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PÄÄKIRJOITUS  

PARI SANAA KANNESTA

Kevättä kohti

SANOTTUA

On aika valmistautua tulevaan kasvukauteen ja päivittää vilje-
lysuunnitelma ajan tasalle. Kylvöjä suunnitteleva joutuu jälleen 
kerran tarkoin pohtimaan, millaista satotasoa kannattaa tavoitella 
ja kuinka paljon viljelyyn panostaa, kun lannoitteiden hinnatkin 
ovat taas nousussa.  Lisäksi on syytä varmistaa, että syksyn sadol-
le on ostaja tiedossa. itua-lehden vinkit alkavalle kasvukaudelle 
löydät sivulta 4 alkaen.

”Tärkeää on kouluttaa myös harrastajia. Se hyödyttää ammatti-
laisiakin. Kun harrastaja ymmärtää ruokinnan, koulutuksen, val-
mennuksen, sopivien ja turvallisten puitteiden merkityksen, hän on 
valmiimpi käyttämään ammattilaisten palveluksia.”
 
HEKO-hankkeen kouluttaja Nanne Korpivaara itua 2/2010 s. 14

Valokuvaaja
Jarmo Vainionpää, puh. 040 569 5404, jarmo.vain@netikka.fi 
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Kulunutta talvea on runsaan lumentulon lisäksi värittänyt 
mediarummutus eläinten huonosta kohtelusta. Ensin olivat 
juuri sopivasti ennen joulua esillä siat ja myöhemmin tur-
kiseläimet. Myös hevosten kärsimyksistä uutisoitiin. Eläi-

naktivistit käyttävät mediaa taitavasti hyväkseen. Maatalouden piirissä 
toimivien pitäisi ottaa mallia ja käyttää mediaa tehokkaammin oikean tie-
don levittämiseen.

Kevään tukihakemuksia täytettäessä olisikin suotavaa, että mahdollisim-
man moni harkitsisi eläinten hyvinvointituen hakemista. Se osoittaisi, että 
olemme asian kanssa todella vakavissamme ja haluamme tehdä voitavam-
me eläintemme hyvinvoinnin parantamiseksi. Viranomaispuolen tulisi 
kuitenkin selventää ehtoja ja tarkastusten linjaa, jotta tiedämme mihin 
sitoudumme. Kunpa vain saisimme myös investointeihin ohjekustannusta 
laskettaessa otettavaksi huomioon kustannuksia lisäävät, mutta hyvinvoin-
tia parantavat rakentamisvaihtoehdot. 

Onneksi kevään tukihakurumbaan on saatavissa apua ProAgrian asiantun-
tijoilta. Useampi silmäpari näkee enemmän ja kanssamme sitoumuksien 
täyttämistä on varmistamassa ihmisiä, jotka tekevät sitä työkseen. Emme 
itse tilalla aina ole perillä siitä, mikä vaatimus liittyy mihinkin tukeen. Ei 
tarvitse tarkastuksen osuessa kohdalle kokea unettomia öitä. Sähköinen 
tukihakukin oli helppo ottaa käyttöön ammattilaisen avustamana.

Tarvitsemme tilalla erilaisia asiantuntijoita. En enää haluaisi palata aikaan, 
jolloin tilallamme kävi vain yksi neuvoja. Ihmiset kiinnittävät huomiota 
eri asioihin, ja mielestäni tiimi saa aikaan enemmän kuin yksilö. Uuden 
ihmisen tulo tilalle saa myös isäntäväen olemaan terävämpänä. Ehkä uusi 
asiantuntija osaa kyseenalaistaa sellaisia asioita, joita sekä tuttu neuvoja 
että isäntäväki ovat alkaneet pitää itsestäänselvyyksinä. Ei siis tarvita kuin 
rohkeutta puolin ja toisin kohdata uusi ihminen.
 
Huhtikuu tulee ennen kuin huomaammekaan ja myöhäisen kevään arvi-
oiden oikeaan osumisen näemme hyvin pian. Ennen kylvöjä on kuitenkin 
perehdyttävä vielä niihin kirjallisiin hommiin. Toivon kaikille papereiden 
kanssa äksääville kärsivällisyyttä ja sen jälkeen hyviä kylvökelejä ja oikeita 
kasvilajivalintoja, mitä ne sitten lienevätkään.

Merja Keisala, puheenjohtaja
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haasteellista. Opas on tarkoi-
tettu helpottamaan viljely-
suunnitelman laadinnassa.

Sekä viljelijä että maatalou-
sympäristö hyötyvät pelto-
alasta, joka on kasvipeitteinen 
koko vuoden. Pellon käytön 
erilaiset vaihtoehdot paran-
tavat peltomaan kasvukuntoa 
ja vähentävät ravinnekuormi-
tusta. Niiden avulla hoidetaan 
myös maaseutuympäristön 
luontoa ja suojellaan vesistöjä. 
Luonnonhoitopelloista hyöty-
vät erityisesti maatalousympä-
ristön linnut ja riistaeläimet. 
Vaihtoehtoiset pellon käytön 
muodot voivat olla myös talo-
udellisesti kannattavia. 

MITÄ KUULUU?

MITÄ KUULUU?

Mitä kuuluu 
Ritva Rinta-Pukka?

Mistä? Hirvijärven kylältä Jalasjärveltä.
Ura? Mustialan agrologi ja lypsykarjatilan 
emäntä.  Agrologiksi Seinäjoen maatalouspiirin 
maataloustoimistoon 1988. Matkan varrel-
la esittelijänä, yritystutkijana, tarkastajana, 
kehittämisyksikön päällikkönä, aluekehityspääl-
likkönä ja lopulta 1.3.2010 alkaen Maaseutu ja 
energiayksikön päällikkönä Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksessa.

ProAgria

E t e l ä - P o h j a n m a a n 
Maanviljelysseuran 
säätiö myönsi tämän-

vuotiset tunnustuspalkinnot 
Härmän Taonnalle ja Suupoh-
jan Perunalaaksolle. Palkinnot 
jaettiin ProAgria Etelä-Pohjan-
maan edustajiston kokouksen 
yhteydessä 1.2. Seinäjoella. 

Härmän Taonta Oy on 
maatilakytkentäinen vilje-
lijäperheen yhtiö, joka on 

Tunnustusta 
innovatiivisille pienyrityksille

tehnyt tarkoituksen mukaista 
piiloinnovatiivista tuotekehi-
tystä uusille asiakasryhmille: 
viikatteesta omakotiasujan 
ja mökkiläisen tarvekaluiksi. 
Yritys on edennyt käsityöstä 
”teolliseksi” tuotannoksi mal-
tillisin askelin ja kulut halli-
ten. Palkintoa olivat vastaanot-
tamassa yrittäjät Sisko ja Matti 
Puronvarsi. 

Suupohjan Perunalaak-
so Oy puolestaan on kym-
menen perunanviljelijän 

muodostama yhtiö Karijoella. 
Viljelyalaa on noin 500 ha ja 
yhtiö hoitaa koko tuotantoket-
jun aina viljelysuunnittelusta 
kauppakunnostukseen, pak-
kaukseen ja markkinointiin 
saakka. Viennin osuus on noin  
25 %.Perunalaakso on toimi-
nut jo 10 vuotta. Palkintoa 
olivat vastaanottamassa halli-
tuksen puheenjohtaja Raimo 
Yli-Hannula sekä markkinoin-
ti- ja kehityspäällikkö Antti 
Siljamäki. 

Uusi opas pellon käytön 
vaihtoehdoista
ProAgria

Sadontuotanto on edelleen 
tärkein pellon käytön muo-
to, mutta muitakin vaihto-
ehtoja on.  Juuri ilmestynyt 
Vaihtoehtoja pellon käyttöön 
-opas esittelee pellon käy-
tön eri vaihtoehtoja ja niihin 
liittyviä ehtoja ja tukitasoja. 
Oppaassa käydään läpi luon-
nonhoitopellot, kesannot ja 
viherlannoitusnurmet. Lisäksi 
oppaassa kerrotaan erityistuki-
sopimusvaihtoehtoihin kuulu-
vista ravinnekuormituksen 
tehostetusta vähentämisestä, 
suojavyöhykkeen perustami-
sesta ja hoidosta sekä luonnon 
ja maiseman monimuotoisuu-
den edistämisestä.

Vaihtoehtoja on runsaasti, 
joten sopivimman vaihto-
ehdon löytyminen voi olla 

Ritva Rinta-Pukka aloitti 1.3. Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen Maaseutu ja energiayksikön päällikkönä.

-  Tuntuu hyvältä palata juurilleen, takaisin niiden 
asioiden pariin, joita olen alun perin tässä talossa tehnyt. 
Viljelijäkontakteja olen kaivannut näiden maaseudun ke-
hitystyössä viettämieni vuosien aikana ja toivonkin, että 
jatkossa viljelijöiden kynnys ottaa yhteyttä olisi mahdol-
lisimman matala.
23 vuotta sitten agrologiopiskelija Ritva Rinta-Pukka 
kolkutti Sakari Ängeslevän ovea kysellen harjoitteli-
jan paikkaa. Nyt Rinta-Pukka jatkaa eläkkeelle jääneen 
Ängeslevän työtä nykyisen ELY-keskuksen Maaseutu ja 
energiayksikön päällikkönä. Väliin mahtuu lähes yhtä-
jaksoinen pesti samassa talossa alkaen maitokiintiöistä 
ja päätyen lopulta aluekehitystyöhön.

-   Mittava aluehallinnon uudistus ja uudet työtehtävät 
samanaikaisesti on kieltämättä haastava tilanne, juuri 
nyt on kohtuullisen työntäyteistä. Heti tämän haastatte-
lun jälkeen menen Sakarin kanssa perehtymään hänen 
työhuoneensa paperiarkistoihin, mistä mitäkin löytyy. 
Maaseutuohjelmavastaavan rooli siirtyy mukanani uu-
sien tehtävien ohelle. Olen ollut rahoituskauden alussa 
mukana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
man valtakunnallisessa valmisteluryhmässä ja lisäksi 
vastannut meidän alueellisen maaseudun kehittämis-
suunnitelman laadinnasta, joten ohjelmaan toteutukseen 
liittyvät asiat ovat vähän kuin omia asioita hoitaisi. 

-  Se että olen viihtynyt tässä talossa kaikki nämä 
vuodet johtuu pitkälti siitä, että aina on ollut tarjolla 
uusia haasteita ja laajempia asiakokonaisuuksia. Olen 
myös pitänyt niistä työtehtävistä, joita kulloinkin olen 
tehnyt. Tuskin näihin uusiin tehtäviinkään pääsee ihan 
heti kyllästymään, maailma muuttuu sen verran tiuhaan 
tahtiin. Viljelijän arki on Rinta-Pukalle omakohtaista 
arkipäivää.

-   Lehmiä olen lypsänyt viimeksi eilen ja maatalouden 
kirjanpito on työn alla. Jotenkin ne paperityöt tuppaavat 
jäämään minulle. Olemme mieheni kanssa vähän kuin 
”kahden maatilan loukussa”, oman kotitilani lisäksi 
viljelemme mieheni kotitilaa Laihialla. Toivon, että täs-
täkin hommasta vähän kylvölomaa saisi. Se on parasta 
virkatyöstä irrottautumista ja stressinpoistoa, kun istuu 
traktorin päällä lietettä ajamassa.

Vaihtoehtoja 
pellon käyttöön

M A A S E U T U V E R K O S T O N  E S I T E20092010

Opas on ilmainen ja sitä voi 
kysyä Maa- ja kotitalousnais-
ten maisemanhoidon neuvo-
jalta: Riikka Asunmaa 040 
5349 337, riikka.asunmaa@
proagria.fi

Palkitut. Vas. Antti Siljamäki, Raimo Yli-Hannula, Sisko Puronvarsi sekä Matti Puronvarsi.
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HAVAINTOLOHKOJEN TULOKSIA

Havaintolohkojen opetukset 
alkavalle kasvukaudelle
Anna-Kaisa Jaakkola
Kasvintuotantoagrologi

V il ja 5000- hank-
keen tavoite 
korkeammista 
sadoista ha-
vaintolohkoilla 

toteutui viime vuonna jäl-
leen erinomaisesti. Lohkojen 
kokonaispinta-alalta 46,97 ha 
saatiin satoa keskimäärin 5685 
kg/ha. Laadun osalta tuloksis-
sa peilattiin valtakunnallista 
linjaa: hehtolitrapainot sekä 
tuhannen jyvän painot olivat 
hyviä, mutta valkuainen jäi 
matalaksi. Ainoastaan Lappa-
järven Anniina-vehnä ylitti 
leipävehnältä vaaditun 12,5 
% tason. Seinäjoen Trapen ja 
Kauhajoen Amareton alhai-
nen valkuaisprosentti selittyy 
varmasti osaksi korkealla sato-
tasolla. Vaikka lannoituksessa 
huomioitiin korkeammat sato-
tavoitteet, ei kertalannoitukse-
na annettu typpi kuitenkaan 

riittänyt suuren sadon vuoksi 
enää lippulehtivaiheen jäl-
keen. Jaettu typpilannoitus oli-
si taannut typen riittävän saan-
nin myös jyväntäyttymisvai-
heessa ja näin ollen korkeam-
man valkuaispitoisuuden. 

Tärkkelysohralla tavoittee-
na oli kohtuullinen valkuais-
prosentti, sillä liian alhainen 
tai korkea pitoisuus laskee 
tärkkelyspitoisuutta. Ilma-
joen havaintolohkon Vilde-

ohra täytti Altian sopimuseh-
dot ja korkea tärkkelyspitoi-
suus (64,6) toi myös kuuden 
euron laatulisän. 

Lehtihivenlannoitetta ja 
täsmätorjuntaa
Kaikilla havaintolohkoilla 
on huolehdittu kalkitukses-
ta, joten pH-tasot ovat hyvät. 
Lähellä neutraalia olevat pH-
lukemat edesauttavat typen 
ja fosforin saatavuutta kasvin 
käyttöön, mutta toisaalta liian 
korkea pH aiheuttaa mangaa-
nin puutetta. Tämä asia tiedos-
tettiin jo viljelysuunnitelmaa 
tehtäessä ja niinpä lähes joka 
lohkolle ajettiin kasvinsuoje-
luruiskutusten yhteydessä jo-
ko Mn-kelaattia tai Multipleä. 
Lehtihivenlannoite on kus-
tannustehokas keino vähentää 
satotappioita. 

Kasvinsuojeluun panos-
tettiin havaintolohkoilla 

suunnitteluvaiheesta kasvu-
kauden loppuun saakka. Tilat 
jotka kylvivät lohkonsa tilan 
omalla siemenellä, huolehtivat 
tautitorjunnasta peittauksella. 
Rikka-aineiden valintaan vai-
kuttivat aiempien vuosien rik-
kakasvihavainnot. Usealla loh-
kolla päädyttiin tautiaineiden 
sekä korrensääteiden jaettuun 
käsittelyyn. Näin päästiin lä-
hemmäs oikea-aikaista käsit-
telyä ja ainemäärät pystyttiin 
säätämään sen hetken tarpeen 
mukaan.

Sadon käyttötarkoitus 
vaikuttaa suunnitteluun
Tulevan kasvukauden toimet 
pyörivät jo mielessä, ja kan-
nattavuus pistää miettimään 
kylvöjä entistä tarkemmin. 
Kylvöpäätöstä tehdessä on hy-
vä miettiä, mihin sato päätyy. 
Tehdäänkö sopimus teollisuu-
den kanssa, vai onko kenties 

naapurissa tarvetta viljalle? 
Lajikkeen valintaan ja lannoi-
tuksen suunnitteluun vaikut-
taa se, tuotetaanko esimerkiksi 
rehu- vai leipävehnää. Lajike-
kokeet kertovat osaltaan odo-
tettavissa olevasta tautipai-
neesta sekä korrenlujuudesta, 
ja näitä tietoja kannattaakin 
hyödyntää kasvinsuojelua 
suunniteltaessa. Viime vuo-
den lohkokirjanpidon merkin-
nät virkistävät muistia ongel-
marikkakasveista. Tilannetta 
on hyvä tarkkailla kylvöjen 
jälkeen, sillä hyvänä keväänä 
lannoitus ei ehkä riitäkään, 
vaan tarvitaan lisätyppeä. 

Hyvä suunnitelma, huo-
lellinen tarkkailu ja toiminta 
niiden mukaan parantavat 
merkittävästi onnistumisen 
mahdollisuutta. 

Havaintolohkot Pinta-ala Laji Lajike  pH N kg/ha  Valk %  Sato kg/ha

ALAVUS 5,85  Ohra  Vilde  7,0 97    5800
ILMAJOKI 3,29  Ohra  Vilde  6,7 100    5500
ISOKYRÖ 8,70  Kaura  Venla  7,3 108    5600
JALASJÄRVI 5,09  Ohra  Justina  6,3 108    4500
KAUHAJOKI 5,35  Vehnä  Amaretto 6,5 129  10,4  7300
LAIHIA  1,68  Ohra Barke  7,3 95  11,3  5150
LAPPAJÄRVI 2,25  Vehnä  Anniina  6,7 88  12,6  4150
LAPUA  2,57  Vehnä Aino  6,2 87  11,7  4200
SEINÄJOKI 4,19  Vehnä  Trappe  7,4 130  10,5  7550
TEUVA  8,00  Ohra Tocada  6,7 109  7100
       

Havaintolohkojen keskimää-
räinen satotaso nousi 5 685 
kiloon.

Jyvät laariin. Kylvöpäätöstä tehdessä on hyvä miettiä, mihin sato päätyy.

SUOMEN OLOIHIN
KUNNON KATTO
KOTIMAISILLA
ELEMENTEILLÄ

Termo Panels Oy
puh (03) 883 700
www.termopanels. 
18100 HEINOLA

KONESAUMAKATTO

VALMISTA  SISÄPINTAA  SAMALLA  VAIVALLA

KATTOELEMENTIT
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Ohjelmalla on mahdollista 
luoda myös aluekohtainen 
tilastollinen perunaryhmä ja 
vertailla oman tilan tuloksia 
muihin ilman, että yksittäinen 
tila tulee julki. Tilasto kertoo 
missä osioissa tilalla on on-
nistuttu ja missä voisi olla pa-
rannettavaa muiden tuloksiin 
nähden.

Maakunta on jaettu peruna-
tiimiläisten kesken toimialuei-
siin: Kauhavalla ja sen ympä-
ristökunnissa toimii Markus 
Luoma, tarvittaessa myös 
Katariina Vihlman. Suupoh-
ja ympäristöineen on Seppo 
Saaren ja Anna-Kaisa Jaakko-
lan toimialuetta. Huomaa että 
tiimiläiset palvelevat peruna-
tilojen ohella edelleen myös 
vilja- ja kotieläintiloja.
    
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Perunatiimi palveluksessasi - 
ota yhteyttä:
Markus Luoma 0400 180 071
Seppo Saari 0400 350 425
Anna-Kaisa Jaakkola 040 525 
0375
etunimi.sukunimi@proagria.fi

Perunatiimi palvelee uudella otteella

PERUNATIIMI

Anna-Kaisa Jaakkola
Kasvintuotantoagrologi

P r oAgria Etelä-
P o h j a n m a a n 
tuore Peruna-
tiimi palvelee 
maakunnan pe-

runanviljelijöitä uudella ot-
teella. Asiantuntijoiden tiivis 
keskinäinen yhteistyö vastaa 
paremmin erikoistuneiden 
viljelijöiden tarpeisiin, ja eri-
tyisesti talousasiat ovat entistä 
keskeisemmin esillä.

Perunatiimi hoitaa vilje-
lysuunnittelun, EU-tukiha-
kemukset, tilaneuvonnan, 
kasvustojen tarkkailun, sato-
arviot, Eviran teettämät kar-
toitusnäytteenotot sekä tilan 
itse tilaamat vientivalmius-
näytteenotot. Kaikki tiimiläi-
set ovat myös valtuutettuja 
siementarkastajia.

Vertaa tilasi tuloksia 
muiden saavutuksiin
Hyvä apuväline perunatilo-
jen talouden seurantaan on 
TalousWisu, jonka avulla voi-
daan tehdä A-, B- ja C-tason 
katelaskelmat tilakohtaisesti. 

Etelä-Pohjanmaa
www.proagria.fi/ep

MITTAUTA LIUKOINEN 
TYPPI AJOISSA

Liukoisen typen määrä maassa on selvitettävä ennen kevätlannoitusta, 
mikäli viljelijä on valinnut ympäristötuen lisätoimenpiteeksi typpilannoi-
tuksen tarkentamisen. ProAgria Etelä-Pohjanmaa suorittaa liukoisen 
typen määrityksiä pikamääritysmenetelmällä (Typpilaukku 2). Näytteitä 
analysoidaan Seinäjoella, Lapualla, Alajärvellä, Laihialla, Kauhajoella, 
Teuvalla ja Isojoella.

Varaa aika ennen kuin toimitat näytteet, tulokset ovat saatavissa 
vuorokauden kuluessa näytteiden toimituksesta. 

Analyysin hinta on 17,50 e/näyte + alv (sis. nitraatti- ja ammonium-
typen mittaukset).

AJANVARAUS JA ANALYYSIPAIKAT:

Seinäjoki: Elinkeinotalo, puh. 0400 297 245, Huhtalantie 2,  
 60220 Seinäjoki

Alajärvi:  Marja-Leena Perälä, puh. 0400 166 200
            Analyysiajat ja paikka: ma 3.5. ja ma 10.5. Kauppakatu 26,  
 Alajärvi 

Lapua:  Marja-Leena Perälä, puh. 0400 166 200, Pappilantie 10,  
 Tiistenjoki

Kauhajoki: Anna-Kaisa Jaakkola, puh. 040 525 0375
                Analyysiajat ja paikat: ma 3.5. Eepee Agrimarket  
 Kauhajoki, Lellavantie 5-7, Kauhajoki
 ke 5.5. K-Maatalous Kauhajoki, Savikyläntie 15,  
 Kauhajoki

Teuva:  Anna-Kaisa Jaakkola, puh. 040 525 0375
              Analyysiajat ja paikat: ke 28.4. 
 Eepee Agrimarket, Teuva. 
 Tarpeen mukaan: Porvarintie 32, Teuva

Laihia:  Anna-Kaisa Jaakkola, puh. 040 525 0375
              Analyysiaika ja paikka: ma 26.4. Maatalous-
 liike Puska Oy, Asematie 22, Laihia

Korpi-Tassin Pakkaamo 
Kurikka, puh. 050 371 4389

Tilanet Maatilapakkaamo Matti Santtila 
Jurva, puh. 0400 562 461

Tilapakkaamo Pekka Kujala 
Kauhava, puh. 050 564 9738

Maatilapakkaamo Alanen 
Kauhava, puh. 050 596 2911 (Matti),  
050 354 5672 (Minna)

Jussi Talvitie 
Lapua, puh. 040 506 1954

Järvisen Siemenpakkaamo 
Kari ja Vesa Järvinen, puh. 050 561 6686

Jari Lagerstedt 
Kauhava, puh. 0400 604 666

Jari Kortesoja 
Lapua, puh. 050 544 5352

Topparin maatilapakkaamo 
Reijo Toppari, puh. 06 434 2562

Luomu

Olavi Porrassalmi 
Jalasjärvi, puh. 040 510 7319 
www.saunalahti.fi/luomu2/

Pohjalaisisännille ja 
emännille soveltuvat 
Peltosiemenlajikkeet

Meiltä voit tilata:

Me Pohjalaisviljelijät  
kunnostamme ja pakkaamme  

SUOMALAISEN maidon voimalla myös

Tietoa lajikkeistamme meiltä  
ja PRO AGRIAN neuvojilta.
On viljelysuunnitelmien aika!

jp
s-

m
ai

no
s.fi

Perunatiimi palvelee. Vasemmalta Anna-Kaisa Jaakkola, Seppo Saari ja Markus Luoma.
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muun muassa kasvustojättees-
tä. Jos tauti infektoi siemenen, 
ongelma on vastassa seuraava-
na vuonna. Nokitaudit voivat 
alentaa satoa merkittävästi, ja 
muun muassa vehnällä peitta-
us on ollut yksi merkittävä te-
kijä, jonka ansiosta nokitaudit 
ovat pysyneet kurissa.

Muutamat peittausaineet 
myös vahvistavat kasvien juu-
ria, jolloin viljelyskasvien kui-
vuudenkestävyys ja sadontuot-
tokyky parantuvat. Erityisesti 
viime vuosien kuivina keväinä 
tästä on ollut hyötyä. Kannat-
taa muistaa, että peittaus on 
suhteellisen edullista: Kus-
tannus vaihtelee valmisteesta 
riippuen noin 7-12 euroa/ha. 
Tämä kustannus on pieni, kun 
se suhteutetaan peittauksella 
saavutettaviin etuihin.

Anna Perttu
Boreal Kasvinjalostus Oy

K a s vinjalostuk-
sen on luotetta-
vasti osoitettu 
lisäävän satota-
soja noin yhdel-

lä prosenttiyksiköllä vuosit-
tain. Jatkuvan lajikekehityksen 
myötä tämä hyöty kasvaa vuo-
si vuodelta kumulatiivisesti. 
Lisäksi jalostus parantaa lajik-
keiden laatuominaisuuksia se-
kä vähentää tuotannon riskejä 
kuten laatutappiota, talvehti-
misvaurioita ja satovahinkoja. 

Viljelijöille tämä tuoteke-
hitystyö näkyy uusina lajik-
keina, jotka tuovat säännön-
mukaisesti lisäetuja vanhem-
piin lajikkeisiin verrattuna. 
Uuden markkinoille tuota-
van lajikkeen on aina oltava 
parannus olemassa olevaan 
lajikevalikoimaan.

Hyöty näkyy viljelijän 
kukkarossa
Uusien lajikkeiden tuoma 
hyöty voidaan mitata suoraan 
euroissa korkeamman sadon 
kautta tai esimerkiksi parem-
man taudinkestävyyden myötä 
saatavina kustannussäästöinä. 

KYLVÖSIEMEN

Uudet lajikkeet tuovat lisäetua
Esimerkiksi Borealin monita-
hoisten ohrien satotasot ovat 
nousseet reilusti viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 
Ne ovat lähes 10 % satoisam-
pia vanhempiin lajikkeisiin 
verrattuna. Nykyisilläkin vil-
jan hinnoilla ja varovaisella 
4000 kilon hehtaarisadolla 
korkeamman satopotentiaalin 
lajike tuo lisätuottoa viljelijäl-
le noin 40 €/ha. 

Luja korsi tuo säästöjä
Myös uusien monitahoisten 
ohrien taudinkestävyys on 
entistä parempi. Valitsemalla 
taudinkestävän lajikkeen vil-
jelijä voi saavuttaa kustannus-
säästöä toiset 40 €/ha jokaiselta 
tautiruiskutuskerralta. Lisäksi 
korrenlujuus on jalostuksen 
kautta kehittynyt pitkin as-
kelin lujakortisempaan suun-
taan. Luja korsi tuo varmuutta 
viljelyyn, helpotusta puintiin 
sekä konkreettista säästöä sa-
don kuivatuskustannuksiin. 
Sadon laatuominaisuuksien 
osalta panostetaan monitahoi-
sen ohran jalostuksessa eri-
tyisesti jyväkoon ja tärkkelys-
pitoisuuden parantamiseen. 
Jalostustavoitteiden asetta-
mista ohjaavat loppukäyttäjän 

tarpeet. Tällöin viljelijällä on 
mahdollisuus saavuttaa hy-
välaatuinen sato ja laatuhin-
noittelun myötä sadolle hyvä 
tuotto. 

Viljelyn kannattavuuteen 

vaikuttavat niin vuosittaiset 
vaihtelut viljelyolosuhteissa 
kuin muutokset markkinati-
lanteissa ja -suhdanteissakin. 
Kaikissa tilanteissa menes-
tyksekkään viljelyn perustan 

Parempi siemen. Oikea lajikevalinta ja laadukas kylvösiemen luovat menestyksekkään viljelyn 
perustan.

Janne Laine
Bayer CropScience

V iime vuoden vil-
jasato oli hyvä-
laatuista. Tämä 
saattaa merkitä 
sitä, että siemen-

levintäisiä kasvitauteja voi olla 
hieman vähemmän ja viljojen 
itävyydet ovat siten parempia. 
Myös tulevana keväänä itä-
vyydet tulee kuitenkin ehdot-
tomasti tarkistaa ajoissa, sillä 
ilman mittausta siemenen laa-
dusta ei ole varmuutta ja kyl-
vötiheys voi jäädä vääräksi.
Vaikka edellisen vuoden vil-
jan laatu on ollut hyvä, viljan 
peittaamista ei silti kannata 
laiminlyödä. Tähän on monta 
syytä. Viljan peittaus nostaa 
yleensä satoa jopa usealla sa-
dalla kilolla/ha. Ilman lisä-
analyysejä viljelijän on lähes 
mahdotonta tietää, onko juu-
ri hänen siemeneränsä vapaa 

muodostavat käyttötarkoituk-
seen ja viljelyoloihimme so-
veltuva lajike sekä laadukas 
kylvösiemen.

Tarkista itävyys ja muista peittaus

siemenlevintäisistä taudeista 
kuten ohran virustaudista ja 
nokitaudeista. 

Nokitaudit kuriin
Peittaus antaa suojaa myös 
muita kuin siemenlevintäisiä 

Peitattu. Kylvösiemenen peittausta ei kannata laiminlyödä, sillä se antaa suojaa monia kasvi-
tauteja vastaan.

tauteja vastaan. Tällainen on 
esimerkiksi ohran verkkolaik-
ku, joka voi levitä tehokkaasti 
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KOKOVILJASÄILÖREHUN KASVINSUOJELU

Sari Vallinhovi
Kasvintuotantoagrologi
Väinö Jantunen
Kasvintuotantoasiantuntija

V il jojen korjuu 
kokoviljasäilö-
rehuksi on li-
sääntynyt viime 
vuosina nopeaa 

tahtia. Sadon käyttötapa tulee 
ottaa huomioon jo kasvinsuo-
jeluruiskutuksia suunnitelta-
essa, ettei vahingossa ruiskuta 
aineilla, joiden käyttö rehuksi 
korjattavaan kasvustoon on 
kielletty. Esimerkiksi klormek-
vattivalmisteiden (CCC, 5 C 
jne.), Sportakin ja Sumi Alphan 
käyttö on kielletty rehuksi kor-
jattaviin kasvustoihin. 

Viljojen kasvitautiaineilla 
on yleisesti käytössä 35 vuoro-
kauden varoaika, mutta myös 
muut mahdolliset käytön ra-
joitukset tulee huomioida. 
Yleensä kokoviljasäilörehuksi 
korjattavissa kasvustoissa ei 
tehdä kasvitautien torjuntaa 
ruiskuttamalla.

Valitse turvalliset 
valmisteet
Viljojen rikkakasviaineilla ei 
aina ole mainintaa varoajasta. 
Oletuksena on, että ruiskutuk-
sen jälkeen kasvusto puidaan 
aikaisintaan 60 vuorokauden 
kuluttua. MCPA-pohjaisten 
rikkakasviaineiden käyttö on 
jäämäriskien vuoksi kielletty 

Ruiskuta kokoviljasäilö-
rehukasvustot harkiten

rehuksi korjattavissa kasvus-
toissa. Turvallisinta on käyt-
tää nurmien ja kokoviljasäi-
lörehun rikkakasvitorjuntaan 
hyväksyttyjä valmisteita, joilla 
on selkeä varoaika. Näitä ovat 
esimerkiksi Express ja Ratio, 
sekä nurmikasvustoihin sopi-
vat Primus, Starane XL, Toma-
hawk, Gratil, Tandus ja Twin. 
Palkokasviseoksiin sopii Basa-
gran SG. Tarvittaessa lisätään 
kiinnite. 

Teetä kasvinsuojelu-
suunnitelma
Tarkista käyttörajoitukset, va-
roajat ja aineiden sopivuudet 
sekoituksiin kunkin torjunta-
aineen käyttöohjeista. Va-
roajalla tarkoitetaan tehdyn 
ruiskutuksen ja sadonkorjuun 

lAutio Seija, Kotieläinagrologi, 0400 720 956

lIlomäki Merja, Kotieläinagrologi, 040 702 3922

lJaakkola Anna-Kaisa, Kasvintuotantoagrologi, 040 525 0375

lJantunen Väinö, Kasvintuotantoasiantuntija, 0400 166 202

lKananoja Arja, Kotieläinagrologi, 040 5070 475

lKellokoski Marika, Kotieläinagrologi, 0400 835 842

lKivisaari Hannu, Kotieläinagrologi, 0400 798 580

lKraatari Vuokko, Kotieläinagrologi, 040 169 6557

lLeppä Jouni, Kasvintuotantoagrologi, 0400 361 250

lLeskinen Ulla Maija, Kotieläinagrologi, 040 504 5591

lLuokkakallio Jari, Kasvintuotantoagrologi, 0400 297 235

lLuoma Markus, Kasvintuotantoagrologi, 0400 180 071

lMattila-Löppönen Kirsi, Kotieläinagrologi, 040 594 5745

lMäkelä Juha, Kasvintuotantoagrologi 0400 267 535

lMäkinen Jari, Kasvintuotantoagrologi, 040 5102 795

lMäntyharju Johanna, Kotieläinagrologi, 040 5121 901

lNiemi Janne, Kasvintuotantoagrologi, 0400 422 765

lOnkamo Teija, Kotieläinagrologi, 040 481 3818  

lPeltokangas Juha, Kotieläinneuvoja 0400 264 448

lPerälä Marja-Leena, Kasvintuotantoagrologi, 0400 166 200

lPerälä Sari, Kotieläinagrologi, 040 353 6634

lSaari Seppo, Kasvintuotantoasiantuntija, 0400 350 425 

lSillanpää Sami, Kotieläinagrologi, 040 5212 930

lTanner Alli, Kotieläinagrologi, 0400 184 146

lTuomi Saila, Kotieläinagrologi, 0400 497 516

lTuomisto Pekka, Kasvintuotantoagrologi, 0400 891 889

lVallinhovi Sari, Kasvintuotantoagrologi, 0400 764 217

lVihlman Katariina, Kasvintuotantoagrologi, 040 5826 775

lYli-Rahnasto Auli, Kotieläinagrologi, 040 526 2467

Lisätietoja:

 lKasvi-, sika- ja siipikarjatilat,

     palvelupäällikkö Henri Honkala,

     040 827 7100

lMaito-, lihanauta- ja lammastilat, 

    palvelupäällikkö Arja Talvilahti,

    0400 168 489

lProAgria Etelä-Pohjanmaa 

    (06) 4163 400, www.proagria.fi/ep

Tilaa meiltä 
vi l jelysuunnittelu!

Vältä ruuhkaa ja t i laa heti
Koulutetut  as iantunt i jat  pa lve luk sessas i :

Etelä-Pohjanmaa

Turvallista torjuntaa. Käytä kokoviljasäilörehuksi korjattaville kasvustoille vain hyväksyttyjä 
valmisteita, joilla on selkeä varoaika.

välistä aikaa. ProAgria Etelä-
Pohjanmaan kasvintuotanto-
agrologit tekevät kasvinsuo-
jelusuunnitelmia, joissa rajoi-
tukset on huomioitu. Suunni-
telman pohjalta valmisteiden 
hankinta on helpompaa ja 
käyttö turvallisempaa.

Rajoitukset löydät myös Evi-
ran kasvinsuojeluainerekiste-
rin sivuilta: http://www.evira.
fi >kasvintuotanto ja rehut > 
kasvinsuojeluaineet.

Lisätietoja:
Väinö Jantunen 0400 166 202
Sari Vallinhovi 0400 764 217
etunimi.sukunimi@proagria.fi
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KASVUSTOKÄVELY VILJATILALLA

Katse 
kasvustoon
Väinö Jantunen
Kasvintuotantoasiantuntija

K asvustojen ke-
hityksen seu-
raaminen ja 
havaintojen pe-
rusteella tehtä-

vät ruiskutuspäätökset voivat 
olla joskus haastavia. Kasvu-
kauden alkupuolella yhdes-
sä viljelijän kanssa tehtävät 
lohkokierrokset ovat tulleet 
hyvin suosituiksi. Kasvusto-
jen arvioinnit, havainnot ja 
keskustelut päätöksien tueksi 
kasvintuotantoon erikoistu-
neen neuvojan kanssa on koet-
tu tarpeellisiksi.

Kasvustokäynnit ajoitetaan 
viljojen korrenkasvuvaihee-
seen, ennen viimeisiä kasvun-
sääde- ja tautiruiskutuksia. 
Käyntien aikana perehdytään 
kasvustojen havainnointiin 

Havaintoja. Kasvustojen kehityksen seuraaminen on haastavaa ja siksi siihen on hyvä perehtyä 
myös asiantuntijan opastuksella.

Teema: 
Maatilayrityksen 
hallittu kasvu

Lemettilän tila Haukivuo-
rella tuottaa erikoispihvili-
haa ja markkinoi sitä Beeffi 
Oy:n kautta. Tilaa on kaik-
kiaan noin 140 limousin-
rotuiselle emolehmälle ja 
120 teuraskasvatettavalle 
eläimelle. Kalle ja Hanne 
Mattila ovat kehittäneet 
tilaansa määrätietoisesti. 
Peltoala on laajentunut no-
peassa tahdissa noin 120 
hehtaariin, joista noin 80 
hehtaarilla tuotetaan säilö-
rehua korjuusopimuksilla. 
Laidunmaita on noin 60 
hehtaaria. Pellot ovat luo-
mulla. Lisäksi korjuusopi-
muksia on noin 100 ha.

Rakentamistahti on ollut 
myös vilkas. Vuonna 2007 
tilalle valmistui navetta 70 
emolehmälle ja erillinen 
loppukasvattamo 120 li-
hanaudalle. Maidossa ole-
vat emot on sijoitettu noin 
900 neliömetrin puuraken-
teiseen navettaan, jonka 
päädyssä on lämpöeristetty 
eläinten hoitotila ja toimis-
to. Rakennusten kustannus-
arvio oli hieman yli puoli 

Mikkelin Farmari -retkikohde
miljoonaa euroa.

Edullinen 
pihattoratkaisu 
emolehmille
Jaloittelutarhan toiseen pää-
hän valmistui viime vuoden 
lopulla ummessa oleville 
emolehmille tarkoitettu kaa-
rihalli. PVC-muovista valmis-
tettu 650 neliömetrin halli on 
ilmava. Sen teräsrunkoraken-
teet on pystytetty kaksi metriä 
korkeille betonielementeille. 
Rakennukset sijoitettiin jo 
alun alkaen siten, että eläin-
määrä pystytään kaksinker-
taistamaan lisätilaa rakenta-
malla. Kaikille eläinryhmille 
on omat jaloittelutarhansa, 
joiden väliin sijoittuu yhtei-
nen ruokintakatos. Seosrehu 
tehdään ja jaetaan ajettavalla 
Seko-seosrehuvaunulla. Ka-
nadasta ostettu PVC-halli on 
osoittautunut erittäin edulli-
seksi pihattoratkaisuksi. Sen 
hinta jäi paikalleen asennet-
tuna 160 000 euroon. Hintaan 
sisältyy kooltaan 20x15-met-
rinen avolantala ja 720 neliön 
jaloittelutarha.

Ruokinta perustuu säilö-
rehuun. Herkkuna lehmille 
annetaan luomuporkkanaa 

ja kiinankaalia. Kuivikkeina 
käytetään olkea ja turvetta, 
jotka levitetään joka toinen 
päivä paalisilppurilla. Lanta 
painautuu vinopohjalattialta 
kohti lantakäytävää, joka tyh-
jennetään traktorilla. 

Lemettilän tila 
Paikkakunta: 
Haukivuori, Lemettiläntie 36
Omistajat: 
Kalle ja Hanne Mattila
Lapset: Tyyne, 3 v ja Aino 1 v
Tilan koko 190 ha, josta peltoa 
85 ha 
Karjakoko: 110 emolehmää ja 
100 lihanautaa
Työntekijät: Yksi vakituinen   
 

ja ongelmien tunnistukseen. 
Eri kasveilta todetaan kasvu-
asteet, rikkakasvitorjunnan 
teho ja viljelytekniikan vai-
kutukset kasvustojen kuntoon 
sekä tunnistetaan mahdolliset 
tuholaisten, tautien ja hiven-
puutosten oireet.

Havainnot hyödyksi
Samalla käydään läpi lohko-
jen kasvinsuojelu, mietitään 
tehtävät kasvinsuojelutoimet 
ja niiden ajankohta. Viljatii-
millä on käytettävissä lehti-
vihreämittareita, joten lisä-
typen tarve saadaan mitattua 
samalla kertaa. Havainnot ja 
suositellut toimenpiteet kir-
jataan lohkoittain lomakkeel-
le, josta ne on myöhemmin 
helppo hyödyntää. Usein kas-
vustokäynnit on yhdistetty 
viljely- ja kasvinsuojelusuun-
nitelman kanssa edulliseksi 

neuvontapaketiksi.
Kasvustokäyntejä voidaan 

tehdä myös pienryhmissä, 
jossa vähintään kolmen lähi-
alueen tilan kanssa tehdään 

yhteinen lohkokierros ha-
lutuille lohkoille. Käyntejä 
tehdään myös nurmitiloille.
Viljatilojen kasvustokäyntejä 
voit varata ja kysyä lisätietoja 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
kasvintuotantoneuvojilta.
Väinö Jantunen 
0400 166 202
vaino.jantunen@proagria.fi

Nyt on aika suunnitella 
Farmari-näyttelyn retki. 
Kokoa oma retkiryhmäsi ja 
käy retkikohteessa ennen 
näyttelyä tai heti näytte-
lyn jälkeen! Lemettilän 
tila Haukivuorella tarjoaa 
runsaasti uutta tietoa niin 
rakentamisesta kuin pih-
vikarjan kasvattamisesta 
kiinnostuneille.

Hallittua kasvua. Kalle ja Hanne Mattila ovat erikoistu-
neet pihvilihan tuotantoon. Lemettilän tilan kahdessa 
navetassa käyskentelee satakunta limousin-rotuista emo-
lehmää. 

Suunnittele retkikohteesi
Farmari-näyttelyn järjestäjä 
ProAgria Etelä-Savo on valin-
nut jokaisesta näyttelyn nel-
jästä teemasta retkikohteita 
eri puolilta Etelä-Savon maa-
kuntaa. Retkikohteita on kaik-
kiaan 21. Niihin voi tutustua 
tarkemmin www.farmari.net 
–sivuilla kohdasta näyttely-
vieraat ja retkikohteet. 

Retkiryhmiä palvelee ret-
kiryhmävastaava Marja-
Liisa Hauvala 

marja-liisa.hauvala@
proagria.fi 
020 747 3564.
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KASVUSTOKÄVELY REHUNTUOTANTOTILALLA

Nurmitiimi jalkautuu 
kasvustokäynneille 

Maaseuturahasto

Etelä-Pohjanmaa

Seuraa ilmoitteluamme 
www.proagria.fi/ep

Tervetuloa
kasvukaudella 

Vilja 5000 -hankkeen 
havaintolohkoille 

pellonpiennartilaisuuksiin. 

Sari Vallinhovi 
Kasvintuotantoagrologi

H yvät ja tasai-
set nurmi-
k a s v u s t o t 
ovat edelly-
tys hyville 

ja laadukkaille rehusadoille.
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Nurmitiimi jalkautuu tulevana 
kesänä arvioimaan peltosi kas-
vukuntoa, rikkojen torjuntatar-
vetta sekä mittaamaan satota-
soa mittalautasen tai haarukan 
avulla. Samalla saat opastusta 
kasvilajien ja  –lajikkeiden 
valintaan sekä kasvustonäyt-
teiden ottoon. Käynnistä saat 
yhteenvedon ja toimenpide-
ehdotuksia, joita voit hyödyn-
tää seuraavan kesän viljelyä 
suunniteltaessa.

Hanketiloille edullisesti
Tavanomaista viljelyä harjoit-
tavilla tiloilla kasvustokäyntejä 
tekevät Sari Vallinhovi, Janne 
Niemi, Sami Sillanpää ja Arja 
Kujala. Lihanautatilojen tar-
peisiin paneutuvat tarkemmin 
Urpu Tanner ja Vuokko Kraata-
ri, luomutilojen ja palkokasvi-
en erityiskysymyksiin puoles-
taan Ulla-Maija Leskinen.

Jos olet osallistunut Mai-
to- tai SikaNauta –hankkeen 
koulutuksiin, saat kasvusto-
käynnin edulliseen 50 euron 
(+alv 22%) hintaan. Muille 
tiloille tuntihinnoittelu. Kas-
vustokäynnin ajoitus onnis-
tuu parhaiten, kun tilaat sen 
hyvissä ajoin. ProAgria jär-
jestää lisäksi nurmiaiheisia 
pellonpiennartilaisuuksia eri 
puolilla maakuntaa. Seuraa 
ilmoittelua – nämä tilaisuudet 

Haluatko oppia havainnoi-
maan kasvustojasi, tunnis-
tamaan eri ongelmia ja ke-
hittää tilasi kasvintuotantoa 
ja satotasoa? Nyt se on mah-
dollista toteuttaa edullisesti 
pienryhmätoiminnan avul-
la: Kokoa vähintään kolmen 
henkilön ryhmä ja tilaa 
kasvintuotannon neuvoja 
lohkokäynneille tulevaksi 
kesäksi. Saat käytännönlä-
heisiä ohjeita kasvustojen 
seurantaan ja vinkkejä kas-
vukauden aikaisiin toimen-
piteisiin, vain 50 € (+alv 
22%) / tila.

Lisätietoja:
Väinö Jantunen 
0400 166 202
vaino.jantunen@proagria.fi

Pienryhmässä 
oppia omilta 
lohkoilta

Juurinystyröitä. Apilan juurinystyröiden määrästä ja laadusta voi päätellä, kuinka tehokasta 
kasvuston typensidonta on.

Vahvempi kuin koskaan
Laajatehoisin peittausaine kaikille 
viljoille, torjuu kaikki merkittävät sie-
menlevintäiset sienitaudit ja homeet

•		Tehokkain	-	vahva	teho	tauteihin	
•		Suosituin	-	sen	luotettavuus	

tunnetaan
•		Saatavilla	sekä	helppokäyttöisenä	

nesteenä	että	jauheena
•		Vahvat	juuret	-	kasvit	ankkuroituvat	

tukevasti	maahan

Tutustu aina käyttöohjeeseen 
ja noudata sitä.

Keilaranta	12,	PL	73,	02151	
Espoo,	puh.	020	785	21
www.bayercropscience.fi	
www.bcsmobil.fi

Lisätietoja: www.suomenymparistopalvelu.fi
Suomen Ympäristöpalvelu Oy
Sammonkatu 8, 90570 Oulu

Puh. (08) 514 5600
fax. (08) 311 3029

HUOM:  Liukoinen typpi maasta 
 max 5 työpäivää.

UUTTA!
Perustutkimukseen

sisältyy rikki (S),

vaihtoehtoisesti

natrium (Na)

Viljavuus-
 tutkimukset 

Postitus 6,50 € (+ alv 22%) pakettikortilla tai asiakaspalautuksena.

MTK:n jäsenalennukset
Maatalouden tutkimukset -4%, Hivenravinne-
paketit (maa) -8%, Metsän neulasanalyysit -8%

tulevat yleensä hyvin lyhyellä 
varoitusajalla!

Kysy lisää tai tilaa 
kasvustokäynti:
Sari Vallinhovi 0400 764 217
Ulla Maija Leskinen 040 504 
5591 (luomutilat)
Urpu Tanner 040 1848166 
(lihanautatilat)
etunimi.sukunimi@proagria.fi



Juha Mäkelä
Kasvintuotantoagrologi 

T yökoneista ai-
heutuvien kus-
tannusten alen-
tamiseen on 
olemassa hyviä 

vaihtoehtoisia toimintamal-
leja. Urakoitsijan käyttö tai 
yhteiset koneet säästävät kus-
tannuksia, eikä työtehosta tai 
työn laadusta silti tarvitse tin-
kiä. Urakoitsijan käyttöä pide-
tään joskus kalliina ja epävar-
mana vaihtoehtona. Lyhyen 
kasvukauden takia sesonki 
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Urakointia vai koneyhteistyötä? 

KONEYHTEISTYÖ

on meillä varsin lyhyt, mikä 
rasittaa urakoitsijaa. Töitä on 
painettava taukoamatta, jotta 
kalliin koneen saa maksettua. 
Myös työmaiden etäisyys toi-
sistaan lisää kustannuksia ja 
ajankäyttöä. 

Esimerkiksi Saksassa pit-
kä kasvukausi antaa sikäläi-
sille urakoitsijoille työaikaa 
sekä keväällä että syksyllä. 
Myös urakoitsijoiden käytön 
yleisyys antaa tekijälle mah-
dollisuuden toimia hyvinkin 
pienellä alueella. Lyhyemmät 
kuljetukset työmaalta toisel-
le vähentävät kustannuksia 

ja vaikuttavat siten suoraan 
taksoihin. Urakointia suun-
nittelevan kannattaa ensin 
selvittää palvelun tarve ja teh-
dä sopimukset asiakkaiden 
kanssa. Tämä tuo varmuut-
ta molemmille osapuolille. 
Liikaa luvattu työ aiheuttaa 
ongelmia monella taholla ja 
ilman sopimusta ei voi olla 
sopimussakkojakaan. 

Yhteiset koneet ja 
pelisäännöt
Yhteiskoneiden hankintaa 
on joskus jopa tuettu sadon-
korjuukoneiden osalta. Ilman 
tukeakin se on varsin hyvä 
vaihtoehto, jos vain isännät 
pysyvät sovussa keskenään. 
Kevytrakenteisia yhden tilan 
ja yhden isännän kestäviä 

koneita alkaa olla vaikea löy-
tää. Ajatuksia ja vaihtoehtoja 
kannattaa nykyisten kustan-
nuspaineiden alla miettiä. 
Voisinko ulkoistaa jonkin työn 
vai alkaisinko urakoida vaik-
ka kasvinsuojeluruiskulla? 
Joillakin tiloilla saattaisi jopa 
olla mahdollisuuksia laajentaa 
toimintaansa pienimuotoisella 
urakoinnilla. Yhteisten konei-
den hankintaa voisi perustella 
myös sosiaalisen toiminnan 
lisääntymisellä!

Konekustannusten alentami-
sesta kertoi agronomi Erkki 
Holma ProAgria Etelä-Poh-
janmaan järjestämässä Sika-
tilan vilja- ja talouspäivässä 
Seinäjoella. 

Neljän 
tilan 
ruisku

N eljä tilaa hank-
ki yhteisen, 
21 metrin 

puomistolla varustetun 
3200-litraisen hinatta-
van ruiskun. Pinta-alaa 
tiloilla on yhteensä 450 
ha. Ruiskun hankinta te-
kee tilaa kohti noin 5-7 
tuhannen euron sijoi-
tuksen. Tuolla hinnalla 
oman ruiskun hankinta 
ei taida olla edes todel-
linen vaihtoehto. Lisäksi 
eteen tarvitaan vain yk-
si traktori ja kuljettaja. 
Tällä yhdistelmällä voi 
tarvittaessa ajaa vaikka 
kahdessa vuorossa.

Kolmen tilan 
traktori
Kolme eri tuotantosuun-
tiin kuuluvaa tilaa hank-
ki yhteisen traktorin. Se 
on kokoluokaltaan ja 
hinnaltaan sellainen, 
jota kukaan kolmesta ei 
olisi voinut järkevästi 
ostaa yksinään. 

Ratkaisu on osoittau-
tunut hyväksi ja toimi-
vaksi. Apuna tähän on 
tietysti yhteistyön kirjal-
liset säännöt.

 

Kylvökone. Kalliiden työkoneiden yhteiskäyttö tuo säästöjä, mutta yhteiset pelisäännöt on syytä sopia etukäteen.

Tutustu uuteen 
LÄHI-Turvatilaohjelmaan!

LÄHI-Turvatilaohjelma
1. Maatilan turvallisuuskansio
2. Sähköturvallisuudesta huolehtiminen
3. Alkusammutuskalusto
4. Farmarisäiliöiden kunnossapito
5. Pelastussuunnitelman laatiminen
6. Työterveyshuolto
7. Tulityökortti

Merkittäviä etuja
Mukaan tulevat tilat saavat 20 %:n alennuksen uuden Farmi-
maatilavakuutuksen maksuista, 
sekä muita LÄHI-Turvatila-asiakkuuden etuja.
 
Lisätietoja saat omalta Lähivakutuuksen maatalous-
asiantuntijaltasi, sekä verkkosivuilta www.lahivakuutus.fi 
ja www.farmit.fi

Kalkin verran parempi.
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ENERGIA

Henri Honkala
Palvelupäällikkö
Kasvi-, Sika-, ja Siipikarjatilat

P itkään valmistel-
tu maatilan ener-
giaohjelma on 
vihdoin käynnis-
tynyt. Sen tavoit-

teena on vähentää maatilojen 
energian kulutusta yhdeksällä 
prosentilla. Energiaohjelman 
työkaluna on energiasuunni-
telma, jonka avulla maatilan 
kokonaisenergiankulutus sel-
vitetään ja pilkotaan osiin. 
Energiankulutus käsittää kaik-
ki tilan energiavirrat, ei pel-
kästään sähköä.

Pelkkä energiankulutus 
kilowattitunteina ei kerro 

Energiaa ja sen säästöä

Maatiloilla ja maaseudulla 
on paljon mahdollisuuk-
sia uusiutuvan energian 
tuotantoon ja käyttöön. 
Myös maatilojen energia-
tehokkuudessa on paljon 
parantamisen varaa. Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaa 
tarjoaa uudentyyppis-
tä energiatietopalvelua, 
jossa maatilaryhmälle, 

Etelä-Pohjanmaa

KIINNOSTAAKO SINUA 
ENERGIANSÄÄSTÖ 

MAATILALLASI?
Ota yhteyttä ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
valtuutettuihin maatilan energiasuunnitelmien 
laatijoihin ja kysy lisää:

l Juha Mäkelä 0400 267 535
l Minna Peltola 040 509 9928
l Hanna Hemilä 0400 228 083
sähköposti: etunimi.sukunimi@proagria.fi

St1 Energiamarket Kauppakatu 28, 60100 SEINÄJOKI. Puh. 050 5288 259 

aurinkokeräimet
lämpöpumput

Thermia lämpöpumput!

Näyte:1

Näyte:2

Näyte:3

Näyte:4

Näyte:5

Näyte:6

5320034516
5320034718

5320034617

5320034415Näytteet kartalta 
paikantaen;
>  tulokset 
sähköisillä
VIPU-
viljavuus-
kartoilla!

www.viljavuuspalvelu.fi

Näyte:6

VIPU-VILJAVUUSKARTAT

Pohjakartta

Lohkorajat

Karttatasot

Näytteet

pH-kartta

Ca-kartta

P-kartta

K-kartta

Mg-kartta

S-kartta

B-kartta

Cu-kartta

Mn-kartta

Zn-kartta

www.viljavuuspalvelu.fi

Tutustu ja kokeile;
kartaltapaikannus

UUDET
TEEMAKARTAT

AVATTU!

TULOSLAARITILAUSLAARI
>  sähköinen 
tulosvarasto

>  sähköinen 
tilausjärjestelmä

Näytteet kartalta 

tilausjärjestelmä

paljonkaan, ja toisaalta suuri 
energian kokonaiskulutus ei 
automaattisesti ole huono asia. 
Siksi kulutus ilmoitetaan ha-
vainnollisessa ja vertailukel-
poisessa muodossa tuotettua 
yksikköä kohti, esimerkiksi 
kWh/ t viljaa tai kWh/ kg lihaa. 
Tuotanto on energiatehokasta, 
kun käytetyllä energiamäärällä 
tuotetaan paljon viljaa, lihaa tai 
maitoa. Energiasuunnitelma 
osoittaa kohteet, joissa tilan 
kannattaa tavoitella energian-
säästöä tai parempaa energia-
tehokkuutta. Suunnitelmassa 
ei puututa jatkotoimiin, mutta 
sen pohjalta niitä on helppo 
lähteä suunnittelemaan itse-
näisesti tai ProAgrian asian-
tuntijan kanssa.

Viljapohjaista 
bioetanolia? 
Selvitysmies Esa Härmälä jätti 
helmikuun alussa raporttinsa 
bioetanolin tuottamisesta Suo-
messa. Tätä juttua kirjoitetta-
essa mitään päätöksiä ei ole 
tullut, mutta raportin vastaan-
otto oli ristiriitainen. Viljapoh-
jaisessa bioetanolissa olisi nyt 
tilaisuus täyttää liikenteen uu-
siutuvan energian vaatimusta 
ja lisätä kotimaisen valkuaisen 
omavaraisuutta. Suomessakin 
olisi ehdottomasti oltava en-
simmäisen sukupolven bio-
etanolin tuotantoa. Jos jäämme 
odottamaan toisen ja jopa kol-
mannen sukupolven ratkaisu-
ja, jäämme auttamatta junasta.

Uutta energiaa maatilalle
maaseudun yrittäjäryhmälle, 
kylälle, kunnalle tai seutu-
kunnalle järjestetään erilaisia 
energiatilaisuuksia, näytöksiä 
sekä tutustumismatkoja tar-
peiden mukaan. Aiheena voi 
olla esimerkiksi energian käy-
tön tehostaminen, uusiutuvan 
energian tuotanto ja käyttö se-
kä uusiutuvien raaka-aineiden 
tuotantomahdollisuudet.

Uuden palvelun mahdol-
listaa Maatilojen ekotehok-
kuus -hanke, jonka tavoit-
teena on energiaomavarai-
nen maatila. 
Ota yhteyttä, mikäli 
energia-asiat kiinnostavat!
Jari Luokkakallio 
0400 297 235
jari.luokkakallio@
proagria.fi

Saarioinen tekee laadukasta ja hyvää valmista ruokaa suomalaiseen 
makuun. Käsittelemme lähes 20 miljoonaa kiloa kotimaista sian- ja 
naudanlihaa vuosittain. Tärkeimmät tuotteemme ovat lihalajitelmat, 
palalihat, kuluttajapakatut tuotteet, jauheliha sekä määräpainopihvit ja 
-leikkeet.

Tuottajat ovat TNS-gallupin tekemässä tuottajatyytyväi-
syystutkimuksessa arvioineet Saarioisten toiminnan 
paremmaksi kuin toimialalla keskimäärin. Kiitosta saivat 
erityisesti
• palvelun joustavuus 
• toiminnan sujuvuus 
• kilpailukykyiset tilityshinnat 
• hyvät asiamiehet ja
• teurastamon keskeinen sijainti.

Käytössämme on uusi teuraslinja ja nyt tarvitsemme lisää 
naudanlihaa tuotantoomme.

Ota yhteyttä asiamiehiimme
Markku Jaskari 0400 260 577        Oiva Latvala 0400 204 698
Aatos Kallio 0400 264 892            Mika Hakala 0400 017 200

SAARIOISTEN LIHANJALOSTUS OY
Suluntie 1, PL 2 
40351 Jyväskylä
Puh. (014) 333 7211
Faksi (014) 333 7155

 Saarioinen on suosittu
sopimuskumppani
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Harri Äijö
ProAgria Liha Osaamiskeskus

 

S ikojen hyvinvoin-
tiasiat ovat olleet 
j u l k i s u u d e s s a 
näyttävästi esillä. 
Asialla ovat olleet 

tahot, joiden tavoitteena on 
lopettaa sianlihan syönti ko-
konaan. Sikojen kasvatusolot 
ovat kuitenkin nousseet esille 
juuri ennen investointitukien 
suunniteltua avaamista. Maa- 
ja metsätalousministeriössä 

SIKALARAKENTAMINEN

Näköpiirissä 
uusia säädöksiä 
sikalasuunnitteluun

ollaan parhaillaan uudista-
massa eläinsuojelusäädöksiä. 
Myös sikalarakentamista kos-
kevaa asetusta tarkistetaan 
investointituen avaamista 
varten. Eläinsuojelusäädöksiä 
on aina noudatettava kaikessa 
sikalarakentamisessa, vaikka 
rakentamiseen ei investointi-
tukea saisikaan.

Enemmän tilaa 
lihasioille
Julkisuudessa on keskus-
teltu etenkin lihasikojen 

tarvitsemasta lattiapinta-alasta 
ja virikemateriaalin käytöstä. 
Normaalisti lihasiat teuraste-
taan noin 110-kiloisina. Tähän 
saakka lattiapinta-alaa on ryh-
mäkarsinassa pitänyt eläin-
suojelusäädösten mukaan olla 
vähintään 0,65m   jokaista 85-
110 -kiloista lihasikaa kohti. 
Suunnittelussa on kuitenkin 
viime aikoina käytetty noin 
0,9 m  / lihasika. Tällaisissa si-
kaloissa eivät säädöksiin mah-
dollisesti tulevat muutokset,  
1m2 / 85-110 -kiloinen sika  ja 
1,20m  /110-kiloa ylittävä si-
ka, aiheuta suuria muutoksia 
suunnitteluun. Samaan karsi-
naan vain laitetaan vähemmän 
sikoja ja tyhjennysstrategia 
suunnitellaan uudelleen si-
ten, ettei uusia mahdollisesti 
käyttöön tulevia pinta-alavaa-
timuksia aliteta. Markkinoilla 
on karsinamalleja, joissa viri-
kemateriaalin anto on helppoa 
ja lannanpoisto toimii virike-
materiaalista huolimatta.

Emakoille enemmän 
kiinteää lattiaa
Emakkosikalassa mahdolliset 
uudet säännöt luovat enem-
män haastetta, pääasiassa por-
simiskarsinaa ja joutilasosas-
toa ajatellen. Porsituskarsinas-
sa tullee voimaan säädös, että 
karsinassa tulee olla vähintään 
50% kiinteää tai sellaista lat-
tiaa, jossa on reikiä enintään 
10% (viemäröity lattia). Tä-
män toteuttamiseen on kaksi 
vaihtoehtoa: Tanskalaisten 
suosimassa puoliritiläratkai-
sussa sääntö täyttyy helposti 
eikä virike- ja tonkimisma-
teriaalien käyttökään ole on-
gelma. Kokoritiläratkaisussa 
vaatimus saadaan täytettyä, 
kun käytetään esimerkiksi 
porsaiden lämpölevyjä ema-
kon molemmilla puolilla sekä 
viemäröityä ritilää emakon al-
la ja lämpölevyjen ympärillä. 
Näin saadaan laittaa karsinan 
kulmat ja ruokintakaukalon 
alusta ritilälle. Virikemateri-
aalin käyttö kokoritilälattialla 
on aina haaste lannanpoiston 
osalta. Käytännössä ongelma 
on ratkaistu paperisilpulla 
tai vaikkapa pahvilaatikoilla. 
Myös muita mahdollisia rat-
kaisuja testaillaan.

Ryhmäkarsina 
vaihtoehto joutilaille
Joutilasosastossa suurin muu-
tos tullee olemaan säädösten 
uusi tulkinta: Esteettömän 

pinta-alan vaatimus emakolla 
ja ensikolla pysynee samana, 
mutta yksilökohtaista ruokin-
ta- ja makuuhäkin alaa ei enää 
laskettaisikaan esteettömäksi 
pinta-alaksi. Olemassa oleviin 
sikaloihin tulisi siirtymäaika, 
mutta peruskorjauksiin sekä 
uusien rakennusten ja laajen-
nusten suunnitteluun muutos 
vaikuttaisi heti. Käytännössä 
tulkinta suurentaa joutilas-
osaston kokoa joutilashäkkien 
pohjapinta-alan verran, jos 
käytetään ruokintahäkkejä. 
Vaihtoehdoksi joutilaille voi-
daan suunnitella ryhmäkar-
sinoita. Tässä vaihtoehdossa 
pohjapinta-alaa ei tarvitse kas-
vattaa paljoa, ja säästöä tulee 
myös kalustekustannuksissa. 
Haasteeksi muodostuu lähin-
nä toimivien ruokintaratkaisu-
jen löytäminen, mutta tähän-
kin on markkinoilla olemassa 
erilaisia ratkaisuja.

Lisää luonnonvaloa
Kaikkia sikaloita koskeva 
mahdollinen muutos koskee 
luonnonvaloa. Nykyisin siolla 
tulee olla vähintään 40 luxia 
kahdeksan tunnin ajan vuo-
rokaudesta. Mahdollisessa 
muutoksessa jokaisen osaston 
tulisi saada luonnonvaloa. 
Suurimmassa osassa osasto-
ja tämä sääntö täyttyy jo nyt, 
mutta asia täytyy muistaa si-
kalaa suunniteltaessa. Sikalan 
sijoituksessa kannattaa ottaa 
huomioon ilmansuunnat ja 
tarvittaessa asentaa ikkunoi-
den ulkopuolelle esimerkiksi 
kevyet puuritilät kesäauringon 
häikäisysuojaksi.

Sairaskarsinoista annettu 
suositus tulee mahdollisesti 
muuttumaan ehdottomasti 
noudatettavaksi säädökseksi 
siten, että sikalassa tulee va-
rata vähintään 5% kokonais-
eläinmäärästä sairaskarsinoik-
si. Karsinoita kuitenkin voisi 
mahdollisesti käyttää myös 
tuotannossa.

Huomaa, että edellä mainitut 
muutokset ovat vielä luonnos-
vaiheessa ja niiden käsittely 
jatkuu. Ne on kuitenkin syytä 
pitää mielessä, koska sikaloita 
suunnitellaan koko ajan. Uu-
det säädökset vaativat uutta 
ajattelua ja ongelmien ratkai-
suja, mutta sianlihan tuotantoa 
ne eivät estä. Lopputuloksena 
on tuotanto entistä eläinystä-
vällisemmissä oloissa.

Ota yhteyttä, niin suunnitel-
laan yhdessä tukikelpoinen ja 
toimiva sikalaratkaisu!

Ratkaisuja. Tulevaisuuden porsituskarsinan pohja saattaa näyttää tältä.  Kuva Pellonpaja

Kestäviä ratkaisuja
puh. 010 570 170
www.lso.fi

2

2

2
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SEINÄJOKI
Rajatie 46
60101 Seinäjoki
Puh. 0207 856 420
Fax  0207 856 439
Päivystys 24 h 
0400 564 441

VAASA
Silmukkatie 17
65101 Vaasa
Puh. (06) 3205 300
Fax (06) 3123 560
Päivystys 24 h 
0400 564 442www.lakeudenhydro.com

SIKATALOUS

Maaseuturahasto Voiko meillä palaa?
Seutukunnalliset maatilojen turvallisuuspäivät maitotiloille
Kuortaneella maanantaina 19.4.2010 
Kuortaneen Urheiluopisto, Opistontie 1, Kuortane

Kauhavalla keskiviikkona 21.4.2010 
SeAMK Liiketoiminta, Yrittäjyys, Kauppatie 109, Kauhava

Kauhajoella perjantaina 23.4.2010 
Teknologiakeskus Logistia, Teknologiapuisto 1, Kauhajoki

OHJELMA

9.30 Tervetuloa
 ProAgria Etelä-Pohjanmaa
9.35 Maatalousympäristön riskien arviointi
 Risto Karhu, Vaasan aikuiskoulutuskeskus

11.30 Lounas (omakustanteinen)

12.00 Ryhmätyö, riskienhallinta
 Materiaalien jako, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
12.30 Ryhmätöiden purku
 Risto Karhu, Vaasan aikuiskoulutuskeskus

13.15 Kahvi
13.30 Miten tulipalosta voi selvitä?
 Viljelijäpuheenvuoro 
14.00 Pelastussuunnitelma maatalousympäristössä
 Risto Karhu, Vaasan aikuiskoulutuskeskus

14.45-15.00 Loppukeskustelu

Ilmoittautumiset kaikkiin koulutuksiin viimeistään 15.4. 
Tuula Perälälle puh. 06 416 3400, 040 706 3386,
koulutus.ep@proagria.fi tai www.proagria.fi/ep. Koulutuksen 
hinta on 20 e + alv. Lisätietoja Marjut Viitasalo 040 353 0227. 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa/
Maito-hanke                     

Alueen kunnat Etelä-Pohjanmaa

Hanna Hemilä Sika-
Nauta hankkeeseen

Olen kotieläinagrologi Han-
na Hemilä ja olen aloittanut 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
SikaNauta-hankkeessa maa-
liskuussa. Olen työskennellyt 
kotieläinten parissa vuodesta 
1987, ensin maatalouslomit-
tajana pääasiassa lypsykarja-
tiloilla, vuodesta 1993 lähtien 
kokopäiväisenä sikatalous-
yrittäjänä mieheni kotitilalla 
Koijärvellä. Tilalla on ollut 
sekä lypsykarjaa että emakko-
sikala, mutta vuodesta 1999 al-
kaen keskityttiin yksinomaan 
sikatalouteen sadan emakon 
yhdistelmäsikalassa. Sikalan 
käytännön työt ovat täten erit-
täin tuttuja, mutta nyt aikojen 
muuttuessa on aika siirtyä 

eteenpäin ja keskittyä koulu-
tus- ja neuvontapuoleen. Si-
katalousyrittäjien ideat ja pa-
lautteet ovat erityisen tärkeitä, 
jotta teille pystytään järjestä-
mään mahdollisimman hyvää 
koulutusta ja neuvontaa. Otta-
kaa rohkeasti yhteyttä!
Hanna Hemilä
Kotieläinagrologi
SikaNauta-hanke
0400 228 083
hanna.hemila@proagria.fi

Maatilojen vaativia olosuhteita varten olemme  

kehittäneet erityisen maatalousmallin, joka on  

valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 

Pikapaloposti soveltuu hyvin myös muuhun vedenkäyttöön 

esim. tuotantotilojen ja koneiden pesuun, astioiden nopeaan 

täyttöön, kasteluun ja painepesurin syöttöletkuna. Letku täyt-

tää vaativankin käyttäjän tarpeet. Letkun pituus 40 metriä, 

vahvuus 19 mm, paineenkesto 12/40 baaria.  Mukana kunnol-

linen palosuutin. Pikapalopostilla on kahden vuoden takuu. 

Tuote on valmistettu Suomessa.  

 

SAMMUTINTOHTORI on ns. 

palvelupersoona, jonka Eu-

rofire lanseerasi n. vuosi sit-

ten. Ideana on tehdä sam-

muttimen tarkastus- ja huol-

totyöt säännöllisesti asiak-

kaan luona huomioiden oi-

keat tarkastus ja huoltovä-

lit. Sammutintohtorilla on 

jo iso joukko tyytyväisiä asi-

akkaita. Lähde mukaan jouk-

koon, niin me pidämme huo-

len sammuttimestasi, sään-

nöllisesti. Ole hyvä ja soita 

puh 06 460 23 911, niin 

päästään asiassa alkuun.  

Välskärinkatu 10 

65320 Seinäjoki  

Puh 06 460 23 911 

www.eurofire.fi SAMMUTINTOHTORI PALVELULLA KOTIIN TOIMITETTUNA 
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HEKO-HANKE

Harja hulmuten opintielle 
Maija Yliaho
Kotieläinagronomi

M a a k u n -
nassa pa-
nostetaan 
e n t i s t ä 
voimak-

kaammin hevostalouden kehit-
tämiseen. Seuraavan kahden 
vuoden aikana on tarkoitus 
kouluttaa koko joukko poh-
jalaisia hevosammattilaisia ja 
-harrastajia Etelä-Pohjanmaan 
hevostalouden koulutushan-
keen (HEKO) puitteissa. Sen 
toteuttavat yhteistyössä Sedu 
Aikuiskoulutus ja ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa ja sitä ra-
hoittaa Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus Manner-Suomen 
maaseutuohjelmasta. Koulu-
tusta tarjotaan aina kengityk-
sen perusteista hevosyrityk-
sen perustamiseen ja tallin 
rakentamiseen.

Hevososaamista 
ProAgrialle 
HEKO -hankkeen kouluttajana 
työnsä aloittanut Nanne Kor-
pivaara on hevosalan monitoi-
minainen. Kokemusta on ker-
tynyt hevostarvikemyynnistä 
ja täysihoitotallin pitämisestä, 
tallimestarin töistä sekä hevos-
ten hoitamisesta ja ratsuttami-
sesta kotimaan lisäksi Sveit-
sissä. Korpivaara on kisannut 
omien hevostensa kanssa este-, 
koulu- ja kenttäratsastuksessa 
sekä harjoittanut pienimuo-
toista kasvatustoimintaa.

Ratsastuksenohjaajaksi kou-
luttautunut Korpivaara on 

Projektipäällikkö. Arja Vekola on koulutukseltaan AMK-agro-
logi. Hevostenvalmentajan ammattitutkinto ja opettajaopin-
not ovat loppusuoralla.

Hevososaamista. HEKO-hankkeen kouluttaja Nanne Korpi-
vaara tuntee oman taustansa kautta hyvin hevostalousyrittä-
jän arjen.

aiemmin toiminut hevostalli-
yrittäjänä Alajärvellä. Viiden-
toista hevosen talli maneesei-
neen on luonut puitteet rat-
sastuskoululle. Viime vuosina 
toiminta on painottunut he-
vosten täyshoitopalveluihin, 
ratsastusterapiaan ja nuorten 
hevosten ratsukoulutukseen. 
Korpivaara on ohjannut myös 
Järviseudun ammatti-instituu-
tin hevostalousopiskelijoita. 
Työtä ja haasteita olisi oman 
tallin puitteissa riittänyt edel-
leen, mutta pahentunut aller-
gia pakotti etsimään muita 
vaihtoehtoja. 

Alalle rautaista 
ammattitaitoa
Hankekoulutusten tärkeänä 
tavoitteena Korpivaara pitää 
hevosyritysten kehittämistä 
yhä selvemmin kohti järke-
vää ja kannattavaa liiketoi-
mintamallia, mikä parantaisi 
samalla koko alan arvostusta. 
Hevosyrittäjien jaksaminen 
huolettaa. Erityisen oleellista 
olisi helpottaa rutiineja ja kou-
luttaa osaavia tuuraajia. Talli-
en toiminnallinen suunnittelu 
on tärkeää, jotta työt sujuvat ja 
sekä hevoset että ihmiset voi-
vat hyvin.
–Tärkeää on kouluttaa myös 
harrastajia. Se hyödyttää am-
mattilaisiakin. Kun harrastaja 
ymmärtää ruokinnan, koulu-
tuksen, valmennuksen, sopi-
vien ja turvallisten puitteiden 
merkityksen, hän on valmiim-
pi käyttämään ammattilaisten 
palveluksia.

Taustalla laaja osaajien 
joukko
HEKO -hankkeen puitteissa 
järjestetään niin isoja koulu-
tuspäiviä kuin pienryhmäkou-
lutustakin, tarvittaessa myös 
talleilla, jos aihe niin vaatii. 
Hankkeen ja hevosyrittäjien 
tukijoukkoina ProAgriassa on 
talouden, viljelyn, rakennus-
suunnittelun, EU-asioiden ja 
pihasuunnittelun ammatti-
laisia. Kouluttajiksi haetaan 
maan parhaita osaajia ja tar-
peen mukaan maan rajojen 
ulkopuoleltakin. 
Kevään mittaan on luvassa 
koulutusta ainakin orivalin-
nasta, tamman astutuksesta ja 
varsomisesta sekä kengityk-
sen perusteista. Hankkeesta 
vastaavat toivovat hevosväen 
aktiivisia yhteydenottoja ja 
koulutustoivomuksia. Nan-
ne Korpivaaran puoleen voi 
rohkeasti kääntyä muissakin 
kuin koulutuksiin liittyvissä 
hevosasioissa. 

H E K O -
hankkeen 
projekti-
päällikkö 
Arja Ve-

kola Sedu Aikuiskoulutuk-
sesta tietää, millaisten on-
gelmien kanssa pohjalaisil-
la hevostiloilla taiteillaan. 
Vahvan tuntuman niihin 
hän sai vetäessään Etelä-
Pohjanmaan hevosalan 
esiselvityshanketta Heve-
siä, jonka tulosten pohjalle 
uusi koulutushanke raken-
tuu. Tuntumaa todellisuu-
teen on antanut myös oma 
23 hevosen talli, jossa hoi-
dettavana on ollut ravurei-
ta, ratsuja, siitostammoja ja 
varsoja. 

–Eniten hevosalan yrit-
täjiä huolettaa oman yri-
tyksen kannattavuus. Ala 
mielletään kannattavuu-
deltaan keskinkertaiseksi 
tai huonoksi. Kannattavuu-
teen vaikuttavista tekijöistä 

Yrittäjien huolena 
kannattavuus

pitäisi saada lisää tietoa. Yri-
tyksen perustamiseen, inves-
tointeihin, EU-tukiasioihin 
ja verotukseen tarvittaisiin 
neuvontaa.

Hevosmiestaidot 
vaarassa hävitä 
Kannattavuuteen vaikuttaa 
myös mahdollisuus vähentää 
ruumiillisen työn määrää ra-
kennusratkaisuilla ja automa-
tisoinnilla. Myös ammattitai-
toisille sijaisille olisi tarvetta. 
Ammattilaiset ja sellaiseksi 
aikovat tarvitsevat tietoa alan 
mahdollisuuksista. Perinteis-
ten hevoselinkeinojen rinnal-
le voidaan koulutuksen avul-
la tuoda uusia vaihtoehtoja. 
Esimerkiksi hevosmatkailu on 
vielä toistaiseksi Etelä-Pohjan-
maalla alkutekijöissään.

Vekola on huolissaan siitä, 
että perinteinen hevosmiestai-
to on häviämässä. Koulutusta 
tarvitaan, koska hevosten mää-
rä kasvaa ja omistajien kirjo 

laajenee.
–Hevonen on saalis-

eläin. Sen kanssa toimivan 
ihmisen pitää tietää, miten 
se käyttäytyy esimerkiksi 
pelottavissa tilanteissa. 
Vaarallisia tilanteita syn-
tyy, kun ei osata ennakoi-
da. Myös hevosten ter-
veys ja hyvinvointi ovat 
tärkeitä koulutusaiheita 
niin ammattilaisille kuin 
harrastajillekin.

Ota yhteyttä: 
ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa
Hankekouluttaja 
Nanne Korpivaara
040 161 2552
nanne.korpivaara@
proagria.fi

Sedu Aikuiskoulutus
Projektipäällikkö 
Arja Vekola
040 868 2657
arja.vekola@sedu.fi
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HEKO-HANKE

Ruotsalaista 
tallirakennusoppia 
Sarka-messuilla 
Maija Yliaho
Kotieläinagronomi

J os  hevosalan kasvu 
on ollut ripeää meillä 
Suomessa, vielä nope-
ammin hevosyrittämi-
nen on lisääntynyt   

           Ruotsissa. Sen vuoksi 
siellä ollaan meitä pidemmällä 
myös tallirakennusten suunnit-
telussa ja automatisoinnissa. 

Ruotsalainen talliguru 
Michael Ventorp kertoi he-
vostallien suunnittelusta tal-
lirakentamisen seminaarissa 
Sarka- messuilla. Ventorp kä-
vi luennoissaan läpi erilaisia 

karsina- ja pohjaratkaisuja, 
ruokinnan ja lannanpoiston 
koneellistamisen mahdolli-
suuksia sekä vanhojen koti-
eläinrakennusten muuttamis-
ta hevostalleiksi. Hän esitteli 
myös meillä paljon kiinnos-
tusta herättäneen aktiivitallin 
yhtenä vaihtoehtona, jossa 
hevonen liikkuu aktiivisesti ja 
jossa on mahdollisuus automa-
tisoida monia tallin rutiineja.

Vaikka kaikkea omaa työ-
tään ei voisikaan helpottaa 
kerralla, jostain voi aloittaa. 
Talliyrittäjän on hyvä miettiä, 
mikä omassa tallissa on han-
kalin, raskain ja aikaa vievin 

Nyt pelto puhuu:

Olisipa kalkkipäivä
neljä kertaa vuodessa.
Kalkitse säännöllisesti Ruukin maanparannusaineilla, niin tehostat 
lannoitusta ja saat pellon kaikki ravinteet käyttöön. Maanparan-
nusaineiden kalsium-arvo on jopa korkeampi kuin perinteisellä 
kalkilla ja tehdashintakin on edullisempi. Ruukin maanparan-
nusaineet löydät lähimmältä maatalouskauppiaaltasi sekä alan 
erikoisliikkeistä. 

Lisätietoja www.ruukki.com/maatalous

työvaihe ja panostaa siihen, et-
tä sen voisi tehdä helpommin 
ja vähemmän ihmistyövoimaa 
käyttäen. Vaihtoehtoja automa-
tisointiin ja uusien systeemien 
kehittämiseen löytyy. Asian-
tuntevan tallisuunnittelijan 
kanssa on hyvä miettiä, mikä 
omassa tallissa on parhaiten 
toteutettavissa. 

Tallirakentamisseminaarin 
järjesti ProAgria Etelä-Poh-
janmaa Hevosalan koulutus-
hankeen (HEKO) puitteissa, 
ja Ventorpin oli paikalle kut-
sunut palvelupäällikkö Timo 
Korpela.

Talliguru. Michael Ventorp kertoi aktiivitallien suunnitteluperiaatteista ProAgria Etelä-Pohjan-
maan järjestämässä seminaarissa Sarka-messuilla. 
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29.3. Nurmivalmennus, Lappajärvi
Hinta 20 e/30 e + alv 22%.
Sari Vallinhovi 0400 764 217

30.3. Hienosäätöä viljan viljelyyn, 
Seinäjoki
Tilaisuus on maksuton.
Henri Honkala 040 8277 100

31.3. Luomumaitoa ja -elintarvikkeita 
Etelä-Pohjanmaalta, Seinäjoki
Hinta 30 e/45 e + alv 22%.
Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

6.4. Rakennearvostelu, kohderyhmänä 
Limousin-rotu, Alavus
Tilaisuus emolehmätilalla.
Hinta 30 e/45 e + alv 22%.
Urpu Tanner 040 184 8166

7.4. Kannattava maisemanhoito, Seinäjoki
Maaseutuyrittäjä maisemanhoitopalvelujen 
tuottajana -esiselvityshankkeen päätösseminaari
Hinta 20 e + alv 22%.
Riikka Asunmaa 040 5349 337

Lisätuloja laiduntamisesta
Kohderyhmänä lammastilat.
8.4. Oravainen (ruotsinkielinen koulutus)
9.4. Viitasaari
Hinta 20 e + alv 22%.
Elina Vainio 040 199 0143

9.4. Tilatutustumiskäyntejä luomusika-
tiloille
Hinta 30 e/45 e + alv 22%.
Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

14.4. Mitä teen itse, mitä teetän muilla, 
Seinäjoki
Työnkäyttö maitotilalla (2. pv).
Hinta 20 e/30 e + alv 22%.
Lea Puumala 044 7143 677

14.-17.4. Retki Forssan lammaspäiville 
(Mallia maailmalta)
Rakentaminen ja ruokintajärjestelmät
lammas- ja vuohitilalla.
Elina Vainio 040 199 0143

15.4. Sonnimarkkinat, Seinäjoki
Emolehmätilojen siitossonnin valinta sonni-
huutokauppojen listoilta tai toisilta tiloilta.
Hinta 20 e/30 e + alv 22%.
Urpu Tanner 040 184 8166

15.4. Toimiva hiehon rahtikasvatus
Hinta 20 e/30 e + alv 22%.
Lea Puumala 044 7143 677

16.4. Voiko robotti lypsää meillä? 
Seinäjoki
Hinta 20 e/30 e + alv 22%.
Johanna Mäntyharju 040 5121 901

Voiko meillä palaa? Paloturvallisuuspäivä 
maitotiloille
19.4. Kuortane
21.4. Kauhava
23.4. Kauhajoki
Hinta 20 e + alv 22%.
Koulutuksen jälkeen mahdollisuus erikseen 
veloitettavaan tilakäyntiin.
Marjut Viitasalo 040 353 0227

3.6. Eläinaineksen kehittäminen, Alavus
Kohderyhmänä lammastilat.
Hinta 30 e + alv 22%.
Elina Vainio 040 199 0143

Hankkeissa tulossa:
Etelä-Pohjanmaan hevostalouden 
koulutushanke (HEKO) 
Hanke alkamassa, seuraa ilmoittelua.
Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552.

Maito-hanke
Kesäkuussa ja elokuussa Nurmitilojen 
kasvustokävelyt.

Navettarakentamisen kotimaan opinto-
matka heinäkuussa viikolla 27. Lisätietoa 
matkasta: Johanna Mäntyharju 040 5121 901.

Vilja 5000 -hanke
Kasvukaudella pellonpiennartilaisuudet 
havaintolohkoilla.

SikaNauta-hanke
Huhtikuussa sikatiloille Hyvinvointi ja
terveys.
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Kesä-heinäkuussa Nurmitilojen kasvusto-
kävelyt.

Heinäkuussa viikolla 29 rehuntuotannon 
opintomatka Ruotsiin, sisältäen luomun. 
Lisätietoa matkasta: Lea Puumala 044 7143 677
ja Ulla Maija Leskinen 040 504 5591.

Elokuussa lihanauta- ja emolehmätilallisille 
kotimaan opintomatka Keski- ja Pohjois- 
Pohjanmaalle. Lisätietoa matkasta: Urpu Tanner 
040 184 8166

Monipuolinen lammas- ja vuohihanke
Opintomatka Ruotsiin ja Norjaan 30.6.-6.7. 
Kohderyhmänä lammas- ja vuohitilalliset. 

Pienryhmäkoulutus: Lisätuloja laiduntami-
sesta, 3.8. Keski-Suomi, 6.8. Pohjanmaa 
eteläinen, 10.8. Pohjanmaa pohjoinen. 

3.-4.9. Vuohiseminaari ja lammasjalostus-
päivät Ilmajoella. Tiedustelut: Elina Vainio 
040 199 0143.

Ilmoittautuminen koulutuksiin:
(06) 416 3400, 040 706 3386, 
koulutus.ep@proagria.fi tai
www.proagria.fi/ep > tapahtumat

Maaliskuu

Seuraava itua-lehti ilmestyy 17.9.2010, ajankohtaiset ja päivitetyt hankekoulutukset ja 
-tapahtumat löydät ympäri vuoden nettisivuiltamme www.proagria.fi/ep > tapahtumat

Huhtikuu

Koulutukset ovat osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Maito-, SikaNauta-, Vilja 5000-, Monipuolinen 
lammas ja vuohi -hankkeita, sekä Etelä-Pohjan-
maan hevostalouden koulutushanketta (HEKO). 
HEKO-hankkeen toteuttavat yhdessä Sedu Aikuis- 
koulutus ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

Kesäkuu

 

Koulutuspäivän hinta on 20 euroa/hlö + alv, 
Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen ulkopuoli-
sille 30 euroa/hlö + alv. 
Opintomatkat kustannusten mukaan.
Pienryhmäkoulutuksen hinta on 30 euroa/
hlö + alv, Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen 
ulkopuolisille 45 euroa/hlö + alv. Pienryhmäkou-Pienryhmäkou-
lutusten toteutuminen edellyttää kolmelta tilalta 
osallistumista.
Tilakohtaisen koulutuksen hinta vaihtelee 
hankkeittain ja aihealueittain 50–200 euroa€/
tilakäynti.
Em. hinnat ellei toisin mainittu.

KEHITÄ ITSEÄSI, 
                KEHITÄT TILAASI
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sauna tai ruokailu ystävien 
kanssa ja koko perheen osallis-
tuminen erilaisiin aktiviteet-
teihin tuo kaivattua vaihtelua 
ja ajatukset irtoavat työstä. Ar-
vosta itseäsi ja perhettäsi, ota 
aikaa vain olemiseen. Huomi-
on arvoisia ovat pienet arjen 
riemut, jotka toimivat voima-
varana; parisuhde, lapset, ys-
tävät, lepo ja HUUMORI! 

Sinä ja perheesi olette läm-
pimästi tervetulleita mukaan 
hankkeen toimintaan ja koulu-
tustilaisuuksiin. Onko sinulla 
toiveita, ehdotuksia, ideoita tai 
hyväksi havaittuja käytänteitä? 
Ota rohkeasti yhteyttä allekir-
joittaneeseen. Kysy ja ehdota. 
Tuemme yhdessä parempaa 
arkea ja jaksamista siinä.
Elina Sepponen
Projektipäällikkö,
”Ookko kunnos?” -hanke
Sedu Aikuiskoulutus
040 868 0791
elina.sepponen@sedu.fi

OOKKO KUNNOS?

Ookko kunnos?
Elina Sepponen
Projektipäällikkö
Sedu Aikuiskoulutus

M aatilayrit-
tämisessä 
yhdisty-
vät työ, 
p e r h e , 

koti ja vapaa-aika. Parhaim-
millaan nämä tukevat toisi-
aan, mutta toisinaan niiden 
yhteensovittaminen ei onnistu 
ja silloin sekä työ että sen teki-
jät kärsivät. Maatilalla yrittäjä 
on tärkein työkalu ja voimava-
ra. Kun voi itse hyvin, pystyy 
huolehtimaan läheistensä hy-
vinvoinnista, tekemään työn-
sä hyvin ja tuottamaan laatua 
sekä löytää tietoja ja taitoja elä-
mänhallintaan. Jokainen halu-
aa nähdä työssään mielekkyyt-
tä ja kehittää osaamistaan.

Haasteita ja tavoitteita
Maatilan arjessa riittää haas-
teita: liian suuri työmäärä, 
aputyövoiman saanti, työtur-
vallisuus, talousosaaminen, 
johtamis- ja ihmissuhdetaidot, 
verkostoituminen, yhteistyö, 
sukupolvenvaihdos ja mon-
ta muuta. Kokonaisvaltaista 
hyvinvointia kehittäessä py-
ritään löytämään työkaluja ja 
toimintamalleja näiden haas-
teiden ratkaisemiseen.

”Ookko kunnos?” –hank-
keen tavoitteena on parantaa 
maatilayrittäjien hyvinvointia 
fyysisestä ja psyykkisestä kun-
nosta työturvallisuuteen ja am-
mattitaitojen kehittämiseen. 

Ongelmien syntymistä pyri-
tään ehkäisemään jo ennalta 
ja olemassa oleviin haasteisiin 
etsitään ratkaisuja. Hanke jär-
jestää koulutustilaisuuksia, 
tapahtumia ja pienryhmätoi-
mintaa ympäri maakuntaa 
yhteistyössä MTK-Etelä-Poh-
janmaan, Melan, ProAgrian, 
työterveyshuollon, lomitus-
palvelujen ja muiden sidos-
ryhmien kanssa.

Käytännön toimintaa 
vuoden 2012 loppuun 
asti
Seutukunnallisia koulutusti-
laisuuksia järjestetään eri tee-
moilla. Ne on tarkoitettu kai-
kille aiheesta kiinnostuneille 
maatilayrittäjille, mutta jotkut 
on suunnattu erityisesti tietyil-
le ryhmille. Pienryhmätoimin-
ta vastaa paikallisiin tarpeisiin 
ja se voi olla myös osallistuji-
en itsensä ideoimaa. Tarvitaan 
vain aktiivinen porukka, joka 
haluaa kokoontua yhteen eri 
teemojen merkeissä. Hankkeen 
puitteissa voidaan perustaa 
esimerkiksi liikuntaryhmiä, 
kädentaidoniltoja, tupailtoja, 
perhe- ja kylätoimintaa ja tu-
kihenkilöryhmiä. Toimintaan 
kuuluu myös kahden päivän 
virkistys ja kuntoilupäiviä 
maakunnan kylpylöissä ja 
kuntokeskuksissa.

Haluamme juuri sinut 
mukaan!
Hyvinvoinnista huolehtimi-
nen ei vaadi välttämättä mi-
tään poppaskonsteja tai terapi-
oita. Usein mieluisa harrastus, 

Mitä kuuluu huomenna?

www.seamk.fi 

Opiskele AMK agrologiksi tai 
metsätalousinsinööriksi! 
Maaseutuelinkeinot, Ilmajoki 
Agrologi (AMK) 
Suuntaudu kotieläintuotantoon ja tuotanto-
eläinten terveydenhuoltoon, kasvituotantoon 
ja agroteknologiaan, liiketoimintaan tai valitse 
yhdistelmäopinnot elintarvikeagrologiksi.

Metsätalous, Tuomarniemi
Metsätalousinsinööri (AMK) 
Syvenny metsä taloustuotantoon, bioener -
giaan, luonto- ja maaseutumatkailuun tai 
liiketoiminta osaamiseen.

Haku 1.3.–16.4.2010: www.amkhaku.fi 
Tutustu tarkemmin: www.seamk.fi 

Heijastus. Kun voi itse hyvin, jaksaa paremmin huolehtia myös läheistensä hyvinvoinnista. 
Kuva Elina Sepponen

FAK TA
Ookko kunnos?  -hanke

  Toteuttavat Sedu 
 Aikuiskoulutus ja MTK   
 Etelä-Pohjanmaa.

  Rahoitus: ELY-keskus/
 Maaseutuohjelma/  
 MTK-Etelä-Pohjanmaa   
 sekä hankkeen   
 osallistujat.

  Kohderyhmänä omasta
  hyvinvoinnista ja   
 terveydestä kiinnostuneet
  Etelä-Pohjanmaan   
 maatilayrittäjät ja heidän  
 perheensä
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merkityksen.
– Ajatuksista ja odotuksis-

ta pitää puhua ääneen. Ei ole 
muuta keinoa saada asioihin 
selvyyttä. Seinät ne ahdistaa, 
ei asiat, ja ne seinät on omissa 
ajatuksissa rakennettuja. Op-
timisteille seinät ovat vähän 
kauempana. Kun on riittävän 
tukossa, näköala kapenee ja 
henkeäkin voi alkaa ahdistaa. 
Oikeasti on ainakin yli tuhat 
vaihtoehtoa ratkaista asioita, 
Malkamäki kannustaa.
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SUKUPOLVENVAIHDOS

Tiina Kolunsarka

O n n een ei 
välttämättä 
tarvita suu-
ria muutok-
sia tai aina 

vain lisää kaikkea. Riittää että 
pitää kiinni tärkeimmistä asi-
oista elämässä, niistä joista saa 
itselleen uutta virtaa. Keskeis-
tä on myös taito elää tässä ja 
nyt. Yksi yrittäjän tärkeimpiä 
töitä on pitää itsestään huolta. 
Voi ihan hyvällä omalla tun-
nolla ajella kesäpäivänä moot-
toripyörällä pitkin sivuteitä, 
jos se itsestä hyvältä tuntuu.
Näin evästää työnohjaaja Riitta 
Malkamäki. Hän on viljelijän 
puoliso, mutta käy töissä tilan 
ulkopuolella eikä siksi miellä 
itseään aidoksi emännäksi. 
–Siihen sanaan sisältyy jota-
kin niin paljon enemmän.

Onnen avaimet 
löytyvät läheltä
Maaseudun näkökulmasta 
tulevaisuus ei viime vuosina 
ole näyttänyt järin valoisalta. 
Motivaatio on ollut hukassa ja 
on ihmetelty, mitä tämä kaikki 
oikein on. Malkamäki uskoo, 
että pahin paperinpyöritys-
vaihe alkaa olla takanapäin ja 
aletaan vähitellen nähdä uusia 
vaihtoehtoja ja ratkaisumalle-
ja. Hän muistuttaa, että opti-
mismi ei ole pelkästään myö-
täsyntyinen vaan myös opittu 
tapa suhtautua elämään. 

Malkamäen mukaan onnen 
avaimet löytyvät suomalaisella 

Tuhat vaihtoehtoa - ja enemmänkin
maaseudulla elämäntavasta 
ja pienistä mutta merkityk-
sellisistä arkipäivän asioista. 
Yhteisöllisyydestä kumpuaa 
myös halu auttaa: kriisitilan-
teessa ja menetyksissä naapu-
rin taakkaa voi keventää hoita-
malla käytännön askareita tai 
kuuntelemalla. Yhteisöllisyys 
on ollut maaseutukulttuuriin 
sisäänrakennettuna iät ajat, 
mutta se on vaarassa kado-
ta. Malkamäki toivoo, että 
siitä pidettäisiin kiinni niin, 
ettei nuorison tarvitsisi käy-
dä sitä kursseilla uudelleen 
oppimassa.

Työssä tankki täyteen
Työssä jaksamisen pohdinta 
on Malkamäen mielestä ajau-
tunut sivuraiteille.

– Vapaa-ajalla pitäisi väkisin 
ladata akkuja, että jaksaisi taas 
mennä töihin kulumaan. 

Hän ottaa esille jo edesmen-
neen Martti Lindqvistin vuo-
sikymmenten takaisen ajatuk-
sen: ”Parhaimmillaan työ on 
sellaista, että töistä lähtiessä 
on enemmän energiaa kuin 
sinne mennessä.” Malkamä-
en mielestä suuri työmäärä ei 
sinällään uuvuta, vaan ympä-
röivät asiat ja olosuhteet. Kut-
sumusammatti on vanhanai-
kainen sana, mutta se sisältää 
syvemmän päämäärän, joka 
sitoo työhön, ja onnelliset ih-
miset juuri ovat syvästi sitou-
tuneita elinikäisiin päämää-
riin. Sitä voi olla myös rakkaus 
maahan, kotitilaan ja kotiseu-
tuun. Sukupolvenvaihdoksen 

ei tarvitse tarkoittaa sitä, että 
luopuja lopettaa maatilan työt 
kokonaan. Päinvastoin, voi 
olla hyvä asia, että mielekästä 

tekemistä riittää edelleen, 
vaikka ohjakset onkin saanut 
heittää käsistään.

Puhumalla selvyyttä 
asioihin
Malkamäki muistuttaa, että 
lopulta jokainen on itse vas-
tuussa omista ajatuksistaan, 
tunteistaan ja toiminnastaan. 
On raskasta kantaa läpi elä-
män repussaan kaikki ne pie-
net katkeruuden siemenet, 
joille on omassa mielessään 
antanut suhteettoman suuren 

Katariina Vihlman
Kasvintuotantoagrologi

T äydentävien ehto-
jen noudattaminen 
on oikeastaan kaik-

kien tukien edellytyksenä. 
Niihin liittyvän tilaneu-
vonnan tukea korotettiin 
tämän vuoden alusta 165 
euroon /osio. Viljelijä voi 

Tunnetko täydentävät ehdot – 
tiedätkö mihin olet sitoutunut?

hakea tukea kahteen eri osioon 
vuodessa. Viljelijälle vapaaeh-
toinen tilaneuvontajärjestelmä 
on ollut toiminnassa vuodesta 
2007 alkaen. Viime vuosina 
tarkastuksissa on ilmennyt 
puutteita seikoissa, jotka ovat 
helposti korjattavissa. Paljon 
sanktioita on määrätty esimer-
kiksi suojavyöhykkeissä ja 
-kaistoissa ilmenneiden puut-
teiden vuoksi. 

Pelaa varman päälle
Jos tunnet epävarmuutta, 
ovatko täydentävät ehdot hal-
linnassa, ota yhteys ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan neuvojaan 
ja sovi aika näiden asioiden tar-
kasteluun. Tilaneuvontakäyn-
nin hinta on 210 € (alv 0%) 
ja voit hakea siihen tukea 
165 €/osio.

Käynnin yhteydessä voi-
daan esimerkiksi selvittää ja 
varmistaa: 

  Ovatko pientareiden kunto 
ja leveydet kunnossa?

 Onko luonnonhoitopellot 
suunniteltu ja hoidettu sään-
töjen mukaan?

  Onko tilan lannankäyttö
 määräysten mukaista?

  Onko eläinten tunnistus ja 

rekisteröinti ajan tasalla?
 Onko rehukirjanpito

asianmukaista?
 Ovatko eläinten hyvin-

vointiin liittyvät asiat 
kunnossa?

Lisätietoa saat Täydentävi-
en ehtojen oppaista, vuo-
den 2010 Hakuoppaasta 
sekä Maaseutuviraston net-
tisivuilta www.mavi.fi

Näkökulmia. Työnohjaaja Riitta Malkamäkiluennoi maakunnallisessa sukupolvenvaihdospäi-
vässä Seinäjoella aiheesta Hyvinvointi ja sukupolvet.

” Optimismi ei 
ole pelkästään 
myötäsyntyinen 

vaan myös opittu 
tapa suhtautua 

elämään.”
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Mika Mäenpää 
(vilja – sika – siipikarja)  
0400 528 7922

Marjut Viitasalo 
(lihanautatilat)   
040 355 0227

Janne Niemi 
(maitotilat)   
0400 442 765

Erkki Riihikangas 
(maitotilat)   
0400 160 041

Kari Kallioniemi 
(monialaiset maatilat)  
0400 267 384

etunimi.sukunimi@proagria.fi

Unto Kangas
SPV-asiantuntija  
040 766 7598
etunimi.sukunimi@proagria.fi

Samuli Lampinen
Talousagronomi 
040 526 0147
etunimi.sukunimi@proagria.fi

SUKUPOLVENVAIHDOS

Timo Pajula
Palvelupäällikkö 
Spv-, Tili- ja Yrityspalvelut

L uopumistuen eh-
toihin on luvassa 
parannusta vuoden 
2011 alusta lukien. 
Jatkossa yksi yhty-

män osakkaista voisi tehdä su-
kupolvenvaihdoksen omasta 
osuudestaan muiden vanhojen 
yhtymän osakkaiden jatkaessa 
maatalouden harjoittamista. 
Toinen merkittävä uudistus 
on se, että peltojen vuokraus 
tulee uudelleen mahdolliseksi 
luopumistavaksi. Jos taas tilan 
jatkamista suunnitellaan use-
ammalle henkilölle, esimer-
kiksi kahdelle sisarukselle, ti-
lan kannattavuusvaatimus on 
helpompi saavuttaa vanhan 
lain puitteissa.

Sukupolvenvaihdossuun-
nittelu kannattaa käynnistää, 
vaikka olisikin epävarmuutta 
tilakoon riittävyydestä nykyi-
siin aloittamistuen ja luopu-
mistuen ehtoihin. Aina voi 
löytyä tapoja tilan kannatta-
vuuden kehittämiseen, uusien 
yhteistyökuvioiden löytämi-
seen tai muuhun vaihtoehtoi-
seen ratkaisuun. 

Vaikka aloittamis-/ luopu-
mistukea ei olisi mahdollista 
saada, sukupolvien välisen 
lahjan tai lahjanluontoisen 
kaupan keveämmät veroehdot 
ovat silti hyödynnettävissä.

Vältä sudenkuopat
Sukupolvenvaihdos tehdään 
vain kerran sukupolvessa. 
Pelissä on vähimmilläänkin 
tunteet, pykälät ynnä paljon 
paperisotaa ja jatkajalla ulko-
puolelta tulevia haasteita riit-
tämiin. Tarpeettomien ja jos-
kus kalliidenkin erehdysten 
välttämiseksi kannattaa ottaa 
oppaaksi kokenut asiantunti-
ja. ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
SPV-asiantuntijalla Unto Kan-
kaalla on kokemusta maatilo-
jen sukupolvenvaihdoksista 
lähes kolmen vuosikymmenen 
ajalta. Vuoden alusta sukupol-
venvaihdoksia on hänen ohel-
laan luotsannut talousagrono-
mi Samuli Lampinen.

Nykyinen
luopumistukilaki 
voimassa vuoden
loppuun

Tilanpidon 
aloittamistuen 
ehtoja

    Alle 40-vuotias 
hakuhetkellä
    Ensimmäisen maa-
tilan hankinta, aiempi 
maatalouden yrittäjätu-
lo alle 10 000 euroa
    Koulutus 30 opinto-
pistettä (20 ov), josta 
puolet taloudellista 
    Maatalouden tulon 
oltava olennainen ha-
kijan kokonaistulomää-
rästä laskettuna (25%)
    Hakijan saatava riittä-
vä yrittäjätulo 
    Haku jatkuvana, ha-
kemus viimeistään 10 
kuukauden kuluessa ti-
lanpidon aloittamisesta

Perusmaatalouden investointituet 
haettavana 15.10.2010 saakka
- ensimmäinen haku on auki 31.3.2010 saakka
- toinen kierros alkaa 15.4. ja päättyy 15.8.2010, kolmas on auki 1.9. – 15.10.2010.

Investointikohde        Tuki 

Lypsy- nautakarja- lammas-, vuohi- ja hevostalous  Korkotukilainaa 75 %
Vähintään 30 lehmäpaikka /  80 emolehmää /   Avustusta 25 %
160 nautaa < 12 kk / 120 nautaa > 12 kk    - nuoret   35 %
  
Sikatalous      Korkotukilainaa 70 %
Koskee vain peruskorjausinvestointeja, korjaustaso   Avustusta 15 %
oltava vähintään 50 % uuden arvosta    - nuoret   25 %
  
Kananmunantuotanto; siipikarjatalous    Korkotukilainaa 70 %
Kun häkit korvataan virikehäkeillä tai muutetaan   Avustusta 15 %
kerrosritilä- tai lattiakanalaksi; 
nykyisessä laajuudessa     - nuoret   25 %
  
Kuivaamot      Korkotukilainaa 70 %
 5 %:korotus väh. kahta viljelijää palvelevalle kuivurille Avustusta 10 %
  
Tuotevarastot      Korkotukilainaa 70 %
Maataloustuotteiden tuotevarastojen uudisrakentaminen,   Avustusta 10 %
laajentaminen ja peruskorjaaminen   
  
Ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia  
ja tuotantohygieniaa edistävät investoinnit   Avustusta 75 %
  
Työympäristön parantaminen    Korkotukilainaa 70 %
Mm. lypsyjärjestelmän, lannanpoistolaitteiston,    Avustusta 15 %
säilörehuleikkurin, rehunjakolaitteen tms. hankintaan  
  
Lämpökeskukset      Korkotukilainaa 70 %
Lämpökeskuksessa on hyödynnettävä uusiutuvaa    Avustusta 15 %
energialähdettä biomassa mukaan lukien  
  
Salaojitus      Korkotukilainaa 70 %
Myös vuokramaiden salaojitus: sopimus 10 vuotta  Avustusta 20 %
  
Asunnon rakentaminen     Korkotukilainaa 70 %
 - tulorajat yhdelle 38000 € ja kahdelle 54000 €  

Lisäksi investointitukea 
voi hakea mm. kasvihuo-
netuotantoon, puutarha-
tuotteiden tuotevarastoon, 
sadonkorjuukoneisiin, tur-
kistarhaukseen ja biokaasu-
laitoksiin. Nuoreksi viljeli-
jäksi lasketaan henkilö, joka 
on hakemuksen jättöhetkel-
lä alle 40-vuotias ja jonka ti-
lanpidon aloittamisesta on 
kulunut alle viisi vuotta.

Tarkempia tietoja anta-
vat seuraavat ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan talous-
asiantuntijat, jotka myös 
laativat investointituki-
hakemuksiin tarvittavat 
elinkeinosuunnitelmat:

Marjo Latva-Kyyny 
(vilja – sika – siipikarja)   
040 584 7559  

Investointitukea voi hakea seuraaviin kohteisiin:  

Etelä-Pohjanmaa
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myös EU-tukien hallintaa: 
esimerkiksi karjan hyvinvoin-
tituen tuotosseurantavaatimus 
toteutuu ja tilalle saa vaaditta-
van ruokinnansuunnittelun.

Jos kuulut siihen kolmas-
osaan, joka ei käytä kaikkia 
näitä etuja hyväkseen, mieti 
vielä kerran. Ota yhteyttä Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaan koti-
eläinagrologiin ja liitä karjasi 
tuotosseurantaan!

Hannu Putula
Kotieläinagrologi   
 

E telä-Pohjanmaal-
la kaksi maito-
tilaa kolmesta 
tietää karjastaan 
enemmän. Nämä 

tilat kuuluvat tuotosseuran-
taan. Mitä hyötyä tuotosseu-
rannasta on? Saako vastinetta 
työlle ja rahalle?

Tilan kehittämiseen 
pohjaa
Tuotosseurannasta saat tieto-
ja tuotannon kehittämiseen 
ja ruokinnansuunnittelun pe-
rustaksi. Käytössäsi ovat laajat 
ProAgrian verkkopalvelut ja 
lisäksi saat monipuolisia ra-
portteja Ammu-ohjelmasta tai 
suoraan Laskentakeskuksesta.

TUOTOSSEURANTA

Tuotosseurannasta 
on hyötyä – oikeesti

Tiedät millaista maitoa 
tuotat
Tuotosseurannassa maidon 
laadun hallinta on helpom-
paa: saat yksityiskohtaiset 
tiedot jokaisen lehmän mai-
don pitoisuuksista ja soluista. 
Lehmäkohtaiset maitonäytteet 
ovat tuotosseurannan tiloille 
ilmaisia, meijerit maksavat 
analysoinnin.

Viralliset tuotostiedot
Saat jokaiselle yksittäiselle 
lehmälle ja koko karjalle vi-
ralliset tuotantotiedot, jotka 
ovat vertailukelpoisia toisten 
karjojen kanssa. Voit tehdä 
vertailuja myös muiden ICAR- 
sääntöjä noudattavien maiden 
karjoihin. 

Eläinaineksen 
kehittämiseen
Kun tiedät lehmiesi tuotos-
tiedot ja jalostusarvon, voit 
jalostaa karjaasi ja valita par-
haiden eläinten jälkeläisiä 
jatkoon. Terveys- ja hedelmäl-
lisyystietoja voit käyttää myös 
tuotannon kehittämisen tuke-
na. Eläinkaupassa tuotosseu-
rannan eläimillä on parempi 
arvo, kun tiedetään eläimen 
taustat ja mahdollisuudet. 
Jalostustietoja seuraat käte-
västi ProAgrian Lehmätieto-
verkkopalvelussa.

Säästöä 
siemennysmaksuissa
Tuotosseurantaan kuuluva tila 
saa alennusta siemennysmak-
suista, mikä palauttaa huo-
mattavan osan kustannuksis-
ta takaisin. Keskikokoisella 
eteläpohjalaisella maitotilalla 
on keskiarvojen mukaan ja 
uudistushiehot huomioon 
ottaen noin 75 siemennystä 
vuodessa. Kuulumalla tuo-
tosseurantaan esimerkkitila 
säästää siemennysmaksuja 
noin 375 euroa ja jos tilalla on 
jalostussuunnitelma, etu on 

Melkein facebookissa. Kuulun tuotosseurantaan ja tarkat tie-
dot minusta löydät ProAgrian Lehmätieto-verkkopalvelusta.

ProAgria

Agronet-verkkopalvelussa 
on avautunut laaja luo-
mutuotantoa palveleva 
sivukokonaisuus. Sivuilla 
on luomuun siirtymiseen, 
tuotannon kehittämiseen, 
luomualan toimijoihin ja 
tuotannon kannattavuu-
teen liittyvää aineistoa. 

Emolehmätuotantoa suun-
nitteleville ProAgria Etelä-
Pohjanmaa järjestää pien-
ryhmäkoulutusta, jossa 
mietitään, mitä emolehmä-
tuotanto vaatii.

Laajat luomusivut Agronettiin
Sivuilla on myös laaja ja pe-
rusteellinen linkkikokoelma. 
Luomusivuilta löytyy vinkke-
jä myös tavanomaisen tuotan-
non kannattavuuden paranta-
miseen mm. apilanviljelystä 
ja maan rakenteen hoidosta. 
Mukana on päivitettyä tietoa 
tuotannon kannattavuudesta, 
siirtymisen kustannuksista 
ja tuotannon järjestämisestä 

Kiinnostaako 
emolehmätuotannon 
aloittaminen?

Jos olet kiinnostunut, 
ota yhteyttä: 
Urpu Tanner 
040 184 8166
urpu.tanner@proagria.fi

siirtymisen aikana. Näp-
pärät kannattavuuslasku-
rit ovat Excel-ohjelmalla 
tehtyjä ja ne voi tallentaa 
omalle koneelleen.  Luo-
musivut on koonnut Pro-
Agria yhteistyössä Bio-
dynaamisen Yhdistyksen 
kanssa. 
www.agronet >luomu

Katso kilpailukykyiset hintamme!
www.avenakauppa.fi Viljakaupan ykköspaikka

Jos arvostat viljakaupan sujuvaa
kokonaispalvelua, ota yhteys Avenaan.

Keskustelemme mielellämme
viljakaupasta kanssasi.

Soita meille 010 402 2530
tai vaihde 010 402 02.

Bror Staffas  Kenneth Ahlqvist   Andrea Landers   Leif Udd  Seija Uuskoski  

Matti Hämäläinen  Maarit Tammelin  Johan Andberg  Hanna Ikävalko  Matti Koskela

Ota itsellesi täysi hyöty
viljakaupasta yhteistyössä

Avenan kanssa

Ota itsellesi täysi hyöty
viljakaupasta yhteistyössä

Avenan kanssa

peräti 525 euroa. Käyttämällä 
siemennyksiin edullisempia 
nuorsonneja säästää helposti 
vielä yli 100 euroa lisää.

Tieto tallessa
Kaikki karjojen ja lehmien 
tuotos-, terveys- ja jalostustie-
dot on tarkasti ja laadukkaasti 
varmuuskopioitu Laskenta-
keskuksen tietokantoihin. 
Tuotosseuranta helpottaa 
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LUOMU 

Kevätkauden
Luomu-
tapahtumia
ProAgria Etelä-Pohjanmaa järjestää luomuperuskurssit 
huhtikuussa:

ti 13.4. Luomuviljelyn lait, asetukset, sopimukset,   
 kirjanpito.
ke 14.4.  Luomumarkkinat, rehustus ja ruokintakysymyk 
 set, olosuhteet ja hoito.
to 15.4.   Eläintalous luomuna, luomumarkkinat, luomu 
 tuotteet ja tarpeet.
ma 19.4. Peltoviljely, lannoitus, ravinnetaseet ja rikkakas 
 vien hallinta.
ti 20.4.  Maan viljavuus ja ravinteet, koneet, laitteet ja  
 pellon hoito.

Kurssin hinta 275 € /tila tai 55 € /päivä (+alv 22%). 
Ilmoittaudu 10.4.mennessä Ulla Maija Leskiselle, 
ulla-maija.leskinen@proagria.fi  
040 504 5591

Luomumaidon ja luomulihantuottajien yhteisseminaari 
Ikaalisten kylpylässä 12.–13.4.2010
”Luomutuotannon kehittymismahdollisuudet 
nautakarjatiloilla”

Lähde virkistäytymään, tapaamaan luomuihmisiä ja kuule-
maan painavaa luomuasiaa tuottajan, jalostajan, kauppiaan 
sekä kuluttajan näkökulmasta. Päivien aikana haistellaan 
myös kansainvälisiä luomutuulia: Kuinka ternivasikasta 
saadaan luomulihaa tanskalaiseen malliin ja miten luomu-
markkinat makaavat naapurissa Venäjällä ja Baltian maissa.
Seminaarin järjestää Etelä-Pohjanmaan luomukotieläinneu-
vonta yhteistyössä Pirkanmaan luomu- ja lähiruokahank-
keen kanssa. 

Yhden seminaaripäivän hinta on 50 € (+alv 22%).
Majoitus kylpyläpalveluineen, illallinen ja aamupala 
100 € (+alv 22%).
Koko paketti yhteensä 200 € (+alv 22%).

Ilmoittaudu viimeistään 1.4.Ulla-Maija Leskiselle, 
ulla-maija.leskinen@proagria.fi, 040 504 5591 

TILATUTUSTUMISKÄYNTEJÄ
LUOMUSIKATILOILLE PE 9.4.2010

Etelä-Pohjanmaa

9.30 Lähtö Elinkeinotalo Seinäjoki
11.00     Luomuyhdistelmäsikala, Munsala 
 Tuottaja kertoo ruokinnasta, hoidosta ja olosuhteista luomusikalassa  
 sekä sianlihan markkinatilanteesta.
13.00 Ruokailu
15.30 Pöntiön lihatuote Oy, Himanka
                 Matti Pöntiö kertoo sikojen kuljetuksesta ja teurastustoiminnasta sekä  
 markkinoinnista.
17.30 Luomutila, Jyrinki (Sievi)
                  Tuottaja kertoo 40 emakon sikalan ja porsastuotannon toiminnasta.
18.30 Jatkotoimenpiteet
 Ulla Maija Leskinen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
21.00 Paluu Seinäjoelle 

Luomusianlihantuotannosta kiinnostuneiden on mahdollisuus saada tila-
kohtaista koulutusta omalle tilalle. Tilakoulutuksen hinta 150 e + alv.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 31.3.2010 mennessä: 
Ulla Maija Leskinen p. 040 504 5591 tai sähköpostilla
ulla-maija.leskinen@proagria.fi. Retken hinta 30 e€/hlö + alv, 
E-P:n alueen ulkopuoliset 45 e + alv. Hintaan sisältyy
kuljetus ja suojavaatetus tilavierailua varten. 
Ruokailu omakustanteinen.

Tervetuloa!

ProAgria Etelä-Pohjanmaa/
SikaNauta-hanke

Alueen
kunnat

Suunnitteletko maatilallasi tuotantorakentamista, muuta investointia tai 

sukupolvenvaihdosta? Hankkeesi käynnistämistä auttaa uusi rahoitustuki. 

Vaativien ja määräajassa tehtävien hakemusten laatimiseen saat asiantun-

tija-apua Osuuspankista. Tervetuloa Osuuspankkiin keskustelemaan 
hankkeesi rahoituskokonaisuudesta.

Aiotko 
investoida?
Nyt on oikea aika

RETU BOR ainoa Suomessa 
tuotettu ruokonata!

Re
tu       

suomalainen s
ie

m
e
n
!

Myynti alan liikkeet sekä

92400 Ruukki, Puh. (08) 270 7200, (02) 762 6200

www.ruokonata.net
Keväällä 2010 Retu myynnissä siemenseoksissa
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MAISEMANHOITO

Riikka Asunmaa
Maisemasuunnittelija

K u l ttuuriympä-
ristö on tarina 
luonnon ja ih-
misen kohtaa-
misesta, vuoro-

puhelusta, sukupolvien ele-
tystä elämästä, sisukkaan työn 
kädenjäljistä, rakennustaidon 
helmistä. Osaatko lukea mai-
semaa ja ymmärrätkö mitä se 
sinulle merkitsee? Tieto oman 
kylän maiseman ja luonnon 
arvoista lisää kiinnostusta nii-
den hoitamiseen.

Kyläkävelyt ovat maa- ja 
kotitalousnaisten maiseman-
hoidon asiantuntijoiden oh-
jaamia tapahtumia kulttuuri-
maisemien arvostamiseksi ja 
parantamiseksi. Kyläkävelyllä 
kuljetaan etukäteen sovittu 
reitti kävellen, pyöräillen tai 
muulla kulkupelillä. Kierrok-
sen aikana pysähdytään niihin 
maiseman kohteisiin, joista on 

Retkelle kylämaisemaan
mielenkiintoista kerrottavaa 
tai keskusteltavaa. Oli kyse 
sitten kiviaidasta, koulupihan 
kehittämisestä, uimapaikan 
rakentamisesta tai rantapusi-
kosta, kyläkävelyn aikana jo-
kaisella on vapaus tuoda näke-
myksensä esiin. Tapahtuman 
jälkeen maisemanhoidonneu-
voja tekee kylälle kuvitetun 
raportin kehittämisehdotuk-
sineen. Raportti on apuväli-
ne kylän maisemanhoidon 
hankkeistamiseen.

Ei pelkkää puurtamista
Kulttuuriympäristökampan-
jan 2010 merkeissä haastamme 

kaikki toteuttamaan kyläkäve-
lyn, joka voi olla vaikka osa 
kylän tai yhdistyksen toimin-
ta- tai liikuntapäivää. Kylä-
kävelyllä nautitaan yhdessä-
olosta ja omista kotimaise-
mista, kerrotaan kylätarinoita 
nuoremmille sukupolville ja 
ideoidaan kylän kehittämis-
tä eri alan asiantuntijoiden 
avulla. Kulttuuriympäristö 
on jatkuvassa muutostilassa, 
jota sinä voit hallita pitämällä 
huolta omasta ympäristötie-
toudestasi. Ympäristönhoito 
ei aina tarvitse olla raskasta 
puurtamista. Asiantuntijam-
me avulla saat samalla tietoa 

ajankohtaisista maisemanhoi-
don rahoitus- ja tukimuodois-
ta, jotka ovat myös yhdistysten 
haettavissa. Mikä on sinun ta-
pasi toimia? 

Kysy lisää ja tehdään retki 
kylämaisemaan!

Riikka Asunmaa
Maiseman- ja luonnonhoidon 
neuvonta
ProAgria Etelä-Pohjanmaa/
Maa- ja kotitalousnaiset
riikka.asunmaa@proagria.fi 
040-534 9337
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PIHASUUNNITTELU

KANNATTAVA MAISEMANHOITO

Etelä-Pohjanmaa

Maaseutuyrittäjä maisemanhoitopalvelujen tuottajana 
-esiselvityshankkeen päätösseminaari

ke 7.4.2010 Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, 
Huhtalantie 2, Seinäjoki, klo 9.30–15.00.

OHJELMASSA mm.
l Näkökulmia ympäristöyrittäjyydestä
l Maisemanhoitopalveluiden kysyntä ja 
        tarjonta Etelä-Pohjanmaalla
l Eläimet maisemanhoitajina
l Ajankohtaista maisemanhoidon rahoituksesta

Ilmoittautumiset ke 31.3.2010 mennessä
p. 06-416 3400. Seminaarin hinta
on 20 e/osallistuja + alv 22%.
Tarkempi ohjelma
ja lisätiedot: 
www.proagria.fi/ep

Riikka Asunmaa
Maisemasuunnittelija

H yvä ympä-
ristö on sel-
lainen, jossa 
haluaa elää 
ja tehdä työ-

tä. Siisteys ja toimivuus ovat 
vähimmäisvaatimuksia, oli 
kyse sitten kotiympyröistä tai 
yritysympäristöstä. Keväthan-
gen alta saattaa paljastua on-
gelmia, joissa ei kannata rypeä 
yksikseen. Maa- ja kotitalous-
naisten maisemasuunnittelijan 
tekemä neuvontakäynti taipuu 
niin kotitalous- kuin yritysasi-
akkaan tarpeisiin ja antaa rat-
kaisuvaihtoehtoja kaikenlai-
siin pihan pattitilanteisiin. 

Luo yrityskuvaa 
pihailmeellä
Neuvonta voi kattaa koko pi-
han tai suuntautua johonkin 
tiettyyn osaan, kuten oleske-
lupaikkaan tai sisäänkäynnin 
istutusryhmään. Yritysympä-
ristössä voidaan ideoida uutta 
pihailmettä osana yrityskuvaa. 
Tila- tai kylätasolla saattaa ol-
la neuvonnallista tarvetta niin 
maisema- kuin luonnonhoi-
tokohteiden arvottamiseksi 
ja hoidon toteuttamiseksi. 
Kotipuutarhassa käytännön 
vinkkejä tarvitaan varsinkin 
keväällä puiden ja pensai-
den hoitoleikkuuseen, oikean 
kasvupaikan valintaan tai is-
tuttamiseen. Hyötykasveista 
etenkin omenapuun leikkuus-
sa monet epäröivät tarttua toi-
meen yksinään.

Jalosta ideoistasi 
suunnitelma
Uuden piharakentajan huo-
lien taustalla on usein suun-
nitelman ja ideoiden puute. 
Hajalleen istutetut kasvit eivät 
jätä sijaa pihan muille toi-
minnoille ja pitemmän pääl-
le väisteltävät puut raastavat 
nurmikon leikkaajan hermoja. 
Monesti asiakkaalla on jo mie-
lessään valmiita ideoita, mut-
ta toteutustapa ja -järjestys on 
vielä miettimättä. Vanhoilla 
pihoilla apua tarvitaan muun 

Pihasuunnitelmasta ratkaisuja 
pihan pattitilanteisiin

muassa kasvillisuuden uudis-
tamiseen ja täydentämiseen. 
Iäkkäät puut näyttävät epäilyt-
tävän kärsineiltä ja päätöksiä 
pitäisi tehdä ennen seuraavaa 

Tarvitsetko uudelle 
tontillesi vinkkejä 
toimivan pihan 
aikaansaamiseksi?
Kaipaako vanha 
puutarhasi pientä 
piristystä tai 
kunnostusta?
Tarvitsetko asian-
tuntijan apua käy-
tännön hoitotöihin 
kuten puiden ja pen-
saiden leikkaukseen?

Keväällä ampaistaan 
iloisesti pihalle
Ruusun päivänä 4.5. aloi-
tamme kuntakohtaiset pi-
haneuvontapäivät, jolloin 
suuntaamme kampanjahin-
noilla alueen kohteisiin. 

Tilaa oma neuvonta-aikasi, 
niin mietitään yhdessä rat-
kaisut ongelmiisi!

Kevään ensimmäiset 
neuvontapäivät:
4.5.Kauhava/Härmänmaa
12.5. Alavus/
Kuusiokunnat
28.5. Kauhajoki/Suupohja

Vinkki: Voit tilata neuvon-
takäynnin myös muulloin 
yhdessä naapurisi tai ryh-
mäsi kanssa tai toteuttaa 
sen osana kyläiltaa.

Yhteydenotot:
Maisemasuunnittelija
Riikka Asunmaa 
040 534 9337, 
riikka.asunmaa@
proagria.fi
www.proagria.fi/ep/naiset

myrskytuhoa. Onnistuneeseen 
lopputulokseen päästäkseen 
kannattaa kysyä neuvoa vi-
heralan asiantuntijalta. 

fax  06 860 5070
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MAITO

Anna-Liisa Saari
Kotitalous- ja yritysneuvoja

M a i d o l l a 
on tär-
keä rooli 
s u o m a -
la i sessa 

ruokakulttuurissa. Maito 
maistuu kaikenikäisille ja se 
on terveellistä ja ravitsevaa. 
Maitoa voidaan kutsua jopa 
suomalaiseksi kansallisjuo-
maksi, sillä suomalaiset juovat 
keskimäärin 135 litraa maitoa 
vuodessa. Suomalaiset ovat 
huippuosaajia maidon tuotan-
nossa ja ehkäpä juuri siksi ha-
luamme käyttää nimenomaan 

Maan mainio MAITO
suomalaisia maitotaloustuot-
teita. Samalla voimme turvata 
maaseudun elinvoimaisuutta.

Laihduttajalle ja 
kuntoilijalle
Maito on ravintoaineiden run-
saudensarvi. Aikuisen päivit-
täinen kalsiumin tarve täyttyy 
reilulla kolmella lasillisella 
maitoa. Samassa paketissa saa 
myös kalsiumin imeytymisel-
le tarpeellista D-vitamiinia. 
Maito sisältää lisäksi runsaasti 
muita vitamiineja sekä kiven-
näisaineita ja se on myös mer-
kittävä proteiinin lähde. Yli 
puolet aikuisen päivittäisestä 
proteiinitarpeesta saadaankin 

helposti esimerkiksi kolmes-
ta lasillisesta maitoa, 2-3 sii-
vusta juustoa sekä annoksesta 
raejuustoa tai rahkaa. Vähä-
rasvaisten maitovalmisteiden 
on havaittu olevan avuksi 
painon hallinnassa, sillä mai-
don heraproteiini hillitsee 
painonnousua ja rasvakudok-
sen kertymistä. Maito auttaa 
myös kuntoilijaa palautumaan 
urheilusuorituksestaan.

Laktoosi-intoleranssi
Laktoosi-intoleranssissa mai-
tosokeri ei imeydy ohutsuo-
lessa. Syynä on maitosokeria 
pilkkovan ruoansulatusent-
syymin laktaasin puute. Vatsaa 

turvottelee ja tulee ilmavaivoja 
maitotuotteiden nauttimisen 
jälkeen. Laktoosi-intolerantti 
saattaa kärsiä myös löysistä 
ulosteista ja epämääräisistä 
vatsakivuista. Laktoosittoman 
ruokavalion toteuttaminen on-
nistuu valitsemalla vähälak-
toosisia (Hyla, Into) tai täysin 
laktoosittomia maitotuotteita. 
Hapanmaitotuotteissa lak-
toosipitoisuus on alhaisempi 
kuin maidossa. Kypsytetyissä 
juustoissa sitä ei ole lainkaan. 
Saatavilla on myös kapseli- ja 
tablettimuotoisia entsyymival-
misteita, jotka auttavat maito-
sokerin pilkkomista suolis-
tossa. Niitä käytetään ennen 
laktoosipitoisen ravinnon 
nauttimista tai sen yhteydessä. 
Vähälaktoosiset ja laktoositto-
mat maitotuotteet sisältävät 
samoja tärkeitä ravintoaineita, 
kuin tavanomaiset maitotuot-
teet. Siksi myös laktoositto-
massa ruokavaliossa on hyvä 
suosia maitotaloustuotteita.

Maitoproteiiniallergia
Maitoallergiassa lehmänmai-
don proteiini eli valkuaisaine 
aiheuttaa ihmiselle allergisen 
reaktion. Oireita saattaa esiin-
tyä etenkin pikkulapsilla, mut-
ta maitoallergiasta voivat kär-
siä aikuisetkin. Maitoallergian 

oireita ovat atooppinen ihot-
tuma tai ihon lehahtelu, nok-
kosihottuma sekä harvemmin 
oksentelu ja ripuli. Oireet ja 
niiden voimakkuus vaihtele-
vat eri ihmisillä. Vältettäviä 
ruoka-aineita ovat maito, mai-
tojauhe, jogurtti, piimä, viili, 
juustot, kerma ja hyvin her-
kästi oireita saavilla myös voi 
ja margariini. Vähälaktoosiset 
maitovalmisteet sisältävät 
maidon proteiinia, joten ne 
eivät sovi maitoallergiselle. 
Ainoa tehokas maitoyliherk-
kyyden hoitokeino on täysin 
maidoton ruokavalio. Ruoan-
valmistuksessa voi kokeilla 
maitotuotteiden sijaan koo-
kos-, soija-, riisi- ja kaurapoh-
jaisia valmisteita.

Valtakunnallisen maitokam-
panjamme puitteissa tulem-
me mielellämme yhdistyk-
siin pitämään maitoaiheisia 
koulutusiltoja.
Kysy lisää:
Etelä-Pohjanmaan  Maa- ja 
kotitalousnaiset
Anna-Liisa Saari  
0400 993 226
anna-liisa.saari@proagria.fi

Proteiinipommi. Kolme lasillista maitoa, 2-3 siivua juustoa sekä annos raejuustoa tai rahkaa tyydyttää yli puolet aikuisen päivittäisestä proteiinitarpeesta. 
Kuva Valio.

Lisätietoja valmistajalta:
 www.maki-reini.fi

(06) 4713 144
0400 262 485ISOKYRÖ

peittauslaite

Kylvösiemenen neste- ja 
jauhepeittaukseen

hydraulinen uppopumppu

Maatalouteen, maa- ja 
vesirakentamiseen.
Lisävarusteena mm. 
lietekuilun sekoitusputki

Kylvökoneen mukana kulkeva 
täyttölaite
Sopii eri konemerkkeihin ja 
malleihin

 täyttöruuvi
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jo näin lyhyt harjoittelu tuotti 
tulosta, sillä polttoaineenkulu-
tus laski uskomattomat 17 %. 
Nyt ajelen matkani ajatuksen 
kanssa säästäen energiaa ja  
euroja. 

Suosittelen ajoharjoittelua 
kaikille paljon autoileville!

ENERGIANSÄÄSTÖ

Asta Asunmaa
Kotitalous- ja yritysneuvoja

M aaseudul-
la asuva 
joutuu au-
toilemaan 
p a l j o n . 

Omaksumalla taloudellisen 
ajotavan voi siksi saavuttaa 
merkittäviäkin säästöjä. Sain 
itse mahdollisuuden osallis-
tua ennakoivan ja taloudelli-
sen ajon koulutukseen. Se oli 
opettavaisin kaksituntinen, 
jonka autossa olen viettänyt.

Alkuun kouluttaja kertoi 
muutamia perusasioita enna-
koivasta ja taloudellisuuteen 
pyrkivästä ajotavasta. Ajoin 
kouluttajan ohjeiden mukaan 
etukäteen suunnitellun vajaan 
puolen tunnin lenkin, minkä 
jälkeen tutkimme yhdessä ajo-
tietokoneesta polttoaineen ku-
lutusta ja ajankulua. Koulutta-
ja ryhtyi vuorostaan kuskiksi 

Ennakoiva ajotapa 
kannattaa

minun seuratessani vierestä  
opetusta, ajotietokonetta ja si-
tä, mikä vaikutus kaasujalalla 
on polttoaineen kulutukseen. 
Kohta pääsin itse uudelleen 
liikenteeseen, tällä kertaa hy-
vin ohjeistettuna.

Sama lenkki kierrettiin en-
nakoiden ja mahdollisimman 
taloudellisesti ajaen uudel-
leen. Uskokaa tai älkää, mutta 

Kodeista ja jokapäiväisestä 
elämästä löytyy lukuisia 
kohteita, joissa pienillä 
käyttäytymisen tai tapojen 
muutoksilla voi säästää 
energiaa. Kodin energi-
asyöpöt löytyvät helposti 
energiamittarilla. Ovatko 
ne teillä elektroniikka vai 
huonosti tiivistetyt ikkunat 
vai joku muu kohde talo-
udessa? Kierrättämällä ja 
pohtimalla tarkoin hankin-
toja voimme jokainen vai-
kuttaa omalta osaltamme.

Energiansäästöllä euroja
Kuluvana vuonna Maa- ja 
kotitalousnaiset kampan-
joivat energiankulutusta 
laskuun teemalla Energian-
säästöllä euroja. Haasta itse-
si energiansäästötalkoisiin 
vaikkapa ruoanvalmistuk-
sessa tai kylmäsäilytystilo-
jen hyödyn ja kunnon tark-
kailussa! Jokaisella meistä 
on mahdollisuus edetä 
pienin askelin energiaa sa-
malla säästäen kisällistä 
mestariksi.

MONIPUOLISTA 
METALLIOSAAMISTA
LAPUALTA...

Valmistaja:

Veljekset Ala-Talkkari Oy | Hellanmaantie 619 | 62130 HELLANMAA
       puh: 06-433 6333 | fax: 06-437 6363 | www.ala-talkkari.fi

Myynti:

                ja LVI-alan tukkuliikkeet

- VETO-LÄMMITYSKATTILAT 30 - 500 kW
- KIINTEÄN POLTTOAINEEN POLTTOLAITTEET
- LÄMPÖKONTIT
- LOGIIKKAOHJAUKSET
- SAVUKAASUPUHDISTIMET
- NUOHOUSAUTOMATIIKAT
- TUHKANPOISTOT

- LUMILINGOT
- HIEKOITTIMET

- ALIHANKINTAKONEISTUS

TIESITKÖ?
Jo pienet arjen teot säästävät sähköä, vettä, lämpöä ja 
polttoainetta:

  Asteen pudotus huonelämpötilassa tekee viiden 
 prosentin säästön lämpölaskuun

  Kahden minuutin suihku kymmenen minuutin sijaan  
 säästää lämmintä vettä noin 100 litraa

 Taloudellinen ajotapa vähentää polttoaineen 
 kulutusta jopa10 %

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
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Asta Asunmaa
Kotitalous- ja yritysneuvoja

S äännöllinen syö-
minen 3-4 tunnin 
välein auttaa py-
symään virkeänä 
koko päivän ja säi-

lyttämään työkyvyn. Liian vä-
häinen ravinto tai nestehukka 
aiheuttaa helposti väsymistä, 
ärtyisyyttä sekä päänsärkyä. 
Työkyky alenee ja virheitä, 
vahinkoja sekä tapaturmia ai-
heutuu tavallista enemmän. 
Voit syödä lämpimiä aterioita 
tai välipaloja – tärkeintä on 
säännöllisyys. Vaikka kaikki 
päivät eivät ole samanlaisia, 
säilytä kuitenkin säännölli-
nen rytmi. Muista huolehtia 
omasta työkyvystäsi sekä hy-
vinvoinnistasi ”tankkaamal-
la” myös silloin kun siihen 
vähiten tuntuu olevan aikaa. 
Pahin kompastuskivi on pitkä 
ateriaväli lounaan ja päivälli-
sen välissä.

Varusteet kuntoon
Etukäteen suunniteltu ja val-
misteltu eväsateria täyttää 
energia- ja ravinnontarpeen 
työaikana. Suunnittele miten 
saat evääsi pysymään kylmä-
nä / kuumana / ravinnoksi 
kelpaavana tarvittavan ajan. 
Kylmälaukut kylmäpatruu-
noineen tai jäädytettyine ve-
sipulloineen ovat vanha kelpo 
keino pitää tuotteet viileinä 
helteelläkin. Pakkasella eväät 
pysyvät sulana kylmälaukus-
sa, johon voi erityisen kyl-
mällä ilmalla laittaa kuumalla 
vedellä täytetyn ja villasu-
kalla suojatun muovipullon. 
Hauska näky on maitopullo 
villasukassa tai huovutetussa 
putkessa. Juoma pysyy viileä-
nä tai lämpimänä pidempään 
kuin ilman ”takkia” ja laatukin 
pysyy parempana. 

Kuumana tai kylmänä
Mieti millaisia tilanteita varten 
tarvitset eväitä ja hanki sitten 
itsellesi kunnon varusteet ruo-
kien kuljettamiseen ja rikkou-
tumattomat astiat syömiseen. 

HYVÄT EVÄÄT

Tankki täyteen säännöllisesti
Markkinoilla on runsaasti 
erilaisia lämpölaukkuja: peh-
meitä kasaan painuvia, sty-
roxboxeja tai kovamuovisia 
laukkuja, jopa matkajääkaap-
peja autoon tai traktoriin. Jos 
haluat evääksi kuumaa keittoa 
tai puuroa, osta kunnollinen 
ruokatermos. Jos tyydyt kyl-
miin eväisiin, panosta tuke-
viin ja helposti suljettaviin ja 
avattaviin rasioihin. Varmista 
myös, että varusteet on helppo 
puhdistaa.

Leipä meidät tiellä 
pitää…vai pitääkö?
Eväsruokana leipä on käyte-
tyin, koska se on helppo ja 
siisti syötävä. Ruisleipä tai 
muu täysjyväleipä, näkkilei-
pä ja hapankorppu sisältävät 
kuituja, joka pitävät nälän loi-
tolla. Leivän päälle tai väliin 
voi valita kasviksia, juustoa, 
kananmunaa, lihaa tai leik-
keleitä. Keitettyä perunaa 
on helppo viipaloida leiväl-
le muiden täytteiden ohella. 
Kääri täytetty leipä tiukkaan 
pakettiin ja laukkuun odotta-
maan lounasaikaa. Mikäli olet 
ulkotöissä ja taukopaikalla on 
keitin tai nuotio, kääri leipä fo-
liopakettiin, niin voit lämmit-
tää sen nokeamatta. Samoin 
voi loimussa lämmittää piira-
koita, pizzanpaloja ja muuta 
vastaavaa. Rieskat, tortillat ja 
lätyt täytettyinä ovat hyvää 
eväsruokaa niin lämpimänä 
kuin kylmänäkin. 

Helppoa mukaan 
otettavaa?
Opettele tekemään itsellesi 
kunnon eväät ja varaa edes ly-
hyt tauko lounaasta nauttimi-
seen. Iltaruokaa tehdessä voi 
valmistaa tai esivalmistella jo 
seuraavan päivän eväät jää-
kaappiin aamua varten. Keitä 
perunoita, pastaa tai riisiä rei-
lummin, jotta voit täydentää 
niillä evässalaattiasi, samoin 
voit lisätä joukkoon lihapullia, 
lihaa, kalaa, makkaraa… 
Pätkä kurkkua, tomaat-
ti, porkkana ja jälkiruoak-
si jokin hedelmä on hyvä 

vitamiinipaukku päivän piris-
teeksi. Pakastemarjat pienessä 
rasiassa sulavat lounasaikaan 
mennessä ja viilentävät samal-
la muita ruokia kylmälaukus-
sa. Jogurtti ja viili ovat hyviä 
vaihtoehtoja eväiksi ja sopivat 
juomaksikin.

Leivo täytettyjä 
sämpylöitä
Täytetty sämpylä on siistiä, 
helppoa ja ruokaisaa evästä: 
Täytä sämpylä jo leipomis-
vaiheessa ruskistetulla jauhe-
lihalla, lihapullalla, metvurs-
tirouheella, nakin palasilla tai 

juustolla. Ummista sämpylä ja 
paista normaalisti.

Mikäli työkohteessa ei ole 
mahdollisuutta ruokia läm-
mittää, ota kuumaa ruokaa ter-
moskannuun. Pane lihaliemi, 
puuro, kiisseli tai keitto katti-
lasta tulikuumana termikseen. 
Osan keitoista tai puuroista 
voi laittaa puolivalmiina hau-
tumaan ja syöntiä odottamaan. 
Kokeile kuumentaa pinaatti- 
tai verilättyjä, kinkkukiusaus-
ta, kasvispaistosta tai jauheli-
hapihvejä muusilla esilämmi-
tettyyn ruokatermariin.

 Vispi-, ruis-marja- tai 

uuniohrapuuro maistuu kyl-
mänäkin. Pakkaa vaihteeksi 
mukaan mannapuuroa mar-
jojen ja hillon kera tai suk-
laapuuroa. Jos syöt mysliä tai 
kauramuroja aamupalaksi, voit 
välillä ottaa ne evääksikin. Va-
raa välipalaksi juotavaa, ehkä 
hedelmä tai myslipatukka. 
Myös rusinat, pähkinät tai 
kuivatut hedelmät auttavat 
selviytymään lopusta työpäi-
västä virkeänä.

Evääksi. Täytetty täysjyväsämpylä on kätevä ja ruokaisa eväs. Kuva Leipätiedotus.
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YHTEYSTIEDOT

- Toimitusjohtaja Antti Siljamäki  ...................................................................... 0400 365 997
- Tiedottaja Tiina Kolunsarka  ........................................................................... 0400 159 118
- Hankepäällikkö , Maito-, SikaNauta- ja Vilja 5000-hankkeet Marita Öhage  ... 040 581 0772
- Hankesihteeri Elina Iivari  ............................................................................... 0400 872 528
- Ilmoittautumiset ja tuotetilaukset  .................................................................. 040 706 3386

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

Viljatilat
- Kasvintuotantoasiantuntija Väinö Jantunen  .................................................... 0400 166 202
- Kasvintuotantoagrologi Jouni Leppä  .............................................................. 0400 361 250
- Kasvintuotantoagrologi luomutilat, Jari Luokkakallio  ..................................... 0400 297 235
- Kasvintuotantoagrologi Jari Mäkinen  ............................................................. 040 510 2795
- Kasvintuotantoagrologi Pekka Tuomisto ........................................................ 0400 891 889
- Kasvintuotantoagrologi Katariina Vihlman  ..................................................... 040 582 6775

Sika- ja siipikarjatilat
- Kotieläingrologi Hanna Hemilä  ...................................................................... 0400 228 083
- Talousagrologi Marjo Latva-Kyyny  ................................................................. 040 584 7559
- Talousagrologi Mika Mäenpää  ....................................................................... 040 528 7922
- Kasvintuotantoagrologi Juha Mäkelä .............................................................. 0400 267 535
- Kotieläinneuvoja Juha Peltokangas  ................................................................. 0400 264 448
- Kasvintuotantoagrologi Marja-Leena Perälä  ................................................... 0400 166 200
- Kotieläinagronomi Maija Yliaho ...................................................................... 040 529 0832

Perunatilat
- Kasvintuotantoagrologi Markus Luoma .......................................................... 0400 180 071
- Kasvintuotantoagrologi Anna-Kaisa Jaakkola  ................................................. 040 525 0375
- Kasvintuotantoasiantuntija Seppo Saari  ......................................................... 0400 350 425

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

Lihanauta-, lammas- ja hevostilat
- Talousagrologi Marjut Viitasalo ...................................................................... 040 353 0227
- Kotieläinagrologi lammastilat, Milla Alanco .................................................... 040 706 0558
- Kotieläinagrologi lammas- ja vuohihanke Elina Vainio ..................................... 040 199 0143
- Hevostalousneuvoja, kouluttaja HEKO-hanke Nanne Korpivaara .................... 040 161 2552
- Kotieläinagrologi Vuokko Kraatari .................................................................. 040 169 6557 
- Kotieläinagrologi lihanautatilat, Urpu 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
- Kasvintuotantoagrologi Sari Vallinhovi ........................................................... 0400 764 217
- Terveydenhuoltoeläinlääkäri Mervi Yli-Hynnilä  ............................................... 040 840 1828

Itäinen maito (Järviseutu, Kuusiokunnat)
- Kotieläinagrologi Merja Ilomäki  ..................................................................... 040 702 3922
- Kotieläinagrologi Marika Kellokoski  ............................................................... 0400 835 842
- Kotieläinagrologi Hannu Kivisaari  .................................................................. 0400 798 580
- Kasvintuotantoagrologi Janne Niemi  .............................................................. 0400 422 765
- Kotieläinagrologi Hannu Putula  ..................................................................... 040 510 5965
- 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
- Kotieläinagrologi Maria Viljamaa  ................................................................... 040 761 9770
- Talousagrologi Päivi Mäkinen  ........................................................................ 0400 589 569

Pro Agria Rakennus-, Salaoja -ja Mittauspalvelut
- Palvelupäällikkö Timo Korpela ........................................................................ 040 596 4032
- Rakennusinsinööri Minna Peltola  ................................................................... 040 509 9928
- Rakennusinsinööri Markku Suomela  .............................................................. 040 524 5913
- Rakennusmestari Erkki Yli-Kohtamäki  ........................................................... 0400 364 230
- Rakennusinsinööri Elina Tiinanen, Keski-Pohjanmaa  ...................................... 040 560 9038
- Salaojateknikko Rakennusmestari Juha Laakso ............................................... 040 526 4930
- Salaojateknikko Erkki Orrenmaa  ................................................................... 0400 367 127
- Salaojateknikko Heimo Pirttimäki ................................................................... 0400 367 212
- Salaojateknikko Markku Keltto ....................................................................... 040 730 9820
- Agrologi 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
   

Etelä- ja keskipohjalaisten
maa- ja kotitalousnaisten

ILONPÄIVÄ
la 24.4.2010 klo 10.30–15.30

Power Park, Puistotie 3, Alahärmä/Kauhava
Päivä alkaa runsaalla lounasbuffetilla. 

Ohjelmassa mm. taikuutta, asiaa maidosta
ja naurua ammattinaurattajalta. 

Lisäksi tapahtumatori.

Hinta 35 e / hlö.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 11.4. 
Terhi Välisalolle p. 0400 463 129.

Tervetuloa iloitsemaan!

Etelä-Pohjanmaan 
maa- ja kotitalousnaiset

www.proagria.fi/ep/naiset

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
(www.trahteeri.net)

Pro Agria Etelä-Pohjanmaa • Yhteystiedot

Veikko Tuominen
Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus

S ähköinen tu-
kihaku aukeaa 
maanantaina 
29.3. ja päät-
tyy 30.4. Lo-

makkeita voi perua ja lä-
hettää uudelleen 30.4. asti. 
Tukihaun jälkeen tulevia 
mahdollisia muutoksia voi 
tehdä 15.6. asti sen jälkeen, 
kun palvelu on uudel-
leen auennut toukokuun 
alkupuolella.
Sähköisessä tukihaussa on 
uusia ominaisuuksia, jotka 
ilmoittavat hakemuksen 
mahdollisista ristiriitai-
suuksista tai puuttuvista 
rasteista.
Tunnuksia sähköiseen tuki-
hakuun eli Vipu-palveluun 
on haettava 405-lomakkeel-
la maaliskuun loppuun 
mennessä kunnasta. Tun-
nuksia voi hakea itselle ja/
tai neuvojalle.
Viime vuonna haetut tun-
nukset ovat voimassa. Jos 
tunnukset ja avainlukulista 

Sähköinen tukihaku 
ilmoittaa puuttuvista 
rasteista

ovat kadonneet tai salasana 
unohtunut, kunnasta saa 
uudet.
Sähköinen tukihaku onnis-
tuu myös pankkitunnuksil-
la, jos on jo rekisteröitynyt 
Vipu-palveluun eli jättänyt 
405-lomakkeen tänä tai vii-
me vuonna.
Peruslohkojen hallinnan 
siirrot tehdään tänä vuon-
na niin sähköisessä kuin 
paperihaussakin perus-
lohkolomakkeella 102A 
kyseisen lomakkeen täyt-
tämisen yhteydessä, joten 
niistä ei tarvitse etukäteen 
ilmoittaa kuntaan.  Jos hal-
linnan siirtoja on tukihaun 
jälkeen, ne ilmoitetaan 
102A-lomakkeella 15.6. 
mennessä.
Jos tilalla on peruslohko-
jen jakoja tai yhdistämisiä 
tai aivan uusia, rekisteröi-
mättömiä peruslohkoja, 
102 C-lomake on jätettä-
vä kuntaan maaliskuun 
loppuun mennessä, jotta 
lohkolle/lohkoille saa-
daan uusi tunnus ja loh-
ko näkyy tilan sähköisellä 
102A-lomakkeella.



28 ProAgria Etelä-Pohjanmaa

ERITYISYMPÄRISTÖTUKI

Harri Väisänen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

T änä keväänä on 
C-tukialueella 
haettavana kaik-
ki 12 hoitoso-
pimustyyppiä.  

Lisäksi on mahdollista hakea 
ei-tuotannollista investointi-
tukea kosteikkojen rakenta-
miseen ja perinnebiotooppien 
alkuraivaukseen. Uutta on 
se, että osaa sopimustyypeis-
tä voivat hakea viljelijöiden 
lisäksi rekisteröidyt yhtei-
söt, kuten metsästysseurat ja 
kyläyhdistykset.

Suojavyöhykkeen 
perustaminen ja hoito
Suojavyöhykesopimus voi-
daan tehdä peltolohkoille, 
jotka sijaitsevat vesistön tai 
valtaojan varrella tai pohjave-
sialueella. Suojavyöhykkeen 
tarkoituksena on vähentää 
ravinteiden ja maa-aineksen 
kulkeutumista vesistöön.  So-
pimuskauden ajan lohkon ve-
sistön tai valtaojan varrella on 
oltava vähintään keskimäärin 
15 metriä leveä nurmikais-
ta, josta nurmikasvusto on 
korjattava vuosittain. Suo-
javyöhykettä ei saa lannoit-
taa eikä lohkolla voi käyttää 
kasvinsuojeluaineita.

Monivaikutteisen 
kosteikon 
perustaminen ja hoito
Kosteikkoihin on mahdollis-
ta saada kahdenlaista tukea. 
Kosteikon perustamiseen ja 
alkukunnostamiseen voi saa-
da ei-tuotannollista investoin-
titukea, enimmillään 11 500 
€/ha.  Toinen mahdollisuus 
on hakea jo olemassa olevalle 
kosteikolle hoitosopimusta. 
Sopimusalue voi käsittää it-
se kosteikkoalueen ja siihen 
liittyvät hoitoalueet. Hoitoso-
pimuksen vuotuisia hoitotoi-
menpiteitä voivat olla lietteen 
poisto, padon hoitotoimenpi-
teet ja reuna-alueiden niitto. 

Valumavesien 
käsittelymenetelmät
Tämä sopimustyyppi koskee 
jo olemassa olevia peltojen 
vesitalouden säätelyjärjestel-
mien hoitoa. Näitä ovat sää-
tösalaojitus, säätökastelu ja 

Erityisympäristötukea voi nyt 
hakea myös rekisteröity yhteisö

Maatalouden 
erityisympäristösopimustyypit C-alueella
Sopimustyyppi Minimi sopimus 

-ala/ kpl
Tukitaso €/ 
ha /v
€/ey/v

Muut mahdolliset tuet

Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito 0,30 ha 350 € Tilatuki ja LFA

Monivaikutteisen kosteikon hoito

Valumavesien käsittelymenetelmät
 - Säätösalaojituksen hoito
 - Säätökastelu
 - Kuivatusvesien kierrätys

Luonnonmukainen tuotanto
 - kasvinviljelytila
 - Kotieläintila

Pohjavesialueen peltoviljely

0,30 ha

1,00 ha
1,00 ha
1,00 ha

3,00 ha
(tai puutarhatila 
0,80 ha) 

1,00 ha

450 €

54 €
108 €
140 €

141 €

267 €

156 €

pellolle tehtynä Tilatuki, LFA ja 
ympäristötuki

Pinta-alatuet viljelykasvin mukaan
Pinta-alatuet viljelykasvin mukaan
Pinta-alatuet viljelykasvin mukaan

Pinta-alatuet viljelykasvin mukaan

Luonnon ja maiseman
monimuotoisuuden edistäminen

0,30 ha 450 € Pinta-alatuet viljelykasvin mukaan, kun 
perustettu pellolle ja hoidetaan suunni-
telman mukaisesti

Perinnebiotoopin hoito 0,30 ha 450 € Pellon ulkopuolista aluetta.

Lietelannan sijoittaminen peltoon

Turvepeltojen pitkäaikainen
nurmiviljely

Alkuperäisrotujen kasvattaminen
 - nauta
 - hevonen
 - lammas ja vuohi
 - kana ja kukko

2,00 ha

1,50 ha

1 kpl
1 kpl
3 kpl
20 kpl

56 €

68 € tai 114 €

270-500 €
270 €
270 €
100-250€/tila

Pinta-alatuet viljelykasvin mukaan

Pinta-alatuet viljelykasvin mukaan

Tukitaso riippuu rodusta

HUOM: Ympäristötuen kasvulohkokohtainen tukikatto 900€, 600€ ja 450 € hehtaaria kohden kasvilajin mukaan. Tuki-
kattoon lasketaan mukaan ympäristötuen perustuki, lisätoimenpiteen tuki ja erityisympäristötuki.

kuivatusvesien kierrätys. Suo-
situin sopimustyyppi on sää-
tösalaojituksen hoitosopimus, 
jonka tarkoituksena on korvata 
hoidosta aiheutuvia kustan-
nuksia. Ojituksen kunnostuk-
seen liittyviä toimenpiteitä ei 
voida korvata.

Luonnonmukainen 
viljely
Luonnonmukaisen viljelyyn 
tila voi siirtyä joko peltojen 

osalta tai sekä peltojen että 
eläinten osalta. Luomutuen 
tarkoituksena on edesauttaa 
luomutuotannon kiinnosta-
vuutta. Luonnonmukaista tuo-
tantoa ohjaa ja valvoo EVIRA. 
Tuotantoon liittyy vuosittai-
nen tilalla tehtävä tarkastus. 

Pohjavesialueiden 
peltoviljely
Pohjavesialueella sijaitseville 
lohkoille on myös mahdollista 

saada erityistukisopimus. 
Sen tarkoituksena on vähen-
tää lohkoilla lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyt-
töä. Typen ja fosforin määrää 
rajoitetaan korkeintaan 60 % 
ympäristötuen perustuen sal-
limista rajoista. Kasvinsuo-
jeluaineiden käyttöä joko vä-
hennetään tai siitä luovutaan 
kokonaan.

Luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden 
edistäminen sekä 
perinnebiotooppien 
hoito

Näitä sopimustyyppejä voiva 
hakea viljelijöiden lisäksi re-
kisteröidyt yhdistykset. Mo-
nimuotoisuuteen haettavat 
kohteet ovat yleensä pellon 
ulkopuolisilla alueilla, perin-
nebiotoopit taas ovat olemassa 
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olevan multaimen avulla. Tu-
ki maksetaan vuosittain niille 
lohkoille, joille naudan tai sian 
lietettä tai virtsaa on mullattu 
vähintään 20 m3/ha. Sopimus-
ta voi hakea sekä karjatilalli-
nen että lietettä vastaanottava 
kasvinviljelytila.

Turvepeltojen 
pitkäaikainen 
nurmiviljely
Sopimuksen tavoitteena on pi-
tää eloperäinen pelto 10 vuotta 
nurmipeitteisenä. Hyväksyt-
tävät maalajit ovat turve tai 
multamaa. Sopimuskauden ai-
kana lohkon kasvusto voidaan 
uusia suorakylvöllä. Muuten 
lohkon käyttö on kuin nor-
maalin nurmipellon eli siinä 
on sadonkorjuuvelvoite.

KOTIELÄINTEN HYVINVOINTITUKI

Sari Perälä
Kotieläinagrologi

Eläinten hyvinvoinnin tukea 
voivat hakea sika- ja nautatilal-
liset, joilla on eläimiä vähin-
tään kymmenen eläinyksikköä. 
Sitoumus on viisivuotinen ja 
tukea haetaan vuosittain pää-
tukihaun yhteydessä. Tila voi 
valita sitoumukseen pelkkien 
perusehtojen noudattamisen 
tai sen lisäksi enintään kaksi 
lisäehtoa. Tuki maksetaan va-
littujen ehtojen mukaan tilan 
eläinyksiköiden perusteella, 
joten eläinrekisterit on syytä 

 lAutio Seija  0400 720 956

 lIlomäki Merja  040 702 3922

 lJaakkola Anna-Kaisa 040 525 0375

 lJantunen Väinö  0400 166 202

 lKananoja Arja  040 507 0475

 lKellokoski Marika 0400 835 842

 lKivisaari Hannu  0400 798 580

 lKraatari Vuokko  040 169 6557

 lLeskinen Ulla-Maija 040 504 5591

 lLuoma Markus  0400 180 071

 lMattila-Löppönen Kirsi 040 594 5745

 lMäkelä Juha  0400 267 535

 lMäkinen Jari  040 510 2795

 lMäntyharju Johanna 040 512 1901

 lNiemi Janne  0400 422 765

 lOnkamo Teija  040 481 3818

 lPeltokangas Juha  0400 264 448

 lPerälä Marja-Leena 0400 166 200 

 lPerälä Sari  040 353 6634

 lSaarenpää Marja-Leena 040 540 4777

 lSillanpää Sami  040 521 2930

 lSoisalo Tiina  040 502 5590

 lTanner Alli  0400 184 146

 lTuomi Saila  0400 497 516

 lTuomisto Pekka  0400 891 889

 lVallinhovi Sari  0400 764 217

 lVihlman Katariina 040 582 6775

 lYli-Hukkala Seija 040 580 2258  

 lYli-Rahnasto Auli 040 526 2467

MAATILOJEN 
EU-LOMAKKEET

Tilaa täyttö meiltä ajoissa, 
jättöpäivä 30.4.2010

Lisätietoja:

lKasvi-, sika- ja siipikarjatilat,
    palvelupäällikkö Henri Honkala,
    040 827 7100

lMaito-, lihanauta- ja lammastilat, 
    palvelupäällikkö Arja Talvilahti,
    0400 168 489

lProAgria Etelä-Pohjanmaa 
    (06) 4163 400, www.proagria.fi/ep Etelä-Pohjanmaa

Tukea eläinten hyvinvointiin
pitää ajan tasalla. Tänä vuonna 
tuen yläraja on poistettu, mi-
kä hyödyttää myös vanhoja jo 
voimassaolevia sitoumuksia.

Terveydenhuoltokäynti 
ja –sopimus
Perusehdot liittyvät tilan 
tuotanto-olojen, toimintojen 
ja eläinten terveyden turvaa-
miseen. Keskeisellä sijalla 
on eläinlääkärin kanssa tehty 
terveydenhuoltosopimus ja 
vuosittaiset terveydenhuol-
tokäynnit. Toimintahäiriöi-
hin varautumisella turvataan 
eläinten hyvinvointi myös 

poikkeuksellisissa olosuh-
teissa. Lisäehdoista voi valita 
vaikkapa vasikoiden olosuh-
teiden parantamisen, ema-
koiden vapaan porsimisen 
tai palo- ja pelastussuunni-
telman. Eläinten hyvinvointi 
on tärkeä osa elintarvikkeiden 
markkinoinnissa, se on myös 
yksi taloudellisen tuotannon 
edellytyksistä. 
Kysy hyvinvointituen ehdoista 
ja mahdollisuuksista omalta 
tukihakuneuvojaltasi.

 60 lehmän tila voi saada 
eläinten hyvinvoinnin edis-
tämiseen perustukea jopa 
1736 € vuodessa.

 Jos tila valitsee lisäksi 
vapaaehtoisen lisäehdon 
”vasikoiden pito-olosuh-
teiden parantaminen lisä-
tilavaatimuksella”, tukea 
voi saada edellisen lisäksi 
1207 €/vuosi.

 Jos tila valitsee toiseksi 
vapaaehtoiseksi lisäehdok-
si 6-24 kuukauden ikäisten 
nautojen pito-olosuhtei-
den parantamisen, tukea 
voi saada edellisten lisäksi 
vielä 2089 € vuodessa.

 Kyseinen esimerkkitila 
voi saada eläinten hyvin-

Tiesitkö tämän eläinten hyvinvoinnin tuesta?

voinnin edistämiseen tukea 
yhteensä jopa 5032 € vuodes-
sa.

Suuntaa antava laskelma on 
tehty tilalle, jolla on yhteen-
sä 99,2 eläinyksikköä: 60 
lehmää, 54 kappaletta 6-24 
kuukauden ikäisiä hiehoja ja 
17 vasikkaa.

Lisäehtojen vaatimukset:

Vasikoiden pito-olosuhteiden 
parantaminen pinta-alavaati-
muksella: vasikoita nupoutet-
taessa käytetään eläinlääkärin 
antamaa kivunlievitystä, vasi-
kat kasvatetaan ryhmäkar-
sinoissa, juoma on saatava 

imemällä, vaaditusta pin-
ta-alasta puolet on oltava 
kiinteää, hyvin kuivitettua 
makuualuetta ja huoneti-
lan tai sen makuualueen 
tulee olla lämmitettävissä.

Yli 6 kk ikäisten nautojen 
pito-olosuhteiden paran-
taminen: jokaisella yli 6 
kk ikäisellä naudalla on 
oltava kiinteä, kuivitettu ja 
pehmeä makuualue.

 

TIESITKÖ?

olevia tai jo käytöstä poistu-
neita laidunalueita. Perinne-
biotooppien alkuraivaukseen 
ja kunnostamiseen on mahdol-
lista saada myös ei-tuotannol-
linen investointituki.

Alkuperäisrotujen 
kasvattaminen
Sopimuksia tehdään suoma-
laisista alkuperäisroduista. 
Sopimuksen tarkoituksena on 
ylläpitää kansallisia omia al-
kuperäisrotuja. Tukikelpoiset 
eläimet on esitetty taulukossa.

Lietelannan 
sijoittaminen peltoon
Sopimus liittyy lietelannan 
levitysmenetelmään ja tuen 
maksatuksen ehtona on, että 
lohkolle ajettava liete mulla-
taan lietevaunun yhteydessä 

Tarkempaa tietoa erityisympä-
ristötuista ja tukiehdoista saat 
kuntasi maataloustoimistolta 
tai alueen ELY-keskuksesta 
(entinen TE-keskus). Ympä-
ristötuen sopimusten haku-
aika päättyy 30.4.2010 ja ei-
tuotannollisten investointien 
hakuaika päättyy ennakkotie-
don mukaan 30.6.2010.
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Vilja-, nurmi- ja öljykasvit            Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen 2.3.2010

Huom!  Tilatuki maksetaan 
täysimääräisenä 5000 euroon 
asti. Yli 5000 eurosta 
leikataan 8 %. 

18)
Mallas- 
ja rehu-
ohra,
kaura

4)
ruis kevät-

ruis
kevät-
vehnä

4)
syysveh-

nä

4)
Syys/
kevät
rypsi
rapsi

öljy
pellava

came-
lina

herne,
härkä-
papu 

20) 
Valk.
kasvi/

viljaseos, 
valk. 

kasvia yli 
50%

heinä-
laidun-
säilö-
rehu-
nurmi

7)
viherlan-
noitus-
nurmi

15)
Ruoko-
helpi

9) 
kuitupel-

lava,
-hamppu

19) 
Pysyvä 
laidun

C1-alue euroa/ha
Tilatuki (tasatuki)  1) 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
valkuaiskasvipalkkio   6) 55 55
LAF-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LAF-tuki, kotieläintila 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
Pohjoinen tuki 10) 150 150 47 47 120 120 120 120 120
Tilatuen tuotantopalkkio 12) 35 35 35 35 35 35 35
yht., kasvitilan sitoumus 11) 541 726 691 588 623 696 696 541 751 751 541 541 541 696 195
yht., kotieläintilan sit.  11) 650 835 800 697 732 805 805 650 860 860 650 650 650 770 195
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
C2 -alue euroa/ha
Tilatuki (tasatuki)  1) 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
valk.k. palkkio/energ.k.tuki 6) 55 55
LAF-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LAF-tuki, kotieläintila 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
Pohjoinen tuki 10) 150 150 47 47 47 47 47 47 47
Yleinen hehtaarituki 10) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Tilatuen tuotantopalkkio 12) 35 35 35 35 35 35 35
yht., kasvitilan sitoumus 11) 546 731 696 593 628 628 628 546 683 683 546 546 546 628 152
yht., kotieläintilan sit.  11) 655 840 805 702 737 737 737 655 792 792 655 655 655 702 152
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

     
                            

Ohra, 
kaura

14)
Ruoka, 
siemen, 
muu pe-
runa on 
sopim.

14)
Ruoka, 
siemen, 

muu 
peru-
na ei 

sopim.

Tärk-
kelys-

peruna

14)
Tärkke-
lyspe-
runan 
siemen 
lisäys

13)Soke-
rijuurikas

16)
Kumina 
ja muut 
siemen 
maus-
teeet

Avo-
maan 

puutar-
hakas-

vit

Moniv. 
puutar-
hakasvit 
marja-

pensaat

3)  5) 
Luonn. 
hoito-
pelto 

väh. 2v 
nurmi 
max. 
15%.

3)  5) 
Luonn. 

hoitopel-
to riista/
maisema 

max. 
15%

3)  5) 
Luonn. 

hoitopel-
to niit-
tykasvi 

2v. max. 
15%

5)
viherke-
santo 
max. 
50%

5)
sänki-

kesanto 
max. 
50%

5)
avoke-
santo 
max. 
50%

5)
kesanto 
joka yli 

50%

C 1 -alue euroa/ha
Tilatuki 1) 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
Tärk. perunan tasausmaksu 8) 360
LFA-tuki, kasvitila 3) 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LFA-tuki, kotieläintila 3) 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisätoimenp. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300 300
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisätoimenp. 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300 300
Pohjoinen tuki 10) 133 450 348
Kansallinen perunatuki 14) 392 287 287
yht., kasvitilan sitoumus 11) 541 933 828 1034 828 991 739 1302 1108 584 714 714 414 414 414 195
yht., kotieläintilan sit.  11) 650 1042 937 1143 937 1100 818 1381 1187 663 793 793 493 493 493 195
Mahd. nuoren viljan tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36
C2 -alue euroa/ha
Tilatuki 1) 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
Tärk. perunan tasausmaksu 8) 360
LFA-tuki, kasvitila 3) 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LFA-tuki, kotieläintila 3) 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisätoimenp. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300 300
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisätoimenp. 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300 300
Pohjoinen tuki 10) 133 450 348
Kansallinen perunatuot. tuki 14) 392 274 274
Yleinen hehtaarituki 33 33 33 33 33 33 33 33 33
yht., kasvitilan sitoumus 11) 546 938 820 1039 820 996 744 1307 1113 556 686 686 386 386 386 152
yht., kotieläintilan sit. 11) 655 1047 924 1148 924 1072 823 1386 1192 635 765 765 465 465 465 152
Mahd. nuoren viljan tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Puutarhakasvit, peruna, sokerijuurikas sekä luonnonhoitopellot ja kesannot  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen 2.3.2010

Pinta-alatuet v.2010

Veikon terveiset 
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Tilakohtaisesti leikataan tilatuen ja  
uuhipalkkion, emolehmien  ja sonnien 
tuen  yhteensä 5000 euron ylittävästä 
summasta 8 %

EU:n
uuhi-

palkkio

1) 
Emo-

lehmien 
tuki€/vuo-

si/eläin

2) UUSI!  
6-22kk 
sonnien 

tuki €/vuosi 
/sonni

pohjoinen 
tuki €/
eläin-

yksikkö

pohjoinen 
tuki €/ eläin-

yksikkö

3)
    Pohj. 

tuki/ eläin/
vuosi

3)   
Pohj. tuki/ 
eläin/vuosi

4)
pohj. teuras-
eläin tuki €/

eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet

Tukialue C1-C2 C1 C2 C1 C2 C1-C2 eläin eläinyks. 
Sonni max 180 422 430 253 258 emolehmä, emoleh-

mähieho yli 2 v
1

Emolehmä/ emolehmähieho max 150 300 300 300 300 emolehmähieho 8 kk 
- alle 24 kk

0,6

Teurashieho 299 sonnit 2 v ja yli 1
Uuhi 5) 14 390 398 59 60 sonnit 6 kk-alle 2 v 0,6
Kuttu  6) 317 325 152 156 Uuhet 0,15
Siitostammat (myös ponitammat)  8) 225 225 225 225 Maitovuohet (kutut) 0,48
Suomenhevonen (pl. siitostammat)  8) 225 225 191 191 Hevoset
Muut 1-3 v.muut  hevoset ja ponit 8) 225 225 135 135 - siitostammat (myös 

ponitammat)
1

Maito senttiä/kg (sisältää v. 2011 
maksettavan ns. jälkitilin 0.3 senttiä/kg )

7,9 8,6 - suomenhevoset (pl 
siitostammat) 1v -

0,85

(sisältää v. 2011 maksettavan ns. jälkitilin 0.3 senttiä/kg ) - muut 1-3 v hevoset 0,6

1) Emolehmien tuki euroa/eläin, lukumäärä lasketaan eläinrekisteristä ruokintapäivien perusteella,   mukaan otetaan max 40 % hiehoja. Tuki  
Vna-luonnoksessa max 150 euroa/emolehmä ja emolehmähieho. 2) Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille, Tuki vaatii komission 
hyväksynnän. Vna-luonnoksessa tuki max 300€/eläinyksikkö. 3) sonnien osalta luku 6-23 kk ikäistä eläintä kohden. 4) hiehon teuraspaino yli 
170 kg. 5) Täyden pohj. tuen edellytys uuhille että tilalla v. 2009 syntyneiden karitsoiden lukumäärä on vähintään yhtäsuuri kuin tukea haettujen 
uuhien määrä. 6 ) Kutuilla oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on pidettävä kirjanpitoa päivittäin. 
8) Hevosia oltava väh. 1,5 ey, 100 päivän pitoaika, alkaa 1.5. Tukea korkeintaan 5,0 ey suuremmalle hevosmäärälle kuin v. 2009.

Hevonen on 1 v. kun se 
on syntynyt v. 2009

LFA:n kans. lisäosan ey-kertoimet
Naudat yli 2 v 1
Naudat 6 kk-2 v 0,6

Uuhet 0,15

Maitovuohet (kutut) 0,48

Sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki euroa/viitemääräyksikkö Siitostammat (myös 
ponitammat)

1

Sika-siipikarjatuki C1 C2 Suomenhevoset (pl 
siitostammat) 1v -

0,6

Viitemääräyksiköt 1-146 261 Karjut 0,7
yli 146 menevät yksiköt 199 Emakot 0,7
Viitemääyksiköt 1-170 227 Muut siat 3-8 kk 0,23

yli 170 menevät yksiköt 170 Kanat 0,013

Broilerit 0,005

broileriemot 0,025

Viitemäärä perustuu pääsääntöisesti vuoden 2007 kansallisen tuen sika/siipikarjan eläinyksiköihin, jotka on kerrottu v. 2007 tukiyk-
sikkökertoimella ja eläinlajikohtaisella muuntokertoimella. Tuen saamisen ehtona on, että tila täyttää tänä vuonna lfa:n lisäosan 
kotieläintilan edellytykset eli vuoden 2009 kansallisen tuen eläinyksöitä on suhteessa v. 2010 lfa-pinta-alaan vähintään 0,4ey/ha tai 
väh. 0,2 ey ja samalla väh. 10 ey ja että kotieläintuotanto jatkuu  30.4.2010 asti. Kotieläintilan edellytykset voi täyttää muillakin 
kansallisen tuen eläimillä kuin sika/siipikarjalla. V. 2007 tai 2008 luonnonhaittakorvauksen kansalliseen lisäosaan sitoutuneet voi-
vat valita, lasketaanko lihasikojen/nuorten siitossikojen ey:t sikarekisteristä (muut siat 3-8 kk) vai vuoden 2009 aikana teurastettu-
jen lihasikojen tai siitokseen myytyjen nuorten siitossikojen lukumäärän perusteella. 

Hanhi-, ankka- ja 
kalkkunaemot

0,026

Sorsa- ja fasaaniemot 0,013

223 teurastettua kalk-
kunaa

1

325 teurastettua 
hanhea

1

585 teurastettua ankkaa 1

1375 teurast. tarhattua 
sorsaa ja fasaania

1

13 teurastettua liha-
sikaa

1

13 siitokseen myytyä 
nuorta sikaa

1

       

Kotieläintuet v. 2010 C1-C2 alueella  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen 2.3.2010

Kotieläintuet v.2010

Selitysosa v. 2010 pinta-alatukitaulukoihin

1) Taulukossa tilatuen tasaosa. Tilakohtaisesti tilatukea korottavat mah-
dolliset lisäosat.   2) Perustoimenpide + 1 tai 2 lisätoimenpidettä, kas-
vitila 93+23+11,  kotieläintila 107+23+27, 1 ryhmän puutarhakasveilla 
(=1-vuotiset) 450+ 90, 2 ryhmän (=moniv.) 438 + 256, siemenmaus-
teilla 181+144    3) Luonnonhoitopellon ympäristötukea enintään 15 
% p-alasta. Luonnonhoitopellot kuuluvat hoidettuun viljelemättömään 
pelto-alaan. Siten lfa-tukea vain vastaavalle alalle kuin on viljeltyä pel-
toa.  4) Eivät täytä ympäristötuen talviaikainen kasvipeitteisyys-lisätoi-
menpidettä.   5) Hoidetun viljelemättömän pellon eri käyttömuotoja. 
LFA-tuki maksetaan vastaavalle alalle hoidettua viljelemätöntä peltoa 
kuin on viljeltyä peltoa.  6) Valkuaiskasvipalkkiota maksetaan vielä tänä 
vuonna. Valkuaiskasvipalkkio edellyttää korjuuta vasta maitotuleentumi-
sen jälkeen.   7) Viherlannoitusnurmen siemenseoksessa oltava väh. 20% 
typensitojakasveja. Sama lohko korkeintaan 2 v peräkkäin. Max. ala 50 
% pinta-alasta. Viherlannoitus katsotaan viljelyksi.   8) Tärkkelysperunan 
cap-tasausmaksu on 66 euroa/tonni ekvivalenttitärkkelystä eli n. 360 
euroa/ha 32 000kg:n ha-sadolla ja 17 %:n tärkkelyspitoisuudella.   9) 
Kuitupellavan/-hampun EU-jalostustukea maksetaan vielä 2010 ja 2011, 
tuki 100 e/kuitutonni. Tuen hakee jalostaja. Hampun tukikelpoiset lajik-

keet hakuoppaassa.  10) Jos vehnäala kasvaa, pohjoinen tuki pienenee  11) Tau-
lukon oletuksena, että tila on sekä ympäristötuessa että LFA-tuessa joko kasvitila 
tai kotieläintila. Taulukossa lfa-tuki sisältää kansallisen lisäosan, oletuksena v. 
2009 tukitaso.  12)Muille cap-kasveille kuin kevätviljoille. Max 50 euroa/ha, tau-
lukossa arvioitu alan kasvavan ja siten tuen pienenevän. Edellytys että ko. kasveja 
yht. väh. 10 % pinta-alasta, maksetaan yksittäiselle kasville  50% asti pinta-alasta.    
13) Taulukossa sokerijuurikkaan kansallinen tuki 350 euroa+ pohjoinen tuki 100 
euroa.  14) Kansallinen perunatuki 118 euro/ha korkeampi aloille, joista viljelys-
opimus. Taulukon summat vuoden 2009 mukaan.  15) Energiakasvitukea ei enää 
ole. Kun ruokohelpisato korjataan, se saa lfa/ymp-tuen ja mahdolliset kansalli-
set tuet. Ruokohelven voi ilmoittaa myös viherkesantona tai lhp-nurmena.    16) 
Siemenmausteet ovat oma ympäristötukiryhmänsä. Taulukossa perustuki 181+  
puutarhalisätoimenpide 144 euroa/ha.    17) Kasvimaan tilatuessa ei enää 30 aa-
rin maksimirajoitetta.  18)  Mallasohralle ei enää makseta kansallista tukea.  19) 
Pysyvä laidun saa tilatuen. Jos pysyvä laidun peltoa ja lfa/ymp-sitoumuksessa, se 
saa myös lfa/ympi-tuen. Pysyvä laidun pidettävä avonaisena.   20)Viljan/valk.kas-
vin seoskasvusto, jossa valkuaiskasvin siementä yli 50 % siemenseoksen painosta, 
saa valkuaiskasvipalkkion, pohjoisen tuen. Myös tilatuen tuotantopalkkion, jos 
tuotantopalkkiokasveja väh. 10 % pinta-alasta.



Markkinoiden 
parhaat edut 
maatilayrittäjälle!

Tapiolan Omaetu ja MTK-jäsenetu yhdessä tarjoavat 
sinulle jopa muhkean 17 % + 10 %:n alennuksen 
keskeisten vahinkovakuutusten maksuista. Lisäksi 
saat tuntuvia etuja myös Tapiola Pankista. Käy 
katsomassa laskuesimerkkiä: tapiola.fi/mmedut
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Järjestäjä:
ProAgria Etelä-Savo
www.proagria.fi/es www.farmari.net

Suomen suurin maatalousnäyttely 
29.7.–1.8.2010 Mikkelissä

Maatilayrityksen hallittu kasvu•	
Mahdollisuuksien metsäluonto•	
Unelmat todeksi maaseudulla•	
Suunmukkaista suomalaista•	

Mikkelin
raviradalla
päivittäin
klo 10–18 

 

Suunnittele retki Mikkelin Farmariin ja 
ole yhteydessä retkiryhmävastaava  
Marja-Liisa Hauvalaan,  
marja-liisa.hauvala@proagria.fi,	 
puh. 020 747 3564.

Maatalousnäyttelyn  
avainteemat:

Lähde 
retkelle!

Meiltä saat
Agribonusta


