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PÄÄKIRJOITUS  

Hyvinvoinnista pahoinvointia

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

R uuan hinta oli kuluttajan ainoa kysymys elintarviketaloudelle vielä EU-jäse-
nyyden kansanäänestyksessä.  Se on edelleen tärkein asia ostopäätöksissä, 
mutta nyt julkisuudessa rinnalle on tullut kysymys, miten ruoka tuotetaan. 

Varsinkin kotieläinten olosuhteisiin on kiinnitetty huomiota.
Kun EU-tukiin liitettiin vaatimuksia viljelystä ja eläinten hoidosta, taustana oli-

vat eurooppalaiset ruokaskandaalit. Uusia ehtoja ei niiden syntyhetkellä pidetty 
ongelmallisina, sillä kaikkien tietojen mukaan kotimaisen eläintuotannon taso ja 
terveystilanne on korkealla tasolla. Yleinen mielipide olikin, että ne jotka eivät asioita 
kuntoon hoida, eivät myöskään tukia tarvitse.

Nyt kun ”täydentävät ehdot” on alkanut käsitteenä tulla tutuksi ja valvonnat ovat 
ulottuneet eläinten hyvinvointi kysymyksiin, asenne ei enää ole sama. Hyvinvointi-
kysymysten ratkominen ja sanktioiminen ovat herättäneet ärtyisiä kysymyksiä: Mitä 
valvojat mittaavat, ovatko mittarit viljelijän tiedossa, mittaavatko ne oikeasti eläinten 
hyvinvointia ja mikä on viljelijän oikeusturva näissä asioissa?

Haastavimmat tilanteet ovat syntyneet sikatiloilla. Täydentävien ehtojen valvon-
nassa on herännyt huolestuttavia kysymyksiä muun muassa kuivike-/virikemateriaa-
lin riittävyyden, ilmastoinnin hälytysjärjestelmien ja karsinatilojen mittausmenette-
lyn osalta. Ongelmat muodostuvat tietämättömyydestä ja tulkinnanvaraisuudesta, 
jota syntyy jo siinä, miten eri ihmiset käsittävät tukiehdot ja oppaiden tekstin. Ei 
voida myöskään välttyä tilanteilta, joissa viime kädessä valvojien henkilökohtaisissa 
ratkaisuissa muodostuu erilaisia tulkintoja.  Pahinta on, että asioista ei ole tiedotet-
tu. MMM, Evira, AVI ja ELY joutuvat vastaamaan hyvin ikävään kysymykseen: Miten 
voi noudattaa määräyksiä, jos niiden yksityiskohtaisia ehtoja ja sanktiorajoja ei ole 
tiedossa?

Tällaisesta menettelystä on oikeusturva kaukana. Viljelijän olisi tiedettävä arvioin-
nin perusteet jo tukihakemushetkellä. Oikeustapauksissa on normaalisti erikseen 
syyttäjä, jolla on näyttövelvollisuus ja puolustuksella taas oma puheenvuoronsa. 
Tuomion antaa näistä riippumaton tuomari tai oikeuselin, ja rangaistus on usein 
kohtuullinen sakkotuomio. Täydentävien ehtojen valvontatilanteessa ”syyttäjän” 
näkemystä ei aseteta kyseenalaiseksi, vaan se suoraan johtaa usein hyvinkin suureen 
tukien leikkaukseen.

Tukihakemusmenettelyn ja sen valvonnan pahimpia epäkohtia on kiireesti kor-
jattava ja viljelijän oikeusturvaa parannettava. Kaikkien osapuolten - hallinnon, vil-
jelijöiden, eläinlääkärien, kotieläinneuvojien, rakennussuunnittelijoiden ja muiden 
asianosaisten - on tiedettävä yhtenevällä tavalla, miten täydentäviä ehtoja tulkitaan. 
Viljelijöiden on syytä valittaa täydentävien ehtojen valvonnasta johtuvista tukileik-
kauksista, jotta edes pitkällä aikavälillä saadaan asiaan parannusta.

Eläinten hyvinvointi on kiistatta tärkeä asia, sillä se on sekä eettisen eläintenpi-
don että hyvien tuotantotulosten lähtökohta. Eläinten hyvinvointi ei kuitenkaan voi 
toteutua, jos viljelijä voi huonosti. Siksi kaikki asiat, jotka nakertavat kotieläintuot-
tajan motivaatiota ja työtyytyväisyyttä, ovat erittäin huolestuttavia myös eläinten 
hyvinvoinnin kannalta. Sen toteutuminen on paljon monitahoisempi kysymys kuin 
pelkkä täydentävien ehtojen mittarien täyttyminen.

Antti Siljamäki, toimitusjohtaja PARI SANAA KANNESTA

SANOTTUA

”Nykysikaloissa on paljon hienoa tekniikkaa, mikä on sinänsä hyvä 
asia. Silti siihen ei saa keskittyä liikaa. Monet tuottajat ovat kiinnostu-
neempia sikalansa tekniikasta kuin sioistaan. Se ei ole hyvä. Tekniikkaa 
pitää osata käyttää niin, että se sikojen kannalta toimii parhaiten.” 

Hollantilainen eläinlääkäri Kees Scheepens, itua 4/2010 s. 12.

Annika Hautanen asuu miehensä Hannun kanssa pientä lypsykarjatilaa 
Kauhavan Kortesjärvellä. Tällä hetkellä hän työskentelee tilan ulkopuolel-
la sairaanhoitajana. Mikäli suunnitteilla oleva navettainvestointi toteutuu, 
nähdään Annika yhdessä Veera-tytön kanssa entistä useammin traktorin 
puikoissa. Lue lisää tämän lehden seuraavalta aukeamalta, s. 4.
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−Helsinkiä kohti olen täällä moottoritiellä ajelemassa, kir-
jamessuille pönöttämään viisaan näköisenä. Kustantaja vaatii, 
että pitää edustaa, kun tuo kirjakin on vasta tullut ulos.

Mitä uusi kirjasi ”Ralli radalla” pitää sisällään?
−Siinä on Ilkkaan, MT:n Kantri-liitteeseen ja muuallekin kirjoit-
tamiani kolumneja sekä Lauri Tähkä ja Elonkerjuu -yhtyeen 
keikkapäiväkirjaa vuodesta 2008 lähtien. Kirjan kannessa on 
kuva, jossa kävelytän sikaa Mannerheimintiellä. Kustantaja 
ei millään meinannut löytää sikaa kuvauksiin, mutta lopulta 
keksin soittaa Etelä-Pohjanmaan sikakerhon puheenjohta-
jalle Tero Ojalalle ja seuraavana aamuna oli possu Helsingin 
rautatieasemalla. Hienoa toimintaa eteläpohjalaisilta viljeli-
jöiltä, yksi puhelu vain ja asia hoitui! Kuvausten jälkeen sikaa ei 
voitu enää palauttaa takaisin kotisikalaan, mutta onneksi sille 
löytyi sijaiskoti, jossa se kuuleman mukaan varttuu joulupor-
saaksi. 

Miltä loppusyksy muuten näyttää?
−Kuusi keikkaa on vielä tänä vuonna ja sen jälkeen jäädään 
tauolle pitkäksi aikaa, sillä pitää välillä ehtiä elämään ihan 
tavallistakin elämää. Tätä musiikkihommaa on kumminkin 
kymmenen vuotta tehty. Teuvalla on koti, maailmalla vain 
kortteerit. 

Mitä kasvoi pellollasi viime kesänä?
−Kasvatin kuminaa ja osa pelloista oli viherlannoitusnurmella. 
Ensi kesänä olisi tarkoitus kokeilla kylvää ruista. 

Kuinka maanviljely ja musiikkihommat passaavat  
yhteen?
−Kaikki tahtoo tietysti olla yhtä aikaa, mutta bändi on aina ot-
tanut viljelijän kiireajat hyvin huomioon. Toukokuut ja elokuun 
puolivälistä lokakuun loppuun on pidetty keikkavapaata, 
jotta on ehtinyt peltohommat hoitaa. Musiikkiuran alussa piti 
viljellä maata, jotta pystyi tekemään musiikkia, mutta nyt se 
on toisinpäin. Maanviljely on hyvä keino pitää jalat maassa, 
tukiranka ja henkireikä. Musiikkihomma on vielä kovempaa 
työtä kuin maanviljely. Mutta kun on pois kotoa, oppiikin pal-
jon. Jos ei olisi keikkahommia tehnyt ja toisaalta, jos ei tietäisi 
mitä maanviljelys on, ei olisi paljon sanottavaakaan.     

MITÄ KUULUU?

MITÄ KUULUU?

Mitä kuuluu 
Simo Ralli?

Kuka?  
Maanviljelijä ja Lauri Tähkä & Elonkerjuu  
-yhtyeen kitaristi Teuvalta
Koulutus ja työ?  
Maanviljelysteknikko, maanviljelijä, muusikko, 
kirjailija
Harrastukset?  
Musiikki, kirjoittaminen, maanviljely

K un lypsylehmän ruokin-
ta onnistuu, lehmällä on 
edellytykset tuottaa ja 

voida hyvin. Marraskuussa ilmes-
tyvä Lypsylehmän ruokinta -kirja 
auttaa maitotilayrittäjää ruokin-
nan suunnittelussa, toteutuksessa, 
onnistumisen arvioinnissa ja toi-
minnan kehittämisessä. Kirja aut-
taa hahmottamaan tärkeimpien 
ruokinnallisten tekijöiden vaiku-
tusta syöntiin ja maitotuotokseen. 
Kirjan ohjeiden avulla ruokinta-
ratkaisut voidaan räätälöidä tilan 

K a uhavalla syyskuussa 
järjestetty Lasten maata-
lousnäyttely oli kiistaton 

menestys. Ei mikään ihme, sillä 
näyttely oli toteutettu pitkälti las-
ten ehdoilla, aikuisia kävijöitä kui-
tenkaan unohtamatta.  Näyttelyn 
antiin tutustui kaikkiaan yli 4000 
kävijää eli reilusti yli alkuperäisen 
tavoitteen.

Katso lisää kuvia 
sivulta 26 >>

S ikatilojen tukitarkastukset 
ovat herättäneet maakun-
nassa paljon keskustelua 

virikemateriaaleista ja vastaavista 
asioista. ProAgria Etelä-Pohjan-
maa/SikaNauta -hanke järjestää 
28. tammikuuta koulutustilaisuu-
den, jossa läänin tarkastuseläin-
lääkäri luennoi aiheesta. Tilai-
suudessa käsittelemme myös 

Onnistu lypsylehmän ruokinnassa

omiin tavoitteisiin sopiviksi sekä 
ennakoida ruokinnallisia riskejä ja 
ongelmia. Kirjaan on koottu lukui-
sia mittareita, joiden avulla ruokin-
nan onnistumista voidaan seurata. 
Mukana on lisäksi mielenkiintoi-
sia esimerkkejä maitotilojen to-
teuttamista ruokintaratkaisuista. 

Kirjan hinta on 30€ (sis. alv). 
Tilaa ProAgrian verkkokaupas-
ta  www.proagria.fi > Julkaisut 
tai kysy omasta ProAgriastasi  
(06) 4163 400.

sikatilojen uudistuvaa terveyden-
huoltokäyntiä. Tilaisuus pidetään 
Ilmajoen maatalousoppilaitoksen 
auditoriossa.

Jotta saisimme aiheesta mah-
dollisimman kattavan, toivomme 
jo etukäteen kysymyksiä aiheesta 
sekä kuvamateriaalia erilaisista 
virikemateriaalivaihtoehdoista 
ja kuivikkeen määrästä. Niitä voi 

lähettää 15.1.2011 mennessä ko-
tieläinagrologi Hanna Hemilälle, 
hanna.hemila@proagria.fi. Kysy-
myksiin ja kuvamateriaaliin haem-
me vastauksia koulutuspäivässä. 

Lisätietoja: Hanna Hemilä, 
 0400 228 083 
Katso myös 
koulutuskalenteri s.19

Tulossa virikepäivä sikatiloille

Maatalousnäyttely lasten ehdoilla
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INVESTOIVA MAITOTILA

Pieni maitotila investoi harkiten
Tiina Kolunsarka

Moni lypsykarjatila on 
parhaillaan tienhaa-
rassa, jossa on pakko 
valita uusi suunta. 
Jatkanko tätä ja in-
vestoin vai keskitynkö 
toisaalle muihin tu-
lonlähteisiin? Erityisen 
haastava tilanne on 
pienelle tilalle. Tämän 
ovat havainneet myös 
nuoret lypsykarjatilal-
liset Hannu ja Annika 
Hautanen Kauhavan 
Kortesjärveltä. 

−Eteen tuli tilanne, että jotakin 
on pakko tehdä. Joko investoida 
ja panostaa sataprosenttisesti leh-
miin tai keskittyä kokonaan kone-
urakointiin. Molempia ei pysty te-
kemään yhtä aikaa. Mutta pienen 
on vaikea lähteä matkaan, Hannu 
Hautanen pohtii. Vaaka kallistui 
lopulta maidontuotannon jatka-
misen ja investoinnin puolelle.

Jatkuvaa kehittämistä
 Nyt tilalla on vajaat 20 lehmää 

kolme vuosikymmentä sitten ra-
kennetussa parsinavetassa. Han-
nu hoitaa maatilan työt ja sairaan-
hoitajan koulutuksen hankkinut 
Annika käy töissä tilan ulkopuolel-
la. Sukupolvenvaihdos tehtiin vii-
tisen vuotta sitten. Hannulle koit-
ti valinnan paikka, kun jatkajaksi 
kaavailtu velipoika tulikin toisiin 
ajatuksiin eikä tilan myyminen 
vieraalle tuntunut lainkaan hy-
vältä ajatukselta. Nuori isäntä on 
katsellut maailmaa myös vieraan 
leivissä, CNC-koneistajana metal-
lialan yrityksessä.  Annika arvelee, 
että jotain ajatuksia viljelijän am-
matista on itänyt miehen päässä 
pidempäänkin.

−Jo seurusteluaikoina Hannu 
kyseli varovasti, voisitko joskus aja-
tella asuvasi maalla ja olisi vaikka 
lehmiäkin, Annika naureskelee.
Isännyytensä aikana Hannu on 
uusinut tilan konekantaa ja re-
montoinut pienissä erissä par-
sinavetan sisustusta. Alun perin 
ajatuksena oli laajentaa sitä tupla-
kokoiseksi eli reiluun 40 lehmään, 
jotka isäntä olisi hoitanut yksin. 
Suunnitelmatkin oli jo tehtynä, 
mutta pihattovierailujen myötä 
isäntä alkoi pohtia omien voima-
varojen riittävyyttä pidemmällä 
tähtäimellä ja tuli pian toisiin 
ajatuksiin.

−Ettei haukkaisi liian suurta palaa, 
hän täsmentää.

Ei turhia hienouksia
Nyt suunnitelmissa on 58-paik-
kainen lypsyasemapihatto, jonka 
kustannusarvio on noin 650 000 
euroa. Suunnitelmien lupakäsitte-
lyt ja hakemus on vireillä. Pihaton 
on suunnitellut ProAgria Etelä-
Pohjanmaan rakennussuunnitte-
lija Minna Peltola. Hautaset ovat 
pohtineet rakennushankkeensa 
toteutusta yhdessä ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan investoivan 
tilan tiimin kanssa. Keskustelujen 
myötä robottihaaveet haudattiin 
tällä erää, mutta piirustuksissa on 
huomioitu, että robotin voi tar-
vittaessa sijoittaa pihattoon myö-
hemmin.  Hannun mielestä inves-
toinnin pitäisi olla sellaista koko-
luokkaa, että sen saa oman isän-
nyytensä aikana maksettuakin.

−Joku järki olla pitää, lainaa saa 
nykyään niin helposti ja joka pen-
ni pitää joskus maksaa takaisin. En 
halua aina olla naimisissa pankin 
kanssa.

−Jonkin verran riskiä voi ottaa, 
mutta ei mahrottomia, Annika 
täydentää ja korostaa, että läh-
tökohtana on rakentaa halvalla 
yksinkertaista ja toimivaa. Tavalli-
nen lypsyasema ja pihatto ilman 
turhia hienouksia. 
−No, karjaharja on sentään! Nave-
tan yläkerran toimistotiloillekaan 
meillä ei olisi käyttöä. Tulemme 
tarvittaessa tupaan keittämään 

kahvit. 
Hannulle luksusta on kaukosää-

timellä toimiva rehuladon ovi.
−Sanoin, että jos se ei kustan-
nusarvioon mahdu, niin ne rahat 
haen vaikka mettästä, mutta se 
pitää olla!

Vuokrapelto kiven alla
Investointitukihakemus on juuri 
jätetty ja myös ympäristölupaha-
kemus on vireillä. Jos tuet ja mai-
don hinta eivät radikaalisti muutu, 
investointi toteutuu, Hautanen 
toteaa ja arvioi, että rakentamaan 
päästään todennäköisimmin ke-
väällä 2012.

Peltoalaa tilan käytössä on täl-
lä hetkellä omat ja vuokramaat 
laskien 35 hehtaaria. Lisäpeltoa 
Hautaset vuokraisivat mielellään 
ja peltoa lähiseuduilla riittääkin, 
mutta ei liiemmin vuokralle asti. 
Isännät viljelevät peltonsa mie-
luummin itse, mutta antavat kyllä 
sadon korjattavaksi, Hautanen 
kertoo. Hän korjasi edelliskesänä 
sadon 18 hehtaarilta ilman vuok-
rasopimusta. Silloin ei juuri voi 
vaikuttaa pellon kasvukuntoon, 
lannoitukseen eikä aina korjuu-
aikaankaan, joten rehu on usein 
heikkolaatuista mullinheinää, hän 
harmittelee.

Eläinaineskysymystäkin on tilal-
la pohdittu. Suunnitteilla olevaan 
pihattoonsa Hautaset kaavailevat 
saavansa lisäeläimiä lähiseudulla 
lopettelevasta karjasta.

Hautaset. Annika ja Hannu Hautasen suunnitelmissa on järkevä ja edullinen navettainvestointi ilman turhia hienouksia.  
Taustalla näkyvät hevoset säilyvät emännän harrasteena jatkossakin. Kuva Jarmo Vainionpää

Harkiten. Hannu Hautanen on isännyytensä aikana uudis-
tanut tilan konekantaa pienin askelin. Annika Hautanen on 
juuri palannut sairaanhoitajan työhönsä Veera-tytön hoitova-
paan jälkeen, mutta aikoo uuden pihaton valmistuttua jäädä 
päätoimiseksi emännäksi.
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ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

Maitotilan rakennushankkeessa kannattaa käyttää apuna asioihin erikoistuneita asiantuntijoita. Kun kaikki vaihtoehdot 
on mietitty etukäteen, saadaan lopputuloksena edullinen ja toimiva tuotantorakennus. Huolellinen suunnittelu on halpaa 
lopulliseen investointiin nähden. ProAgrian investoivan tilan tiimi antaa apua ja luotsaa rakennusprosessia, jotta määritel-
tyyn tavoitteeseen päästäisiin mahdollisimman edullisesti ja kitkattomasti.

Investoivan tilan tiimi  
näkee kokonaisuuden

INVESTOIVAN TILAN TIIMI

Työnkäyttö mielessä
Ensimmäiseksi ei päätetä laittei-
ta ja niiden merkkejä, vaan läh-
detään suunnittelussa liikkeelle 
kokonaisuuksista ja edetään pie-
niin osasiin. Linjauksia kannattaa 
miettiä myös siltä pohjalta, että 
työ sujuisi mahdollisimman hel-
posti: Kuinka rehut, kuivikkeet ja 
ihmiset navetassa kulkevat. Kui-
vitus ja lantakäytävät vaikutta-
vat työnkäyttöön todella paljon. 
Kunnon kuivitus taas on tarpeen, 
jotta voitaisiin lypsää puhdas-
ta maitoa puhtaista eläimistä. 

Lea Puumala 
kotieläinagronomi, TTS

Nurmirehua ja 
eläinainesta
Investoinnin valmistuttua käy 
joskus niin, että lehmät eivät 
lähdekään lypsämään toivotul-
la tavalla. Tuotannon ylösajoon 
on hyvä varautua jo investointia 
suunnitellessa. Peltopinta-alaa 
pitää olla riittävästi, pellot tuot-
tavassa kunnossa ja rehuille 
tarpeeksi varastotilaa. Rehun-
tuotantosopimukset kasvintuo-
tantotilojen kanssa kannustavat 
niitä tuottamaan hyvälaatuista 
säilörehua. On myös mietittävä, 
mistä saadaan eläinaines uuteen 
navettaan ja millä aikataululla. 
Haasteet ja riskit kasvavat, kun 
karjakoko kolmin-nelinkertaistuu 
ja lähes kaikki muuttuu.

Johanna Mäntyharju  
kotieläinasiantuntija

Kypsytellen paras 
lopputulos
Ison investointihankkeen mietti-
minen kannattaa aloittaa hyvissä 
ajoin, 2-3 vuotta aiemmin, varsin-
kin jos kyseessä on samalla tuotan-
totavan muutos. Kun saa rauhassa 
miettiä ja muuttaa mieltäänkin vä-
lillä, alkaa ymmärtää mitä lopulta 
haluaa. Harva on sitä katunut, että 
on rauhassa asioihin paneutunut. 
Kannattaa myös kierrellä maail-
malla katselemassa, isoimmissa 
hankkeissa pitää lähteä lentoko-
neella. Pitää myös muistaa, että 
kun yrityksen kokoluokka kasvaa, 
asiat eivät aina toimi kuten ennen. 
Puolen miljoonan liikevaihdolla 
on kyseessä yritys ja yritysjohtaja.  

Erkki Riihikangas
talousagrologi

Ota huomioon 
laajennusmahdollisuus
Maitotilan investoinnin voi to-
teuttaa myös järkevästi pitkällä 
aikajänteellä. Kaikkea ei tarvitse 
tehdä heti ja isosti valmiiksi asti. 
Rakennuksen laajentamismah-
dollisuudet tulevaisuudessa kan-
nattaa ottaa huomioon jo raken-
nuksen sijoittamisessa sekä poh-
ja- ja runkoratkaisuissa. Eläintiloja 
voidaan laajentaa moduuleina 
saman lypsy-yksikön ympärille. 
Rehuliikenne, eläinliikenne ja lan-
taliikenne on suunniteltava siten, 
että ne toimivat myös mahdolli-
sen laajennuksen jälkeen.

Minna Peltola 
rakennussuunnittelija

Valitettavan yleinen toimin-
tatapa on, että rakentaja ryhtyy 
ensimmäiseksi neuvottelemaan 
tarvikkeista ja hankinnoista lai-
tetoimittajien kanssa. Kokonai-
suutta ja todellisia tarpeita ha-
vahdutaan miettimään vasta, 
kun on sitouduttu laitetoimit-
tajaan, saatu ilmaiset suunni-
telmat kaupan päälle ja äärita-
pauksessa ostettu kalusteetkin. 

Näin rakennusprojektista tulee 
helposti hallitsematon ja riskit 
ovat suuret.

ProAgria Tekniikka hoitaa 
tarvittaessa kilpailuttamisen 
osittain tai kokonaan rakenta-
jan puolesta. Tavarantoimittajat 
saadaan samalle viivalle, kun 
tarjouspyynnössä määritellään 
yksiselitteisesti toimituksen 
sisältö, laatu sekä hankinta- ja 

toimitusaikataulut. Rakennus-
suunnitelmien on oltava riit-
tävän tarkkoja, jotta saadaan 
vertailukelpoiset tarjoukset. 
Piirustuksien lisäksi tehdään 
määräluettelot tarvittavin osin. 
Edullisimpien tarjoajien kanssa 
käydään hankintaneuvottelut, 
joissa toimituksen sisältöä voi-
daan vielä tarkentaa. Rakentaja 
voi halutessaan hoitaa tämän 

vaiheen myös itse. Tässä järjes-
tyksessä toimien varmistetaan, 
että rakennusaikana tulee mah-
dollisimman vähän ongelmia.
Nyt on hyvä aika aloittaa 
navettainvestoinnin 
suunnittelu. Rahoitettujen 
investointikohteiden ja 
rakentajien määrä on viime 
aikoina pudonnut, joten 
nyt on ostajan markkinat. 

Jos navettainvestointi on 
ajankohtainen, Ota yhteyttä 
investoivan tilan tiimiin! 

Timo Korpela 
palvelupäällikkö,  
Rakennus-, salaoja- ja  
mittauspalvelut,  
040 596 4032

Rakennushanke hallintaan suunnitelmallisesti edeten
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Henri Honkala
Palvelupäällikkö 
Kasvi-, sika ja siipikarjatilat

K esän sää oli jäl-
leen kerran poik-
k e u k s e l l i n e n , 
ja saimme Vilja 
5000 -havainto-

lohkoilta kiinnostavia tuloksia. 
Lohkojen satotasot noudattelevat 
varmasti maakunnan keskiarvoa, 
sillä yhdellä lohkolla kasvusto 
kuivui pystyyn. Viljoilla satoa ker-
tyi 3000−6400 kg/ha. Lohkoista 
tulee varmasti yllättäviä tuloksia 
niin laadun kuin taloudenkin 
suhteen. Varmasti suuri sato tuo 
kannattavuutta viljelyyn.

Havaintolohkoja oli jälleen kuu-
si eri puolilla Etelä-Pohjanmaata ja 

VILJA

Oikullinen kesä 
näkyi myös havaintolohkoilla

Kyrönmaata. Niiden tarkoitus on 
osoittaa käytännössä, kuinka ta-
vallisilta lohkoilta on mahdollista 
saada suuri ja hyvälaatuinen sato 
ja saada tuotanto kannattavaksi. 
Lohkoilla järjestettiin kesänaika-
na pellonlaitatilaisuudet, joissa 
kerrottiin tehdyistä ja tulevista 
toimenpiteistä sekä tehtiin ha-
vaintoja lohkojen rikkakasvitilan-
teesta ja kasvitaudeista.

Rypsipellon 
kokemuksista opiksi

Luonnonhoitopellot ovat jat-
kossakin hyvä vaihtoehto heik-
kotuottoisille tai epäedullisen 

muotoisille tai kokoisille pelto-
lohkoille. Hyvätuottoiset lohkot 
kannattaa pitää satokasvien tuo-
tannossa. Laji vain vaihtelee ky-
syntänäkymien mukaan.

Öljykasvit kannattaa pitää edel-
leen viljelykierrossa. Niillä on hyvä 
esikasviarvo muille viljoille ja koti-
maiselle valkuaiselle on kova ky-
syntä. Öljykasvien hinta on myös 
pitkällä aikavälillä ollut vakaampi. 
Suurimmat huiput, mutta myös 
kovimmat hinnan romahdukset 
eivät ole koskeneet öljykasveja. 

Moni viljelijä alueellamme ko-
keili viimekesänä ensimmäistä 
kertaa rypsiä. Kaikki eivät saaneet 

Öljylähde. Kun kaikki tekijät ovat kunnossa, rypsistäkin voi saada kelpo sadon.

tänä vuonna toivomaansa satoa. 
Siitä ei kannata lannistua, vaan 
ottaa opiksi. Kun kaikki tekijät 
ovat kunnossa, satoakin saadaan. 
Esimerkiksi Vilja 5000 -hankkeen 
rypsin havaintolohkolta saatiin 
2 350 kg/ha sato, kun kaikki vil-
jelytoimenpiteet tehtiin sillä pe-
rusteella, että satotavoite on yli  
2 000 kg/ha.

Hyödynnä tilakoulutus 
ja pienryhmät

Vilja 5000 -hankkeen koulutuk-
siin tai opintomatkoille osallistu-
neet tuottajat ovat oikeutettuja 
myös tilakohtaiseen koulutuk-
seen. Se on erittäin edullinen ta-
pa saada neuvoja tilalle. Neuvo-
jan kanssa voidaan pohtia, miksi 
satotavoitteet eivät toteutuneet 
ja millä keinoilla ne saavutetaan 
tulevana suvena.

Joulukuussa pidettävässä Vil-
ja 5000 -päivässä analysoimme 
havaintolohkojen tuloksia joka 
kantilta. Lisäksi tarkastelemme 
tuotannon kannattavuutta, sillä 
suuren sadon tavoittelun pitää 
olla kannattavaa. Vain sillä tavoin 
viljely on mielekästä ja viljantuo-
tannon tulevaisuus alueellamme 
turvattu. Päivän ohjelmassa on 
myös markkinakatsaus ensivuo-
den näkymiin, sillä nyt on aika 
suunnitella tulevan kasvukauden 
tuotantoa.
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Öljykasvit 
kannattaa pitää 

edelleen 
viljelykierrossa. 
Niillä on hyvä 
esikasviarvo 

muille viljoille ja 
kotimaiselle  

valkuaiselle on 
kova kysyntä.
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VILJA

Laatuvehnää. Vehnäsadon 
valkuaispitoisuus riippuu 
paljolti viljellystä lajik-
keesta, mutta siihen voi 
vaikuttaa myös antamalla 
kasvustolle lisätyppeä 
kasvukauden aikana.

Pekka Tuomisto
Kasvintuotantoagrologi

V ehnän viljelyala on kasva-
nut huomattavasti viime 
vuosina sen laajentu-

neen käytön ja kannattavuuden 
vuoksi. Vilja-alan yhteistyöryh-
män tekemän kyselyn perus-
teella viljelijöillä on kiinnostusta 
lisätä vehnän viljelyalaa tulevalle 
kasvukaudelle.

Hyvälaatuisen myllyvehnän 
lisäksi vehnällä on kysyntää 
myös energiapitoisen rehun 
raaka-aineena. Monipuolinen 

lajikevalikoima mahdollistaa 
etenkin kevätvehnän viljelyn en-
tistä laajemmalla viljelyalueella. 

K asvukauden aikainen 
l isätyppilannoitus 
tuotti kannustavia 

tuloksia käytännön tilakokees-
sa Laihialla. Lisätyppi paransi 
sadon laatua ja lisäsi Anniina-
kevätvehnästä korjatun sadon 
valkuaispitoisuutta lähes pro-
senttiyksikön kasvukaudella 
2010. Tilakokeen organisoin-
nista vastasi ProAgria Etelä-
Pohjanmaa.

Peruskunnoltaan hyvässä 
tuotossa olevalle runsasmultai-
selle hiesusavilohkolle annet-
tiin keväällä seoslannoitteena 
typpeä 120 kg/ha. Kesäkuun 
puolivälissä lisättiin typpeä 10 
kg/ha rakeisen ammoniumsul-
faatin muodossa. Kuukauden 
kuluttua tästä ruiskutettiin 
vielä kasvustoon typpiliuosta, 
jolloin lisätyppeä tuli 7 kg/ha. 
Kasvukauden aikaiset lisätyp-
pilannoitukset nostivat sadon 
valkuaispitoisuutta lähes yh-
den prosenttiyksikön verrattu-
na satoon, joka korjattiin pel-
kän kevätlannoituksen varassa 
kasvaneelta koealalta. Lisäksi 

tuhannen jyvän paino ja heh-
tolitrapaino nousivat. Kasvusto 
sai normaalit rikkakasvi-, tauti-
aine- ja kasvunsääderuisku-
tukset sekä hivenlannoitelisä-
yksen. Vaivanpalkaksi lohkolta 
puitiin elokuussa hyvälaatuista 
leipävehnää 6400 kg/ha.

Laatuvehnää tuottamaan Lisätypellä korkeampi 
valkuaispitoisuus

Vehnälajikkeet jaotellaan nykyisin 
kolmeen päätyyppiin niiden luon-
taisen valkuaispitoisuuden, satoi-
suuden ja aikaisuuden mukaan. 
Rehuvehnäksi tarkoitetun sadon 
valkuaispitoisuudeksi riittää alem-
pikin, mutta satoisuus ja korkea 
tärkkelyspitoisuus ovat tärkeitä 
ominaisuuksia. Leipävehnän tuo-
tannossa lajikevalinnalla on suu-
rempi merkitys, koska valkuaispi-
toisuus on lajikkeen geneettinen 
ominaisuus. Varmimmin leipä-
vehnän tuotanto varmistetaankin 
viljelemällä korkean valkuaispitoi-
suuden omaavia lajikkeita. Valku-
aisen määrää puolestaan voidaan 
lisätä oikealla lohkon valinnalla ja 
kasvukauden aikaisilla toimenpi-
teillä. Kasvukauden aikaisiin sää-
oloihin ei viljelijä valitettavasti voi 
paljoa vaikuttaa.

Valkuainen valmistuu 
heinäkuussa

Pellon peruskunto vaikuttaa 
merkittävästi saatavaan satoon. 
Parhaiten tuottavat hyvärakentei-
set ja kalkitut kivennäismaat, joi-
den vesitalous on kunnossa.  Niillä 

juuriston kehittyminen, biologi-
nen aktiivisuus ja ravinteiden otto 
ovat tehokkaita. Vehnän lannoitus 
suunnitellaan lohkon sadontuot-
tokyvyn mukaan. Tasapainoinen, 
viljavuustutkimukseen perustuva 
sijoituslannoitus määrää sadon 
määrän ja valkuaispitoisuuden 
tason.

Sadon valkuaismäärä kehittyy 
yleensä heinäkuussa. Karjanlan-
nan käyttö lannoitteena, viher-
lannoitusnurmi esikasvina tai 
multava ja hikevä maalaji ovat 
usein hyödyksi, koska niistä va-
pautuva luontainen typpi nostaa 
luonnostaan sadon valkuaista.  
Kasvukauden aikaista lisätyppeä 
saatetaan tarvita, mikäli kevätlan-
noituksen typpi on jo käytetty. 
Lisätyppi on yleensä tarpeen, jos 
kevätlannoitus on ollut niukka 
ja kasvukauden alku sateinen. 
Myös rehevä kasvusto ja edelli-
sen vuoden kasvustojätteet tai 
suorakylvetty pelto lisäävät typ-
pilannoituksen tarvetta. Kasvu-
kauden aikainen lisätyppilannoi-
tus voi nostaa valkuaispitoisuutta  
0,5 −1,5 prosenttiyksikköä.

Lisätyppi on 
yleensä tarpeen, 

jos kevätlan-
noitus on ollut 

niukka ja kasvu-
kauden alku sa-

teinen. 

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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ENERGIASUUNNITELMA

Energiasyöppö jäi  
haaviin Ähtärissä
Jari Luokkakallio
Kasvintuotantoagrologi 

M a t k a i l u -
maati la l -
la kuluu 
runsaasti 
e n e rgi a a 

lämmitykseen ja lämpimän käyt-
töveden tuotantoon. Katriina ja 
Ari Hyvölän tilalla Ähtärissä on 
jo tehty paljon energiankäytön 
tehostamiseksi, mutta maatilan 
energiasuunnitelmaa laadittaes-
sa löydettiin vielä kehittämiskoh-
teita. Suunnitelma tehtiin tilalle 
lokakuussa. Energiansäästöä on 

haettu uusissa vuokramökeissä 
muun muassa rakenneratkaisuil-
la. Peruslämpö tuotetaan pois-
toilmalämpöpumpulla sekä ta-
kalla.  Matkailutilan hankinnoissa 
energiaa säästävät ratkaisut ovat 
arkipäivää: uusia sähkölaitteita 
hankittaessa energiatehokkuus 
on tärkeimpiä hankintakritee-
reitä. Matkailupalvelujen osalta 
energia-asiat ovat kunnossa.

Lämpökanaaliremontti 
edessä

Ta r k a s t e l u s s a  s u u r i n 

lämpösyöppö löytyikin perheen 
asuinrakennuksen pihasta, tark-
kaan ottaen pihanurmen alta. Va-
jaa parikymmentä vuotta sitten 
rakennettu lämpökanaali hukkaa 
lämpöä arviolta 50−60 W/m.  Kes-
kimäärin rakennusten ulkopuoli-
nen lämmönjakeluverkko hukkaa 
lämpöä noin 20 W metrillä eli sa-
dan metrin matkalla ylimääräises-
tä lämpövuodosta kertyy puoli-
vuotisen lämmityskauden aikana 

arviolta 16 000 kWh kulutus. Tässä 
kohdin isännän kanssa keskustel-
taessa energiasuunnitelmaan 
kirjataan kehittämisehdotus läm-
mitysjärjestelmän uusimisesta tai 
ainakin lämpökanaaliremontista. 
Nykyinen, vanhaan navettaan 
sijoitettu käsitäyttöinen stokeri-
lämmitys on työläs, ja lämpöka-
naalin lämpövuoto lisää hakkeen 
kulutusta kymmenillä kuutioilla 
vuodessa.

Energiatehokkuutta. Ari Hyvölä toimittaa lähialueen pienasiakkaille kuivaa klapia satoja kuutioita vuodessa. Hiljattain hanki-
tulla uudella ”klapiautolla” kulkee 30 % enemmän puuta ja virtaviivaisempi lavamalli säästää polttoainekuluissa.  
Kuva Jari Luokkakallio

Maatilalla energiaa kuluu 
lämmitykseen, sähkölaitteisiin 
sekä työkoneiden polttoainei-
siin. Melkein joka maatilalta 
löytyy toimintoja, joihin huk-
kaantuu turhaan energiaa. 
Sitä voi säästää muun muassa 
tuotantoa järkeistämällä, läm-
pötiloja ja laitteita säätämällä 
tai hukkalämpöä hyödyntä-
mällä. Helpointa energiankäy-
tön tehostaminen on ennen 

investointia. Maatilojen ener-
giaohjelmaan kuuluvien ener-
giasuunnitelmien laadinta on 
käynnistynyt ja ensimmäisistä 
suunnitelmista on saatu roh-
kaisevia kokemuksia. Pienilläkin 
energiankäytön tehostamistoi-
milla maatila voi säästää tuhan-
sia euroja vuodessa.  Maatilan 
energiaohjelman piiriin kuulu-
vat maatilat, puutarhatilat sekä 
maatilan muu yritystoiminta.  

Pienillä toimilla jopa tuhansien eurojen säästöt 

Maatilan energiasuunnitelma:

  MMM:n maatilojen energia-
ohjelmaan liittyneet tilat saavat 
energiasuunnitelman kustan-
nuksiin 85 prosentin avus-
tuksen. Energiasuunnitelma 
maksaa tilalle enintään 165 € 
(alv 0%). Vapaaehtoiseen ener-
giaohjelmaan liitytään erillisellä 
lomakkeella ”Maatilan energia-
ohjelman liittymisasiakirja”, joka 
löytyy osoitteesta http://loma-
ke.mmm.fi.

Helpoimmin voit aloittaa ot-
tamalla yhteyttä ProAgria Etelä-
Pohjanmaan valtuutettuihin 
energiasuunnitelman tekijöihin, 
joiden yhteystiedot löydät ohei-
sesta ilmoituksesta.

Poikkea myös ProAgrian 
valtakunnallisilla nettisivuilla 
katsomassa lisätietoa energia-
suunnitelmasta: www.proagria.
fi/maatilanenergiasuunnitelma
 

Lisätietoa maatilan energiankäy-
tön tehostamisesta ja uusiutu-
vasta energiasta saat myös Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaan Maati-
lan ekotehokkuushankkeesta. 
 
Jari Luokkakallio  
0400 297 235 
 jari.luokkakallio@proagria.fi

 
Lämpökanaalin 

lämpövuoto lisää 
hakkeen kulu-

tusta kymmenillä 
kuutioilla 
vuodessa.

  Vapaaehtoinen
 Tavoitteena parantaa tuotannon kannattavuutta ja 

lisätä tilan energiaomavaraisuutta
 Suunnitelmia laativat maatilojen energiankäyttöön 

pätevöityneet suunnittelijat
  Maatilan energiasuunnitelman laatimiseen saa 

 valtion tukea
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SALAOJITUS

Salaojitus tai jätevesijärjestelmä 
helposti suunnittelusta 
toteutukseen

Juha Laakso
Salaojateknikko/
Rakennusmestari
 

E i  ole sama, millä mene-
telmällä toteutat sala-
ojitushankkeesi ja mistä 

hankit materiaalit. Salaojituksen 
laadun ja toteutuksen valvonta 
sekä toimivuuden varmistami-
nen vaatii etukäteissuunnittelun 
ja kilpailutuksen. Asiantuntija 
auttaa valitsemaan oikeat toteu-
tustavat ja materiaalihankinnat 
toimivuuden varmistamiseksi 
kustannustehokkaasti. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan Tekniikka -pal-
veluryhmä suunnittelee ja kilpai-
luttaa puolestasi salaojituksen ja 
valvoo suunnitelmien mukaisen 
toteutuksen. 

Jätevedet järkevästi
Kiinteistön omistaja on velvol-

linen huolehtimaan jätevesien 
käsittelystä. Viime aikojen kirjoi-
tukset jätevesijärjestelmien toi-
mivuudesta tai tarpeellisuudesta 
ovat luoneet epävarmuutta siitä, 
pitääkö jätevesijärjestelyt toteut-
taa ja miten. Vaihtoehtoja käsitte-
lyjärjestelmäksi ovat umpisäiliö, 
maaperäsuodatin, maaperäimey-
tys, pienpuhdistamo tai vesihuol-
tolaitoksen viemäri. Viemäröinti ja 
puhdistus on mahdollista toteut-
taa myös yhteispuhdistamolla.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 

Tekniikka -palveluryhmän asian-
tuntija kartoittaa puolestasi kä-
sittelyjärjestelmän tarpeen, tekee 
tarvittavat suunnitelmat, kilpai-
luttaa vaihtoehtoiset järjes-telmät 
ja hankkii toteuttajat sekä valvoo 
myös toteutuksen.  Turhia tai liian 
järeitä investointeja ei tule silloin 
tehtyä.

Olemme jo pitkään toimineet 
rakennuttajana eteläpohjalaisille 
viljelijöille eri tuotantorakennus-
ten rakennushankkeissa.  Meillä 
on vahva kokemus rakennutta-
mis- ja suunnittelupalveluista, 

tiedämme palveluiden tarjo-
amat hyödyt ja voimme niitä sen 
vuoksi suositella. Ota yhteyttä! 

Lisätietoja:
ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa Tekniikka

Timo Korpela 
040 596 4032   

Juha Laakso
040 526 4930
etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.fi npom.com • p. 041 544 2011
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Meiltä myös 
tärkkelyslajikkeita

P roAgrian it-kauppa tar-
joaa maatilayrityksen 
tarpeisiin soveltuvia it-

laitteita, tietokoneita, puhelimia 
sekä maatilaohjelmistoja. Halutut 
ohjelmistot asennetaan konei-
siin valmiiksi ja tilaus toimitetaan 
käyttövalmiina asiakkaan kotio-
velle. Esimerkiksi kasvitilallinen 
voi hankkia kaupasta kaikki help-
poon viljelysuunnitteluun tarvit-
semansa laitteet ja sovellukset: 
tehokkaan tietokoneen, WebWi-
su -viljelysuunnitteluohjelman, 
johon saa lohkokartat valmiiksi 
asennettuina sekä matkapuhe-
limen ja siinä toimivan WebWi-
sun lisäosan WisuMobilen, jolla 

viljelysuunnitelmaa voi päivittää 
ja tarkistaa vaikkapa pellolta kä-
sin. Ohjelmat ovat konehankin-
nan yhteydessä myös normaalia 
edullisempia.

Asiakas saa myös automaat-
tisesti käyttöönsä etähuollon ja 
puhelintuen. Mahdollisten on-
gelmien ratkaisu nopeutuu, kun 
tiedetään tarkkaan, millainen 
kokonaisuus asiakkaalle on toi-
mitettu. ProAgria on tukena myös 
ohjelmien ja laitteiden käytössä. 
ProAgrian asiantuntijoilla on käy-
tössään samat ohjelmat, joten 
apu on lähellä myös tuotannol-
lisissa kysymyksissä. Viljelijä voi 
halutessaan teettää esimerkiksi 

viljelysuunnitelmansa ProAgrian 
neuvojalla tai tehdä sen yhteis-
työssä hänen kanssaan. Viljelijä 
voi myös antaa tekemänsä suun-
nitelman WebWisun kautta neu-
vojalle tarkistettavaksi ja saa näin 
varmuuden, että siinä on kannat-
tavat valinnat ja se on tukien ja 
markkinoiden kannalta järkevä.
 
 
Tutustu ProAgrian it-kauppaan 
osoitteessa www.proagria.fi/
itkauppa. Lisätietoja it-kaupas-
ta ja ProAgrian it-palveluista: 
ProAgria Keskusten Liitto, 
IT-päällikkö Vesa Sandvik,  
020 7472 458

Räätälöidyt it-ratkaisut 
maatilayrittäjälle

Rakennus-, salaoja-
 ja mittauspalvelut

KYSY LISÄÄ: 

Rakennesuunnittelu
Energiakatselmukset
Energiatodistukset
Palo- ja pelastussuunnitelmat

Rakennuttamispalvelut
Kilpailuttaminen, valvonta
Pääsuunnittelu
Rakennussuunnittelu
Kustannusarviot

KYSY LISÄÄ: 

Maa-ainesten ottosuunnitelmat
Turvetuotantoalueiden ja

         turveaumojen mittauspalvelut
Mittauspalvelut:

        - massamittaukset
        - kunnallistekniikka
        - rakennusmittaukset

Peruskuivatussuunnittelu
Salaojasuunnittelu
Jätevesisuunnittelu

www.proagria.fi/ep, sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi



Energiatodistus:

Minna Peltola
Rakennusinsinööri

Rakennuksen omista-
jan tai taloyhtiön on 
hankittava energia-
todistus silloin, kun 
rakennus tai sen osa 
otetaan käyttöön, 
myydään tai vuokra-
taan. Tällainen raken-
nuksen energiaselvitys 
on liitettävä myös ra-
kennuslupahakemuk-
sen yhteyteen kaikissa 
lämmitettävissä uudis-
rakennuksissa. Lisäksi 
ennen rakennuksen 
käyttöönottoa ener-
giaselvitys tulee päivit-
tää tarvittavilta osin 
ja pääsuunnittelijan 
tulee varmentaa se. 

Energiatodistus on energiasel-
vityksen ja lämmöntasauslaskel-
mien pohjalta syntyvä asiakirja. 
Laskentaan vaikuttavat muun 
muassa seuraavat lähtötiedot: 
kiinteistön sijainti, liittymiset 
(LVS), ilmansuunnat, maasto ja 
rakennuksen massa, rakenteiden 
lämmöneristyskyky, ilmanvaih-
don LTO, lämmöntuotto, läm-
mönjako sekä jäähdytys.

Mahdollistaa 
rakennusten vertailun

Energiatodistuksen avulla ku-
luttajat voivat vertailla rakennus-
ten energiatehokkuutta. Ener-
giatehokkuuden parantaminen 
on ennen kaikkea kiinteistön 
omistajan etu, sillä mitä vähem-
män kiinteistö kuluttaa energiaa, 
sitä enemmän omistaja säästää. 
Energiatodistuksen käyttöönoton 
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Parasta A-ryhmää

ENERGIATODISTUS

tavoitteena on nostaa rakennus-
ten energiatehokkuus osto- ja 
vuokraustilanteessa tärkeäksi 
valintatekijäksi. Energiatodistus 
mahdollistaa vertailun raken-
nusten välillä ja auttaa kiinteis-
tönomistajia kiinnittämään huo-
miota rakennuksen energian 
käyttöön. Energiatodistus ohjaa 
kuluttajia valinnoissa samoin 
kuin esimerkiksi kylmälaitteiden 
energiamerkki.

Energiatodistuksessa ilmoi-
tetaan se energiamäärä, joka 

tarvitaan rakennuksen tarkoitus-
taan vastaavaan käyttöön. Jotta 
energiatehokkuuden arviointi ja 
vertaaminen muihin vastaaviin 
rakennuksiin olisi mahdollista, 
energiatehokkuuden perusteella 
kiinteistölle määritellään ener-
gialuokka asteikolla A-G. Vähi-
ten energiaa kuluttaa A-luokan 
kiinteistö, eniten G-luokan kiin-
teistö. Talon lämmitysmuoto ei 
vaikuta rakennuksen saamaan 
energialuokkaan.

 

Lisätietoja:
Minna Peltola  
RI, rakennussuunnittelija
040 509 9928
minna.peltola@proagria.fi

Omakotitalo. Energiatodistuksen avulla asukkaat ja asunnonostajat voivat vertailla rakennus-
ten energiatehokkuutta ja tunnistaa onko talo energiapihi vai energiasyöppö. Kuva Motiva

Ympäristöminister iössä 
valmistellaan uusia energia-
määräyksiä, joilla on tarkoitus 
tiukentaa yleistä vaatimusta-
soa edelleen 20 %. Samalla on 
tarkoitus siirtyä kokonaisener-
giankulutukseen perustuvaan 

sääntelyyn ja huomioida ener-
giamuoto. Uusien rakentamis-
määräysten avulla uudisraken-
nusten energiatehokkuuteen 
tavoitellaan 20 prosentin paran-
nusta, mikä on merkittävä askel 
ilmastonmuutosta hillitsevään 

rakentamiseen Suomessa.
Uudet määräykset tulisivat 

voimaan vuoden 2012 alusta. 
Edellinen 30 prosentin tiuken-
nus vaatimuksiin tehtiin vuo-
den 2010 alusta. Käyttöönotet-
tava kokonaisenergiatarkastelu 

lisää merkittävästi suunnittelun 
vapautta ja varmistaa kaikkien 
energiatehokkuusratkaisujen 
tasa-arvoisen kilpailun. Energia-
muotojen kertoimet ohjaavat 
rakentajia käyttämään ympäris-
töystävällisiä energiamuotoja. 

Uusiutuvien energialähteiden 
käyttöön kannustetaan: niiden 
osuuden pitää vastata vähintään 
25 prosenttia rakennuksen tilo-
jen ja ilmanvaihdon lämmityk-
sen energian nettotarpeesta.

Näköpiirissä uusia 
energiatehokkuusvaatimuksia

Energiatodistus 
ohjaa kuluttajia 

valinnoissa  
samoin kuin  
esimerkiksi  

kylmälaitteiden 
energiamerkki.

  Vaaditaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä lämmitettävissä uudisrakennuskoh-
teissa ja kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan 
 

 Mahdollistaa rakennusten energiatehokkuuden vertailun 
 

 Uudisrakennukselle energiatodistuksen laatii rakennushankkeen pääsuunnittelija
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Kuva Motiva.

ENERGIATODISTUS

ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Valmistumisvuosi:
Osoite: Rakennustunnus:

Asuntojen lukumäärä:

Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen ja on annettu

rakennuslupamenettelyn yhteydessä

erillisen tarkastuksen yhteydessä

Rakennuksen
ET-luokka

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm²/vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Pienet asuinrakennukset

Energiatehokkuusluokitus perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen.
Todellinen kulutus riippuu rakennuksen sijainnista, asukkaiden lukumäärästä ja asumistottumuksista.

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:

Allekirjoitus:

Todistuksen antamispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä:

   Paljon kuluttava

321 -

171 - 190

191 - 230

231 - 270

271 - 320

- 150

ET-luku

151 - 170

   Vähän kuluttava

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ympäristöministeriön asetukseen
energiatodistuksesta. Tämä energiatodistus on asetuksen lomakkeen 1 mukainen.

Erillinen pientalo
Kotikatu 1
00100 Helsinki

2008
427-403-2-17 D 001

1

144

Pekka Pääsuunnittelija Matti Meikäläinen

1.1.2008 31.12.2017

a

ENERGIATAPAHTUMA
2010-2011

Energiatehok-
kuuden perus-

teella kiinteistölle 
määritellään 

energialuokka 
asteikolla A-G.

Energiatodistuksessa 
ilmoitetaan se energia-
määrä, joka tarvitaan 

rakennuksen tarkoitus-
ta vastaavaan käyt-

töön.

fax  06 860 5070

www.lahivakuutus.fi

Lähivakuutus  
   maatilojen 
     ykkönen
Lähivakuutus on elokuussa 
valmistuneen TNS-Gallupin 
tutkimuksen mukaan maatila-
talouksien ykkösvakuuttaja. 

Syykin on selvä. Kun on juuret maaseudulla, 
ymmärtää jo puolesta sanasta, mistä 
maa- ja metsätalousyrittämisessä on kyse.
Lähivakuutuksella on myös tutkitusti Suomen 
tyytyväisimmät vakuutusasiakkaat. 

Me otamme sen henkilökohtaisesti.
Tervetuloa Lähivakuutukseen!
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www.carawayfinland.fi

Teemme parhaillaan

viljelysopimuksia, 

soita heti 050 444 0524 

Kjällberg

Kiinnostaako
Kuminanviljely?

Caraway Finland Oy puhdistaa ja jalostaa kuminaa Närpiössä (Porin ja
Vaasan välillä). Tuotanto perustuu sopimusviljelyyn, jota nyt 5000 ha.

Tasaa työhuippuja
- puinti ennen viljoja

Monivuotinen kasvusto
- vähemmän työtunteja

Hyvä esikasvi
- parantaa maan rakennetta
- vähentää viljan tauteja

Tasaa työhuippuja
- puinti ennen viljoja

Monivuotinen kasvusto
- vähemmän työtunteja

Hyvä esikasvi
- parantaa maan rakennetta
- vähentää viljan tauteja

Sama kalusto kuin 
viljalla

Hyvä kannattavuus

Nyt myös torjunta-
aineet jotka toimivat

Sama kalusto kuin 
viljalla

Hyvä kannattavuus

Nyt myös torjunta-
aineet jotka toimivat

MobiAmmu 
tuo tiedot eläimen luo
MobiAmmu on laajennus Ammu-, Elmer-  
ja Pihvi-ohjelmistoihin. MobiAmmulla  
tiedot kulkevat kätevästi pienessä  
laitteessa navettaan. MobiAmmulla  
voit vastaanottaa, tallentaa ja lähettää  
tietoja eläimen luona.

Näin hyödyt MobiAmmusta
• Saat ajantasaisen työlistan viikon töistä
• Eläintiedot aina mukanasi
• Lähetät tapahtumat suoraan navetasta neuvonnan tietokantoihin ja 

nautarekisteriin
• Tiedot siirtyvät Elmeriin, Ammuun ja Pihviin ja päinvastoin
• Viivakoodin luku (vaatii toimintoa tukevan laitteen)

Laskentakeskuksen kautta voit kätevästi hankkia älypuhelimen  
ja MobiAmmun valmiiksi asennettuna karjasi tiedoilla. 

Lisätiedot ja tilaukset:
Maatalouden Laskentakeskus Oy
Ohjelmistotuki: puh. 020 747 2301. 
Sähköposti: tuki@mloy.fi. www.mloy.fi

Eläintiedot

aina mukana

Maija Yliaho
Kotieläinagronomi 

H o l lantilainen 
elä inlääk är i 
Kees Schee-
pens laskee 
työuransa var-

rella käyneensä 5000 sikalassa. 
Hän on opastanut noin 15 000 
ihmistä havainnoimaan siko-
jaan uudella tavalla. Tutuksi ovat 
kotimaan sikaloiden lisäksi tul-
leet sikalat Saksassa, Kanadassa, 
USA:ssa ja Kauko-Idässä. 

Lokakuussa Scheepens keräsi 
yli sata kuulijaa ProAgria Etelä-
Pohjanmaan SikaNauta-hankkeen 
järjestämään koulutustilaisuuteen 
Seinäjoki Areenaan. Päivän tee-
mana oli ”Katso, ajattele ja Toimi!”  
Parikymmentä tuottajaa pääsi 
vielä seuraavana päivänä mukaan 
tilakäynneille, joilla Scheepens 
käytännössä kertoi havainnois-
taan ja toimintatavoistaan.

SIKA

Sikasilmää 
hollantilaisittain

 
Scheepensin perusajatus on, et-
tä sikalassa katsotaan aina ensin 
sikoja. Niiden käyttäytyminen ja 
koko olemus kertovat kyllä, missä 
mennään. Jos siat näyttävät siltä, 
että joku asia on pielessä, aletaan 
etsiä syytä ja silloin voidaan tarvi-
ta mittauslaitteitakin.

−Nykysikaloissa on paljon hie-
noa tekniikkaa, mikä on sinän-
sä hyvä asia. Silti siihen ei saa 
keskittyä liikaa. Monet tuottajat 
ovat kiinnostuneempia sikalansa 
tekniikasta kuin sioistaan. Se ei 
ole hyvä. Tekniikkaa pitää osata 
käyttää niin, että se sikojen kan-
nalta toimii parhaiten, Scheepens 
pohtii.

Niin luennolla kuin tilakäyn-
neilläkin Scheepens antoi hyvin 
käytännönläheisiä ohjeita siko-
jen kanssa toimiville. Vinkkejä 
saatiin muun muassa emakoiden 
ruokahalun parantamiseen, kii-
mahavainnointiin ja imetyksen 

sujumisen seurantaan. Sikalakier-
roksilla eläinlääkäri painotti kaik-
kien aistien ottamista käyttöön 
sikalassa kulkiessa, ja esimerkiksi 
porsasrehuja haisteltiin ja maistel-
tiin koko porukan voimin. 

Takaisin Pohjanmaalle 
kesällä

Scheepens itse oli erittäin tyy-
tyväinen Suomen vierailuunsa.

−Oli kiinnostavaa nähdä suo-
malaisia tuottajia ja suomalaisia 
sikaloita. Ja on hienoa, jos pystyy 
auttamaan ihmisiä niissä ongel-
missa, joita heille sikalassa tulee 
vastaan! Suomalaisissa sikaloissa 
näyttää olevan ihan samanlaista, 
uutta tekniikkaa kuin Hollannis-
sakin. Mutta suomalaiset sikalat 
ovat siistejä! Hollannissa ja muu-
alla niin ei välttämättä aina ole.

Scheepens palaa Suomeen 
ensi kesänä viikoksi SikaNauta 
-hankkeen puitteissa. Ajankohtaa 

sovitellaan vielä kalentereihin, 
mutta asiasta tiedotetaan heti, 
kun päivämäärät varmistuvat. 
Kesän vierailulla on odotetta-
vissa luentopäivä, jossa aamu-
päivä keskitytään emakoihin 
ja iltapäivällä paneudutaan li-
hasikoihin. Lisäksi Scheepens 
tekee tilakäyntejä yhdessä Pro-
Agrian asiantuntijoiden kanssa. 

Lämpimät kiitokset Heli ja Mikko 
Kytöharjulle sekä Vesa ja Paula 
Kurikka-ojalle, jotka lainasivat 
sikojaan ja sikaloitaan opetus-
käyttöön Scheepensin vierailun 
aikana!

Sikaguru. Hollantilainen eläinlääkäri Kees Scheepens vaikuttui 
suomalaisten sikaloiden siisteydestä. Kuva Maija Yliaho

Scheepens on kirjoittanut 
kirjan PigSignals yhdessä maan-
miehensä Jan Hulsenin kanssa. 
Hän puolestaan on aiemmin 
luonut konseptin ja kirjoittanut 
kirjan Lehmähavaintoja. PigSig-
nals on juuri käännetty myös 
suomeksi nimellä Sikahavain-
toja. Syvemmälle eri sikaryh-
mien erityispiirteisiin päästään 
erikseen emakoita, porsaita ja 
lihasikoja käsittelevissä oppais-
sa, joista ainakin vielä toistai-
seksi on saatavilla ainoastaan 
englanninkieliset versiot.

Sekä suomenkielistä Sika-
havaintoja -kirjaa että tarpeen 
mukaan myös englanninkielisiä 
oppaita on saatavilla ProAgri-
an kautta. Jos haluat oppaita 
itsellesi, ota yhteyttä Hanna 
Hemilään 0400 228 083 tai Jo-
hanna Sippolaan 0400 264 448,  
etunimi.sukunimi@proagria.fi.

Scheepensin 
oppeja 
luettavassa
muodossa
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W Q  eli Welfare Quali-
ty® on eurooppalai-
sen tutkijaverkoston 

kehittämä työkalu eläinten hyvin-
voinnin mittaamiseen. Juuri käyn-
nistyneessä tutkimushankkeessa 
selvitetään WQ -mittarin sovel-
tuvuutta suomalaisten sikojen 
hyvinvoinnin kuvaamiseen. Tutki-
musta vetää Helsingin yliopisto.
Hyvinvointimittauksia tehdään 
satunnaisesti valituilla sikatiloil-
la siten, että tuotantosuunnat ja 
teurastamot ovat tasapuolisesti 
edustettuina. Teurastamot ovat 
olleet asian tiimoilta yhteydes-
sä sopimustuottajiinsa syksyn 
aikana. Hyvinvointimittauksia 
tehdään marraskuun 2010 ja 
huhtikuun 2011 välisenä aikana 
kaikkiaan 250 sikatilalla

WQ-mittausten tekijöiksi on 
koulutettu ProAgrian sikatilaneu-
vojia. ProAgria Etelä-Pohjanmaas-
ta koulutukseen osallistuivat ja 
WQ-tilakäyntejä jatkossa tekevät 
kotieläinagrologi Hanna Hemilä, 
kotieläinneuvoja Johanna Sippola 
sekä mmyo Heli Pirttinen.

Työkalu hyvinvoinnin 
mittaamiseen

Mittaus sikalassa kestää kuuti-
sen tuntia, eikä se edellytä tilalta 
juurikaan esivalmisteluja. Tilalle 
jätetään välitön palaute omista 
vahvuuksista ja heikkouksista 
eläinten hyvinvoinnin kannalta. 
Lopullinen pisteytys lasketaan 
ulkomailla ja tuottaja saa tietää 

WQ nostaa sikojen  
hyvinvoinnin kilpailuvaltiksi

SIKA

tilansa WQ-pisteet neuvojan te-
kemän varsinaisen palautteen 
yhteydessä.

Suomessa WQ-hanketta ra-
hoittavat Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö sekä Suomen Lihateolli-
suusyhdistys. Toteuttajatahoina 
ovat Helsingin yliopiston ohella 

ETT, Eläinten Hyvinvointikeskus 
ja ProAgria. 

Hankkeen tavoitteena saada 
niin luotettava kuva suomalaisten 
sikojen hyvinvoinnin tasosta, että 
sitä voidaan käyttää myyntiargu-
menttina. Mittausten yhteydessä 
saadaan myös käyttökelpoista 
tietoa eläinten voinnista erilai-
sissa tuotantoratkaisuissa. Tätä 
tietoa voidaan hyödyntää raken-
nussuunnittelussa ja neuvonnas-
sa. WQ-pisteitä verrataan myös 
elinkeinon hiljattain käyttöön 
ottamiin sikojen hyvinvoinnin 
mittareihin.

Harvinaiset. Sertifikaatin saaneita WQ-mittausten tekijöitä on Euroopassa vasta kolmisen-
kymmentä, joista lähes puolet Suomesta. Takavasemmalta Taneli Tirkkonen, Harri Äijö, Elisa 
Annas, Kati Tuppi, Riitta Pietilä, keskellä (vas.) Outi Hälli, Pirjo Kortesniemi, Mari Heinonen, 
Hanna Hemilä, Heli Pirttinen, Camilla Munsterhjelm ja Johanna Sippola. Eturivissä espanjalai-
set kouluttajat Antonio Velarde ja Antoni Dalmau.

S uomalaisen sian-
lihan tuotanto-
ketjun vahvuuksia 

ovat eettisesti korkea-
laatuiset toimintatavat.   
 
Vaikka eläinsuojelulain-
säädäntömme pääosin 
on EU:n tasoa, olemme 
kansallisesti kieltäneet 
esimerkiksi porsaiden 
häntien katkaisun ja en-
naltaehkäisevät mikro-
bilääkitykset, mikä pa-
kottaa kiinnittämään eri-
tyistä huomiota sikojen 
kasvatusolosuhteisiin.

 Mittausten  
yhteydessä  

saadaan myös 
käyttökelpoista 
tietoa eläinten 

voinnista  
erilaisissa tuotan-

toratkaisuissa.

OLETKO HILJATTAIN RAKENTANUT 
SIKALAN TAI SUUNNITTELETKO 

INVESTOINTIA LÄHIAIKOINA?
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kasvattaminen eri osastoissa tuo 
lisäeuroja sikapaikkaa kohden, sil-
lä niiden kasvukyvyissä on eroja. 
Tällä lajittelutyöllä saavutetaan ta-
saisempi kasvatuserä ja kohentu-
nut päiväkasvu. Niemen mukaan 
korvaus lajittelutyölle on 1−3 €/
sikapaikka/vuosi.

ProAgria Liha Osaamiskeskuk-
sen Harri Äijö otti esille investoi-
van sikatilan vaihtoehdot, tuetun 
ja tukemattoman rakentamisen. 
Tuetussa pinta-alavaatimus yli 
110-kiloista lihasikaa kohti on  
1,2 m², kun eläinsuojelulaki vaatii 
1 m²/sika. Kannattaa laskea, tuot-
taako samalla alalla enemmän 
lihasikoja ilman investointitukia 
vai hyödyntääkö tuet, jolloin si-
kojen määrä samaa alaa kohti jää 
pienemmäksi.

SIKALAN TALOUS

Marjo Latva-Kyyny
Talousagronomi

Lihan hinta laahaa 
alamaissa, tuotan-
topanosten hinnat 
nousevat ja tuet ovat 
mitkä ovat. Mihin 
piirretään lihasian 
kasvatuksen kannat-
tavuuden rajat näillä 
eväillä? Asiaa pohdit-
tiin eri näkökulmista 
lihasikayrittäjille suun-
natussa talouspäi-
vässä, jonka ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa 
järjesti lokakuussa 
SikaNauta -hankkeen 
puitteissa Seinäjoella. 

”Sika on laarista kotoosin”, muis-
tutti A-rehun tuotepäällikkö Kim-
mo Kytölä. Koska sian rehusta 80 
% on viljaa, sen hintataso määrää 
pitkälle sianrehun hinnan. Vilja 
kannattaakin käyttää mahdol-
lisimman lähellä tuotantopaik-
kaa, sillä jokainen käsittelykerta 

kasvattaa rehukustannusta. Kytö-
län mukaan sikatilayrittäjien kan-
nattaa rehukustannusten pienen-
tämiseksi kiinnittää huomiota 
viljelemiinsä lajikkeisiin, niiden 
satotasoon, valkuaispitoisuuteen 
ja hehtolitrapainoon. Säästöjä 
saadaan myös oikea-aikaisilla 
viljaostoilla ja varastoinnilla. Puh-
taasta viljasta saa enemmän irti 
ja siksi rikkakasvien torjunnasta 
on huolehdittava. Jauhatuksen 
onnistuminen vaikuttaa rehun 
sulavuuteen. Seulakooksi Kytölä 
suositteli 2,5–3,5 mm.

Ylijäämäerät painavat 
hintaa
Johtaja Matti Perälä Atrialta kaipa-
si sikasektorin hintoihin tasokoro-
tusta. Viimeisen kymmenen vuo-
den keskihinta Suomessa on ollut 
1,35 €/kg. Perälän mukaan tämä 
pitäisi saada nostettua 1,50–1,55 
€/kg tasolle, sillä sianlihan tuotta-
misen kannattavuus on ollut erit-
täin heikkoa jo liian pitkään. Nyt 
porsasmarkkinat ovat ruuhkaiset 
ja pakkasvarastoissa on sikaa 
enemmän kuin aikoihin. Tuonti on 
suurempaa kuin koskaan, Venä-
jän vienti oikkuilee eikä sianlihan 
kulutus ole kasvamassa. Suomen 

hintatasoon vaikuttaa Saksan 
muuttuminen alituotantomaasta 
ylituotantomaaksi ja markkinoil-
la liikkuu koko ajan ylijäämälihaa 
suomalaisten tarpeen täyttäviä 
määriä. Perälä ennustikin sianli-
han tuotannon kannalta vaikeaa 
talvea, mikäli Saksan ja Tanskan 
tuottajahinnat eivät nouse.

Porrastuksella ja 
lajittelulla lisäeuroja
Rehu ja porsas aiheuttavat suu-
rimman osan lihasikalan tuotan-
tokustannuksista, joten niiden 
laatuun, hintaan ja kilpailutuk-
seen on kiinnitettävä huomiota, 
teroitti MTT:n tutkija Jarkko Nie-
mi. Lisäeuroja sikapaikkaa kohti 
voidaan saada, kun siirrytään 

Lihasian kasvatuksen 
kannattavuuden rajat

Laske, kannattaako tuottaa maksimimäärä
“Nykytilanteessa tuottajan kannattaa laskea, mikä on optimaalisen tuottamisen taso omalla 
tilalla. Kun eläin-tuet on niitattu tietylle tasolle, kustannukset ovat nousseet ja lihan hinta en-
tinen, ei maksimimäärän tuottaminen välttämättä ole taloudellisesti järkevin vaihtoehto.”  

Marjo Latva-Kyyny
Talousagronomi

yksivaiheruokinnasta monivai-
heruokintaan. Jakamalla kasva-
tuserän teurastus useaan erään 
voidaan sikapaikan tuottoa nos-
taa 4−8 €/vuosi, sillä sikojen kas-
vukyvyissä ja painoissa on vaih-
telua. Myös leikkojen ja imisien 

Lisäeuroja sika-
paikkaa kohti 

voidaan saada, 
kun siirrytään 

yksivaiheruokin-
nasta monivaihe-

ruokintaan.
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SIKALAN  TALOUS

Kaija Autio

Tuttu Honkola 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
talouspäällikkönä on aloittanut 
kauppatieteiden maisteri Tuttu 
Honkola. Hän on kotoisin Seinä-
joelta ja työskennellyt aiemmin 
sijoitusasiantuntijana EPOP:issa 
sekä kirjanpitotehtävissä ja tilin-
tarkastusassistenttina Haukkalan 
tilitoimistossa. Honkola jatkaa 
talouspäällikön tehtäviä pitkään 
hoitaneen Sinikka Hakoniemen 
työsarkaa. Hakoniemi jää eläk-
keelle joulukuun alusta lähtien.

Mikko Kraatari
Agrologi AMK Mikko Kraatari Lap-
pajärveltä on aloittanut kasvin-
tuotantoagrologina Järviseudun 
alueella. Hän palvelee jatkossa 
alueen peruna- ja viljatiloja. Toi-
menkuvaan kuuluvat viljelysuun-
nittelu, EU-tukineuvonta sekä 
kasvukauden aikainen neuvonta. 
Kraatarilla on takanaan pitkä ko-
kemus maatalouskaupan alalta ja 
hän on myös maatalousyrittäjä. 
Mikko Kraatarin tavoittaa nume-
rosta 040 137 3599.

Marita Jääskeläinen on aloittanut 
maitotilaneuvojana Itäisessä mai-
totiimissä alueenaan pääasiassa 
Evijärvi, Lappajärvi sekä osittain 
Vimpeli ja Alajärvi. Toimenkuvaan 
kuuluvat muun muassa maitotilo-
jen neuvonta, viljelysuunnitelmat 
ja kotoisen rehun hintalaskelmat. 
Jääskeläisellä on pitkä kokemus 
vastaavista tehtävistä ProAgria 
Pohjois-Savossa. Hän on myös 
työskennellyt talous- ja kirjanpi-
totehtävissä .

ProAgria Tilipalveluiden tuorein 
vahvistus on tradenomi Kaija 
Autio Kauhavalta. Hänen toi-
menkuvaansa kuuluu pääasiassa 
maatalouskirjanpitoon liittyvät 
tehtävät. Kokemusta maatalous- 
ja yrityskirjanpidosta on karttunut 
kahdenkin tilitoimiston palveluk-
sessa, ja lisäksi Autio on toiminut 
Kauhavan Wisan Tuki Oy:n toimi-
tusjohtajana. Hän on myös sika-
tilan emäntä. Kaija Aution tavoit-
taa puhelimitse numerosta 040 
139 5597 sekä ProAgrian uudesta 
palvelupisteestä Kauhavan Yrit-
täjäopiston yhteydessä ma-ti klo 
9-15 ja muina aikoina sopimuksen 
mukaan. 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
uusia kasvoja

Marita Jääskeläinen

RETU BOR

Kestävä ja satoisa!
ainoa Suomessa 
tuotettu ruokonata!
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Häämöttääkö sukupolvenvaihdos näköpiirissä? 
Vältä turhat karikot ja kysy neuvoa  
ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijoilta:

Eila Tamminen
MELA

Luopumistukijärjes-
telmään on tulossa 
jatkoa. Nyt voimassa 
oleva laki päättyy tä-
män vuoden lopussa, 
mutta uusi laki on jo 
vahvistettu ja se astuu 
voimaan 1.1.2011 
lukien.  
Luopumistuen ha-
keminen uuden lain 
mukaan on mahdollis-
ta vuoden 2011 tam-
mikuusta lähtien. Uusi 
laki on pitkälti nykyi-
sen kaltainen, joten 
tilakauppoja ei tarvit-
se kiirehtiä luopumis-
tukiehtojen heikenty-
misen tai järjestelmän 
päättymisen pelossa. 

L uopumistukilain sisältöä 
täsmentävää asetusta ei 
ole vielä annettu, mutta 

se vahvistettaneen ennen vuoden 
vaihdetta. Asetuksella täsmenne-
tään mm. kuinka etäällä LUTU-eh-
doin vuokrattavat pellot voivat si-
jaita luovutuksensaajan maatilata.  

Vuokrauksen paluu  
Peltojen vuokraus lisämaaksi luo-
pumistukiehdoin on aikaisempina 
vuosina ollut suosittu tapa luopua 
maatalouden harjoittamisesta. 
Vuoden 2011 alusta voimaan tu-
levan luopumistukilain mukaan 
pellon vuokraus on jälleen mah-
dollista. Kuten aikaisemminkin 
luovutuksensaajalla tulee entuu-
destaan olla rakennettu maatila, 
johon LUTU-ehdoin vuokrattavat 
pellot tulevat lisämaaksi sekä 
pakollinen MYEL-vakuutus. Uusi 
laki edellyttää, että vuokrausta-
pauksissa luovutuksensaaja on 
alle 40-vuotias. Lisäksi vuokratta-
van maan on sijaittava luovutuk-
sensaajan maatilan välittömässä 
läheisyydessä. 

30 000 eurosta 25 000 euroon 
luovutuksensaajaa kohti. Toisaalta 
niillä tiloilla, joilla tilanpitoa jatkaa 
kaksi luovutuksensaajaa yhdessä, 
yritystulon pitää jatkossa olla vä-
hintään 20 000 euroa vuodessa 
viiden vuoden ajan.

Sukupolvenvaihdoksissa luo-
vutuksensaajalla saa uuden lain 
mukaan olla sivutuloja 60 000 
euroa vuodessa.

Vuodesta 2011 lähtien luopuja 
voi pitää itsellään kahden heh-
taarin peltoalueen haluamaansa 
käyttöä varten.

Uudessa laissa ns. uusjakoa ei 
tulkita tilan pirstomiseksi. Näin ol-
len peltojen aikaisempi luovutta-
minen uusjakoon ei enää vaikuta 
luopumistuen saantiin. 

Luopujan ikärajoihin, luovu-
tuksensaajan asumisvaatimuksiin 
sukupolvenvaihdoksen yhteydes-
sä tai luopujan ansiotulorajoihin 
uusi laki ei aiheuta muutoksia.

Ajan kanssa 
suunnittelu kannattaa

Luopumisen suunnitteluun pi-
tää ehdottomasti varata runsaasti 

aikaa. Melan antama päätös on 
voimassa 12 kuukautta. Luopu-
misehtojen lisäksi rahoitukseen 
ja verotukseen liittyvät asiat on 
järkevää selvittää perusteellisesti. 

Tärkeää on myös miettiä, miten 
isännyyden vaihdos jatkossa vai-
kuttaa niin luopujien kuin jatkaji-
en jokapäiväiseen elämään.

SUKUPOLVENVAIHDOS

Uusi luopumistukilaki 
vuosille 2011 – 2014

Maatalousyhtymien määrä on 
viime aikoina lisääntynyt. Näissä 
yrittäjät saattavat olla eri-ikäisiä: 
yhdellä on työvuosia vielä run-
saasti edessä, toinen voisi ikänsä 
puolesta jo luopua yrittäjyydestä 
sukupolvenvaihdoksen turvin. 
Jatkossa suuremmilla maata-
lousyhtymillä on mahdollisuus 
toteuttaa luopuminen eriaikai-
sesti. Yhtymissä, joissa elinkelpoi-
suuslaskelmalla yritystulon voi-
daan poistojen jälkeen osoittaa 
olevan vähintään 50 000 euroa 
ja sukupolvenvaihdosjatkajalle 
muodostuvan tilakokonaisuuden 
yritystuloksi tulee vähintään 25 
000 euroa vuodessa luopumista 
seuraavan viiden vuoden ajan, 
luopumistuki turvaa ikääntyvän 
yrittäjän toimeentuloa ja mah-
dollistaa uuden yrittäjän mukaan 
tulon yhtymään.

Muita muutoksia
Mikäli tila luovutetaan suku-

polvenvaihdoksen yhteydessä 
kahdelle luovutuksensaajalle erik-
seen viljeltäväksi, laskee elinkeino-
suunnitelman yritystulovaatimus 

Vuokralle. Vuoden 2011 alusta voimaan tulevan luopumistukilain mukaan pellon vuokraus on jälleen mahdollista

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

Omistajanvaihdosasiantuntija
Unto Kangas
040 766 7598
etunimi.sukunimi@proagria.fi



itua  4 • 2010 17

VÄLITILINPÄÄTÖS

Sanna Höykinpuro
Talousagrologi

O letko näin loppuvuo-
desta perillä tilasi ta-
loudesta? Vaikka maa-

tiloilla on velvollisuus palauttaa 
verolomakkeet vain kerran vuo-
dessa, kuitteja kannattaa kirjata 
ja kirjanpidon tilannetta seurata 
jo pitkin vuotta. Erittäin hyödyl-
linen välitilinpäätös on varsinkin 
tiloilla, joissa tuotanto (ja sen 
myötä tulos) on verovuoden ai-
kana muuttunut huomattavasti 
edellisvuosiin verrattuna. 

V ä litilinpäätös auttaa te-
kemään päätöksiä muun 
muassa hankintojen jär-

kevästä ajankohdasta. Tarpeen 
vaatiessa loppuvuoden ennakko-
verojen määrää voi vielä muuttaa 

Välitilinpäätöksen aika
lopullista tuloa paremmin vastaa-
vaksi. Parhaan hyödyn välitilin-
päätöksestä saa, jos pystyy enna-
koimaan mahdollisimman hyvin 
loppuvuoden pakolliset tulot ja 
menot. Tämä onnistuu useilla ti-
loilla katsomalla edellisvuoden 
kirjanpidon tietoja.

Vähennä verojasi
Välitilinpäätöksessä palaute-

taan mieliin myös aikaisempina 
vuosina tehdyt tasausvaraukset 
ja menovaraukset tai kotieläinten 
jaksotettavat myyntitulot/han-
kintamenot. Suunnittelulla voi 
järkeistää verotusta ja varautua 
paremmin verojen vaatimaan ra-
hamäärään tai suunnitella isom-
pien hankintojen ajankohtaa sen 
mukaan, kun tietää palautuksia 
olevan tulossa. Suunnitelma tilan 
tulevaisuudesta on hyvä ottaa 
huomioon jo vuosia aikaisemmin. 

Näin voi esimerkiksi varauksia te-
kemällä siirtää tuloja odottamaan 
seuraavien vuosien investointeja. 
Suunnitelmallisuus on kaiken A ja 
O, myös verotuksessa! Kirjanpitä-
jän kanssa kannattaa käydä läpi 
myös yleisiä verotukseen ja sen 
mahdollisiin muutoksiin liittyviä 
asioita. Tiedon avulla voi sääs-
tää satoja, jopa tuhansia euroja 
veroissa ja vieläpä ihan laillisin 
keinoin.

Tuomalla kuitit hyvissä ajoin 
säästät selvää rahaa hinnoittelu-
portaamme ansiosta. Säästyt myös 
loppuvuoden asiakasruuhkilta.
 
Ota yhteyttä ja sovi aika  
välitilinpäätöksen tekemiselle!

ProAgria Tilipalvelut
Kauppakatu 26, Alajärvi
Sanna Höykinpuro
040 5542669
tilipalvelut.ep@proagria.fi

Kurssi alkaa: ti 7.12.2010 Seinäjoki, Elinkeinotalo klo 9-15

To 16.12.2010 Seinäjoki, Elinkeinotalo klo 9.30-15.00

TOP MANAGEMENT
- Johtamiskoulutusta

maitotiloille

MILLAINEN YRITTÄJÄ OLEN, 
OMAN JAKSAMISEN MERKITYS

www.proagria.fi/ep
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rotuun, mutta lisää tietoa hän on 
saanut muun muassa ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan järjestämässä 
työkoirakoulutuksessa.

Laumanvartijakoiran hankintaa 
miettiville vinkkinä Satu Kumpu-
lainen kertoo, että ne ovat aika 
helppoja kouluttaa. 
–Kouluttajamme Teet Otstavelkin 
totesi, että on melkeinpä eduksi, 
jos ei ole aiempaa kokemusta 
koirista. Niin eri tavalla tämä koira-
tyyppi toimii. Paimenkoira odot-
taa innolla käskyttämistä, jotta se 
pääsisi toteuttamaan omistajansa 
toiveet. Laumanvartijakoira taas 
keskittyy laumaansa ja harkitsee 
itse, onko ihmisen komennois-
sa riittävän järkeviä perusteita 
toteltavaksi.

ProAgrian työkoirakoulutuk-
sesta Satu Kumpulainen koki saa-
neensa lisää tietoa laumanvartija-
koiran sielunelämästä. Otstavelin 
näyttämät videopätkät koirien 

toiminnasta tuottivat nekin ahaa-
elämyksen. Luennoitsijana toi-
minut Teet Otstavel tekee myös 
laumanvartijakoiria käsittelevää 
tutkimusta. Siinä selvitetään, mit-
kä rodut soveltuisivat Suomessa 
työkäyttöön, ovatko koirat kus-
tannustehokas keino torjua va-
hinkoja ja kuinka monta koiraa 
tilalla tarvitaan vahinkojen estä-
miseksi. Tutkimusyhteistyötä teh-
dään yli rajojen Ruotsin ja Viron 
kanssa. Suomesta mukana ovat 
muun muassa Metsästäjäin kes-
kusjärjestö ja Helsingin yliopisto. 
Otstavelin mukaan laumanvarti-
jakoiria työskentelee Suomessa 
tällä hetkellä noin 50 tilalla.
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LAMMAS

Elina Vainio
Kotieläinagrologi

Lampuri Satu Kumpu-
laisen katrasta varti-
oivat estrelanvuoristo-
koirat Urpo ja Tyti. Ne 
ovat kohta kaksivuoti-
aita laumanvartijakoi-
ria, joiden päätehtävä 
on suojella katrasta 
petoeläimiltä.
−Koirat tulivat taloon 
hieman aiemmin kuin 
oli itse suunniteltu, 
sillä koirien kasvattaja 
halusi testitilan tutki-
musta varten, Sievissä 
lampaita kasvattava 
Satu kertoo. 

L aumanvartijakoirien 
hankinta oli käynyt 
mielessä aiemmin-
kin, sillä petoeläin-
kanta on Keski-Poh-

janmaallakin kasvanut. Lisäksi 
eläintiloissakin on hyvä jonkun 
olla aina ”hereillä”. Tilan paimen-
koirat oli kuitenkin hiljattain han-
kittu, ja arvelutti sopeutuisivatko 
erilaiset koirat toisiinsa. Käytän-
nössä laumanvartijat ja paimenet 
ovat tulleet keskenään hyvin toi-
meen. Urpo ja Tyti ovat leimautu-
neet hyvin lampaisiin ja ne ovat 
aina laumassa mukana. Vaikka 
laumanvartijoiden päätehtävä 
onkin torjua petoeläimiä, koirien 
läsnäolo on pitänyt metsästyskoi-
ratkin poissa lammaslaitumelta, 
Satu kertoo tyytyväisenä.

Koirat ovat tuoneet markkina-
arvoa niin positiivisessa kuin ne-
gatiivisessa mielessä.
–Laumanvartijat herättävät mie-
lenkiintoa, ja useat tilalliset ovat 
kyselleet niistä. Toisaalta niitä 
kohtaan on ennakkoluuloja, ja 
jotkut pelkäävät niiden olevan 
aggressiivisia. Onhan rotujen 
luonteissa eroja. Toiset ovat suo-
jelevampia, toiset rauhallisem-
pia. Estrelanvuoristokoira on 
laumanvartijarotu rauhallisim-
masta päästä, Satu toteaa. Hän 
tarkentaa, että hänen käytännön 
kokemuksensa rajoittuu omaan 

Laumanvartijoista apua 
tilan arkeen

Urpo ja Tyti. Estrelanvuoristokoirat ovat vielä harvinaisia suomalaisilla tiloilla.
Kuvat Satu Kumpulainen ja Teet Otstavel

 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
järjesti syys-lokakuussa Mo-
nipuolinen lammas ja vuohi 
-hankkeen puitteissa työkoira-
koulutuksia, joissa esiteltiin pai-
menkoirien ja laumanvartijakoi-
rien käyttöä tilan apulaisena.

Paimenkoiraosion koulu-
tuksesta vastasivat Michaela 
Wikberg Suomen Paimenkoi-
rayhdistyksestä sekä kokenut 
kouluttaja Sari Heltelä-Auvinen 
ProAgria Etelä-Savosta. Pai-
mentava koira on tilan arjessa 
tehokas apu eri tilanteissa, 
mutta koira tulee kuitenkin 
kouluttaa. Paimenkoiria voi 
ostaa koulutettunakin, mut-
ta useimmat ottavat pennun. 

Suomen Paimenkoirayhdistyk-
sellä on listaus harjoittelupai-
koista, joissa koiraansa voi käydä 
treenaamassa. 

Lisäoppia 
laumanvartijoista 
kiinnostuneille 

Marraskuun lopulla järjeste-
tään vielä yksi pienryhmäkou-
lutus laumanvartijakoirista kiin-
nostuneille Satu Kumpulaisen ti-
lalla. Ryhmä Kouluttajana toimii 
laumanvartijakoirien kasvattaja 
Anne Juppi. Koulutuksessa pe-
rehdytään muun muassa siihen, 
mitä tulee huomioida lauman-
vartijakoiraa hankkiessa. 

Ilmoittautumiset  
Elina Vainio 040 199 0143 tai  
elina.vainio@proagria.fi. 
   Katso myös muita ProAgrian 
järjestämiä lammas- ja vuohi-
aiheisia koulutuksia viereisen 
sivun koulutuskalenterista 
tai www.proagria.fi/ep −> 
Tapahtumat.

Laumanvartijakoirien käy-
töstä ja niihin liittyvästä tutki-
muksesta lisää: teet.otstavel@
helsinki.fi.
    Lisätietoa paimenkoirista ja 
Suomen Paimenkoirayhdistyk-
sen toiminnasta:  
michaela.wikberg@gmail.com 
tai  www.spky.fi

Työkoirakoulutusta

”Vaikka lauman-
vartijoiden pää-
tehtävä onkin 

torjua petoeläi-
miä, koirien läs-
näolo on pitänyt 
metsästyskoirat-
kin poissa lam-
maslaitumelta.”
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KOULUTUSKALENTERI
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Hankkeissa tulossa,
seuraa ilmoittelua:

Marraskuu

Joulukuu
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sallitaan, on hyvä järjestää pai-
koitus ja opastus sekä estää poi-
mijoita pääsemästä läheisille tuo-
tantolohkoille. Maisemapeltoja 
hoidetaan maatalouden mene-
telmin, rakennettuja viheralueita 
edullisemmin. Perustamiskus-
tannukset ovat yleensä edulliset, 
hoitokustannuksia muodostuu 
maan vuosittaisesta muokkaa-
misesta, kylvämisestä ja sadon-
korjuusta. Maaseutuyrittäjä voi 
tarjota näissä tehtävissä kunnalle 
palveluitaan. 

Maisemapelto 
luonnonhoitopeltona
Viljelijän viljelysuunnitelmassa 
maisemapelto luokitellaan mo-
nimuotoisuuspelloiksi, joka on 
yksi luonnonhoitopeltojen ryh-
mä. Maisemapellon lisäksi siihen 
kuuluvat niittypelto ja riistapelto. 
Monimuotoisuuspeltojen tavoit-
teena on lisätä luonnon ja mai-
seman monimuotoisuutta, min-
kä vuoksi luonnonhoitopelloksi 
ilmoitetulla maisemapellolla ei 
saa käyttää kasvinsuojeluaineita. 
Kasvipeitteisinä ne tarjoavat eläi-
mille ja hyönteisille suojapaikko-
ja. Onnistunut lopputulos syntyy 
huolellisella viljelysuunnittelulla, 

jossa määritellään kasvupaikkaan 
ja maaperään soveltuvat kasvilajit. 
Useat kasvilajit ovat myös typen-
sitojakasveja, jolloin pelto sopii 
viherlannoitukseen. Viljelijä saa 
myös korjata ja hyödyntää niitto-
jätteen taloudellisesti. On kuiten-
kin muistettava, että viljeltyjen 
kukkien poiminta yksityisiltä 
mailta on luvanvaraista.

Kysy lisää:
ProAgria Etelä-Pohjanmaa / 
Maa- ja kotitalousnaiset
Riikka Asunmaa
Maisemasuunnittelija,  
hortonomi AMK
040 534 9337
riikka.asunmaa@proagria.fi

  hunajakukka
  auringonkukka
   sinimailanen

   persianapila
  keltalupiini
   ruisvirna

Monimuotoisuuspellolle käytettävässä  
siemenseoksessa on oltava vähintään  
kahden kasvin siementä, esimerkiksi:

Lisäksi seoksessa voi olla myös nurmi- ja heinäkasvien 
siemeniä enintään 30%.

  ruiskaunokki
  malva
   kehäkukka
   silkkiunikko
   sekä valko- ja  

    keltamesikkä. 

Riikka Asunmaa
Maisemasuunnittelija

Maisemapellot tarjo-
avat elämyksiä kaikille 
aisteille ja rikastutta-
vat maisemakuvaa. Ne 
soveltuvat erityisesti 
taajamien ja teiden 
läheisyyteen. Taaja-
massa ne ovat usein 
rakentamista odotta-
via entisiä viljelysmai-
ta. Vanhojen peltojen 
säilyminen viljelyssä 
estää joutomaiden 
pusikoitumista sekä 
säilyttää reunavyöhyk-
keiden luonnon moni-
muotoisuutta. 

Eri aikaan kukkivien lajien kukin-
ta kestää pitkään ohikulkijoiden 
iloksi ja peltonäkymät vaihtelevat 
vuodenaikojen mukaan. Maise-
mapellot tuovat myös ruokailu-
paikkoja eläimille. Kukkivat kas-
vustot tarjoavat erinomaisen elin-
ympäristön pölyttäjähyönteisille 

MAISEMA

ja tietyt kasvilajit houkuttelevat 
riistaa. 

Rakennettua 
viheraluetta edullisempi
Viherympäristöliiton viheralue-
luokituksen mukaisesti maisema-
pellot (B1-luokka) ovat muokattu-
ja ja kylvettyjä maa-alueita, joilla 
viljellään yksivuotisia viljelykasve-
ja tai kukkivia maisemapeltokas-
veja. Suosittuja maisemakasveja 
ovat auringonkukka, hunajakuk-
ka, herne ja pellava. Pellot voivat 
olla osa kunnan omistamaa laa-
jempaa virkistysalueverkostoa 

tai puistoa, joissa virkistyskäyttö 
voidaan ohjata esimerkiksi pellon 
reunalla kulkevalle niitetylle kul-
kuväylälle tai vesistön suojavyö-
hykkeelle. Mikäli viheralueena 
olevan pellon kasvien poiminta 

Näyttävät. Auringonkukka muodostaa loppukesästä näyttävän kasvuston. Törröttäjät. Auringonkukat jäävät talventörröttäjiksi peltomaisemaan. 
Aluskasveineen ne tarjoavat linnuille ravintoa ja suojaa.

Maisemapelto on kylien 
ja taajamien keidas

Maisemapel-
lot tuovat myös 
ruokailupaikkoja 

eläimille.
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Kehittäkää yhdistystänne
Terhi Välisalo
Toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan  
Maa- ja kotitalousnaiset  

  

U seat yhdistykset ih-
mettelevät, miksi toi-
minnassa ei ole imua. 

Jotta tilanne muuttuisi, pitää 
jotain muuttaa. Muutos kannat-
taa tehdä suunnitelmallisesti ja 
kirjallisesti. 

YHDISTYSTOIMINTA

1. Miettikää: miksi  
olette olemassa?
2. Listatkaa: mitä teette nyt, mil-
lainen rakenne teillä on ja miten 
viestitte?
3. Valitkaa: mitkä ovat  
kaksi – kolme toiminnan tulevaa 
painopistettä?  Millainen rakenne 
palvelisi uutta toimintaa?  
Miten kannattaisi viestiä?
4. Suunnitelkaa: Mitä pitää tehdä 
ensin?

Kirjatkaa suunnitelma yhdelle 
paperille.
Alkakaa toimiin. Kierrättäkää 
luottamustoimia useammin ja 
pilkkokaa toimintaa pienempiin 
osahankkeisiin. Hakekaa jäseniä, 
älkää vain odottako heitä ilmaan-
tuvan. Miettikää kysymykset 
uudelleen läpi joka vuosi toimin-
tasuunnitelmaa laatiessanne.
Jos haluaa saada jotain, mitä 
ei ole ennen ollut, pitää tehdä 
jotain, mitä ei ole ennen tehnyt.

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

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

UUTTA!
Perustutkimukseen

sisältyy rikki (S),

vaihtoehtoisesti

natrium (Na)

Viljavuus-
 tutkimukset 

Postitus 6,50 € (+ alv 23%) 
pakettikortilla tai asiakaspalautuksena.

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

To 16.12.2010 klo 9.30–14.00 Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23

OP-Pohjola-ryhmään kuuluvat Osuuspankit ovat alueittensa johtavia maa- ja metsätalous-
yrittäjän pankkeja. 
Tarjoamme kattavat ja monipuoliset rahoituspalvelut tilanpidon aloittamiseen, investoin-
teihin ja käyttöpääomaan sekä parhaat asiantuntijapalvelut sukupolvenvaihdoksen tullessa 
ajankohtaiseksi.
Yli 100-vuotinen kokemuksemme maa- ja metsätalousyrittäjien pankkipalveluista takaa 
pitkäjänteisen, luotettavan ja turvallisen kumppanuuden.

Mauri Penninkangas    
Alajärven Osuuspankki
Alajärvi-Soini
puh. 010 257 7002
mauri.penninkangas@op.fi

Antti Suksi
Alavuden Seudun Osuuspankki
Alavus-Töysä
puh. 010 255 0211
antti.suksi@op.fi

Jaakko Kohtala
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki      
Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhajoki, 
Lapua, Seinäjoki, Teuva, 
Karijoki, Isojoki, Kurikka, 
Isokyrö, Vähäkyrö, Kauhava
puh. 010 245 7211
jaakko.kohtala@op.fi

Heimo Kalliokoski
Kuortaneen Osuuspankki
Kuortane
010 254 1660   
heimo.kalliokoski@op.fi

Veli-Jussi Haapala
Lehtimäen Osuuspankki
Lehtimäki
puh. 06- 527 1480
veli-jussi.haapala@op.fi

Juha Mäki  
Peräseinäjoen Osuuspankki
Peräseinäjoki  
puh. 010 254 3210
juha.maki@op.fi

Kari Jukantupa
Vimpelin Osuuspankki
Vimpeli, Lappajärvi
puh.  010 253 9122 
kari.jukantupa@op.fi

Markku Kallio
Ähtärin Osuuspankki
Ähtäri
puh. 010 254 3121
markku.J1.kallio@op.fi

Ota yhteys oman alueesi maa- ja metsätalousasiantuntijaan

Ota yhteyttä!
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monelle pienokaiselle unohtuma-
ton kokemus. Useimmilla tiloilla 
oli järjestetty kahvila tai ravintola 
sekä mahdollisuus maistiaisiin 
ennen ostosten tekoa.

Silakkaa ja muuta 
hyvää
Koko markkinaviikonloppu oli 
täynnä nähtävää, tehtävää ja ko-
ettavaa eri puolilla Ahvenanmaa-
ta. Maatilojen lisäksi tutustumis-
kohteita löytyi myös Maarianha-
minasta. Merikortteli ja Salt-taide-
keskus avasivat mahdollisuuden 
tutustua merenkulun historiaan 
sekä paikallisten taiteilijoiden 
töihin. Merikorttelin alueella oli-
vat käynnissä paikalliset silakka-
markkinat vanhaan malliin.  

Varsinaiset Sadonkorjuumark-
kinat oheistapahtumineen pyö-
rähtivät käyntiin sunnuntaina 
Ålands Landsbygdscentrumissa 
Jomalassa. Mäki oli täynnä ta-
pahtumia ja myyntikojuja, kojut 
pullollaan ahvenanmaalaisia 
herkkuja. Markkinoilla oli myyn-
nissä marja- ja hedelmäsäilyk-
keitä, mehua, kalajalosteita sekä 
tuoretta kalaa, ahvenanmaalaista 
käsityötä, leipomuksia ja paljon 
muita paikallisia erikoisuuksia. 
Mikä hienointa, kaikki markki-
noilla myytävä oli valmistettu 
Ahvenanmaalla.

Etelä-Pohjanmaan maa- ja 
kotitalousnaisten Tuvan avain 
-koulutushankkeen naisryhmä 
kävi tutustumassa autonomis-
een Ahvenanmaahan ja sikäläi-
seen elämäntapaan. Paikalliset 
naisyrittäjät valottivat omalta 
kokemuspohjaltaan Ahvenan-
maan yrityskulttuuria, elinkei-
noelämää ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia. Kunnallisetkin 
asiat on perinteisesti hoidettu 
Ahvenanmaalla yhdessä mies-
ten ja naisten kesken. Yhteisten 
asioiden yhdessä hoitamisesta 
on muodostunut hyväksi  
havaittu tapa.

Asta Asunmaa
Kotitalous- ja yritysneuvoja  
 
 

Lähiruoka-ajattelu 
ohjaa vahvasti Ahve-
nanmaan perinteisiä 
sadonkorjuumark-
kinoita. Avoimien 
ovien periaatteella on 
mahdollisuus tutustua 
toimiviin maatiloihin 
sekä tuotteisiin, joita 
tiloilla ja naapureissa 
tuotetaan. Tiloilla ha-
lutaan näyttää, mistä 
kotimainen ruoka tu-
lee ja antaa tuottajille 
kasvot. 

T oimivia maatiloja 
on Ahvenanmaal-
la 500, joista kol-
misenkymmentä 
avasi tänäkin 

vuonna ovensa perinteisten Sa-
donkorjuumarkkinoiden ajaksi. 
Markkinaviikonlopun aikaan per-
jantaina ja lauantaina tilat ottavat 
vieraita vastaan aamusta iltamyö-
hään ilman etukäteisvarauksia. 
Jokainen voi etsiä mieluisan tu-
tustumiskohteen joko tietyltä 
suunnalta tai tuotantosuunnan 
mukaisesti.

Omenalla eteenpäin
Sadonkorjuumarkkinoiden sym-
boliksi on valittu omena eri muo-
doissaan. Kodikkaat lyhdyt ja 
omenakoristelut viitoittavat tien 
avoinna oleville tiloille. Suomen 
omenasadosta 60 % tulee Ahve-
nanmaalta, joten on luonnollista, 
että erilaisia omena-aiheisia koris-
teita löytyi jokaiselta tilalta ja mo-
nelta myös myynnistä omenia tai 
omenatuotteita.

Usealla tilalla oli panostet-
tu erityisesti lapsiperheiden ja 
lasten viihtyvyyteen. Pyöröpaa-
lihyppelyä, aarteenetsintää ol-
kikasasta, polkutraktorirallia tai 
traktorikärryajelua joutui jopa 
vähän jonottamaan. Tutustumi-
nen eläimiin ja niiden koteihin oli 

LÄHIRUOKA

Edustava. Sadonkorjuumark-
kinoiden myyntikojut olivat 
siistejä ja lähiruoka edusta-
vasti esillä. 

Navettaravintola. Vanhasta 
kivinavetasta remontoitu 
maatilaravintola toimii Ulfs-
byn tilalla ympäri vuoden. 
Tilalla on myös lihaleik-
kaamo sekä kauppa, jossa 
myydään tilalla valmistettuja 
lihatuotteita ja taidekäsitöi-
tä. Päätuotantosuunta on 
luomulampaiden ja - ylä-
maankarjan kasvatus.

Unelma. Viehättävä vierai-
lupuutarha Blomstallet on 
avoinna tilauksesta. Mark-
kinaviikonloppuna siellä 
järjestettiin sidontaesityksiä 
sekä myytiin puutarhako-
risteita, kransseja ja kukkia. 
Tilan yhteydessä toimii myös 
taimimyymälä.

Pääosassa lähiruoka ja sen tuottajat

”Suomen  
omenasadosta 

60 % tulee  
Ahvenanmaalta”
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Viinitehdas. Tjudön viinitilan 
omenatarhojen keskellä oli 
mahdollisuus opastetusti tu-
tustua viinin- ja viinanvalmis-
tukseen. Tilalla järjestetään 
myös viininmaistajaisia ja sen 
ravintola toimii tilausperiaat-
teella sesongin ulkopuolella.

Silakkamarkkinat. Maa-
rianhaminan merikorttelin 
alueella olivat käynnissä 
silakkamarkkinat vanhaan 
malliin.

Kuvat Asta Asunmaa.

Pääosassa lähiruoka ja sen tuottajat

LÄHIRUOKA

  Ahvenanmaa on demilitarisoitu maakunta, joka koostuu 6500 saaresta.
  Saarista vain 60 on asuttuja.
   Asukkaita on 27 000, joista lähes puolet asuu Maarianhaminassa.
   Maakunnan virallinen kieli on ruotsi ja sen itsehallinto on 

kansainvälisin takuin turvattu.
  Ahvenanmaan hallinnossa on aina ollut vahva naisedustus, sillä miesten 

ollessa merillä naiset ovat käytännössä pyörittäneet arkea niin kotona 
kuin maakunnan hallinnossakin.

Tiesitkö?
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TAULUKOT

Vilja-, nurmi- ja öljykasvit            Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen 5.11.2010

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

18)
Mallas- 
ja rehu-
ohra,
kaura

4)
ruis kevät-

ruis

10)
kevät-
vehnä

4) 10)
syysveh-

nä

5) 
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
Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
Pohjoinen tuki 150 150 47 47 120 120 120 120 120
Tilatuen tuotantopalkkio 12) 27 27 27 27 27 27 27 
yht., kasvitilan sitoumus 11) 541 718 691 588 615 688 688 541 743 743 541 541 541 688 195
yht., kotieläintilan sit.  11) 651 828 801 698 725 789 789 651 853 853 651 651 651 789 195
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 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
Valkuaiskasvipalkkio 6) 55 55
LAF-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LAF-tuki, kotieläintila 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
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 150 150 47 47 47 47 47 47 47
Yleinen hehtaarituki 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Tilatuen tuotantopalkkio 12) 27 27 27 27 27 27 27
yht., kasvitilan sitoumus 11) 546 731 696 593 620 620 620 546 675 675 546 546 546 620 152
yht., kotieläintilan sit.  11) 656 833 806 703 730 730 730 656 785 785 655 656 656 730 152
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

     
                            

18)
mallas-  

ja
rehu-
Ohra, 
kaura

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

14)
Ruoka, 
siemen, 

muu 
peru-
na ei 

sopim.

Tärk-
kelys-

peruna

Tärkke-
lyspe-
runan 
siemen 
lisäys

13)
Sokeri-
juurikas

16)
Kumina 
ja muut 
siemen 
maus-
teeet

Avo-
maan 

puutar-
hakas-

vit

Moniv. 
puutar-
hakasvit 
pensaat

3) 
Luonn. 
hoito-
pelto 

väh. 2v 
nurmi 
max. 
15%.

3) 
Luonn. 

hoitopel-
to riista/
maisema 

max. 
15%

3) 
Luonn. 

hoitopel-
to niit-
tykasvi 

2v. max. 
15%

3)
viherke-
santo 
max. 
50%

3)
sänki-

kesanto 
max. 
50%

3)
avoke-
santo 
max. 
50%

3)
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 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LFA-tuki, kotieläintila 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
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 133 450 348
Kansallinen perunatuki 14) 392 274 274
yht., kasvitilan sitoumus 11) 541 933 815 1034 815 991 739 1302 1108 584 714 714 414 414 414 195
yht., kotieläintilan sit.  11) 651 1043 925 1144 925 1101 819 1382 1188 664 794 794 494 494 494 195
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 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LFA-tuki, kotieläintila 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
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) 656 1048 930 1149 930 1106 824 1387 1193 636 766 766 466 466 466 152
Mahd. nuoren viljan tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Peruna-sokerijuurikas-puutarhakasvit-kesanto-luonnonhoitopellot  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen 5.11.2010

Pinta-alatuet v.2010

Veikon terveiset 
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taan vielä 2010 ja 2011 , tuki 100 e/kuitutonni. Tuen hakee jalostaja. Hampun 
tukikelpoiset lajikkeet hakuoppaassa  10) Jos ala kasvaa, vehnän pohjoinen tuki 
pienenee  11) Taulukossa lfa-tuki sisältää kansallisen lisäosan. Oletuksena, että 
tila on sekä ympäristötuessa että Lfa:n kansallisessa lisäosassa joko kasvitila tai 
kotieläintila. 12) Taulukossa tänä vuonna maksettava summa. Muille cap-kas-
veille kuin kevätviljoille ja säilörehunurmelle. 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 eu-
roa   14) Kansallinen perunatuki 118 euroa/ha korkeampi aloille, joista viljelyso-
pimus. 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 
aarin maksimirajoitetta     18)  Mallasohralle ei enää makseta kansallista tukea    
19) Pysyvä laidun saa tilatuen. Jos pysyvä laidun peltoa ja lfa/ymp-sitoumukses-
sa, se saa myös lfa/ympi-tuen. Pysyvä laidun pidettävä avonaisena.   20)Viljan/
valk.kasvin seoskasvusto, jossa valkuaiskasvin siementä yli 50 % siemenseoksen 
painosta, saa pohjoisen tuen. Myös valkuaiskasvipalkkion, jos korjataan vasta 
maitotuleentumisasteen ohittaneena. Lisäksi saa tilatuen tuotantopalkkion, jos 
tuotantopalkkiokasveja väh. 10 % pinta-alasta.

TAULUKOT

                            

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

EU:n
uuhi-

palkkio

1) 2)   
EU-nauta-
palkkio €/ 

eläin

1) 2)   
EU-nauta-

palkkio 
€/ey

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 C1-C2 eläin eläinyks. 
Sonni 150 250 422 430 253 258 emolehmä, emoleh-

mähieho yli 2 v
1

Emolehmä/ emolehmähieho 100 100 300 300 300 300 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 ponit)  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

- muut 1-3 v hevoset 0,6

1)Maksetaan emolehmille ja yli 8 kk emolehmähiehoille eläinrekisteristä ruokintapäivien perusteella,mukaan otetaan max 40 % hiehoja.  Sekä 
emolehmä että hieho = 1 ey. Palkkio määräytyy rodun perusteella, ei käyttötarkoituksen. Oltava  väh. 50% risteytyseläin.  
2) Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille. Taulukossa maximituki, lopullinen tuki riippuu c-alueen sonnimäärästä  
3) sonnien osalta laskettu 6-23 kk ikäistä eläintä kohden
4) hiehon teuraspaino yli 170 kg
5) Täyden pohj. tuen edellytys uuhille että v. 2009 synt. karitsoiden lukumäärä on vähint. 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

Siitostammat (myös 
ponitammat)

1

Sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki ja rakennemuutoskorvaus euroa/viitemääräyksikkö Muut 1-3 v hevoset 0,85

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

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä. Tämän vuoden tuen ehtona on, että tila täyttää 
lfa:n kans. lisäosan kotieläintilan edellytykset eli että vuoden 2009 luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan eläinyksiköitä on suhteessa v. 2010 
lfa-pinta-alaan vähintään 0,4ey/ha tai väh. 0,2 ey/ha ja samalla väh. 10 ey ja että kotieläintuotato on jatkunut 30.4.2010 asti. Vastaavasti v. 2011 
tuki  edellyttää, että vuoden 2010 eläinyksiköt riittävät vuoden  2011 lfa-alaan. Kotieläintilan edellytykset voi täyttää muillakin kansallisen tuen eläi-
millä kuin sika/siipikarjalla. Sika-siipikarjatuen rakennemuutoskorvauksen katto on 20 000 euroa 
 
V. 2007 tai 2008 luonnonhaittakorvauksen kansalliseen lisäosaan sitoutuneet voivat valita, lasketaanko lihasikojen/nuorten siitossikojen ey:t 
sikarekisteristä (muut siat 3-8 kk)  vai vuoden 2009 aikana teurastettujen 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  5.11.2010

Kotieläintuet v. 2010 C1-C2 alueella

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, siemenmausteilla 
181+144    3) Hoidetun viljelemättömän pellon eri käyttömuotoja. LFA-
tuki maksetaan vastaavalle alalle hoidettua viljelemätöntä peltoa kuin on 
viljeltyä peltoa.  Luonnonhoitopellon ympäristötukea enintään 15 % p-
alasta . Lhp-nurmessa korkeintaan 20 % typensitojakasveja. Lhp-riistassa 
vähintään kahta kasvia, perustettava vuosittain. Lhp-niityssä vähintään 
yksi monivuotinen niittykasvi sekä  joko nurmirölliä, lampaannataa tai 
jäykkänataa. Viherkesanto niitettävä vuosittain. Avokesanto edellyttää 
perusteluja, esim. juolavehnän torjunta.   4)Täyttävät tästä syksystä al-
kaen talviaikaista kasvipeitteisyyttä.  5)Eivät täytä ympäristötuen talvi-
aikainen kasvipeitteisyys-lisätoimenpidettä.    6) Valkuaiskasvipalkkiota 
maksetaan vielä tänä vuonna. 7 ) Viherlannoitusnurmen siemenseokses-
sa oltava väh. 20% typensitojakasveja. Sama lohko korkeintaan 2 v pe-
räkkäin. Max. ala 50 % pinta-alasta. Viherlannoitus katsotaan viljelyksi   
8) Tärkkelysperunan cap-tasausmaksu on 66 euroa/tonni ekvivalentti-
tärkkelystä eli n. 360 euroa/ha 32 000kg:n ha-sadolla ja 17 %:n tärkke-
lyspitoisuudella    9) Kuitupellavan/-hampun EU-jalostustukea makse-
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LASTEN MAATALOUSNÄYTTELY 2010

Aito ja maanläheinen Lasten 
maatalousnäyttely 2010
L asten maatalousnäyttely 

järjestettiin 18.9.2010 Kau-
havan Pernaan koululla ja 

sen lähimaastossa. Nimensä mu-
kaisesti näyttely oli suunniteltu 
ja toteutettu lasten ehdoilla. Tar-
jolla oli paitsi katseltavaa, myös 

toimintaa kaiken ikäisille lapsille.  
Kävijät saivat ihmetellä maatilan 
eläimiä possuista siipikarjaan ja 
turkiseläimiin saakka. Pienimpi-
en näyttelyvieraiden polkutrak-
toriralli pyöri lähes tauotta sade-
kuuroista huolimatta ja vähän 

isommat jonottivat kärsivällisesti 
oikeiden traktoreiden koeajora-
dalle, joka oli viritetty läheiselle 
pellolle. Ylimääräiset energiat 
saattoi purkaa pyöröpaaleja 
pehmittämällä.

Laajan ja monipuolisen 

konekentän parasta antia olivat 
massiiviset puimurit ja traktorit, 
jotka vetivät puoleensa niin isoja 
kuin pieniäkin kävijöitä. Työnäy-
töksiä järjestettiin sekä koneken-
tällä että läheisessä maatilavie-
railukohteessa, jonne tarjottiin 

ilmainen traktorikyyditys. Liiken-
nejärjestelyt pelasivat muutenkin 
mainiosti: kaksikerrosbussi kulki 
tauotta näyttelyalueen ja Kau-
havan keskustan väliä. Näyttelyn 
järjesti talkoovoimin paikallinen 
Alakylän kyläyhdistys.
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Veikko Tuominen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

 Kesäkuu: Maitoalan erityinen markkinatuki
 Syyskuu: 70% lfa/ympäristötuesta
 Lokakuu: Lfa:n kansallinen lisäosa, mehiläistalouden kansallinen tu-

ki, erityisympäristötuet (vanhat sopimukset)
 Marraskuu:  Kansalliset kotieläintuet teurashiehotukea lu-

kuun ottamatta, uuhipalkkio, erityisympäristötuet(lanta- ja 
lietelantasopimukset)

 Joulukuu:  Peltokasvien tuotantopalkkio, tilatuki, lfa:n ja ympäris-
tötuen loppu 30 %, Eu:n nautapalkkion 1. erä ajalta 1.1.-30.6., väliai-
kainen kansallinen tuki investoineille tiloille, suurin osa uusista 1.5. 
alkaneista erityisympäristötuista, eläinten hyvinvoinnin tuki

 Tammikuu: Loput uusista 1.5. alkaneista erityisympäristötuista
 Helmikuu 2011: Tärkkelysperunan tuki, kansalliset pinta-alatuet mm. 

perunatuki, nuorten viljelijöiden tuki, pohjoinen ha-tuki, yleinen ha-tuki 
 Huhtikuu 2011: Teurashiehotuki, valkuaiskasvipalkkio
 Kesäkuu 2011: Nautapalkkion 2. erä (1.7.-31.12.)
 Syyskuu 2011: 1.10.2010 alkaneet  erityisympäristötuet

Veikko Tuominen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

 Syysviljat täyttävät kasvipeitteisyyttä jo tulevana talvena (mutta ei-
vät syysöljykasvit)

 Tukioikeuksissa olevat lisäosat leikataan 30 %:lla (paitsi 
sokerilisäosa)

 Tukioikeuksien tasaosa nousee, kun  tukialueen lisäosat 
leikataan(paitsi sokerilisä) ja siirretään alueen kaikkien tukioikeuksien 
tasaosaan. Tasaosa nousee A-alueella n. 2,5 euroa, B-C1- alueella n. 6,5 
euroa ja C2-C4 –alueella n. 15 euroa.

 Peltokasvien tuotantopalkkiota ja valkuaiskasvipalkkiota ei enää 
makseta v. 2011

 Valkuais- ja öljykasveille erikoistuki,  valkuais- ja öljykasvipalkkio, 
camelina (ruistankio) uutena tuen piiriin

 Teuraskaritsoiden (yli 18 kg) laatupalkkio käyttöön
 Uuden ympäristötukisitoumuksen antava nauta/hevos/lammas/

vuohi -kotieläintila voi myös c-alueella valita laajaperäisen nurmituo-
tannon lisätoimenpiteen.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa • Yhteystiedot

Maa- ja 
kotitalousnaiset
Yhteystiedot

- Toimitusjohtaja Antti Siljamäki  ...................................................................... 0400 365 997
- Tiedottaja Tiina Kolunsarka (Miia Lenkkerin sijainen) ..................................... 0400 159 118
- Hankepäällikkö , Maito-, SikaNauta- ja Vilja 5000-hankkeet Marita Öhage  ... 040 581 0772
- Hankesihteeri Elina Iivari  ............................................................................... 0400 872 528
- Ilmoittautuminen ja tuotetilaukset Tuula Perälä .............................................. 040 706 3386
- Laskutus Elina Lokasaari ...............................................................................  (06) 4163 408

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

Viljatilat
- Kasvintuotantoagrologi Jouni Leppä  .............................................................. 0400 361 250
- Kasvintuotantoagrologi luomutilat, Jari Luokkakallio  ..................................... 0400 297 235
- Kasvintuotantoagrologi Jari Mäkinen  ............................................................. 040 510 2795
- Kasvintuotantoagrologi Lasse Rajala .............................................................. 0400 297 245
- Kasvintuotantoagrologi Pekka Tuomisto ........................................................ 0400 891 889
- Kasvintuotantoagrologi Katariina Vihlman  ..................................................... 040 582 6775

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

Peruna- ja marjatilat
- Kasvintuotantoagrologi Anna-Kaisa Jaakkola  ..................................................040 525 0375 
- Kasvintuotantoagrologi Markus Luoma .......................................................... 0400 180 071
- Kasvintuotantoagrologi Mikko Kraatari .......................................................... 040 137 3599
- Kasvintuotantoasiantuntija Seppo Saari  ......................................................... 0400 350 425 
- Marja-asiantuntija Arja Raatikainen  ............................................................... 050 377 9530

ProAgria 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, HEKO-hanke Nanne Korpivaara ..................................... 040 161 2552
- Kotieläinagrologi lihanautatilat, Urpu Tanner-Koopmans ................................ 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 nurmiviljely Sari Vallinhovi  ........................................ 0400 764 217
- Terveydenhuoltoeläinlääkäri Mervi Yli-Hynnilä  ............................................... 040 840 1828

Itäinen maito (Järviseutu, Kuusiokunnat)
- Kotieläinagrologi Saila Hongisto ..................................................................... 0400 497 516
- Kotieläinagrologi Merja Ilomäki  ..................................................................... 040 702 3922
- Kotieläinagrologi Hannu Kivisaari  .................................................................. 0400 798 580
- Kasvintuotantoagrologi Janne Niemi  .............................................................. 0400 422 765
- Maitotilaneuvoja Marita Jääskeläinen  ............................................................. 0400 835 842
- Kotieläinagrologi Hannu Putula  ..................................................................... 040 510 5965

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  ........................................................040 594 5745
- Maitotilaneuvoja Kerttu Reuhkala ................................................................... 040 513 3564
- 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 Sami Sillanpää  .................................................................... 040 521 2930
- Kotieläinagrologi Maria Ikola  ......................................................................... 040 761 9770

ProAgria 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

ProAgria Spv-, Tili- ja Yrityspalvelut
- Palvelupäällikkö Timo Pajula  ......................................................................... 040 503 2650
- Omistajanvaihdosasiantuntija Unto Kangas .................................................... 040 766 7598
- Tradenomi Kaija Autio (Tilipalvelut, Kauhava)  ................................................040 139 5597
- Talousagronomi Samuli Lampinen .................................................................. 040 526 0147
- Talousagrologi Sanna Höykinpuro (Tilipalvelut, Alajärvi)  ............................... 040 554 2669
- Talousagrologi Seija Yli-Hukkala  ..................................................................... 040580 2258
- Talousagrologi Satu Kallioniemi ...................................................................... 040 848 7759
   

YHTEYSTIEDOT

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
- Maisemasuunnittelija Annukka Kuoppala ...... 040 534 9336

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

Vuoden 2010 
tukien maksuaikataulut

Tukimuutoksia vuodelle 2011

Liity mukaan
Tuotosseurantaan!

Ensimmäinen vuosi puoleen hintaan!
Lisätietoja: Hannu Putula 040-5105965

tai muut kotieläinagrologit

www.proagria.fi/ep



Tilasi pysyy  
pystyssä vain,  
jos sinäkin pysyt. 

Räätölöi itsellesi sopiva Maatilayrittäjän Omaturva. Sen avulla 
suojaat tilasi talouden ja oman sekä perheesi toimeentulon, jos 
joudut  yllättäen pidemmälle sairauslomalle tai työkyvyttömäksi. 
MTK:n jäsenenä saat lisäksi tuntuvat edut.    
 
 
Lue lisää: tapiola.fi /myomaturva tai kysäise omalta edustajaltasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 
Tapiola, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy. 

Teetä viljelysuunnitelma ajoissa 
- Hyödynnä tuotantopanosten hintaportaat Nyt raju  

tilinpäätösetu  
asiakkaillemme!

Kaikista Suomen Rehun  
nautakarjan kivennäisistä pois

Kampanja on voimassa toimituksissa 15.11.–31.12.2010. 
Koskee suoria tilatoimituksia. Minimitilaus 1 lava tai 1 ssk. Alennus lasketaan  

hinnastohinnasta. Hintaan lisätään alv 13 % sekä rahti.

-150
  €/ssk

-100 
 €/lava

Lypsykivennäisissämme on nyt enemmän vitamiineja.  
Näin ne vastaavat paremmin talviaikana lisääntyvään vitamiini- 
tarpeeseen. Valitse Lypsy Namino, Viher Hertta tai Farmarin 
Lypsykivennäinen!

Kysy lisää Agrimarketin myyjältä tai soita asiakaspalveluumme 
puh. 010 402 2020.

www.agrimarket.fi, 
www.suomenrehu.fi


