 3400
TAI koulutus.ep@proagria.fi

TARKEMPIA TIETOJA JA 
ILMOITTAUTUMINEN 
MYÖS OSOITTEESSA 
www.proagria.fi/ep

Sikatiloille

l lokakuussa Havaintoja sioista 2: Tii-
neytys ja tiineysaika
l lokakuun lopussa/marraskuun alussa 
Havaintoja sioista 3: Lihasikojen kasvatus
l Uusi Välikasvatus toimimaan -ryhmä, 
ilmoittautumiset Juha Peltokangas 0400 
264 448

Koulutuspäivän hinta on 20 euroa/hlö + alv, 
Etelä-Pohjanmaan  maakunnan alueen ulkopuo-
lisille 30 euroa/hlö + alv. 
Opintomatkat kustannusten mukaan.
Pienryhmäkoulutuksen hinta on 30  euroa/hlö 
+ alv., Etelä-Pohjanmaan  maakunnan alueen 
ulkopuolisille 45 euroa/hlö + alv. 
Tilakohtaisen koulutuksen hinta vaihtelee 
hankkeittain ja  aihealueittain 50–200 euroa 
euroa/tilakäynti.

Evijärven, Ilmajoen, Hirvijärven ja 
Härmän Seudun Osuusmeijerit

Turvallinen lihanautojen käsittely  
ja hoito 20.10. ja 19.11.

Viljamarkkinaseminaari 26.10. 
Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla

Miia Lenkkeri

Metsäperäkärrytilaus 
kannusti yrittäjyyteen

J L-Metals työllistää pari-
kymmentä työntekijää 
taantumasta huolimatta. 

Eikä töistä ole pulaa, päin-
vastoin. Yrityksen perusta-
ja Jouko Lammi uskaltautui 
vuonna 1997 yrittäjäksi, kun 
takakaskussa oli viisi metsä-
peräkärrytilausta. Yritys on 
vuosien saatossa suunnitel-
mallisesti jatkanut kasvuaan. 
Siitä kertovat omaa tarinaansa 
jo yrityksen 
toimitilojen 
kasvu. JL-
Metals aloitti 
toimintansa 
115 neliön 
tiloissa Jou-
ko Lammin 
kotit i lal la . 
E r i l a i s t e n 
rahoitusten 
myötävaikuttamana tilat ovat 
noista ajoista laajentuneet 
3000 neliöön. 

Matkan varrella meitä on ra-
hoituskuvioissa auttanut vuo-
sien saatossa hyväksi tutuksi 
tullut ProAgrian yritysneuvo-
ja, JL-Metalsin omistajat jouko 
Lammi ja Jussi Pihlajamäki 
kertovat.

Peräkärryistä 
asennuksille

Peräkärrytilauksesta siir-
ryimme aika pian teollisuu-
den puolelle tekemään muun 
muassa erilaisia asennuksia. 

Yrittäjät. Kuortanelaista JL-Metalsia luotsaavat Jussi Pihlaja-
mäki sekä Jouni Lammi. 

” Yrittäjäksi kun 
takataskussa 

oli viisi 
metsäperäkärry-

tilausta.”

Kari Kallioniemi
Yritysasiantuntija

Lopuillaan oleva taloustaan-
tuma on vaikuttanut jollain 
tavalla kaikkiin maakunnan 
yrityksiin. Myös pieniin ja 
alihankintaketjujen loppu-
päässä toimiviin. Mikä tämän 
taantuman merkitys lopulta 
tulee olemaan, jää nähtäväk-
si.  Ilmeistä kuitenkin on, et-
tä Etelä-Pohjanmaalla selvi-
tään kohtuullisin vaurioin, 
arvioi yritysneuvoja Kari 
Kallioniemi.  Perusteluna 
on maakunnan nojaaminen 
vahvaan elintarvikeklus-
teriin, joka on vähemmän 
herkkä suhdannevaikutuk-
sille kuin esim. metsäklus-
teri, jonka heilahtelut tun-
tuvat alihankintayrityksissä 
erityisesti  Itä-Suomessa, 
mutta osin  myös meillä 
ProAgrian perusyritysasi-
akkaan, maaseutuyrityksen 

Yritysanalyysi on maaseutuyrityksen stressitesti

asemaa helpottaa lisäksi usein 
se, että yritystoimintaa harjoi-
tetaan maatalouden ohessa: - 
Kaikki munat eivät ole samas-
sa korissa. 

Nyt, kun yrityksissä on vie-
lä melko rauhallista, on hyvä 
hetki pysähtyä analysoimaan 
sitä, missä nyt mennään: Mi-
hin suuntaan viiden viimeisen 
vuoden aikana on kehitytty, ja 
missä tarkalleen sanoen ollaan 
nyt.  Pelkkä rahoitustilanteen 
kiristyminen ei kerro koko to-
tuutta yrityksen taloudesta ja 
tilasta ja mahdollisuuksista, 
korostaa Kallioniemi. Yritys-
analyysi on ProAgrian yri-
tyspalveluiden palvelu, jolla 
analysoidaan perusteellisesti 
yrityksen viimeaikainen ke-
hitys ja nykytilanne. Lisäk-
si pohditaan tulevaisuuden 
mahdollisuudet nykytilan 
pohjalta. Analyysi pohjautuu 
pääosin tilinpäätöksen an-
tamaan tietoon, mutta tietoa 

Vuosien saatossa olemme 
laajentaneet toimintaamme 
siten, että valmistuksessa 
on vahvemmin omia tuot-
teita. Korkeat toimitilamme 
takaavat sen, että pystymme 
toimittamaan siiloja muun 
muassa rehuteollisuuden 
tarpeisiin. Yhä enemmän 
meiltä kysytään myös 
kaukolämpöputkia.

Kuortanelainen JL-Metals 
valmistaa 
pääasias-
sa teräsra-
kenteita, 
säi l iöi tä 
ja siiloja 
sekä tekee 
er i lais ia 
a s e n -
nustöitä. 
Yritys va-

littiin Kuortaneen vuoden 
yritykseksi vuonna 2007. 
Jouko Lammin kotitilal-
ta startannut yritys toimii 
edelleen perustajansa koti-
tilan mailla. 

Usko tulevaisuuteen on 
JL-Metalsin yrittäjillä luja. 
Matkassa eteenpäin heitä 
tukee parhaillaankin Pro-
Agrian yritysneuvoja. 

peilataan myös mm. tuo-
tantoon. Yrityksen omaa 
asemaa kilpailijoihin verrat-
tuna valaisee omien tunnus-
lukujen vertailu toimialan 
keskimääräisiin.

Yritys voi toki tehdä ana-
lyysin itsekin, mutta var-
sin usein se jää riittävässä 
laajuudessa ajan puutteen 
vuoksi tekemättä. Analyy-
sin tekoa vaikeuttaa myös se, 
että tilinpäätöksen antama 
informaatio ei kaikilta osin 
aina tavoita yrittäjää.  - Etelä-
Pohjalaiset yrittäjät ovat  hy-
vin taitavia organisoimaan 
ja saamaan aikaan tuotantoa 
kustannustehokkaasti. Pape-
reiden ja numeroiden pyöri-
tys ovat vieraampia asioita. 
Siksi  aika ajoin ulkopuo-
lisen asiantuntijan  kanssa 
käyty neuvonpito ja työsken-
tely puoltaa paikkaansa. 

Lisätietoja: Kari Kallioniemi 
0400 267484, kari.kallionie-
mi@proagria.fi
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KATSE MAISEMAAN!KATSE MAISEMAAN!

Riikka Asunmaa
Maisemasuunnittelija

T u levan kesän 
piharemontin 
suunnittelu kan-
nattaa aloittaa 
syksyllä, kun ku-

lunut kesä on vielä muistissa. 
Lumettoman maan aikaan kan-
nattaa kirjata havaitut puutteet 
ja toiveet ylös tulevaa kesä-
kautta varten. Ammattilaisen 
suunnittelu- ja rakentamisapu 
kannattaa varata hyvissä ajoin 
ennen kevättä. Säiden viile-
tessä on myös hyvä pohjustaa 
uusia istutusalueita kevättä 
varten valmiiksi.

Kärsimätön rakentaja istut-
taa pihansa heti täyteen kas-
veja, joita joutuu jo muutaman 
vuoden kuluttua poistamaan 
tai siirtämään. Maltillisemmin 
rakentaessa säästää sekä vaivaa 
että rahaa. Uusi pihapiiri alkaa 
kukoistamaan keskimäärin vii-
den vuoden kuluttua sen pe-
rustamisesta. Siihen mennessä 
puut ja pensaat ovat kasvaneet 
korkeutta jo hyvän matkaa ja 
istutusvälit ovat täyttyneet. 
Nuo ensimmäiset viisi vuotta 
ovatkin uudessa pihapiiris-
sä yleensä työläitä ja kalliita 
vuosia, sillä merkittävimmät 
pohjustustyöt ja taimihankin-
nat tehdään silloin. Pihasuun-
nitelma maksaa vain keski-
määrin kymmenesosan pihan 
rakentamiskustannuksista.

Piharemonttia kohti 
talvella
Puutarha ei ole koskaan täysin 
valmis. Kaikki mieltä askarrut-
tavat asiat kannattaa kirjoittaa 
ylös paperille ja miettiä missä 
järjestyksessä voisi ne korjata. 

Puutarhapäiväkirjan pitämi-
nen voi olla suureksi avuksi 

NYT ON 
Suunnittelun Aika

tulevan kesän pihatöitä suun-
nitellessa. Pihan hoitotyöt ja 
niiden ajoitus on helpompi 
hallita, kun on olemassa jon-
kinlainen runko. Työsuunni-
telman avulla on helpompi 
muistaa, mitä on syksyllä kyl-
vänyt minnekin ja mitä peren-
noja mistäkin löytyy. 

Oman puutarhan inventoin-
ti voi olla muutenkin tarpeen, 
jos esimerkiksi haluaa pitää 
kirjaa kasvilajeista ja niiden 
lukumäärästä. Puutarhan kal-
kitus ja lannoitus on syytä lait-
taa muistiin kevättä varten. 

Myös säävaihtelut vaikutta-
vat sadon määrään ja kukin-
taan. Mikäli kesällä on teh-
nyt havaintoja muun muassa 
kukkimattomista perennoista, 
voi miettiä onko syy ollut ke-
sän säissä vai onko aika jakaa 
juurakot keväällä tai tehdä 
maanparannustoimenpiteitä. 

Villiintymään päässyt puu-
tarha tarjoaa enemmän haastet-
ta. Leikkausta kaipaavat kasvit 
on hyvä merkitä muistiin ke-
vättä varten, jotta lehdettömät 
oksat muistaa leikata keväällä 
ajoissa ennen silmujen puh-
keamista. Myös puiden lei-
kattavat, kuivahtaneet oksat 

VINKKI
Syksyn lehdet 
hyötykäyttöön
 
Syksyn värikkäät lehdet 
kannattaa kerätä tontilla 
hyötykäyttöön. Puista ja 
pensaista varisseet lehdet 
voi jättää kasvien juurel-
le katteeksi, jossa ne ha-
joavat vähitellen lisäten 
maan humuspitoisuutta 
ja vapauttaen ravinteita. 

Katekerros tasaa myös 
lämpötilavaihteluita ja 
vähentää maan routaan-
tumista. Lehtikate pitää 
maan pitkään kosteana ja 
estää maata liettymästä 
sateilla. Katekerros estää 
myös rikkaruohojen kas-
vun. 

erottuvat terveistä helposti 
kesäasussaan. 

Suunnittele etukäteen, 
ajoita oikein
Hyvin tehty työsuunnitelma 
on puoliksi tehty. Puutarhan 
perustamistyöt kuten kaivu-
työt ja rakenteiden ja pinnoit-
teiden tekeminen onnistuu 
sulan maan aikaan, varhai-
sesta keväästä syksymyöhään. 
Sen sijaan nurmikon kylvö on 
suositeltavaa tehdä kevätke-
sällä tai alkusyksystä, jolloin 
kosteus on luonnostaan pa-
ras mahdollinen siementen 
itämiseksi. Uusien istutusten 
tekeminen riippuu taimityy-
pistä. Paljasjuuristen taimien 
istutusaika on kasvien ollessa 
lepotilassa, joko syksyllä tai 
aikaisin keväällä. Astiataimia 
voi istuttaa aina kun maa ei 
ole roudassa. Perennojen jaka-
minen tehdään loppukesällä 
kukkiville varhain keväällä 
ja alkukesällä kukkiville al-
kusyksystä. Maalaustyöt on 
hyvä ajoittaa kevääseen, kun 
ilmankosteus on alhainen ja 
lämpötila alkaa nousta.

Riikka Asunmaa
Maisemasuunnittelija

M aanviljelijä on 
tärkeä luon-
non hoitaja. 
Ruoantuotan-

non ohella viljely ylläpitää 
luonnon monimuotoisuutta 
ja kylämaisemaa. Neljännes 
maamme luonnonvaraisis-
ta kasveista ja eläimistä elää 
maatalousympäristössä. Maa-
seutumaisema vaatii erityis-
tä huomiota ja yleensä myös 
käytännön hoitotoimenpiteitä, 
jotta se säilyttäisi monimuo-
toisuutensa. Maiseman pieni-
piirteisyys lisää luonnon mo-
nimuotoisuutta, mutta aiheut-
taa kustannuksia viljelytöitä 
tehtäessä. Miten luonnon mo-
nimuotoisuus ja maatalouden 
tehostamistarve sitten voidaan 
sovittaa yhteen? Luonnonhoi-
dossa ei useinkaan tarvita isoja 
investointeja, vaan pieniä te-
koja, jotka säästävät esimer-
kiksi lintujen pesiä, suosivat 
pölyttäjiä pellon reunoilla, 
säilyttävät pientareiden niit-
tykasvit ja antavat suojaa ja 
ravintoa nisäkkäille. 

Ympäristötuen perustu-
ki sekä lisätoimenpiteistä ja 
erityistuista maksettavat tu-
et ovat valtion ja viljelijän 

Erityisympäristötukikohteet 
kartoitetaan nyt

keskinäiseen sopimukseen 
perustuvia korvauksia teh-
dystä työstä. Ympäristötuki-
järjestelmään sitoutuneet vil-
jelijät ovat tehneet luonnon 
monimuotoisuuskartoituksen 
omalla tilallaan. Tämä toi-
menpide kuuluu ympäristö-
tuen perustoimenpiteisiin ja 
on pakollinen. Ympäristötuen 
perustuki ja tilatuen täyden-
tävät ehdot varmistavat, että 
olemassa olevia monimuotoi-
suuskohteita ei epähuomiossa 
hävitetä. Erityistuki edellyttää, 
että tilan viljelymaisema kohe-
nee, luonnon kasvien ja eläin-
ten elinympäristöt paranevat 
ja monimuotoisuus lisääntyy. 
Leader -toimintatavan mu-
kaisia perinnebiotooppi- ja 
kosteikkosopimuksia voi ha-
kea nyt myös rekisteröitynyt 
yhdistys. 

Luonnon ja maiseman 
monimuotoisuus 
Pellon ja metsän reunat, 
rannat, pihat, niityt ja muu 
vaihtelu maisemassa lisäävät 
luonnon monimuotoisuutta. 
Maatalousympäristön luon-
non monimuotoisuus koostuu 
eläimistä, kasveista ja maape-
rästä. Metsien ja rantojen reu-
navyöhykkeet ja peltosaarek-
keet ovat tärkeitä eläinten 

lisääntymis- ja lepopaikkoja. 
Lajisto on monipuolisinta 
puoliavoimilla ja aurinkoisilla 
reunavyöhykkeillä. 

Perinnebiotoopit ovat pää-
osin erilaisia niittyjä tai puus-
toisia alueita kuten metsälai-
tumia ja hakamaita. Ne ovat 
lajistoltaan rikkaita perintei-
sen karjatalouden synnyttämiä 
eliöyhteisöjä. Myös maatilojen 
pihapiirit ovat luonnon moni-
muotoisuuden kannalta arvok-
kaita alueita. 

Suojavyöhykkeet 
Suojavyöhyke on peltoalueel-
le vesistön ja valtaojan varteen 
perustettava monivuotisen
kasvillisuuden peittämä hoi-
dettu alue, jota ei lannoiteta 
eikä ruiskuteta. Suojavyöhyk-
keet lisäävät monimuotoisuut-
ta, muodostavat ekologisia 

käytäviä ja edistävät riista- ja 
kalataloutta. Ne eivät saa sul-
kea avointa viljelymaisemaa, 
vaan elävöittävät sitä. 

Jos pelto viettää jyrkästi 
vesistöön, rantapenkat sortu-
vat, norot juoksevat tai tulva 
nousee pellolle, suojavyöhyke 
on tarpeen. Myös mutkittele-
ville, alaville rantapeltojen 
reunoille kannattaa perustaa 
suojavyöhyke, jollei sen hoi-
to muodostu liian työlääksi. 
Lohkon reunoja voidaan tällä 
tavoin suoristaa ja peltotyöt 
helpottuvat.

Kosteikot
Monivaikutteinen kosteikko 
sijaitsee maatalousvaltaisella 
alueella, jossa on peltoa vä-
hintään 20 % vesistön tai val-
taojan valuma-alueen pinta-
alasta. Kosteikot elvyttävät ja 

ylläpitävät vesiluonnon moni-
muotoisuutta, esimerkiksi mo-
nipuolista rantakasvillisuutta. 
Mutkittelevien jokiuomien 
tulvatasanteet, tulvapellot ja 
ojien ja purojen notkelmat voi-
vat sopia erityistukialueiksi.

Ladot ovat merkittäviä monimuotoisuuskohteita viljelymaisemassa.
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SIENISATOA SIENISATOA

OHJEITA SIENESTÄJÄLLE
- Poimi sienet kokonaisina sekä irrota ne maasta varovaisesti kiertämällä.
- Älä kerää sieniä sateella tai kun sienet ovat märkiä.
- Poimi sienet nuorina ja hyväkuntoisina.
- Poimi eri sienilajit erikseen
- Puhdista sieni poimintapaikalla toukista ja roskista –älä poista terveitä helttoja, 
pillejä ja piikkejä
- Perkaa ja käsittele sienet heti poimimisen jälkeen.
- Kerää sienet ilmavaan koriin tai astiaan, ei missään tapauksessa 
  muovipussiin tai –sankoon
- Poimi vain sieniä, jotka varmasti tunnet  

Anna-Liisa Saari
Kotitalous - ja yritysneuvoja

P yrittäessä muutta-
maan ruokavalio-
ta kevyempään ja 
terveellisempään 
suuntaan ovat 

sienet huomionarvoinen vaih-
toehto. Pieni rasvojen ja hiili-
hydraattien määrä tekee sie-
nistä vähäenergiaista, kevyttä, 
kasviksia vastaavaa syötävää.

Ravinto-opillisesti parasta 
sienten koostumuksessa ovat 
valkuais- ja kivennäisaineet. 
Valkuaisaineiden laatuun 
vaikuttavat niiden rakenne-
aineina olevat aminohapot. 
Aminohappokoostumus vaih-
telee lajikohtaisesti, mutta 
se on useilla sienillä jopa lä-
hellä  eläinkunnan parhaita 
tuotteita.

Sienet ottavat kivennäisai-
neita tehokkaasti kasvualus-
tastaan. Luonnonoloissa kas-
vavat sienet saavat maasta 
kivennäisaineita, jotka usein 
pelloilla ja puutarhoissa ovat 
loppuun kulutettuja. Kiven-
näis- ja hivenaineista sienet 
sisältävät muun muaasa rau-
taa, sinkkiä, kuparia, kaliumia, 
mangaania ja seleeniä.

Tavallisimmat sienistä saa-
tavat vitamiinit ovat B-ryhmän 
vitamiinit, A-, ja D-vitamiini.

Sienten käyttö 
Vastapoimitut sienet ovat tuo-
retavaraa ja ne on puhdistetta-
va ja käsiteltävä mahdollisim-
man nopeasti poimimisen jäl-
keen. Useimmat sienilajit sopi-
vat sellaisinaan paistettaviksi, 

POIMI SIENI 
TALTEEN
- sienet ovat arvokasta ravintoa

muhennettaviksi, keittoihin ja 
niin edelleen. Ennen säilön-
tää tai ruoanvalmistusta esim. 
rouskut on kiehautettava, jol-
loin sienten entsyymitoiminta 
saadaan loppumaan ja niiden 
säilyvyys paranee. Samalla 
sienten kitkerät makuaineet 
liukenevat keitinveteen. 

Pakastaminen
Lähes kaikki sienet soveltuvat 
pakastettaviksi. Sienet keite-
tään kokoon omassa liemes-
sään ennen pakastamista, jol-
loin kuumennus lopettaa sien-
ten oman entsyymitoiminnan. 
Kokoon keitettäessä sienten 
tilavuus myös pienenee huo-
mattavasti. ja ne vievät vähän 
säilytystilaa.

Kuivaaminen
Kuivaaminen sopii melkein 
kaikille ruokasienillemme 
keittämistä tarvitsevia rous-
kuja lukuun ottamatta .Kun 
sieniä kuivataan, niistä py-
ritään poistamaan mahdolli-
simman paljon vettä. Tärkeät 
kivennäisaineet ja suurin osa 
vitamiineista säilyy, joten kui-
vaaminen on ravintoarvon 
kannalta paras säilöntätapa. 
Kuivaus onnistuu parhaiten 
tarkoitukseen kehitetyillä kui-
vureilla. Sienet puhdistetaan 
ja viipaloidaan ja pienet ohut-
maltoiset sienet voidaan jättää 
kokonaiseksi .Kuivauslämpö-
tila ei saa nousta yli 50 asteen. 
Sienet ovat riittävän kuivia, 
kun ne murtuvat rapsahtaen. 
Kuivatut sienet tulee säilyt-
tää ilmatiiviissä ja kannelli-
sissa lasi - tai muovitölkeissä 

mieluiten pimeässä.

Suolaaminen
Suolaaminen sopii erityisen 
hyvin kirpeille rouskuille. 
Keitetyt, huuhdotut ja valute-
tut sienet painellaan puhtaa-
seen säilöntäastiaan kerrok-
sittain suolan kanssa. Suolaa 
käytetään n.150 g sienikiloa 
kohti, mikäli säilytystilat ovat 
riittävän kylmät. Sienten pääl-
le asetetaan paino, jotta sienet 
pysyvät suolaveden peitossa. 
Sieniä on tarkkailtava myös 
säilytyksen ajan. Jos säilyk-
keen yläpinta  pääsee kuivu-
maan, päällimmäiset sienet 
voivat homehtua. Kuivumisen 
uhatessa voi lisätä suolaliuosta 
.Sieniä käytettäessä liika suola 
liotetaan pois.

Etikkasäilöntä
Etikkasäilöntään sopivat par-
haiten kovamaltoiset sienet 
.1 litraa esikäsiteltyjä sieniä 
kohden perusliemeksi vara-
taan 2 dl etikkaa, 4 dl vettä, 
2dl sokeria ja 1 tl suolaa. Mu-
kaan voi lisätä kasviksia esim. 
porkkanoita ja sipulia. liemen 
mausteeksi sopivat esim. val-
kopippuri, neilikka, laakerin-
lehti ja neilikka. Liemiainekset 
kiehautetaan kattilassa ja liemi 
kaadetaan lasipurkkiin ladot-
tujen sienten päälle. Säilyte-
tään kylmässä.

Sieniboston

3 dl maitoa tai 
  juuston heraa
100g margariinia
25 g  hiivaa
1   kananmuna
4dl grahamjauhoja
3 dl vehnäjauhoja

Täyte:
150 g esikäsiteltyjä 
  sieniä
50 g sipulia tai 
  purjoa
  mustapippuria  
  valkopippuria  
  timjamia  
  oreganoa
2-3 rkl juustoraastetta

Sienikääryle

4 rkl voita
1dl vehnäjauhoja
4 dl maitoa
5  munaa ja suolaa

Voi ja jauhot 
kiehautetaan, siihen 
lisätään maito ja 
jäähdytetään. Vatkataan 
munat joukkoon ja 
lisätään suola. Paistetaan 
leivinpaperin päällä 
kääretortun tapaan.

Täyte:

½ l tatteja
1 rkl voita
  sipulia
½ dl lihalientä
½ dl kermaa
  valkopippuria
  vähän jauhoja

Sienet ruskistetaan.
Lisätään sipuli, jauhot, 
kerma ja lihaliemi. 
Maustetaan. 
Täyte levitetään levylle, 
kääritään rullalle.
 
Tarjotaan lämpimänä.

Liota hiiva kädenlämpöiseen 
nesteeseen, sekoita muna 
joukkoon.

Alusta pehmeä taikina ja 
lisää joukkoon rasva.

Anna taikinan kohota.

Kaaviloi taikina levyksi. 

Valmista täyte hienontamalla 
sienet ja sipuli hienoksi ja 
mausta.

Levitä täyte taikinalevylle ja 
ripottele pinnalle 
juustoraaste. 

Kääri levy rullalle, leikkaa 
n. 3 cm:n paloiksi ja 
asettele palat pystyyn 
leivinpaperilla vuorattuun 
matalaan 
vuokaan. 

Anna nousta hetki 
lämpimässä. 

Voitele munalla ja 
ripottele juustoraastetta 
päälle.

Paista 225 asteessa 
n.20-25 min.

Kehnäsieni. Tämä erinomainen ruokasieni kasvaa sammaleisissa kangasmetsissä.Lakki on ruskeankeltainen, säteittäisryppyinen, 
aluksi munanmuotoinen, sitten kelllomainen ja vanhemmiten laakea. Lakin huipulla on helmenhohtoista väriä. Jalan yläosassa 
on sormusmainen, hauras rengas. Älä sekoita tätä seitikkeihin.
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TAULUKOTTUKIASIAT

                            

7)     4) 
Sonni-

palkkio/
uuhi-

palkkio

7)  1) Emo-
lehmien 

tuotanto-
palkkio

7)   3)  
Raskaiden 
nautojen 

tuki/ eläin

poh-joinen 
tuki €/
eläin-

yksikkö

poh-joinen 
tuki €/ eläin-

yksikkö

11)    Pohj. 
tuki/ eläin

11)   Pohj. 
tuki/ eläin

 10)   pohj. 
teuraseläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet

Tukialue C1 C2 C1 C2 C1-C2 eläin eläinyks. 
Sonni yli 6 kk 4) 157 30 414 422 248 253 emolehmä, emoleh-

mähieho yli 2 v
1

Emolehmä/ -hieho   1)  113 300 300 300 300 emolehmähieho 8 kk 
- alle 24 kk

0,6

Lehmä sonnit 2 v ja yli 1
Teurashieho 30 269 sonnit 6 kk-alle 2 v 0,6
Hieho maid.tuotant. Uuhet 0,15
Vasikka Maitovuohet (kutut) 0,48
Uuhi 14 390 398 59 60 Karjut 0,7
Kuttu  2) 317 325 152 156 Emakot 0,7
Siitostammat (myös ponitammat)  8) 249 249 249 249 Kanat 0,013
Suomenhevonen (pl. siitostammat)  8) 249 249 212 212 Broilerit 0,0053
Muut 1-3 v.muut  hevoset ja ponit 8) 249 249 149 149 broileriemot 0,025

Hanhi-, ankka- ja 
kalkkunaemot 

0,026

C1 C2 Sorsa- ja fasaaniemot 0,013
Maito 7,9 8,6 senttiä/kg Hevoset yli 6kk

(sisältää v. 2009 maksettavan ns. jälkitilin 0.3 senttiä/kg ) - siitostammat 
(myös ponitammat)

1

- suomenhevoset 0,85

- muut 1-3 v 0,6
Sika-siipikarjatuki C1 C2
Viitemääräyksiköt 1-146 276
yli 146 menevät yksiköt 205
Viitemääyksiköt 1-170 241
yli 170 menevät yksiköt 176

1) Tilatuen tuotantopalkkio euroa/eläin, lukumäärä lasketaan eläinrekisteristä ruokintapäivien perusteella, mukaan otetaan max 40 % hiehoja. Tuki 
max 200 euroa, taulukossa v. 2008 tuki, 2 ) Kutuilla oltava maidontuotantoa/ pidettävä kirjanpitoa päivittäin tuotoksesta. 3) Tilatuen raskaiden 
nautojen tuotantopalkkio yli 330 kg:n sonneille ja 210 kg:n hiehoille maksetaan  maximi 80 euroa/eläin, taulukossa v. 2008 tukitaso. 4) sonnipalkki-
oihin käytettävissä kiinteä kokonaissumma, joten tuki eläintä kohden laskee, jos sonnien määrä lisääntyy. 7) Tilakohtaisesti leikataan ennen maksua 
kaikista tilatuen pelto- ja eläintuista yhteensä 5000 euron ylittävästä summasta 7 %. 8)Hevosten oltava pääsääntöisesti rekisteröitynä  Hippoksen 
rekisteriin. Tuen ehtona 100 päivän pitoaika, joka alkaa 1.5. 10) hiehon teuraspaino yli 170 kg. 11)luvut  6-23 kk sonnia kohti, poikinutta  emoleh-
mää kohti.

Yksi eläinyksikkö=
223 teurastettua kalkkunaa
325 teurastettua hanhea
585 teurastettua ankkaa
1375 teurastettua tarhattua sorsaa ja fasaania
13 teurastettua lihasikaa
13 siitokseen myytyä nuorta emakkoa ja karjua

       

Kotieläintuet v. 2009 C1-C2 alueella Etelä-Pohjanmaan TE-keskus/Veikko Tuominen 3.9.2009

Kotieläintuet v.2009

Siat/siipikarja    

Kuluvan vuoden eläinyksiköihin perustuvaa sikojen ja siipikarjan tukea ei 
enää v. 2009 makseta. Maksetaan tuotannosta irrotettua tukea viitemäärän 
perusteella. Viitemäärä perustuu pääsääntöisesti vuoden 2007 kansallisen 
tuen sika/siipikarjan eläinyksiköihin, joissa on mukana eläinlajikohtainen 
muuntokerroin ja v. 2007 tukiyksikkökerroin. Viitemäärät vahvistetaan loka-
kuussa (tai marraskuussa, jos rakennusinvestointi ei valmis ennen 31.10.) 

Tuen saamisen ehtona on, että tila täyttää tänä vuonna lfa:n lisäosan kotieläin-
tilan edellytykset. Kotieläintilan edellytykset voi täyttää muillakin kansallisen 
tuen eläimillä kuin sika/siipikarjalla.
Tuotannosta irrotetun tuen saaminen ei  siis edellytä sika/siipikarjatuotantoa.

Veikko Tuominen
Ylitarkastaja
TE-Keskus

Nitraattiasetus, lannan 
levitys
- Lantaa saa levittää 14.10. 
asti. Jos maa on sula ja kuiva, 
niin voi levittää 15.11. asti.
- Lantaa ei saa levittää nurmen 
pintaan eikä syysviljan/öljy-
kasvin oraille 15.9. jälkeen. 
Syksyllä levitetty orgaani-
nen lannoite on mullattava 
tai kynnettävä vuorokauden 
kuluessa.
- syksy alkaa viljapelloilla 
sadonkorjuun jälkeen, nurmi-
pelloilla 15.9.
- multaukseen eivät käy la-
piorullaäes eikä ilman jyrsintä 
oleva suorakylvökone
- jos lanta sijoitetaan maan si-
sään, sitä ei tarvitse enää erik-
seen mullata
- syksyllä saa levittää enintään 
30 tn/ha kuivikelantaa, 20 tn/
ha naudan lietelantaa, 15 tn/
ha sian lietelantaa ja 10 tn/ha 
siipikarjan ja turkiseläinten 
lantaa

Ajankohtaista 
muistettavaa
Ympäristötuki ja 
lisätoimenpiteet
Ympäristötuen perustuessa ei 
ole lannanlevityksen suhteen 
erityisiä päivämääriä, vaan on 
noudatettava nitraattiasetuk-
sen määräaikoja. 
Lannan levitys kasvukaudella 
– lisätoimenpide:
- lantaa ei saa levittää 15.8. 
jälkeen, mutta perustettaessa 
syyskylvöjä voi levittää 10.9. 
asti.
Talviaikainen kasvipeitteisyys 
ja kevennetty muokkaus 
– lisätoimenpiteen ehtoja:
- 30 % tilan v. 2009 tukihake-
muksen ympäristötukikelpois-
ten lohkojen pinta-alasta olta-
va kasvukauden ulkopuolella 
2008-2010 kasvipeitteinen tai 
kevennetysti muokattu
- kynnettyjen lohkojen suoja-
kaistoja ja pientareita ei voi 
laskea kasvipeitteisyyteen
- syysviljalle/öljykasveille kyl-
vettyjä lohkoja ei voi laskea 
mukaan
- syksyllä hallintaan tullei-
ta/tulevia lohkoja voi las-
kea kasvipeitteisyyteen, 

edellyttäen etteivät ne ole 
täyttämässä edellisen haltijan 
kasvipeitteisyyttä

Luonnonhoitopellot ja 
kesannot
- luonnonhoitopeltoja ovat 
1-vuotiset riista- ja maisema-
luonnonhoitopellot sekä vä-
hintään 2-vuotiset nurmi- ja 
niittykasviluonnonhoitopellot
- kesantoja ovat viher-, sänki- 
ja avokesannot
- viherkesannot piti niittää 
1.9. mennessä
- myös avo- ja sänkikesannot 
on niitettävä, jos on rikka-
ruohojen leviämisvaara
- luonnonhoitopeltoja ei tar-
vitse niittää, mutta ne saa niit-
tää ja sadon saa korjata
- riistapellon sadon saa kor-
jata vain riistalle, sitä var-
ten on perustettava riistan 
ruokintapaikka 
- jos luonnonhoitopellot 
uhkaavat vesakoitua, ne on 
niitettävä 
- kaikilta kesannoilta saa tor-
jua rikkakasvit joko mekaani-
sesti tai kemiallisesti

luonnonhoitopelloilta ei saa 
torjua rikkakasveja mekaani-
sesti eikä kemiallisesti
- riista- ja maisemaluonnon-
hoitopellot saa muokata vasta 
ensi keväänä
- nurmi ja niittykasvi-luon-
nonhoitopellot ovat vähintään 
kaksivuotisia ja ne saa muoka-
ta/päättää vasta syksyllä 2010

Eläimistä luopuminen
- eläimistä luopumisesta il-
moitettava 10 päivän kulues-
sa kuntaan, jos tila sitoutunut 
kotieläintilaksi
- Jos eläimistä luovuttu 30.4. 
jälkeen, niin tälle vuodel-
le maksetaan vielä lfa-lisän 
kotieläinkorotus 
- Jos eläimistä luovuttu 2.9. 
jälkeen, niin ympäristötuki 
tälle vuodelle maksetaan koti-
eläintilan mukaan 

Pellon myynti tai 
vuokraus
- Tilatuki ja lfa/ja ymp-tuet 
mahdollistavat pellon myyn-
nin/vuokrauksen 16.6 alkaen, 
mutta tilatuki edellyttää, että 

pelto pysyy kuitenkin viljely-
kunnossa 31.12.2009 asti.
- Kansallinen tuki (pohjoinen 
ha- ja eläintuki, nuoren viljeli-
jän tuki, yleinen hehtaarituki 
C2-alueella) edellyttää, että 
hakijalla on vähintään kolme 
hehtaaria peltoa hallinnassaan 
kasvukauden ajan eli käytän-
nössä syyskuun loppuun. 

Tukioikeuksien siirto
- Tukioikeuksien omistuksen/
hallinnan on voinut siirtää 
16.6. jälkeen, mutta siirto tal-
lennetaan tukioikeusrekiste-
riin vasta 2010.
- Tukioikeuksien omistuksen 
voi siirtää vain viljelijälle. 
Suomessa hallinto katsoo, et-
tä tässä tapauksessa viljelijä 
on henkilö, joka siirtohetkellä 
hallitsee peltoa. Jos vuokralla 
olevan pelto myydään kolman-
nelle, jolla ei ole hallinnassaan 
muuta peltoa, niin vuokraso-
pimus pitää sopia katkeamaan 
välillä, jotta tukioikeuden 
omistus voidaan siirtää pellon 
uudelle omistajalle

EU-tukiuudistuksen 
kansalliset linjaukset   
eli terveystarkastuksen 
toimeenpano Suomessa

- Tuottajat ja valtio sopuun 
12.6.2009
- Perustuu EU:n maatalo-
usneuvoston marraskuussa 
2008 ns. terveystarkastuksen 
päätökseen mahdollisuudesta 
maksaa eräitä tuotantoon si-
dottuja tukia
- Esitys lähetetty heinäkuussa 
komissiolle
- Komission hyväksyntää odo-
tetaan vuoden loppuun men-
nessä. (Hyväksyntä ei ole mi-
kään läpihuutojuttu).

Päättyvä tiki Viimeinen 
voimassaolovuosi

Korvaava 
tukimuoto tulee

Energiakasvituki 2009 Ei

Sonnipalkkio 2009 Kyllä

Teurasnautojen tuotanto-
palkkio

2009 Ei (korvataan osin 
muissa tuissa)

Valkuaiskasvipalkkio 2010 Kyllä

Peltokasvien tuotantopalkkio 2010 Kyllä, mutta vain 
öljykasveille (ja valk)

Kuitupellavan ja -hampun 
jalostustuki

2011 Ei

Timotein siementuotannon 
tuki

2011 Kyllä

Tärkkelysperunan tuki (tasa-
usmaksu)

2011 Kyllä

PÄÄTTYVÄT TUKIJÄRJESTELMÄT

Tukimuoto Voimaan

Uuhipalkkio Jatkuu entisellään

Emolehmien tuotantopalkkio Jatkuu entisellään

Lypsylehmäpalkkio A-B 2010

Sonnien tuki 2010

Valkuais- ja öljykasvien tuotantopalkkio 2011

Syysviljat täyttämään kasvipeitteisyyttä 2011

Teuraskaritsojen laatupalkkio 2011

Tärkkelysperunan tuki 2012

Timotein siementuotannon lisäosa 2012-2016

UUDET TAI JATKUVAT TUKIMUODOT

Terveystarkastuksen toimeenpano, uudet tukimuodot

Tukityyppi    Käyttöönotto Tukialue   Tuen määrä (milj, eur)

Lypsylehmäpalkkio   2010  E-Suomi (A-B)  9,500

Emolehmien ja sonnien tuki  2010  Koko maa  36,655

Valkuais- ja öljykasvipalkkio  2011  Koko maa  6,500

Teuraskaritsojen laatupalkkio  2011  Koko maa  0,900

Tärkkelysperunan tuki   2012  Koko maa  3,500

Timotein lisäosa    2012  Koko maa 
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YHTEYSTIEDOTVÄLITILINPÄÄTÖS

Tuo kuitit ja Säästä! 

Toiseksi viimeinen hinta-
portaamme kirjanpidossa 
on 30.9.2009. Tuo kuittisi 
toimistollemme syyskuun 
loppuun mennessä ja säästä 
selvää rahaa! Muista myös 
välitilinpäätös!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Sanna Höykinpuro
ProAgria tilipalvelut
Kauppakatu 5
62900 Alajärvi
puh. 040 5542669
Seija Yli-hukkala
ProAgria tilipalvelut 
Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki
puh. 040 5802258

Sanna Höykinpuro
Talousagrologi

Mitä hyötyä 
välitilinpäätöksestä on?
Saat väliaikatietoa tilasi ve-
rotettavasta tuloksesta. Pystyt 
varautumaan paremmin veroi-
hin. Voit suunnitella järkevän 
ajankohdan esim. seuraavan 
vuoden lannoitteiden hankin-
nalle. Jopa lainojen lyhennyk-
siä voit miettiä poistojen suu-
ruuden mukaan.

Kenelle välitilin-
päätöksestä on hyötyä?
Varsinkin sellaisessa tapauk-
sessa välitilinpäätös kannat-
taa ehdottomasti tehdä, jos 
tietää tulopuolen muuttuneen 
merkittävästi edellisen vah-
vistetun verotuksen tuloihin 
verrattuna (vuonna 2009 vii-
meisin vahvistettu verotus on 
vuoden 2007 verotus).

 Ennakkoverot on nimittäin 
määrätty sen mukaan ja ne voi-
vat olla liian suuret tai liian 
pienet. Mitä isommasta tilasta 
on kyse, sen tärkeämpää on ol-
la perillä tilan talousasioista, 
koska rahasummat joista pu-
hutaan ovat aivan toista luok-
kaa kuin pienillä tiloilla. Jään-
nösverojen suuruus voi yllät-
tää, eikä niiden säästäminen 
seuraavana vuonna ole mikään 
mukava asia, varsinkaan jos 
sattuu tulemaan taloudellisesti 

huono vuosi. Myöskään turha 
verojen maksu ei ole järkevää, 
vaikka ne tulevaisuudessa saa-
kin takaisin.

Kuinka välitilinpäätös 
tehdään?
Tuo koko alkuvuoden kuitit ti-
litoimistolle. Varaa aika väliti-
linpäätökseen. Ennen välitilin-
päätökseen tuloa mieti, kuinka 
paljon tilalla suunnilleen ovat 
loppuvuoden pakolliset menot 
ja pakolliset tulot ja onko jo-
tain muutoksia tullut/tulossa 
tilan toimintaan. Noista lähtö-
kohdista voidaan sitten alkaa 
miettiä, pitäisikö verovuodelle 
saada vielä mieluummin lisää 
menoja vai tuloja ja mitä muu-
ta tuloksen suhteen voidaan 
tehdä, jotta saadaan verotuk-
sellisesti järkevä tulos. Myös 
tilan ulkopuolelta saadut tulot 
vaikuttavat verotukseen, joten 
niistä olisi hyvä olla tieto jo 
välitilinpäätöksen aikana.

Kuinka loppuvuodesta 
voi vielä vaikuttaa 
verotettavan tulon 
määrään?

Siirrä tulojasi tai menojasi 
sen mukaan kuin mahdollista. 
Pyydä menoille lisää maksu-
aikaa tai maksa ne etuajassa. 
Tulopuolella voit pyytää en-
nakkomaksua tai sitten siirtää 
ne seuraavalle vuodelle. Ko-
neissa käyttöönotto ratkaisee 

verovuoden, jolloin poistoja 
saa alkaa tekemään. Tasausva-
rauksen teko voidaan miettiä 
lopullisen tilinpäätöksen aika-
na, samoin tulojen jako puoli-
soiden kesken. Metsäpuolella 
verojen säätely vuosittain ei 
ole aivan niin tarpeellista, 
kuin maataloudessa, koska 
metsätalouden tuloista vero 
on aina 28 %, olivatpa tulot 
kuinka suuret tai pienet ta-
hansa. Tosin nyt verohuojen-
nusten aikana kannattaa olla 
tarkkana mille vuodelle rahat 
puun myynnistä tulevat, jotta 
verohyödyt saa irti parhaalla 
mahdollisella tavalla. Metsä-
talouden verotettavaa tuloa 
voidaan säädellä myös meno-
varauksella, jonka avulla mak-
settavaa veroa voidaan lykätä 
useampi vuosi eteenpäin.

Loppuvuoden 
taloussuunnittelu
Välitilinpäätöksen yhteydessä 
on hyvä hetki myös budjetoida 
loppuvuoden kassamenot ja 
tulot. Erityisesti vilja ja mai-
dontuotantotiloilla alentuneet 
tuottajahinnat edellyttävät tä-
nä vuonna tarkkaa harkintaa, 
mihin rahaa on varaa käyttää. 

Mitä tehdä jos välitilin-
päätös osoittaa, että 
mätkyjä tai palautuksia 
on tulossa runsaasti?

Jos tuloja tai menoja ei voida 

Maatilan talous on parin 
viime vuoden aikana vaih-
dellut ylös ja alas kuin 
vuoristoradalla. Viime vuo-
den alun hintapiikistä on 
jäljellä vain muisto ja taas 
on palattu alas vanhoihin 
totuttuihin lukemiin. 

Suuret vaihtelut tekevät 
talouden suunnittelun vai-
keaksi. Toisaalta vaihtelut 
korostavat suunnittelun 
tarvetta. Hyvänä vuonna pi-
täisi saada jotakin säästöön, 
jotta huonomman vuoden 
yli olisi helpompi mennä. 

Verotus on yksi osa maa-
tilan taloutta. Niinpä vero-
tustakin on tarpeen suun-
nitella. Hyvissä ajoin en-
nen vuodenvaihdetta tehty 
välitilinpäätös on siihen 
hyvä väline. Veroilmoitusta 

Välitilinpäätös säästää yllätyksiltä

Välitilinpäätös pähkinänkuoressa  
- Toim.joht. Antti Siljamäki  ...............................................................................0400 365 997
- Tiedottaja Miia Lenkkeri  .................................................................................0400 159 118
- Hankepäällikkö Marita Öhage  ........................................................................040 581 0772
- Ilmoittautumiset ja tuotetilaukset  ...................................................................040 706 3386

Pro Agria Kasvi, Sika- ja Siipikarjatilat
- Palvelupäällikkö Henri Honkala  ..................................................................... 040 827 7100

Viljatilat
- Kasvituotantoasiantuntija Väinö Jantunen  .......................................................0400 166 202
- Kasvituotantoagrologi Jouni Leppä  .................................................................0400 361 250
- Kasvituotantoagrologi Jari Mäkinen  ................................................................050 510 2795
- Kasvituotantoagrologi Pekka Tuomisto ...........................................................0400 891 889
- Kasvituotantoagrologi Katariina Vihlman  ........................................................040 582 6775

Sika- ja siipikarjatilat
- Talousagrologi Mika Mäenpää  ........................................................................040 528 7922
- Kasvituotantoagrologi Juha Mäkelä .................................................................0400 267 535
- Kotieläinneuvoja Juha Peltokangas  ..................................................................0400 264 448
- Kasvituotantoagrologi Marja-Leena Perälä  ......................................................0400 166 200
- Kotieläinagronomi Maija Yliaho ...................................................................... 040 529 0832

Peruna- ja erikoiskasvitilat
- Kasvituotantoagrologi luomutilat, Jari Luokkakallio  ........................................0400 297 235
- Kasvituotantoagrologi Markus Luoma .............................................................0400 180 071
- Kasvituotantoagrologi Anna-Kaisa Jaakkola  ....................................................040 525 0375
- Kasvituotantoasiantuntija Seppo Saari  ............................................................0400 350 425

Pro Agria Maito-, Lihanauta- ja Lammastilat
- Palvelupäällikkö, toim.joht.sij. Arja Talvilahti ...................................................0400 168 489

Lihanauta- ja Lammastilat
- Talousagrologi Kaija Ala-Luukko .....................................................................040 832 3521
- Kotieläinagrologi lammastilat, Milla Alanco .....................................................040 510 2795
- Kotieläinagrologi lihanautatilat, Ulpu Tanner ...................................................040 184 8166

Maakunnallinen maito
- Kotieläinasiantuntija luomutilat, Ulla-Maija Leskinen  ......................................040 504 5591
- Kotieläinasiantuntija Johanna Mäntyharju  .......................................................040 512 1901
- Kotieläinagrologi Sari Perälä  ...........................................................................040 353 6634
- Talousasiantuntija Erkki Riihikangas ................................................................0400 160 041
- Kotieläinagrologi Tiina Soisalo  ........................................................................040 502 5590
- Kasvituotantoagrologi Sari Vallinhovi  .............................................................0400 764 217

Itäinen maito (Järviseutu, Kuusiokunnat)
- Kotieläinagrologi Merja Ilomäki  ......................................................................040 702 3922
- Kotieläinagrologi Hannu Kivisaari  ...................................................................0400 798 580
- Kasvituotantoagrologi Janne Niemi  .................................................................0400 422 765
- Kotieläinagrologi Hannu Putula  ......................................................................040 510 5965
- Maitotilaneuvoja Johanna Sippola (Marika Kellokosken sijainen) .....................0400 159 802
- Kotieläinagrologi Saila Tuomi  .........................................................................0400 497 516

Eteläinen maito (Suupohja, Jalasjärvi, Kurikka, Ilmajoki)
- Kasvintuotantoagrologi Arja Kananoja  ...........................................................040 507 0475
- Maitotilaneuvoja Marketta Kivistö  ..................................................................0400 163 318
- Kotieläinagrologi Arja Kujala ...........................................................................040 759 8618
- Kotieläinagrologi Kirsi Mattila-Löppönen  ........................................................ 040594 5745
- Maitotilaneuvoja Kerttu Reuhkala ....................................................................040 513 3564
- Kotieläinagrologi Marja-Leena Saarenpää ........................................................040 540 4777
- Kotieläinagrologi Alli Tanner  ...........................................................................0400 184 146
- Kotieläinagrologi Auli Yli-Rahnasto  .................................................................040 526 2467

Pohjoinen maito (Kauhava, Kyrönmaa, Lapua, Seinäjoki)
- Kotieläinagrologi Seija Autio  ...........................................................................0400 720 956
- Maitotilaneuvoja Marianne Minni ....................................................................040 528 4582
- Kotieläinagrologi Teija Onkamo  ......................................................................040 481 3818
- Kotieläinagrologi Sami Sillanpää  .....................................................................040 521 2930

Pro Agria Rakennus-, Salaoja -ja Mittauspalvelut
- Palvelupäällikkö RI Timo Korpela ....................................................................040 596 4032
- RI Minna Peltola  .............................................................................................040 509 9928
- RI Markku Suomela  ........................................................................................040 524 5913
- Rkm. Erkki Yli-Kohtamäki  ...............................................................................0400 364 230
- RI Elina Tiinanen, Keski-Pohjanmaa  ................................................................040 560 9038
- Rak.mest Juha Laakso .....................................................................................040 526 4930
- Salaojatekn. Erkki Orrenmaa  ..........................................................................0400 367 127
- Salaojatekn. Heimo Pirttimäki .........................................................................0400 367 212
- Salaojatekn. Markku Keltto .............................................................................040 730 9820
- Agrol. Harri Niemelä .......................................................................................040 544 4510

Pro Agria Spv-, Tili- ja Yrityspalvelut
- Palvelupäällikkö Timo Pajula  ..........................................................................040 503 2650
- SPV-asiantuntija Unto Kangas .........................................................................040 766 7598
- Talousagronomi Samuli Lampinen ...................................................................040 526 0147
- Talousagrologi Sanna Höykinpuro (Tilipalvelut)  ..............................................040 554 2669
- Talousagrologi Seija Yli-Hukkala  ..................................................................... 040580 2258
- Yritysasiantuntija Kari Kallioniemi ....................................................................0400 267 384

Maa- ja kotitalousnaiset
- Toiminnanjohtaja Terhi Välisalo  ......................................................................0400 463 129
- Kotitalous- ja yritysneuvoja Asta Asunmaa ......................................................040 592 9226
- Kotitalous- ja yritysneuvoja Anna-Liisa Saari ....................................................0400 993 226
- Maisemasuunnittelija Riikka Asunmaa  ........................................................... 040 534 9337

TRAHTEERI
Elinkeinotalon Lounas- ja tilausravintola  ..........................................................(06) 4163 491

siirtää, voidaan miettiä esim. 
uuden tasausvarauksen tekoa 
tai edellisten vuosien tasaus-
varauksen tuloutusta. Huo-
noina vuosina tasausvarauk-
sia kannattaa tulouttaa, jos 
tulevina vuosina tiedossa ei 
ole investointeja, joihin niitä 
voisi purkaa. 

Tavoitteenahan on tasainen 
verotettava tulos vuosittain, 
jotta verorasitus olisi mahdol-
lisimman pieni. Tasausvara-
uksen tulouttamisessa täytyy 
kuitenkin muistaa, että veroi-
hin täytyy sitten löytyä maksu-
kykyä. Jos välitilinpäätös teh-
dään tarpeeksi ajoissa ja näyt-
tää siltä, että ennakkoveroja on 
maksettua aivan liian paljon, 
voidaan loppuvuoden mak-
settavat ennakkoverot pyytää 
poistettavaksi tai alennetta-
vaksi. Silloin saadaan nekin 
rahat käyttöön johonkin ”jär-
kevään”. Tämä kannattaa var-
sinkin silloin, jos rahatilanne 

on oikeasti tiukilla.
Jos taas ennakkoveroja on 

maksettu liian vähän, voidaan 
samoin pyytää ennakkoverojen 
korottamista. Myös ennakon 
täydennysmaksuja voidaan 
maksaa oma-aloitteisesti, jol-
loin voi säästyä ainakin osit-
tain jäännösveroon lisättävästä 
korosta. Verovuoden 2009 en-
nakon täydennysmaksuja voi 
maksaa korottomasti tammi-
kuun 2010 loppuun. Sen jäl-
keen, mutta ennen syyskuun 
loppua maksettu ennakkove-
ron täydennysmaksu pienen-
tää myös lopullista jäännösve-
roa ja sen korkoa.

laadittaessa vuodenvaihteen 
jälkeen ei verotukseen enää 
voi vaikuttaa muuten kuin 
poistoprosenttia säätämällä ja 
tasausvarauksella. 

Pitkässä juoksussa päästään 
pienimmällä verojen maksul-
la, kun verotettava tulo kehit-
tyy vuosien välillä mahdolli-
simman tasaisesti. Valtion ve-
rotuksen progressiivisuus kun 
haukkaa isommasta tulosta 
suhteessa vähän suuremman 
siivun kuin pienemmästä tu-
losta. Tämän vuoksi hyvän 
vuoden tuloksesta on edullis-
ta saada edes vähän siirrettyä 
verotettavaksi huonompana 
vuotena. 

Viime vuoden tulos oli var-
maankin useimmilla maati-
loilla parempi mitä kuluvan 
vuoden tuloksesta muodostuu. 

Tämän vuoden tulosta syövät 
alhaiset tuottajahinnat ja vii-
me kevään korkeat lannoittei-
den hinnat. Suurin pudotus 
on koettu vilja- ja maitotiloilla, 
sillä viljan hinnasta on sulanut 
puolet ja maidonkin hinnasta 
kolmannes. 

Kotieläintiloilla helpotus-
ta kustannuksiin tuo rehun 
halpeneminen. Myös tulevaa 
satoa varten hankittavat lan-
noitteet saa nyt selvästi hal-
vemmalla kuin viime syksy-
nä. Konekaupassakin näyttää 
hintataso selvästi alentuneen 
hiljenneen kaupankäynnin 
ansiosta. 

Loppuvuoden taloudenpi-
dossa oman mielenkiintoisen 
lisänsä tuo ruuan arvonlisä-
veron aleneminen kahteen-
toista prosenttiin nykyisestä 

seitsemästätoista. Veronmak-
suun tai tilan talouteen se ei 
toki pysyvästi vaikuta, mutta 
tilan rahaliikenteessä se silti 
tuntuu. Maito- ja viljatilien 
päällä oleva arvonlisäverotili-
tys vähän pienenee, joten näil-
lä tiloilla kassaan tulee vuo-
den lopulla vähän vähemmän 
rahaa. Toisaalta helpotusta tuo 
rehulaskuun sisältyvä arvon-
lisävero, joka tuntuu ennen 
kaikkea lihantuotantotiloilla. 

Läpikulkukeränä arvonlisä-
vero ei ole viljelijän lopullista 
kustannusta. Ensi helmikuun 
lopussa tilitettävään rahasum-
maan on syytä kuitenkin jo 
varautua. On ikävä yllätys, jos 
tilitystarve onkin paljon isom-
pi kuin mitä odotti. 

Välitilinpäätös edellyttää 
tulojen ja menojen kirjaamista 

asianmukaisesti verokirjan-
pitoon. Pelkästään lompakon 
paksuutta tunnustelemalla 
ei totuudenmukaista kuvaa 
maatalouden tuloksesta 
saa, sillä rahat ovat voineet 
mennä vähennyskelpoisten 
hankintojen sijasta vaikkapa 
yksityistalouden hankintoi-
hin, lainojen lyhennyksiin 
tai poistoina vähennettäviin 
investointeihin. Verotetta-
van tulon määrä voi yllät-
tää, vaikka lompakko pitkin 
vuotta onkin tuntunut kovin 
kevyeltä.

Kirjoittaja, Olavi Kuja-
Lipasti, on kurikkalainen 
sikafarmari sekä ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan hallituk-
sen puheenjohtaja.
 

Pro Agria Etelä-Pohjanmaa

KOMMENTTI

Koko Suomen 
konenäyttely Jyväskylässä 

KoneAgria 2009
huomisen valinnat

www.koneagria.fi

Aikuiset 15,- / väh. 15 hengen ryhmät 10,-/hlö
Ryhmälippujen ennakkomyynti: p. 010 273 1500

Osaava nainen 

Osaava nainen-messut jär-
jestetään taas Turussa. 

Lähde kanssamme messu-
matkalle lauantaina 24. 
lokakuuta 2009. 
Matkan järjestää Tuvan 
avain-hanke. 

Lisätietoja: Asta Asunmaa, 
040 592 9226, 
asta.asunmaa@proagria.fi




