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Terveiset hallituksen puheenjohtajalta

N
äin "koronan vuosipäivän" aikoihin on 
aika pohtia, kuinka ProAgria on ollut 
asiakkaidensa tukena tälläisenä muut-
tuneena aikana. Nopeasti siirryttiin 

etäpalveluiden käyttöön viime keväänä ja työt 
saatiin hyvin hoidettua. Yhteen hiileen puhal-
tamisen meininki on tuntunut ja näkynyt. Asi-
antuntijat ovat huolehtineet normaalit vuoden 
kiertoon kuuluvat työt ajallaan (tukihaut, wisut 
yms), on valittu kasvokkain tapaamisen ja etä-
yhteyden välillä, millainen tarve kulloinkin on 
ollut. Sellainen asia kyllä käy joskus mielessä, 
saako asiakas etäyhteyden kautta tietoa kaikista 
palveluista. Etähuumassa meidän täytyy muistaa 
myös sellaiset asiakkaat, joilla on korkea kynnys 
käyttää etäyhteyksiä, ettei heidän tarpeensa jää 
huomiotta. 

KOKOUSTAMINEN ON helppoa ja nopeaa etänä, 
mutta välillä on huomioitu, että keskustelut 
jäävät paljon vähäisemmiksi ja pintapuolisem-
miksi kuin läsnäolokokouksissa, varsinkin jos 
on suurempi porukka koolla. Täytyy tunnustaa, 
että kerran nukahdin kesken kokouksen sohvan 
nurkkaan, kun tein oloni oikein mukavaksi. Ko-
kousmatkat, varsinkin etelämpään, ovat loppu-
neet tyystin.

"UUDELTA TOIMITUSJOHTAJALTA hallitus odottaa 
erityisesti asiantuntijapalveluiden ja organisaa-
tion kehittämistä ajan haasteita vastaavaksi" 
(Itua 3/2017 ). Ja nyt tätä kohti on menty, sillä 
tämän vuoden alusta lähtien on ollut ProAgria 
Etelä-Pohjanmaalla uusi organisaatio. Uudistus 
on tehty asiakkaita varten ja se saa näkyä asiak-
kaille ainoastaan entistä parempana palveluna. 
Toimintatapojen pitää olla jatkossa sellaisia, ettei 
asiakas välttämättä edes huomaa, mitä kaikkea 
taustalla tapahtuu vaan hän saa parhaan mah-
dollisen palvelun. Onhan ProAgria strategian-
sa mukaan maatilayrittäjän paras kumppani. 
Maksavalla asiakkaalla on oikeus saada, pyytää 
ja vaatiakin sellaista palvelua, mitä hän haluaa 
ja tarvitsee. Organisaation sisällä viemme joh-
tamisen ja esimiestyön huippuunsa ja pyrimme 
huolehtimaan työntekijöiden työssäjaksamisesta 
entistä paremmin.

"OLIN AINA niin kumartuneena työni ääreen ja 
hankkimaan toimeentuloa perheelle, etten huo-
mannut, kuinka elämä kulki sillä välin selkäni 
takana. Kun työ lopulta päättyi, nousin ja katsoin 
ympärilleni. Ei siellä enää ketään ollutkaan." 
Tämän viisauden olen lukenut joskus jostain ja se 
koskettaa helposti meitä kaikkia ahkeria aherta-

jia. Oma lempilauseeni on se, että saan nukuttua 
yöni hyvin, kun osan töistäni tekevät osaavat ja 
ammattitaitoiset asiantuntijat. Työtaakkaansa 
kannattaa jakaa, kerran täällä vain ollaan!

Terveyttä edelleen kaikille 

MAARIT NOPPA
ProAgria Etelä-Pohjanmaan  
hallituksen puheenjohtaja

Maatiloille, halleihin,
viljankuivaamoihin, pesukaduille...

Kotimaiset taitto-ovet

0400 384 939 findoor@findoor.fi www.findoor.fi

Kotimainen tuotanto ja 
osaaminen!

Valitse sinäkin kotiisi suomalaisen 
valmistajan laadukkaat ikkunat ja 

ovet, myös asennettuna!

Juha-Markku Karhu
juha-markku.karhu@alavusikkunat.fi

044 550 1452

PUHEENJOHTAJAN
KYNÄSTÄ

2   ITUA  1  2021



BUDJETOINTIA TEHDÄÄN maatiloilla suhteellisen har-
voin. Syyksi tähän usein sanotaan, että eivät ne rahat 
budjetoinnilla lisäänny tai ettei paljon ole budje-
toitavaa. Erityisen tärkeää budjetointi onkin juuri 
silloin, kun maksuvalmiuden kanssa on haasteita. 
Budjetti auttaa hahmottamaan kuukausitasolla tulo- 
ja menorakennetta sekä maksuvalmiutta. Budjetoin-
nissa huomioidaan tulojen ja menojen lisäksi myös 
lainanlyhennykset ja investoinnit. Kun kuukausita-
solla on kassan tilanne selvillä, pystytään helpommin 
varautumaan haasteellisempiin aikoihin ja mietti-
mään ajoissa esimerkiksi maksuohjelmiin muutok-
sia. Toisaalta huolellinen budjetointi ja suunnittelu 
auttaa myös valmistautumaan esimerkiksi tuleviin 
investointeihin ja tuotantosuunnan muutoksiin. 

KUN TAPAHTUU MUUTOKSIA
Talouden suunnittelu ja budjetointi ovat tärkeitä 
erityisesti silloin, kun tilan toiminnassa tapahtuu 
jotain muutoksia. Tuotantosuunnan vaihtuessa 
muutoksia tulee sekä tulo- että menorakenteeseen. 
Näitä muutoksia ja niiden vaikutuksia kassaan on 
hyvä miettiä yhdessä asiantuntijan kanssa.

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen uudelle yrittäjälle 
on myös paljon hyötyä budjetoinnista. Kun yrittä-
jänä toimiminen on vielä uutta, on ensimmäisen 
vuoden tulo- ja menorakennetta syytä tarkastella 
jo hyvissä ajoin. Maatalouden kassavaroja ei aloit-
tavalle yrittäjälle ole yleensä juuri kertynyt. Tästä 
syystä on hyvä miettiä kuukausitasolla sitä, mihin 
rahaa tarvitaan ja miten rahoitetaan ensimmäisen 
vuoden toiminta ja esimerkiksi tuotantopanosten 
hankinta ensimmäiselle kasvukaudelle. 

VALIOLAISET TILAT
Valiolaisia maitotiloja koskevan sopimustuotannon 
myötä monet maitotilat ovat uuden tilanteen edessä. 
Maksuvalmiuden varmistaminen vaatii eri tavalla 
suunnittelua kuin tähän asti. Tuottoihin vaikut-
taa entistä enemmän poikimisten ajankohdat ja 

Maa- ja kotitalousnaisten maksuttomat 
webinaarit jäsenillemme
 22.3.2021 Miniyrtit ja mikrovihannekset 

#kasviksiakaaliin

 4.5.2021 Aistien puutarha

Lue lisää: 
 www.proagria.fi/ep/tapahtumat

Hygieniapassitestauspäiviä Seinäjoella
Järjestämme hygieniapassipäiviä Seinäjoella 
Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla:

24.3.      14.4.      28.4.      11.5.      25.5.      1.6.

Ilmoittaudu mukaan: 
 www.proagria.fi/ep/tapahtumat

14.-16.10.2021  Maa- ja kotitalous-
naisten Kekri – visiitti Ruokaprovinssiin
Seuraa ilmoitteluamme ja tule mukaan! 

Ota budjetointi osaksi 
talouden suunnittelua

KAIJA ALA-LUUKKO
toimialapäällikkö

Neuvo-rahaa voi käyttää 
budjetointiin ja moneen 
muuhun talouspalveluun
Budjetin laatiminen on yksi kohteista, joita voi-
daan tehdä Neuvo-palveluna. Neuvo-palvelu-
na voidaan tehdä hyvin kattavasti myös muita 
talouspalveluita. Tällaisia palveluita ovat muun 
muassa sukupolvenvaihdoksen suunnittelu, yh-
tiöittämisselvitykset, nykytilanteen kartoitus, 
tuotantosuunnan muutoksien suunnittelu sekä 
tuotannon hallitun alasajon suunnittelu.

TAPAHTUMAKALENTERI
25.3.  Seosrehukoulutus tilatyöntekijöille 

7.4.  Loistorjunta lammastilalla  

8.4.  Eurot ruokintapöydälle osa 3: 
 Säilörehu 

9.4.  Tehokas laidunnus – koulutuspäivä  
 lampureille 

 www.proagria.fi/ep/tapahtumat

Maa- ja kotitalous-
naisten tapahtumia 

tuotannon tehostamista rajaa monilla tiloilla so-
pimusmäärä. Tuottoennuste, josta saadaan arvio 
kuukausittaisesta maitomäärästä, on hyvä pohja 
tulojen arviointiin maitotiloilla. Tuottoennusteen 
ja budjetoinnin yhdistämisellä saadaan hyvä arvio 
kuukausittaisesta maksuvalmiudesta. 

YHTIÖITTÄMISEN YHTEYDESSÄ
Maatilan yhtiöittämisen yhteydessä budjetointia 
tulisi tarkastella paitsi aloittavan yhtiön kannalta 
niin myös lopettavan maatalouden osalta. Tärkeä 
on muistaa myös yksityistalouden rahoitus, jos osa-
keyhtiöstä ei heti pystytä nostamaan palkkaa. Bud-
jetointi on hyvä työkalu myös tähän vaiheeseen, kun 
selvitetään tulojen ja menojen kohdistumisia osa-
keyhtiöön, maatalouteen sekä yksityistalouteen.

M
istä arvasitkaan, lupaus 
vuodelle 2021 on tehty. 
Lupaamme asiakkail-
lemme näkyä ja kuulua 

aiempaa enemmän.  Teemme myös 
yksittäisiä palveluita edelleenkin, 
mutta asiakkaat ovat toivoneet mei-
dän olevan aktiivisesti apuna läpi 
vuoden. Olemme siis aktiivisesti yh-
teyksissä ja kohtaamme teamseissä, 
kasvustojen äärellä, navetassa jne. 

MITÄ SE OIKEIN KÄYTÄNNÖSSÄ 
TARKOITTAA?
Emme ole maatilan arjessa vain 
muutoshetkellä, jonkin tietyn pro-
jektin ajan tai yksittäisen palvelun 

verran. Kaikki halukkaat asiakkaat 
saavat meiltä yhden palvelun ympä-
rille kumppanuutta läpi vuoden. Se 
on tilan toiminnan kannalta järke-
vämpää kuin vain esimerkiksi tehdä 
yksittäinen paperi kuntoon ja tavata 
samoissa merkeissä vuoden päästä 
uudelleen. 

KERROTKO ESIMERKKEJÄ?
ProAgrian palveluista saa kattavam-
min irti, kun voimme olla asiakkaan 
rinnalla läpi vuoden. Ajatellaan vaik-
ka viljelysuunnittelua, sen teossa 
lähtökohtana pitäisi olla tilan lähtö-
kohdat ja tavoitteet, joita seurataan. 
Kun kasvukauden aikana käymme 

pellolla ja kyykistymme sinne yh-
dessä havainnoimaan kasvustoja tai 
peltomaan rakennetta, tunnistamme 
kehityskohteet sekä näemme mitä 
mahdollisuuksia kyseisellä lohkolla 
on. Näillä havainnoilla saamme ke-
hitettyä asiakkaan tuotantoa. 

Luomusektorilla on perinteisesti 
havainnoitu kasvustoja pitkin kas-
vukautta ja sen jälkeenkin. Lisääm-
me ensi kesänä kasvustokäyntien 
tarjontaa myös tavanomaisille tiloil-
le. Toisin sanoen pistetään yhdessä 
saappaat jalkaan ja jalkaudutaan 
asioiden äärelle oli sitten kyseessä 
navetta tai pelto.

ProAgrian uudenvuodenlupaus asiakkaille 
Vuosi 2021 on hyvässä vauhdissa. Kysyimme toimitusjohtaja Henri Honkalalta, 
tekikö ProAgria uudenvuodenlupauksia?

Toimitusjohtaja Henri Honkala kertoo 
artikkelissa, kuinka ProAgria Etelä-Poh-
janmaan vuoden vaihteessa toteuttama 
organisaatiouudistus näkyy asiakkaille.

PROAGRIAN ASIAKASPALVELU  
p. 044 420 9000, ma – pe klo 8.15–16.00
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M
onella on jo mielessä, kuin-
ka nurmikasvit selviävät 
piilossa lumipeitteen alla. 
Sateinen syksy ja alkuvuo-

den pakkaset ovat jäädyttäneet peltoja 
noin 10-40 cm verran. Hento lumipeite 
suojaa kasvustoja, mikäli jääpeite ei uh-
kaa muodostua kasvien päälle kevättal-
ven kynnyksellä. Nurmet ja muutkin 
syyskasvit kestävät hyvin pakkasia, 
jos peltolohkon vesitalous ja lohkojen 
pintakuviot ovat kunnossa.

KATSE KASVUKAUDELLE
Nyt on aika miettiä kesän lannoituk-
sia ja kasvinsuojelua. Nurmikasvustot 
alkavat jo varhaisessa vaiheessa muo-
dostaa hentoja juuristoja ja pienikin 
lämpöaalto herättää kasvit lykkää-
mään ensimmäisiä versoja. Juuristossa 
alkaa tapahtua jo paljon aikaisemmin 
kuhinaa kuin mitään näkyy vielä pel-
lon pinnassa: tällöin pitäisi olla jo valit-
tuna lannoitteet, siemenet ja muutkin 
ravinteet, mitä lohkoille laitetaan. Lan-
noitus tulee aloittaa jo tässä vaiheessa 
eli ruokitaan nurmea ajoissa.

KASVUSTOLLE VOIMAA
Hyvin suunnitelluilla lannoitteilla ja 
kasvuston riittävällä tiheydellä taa-

info@vilomix.fi
www.vilomix.fi

Kauko KorpiKauko Korpi
alue-edustaja, Etelä-Pohjanmaa
kauko.korpi@vilomix.farm
puhelin 045 162 7555

VILOMIX PALVELEE KOTIOVELLE
Tuotteita nautakarjalle, sioille, hevosille, lampaille, siipikarjalle 
ja turkiseläimille. Laadukkaita, vitamiini-, energia-, hivenaine-, ja 
rautavalmisteita, erikoiskivennäisiä sekä hygieniatarvikkeita. 

Kotiinkuljetus. Kysy lisää!

ARJA KANANOJA
kasvintuotannon 
asiantuntija

taan kasvustolle voimaa lähteä hyvin 
matkaan, etenkin mikäli keväällä on 
kylmiä kelejä, jolloin fosforin saan-
ti maasta on etenkin nurmikasville 
haastavaa.  Vanha sanonta, että typ-
pi haihtuu kylmällä, on muuttunut 
toisinpäin eli kuuma helle on se, jo-
ka haihduttaa typpeä huomattavasti 
enemmän. 

Keväällä nurmikasvustossa näky-
vät punertavat lehdet ovat monesti 
enempi fosforin puutetta kuin pakka-
sen aiheuttamaa. Fosfori kun on kyl-
mässä maassa hyvin huonosti kasvin 
juurien käytettävissä. Nurmi käyttäy-
tyy kuin poikinut lehmä, eli mikäli 
sadon kasvun alkaessa ravinteista on 
pulaa, niin ketoosi iskee myös nurmil-
le, niin kuin poikineelle lehmällekin.  
Jos ei ruoki kunnolla arvokasta koh-
detta, niin se ei tiedä hyvää satoa, ja 
maitotuotos jää alhaiseksi.

ASETA TAVOITTEITA
On hyvä miettiä seuraavan kevään ja 
kesän tavoitteita ajoissa, jo edellisen 
kasvukauden aikana. Nurmilohko-
jen sadon määrä, kasvuston tiheys, 
rikkakasvipitoisuus, lohkojen ana-
lyysit ja satovuodet antavat vinkkejä 
tilalle, millaisia satoja olisi seuraavana 

vuonna odotettavissa, mikäli samoilla 
nurmilohkoilla jatketaan vielä seu-
raavakin vuosi. Moni miettii, onko 
lohkomuistiinpanojen kirjauksilla 
mitään merkitystä, kun ei ole täy-
dentävien ehtojen valvontaakaan ti-
lalla ollut. Näen lohkokirjanpidolla 
olevan kuitenkin ison merkityksen, 
kun arvioidaan satokauden tuloksia. 
Tässä tullee esille vanha viisaus, että 
mitä mittaat sitä voit parantaa. Ilman 
tavoitteita ei ole juuri mitään, mitä 
voisi parantaa. Jo uudehko nurmikin 
kannattaa uudistaa, mikäli se ei tuota 
tavoiteltua satotasoa.

NURMILOHKOISTA
Nurmilohkojen perustamiseen kan-
nattaa satsata ja miettiä tavoitteet jo 
muutama vuosi eteenpäin. Korjuu-
kertojen määrät ja niihin sopivat la-

jikkeet kannattaa suunnitella hyvin 
etukäteen, koska lajikkeilla on iso 
merkitys rehuarvoihin ja sadon mää-
rään. Kuivista ja sateisista kesistähän 
emme tiedä etukäteen, kun nurmea 
perustetaan, tällöin onkin tärkeää 
tuntea lohkojen ominaisuudet ja so-
veltuvuuden valitsemilleen kasveille.  

KALKITUS KUNTOON
Maan kalkituksella on myös iso mer-
kitys kasvien ravinteidenottokyvylle. 
Jos maa-analyysit ovat punaisella on 
huono saada pellosta tavoitteita irti, 
tällöin runsaasta lannoituksesta ei ole 
juurikaan apua. Unohtaa ei myöskään 
sovi vuokrapeltojen kunnossapitoa 
ja ravinnetasapainoa. Kun uudistat 
vuokrasopimukset, niin se tehdään 
useimmiten viideksi vuodeksi kerral-
laan. Kalkituksen vaikutushan kestää 
hätinä tuon vuokra-ajan verran, joten 
tapaan sanoa että ”kalkitsehan myös 
ne vuokramaat!” 

Kysy meitä 
avuksi
Suosittelen asiantuntijoi-
demme tekemiä kasvus-
tokäyntejä, koska keskellä 
peltoa se kasvusto kertoo 
enemmän kuin moni us-
kookaan. Kasvien juuriston, 
maan tiiveyden ja maan 
multavuuden tilanne on 
hyvä kaikkien tutkituttaa - 
aivan kuin siilossa olevan 
rehunkin.

Kuinka onnistua hyvällä  
suunnittelulla kasvukaudella?

JOS EI RUOKI 
KUNNOLLA ARVOKASTA 
KOHDETTA, NIIN SE EI 
TIEDÄ HYVÄÄ SATOA.
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AJATUKSET OVAT jo kevään kylvöissä. On 
hyvä palauttaa mieleen viime kesän 
huomioita kasvinsuojelun tiimoilta. 
Jossain kohtaa tuli onnistumisia ja toi-
saalla oli sitten haasteita. Jälleen kerran 
meillä oli poikkeava vuosi, mutta aina-
kin yksi asia on viime vuosina noussut 
esiin eli kylvöjen jälkeinen vähäinen 
sadanta. Se tuo viljelijälle stressiä, mut-
ta ennen kaikkea viljeltäville kasveille. 
Nostan tässä esiin muutamia asioita 
kasvinsuojelusta nyt kun ennakko-
kauppaa aineista tehdään.

RIKKARUISKUTUKSET
Rikkaruiskutukset ei välttämättä men-
neet kovin suotuisasti viime vuonna. 
Osaa ei  edes ruiskutettu tai sitten mi-
nimi annoksilla ja osa rikoista iti vasta 
myöhemmin sateitten jälkeen. Tästä 
johtuen tulevana kautena pelloilla on 
rikkapainetta ja paikoin resistenssiäkin 
saattaa esiintyä. 

Erityisesti kiinnittäisin huomiota 
kestorikkoihin, jos niitä esiintyi loh-
kolla. Hukkakaura tuli röyhylle paikoin 
melko myöhään ja se myös jälkiversoi. 
Tämä huomattiin joissain tapauksissa 
puimurin päältä, jolloin tulevana ke-
sänä suosittelen tarkkaavaisuuteen. Eli 
kannattaa muistella lohkon historiaa 
ja tutkia niitä muistiinpanoja, josko 
asioita on tullut kirjattua tukiehtojen 

Maveplan 

> Salaojasuunnitelmat
Kokeneet salaojasuunnittelijamme tekevät salaojasuunnitelmat tilan
tarpeisiin sopivaksi.

> Salaojakartat mobiililaitteisiin
Ojien paikantaminen helpottuu ja kartat kulkevat mukanasi kännykässä

> Valtaoja- ja putkitussuunnitelmat
Valtaajien kunnostushankkeiden suunnittelu ja putkitussuunnitelmat.

Ota yhteyttä lähimpään asiantuntijaan, me palvelemme. 

> Laakso Juha
> Ylikantola Juha
> Pyyluoma Jarkko
> Keltto Markku

040 5237 592 
043 8258 510 
043 8273 585 
040 7309 820 

Pohjustamme unelmia www.maveplan.fi 

Maveplan tarjoaa peltojen laadukkaat kuivatus-
suunnitelmat. Teemme tilakohtaiset sekä useita tiloja 
käsittävät kuivatusratkaisut..

PÄIVI KOIVUSALO
kasvintuotannon  
asiantuntija

Kohta jo ollaan pellolla SUORITA KASVIN-
SUOJELUTUTKINTO
Vuoden 2016 kasvinsuoje-
lututkinnot vanhenevat nyt. 
Suorita tutkinto vaikka heti 
kätevästi 24/7 osoitteessa 

 www.proagria.fi/tutkinto

Järjestämme myös tutkintoa 
tukevia koulutustilaisuuksia, 
joiden jälkeen voit heti tehdä 
kasvinsuojelutentin. Tilaisuu-
det ovat hybriditilaisuuksia eli 
otamme tilaisuuksiin mukaan 
osallistujia koronarajoitteiden 
sallimissa rajoissa, koulu-
tukseen voi osallistua myös 
helposti kotoa käsin Teamsin 
välityksellä. 

 Ti 16.3.2021  klo 13.00 
livekoulutus Seinäjoella tai 
osallistuminen etäyhteydellä 
(valitse ilmoittautuessa), klo 
17.00 livekoulutus Seinäjoella.

 www.proagria.fi/ep/ 
tapahtumat

edellyttämällä tavalla. Muistiinpanoja 
kannattaa aina tehdä myös itseään, 
eikä ainoastaan viranomaisia varten.

Tautipainetta saattaa myös ol-
la jälkiversonnan myötä, jos käyttää 
tos-siementä, niin laatu kannattaa aina 
varmistaa (itävyys, lajittelu, peittaus) ja 
toki myös varautua tautiruiskutuksiin. 
Toivotaan idätyspalveluihin kiireistä 
kevättalvea. Kannattaa myös miettiä 
siemenen uusintaa ja kokeilla rohkeas-
ti uusia lajikkeita. 

TUHOLAISET
Talvimunien perusteella laskettu tuo-
mikirvaennuste on lievä, joten kasvu-
kauden alussa niitä kannattaa tark-
kailla ja muistaa, että kaukokulkeumat 
saattavat muuttaa tilanteen hyvinkin 
nopeasti. Myös muita tuholaisia on 
hyvä seurata tarkasti. Osa uusista tu-
holaisista jo talvehtii meillä. Kevyt-
muokatuilla mailla tai sänkipelloissa 
saattaa  Kalvassekoyökkösen munat 
selviytyä talven yli. Toukka porautuu 
viljan tyveen, syö vartta ja juuria jol-
loin kasvi kuihtuu. Tälle tuholaiselle 
ei löydy kemiallista torjuntakeinoa, 
mutta kasvinjätteen muokkaamisella 
pystytään torjuntaa tekemään. 

KALKITUKSESTA
Yhden asian haluaisin kasvinsuojelun 

lisäksi nostaa esille vielä, nimittäin 
kalkituksen. Vientikaurasta varsinkin 
mysleihin menevästä suomalaisesta 
kaurasta on mitattu korkeita nikke-
lipitoisuuksia. Meillä on totuttu vil-
jelemään kauraa vähän happamem-
milla mailla, joista nikkeliä irtoaa 
runsaammin ja se näkyy analyyseissä. 
Tähän meidän pitää asettaa tavoitteek-
si nostaa kauralle tulevien lohkojen  
pH korkeammalle, jotta säilytämme 
asemamme laatukauran tuottajina 
Euroopassa. EU:n alueella kauran vil-
jely on lisääntynyt, jolloin meidän on 
vastattava haasteeseen pysyäksemme 
markkinoilla mukana.

Teemme suunnitelmia ja kasvus-
tokäyntejä tiloille ja tähän kannattaa 
käyttää Neuvo-rahaa. Etukäteissuun-
nittelulla helpotamme ruiskutusajan-
kohdan paineita ja työn sujuvuutta. 
Ollaan yhteyksissä! 
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MAITO

V
aliolaisilla maitotiloilla on vuoden alussa 
siirrytty sopimustuotantoon. Se näkyi ti-
loilla tammikuun maitotilissä. Sopimus-
tuotannon tavoite on tasainen maitomäärä 

joka kuukausi. Jos kuukausittainen maitomäärä 
heittelee paljon, voi jollakin jaksolla tulla suuria 
tulon menetyksiä ja jonakin kuukautena hyvähin-
taista maitoa ei saada tuotettua riittävästi.

TASAINEN TUOTANTO
Parhaan maitotuoton saaminen edellyttää tasaista 
tuotantoa.  Maidon litrahintaa nostaa maidon pi-
toisuudet, rasva- ja valkuaisprosentti, joten niihin 
kannattaa panostaa.ProAgrian verkkopalveluissa on 
apuväline sopimustuotannon tasaamiseen, tuottoen-
nuste. Se ennustaa kuukausittaisen maitomäärän suh-
teessa sopimukseen. Tuottoennuste on sitä oikeampi, 
mitä paremmin lähtötiedot ovat ajan tasalla (esim. 
koelypsytiedot, siemennykset, eläinten ostot, umpeen 
laitot). Apuja sekä ennusteen tekemiseen että toimen-
piteiden suunnitteluun saa kotieläinasiantuntijoilta.

RUOKINTAKUSTANNUS
Ruokintakustannus on maidontuotannon suurin kus-
tannuserä. Oman rehun tuottaminen on ratkaisevassa 
asemassa kustannuksia mietittäessä. Onko mahdol-
lista tuottaa oma rehu edullisemmin? Säilörehun 

www.semex.fi

Semex Finland Oy
Viikatetie 3, 91900 Liminka
puh. 040 550 7643  |  sari.alhainen@semex.fi

Semexin sonnien avulla 
parannat tilan 

kannattavuutta!

 Laatua tilan 
jalostustyöhön

Valmistamme lehti-, pari-, taitto-, liuku-, liukupalo-
ovet ja ikkunat.  Maatalouteen kuumasinkittynä.

Aukipitolaite

OVET JA IKKUNAT

020 787 9650 • www.miedonmetalli.fi  

ARJA TALVILAHTI
liiketoimintapäällikkö

Ota meidät avuksi sopimustuotannon haasteisiin
”KAIKKI MYSTISET onnistumiset 
ja epäonnistumiset maidontuo-
tannossa useimmiten liittyvät 

säilörehuun,” kiteytti kotieläinasiantuntija Kirsi 
Mattila-Löppönen säilörehun merkityksen. 
Kirsi on seurannut läheltä yli 20 vuoden ajan 
kymmenien maitotilojen arkea.

tuotantokustannuksiin vaikuttaa mm. satotaso, ko-
nekustannus ja lannoitus. Kasvituotantoasiantuntijat 
tekevät tuotantokustannuslaskelmia ja etsivät keinoja, 
miten oma rehu voidaan tuottaa edullisemmin.

RUOKINNAN ONNISTUMINEN
Kotieläinasiantuntijat suunnittelevat eri eläinryh-
mille toimivan ruokinnan, jolla parhaiten ja talou-
dellisimmin täydennetään omaa säilörehua. Ruo-
kinnan onnistumista voidaan seurata ja reagoida 
muutoksiin vaikka kuukausitasolla. Väkirehutäy-
dennys kannattaa suunnitella paitsi hinnan myös 
oman säilörehun analyysin pohjalta. Toimivalla ruo-

kinnalla myös maidon pitoisuudet pysyvät hyvällä 
tasolla. Oikealla ruokinnalla jo vasikasta alkaen 
saadaan pitkäikäisempiä ja kestävämpiä lehmiä. 

VILJELYSUUNNITTELU
Viljelysuunnittelussa kannattaa huomioida so-
pimustuotanto – onko mahdollista peltoviljelyn 
kautta parantaa tulosta; kasvilajit, siemenseokset, 
nurmien paikkaukset, kasvinsuojelu, kalkitus ym. 
Onko nurmiala oikea karjamäärään nähden? Kas-
vustokäynneillä asiantuntija tekee tärkeitä havain-
toja nurmiviljelyn kehittämiseksi.

SUUNNITTELUA
Budjetointi ja hankintojen ajankohdan suunnittelu 
auttaa selviytymään mahdollisesta maitotilin pie-
nentymisestä. Samalla voi miettiä kulujen karsintaa, 
investointien siirtämistä ja mahdollisia muita tu-
lonlähteitä. Hyvin ja oikein laaditun maatalouskir-
janpidon pohjalta on helppo tehdä tulosanalyysiä, 
laskea tuotantokustannuksia ja tehdä budjetointia. 
Talousasiantuntijamme ovat tässä tilojen apuna.

Maitotilojen apuna on asiantuntijatiimimme, ko-
tieläin-, kasvi- ja talousasiantuntijat. Heidän osaami-
sensa yhdistäminen auttaa maitotiloja menestymään 
– myös sopimustuotannossa.

 Tilakohtaisten tavoitteiden toteutumisen seuran-
taan ja eläinaineksen hallintaan käytetään jatkos-
sa uutta NettiKatras -ohjelmistoa. Lammastiedot 
siirrtetään käytöstä poistuvasta weblammas-oh-
jelmasta uuteen NettiKatras ohjelmaan syksyllä.

 Jyväskylän ammattikorkeakoulu suunnittelee 
lampaanliha-alan kehittämishanketta. Tavoittee-
na on, että jatkossa lihamarkkinat vetäisivät pa-
remmin ja saataisiin markkinoille teuraita oikeaan 
aikaan, joka edistäisi alan tuotantoedellytyksiä 
lampurinkin näkökulmasta.

 Villan keräilyn kehittämiseksi on suunnittelussa 
kaksi valtakunnallista hanketta. Yksi Proagrian ja 
toinen Pirtin Kehräämön toimesta. Lähdettehän 
innolla villaketjun kehittämiseen mukaan. Nyt 
meillä on näytön paikka. 

 Investoi omaan osaamiseen. Keväällä on tarjolla 
koulutuksia Lammastalouden Tuotannontekijät 
-hankkeessa. Seuraa ilmoittelua:  
 www.proagria.fi/ep/tapahtumat

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

Katso pätevyysalue www.finas.fi

Ilmaista
2021!

SUOMALAINEN ASIANTUNTEVA PALVELU!SUOMALAINEN ASIANTUNTEVA PALVELU!

Meiltä!

 Järjestetty viljavuusnäytteiden kuljetus 
95 maatalousliikkeestä 23.3.-15.6.21!23.3.-15.6.21!
Keräilypisteet osoitteesta www.hortilab.fi

 Tilaa viljavuustutkimuksesi kätevästi 
TilauspalvelummeTilauspalvelumme kautta, www.hortilab.fi!

Tieteestä Tieteestä TIETOATIETOA

Huom!
Arskalla on markkinoiden 
pisimmät takuut, reilut vakio-
varusteet ja ketterä palvelu. 
Meiltä saat aina
tukea ja varaosia
myös vanhoihin
laitteisiin. Ota yhteyttä
ja totea asian laita itse!

VOITA KUIVURIHANKINTASIVOITA KUIVURIHANKINTASI

PUOLEEN HINTAANPUOLEEN HINTAAN
Lisätiedot ja arvonnan ehdot kotisivuillamme!

p. 02 748 9700
www.arskametalli.fi

VÄLITYSVASIKOILLE ON kysyntää yli tar-
jonnan. Välitysvasikkaliikenne maito-
tiloilta on vähentynyt, koska lypsyleh-
mien ja sitä kautta vasikoiden, määrä vä-
henee. Emolehmien määrä on nousussa, 
mutta niiden vasikkamäärä ei kata mai-
torotuisten vasikoiden puutetta. Vasik-
kakasvattamo- ja loppukasvatuspaikkoja 
on investoitu yli tarpeen suhteessa va-
sikoiden vähenemiseen. Jos nautaketju 
puhaltaa yhteen hiileen, asiaan voidaan 
löytää yhdessä ratkaisuja.  

Maitotiloilla muutos näkyy positii-
visena. Välitysvasikoiden hinnat ovat 
nousseet ja vasikat liikkuvat nopeasti. 
Omien vasikoiden kasvattaminen teu-
raaksi saakka voi nyt houkutella maito-
tilallisia, kun sopimustuotanto rajoittaa 
maitotuotoksen määrää ja liikevaihtoa. 
Järkevintä on kuitenkin hoitaa ydin-
tuotanto tehokkaasti ja välttää rönsyi-
lyä. Jos lypsylehmät kestävät karjoissa 
pidempään, uudistuseläinten tarve 
vähenee ja lehmät tuottavat enemmän 
vasikoita loppukasvatuspaikoille.

EMOLEHMÄTILAT
Emolehmätiloilla tilanne on hyvä va-
sikoiden myynnin suhteen.  Vasikoista 
saa hieman aiempaa parempaa hintaa, 
eikä noutoviiveitä juuri ole. Jos emoleh-
mien määrät kasvavat selvästi, laskee 
EU-rahoitteisen emolehmäpalkkion 
määrä eläinyksikköä kohti, mahdolli-
sesti myös kansallisen nautapalkkion 
määrä, jolla on toistaiseksi pystytty 
kompensoimaan emolehmäpalkkion 
alenemista. Muutokset tukien määrässä 
heijastuvat nopeasti emolehmätilojen 
kannattavuuteen. 

VASIKKA- JA LOPPUKASVATTAMOT
Vasikkakasvattamoilla tilanne näkyy 
viiveinä vasikoiden saannissa. Lisäksi 
ternivasikoiden hinta on kohonnut mer-
kittävästi. Loppukasvattamoilla on ollut 
viiveitä maitorotuisten välikasvatettu-
jen vasikoiden saannissa ja vasikoiden 
hinnat ovat nousseet. Osa loppukasva-
tuspaikoista täyttyy pihvirotuisilla vasi-
koilla, jolloin myös teurastulot ovat suu-
rempia. Kaikki loppukasvattamot eivät 
kuitenkaan sovellu rakenteidensa puo-
lesta yhtä hyvin suurille liharotuisille 
eläimille, mikä voi lisätä jalkaongelmia. 
Osa teurastamoista suunnittelee jatkos-
sa sakottavansa liian suurista ruhoista. 
Kannattaa kuitenkin rauhassa harkita 
lähteekö nykyisessä vasikkapulatilan-
teessa myymään sonneja aiemmin teu-
raaksi. Jos sonnit myy nuorempina myös 
teuraskilojen määrä laskee samoin kuin 
tukikelpoisten päivien, mikä heijastuu 
suoraan tilojen liikevaihtoon.

Sekä vasikka- että loppukasvattamoil-
la eläinkierrot on suunniteltu toimimaan 
tehokkaasti. Mikäli vasikkaliikenne hi-
dastuu, kierrot menevät uusiksi. Teu-
rastamoiden puolelta muuttuneeseen 
tilanteeseen reagoidaan selvittämällä 
tilakohtaiset eläinpaikkamäärät, että 
vältetään ”varmuuden vuoksi” -vasi-
koiden hankkimista. Väljemmillä kar-
sinoilla voidaan hiukan kompensoida 
pienempää vasikkamäärää, kun pääs-
tään parempiin kasvuihin. Samalla riskit 
eläinten loukkaantumisiin vähenevät.  
Artikkeli on osa Vahvat vasikat -hanketta. 

Välitysvasikoita 
kaivataan lisää

URPU TANNER-KOOPMANS, MARJUT 
VIITASALO JA SANNI NIKKOLA

VASIKKAPULA ON alkanut merkittävästi vaikuttaa naudan loppukas-
vatustiloille v.2020 alkaen. Vasikan hinta on noussut ja odotusajat 
pidentyneet. Tässä on ollut alueellisia eroja, mutta noin 10 – 20 % loppu-

kasvatuspaikoista on ollut tyhjänä, kertoo Ari Nortunen. Nortusen tilalla tuottojen 
vajetta paikataan kasvattamalla jatkossakin sonnit 20 kk ikään saakka, johon 
tukien kertyminen lihanaudalla päättyy. Sonnien keski-ikä ja teuraspaino nousee. 

- Vaikutuksia on jo näkyvissä. Maitorotuisten sonnivasikoiden odotusaika 
on pidentynyt viime kevään alle kuukaudesta loppuvuoden noin kahteen kuu-
kauteen teuraiden lähdön jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että teurastulot ovat 
siirtyneet odotusajan verran eteenpäin vuosikierrossa.  Kun kasvatuspaikat ovat 
tyhjänä, myöskään tukea ei ole kertynyt tyhjiltä päiviltä.  Kevään pohjoisen tuen 
maksatuksessa alkaa näkyä viime vuoden viiveiden vaikutus euroissa, kertoo Ari.

VASIKKAPULA NÄKYY JO LOPPUKASVATTAMOSSA

VASIKOIDEN MÄÄRÄ vähenee lehmämäärän vähentyessä. Tilat, jotka 
kasvattavat välitysvasikoita joutuvat sopeutumaan tilanteeseen. 
Vasikkavälitystä hoidamme Atrialla mahdollisimman tasapuolisesti, 

A-Tuottajien aluepäällikkö Tomi Karsikas kertoo. 
- Toivomme, että maitotiloilla pidetään edelleen kunnia-asiana vasikoiden 

hyvää hoitoa. Näin pystymme pitämään vasikkahävikin mahdollisimman pie-
nenä, jolloin mahdollisimman suuri osa teuraiden kasvatuspaikoista säilyy tuo-
tannossa. Maitotilojen suunnitelmiin kasvattaa omia vasikoita teuraaksi emme 
tietenkään voi emmekä halua puuttua, mutta kyllähän meillä kasvatuspaikat 
löytyy kaikille välitykseen tuleville vasikoille, joten sen puolesta ei ole tarvetta 
teuraskasvatuksen lisäämiseen maitotiloilla. Vasikoiden hyvä kysyntä näkyy 
myös kohonneina vasikoiden hintoina.

VASIKOIDEN HYVÄ HOITO EDELLEEN KUNNIA-ASIAKSI
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TULEVAISUUS ON  
ÖLJYKASVIEN.
Ryhdy Viljelijän Avena Bernerin sopimusviljelijäksi. 
Tilaa kylvösiemeniä. Kysy lisää!

tulevaisuusonöljykasvien.fi

5 HYÖTYÄ 
VILJELLÄ

Viljelykierto 
monipuolistuu

Öljykasveilla 
on hyvä 

esikasviarvo

Viljelyn 
kannattavuus 
hyvällä tasolla

Erillistä 
konekantaa 

ei tarvita

Öljykasveille on 
varma kysyntä

LATAA  

-SOVELLUS  

PUHELIMEESI  

SOVELLUSKAUPASTA!
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Google Play App Store

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

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

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

Maatalousyrittäjä on usein tilan tärkein resurssi ja hyvin 
pitkälle itse vastuussa tilan toiminnasta. Mitä jos sinä 
et pystyisi huolehtimaan tilan toiminnasta ja toiminnan 
jatkuminen olisi vaakalaudalla?  

Selvitetään yhdessä milloin henkilöturvasta 
huolehtiminen on erityisen tärkeää ja varmistetaan 
sinulle sopiva toimeentulo myös sairausloman aikana 
tai tilanteen pitkittyessä.  
Kysy lisää! Vakuutus- ja korvauspalvelut 06 534 2100 

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt, 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, 
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

Kuinka 
maatilayrittäjän 

pitäisi turvata tilansa 
ja itsensä?


