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Perunatilan 
kannattavuus

Tuotosseuranta 
uudistuu

Varmuutta 
päätöksentekoon

Perunantuotannon asiantuntijat 
laativat kannattavuuslaskelmia 
perunatiloille.

Viljantuotannon kustannukset syyniin 
Similän tilalla.

Viivakoodipullot helpottavat  
maitonäytteiden ottoa myös  
automaattilypsytiloilla.

ViljelyKasvu takaa 
KOKONAISVALTAISEN
PALVELUN s.14 
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N 
ÄIN KEVÄÄN KORVALLA PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAASSA, KUTEN USEISSA 

MUISSAKIN ORGANISAATIOISSA JA YRITYKSISSÄ, TARKASTELLAAN EDEL-

L ISEN VUODEN TULOKSIA JA SUUNNATAAN KOHTI  TULEVIA VUOSIA . 

Hallituksemme kokoontui hiljattain tilinpäätöksen ja strategiapäivi-
tyksen tiimoilta. Oli mukava välittää hallituksen kiitos henkilöstölle vii-

me vuoden hyvästä tuloksesta. Tulevaisuudessa on kuitenkin ilmeisiä haasteita, ja siksi 
onkin vanhan kielikuvan mukaisesti mentävä eteenpäin, jäämättä tuleen makaamaan. 

Strategia tarkoittaa karkeasti ”talon tapaa toimia”. Tällä kertaa tavoite on vuodessa 2020. 
Silloin Suomi on varsin erilainen, vaikka siihen on vain kuusi vuotta. Tiedämme, että perin-
teinen asiakaskuntamme vähenee lukumääräisesti ja kehittyy laadullisesti. Meidän on pys-
tyttävä vastaamaan haasteeseen, muutoin edessä on toiminnan asteittainen hiipuminen. 
Johtopäätöksenä on, että ProAgria Etelä-Pohjanmaan tulee kehittyä proaktiivisesti eli enna-
koivasti. Emme halua olla ajopuita, toisin sanoen vain reagoida muutoksiin, vaan toimimme 
aktiivisesti visiomme mukaan. Vision, johon kuuluu vireä uudistunut asiantuntijapalvelumme. 

Hallitus ja johtoryhmä pitivät äskettäin yhteisen strategiatyöpajan, jossa rakensimme yhtei-
sen tahtotilan vuoteen 2020 ja sovimme käynnistettävistä kehitysprojekteista. Lähdemme 
toteuttamaan muuttuvan asiakaskunnan tarvitsemia analysoivia, laaja-alaisia palveluja. 
Ryhmiemme välistä yhteistyötä parannetaan. Kaikkia asiantuntijapalvelujamme, erityisesti 
tuotantotaloudellisia ja teknologisia, kehitetään asiakastarpeen mukaisesti. Sähköiset työ-
välineet ja palvelut otetaan haltuun. Ja ennen kaikkea kasvatamme osaamistamme, joka 
on meille ensiarvoisen tärkeää, tuotammehan asiantuntijapalveluja. Hyvätkään suunnitel-
mat eivät ole toteutuksia. Siksi kehitysprojektit laitetaan liikkeelle ripeästi. 

Konkreettisesti asiakaslähtöistä toimintatapaamme edustaa 
Suupohjan palvelupisteen muutto Logistiaan. Joka päivä 
avoinna oleva, hyvällä paikalla sijaitseva toimitila ja sen laa-
jenevat palvelut parantavat mahdollisuuksiamme palvella 
alueen lisääntyvää asiakaskuntaa entistä paremmin. 

Hyvää kevättä toivottaen,

HannuHaapal a
HANNU HAAPALA 

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa “ Tästä sen omin silmin  

näkee, että pellot pitää 
laittaa kuntoon!” 

 Lue koko juttu 
s.16

Strategiaa ja  
hyviä saavutuksia

PÄÄKIRJOITUS PARI SANAA KANNESTA

KANSIKUVA RODEO

ViljelyKasvu on ProAgrian uusi kattava palvelupa-
ketti vilja-, sika- ja siipikarjatilalle. Paketin työkalut 
tarjoavat yrittäjälle monipuolista tietoa päätöksente-
on tueksi. Viljelijä saa kokonaisvaltaisen käsityksen 
tilansa tuotannosta, kehityskohteista sekä tuotanto-
kustannusrakenteesta ja voi tehdä päätöksiä vank-
kaan tietoon perustuen.
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NUORKARJAN TEEMAVUOSI 
Etsitään yhdessä keinoja nuorkarjan hyvään  
kasvuun ja hyvinvointiin. 

NÄE HYVÄ LÄHELLÄSI
Jäljitettävyys on lähiruoan valtti.

ITUA -LEHDEN TOIMITUS

ITUA NO. 2/2014 PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA  
Itua -lehti on ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti. 
Lehden painos 10 000. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.Valmis  
aineisto toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen:  
itua@proagria.fi. Lisätietoja voitte kysellä toimitussihteeriltä.

LEHDEN JULKAISIJA  ProAgria Etelä-Pohjanmaa Huhtalantie 2, 
60220 Seinäjoki  I puh. 06 416 3111 I fax 06 416 3448 I www.
proagria.fi/ep • PÄÄTOIMITTAJA  Hannu Haapala I p. 043 825 
2805 I hannu.haapala@proagria.fi • TOIMITUSSIHTEERI  Tiina 
Kolunsarka I puh. 043 824 8240 I tiina.kolunsarka@proagria.fi     
• VALOKUVAAJA  Jarmo Vainionpää I puh. 040 569 5404 I jarmo.
vain@netikka.fi • ILMOITUSMYYJÄ  Seppo Laitila I puh.  0400 
954 747 I mainosseppo@netikka.fi • TAITTO JA GRAFIIKKA 
Johanna Siltanen I Mediaporras Oy I www.mediaporras.fi

TULOSTA NURMESTA
ProAgrian nurmipaketit 
ovat askel kohti  
kokonaisvaltaista  
nurmenviljelyn hallintaa.

VUOHIEN SUKUPUU  
REKISTERIIN 
ProAgria on kokoamassa  
vuohien polveutumistiedot 
rekisteriin.

8
HEVOSPALVELUT 
HINTAKUOPASSA
Kilpailu asiakkaista vaikuttaa  
hintatasoon.
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POHJANMAAN PELTOPÄIVÄ KOKOAA 
KASVINVILJELYN AMMATTILAISET YHTEEN

4 ProAgria Etelä-Pohjanmaa

AJANKOHTAISTA AJANKOHTAISTAVinkit ja uutiset Vuohien sukupuu rekisteriin

JUHA-MATTI TOPPARI ON 1.2.2014 

ALOITTANUT  nuorempana asian-
tuntijana ProAgria Etelä-Pohjan-
maan HevosPisnes-, Kasvi- ja Li-
hatilan talous -hankkeissa.

H Ä N  O N  KO U LU T U K S E LTA A N 
MMM, agronomi maatalouseko-
nomian alalta ja kotoisin Ylis-
tarosta, jossa myös isännöi vil-
jatilaa. Topparin toimipiste on 
Seinäjoella ja hänet tavoittaa nu-
merosta 043 828 2806. 

JUHA-MATTI TOPPARI

VUOHIEN SUKUPUU REKISTERIIN U U D E T K A S V OT

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN 150-VUO-

TISNÄYTTELY maakuntamuseossa on sul-
keutunut. Nyt maakuntakierroksella on 
sen riisuttu versio eli tekstitornit, jois-
sa on kuvin ja sanoin kerrottu järjestön 
vaiheista. Näyttely on jo ehtinyt kiertää 
Kauhajoella ja Kauhavalla, mutta Maan-
viljelysseuran historiaan voi kevään aika-
na tutustua vielä Alajärvellä ja Töysässä.

PIENOISNÄYTTELY ON AVOINNA  

(VAPAA PÄÄSY) :

ALAJÄRVI, kirjasto (Kirkkotie 7), 1.–13.4. 
ma–to klo 12–19, 
pe klo 12–17
TÖYSÄ, Töysä-talo (Rantatie 2), 15.–29.4. 
ma–pe klo 9–15

Ympäristötuen ehtoihin kuuluva koulu-
tus uudistuu vuonna 2015. Ohjelmakau-
della 2015–2020 ympäristötuen ehdoissa 
on enää yksi koulutusmuoto eli Tukesin 
alainen koulutus ja tutkinto (tentti).
 
Jos haluaa todistuksen kasvinsuojelukou-
lutuksesta ilman tenttiä, tulee koulutuk-
seen osallistua tänä vuonna. Suoritettu 
koulutus on voimassa 5 vuotta. Suuren 
kysynnän vuoksi ProAgria Etelä-Pohjan-
maa järjestää tänä vuonna vielä yhden 
vanhanmallisen kasvinsuojeluaineiden 
käyttäjäkoulutuksen eli ilman tenttiä. 

Koulutus järjestetään Seinäjoella Kam-
pustalossa (Kalevankatu 35) lauantaina 
14.6, alkaen klo 10:00. Lue lisää: www.
proagria.fi/ep sekä ilmoitus toisaalla täs-
sä lehdessä.

MAANVILJELYSSEURAN
PIENOISNÄYTTELY MATKUSTAA

KASVINSUOJELUKOULUTUS 
UUDISTUU

Tiina ja Arto Runnakon Pimu on kotikarjansa kahdeksas satatonnari.   
Alavutelainen tila on Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen karja, jossa on kah-
deksan satatonnaria.

Aiemmin 100 000 kilon maitotuotokseen ovat yltäneet Pippuri (2012), 
Laulu (2008), Valtti (2005), Himmeli ja Eppuli (2004) Viuhka (2001) ja Tähti 
(1985). Näiden joukossa on sekä holstein- että ayrshirelehmiä.

Runnakot sanovat, että etukäteen ei voi tietää, mistä lehmästä tu-
lee satatonnari. Hyvän hoidon lisäksi tarvitaan tuuria, koska lehmien 
kanssa kaikki on mahdollista. Pienessä karjassa lehmien yksilöllinen 
hoito korostuu ja jo lehmän ilmeestä näkee, onko kaikki kunnossa. 
Runnakoiden mielestä on tärkeää, että poikkeamiin reagoidaan 
nopeasti. 

Ruokintaan pitää löytää oikea tasapaino niin ennen kuin 
jälkeen poikimisen ja lehmien yleiskunto on pidettävä hy-
vänä. Sorkkahoitaja käy tilalla kahdesti vuodessa, ja pitkä 
laidunkausi pitää lehmien lihaskunnon hyvänä. Laitumel-
la vanhatkin lehmät aivan nuortuvat ja syksyisin laidun-
kauden päättyessä satatonnarinkin askel on vetreä. 

P roAgria on kokoamassa vuo-
hien polveutumistiedot re-
kisteriin, sillä EU:n uudella 

rahoituskaudella erityisympäristö-
tuen alkuperäisrotujen kasvattami-
sen ehtoihin on tulossa tiukennus. 
Suomenvuohien rotupuhtaus pitää 
pystyä osoittamaan polveutumisto-
distuksella, jonka aitoudesta vas-
taa rodun jalostusjärjestö. ProAgria 
Keskusten Liitto on suomenvuo-
hen EU-hyväksytty jalostusjärjestö.

Polveutumistiedoille rakenne-
taan vuoden 2014 aikana järjestel-
mä, josta saadaan suomenvuohil-
le todistukset ensi vuoden alusta 
alkaen. Tietojen kokoamisesta 
vastaa ProAgria Etelä-Suomi, joka 
on viranomaisten suostumuksella 
hakenut olemassa olevat tiedot. 
Kyseiset tiedot on saatu tutkimus-
tarkoitukseen ja materiaalit eivät 
vielä riitä rakentamaan sukupuita, 
joten vuohenkasvattajilta pyyde-
tään lisää tietoa.

Polveutumisrekisterihanketta 
rahoittaa maa- ja metsätalousmi-
nisteriö ja se toteutetaan yhteis-
työssä vuohitoimialan, ProAgria 
Keskusten Liiton, ProAgria Etelä-
Pohjanmaan ja ProAgria Etelä-Suo-
men kanssa. 

Lisätietoa: projektipäällikkö 
Kaie Ahlskog, ProAgria Etelä-
Suomi, p. 0400 731 811,  
kaie.ahlskog@proagria.fi

P roAgria Etelä-Pohjanmaa, Berner Oy ja Boreal Kasvinja-
lostus Oy järjestävät ensimmäistä kertaa kasvintuotantoon 
painottuvan peltopäivän Etelä-Pohjanmaalla. Pohjanmaan 

Peltopäiväksi nimetty tapahtuma pidetään MTT Ylistaron tutki-
musaseman ja Perunantutkimuslaitoksen ympäristössä 29.7.2014.

TAPAHTUMASSA ESITELLÄÄN muun muassa viljojen, öljykasvien ja perunan la-
jikkeita, lannoitteita ja kasvinsuojelua sekä kasvintuotannon tutkimusta.  
Tapahtuman teemana on tuottava kasvinviljely. Tapahtuma-alueella on näyt-
telyosastoja sekä paljon koeruutuja. Lyhyet tietoiskut ajankohtaisista aiheista 
täydentävät tapahtuman tarjontaa. Kasvintuotannon parissa työskenteleville 
Peltopäivä tarjoaakin runsaasti nähtävää ja kuultavaa.

KASVUKAUDEN JÄLKIPUOLISKOLLE sijoittuvassa tapahtumassa on helppoa ver-
tailla lajikkeiden välisiä eroja, kasvinsuojeluaineiden tehoa tai hakea tietoa 
seuraavan kauden viljelysuunnittelun tueksi. Tapahtuman ajankohta sadon-
korjuun kynnyksellä tarjoaa myös oivan mahdollisuuden saada viimeiset 
vinkit syysviljojen kylvöön tai uuden sadon markkinointiin. 

 
Lisätietoja:  
www.proagria.fi/ep/peltopaiva

 
HENRI HONKALA

näyttelypäällikkö

Eihän kesätöihin pääsy tai kesätapahtumassa talkoilu 
kaadu hygieniapassin puutteeseen? Hygieniaosaa-
mistodistus eli hygieniapassi tulee tarpeeseen, jos 
työskentelet elintarvikehuoneistossa käsittelet pak-
kaamattomia tai helposti pilaantuvia elintarvikkeita.  

Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät hygieniapassi-
testejä tänä keväänä vielä seuraavasti:
SEINÄJOKI, ELINKEINOTALO :  7.4., 24.4. ja 8.5. 
klo 16.30–17.15
PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN  
SUUPOHJAN PALVELUPISTE, KAUHAJOKI, 
LOGISTIA :  15.4. ja 7.5. klo 16.30–17.15 

ILMOITTAUTUMINEN :  Seinäjoen osalta Asta 
Asunmaa, Suupohjassa Anna-Liisa Saari tai netti-
sivuilla www.proagria.fi/ep/tapahtumat
TESTIMAKSU  40 € (sis. alv 24%, todistuksen pos-
timaksuineen) suoritetaan käteisellä. 
TESTITILAISUUTEEN ON OTETTAVA  mukaan 
kuvallinen, virallinen henkilötodistus.

ONHAN SINULLA 
HYGIENIAPASSI?

RUNNAKON TILALLA JO KAHDEKSAN 
SATATONNARIA

TARVITSETKO APUA 
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN? 

Oletko rakentamassa uutta eläinsuojaa tai laajentamassa vanhaa ja tarvitsisit 
uuden ympäristöluvan? Pitäisikö vanhaa ympäristölupaasi päivittää, mutta 
aika ja into eivät riitä lomakenipun täyttämiseen?

Hakemuslomakkeiden täyttöön saat apua ProAgrian asiantuntijoilta.  
Hyvin tehty hakemus nopeuttaa luvan käsittelyprosessia. Lomakkeiden täyt-
töön kuluu aikaa noin 3-4 tuntia ja lisäksi saat ohjeet tarvittavien liitteiden 
hankkimiseksi. Työ voidaan tehdä ProAgrian palvelupisteessä tai tilalla. 
Palvelun hinta on 77 €/h + alv + tilakäyntimaksu 55€, jos tehdään tilalla.  

Kysy lisää: Arja Kujala, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat,  
p. 040 759 8618, arja.kujala@proagria.fi
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KolumniAJANKOHTAISTA

TEHOA TIETEESTÄ

J OK A INEN  ME IS TÄ  R AT -

KOO PÄIVIT TÄIN PULMIA 

JA OPPII UUSIA ASIOITA. 
Uutta keksitään vahingossa, 
kokeilemalla käytännössä tai 
teorian ja sen testauksen kaut-
ta. Tyylillä tai toisella joku on 
aikojen saatossa keksinyt kaik-
ki ympärillämme olevat asiat 
ja niiden käyttötarkoitukset. 
Luolamies ei tulta iskiessään 
miettinyt palamisen kemiaa. 
Mutta kun metallirakenta-
misen professori mallintaa 
tietokoneella rakennuspaloa, 
tarvitaan kemian lisäksi ma-
tematiikkaa ja muita tieteitä. 
Lopputulemana parannetaan 
paloturvallisuutta ja pelaste-
taan ihmishenkiä. Esiäiti ei 

lapsilleen lanttua syöttäes-
sään miettinyt C-vitamiinia tai 
keripukkia. Keltainen pallukka 
oli makea, siihen ei kukaan 
kuollut ja se täytti vatsan. Ny-
kyihminen haluaa tietää ruu-
astaan enemmän.
 
KAIKKEA EI KANNATA kehi-
tellä yrityksen ja erehdyksen 
kautta. Joskus on turvallisem-
paa, halvempaa ja nopeam-
paa edetä tutkimuksesta 
käytäntöön. Maailmaltakin 
kannattaa haalia tietoa ja 
soveltaa sitä omiin tarpeisiin. 
Meillä on Etelä-Pohjanmaal-
la yliopistokeskuksessa ja 
Epanet-verkostossa kuuden 
yliopiston ihmisiä ratkomas-

sa tämän maakunnan elin-
keinoille ja elämiselle tärkeitä 
pulmia. Itse en tutki. Olen yk-
si niistä, jotka aukovat taus-
talla esimerkiksi rahaan ja 
hallintoon liittyviä solmuja, 
jotta tutkijoilla olisi mahdol-
lisuus tehdä omaa työtään. 
 
MONEN TÄKÄLÄISEN TUTKI-

JAN TYÖ liittyy suoraa tai 
välillisesti maaseutuun, maa-
talouteen tai ruokaan: Uta-
retulehduksen tai siipikarjaa 
vaivaavan kampylobakteerin 
tutkimuksella tavoitellaan 
eläinten hyvinvointia ja hä-
vikin vähenemistä. Trakto-
rin ja muiden työkoneiden 
ohjaamojen simuloinnilla 

PUHEENVUORO - ITUA 2/2014

NINA HARJUNPÄÄ

Maatilan biokaasulaitoksessa lietteestä syntyy väkilannoitteen veroista lannoitetta ja sivutuotteena 
lämmitysenergiaa. Biokaasulaitokseen voi tänä vuonna saada investointitukea 35 %.

INVESTOINTITUKEA BIOKAASULAITOKSEEN 

Valvottu tunnus takaa  
laadun ja kotimaisuuden 

L ietelanta on hyvä lan-
noite, mutta sen omi-
naisuuksia voi parantaa 

mädättämällä eli käsittelemäl-
lä liete biokaasutuksella. Lie-
telantaan perustuva biokaa-
sulaitos on yksinkertainen: 
Tarvitaan lämpöeristetty ja 
lämmitettävä lietesäiliö, lie-
tepumppu, lapasekoitin sekä 
kaasutiivistä pressua kaasu-
varastoksi. Syntyvän kaasun 
voi hyödyntää helposti ja 
edullisesti asentamalla läm-
mityskattilaan kaasupoltti-
men.  Lietesäiliön koko on 28 
kertaa päivässä kertyvä lanta-
määrä tai vuosittainen liete-
määrä /12. Jos lietettä kertyy 
2500 m³, reaktorin koko on 
noin 200 m³. Biokaasupro-
sessissa liete pidetään 25–30 
vuorokauden ajan 37–38 cel-
siusasteessa hapettomassa 
tilassa. Anaerobiset bakteerit 
hajottavat lietelannan kiinto-
ainetta, minkä seurauksena 
syntyy biokaasua. Loppu-
tuotteena on vesimäisen not-
kea, hygienisoitu liete joka 
imeytyy hyvin maahan. Ha-
juhaitat vähenevät ja lietelan-
nan typpi muuttuu kasveille 

P itkäjänteisellä laadun 
parantamistyöllä yritys 
saavuttaa tyytyväisem-

mät asiakkaat, paremman 
kannattavuuden ja kilpai-
lukyvyn. Tee yrityksellesi 
laatujärjestelmä jatkuvan 
kehittämisen välineeksi. An-
na asiantuntijoiden arvioida 
tuotteesi kehitysvalmiudet 
ja käännä tiukat vaatimukset 
vahvuudeksi. Kehitä itseäsi 
ja tuotettasi, niin yrityksesi 
kilpailukyky paranee ja pää-
set mukaan Maakuntien Par-
haat -laatuyritysten joukkoon.

MA AKUNTIEN PARHA AT ON 

ProAgria Keskusten Lii-
ton myöntämä laatumerkki. 
Merkkejä on myönnetty vuo-
desta 1993 jo lähes 400 kap-
paletta. Merkkiä voi hakea 
kotimainen matkailupalve-
luihin, elintarvikkeisiin tai 
käsitöihin erikoistunut pk-
yritys. Maakuntien Parhaat 
on vaativin kotimaisuus-
merkki, koska se edellyttää 
korkean kotimaisuusasteen 
lisäksi hyväksyttyä laatujär-
jestelmää sekä tuotteiden ja 
palveluiden hyväksyntää asi-
antuntijaraadeissa. Ammatti-
laisten antama palaute onkin 
merkkiyrityksille arvokas 

käyttökelpoisemmaksi. Liet-
teen lannoitusvaikutus 
on väkilannoitteen tasoa.

Biokaasulaitoksen voi to-
teuttaa pitkälti omana työnä.  
Pienen lietesäiliön rakentami-
nen ja lämpöeristäminen ovat 
tuttuja maatilan töitä.  Reakto-
rin lämmitys hoituu lattialäm-
mitysputkilla. Myös kaasuva-
raston voi rakentaa itse.  Vain 
sähkötöihin ja kaasupolttimen 
asennukseen tarvitaan ulko-
puolista työvoimaa.

Biokaasulaitoksen toteu-
tukseen voi perehtyä Maati-
lan energiahuolto -hankkeen 
pienryhmäkoulutuksissa. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
asiantuntijat opastavat edul-
lisen, lietelantaan perustu-
van biokaasulaitoksen to-
teuttamisessa. Tavoitteena on 
muutaman biokaasulaitoksen 
käynnistäminen loppuvuoden 
aikana.

Kysy lisää: biokaasusta ja 
biokaasukoulutuksesta Jari 
Luokkakalliolta, biokaasu-
laitoksen investointituesta ja 
sen hakemisesta Mika Mäen-
päältä, s-postit: etunimi.suku-
nimi@proagria.fi. 

työkalu tuotteiden ja toimin-
nan kehittämisessä. Tarkkoja 
tuotearvioita voi käyttää myös 
apuna oman tuotteen mark-
kinoinnissa. Yrityksissä käy 
säännöllisesti ulkopuolinen 
arvioija todentamassa merk-
kikriteerien täyttymisen.

OTA YHTEYTTÄ ja kehite-
tään yhdessä tuotteesi laatu 
näkyväksi!

parannetaan kuskin työolo-
ja ja ehkäistään kremppoja. 
Kun kylvö- tai korjuukoneet 
saadaan trimmattua nyky-
tekniikan avulla aikaisempaa 
tarkemmiksi, saadaan sääs-
töjä. Kotimaisten kasvisten 
maun ja kypsennysmenetel-
mien tutkimus taas vaikuttaa 
niiden kulutukseen ja aikaa 
myöden ihmisten terveyteen. 
Logistiikkaa kehittämällä ly-
hennetään teuraseläinten 
matkustusta tai parannetaan 
kylmäketjujen toimivuutta.

KEHITTÄMISEN JA TUTKIMUK-

SEN lista on pitkä ja mo-
nipuolinen. Kaikkea ei saa 
tähän juttuun tungettua. Li-

sää tarinaa löytyy esimerkiksi 
osoitteesta www.epky.fi/te-
hoatieteesta. Yksi uusi juttu, 
jota kannattaa seurata, on 
INKA-ohjelma. Meillä teema-
na ovat kestävät ruokaratkai-
sut www.greencreativegarden.
fi. Ruokamaakunnasta ollaan 
ylpeitä ja sitä halutaan kehit-
tää monelta kantilta. 
 
MUUTEN, MITÄ PULMIA sinä 
olet ratkonut viime aikoina? 
Minä korjasin astianpesuko-
neeni. Siihen tarvitsin kynsi-
viilan, taskulampun ja hyvät 
polvet. 

AJANKOHTAISTA

JARI LUOKKAKALLIO

asiantuntija
luomu, kasvintuotanto, energia

MIKA MÄENPÄÄ

asiantuntija
talous, kasvi-, sika-  

ja siipikarjatilat

BIOKAASULAITOKSIA JA LÄMPÖKESKUKSIA tuetaan 
vielä tämän vuoden ajan erittäin voimakkaasti. ELY-
keskus myöntää maatilojen investointitukea avustuk-
sena 35 % toteutuneista kustannuksista. Avustustaso 
on tänä vuonna noussut aiemmasta 15 %:sta 35 pro-
senttiin. Seuraava investointitukien hakukierros on 
14.04 – 15.08. ja viimeisin 01.09. – 17.10.2014. Ra-
kentamisaikaa on kaksi vuotta ja lisäksi on mahdolli-
suus saada jatkoaikaa toiset kaksi vuotta. 

LAATU ON SOINILAISELLE KJ-KALAX OY:LLE SYDÄMEN ASIA . Yritykselle on myönnetty  
valtakunnallinen Maakuntien Parhaat -laatumerkki vuonna 2000. Sari ja Jari Saarimaa  
toteavatkin: ”Kalan kaltaisen herkän elintarvikkeen kanssa toimiessa laadunvalvonnalta  
ja hygienialta vaaditaan paljon. Omavalvonnassamme seuraamme tarkasti lämpötiloja ja 
testaamme tuotteita ja tilojen puhtautta säännöllisesti.”

MAAKUNTIEN  
PARHAAT OVAT:
•    Valvotusti kotimaisia 

Kotimaisuusaste pääraaka-aineissa 100 %  
(liha, kala, maito, vilja, marjat, kasvikset) ja koko  
tuotteen omakustannusarvosta (työ ja raaka-aine)  
vähintään 80 %.

•    Pienyritysten tuotteita ja palveluja, joilla on kasvot  
ja kotipaikka

•    Laatuun ja yritystoiminnan asiakaslähtöiseen  
kehittämiseen panostavia yrityksiä

 
Lisätietoja:
  
Asta Asunmaa,  
Maakuntien parhaat  
-tuotevastaava, erityisasian-
tuntija, ruoka ja kotitalous
p. 040 592 9226,  
asta.asunmaa@proagria.fi
 
www.maakuntienparhaat.fi, 
www.facebook.com/
maakuntienparhaat

Maakunnan parhaita
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HANKKEET Hankkeissa tapahtuu

T ilastokeskuksen 
mukaan  koko 
maan keskitulo 
vuonna 2013 oli 

asukasta kohti noin 26 555 
euroa. Etelä-Pohjanmaalla 
keskitulo oli 22 453 euroa ja 
vertailukohdaksi otetulla Pir-
kanmaalla 24 635 euroa /asu-
kas. Maakuntien keskuskau-
pungeissa tulot ovat lähellä 
maan keskituloa. Tarkastelun 
perusteella näyttäisi siltä, et-
tä Pirkanmaan korkeammilla 
tuloilla olisi positiivinen vai-
kutus hevospalveluyritysten 
hintoihin. Monet hankkees-
sa haastatelluista ovat kerto-
neet, että Etelä-Pohjanmaalla 
kysyntä laskisi, jos hintoja 
korotettaisiin, eli alueella 
vallitseva tulotaso näyttäi-
si vaikuttavan hintoihin. 
Alustavissa haastatteluissa 
on huomattu, että varsinkin 

ratsastuspalveluissa maakun-
nan keskimääräinen markki-
nahinta määrittelee hintojen 
suunnan. Ratsastustuntien 
hinnat ovat lähellä toisiaan 
Etelä-Pohjanmaalla ja var-
sinkin Seinäjoen seudulla, 
mutta maakunnasta löytyy 
myös edullisempia ratsas-
tustunteja.

MAAKUNNASSA TOIMII PAL-

JON HEVOSPALVELUYRITYK-

SIÄ, jotka kilpailevat samasta 
ja varsin rajallisesta asiakas-
ryhmästä, mikä vaikuttaa 
palveluiden hintatasoon. 
Tallipaikkojen hinnoissa on 
selvityksen mukaan suurim-
mat erot, sillä hyvin monella 
hintaan ei sisälly yrittäjän 
oma palkka. Samantyyppi-
nen tilanne on ravitalleilla. 
Haastatteluissa huomattiin, 
että uusia asiakkaita pyritään 

HEVOSPALVELUT 
HINTAKUOPASSA
H evospalvelujen hinnat ovat Etelä-Pohjanmaalla 
alhaisemmat muuhun Suomeen verrattuna. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan HevosPisnes-hankkeen puitteissa 
selvitettiin, onko maakunnan tulotasolla vaikutusta alhaisiin 
hevospalveluiden hintoihin.

JUHA -MATTI TOPPARI 

nuorempi asiantuntija

HEVOSYRITTÄJÄ ON PAHIMMILLAAN PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ. Yritystoiminnan pitäisi 
taata leipä, mutta hintojakaan ei olisi varaa nostaa, jotta asiakkaat eivät kaikkoaisi. 

T ilakoulutus tarkoit-
taa asiakkaan luona 
tapahtuvaa koulutus-

ta. Tilakäynti suunnitellaan 
tilan tarpeiden mukaiseksi. 
Tilakoulutustapahtuma voi 
olla yhden tai useamman 
asiantuntijan käynti käsitel-
tävästä aiheesta riippuen.

TILAKOULUTUSTA VOIT TILATA, 

kun olet osallistunut ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan Lihatilan 
talous-, MaitoPisnes-, Kasvi- 
tai Lisää Luomua -hankkeen 
järjestämään tapahtumaan/ta-
pahtumiin. Tilakoulutuksen 
kesto on noin 2–4 h/tila, mut-
ta enintään sama aika kuin 
on osallistunut tapahtumiin. 
Tilakoulutuksia voidaan teh-
dä edellä mainittujen hank-
keiden toiminta-aikana eli 
vuoden 2014 loppuun asti. 
Tartu siis tilaisuuteen ja hyö-
dynnä mahdollisuus edulli-
seen koulutuskäyntiin tämän 
vuoden aikana!

TILAKOULUTUSTA VOIT SAADA  
sinua kiinnostavista aiheis-
ta, esimerkiksi tuotannon 
kannattavuudesta tai pitkän 
tähtäyksen suunnittelusta 
(mm. rahoituksen suunnitte-

T anskalaiset maitoti-
lat ovat käyneet läpi 
rakennekehityksen, 

jollainen Suomessa on juuri 
meneillään. Viljelijän roolin 
muutos tilan rutiineita teke-
västä työntekijästä johtajaksi 
on ollut todella vaativa, kertoi 
tanskalaisen neuvontajärjes-
tön asiantuntija Ulrik Tofte-
gaard Jensen Maitotilan Mana-
gement-päivässä Seinäjoella. 

Tanskalaiset ovatkin kehit-
täneet työkaluja, joiden avulla 
on helpotettu yrittäjän astu-
mista johtajan saappaisiin. 
Tällaisia ovat muun muassa 
SOP-työohjeet, joita on Suo-
messakin tehty tiloille vuo-
desta 2012. Jensenin mukaan 
10 % työohjeiden vaikutuk-
sesta tulee itse kansion kaut-
ta, 90 % nimenomaan niitä 
tehdessä käytyjen keskuste-
lujen ja suunnittelun kautta.

Kasvavien tilojen johtami-
seen on myös onnistuneesti 
sovellettu teollisuudesta tut-
tua LEAN-protokollaa. Siinä 
tilan työt pyritään aina teke-
mään parhaalla mahdollisel-
la tavalla riippumatta siitä, 

lu, yhtiöittämissuunnittelu, 
sukupolvenvaihdos, inves-
toinnin suunnittelu, tilojen 
välinen yhteistyö, verotuk-
sen suunnittelu), tuotannon 
kehittämisvaihtoehdoista 
(mm. tuotantoprosessit ko-
tieläintilalla, viljan-, peru-
nan- tai rehuntuotannosta, 
sadon määrän ja laadun pa-
rantamisesta) tai vaikkapa 
maisemanhoidosta. Tilakou-
lutuksen hinta riippuu käsi-
teltävän asian laajuudesta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää, 
tai jos olet ollut koulutuksis-
sa, tilaa nyt edullinen tila-
koulutus omalle tilallesi!  

LISÄTIETOJA :

Lihatilan talous -hanke,  
Marjut Viitasalo  
p. 040 353 0227 

MaitoPisnes-hanke,  
Tiina Soisalo p. 040 502 5590
 
Kasvi-hanke,  
Mikko Kraatari  
p. 040 137 3599

 
Lisää Luomua -hanke,  
Erkki Vihonen p. 040 678 7689 
 
etunimi.sukunimi@proagria.fi

HYÖDYNNÄ EDULLINEN 
TILAKOULUTUS NYT

saamaan asettamalla hin-
ta hieman ”alemmaksi kuin 
naapurilla”.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
on selvittänyt eteläpohja-
laisen hevospalvelusektorin 
tulevaisuuden odotuksia 
HevosPisnes-hankkeen puit-
teissa. Selvityksessä on mu-
kana kaikkiaan 30 hevospal-
veluyritystä, jotka koostuvat 
ratsastuskouluista, täysihoi-
totalleista ja ravivalmennus-
yrityksistä. 

TYÖKALUJA MAATILAN JOHTAMISEEN
kuka ne tekee. SOP-ohjeet 
ovat vain yksi palikka koko-
naisuudessa. Sitä täydentävät 
säännölliset työpaikkapalave-
rit tussitaululle tehdyn kaa-
vion mukaan sekä koneiden 
käyttövarmuuteen liittyvät 
toimintaohjeet. Myös varas-
tointiin on kehitetty oma jär-
jestelmä. Näiden työkalujen 
avulla tanskalaistiloilla on 
saavutettu merkittäviä sääs-
töjä.

Jos kiinnostuit SOP-työoh-
jeista tai muista johtamisen 
apuvälineistä, ota yhteyttä 
ProAgrian asiantuntijoihin! 
Etelä-Pohjanmaalla SOP-oh-
jeita laatii Vuokko Kraatari, 
p. 040 169 6557. Lue myös 
lisää tämän lehden sivulta 
11.  Management-työkaluihin 
liittyviin kysymyksiin vastaa 
myös Satu Sillanpää, asian-
tuntija, ruokinta, teknologia, 
maitotilat, p. 040 672 4567.

Maitotilan Management-päi-
vän järjesti ProAgria Etelä-
Pohjanmaa MaitoPisnes-
hankkeen puitteissa maalis-
kuussa Seinäjoella. 
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T ila- ja karjakoon 
kasvaessa maidon-
tuottajan esimies- ja 

johtamistaidot korostuvat. 
Tilat tarvitsevat jokapäi-
väisten töiden johtamiseen 
tehokkaita apuvälineitä, 
kuten SOP-työohjepalvelu.

SOP-työohje yhtenäistää 
työtapoja ja opastaa tekemään 
oikein. Ohjeiden tekeminen 
kannattaa etenkin, jos tilal-
la on yrittäjien lisäksi muita 
työntekijöitä. Ohjeita laaditta-
essa kehitetään myös työme-
netelmiä ja vertaillaan erilaisia 
tapoja tehdä samaa työtä. Oh-
jeiden tekemiseen osallistuu 
ProAgrian valmennettu asian-
tuntija, joka johtaa keskustelua 
ja prosessia. On tärkeää, että 
siihen osallistuvat kaikki na-
vettatöitä tekevät henkilöt, jot-
ta he sitoutuvat noudattamaan 
tehtyä ohjeistusta. SOP-työoh-
jeissa tärkeät työvaiheet määri-
tellään tarkasti, jotta tulkinnan 

varaa ei jää. Työohjeet ovat ku-
vitettuja, helppolukuisia ja ne 
tehdään aina tilakohtaisiksi. 
Ohjeiden avulla työt navetassa 
tehdään aina samalla tavalla, 
viestintä toimii, tekeminen on 
yhdenmukaista ja oppiminen 
nopeaa. Uusien työntekijöi-
den perehdyttäminen töihin 
nopeutuu ja vahinkojen määrä 
voidaan minimoida.

TYÖOHJEKANSIO SIJOITETAAN 

TYÖPISTEESEEN. Kansio on 
pakkasenkestävä ja pestä-
vä. Muovitaskuissa ohjeet 
pysyvät siisteinä ja ovat 
helposti päivitettävissä. SOP-
työohjeita saa seuraavista 
toiminnoista: vasikan hoito, 
poikiminen, umpeenpano, 
hedelmällisyys, ruokinta, 
lypsy, tautiturvallisuus ja va-
sikat. 

TIMO JA KATJA UUSIMÄEN kah-
den robotin tilalla Alavudella 

PALVELUPISTEET Uusia tuulia Suupohjassa

Uusia toimitiloja Tekno-
logiakeskus Logistiassa 

kiiteltiin yleisesti. Tyy-
tyväisiä olivat myös Tuula Nie-
mi-Aro ja Marko Väljä, jotka 
molemmat edustavat Suupoh-
jaa ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
nykyisessä edustajistossa.

– Tilat ovat todella hyvät ja 
valoisat. Erilliset toimistohuo-
neet mahdollistavat myös yk-
sityisemmän asiakaspalvelun, 
Väljä kiittelee. 

MOLEMPIA ILAHDUTTAA MYÖS 

LAAJENTUNUT AUKIOLOAIKA. 
Muuton myötä palvelupiste 
on nimittäin avoinna joka ar-
kipäivä klo 9–15 ja sopimuk-
sesta myös muina aikoina.

– Täällä voi nyt piipahtaa 
silloin, kun muutenkin tulee 
asioille keskustaan. Ei tarvitse 
aina sovitella aikaa etukäteen, 
Niemi-Aro sanoo.

MOLEMMAT PITÄVÄT ERIN-

OMAISENA ASIANA SITÄ, että 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
palvelut ovat helposti saavu-
tettavissa myös maakunnas-
sa, eikä aina tarvitse lähteä 
Seinäjoelle. 

Suupohjan lisäksi järjestöl-
lä on palvelupisteet Kauha-
valla, Alajärvellä ja Tuurissa. 
Suupohjan palvelupisteessä 
työskentelee kymmenkunta 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
toimihenkilöä. 

SOP-työohje arjen johtamiseen

SUUPOHJAN 
PALVELUPISTE  
UUSIIN TILOIHIN

ProAgria Etelä-Pohjanmaalla on 
maakunnassa neljä seutukunnallista 
palvelupistettä. Kauhajoelle 
jalkauduttiin kolme vuotta sitten, ja nyt 
on jo aika muuttaa avarampiin tiloihin. 
Avajaisia juhlittiin maaliskuun alussa.

SOP-OHJEET NYT 
MAITOPISNES -HANKKEESSA 
PUOLEEN HINTAAN
Jos olet osallistunut MaitoPisnes-hankkeen koulu-
tuksiin, voit saada SOP-työohjeen puoleen hintaan. 
Alennus on voimassa kuluvan vuoden loppuun. SOP-
työohjeen normaali hinta on 650 € (+alv).  

Hinta sisältää seinälle kiinnitettävän kansion, asian-
tuntijan pitämän palaverin tilalla sekä viimeistellyn, 
tilakohtaiseksi räätälöidyn SOP-työohjeen.  
 
Kysy lisää Vuokko Kraatarilta, p. 040 169 6557.

SOP-TYÖOHJEISSA tärkeät työvaiheet määritellään tarkasti, 
jolloin tulkinnan varaa ei jää. 

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN ASIANTUNTIJAT Urpu 
Tanner-Koopmans ja Toni Tuomela ehtivät avajaispäivänä 
keskustella myös työasioista yhteistyökumppanien kanssa.

TUULA NIEMI-ARO JA MARKO VÄLJÄ olivat mielissään palvelu-
pisteen parantuneista tiloista ja laajentuneesta aukioloajasta.

Uusi osoite: Teknologiapuisto 1, 
(Teknologiakeskus Logistia),  
Kauhajoki.

VUOKKO KRAATARI

asiantuntija
lihanauta- ja emolehmätuotanto

on ollut käytössä SOP-työ-
ohjeet lypsyyn marraskuun 
alusta lähtien. Tilalla on yksi 
ulkopuolinen työntekijä. 

– Olemme olleet tyytyväi-
siä SOP-työohjeisiin, ja kyse-
lypuhelut ovat vähentyneet. 
Erityisesti lomittajat ovat pitä-
neet ohjeista, Katja Uusimäki 
kertoo. 

Lypsy-SOP:ia on tarkoitus 
vielä täydentää, jotta kaik-
ki työvaiheet, muun muassa 
nännikumien vaihto, onnis-
tuisivat kaikilta. Uusimäet 
ovat jo tilanneet vasikka-
SOP:in, joka tehdään tilalle 
pikapuoliin. 

K U TS U S U U P O H J A A N

palvelupisteen avajaisiin oli 
kuultu, ja huoneissa oli 
välillä jopa tungosta.

PALVELUPISTEET

W W W.P R OAG R I A.F I/E P

Lue lisää juttuja ja tutustu ProAgrian uudistuneisiin 
nettisivuihin!

jouko.malkamaki@valokaista.fi erkki.ristimaki@valokaista.fi
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PERUNA Kannattavuuslaskelmia perunatiloille

PERUNANTUOTANNON
KANNATTAVUUS PUNTARISSA
ProAgrian asiantuntijat ovat tehneet kannattavuuslaskelmia jo kymmenille perunatiloille, 
mutta lisää tiloja kaivataan mukaan. Laskelmia tehdään perunantuotannon kehityshankkeen 
puitteissa vielä tämän kevään ajan.

P roAgrian peruna-asi-
antuntijat ympäri Suo-
men ovat tehneet kan-
nattavuuslaskelmia 

perunatiloille vuosilta 2011 ja 
2012. Laskelmia tehtiin vuon-
na 2011 kahdellekymmenelle 
eri tilalle ja seuraavana vuon-
na 22 tilalle. Vuodelta 2013 
tavoitteena on tehdä laskel-
ma 30 tilalle. Tällä hetkellä 
käydään läpi vuotta 2013, ja 
kaikki laskelmat on tavoit-
teena saattaa loppuun ennen 
kevätkiireitä. 

KAHDEN VUODEN LASKELMIS -

TA saatujen tuloksien mukaan 
keskimääräinen raakaerän tuo-
tantokustannus on 11,8 senttiä 
kiloa kohti. Kaupasta ostetta-
van ruokaperunan hintaa aja-
tellen tämän lisäksi pitää lisä-
tä vielä varastointi, lajittelu- ja 
pakkauskulut. Tuotantosuun-
nista ruokaperunan tuotanto 
on kalleinta, 15 snt/kg, verrat-
tuna ruokateollisuusperunaan, 

S eppo Saari on seuran-
nut aitiopaikalta pe-
runatilojen kehitystä 

yhä ammattimaisempaan 
suuntaan. Hän on toiminut 
perunantuotannon asiantun-
tijatehtävissä viidellä eri vuo-
sikymmenellä. Saari aloitti 
Etelä-Pohjanmaan maatalo-
uskeskuksen neuvojana 1974 
ja jäi viime vuoden vaihtees-
sa eläkkeelle ProAgria Etelä-
Pohjanmaan palveluksesta.

Paljon on neljässä vuosi-
kymmenessä ehtinyt tapah-
tua sekä tiloilla että suuressa 
mittakaavassa. Joillakin peru-
natiloilla on sukupolvi vaih-
tunut kerran tai jopa kahdes-
ti. Peruna-ala on puolittunut, 
satotaso kaksinkertaistunut 
ja kaupassa myytävän peru-
nan laatu parantunut. Viljely 
on keskittynyt alueellisesti ja 
varsinkin tilakohtaisesti. Pe-
runatilat ovat Saaren mukaan 
aina olleet edelläkävijöitä ja 
hyödyntäneet aktiivisesti sekä 
viljavuustutkimusta että vilje-
lysuunnittelua. 

Seppo Saari on tehnyt 
perunatilojen kanssa tiivis-
tä yhteistyötä etenkin Suu-
pohjassa. Hänen johdollaan 

11,4 snt/kg ja tärkkelysperu-
naan, 10,5 snt/kg.

HEHTAARIA KOHDEN perunan 
tuottaminen maksaa noin 
3600 euroa. Hehtaarikustan-
nukset ovat tärkkelysperunal-
la noin 500 euroa vähemmän 
kuin ruoka- ja ruokateolli-
suusperunalla. Siemenperu-
nalla tuotantokustannukset 
olivat selvästi korkeampia 
lähinnä esiperussiemenen 
hinnan vuoksi, mutta tilojen 
vähäisen määrän vuoksi ei 
niitä otettu tuloksiin mukaan.

MIINUKSELLE E I  OLE MENT Y 

kumpanakaan laskentavuote-
na. Kaikkien tuotantosuuntien 
nettovoitto tai -tappio tuet 
mukaan lukien oli 2011 noin 
600€/ha ja vuonna 2012 reilu 
800€/ha. Ruoka- ja ruokateol-
lisuusperuna tuottivat kahden 
vuoden keskiarvona kumpikin 
noin 1000 euroa hehtaari, kun 
tärkkelysperunatuotannon 

laatujärjestelmää sovellettiin 
perunatiloille Suupohjan pe-
runalaakso -hankkeessa. Vuo-
den 1997 maatalousnäyttelys-
sä Seinäjoella palkittiin en-
simmäisinä Suomessa kolme 
suupohjalaista perunatilaa, 
joiden laatujärjestelmät oli 
virallisesti sertifioitu. Hank-
keesta kuoriutui sittemmin 
osakeyhtiö, Suupohjan Peru-
nalaakso, joka ostaa, pakkaa, 
kuorii sekä markkinoi osak-
kaiden perunat kotimaahan 
ja ulkomaillekin. Suupohjan 
perunakerhon sihteerinä ja 
rahastonhoitajana Saari on 
toiminut sen perustamises-
ta lähtien. Yhteisostoina on 
hankittu kasvinsuojeluai-
neita, siementä, lannoitteita 
ja muita tarvikkeita. Brän-
däyksen alkeita harjoiteltiin 
1980-luvulla, kun perunoita 
pakattiin säkkeihin ”Pohjan-
maan perunaa” -painatuksella 
ja laadittiin niille myyntivaa-
timukset.

ERILAISIA KASVUSTOTARKAS -

TUKSIA  Seppo Saari laskee 
uransa aikana tehneensä yli 
15 000 hehtaarin alalla. Hän 
jaksaa korostaa erityisesti 

nettotulos jäi 200 euroon heh-
taaria kohden huolimatta kor-
keammista tuista ja matalam-
mista tuotantokustannuksista. 
Tärkkelysperuna tuotti voittoa 
vuonna 2011, mutta vuonna 
2012 nettotulos meni muu-
taman kympin miinukselle. 

KUSTANNUKSISTA KONEKUS -

TANNUKSE T  OVAT  SUUR IN 
yksittäinen kuluerä, keski-
määrin 27 % kaikista kuluis-
ta. Siemenkulut ovat 25 %, ja 
lannoitus sekä työ kumpikin 
13 %.

KANNATTAVUUSLASKELMIA 

PERUNATILOILLE  tehdään pe-
runantuotannon kehityshank-
keen puitteissa vielä tämän 
kevään ajan. Kaikki kulut me-
nevät hankkeen maksettavik-
si, joten tuottajalta ei laskuteta 
mitään. Perunatiloilla onkin 
nyt ainutlaatuinen tilaisuus 
selvittää tuotantokustannuk-
set ja kannattavuus sekä se, 

siemenperunan terveyden 
merkitystä. 

– Huonon erän siemenek-
si käyttäminen tulee vastaan 
yleensä kymmenkertaisena 
ongelmana seuraavana vuo-
tena.

Perunalajikkeiden luku-
määrä on lisääntynyt valta-
vasti. Alkuvuosina tiloilla 
saattoi olla vain uudempaa 
ja vanhempaa Rekordia, kun 
nyt virallisissa siementarkas-
tuksissa on vuosittain yli 50 
lajiketta, Saari kertoo. Hänen 
mukaansa uudet lajikkeet ja 
lannoitustavat aiheuttavat 
haasteita peruna-alalle. Pel-
tojen peruskunnon ylläpitä-
minen on yhä tärkeämpää, 
sillä nykyinen tuotanto rasit-
taa maiden rakennetta. Tau-
dit ja muut kasvintuhoojat 
ovat ravinneasioiden ohella 
olleet peruna-asiantuntijan 
työssä keskeisiä kysymyksiä. 
Tietämys taudeista lisääntyy, 
mutta uusia tulee ja entiset 
muuttavat käyttäytymistään. 
Laadukkaan perunan tuot-
taminen ja markkinoiminen 
kustannustehokkaasti on vaa-
tivaa työtä. Seppo Saari, jos 
kuka, sen tietää. 

onko jokin tuotannon osa 
selvästi keskimääräistä hei-
kompaa tai kannattavam-
paa. Keskiarvoihin vertai-
lemalla yksittäisen tilan on 
nimittäin mahdollista etsiä, 
mitkä asiat omassa tuotan-
nossa aiheuttavat enemmän 
kuluja kuin muilla. Varsin-
kin lisää ruokaperunatiloja 
kaivataan mukaan laskelmia 
tekemään. Investointilaskel-
mista ei tässä kuitenkaan ole 
kyse, vaikka ProAgria tarjoaa 
palveluja myös siihen. Kan-
nattavuuslaskelmissa huo-
mioidaan vain kasvukauden 
aikaiset toimenpiteet, jo-
ten varastointia, lajittelua 
ja pakkaamista ei lasketa 
mukaan kuluihin. Myydyn 
perunan hinnaksi otetaan 
raakaerän hinta eli mikä se 
olisi myytäessä peruna la-
jittelematta ja pakkaamatta. 
Saatuja tuloksia käytetään 
pohjana muun muassa po-
liittisessa päätöksenteossa. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
hyvissä ajoin ennen touko-
töitä Juhani Rahkoon,  
p. 043 825 0103 tai  
juhani.rahko@proagria.fi

Juhani Rahko vetää valtakun-
nallista Perunantuotannon 
kehityshanketta ProAgria 
Keskusten Liitossa toimipaik-
kanaan ProAgria Etelä-Poh-
janmaa. Lisäksi Rahko toimii 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Kasvi-hankkeessa perunan-
tuotannon asiantuntijana se-
kä tekee viljelysuunnitelmia 
ja perunan kasvustotarkkai-
luja. Hän palvelee toistaiseksi 
myös Suupohjan alueen peru-
natiloja Seppo Saaren jäätyä 
eläkkeelle. 

JUHANI RAHKO 

kehityspäällikkö/ 
asiantuntija 

kasvintuotanto, perunat

TIEDÄTKÖ, MITÄ PERUNAKILON TUOTTAMINEN TILALLASI MAKSAA? Perunantuotannon kehityshankkeessa perunatiloilla on nyt tilaisuus selvittää omat 
tuotantokustannukset ja kannattavuus sekä verrata lukemia muiden tilojen tuloksiin. 

SEPPO SAARELLA ON NÄKEMYSTÄ JA PERSPEKTIIVIÄ perunantuotantoon neljältä vuosikym-
meneltä. Huono siemen poikii kymmenkertaiset ongelmat seuraavana vuonna, hän varoittaa.

NETTOVOITTO TAI -TAPPIO €/HA, SIS. TUET
VUOSI/TUOTANTOSUUNTA RUOKAPERUNA RUOKATEOLLISUUSPERUNA TÄRKKELYSPERUNA YHT.
2011 412 968 462 614
2012 1389 1166 -21 845
KESKIARVO 900 1067 220 729

Perunan puolesta

PERUNAPitkän linjan asiantuntija
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ONNISTU VILJAMARKKINOILLA

KOKONAISVALTAISEN 
PALVELUN 

P roAgria Etelä-Pohjanmaan pal-
velut kasvintuotantotiloille 
ovat tähän saakka keskittyneet 
itse tuotantoon ja mahdollisiin 
investointitilanteisiin. Vaihte-
levat markkinatilanteet, erilai-
set viljantuotannon sopimus-

mallit ja mahdollisuudet kiinnittää hinta ovat 
kuitenkin luoneet tarpeen uusille palveluille.

VILJANTUOTANTO ON lukumääräisesti laajin 
tuotantosuuntamme. Viljantuotanto on vahvaa 
myös sika- ja siipikarjatiloilla. Haluamme pal-
vella asiakkaitamme kokonaisvaltaisemmin ja 
siksi olemme kehittäneet tähän tarkoitukseen 
ViljelyKasvu -palvelupaketin. Sen valinneiden 
viljelijöiden kanssa tilan tuotantoa kehitetään 
kokonaisvaltaisesti. Pakettiin kuuluu viljelyn 
ja kasvintuotantosuunnittelun lisäksi kasvus-
tokäynti, joka tuo arvokasta tietoa seuraavan 
vuoden viljelysuunnittelun tueksi. Lisäksi 

ViljelyKasvu on ProAgrian uusi kattava palvelupaketti vilja-, 
sika- ja siipikarjatilalle. Paketin työkalut tarjoavat yrittäjälle 
monipuolista tietoa päätöksenteon tueksi.

TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA ovat 
tärkeä osa tilan kehittämistä myös kasvin-
viljelytilalla. ViljelyKasvu -paketin tuotan-
tokustannuslaskelmalla lasketaan kasvikoh-
taiset tuotantokustannukset ja kartoitetaan, 
mikä kasvi antaa tilalla parhaan katteen. 
Tuotantokustannusten selvittämisestä on 
apua sadon oikean myyntiajankohdan va-
litsemisessa, kun tiedetään, mitä viljatonnin 
tuottaminen on tilalle maksanut.

LASKELMASSA OTETAAN HUOMIOON muut-
tuvien kustannusten lisäksi myös kiinteät 
kustannukset. Näin vaihtoehtoisten laskel-
mien avulla nähdään, mitä viljelytapojen 
muutokset tai vaikka konekaluston uusi-
minen vaikuttaa tuotantokustannuksiin. 
Alueemme korkea vuokrataso nostaa osal-
taan viljelyn kustannuksia. Laskelmia voi-
daankin käyttää pohjana myös silloin, kun 
mietitään, miten korkeaa vuokraa kannattaa 
maksaa. Laskelmat voidaan lähettää ano-
nyymisti lohkotietopankkiin, josta saatavil-
la vertailutulosteilla omaa tulosta voidaan 
verrata valtakunnallisiin tai alueellisiin tu-
loksiin. Näin nähdään, missä omalla tilalla 
on onnistuttu ja löydetään mahdolliset ke-
hittämiskohteet. 

KAIJA ALA -LUUKKO

asiantuntija
talous, kasvi-,  

sika- ja siipikarjatilat

TUNNE  
TUOTANTOKUSTANNUKSET  
JA TEE PAREMPAA TULOSTA

Viljamarkkinat ohjaavat entistä enemmän sitä, mitä viljatuloille, tuotannolle ja kannattavuudelle 
tapahtuu. Viljan hinta on vaihdellut rajusti viime vuosina ja tuotantopanosten hinnan 
ennustaminen on yhä haastavampaa.

T ilan toiminnan jatkuvuuden ja työn 
mielekkyyden kannalta on tärkeää 
vuosittain tavoitella sitä myyntihin-
taa, jolla tuotanto on kannattavaa. 

Viljan kysyntä, tarjonta, valuuttamuutokset, so-
dat, maailmantalouden kehitys, kansainvälinen 
politiikka ja ilmastomuutoksen tuomat haasteet 
vaikuttavat maailmanlaajuisesti hintoihin. Näi-
hin yksittäinen viljelijä ei voi vaikuttaa.                                                  

PELKKÄ HYVÄ MAANVILJELYKSELLINEN TIETOTAITO ei 
enää riitä. Viljelijän on lisäksi pystyttävä te-
hostamaan tilakoon kasvun myötä tuotantoaan, 
mikä lisää työmäärää ja markkinoitavan sadon 
määrää.

VILJANTUOTANNON RISKIEN HALLINNASSA HYVIN TÄR-

KEÄÄ on tuntea oman satonsa tuotantokustan-
nukset. Niiden avulla voidaan löytää ne tekijät, 
jotka vaikuttavat eniten lopputulokseen ja on 
helpompi hahmottaa, mihin kannattaa panostaa 
ja mistä on mahdollista säästää.

KUN KUSTANNUKSET OVAT TIEDOSSA, voidaan suun-
nitella viljan myyntitapaa ja -ajankohtaa. Tuo-
tantokustannus muodostaa lähtökohdan sadon 
hintavaatimukselle ja auttaa päättämään viljan 
myyntiajankohdasta, kun vaihtelevia hintaen-
nusteita verrataan omiin vaatimustasoihin. Vil-
jan hinnan kiinnittämisessä, myymällä satoa 
etukäteen, ei tavoitteena ole parhaan mahdol-
lisen hinnan saaminen koko sadolle, vaan sel-
lainen hintataso, joka tyydyttää viljelijää ja jolla 
lähtökohtaisesti saadaan katettua kustannukset 
ja toiminnalle asetettu tavoite.

MARKKINOINTISUUNNITELMA TILAN VILJATUOTANNOSTA 

on oiva käytännön työkalu. Sen avulla voidaan 

suunnitella, kuinka paljon markkinoilta halu-
taan varmaa tuloa ja kuinka paljon riskiä voi-
daan jättää spekuloinnin varaan. Suunnitelma 
kuitenkin edellyttää maailman viljamarkkinoi-
den seuraamista. Vähintään kahdesti vuodessa, 
keväällä ja puintien jälkeen syksyllä on pyrittävä 
selvittämään, ovatko viljojen hinnat laskussa vai 
nousussa.

VILJAN HINTOJEN HEILAHTELUT OVAT TULLEET JÄÄ-

DÄKSEEN ja riskinhallinta elintärkeäksi osaksi 
viljakauppaa. Hajauttamalla myyntejä pitkin 
satokautta voi viljelijä onnistua markkinoi-
maan viljaa oikeaan aikaan. Termiinikaup-
pa, putkihintasopimus, keskihintasopimus, 

palveluun kuuluu tuotantokustannuslaskelma 
ja yhteisiä tilaisuuksia muiden palvelupaketin 
valinneiden tuottajien kanssa.

OLEMME HUOMANNEET, että toisilta oppiminen 
ja omien tunnuslukujen vertaaminen alueen 
muiden vastaavien tilojen lukuihin on toimiva 
menetelmä etsittäessä kehityskohtia tilan tuo-
tantostrategiasta. Sen vuoksi pakettiin kuuluu 
myös yhteistapaamisia. Palvelun hankkineet 
viljelijät saavat kokonaisvaltaisen käsityksen 
tilansa tuotannosta, kehityskohteista ja tuotan-
tokustannusrakenteesta. Tällöin käytettävissä 
on tietoa eikä luuloa, kun päätetään viljeltävis-
tä kasveista ja eri investointien vaikutuksesta 
kannattavuuteen.

HENRI HONKALA

palvelupäällikkö

P R OAG R I A N V I L J E LYK A S V U 

-palvelu räätälöidään tilan 
tarpeiden ja tavoitteiden 

mukaan. Tuotantokustannus-
laskelmat ja vertailutiedot 
ovat hyvä lähtökohta kehit-
tää tilaa ja parantaa viljan-
tuotannon kannattavuutta.

ViljelyKasvu takaa

•    Voiko oman tuotannon hintariskejä 
hallita? 

•    Onko riskin arvoista tavoitella vilja-
markkinoilta maksimaalista tuottoa? 

•    Mitä työkaluja on käytettävissä riskien  
hallintaan?

KAIJA ALA -LUUKKO

asiantuntija 
talous, kasvi,- sika- ja
siipikarjatilat
p. 040 832 3521

MIKKO KRAATARI

asiantuntija 
kasvintuotanto 
p. 040 137 3599

TONI TUOMELA

asiantuntija 
kasvintuotanto 
p. 040 686 0559

PEKKA TUOMISTO

erityisasiantuntija
kasvinsuojelu,  
kasvintuotanto 
p. 0400 891 889

OTA YHTEYTTÄ PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN  
VILJELYKASVU -ASIANTUNTIJOIHIN. 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi 

pörssijohdannaiset sekä myytävien erien ajalli-
nen ja määrällinen hajautus – mahdollisuuksia 
on monia. Valittavaan myyntitapaan vaikuttaa 
oma tilan riskinsietokyky ja oma suhtautuminen 
riskiin ylipäänsä.

Viljakaupan haasteisiin ja mahdollisuuksiin 
perehdyttiin ProAgria Etelä-Pohjanmaan Kasvi-
hankkeen helmikuisessa viljamarkkinapäivässä 
Seinäjoella.

PEKKA TUOMISTO

erityisasiantuntija
kasvinsuojelu, kasvintuotanto
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MALLASOHRAA JA URAKOINTIA

VILJATILA Faktatietoa omasta tuotannosta

KANNATTAVUUSLASKELMISTA 
POHJAA PÄÄTÖKSILLE
Tuotantokustannuslaskelmat eivät tuoneet yllätyksiä kasvintuotantotilan isännälle, mutta varmistivat 
että oikeilla jäljillä ollaan. Laskelmat antavat myös jatkossa uutta varmuutta päätöksentekoon.

Y rittäjän on syytä 
tietää, miten yri-
tyksellä  menee. 
Laihialainen malla-

sohrantuottaja Esa Similä ha-
lusi varmistaa, pitääkö oma 
näppituntuma paikkansa. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
kasvintuotannon asiantunti-
jan Mikko Kraatarin kanssa 
tehdyt tuotantokustannus- ja 
kannattavuuslaskelmat las-
kelmat eivät tuoneet isompia 
yllätyksiä, mutta vahvistivat 
isännän käsitystä siitä, missä 
mennään.

– Ajattelin, että kun tu-
lee ammattitaitoinen kaveri 
tekemään laskelman, ehkä 
siinä jotakin haaviin jää it-
sellekin. ProAgrialla on tosi 
hyvät mallilaskelmat, joita 
pystyy hyödyntämään todel-
la paljon ja kaikki mikä on 
paperilla, antaa päätöksille 
enemmän pohjaa, aina elin-
keinosuunnitelmasta lähtien, 
Similä painottaa.

VEROILMOITUS KERTOO KYLLÄ, 

onko viivan alle jäänyt mi-
tään, mutta kasvikohtaisista 
laskelmista näkee selkeästi, 
missä mättää. Kun omia tu-
loksia vertaa muiden tilojen 
tuloksiin, näkee missä on 
vielä parannettavaa ja kuinka 
paljon, että yltää parhaimpaan 
tilaneljännekseen. Se antaa 
hommaan lisäpotkua, Similä 
uskoo.

Laskelmat vahvistivat, että 
hyvää satotasoa kannattaa ta-
voitella ja jos mielii huippu-
satoihin, maan pitää olla to-
della hyvässä kunnossa. Sato-
tason perusteella vuokrapellot 
olivat lähtökohdiltaan selvästi 
heikompia. Omilla lohkoilla 
mallasohra tuotti kuusi tonnia 
hehtaarilta, mutta heikommat 
vuokramaat mukaan lukien 
keskiarvo jäi 4,8 tonniin.

– Tästä sen omin silmin 
näkee, että pellot pitää laittaa 
kuntoon! 

OMAT PELLOT ONKIN KALKIT-

TU PERUSTEELLISESTI jo aikoi-
naan happamien sulfaattimai-
den kalkitushankkeessa, mut-
ta isäntä kalkitsee ja täyden-
nyssalaojittaa lisäksi vuosit-
tain aina muutaman lohkon. 
Similän mielestä tuotantokus-
tannuslaskelmat antavat myös 
pohjaa pellonvuokratasolle. 
Vain hyväkuntoisella pellolla 
pääsee hyvään satotasoon ja 
saa vuokran maksuun.

URAKOIDESSA TULLUT TUNTU-

MA ON,  että ei kalusto aina-
kaan liian uutta ole. Tuotanto-
kustannuslaskelmilla kokeil-
tiinkin, kannattaisiko uuden 
puimurin hankinta. Tulos 
pisti isännälle jäitä hattuun.

– Aika paljon pitää pudot-
taa omasta palkasta, että kan-
nattaa ostaa uudet vehkeet. 
Pantiin kokeeksi laskelmaan 

uusi puimuri ja heti katosi 
viisi kymppiä joka hehtaa-
rilta sieltä alimmalta riviltä. 
Näillä viljan hinnoilla ei juu-
ri ole järkeä vaihtaa uudem-
paan kalustoon, jos haluaa, 
että kannattavuus säilyy edes 
tällaisena.

Similä arvioikin, että par-
haan tilaneljänneksen salai-
suus on yksinkertaisesti hyvä 
sato edullisella kalustolla. 

Hän on vaikuttanut vuoden 
alusta MTK:n viljavaliokun-
nan puheenjohtajana ja katsoo 
siten tuotannonalan tilannetta 
hieman laajemmasta näkökul-
masta.

LASKELMIEN TULOKSIA SIMILÄ 

HYÖDYNTÄÄ MYÖS kylvöpää-
töksiä tehdessään. Jos pellolle 
pääsee ajoissa, hän lisää hie-
man rapsialaa, sillä se näytti 
laskelmien valossa parhaalta. 
Seuraavaksi kannattavin oli 
mallasohra, mihin vaikutti 
Similän mukaan hinnan kiin-
nittäminen osasta satoa. 

– Jos en olisi kiinnittänyt, 
olisi kadonnut suoraan sata-
nen hehtaarilta.

SIMILÄ KIINNITTÄÄ HINTAA TI-

LANTEEN MUKAAN, joskus pa-
remmalla, joskus heikommalla 
menestyksellä. Myös Kraatarin 
mielestä se on oiva keino tasa-
ta riskejä. Similä kokee ongel-
malliseksi markkinainformaa-
tion tulvan, joka tekee viljelijä 
entistä epävarmemmaksi. 

– Tässä kohtaa ProAgrian 
viljalajikohtainen tuotantokus-
tannuslaskelma on ehdoton. 
Jos voit kiinnittää sillä hinnal-
la, mitkä ovat tilan tuotanto-
kustannukset, niin mikä ettei. 

TILASTOISTA SIMILÄ ON HA -

VAINNUT, että mitä suurempi 
tila ja viljamassa, sitä hel-
pommin hintaa kiinnitetään. 
Amerikkalaiset kiinnittävät 
vähintään kolmanneksen ke-
väällä, toisen kolmanneksen 
sadonkorjuun kynnyksellä 
ja lopuilla pelataan sitten 
markkinoilla. Viime keväänä 
Similä kiinnitti puolet mal-
lasohran hinnasta. Tulevan 
kesän osalta asia oli jutunte-
kohetkellä vielä avoin, mutta 
isäntä oli seurannut markki-
natilannetta tiiviisti.

– Näinä päivinä pitää tehdä 
päätös. Luulen, että osan taas 
kiinnitän, jotta saa edes jota-
kin. 

TIINA KOLUNSARKA

V iljelyn suunnittelun 
tavoitteena on määräl-
lisesti ja laadullisesti 

hyvän sadon tuottaminen. 
Hyvä suunnitelma on mielek-
käästi toteutettavissa ja se yk-
sinkertaistaa sekä nopeuttaa 
töitä. Viljelyn suunnitteluun 
on olennaista yhdistää kas-
vinsuojelusuunnitelma, joka 
ottaa huomioon mahdolliset 
peräkkäiskäytön rajoitukset, 
integroidun kasvinsuojelun 
vaatimukset ja vesistörajoi-
tukset, joko uusilla vuoden 
2015 alussa voimaan tule-
villa suojaetäisyyksillä ja 
suutinvaatimuksilla tai vielä 
käytettävissä olevilla rajoi-
tuksilla. Kasvustokäynneillä 
voidaan tarkentaa kasvin-
suojelusuunnitelmaa toteu-
tuneen orastiheyden, rikka-
kasvien määrän ja lajien sekä 
tautitilanteen mukaan. Pel-
lolla voidaan arvioida myös 
suunnitelman onnistumista.

KASVUSTOKÄYNTI on myös oi-
kea aika aloittaa seuraavan 
vuoden alustava suunnittelu, 
jolloin voidaan kartoittaa kal-
kitus-, hivenravinne- ja perus-
parannustarpeet ja kohdentaa 
ne oikeille lohkoille. Tarkoi-
tuksena on parantaa pellon 
sadontuottokykyä pitemmällä 
aikavälillä. Jos jo nyt saadaan 
määrällisesti hyviä satoja, ny-
kyisillä suunnittelu- ja toteu-
tustoimenpiteillä on tärkeää 
varmistaa, että näin on myös 
tulevaisuudessa. Kaikki mitä 
pellolla tehdään, vaikuttaa 

seuraavan vuoden tilantee-
seen joko positiivisesti tai 
negatiivisesti. Tavoitteena 
on päästä yksittäisen vuoden 
viljelysuunnittelusta pidem-
män aikavälin viljelykierron 
suunnitteluun.

MIKKO KRAATARI

asiantuntija
kasvintuotanto

ESA SIMILÄ VILJELEE LAIHIALLA noin sataa peltohehtaaria, josta reilu puolet on omaa 
peltoa. Lisäksi hän urakoi kylvöjä, ruiskutuksia, puintia, kuivausta noin 200 hehtaarilla 
vuosittain. Similän kesät ovat normaalia urakoitsijan arkea. Isäntä myöntääkin, että omat 
viljelytoimenpiteet eivät siksi aina osu ihan optimiin. Similä viljelee pääasiassa mallas-
ohraa ja sen ohella vaihtelevasti rapsia, vehnää ja ruista. Käytännössä koko viljasato on 
mennyt Laihian maltaalle, jonka tehdas sijaitsee kivenheiton päässä.

ViljelyKasvu tuo  
pellolle pitkän  
tähtäimen 
suunnittelua

VILJATILAPitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta

ESA SIMILÄN TILALLE kasvintuotannon tuotantokustannus-
laskelmat laati ProAgrian Mikko Kraatari Kasvi-hankkeen 
tilakoulutuksena. Hankkeen keskeinen tavoite on kehittää 
kasvintuotantotilojen talousosaamista.

W W W.P R OAG R I A.F I/E P

Lue lisää juttuja ja tutustu ProAgrian uudistuneisiin 
nettisivuihin!
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hiehon poikimaiän alentami-
nen olisi monella tilalla varsin 
kannattava tavoite.

JOTTA HIEHO POIKISI  KAK-

SIVUOTIAANA, se on saatava 
tiineeksi noin 15 kuukauden 
ikäisenä. Tämä taas edellyttää 
riittävää kokoa ja siten hyvää 
kasvua heti syntymästä alka-
en. Ternimaidon antaminen 
vastasyntyneelle, hyvät kas-
vatusolosuhteet, havainnoiva 
hoitaja ja ikävaiheisiin oikein 
sovitettu ruokinta varmistavat 
tasaisen kasvun ja terveyden. 
Hyvä vasikkavaiheen kasvu 
on yhteydessä myös tulevaan 
tuotokseen.

”MITÄ MITTAAT, SITÄ VOIT PA -

RANTAA” pätee myös vasikan 
kasvatuksessa. Mittanauhan 
säännöllinen käyttö antaa tie-
toa kasvusta, ja samalla voi 
arvioida nuorison kuntoluok-
kia. Myös mahdollisiin poik-
keamiin voi reagoida nopeasti 
esimerkiksi ruokintaa muutta-
malla. ProAgrian asiantunti-
joilla on käytössään mittaus-
tulosten arviointiin työkalu, 
jolla voi seurata elopainon ja 
päiväkasvun kehitystä ja piir-
tää nuorkarjalle ”neuvolakäy-
rää”.  Kannattaa kokeilla!

ProAgrian asiantuntijat 
tekevät myös ruokintasuun-
nitelmat eri ikävaiheessa 

H iehojen poikimaikä 
vaikuttaa koko 
maidontuotannon 
kannattavuuteen. 

Noin kahden vuoden iässä poi-
kineet hiehot tuottavat enem-
män maitoa sekä ensikkoina et-
tä myöhemmillä lypsykausilla 
kuin vanhempana poikineet. 
Tämä käy ilmi sekä ProAgrian 
tuotosseurantatilastoista että 
ulkomaisista tutkimuksista. 
Kaksivuotiaina poikineet suo-
malaiset hiehot tuottivat 1,65 
kiloa enemmän maitoa elinpäi-
väänsä kohti kuin 27 kuukau-
den iässä poikineet. Suomessa 
hieho poikii keskimäärin 26,8 
kuukauden ikäisenä, joten 

NUORKARJA NUORKARJATeemavuosi 2014 Teemavuosi 2014

Katse nuorkarjaan 
terveydenhuoltokäynnillä

N upoutushetki on sa-
malla kuin neuvo-
lalääkärin tarkastus 

jokaiselle syntyvälle vasi-
kalle noin kuukauden iässä. 
Tällöin työstä tulee säännöl-
listä ja ennalta ehkäisevää. 
Samalla voidaan tarkastel-
la perusteellisesti vasikoi-
den kuntoa ja olosuhteita.
Nupouttamisessa on erityisen 
tärkeää käyttää rauhoitusta, 
sarvenaiheiden puudutusta ja 
kivun lievitystä.  Näin työ su-
juu turvallisesti sekä nupout-
tajan että vasikan kannalta, 
eikä vasikalle jää ikäviä muis-
toja tilanteesta tai hoitajista, 
mikä myöhemmin aiheuttaisi 
turhaa pelkoa eläimissä. Puu-
duttaminen ja kipulääkkeen 
käyttö taas takaavat sen, että 
vasikan yleisvointi pysyy niin 
hyvänä, että se jaksaa imeä ja 
syödä normaaliin tapaan eikä 
sen vastustuskyky notkahda.

RAUHOITUKSEN A IK ANA on 
hyvä tarkastella muutenkin 
vasikoiden kuntoa: miltä na-
vat näyttävät ja tuntuvat, onko 
merkkejä ripulista, ovatko kin-
tereet ja polvet ehjät ja ovatko 

ne kauttaaltaan puhtaita. Sa-
malla voi myös havainnoida 
itse, miltä niiden makuualu-
eella tuntuu työskennellä, 
haiseeko ammoniakki tai kas-
tuvatko polvet kontatessa. Sa-
malla rauhoituksella voidaan 
huuhdella haavoja ja poistaa 
mahdolliset lisävetimet.

N A U T O J E N  T E R V E Y D E N -

SEURANTAKÄYNNE ILL Ä  (Na-
seva-käynnit) käydään läpi 
vasikoiden hoitorutiinit syn-
tymästä lähtien sekä sairas-
tumiset ja kuolleisuudet eri 
ikävaiheissa. Käynneillä läh-
detään siitä, että hoitaja saa 
itse kertoa, miten vasikoita 
tilalla hoidetaan ja yhdessä 
terveydenhuoltoeläinlääkärin 
kanssa hoitorutiineja viilataan 

vasikoita paremmin kasvatta-
viksi. Esimerkiksi poikimisten 
valvonta on tärkeää vasikoi-
den menestymisen kannalta. 
Terveydenhuoltoeläinlääkärin 
asiantuntemusta kannattaa 
siis käyttää samalla hyödyksi 
muutenkin kuin vain piikkien 
antamiseen.  

Nuorkarjan teemavuonna on hyvä keskittyä nuorkarjaan 
myös terveydenhuoltokäynneillä. Erityisen hyvä hetki 
tähän on vasikoiden nupouttaminen, joka kannattaa teettää 
terveydenhuoltoeläinlääkärillä.

SEIJA PERASTO

terveydenhuoltoeläinlääkäri
MaitoPisnes-hanke

TUIJA HUHTAMÄKI 

kehityspäällikkö 
ProAgria keskusten liitto

Seija Perasto työskentelee nautojen terveydenhuol-
toeläinlääkärinä puoliksi ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
MaitoPisnes -hankkeessa ja puoliksi Seinäjoen alueen 
ympäristöterveydenhuollossa.  
 
Seijan tavoittaa numerosta 043 824 8030 tai 
s-postilla seija.s.perasto@proagria.fi

RAUHOITUS, PUUDUTUS JA KIVUNLIEVITYS ovat olennainen osa asiallista ja onnistunutta nu-
poutusta. Kun mukana on eläinlääkäri, vasikalle voi samalla tehdä ”neuvolatarkastuksen”.

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN TEIJA ONKAMO-HILL ottaa vasikasta mittaa. ProAgrian työkaluilla  
ja mittaustulosten perusteella nuorkarjalle voi halutessaan piirtää jopa ”neuvolakäyrää”.

NOSTETAAN  
NUORKARJA ETURIVIIN
Tämä vuosi on nimetty Nuorkarjan teemavuodeksi.  
Nuorkarja on vuotensa ansainnut, sillä vaikuttaahan  
vasikka- ja hiehovaiheen onnistuminen sekä tulevaan  
maitotuotokseen että lehmän kestävyyteen. 

oleville hiehoille ja eri kasvu-
tavoitteille analysoitujen ko-
toisten rehujen pohjalta. Näin 
varmistetaan, että hieho kas-
vaa hyvin, mutta ei rasvoitu 
kriittisenkään kasvun aikana.  

PROAGRIA JÄRJESTÄÄ Nuor-
karjan teemavuonna eri puo-
lilla Suomea Nuorkarjahavain-
toja ja Hienot Hiehot – BM-
pienryhmiä. Näissä opetellaan 
arvioimaan nuorkarjan kuntoa 
ja olosuhteita, jaetaan hyviä 
käytäntöjä sekä etsitään yhdes-
sä keinoja nuorkarjan hyvään 
kasvuun ja hyvinvointiin. 

Nuorka r j an  puo les -
ta ProAgrian rinnalla ovat 

teemavuonna puhumassa 
myös Valio Oy, Valioryhmän 
osuuskunnat, Eläintautien 
torjuntayhdistys ETT, Faba 
ja Maatalouden Laskentakes-
kus sekä teurastamot ja alan 
rehutoimijat.
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nurmenviljelyn hallintaa ha-
luamassasi laajuudessa. Jokai-
seen pakettiin kuuluu viljely-
suunnitelma, lohkokirjanpito 
ja kasvustokäynti. NurmiTuot-
to ja NurmiKasvu -paketit si-
sältävät myös tuotantokustan-
nuslaskelman, jolla voidaan 
tarkastella kasvinviljelyn 
kustannuksia tilatasolla. Säi-
lörehu-kehityskeskustelussa 
selvitetään korjuuketjun ja 
säilönnän onnistuminen sekä 
toiminnan kehitystarpeet.

Nurmipaketteja teke-
vät nurmentuotantoon eri-
koistuneet kasvintuotanto-
asiantuntijat yhteistyössä 

ruokinta-asiantuntijoiden 
kanssa. 

Vähäluminen talvi on ra-
sittanut nurmia ja todennä-
köisesti vielä enemmän pal-
kokasvinurmia. Tänä keväänä 
onkin syytä varautua täyden-
nyskylvöihin ja siementen 
hankintaan. Nurmipakettiin 
kuuluvan kasvustokäynnin 
ajankohta voi olla varhain 
keväällä, jolloin pääpaino on 
luonnollisesti nurmien tal-
vehtimisen ja täydennyskyl-
vöjen pohdinnassa.

Ennen rehuntekoa voi-
daan määritellä korjuuaikaa 
ja tulevaa satoa, syksymmällä 

N urmiin satsataan 
paljon tuotanto-
panoksia lannoi-
tuksissa, kylvöissä 

ja korjuussa. Siksi on tärkeää, 
että panokset tuottavat myös 
suuren ja hyvälaatuisen sadon 
– juuri siihen käyttökohtee-
seen, mihin on suunniteltu-
kin. Tehokkaimmat tilat tuot-
tavat yhden lehmän nurmire-
hut hehtaarilla, mutta hyvin 
monella tilalla alaa tarvitaan 
tuplaten.

ProAgrian nurmipaketit 
NurmiToiminta, NurmiTuot-
to ja NurmiKasvu tarjoavat 
tilallesi kokonaisvaltaista 

Nurmisatojen tarkkailu 
kannattaa aina

Nurmi on karjatilan tärkein rehu niin ruokinnan kuin 
taloudenkin kannalta. ProAgrian nurmipaketit ovat askel  
kohti kokonaisvaltaista nurmenviljelyn hallintaa.

NURMI Tulosta nurmesta

Karjatilojen kokonaiskus-
tannuksista rehukus-
tannus muodostaa jopa  

50 % . Lypsylehmän ruokin-
nassa säilörehun osuus rehu-
kustannuksista on noin 55 % ja 
se muodostaa suuren kustan-
nuserän maidon tuotannossa. 

Niinpä ei ole yhdenteke-
vää, kuinka suuria säilörehu-
satoja pelloilta korjataan. N ur-
miArtturi hankkeen 12 pilot-
titilalla mitattiin eri lohkojen 
satoja kasvukausina 2011–12.  
Sadoissa oli merkittäviä eroja 
sekä tilojen välillä että tilojen 
sisällä lohkojen välillä. Vuon-
na 2011 kevätniiton kuiva-ai-
nesadot vaihtelivat tiloittain 
reilusta 2500 kilosta vajaaseen 
4500 kiloon. Syyssadot vaih-
telivat vajaasta 2600 kilosta 
5700 kiloon.  Vuonna 2012 
suurimmat kevätsadot tiloilla 
olivat noin 4100 kg ka/ha ja 
pienimmät sadot hieman reilu 
2000 kg ka/ha.  Syyssadossa 
paras tila tuotti 4800 kilon 
kuiva-ainesadot, kun sato 
heikoimmilla tiloilla jäi alle 
2000 kiloon. 

T I L AN  S I SÄL L Ä  LOHKOJEN 

VÄLISET SATOEROT MUODOS -

TU IVAT  SUUR IKS I .  Kahden 
niiton korjuuketjussa saman 
tilan parhailta lohkoilta kor-
jattiin yli 10 000 kilon koko-
naiskuiva-ainesatoja, kun hei-
koimmilta lohkoilta korjattiin 
4000–5000 kilon kuiva-aine-
sato. Parhailta lohkoilta saa-
tiin korkeita kuiva-ainesatoja, 
joiden sulavuus oli myös hy-
vä. Tilojen tavoitteena oli siis 
tuottaa kilojen lisäksi ruokin-
nallisesti laadukasta rehua.  

 
TUOTANTOA JA PELTOPINTA -

AL A ANSA  L A A JENTANE I L L A 

karjatiloilla on käytössä eri-
laisia lohkoja, joiden kasvu-
kunto ei välttämättä ole aina 
paras mahdollinen. Lohkojen 
perusparannukseen liittyvät 
toimenpiteet ovat vajavaisia 
tai niitä ei ole tehty lainkaan. 
Kalkituksessa ja ojituksen toi-
mivuudessa voi olla puuttei-
ta heikkosatoisilla lohkoilla.  

EDULL IS IN SÄILÖREHU TUO -

TETAAN parhaassa kasvukun-
nossa olevalla lohkolla, josta 
saadaan korkea sato.  Avain ti-
lan keskisatojen nousuun on-
kin heikompien kasvulohko-
jen kartoitus ja korjaavien toi-
menpiteiden kohdistaminen 

näille lohkoille.  Tällaiset 
lohkot kannattaa kunnostaa 
tai siirtää muuhun käyttöön. 
Lohkon perusparannukseen 
kuuluvat vesitalouden paran-
taminen ja kalkitus.

JOTTA LOHKOJEN KASVUKUN-

TOA voidaan arvioida ja täs-
mennetyt viljelytoimet koh-
distaa oikein, on arvioitava 
myös lohkokohtaisia satoja. 
Niitä tarvitaan myös säilöre-
hun tuotantokustannuslaskel-
missa. 

NURMIARTTURI -HANKKEESSA 

lohkokohtaisia satoja mitat-
tiin kuormakirjanpidon ja 
ajoneuvovaa’an avulla, mikä 
antaa luotettavimman arvion 
sadon määrästä. Punnitse-
minen on kohtuullisen help-
poa, mutta se hidastaa jonkin 
verran rehuntekoa.  Tarkan 
tuloksen saamiseksi kaikki 
lohkolta tulevat kuormat olisi 
punnittava. Jos resursseja ei 
ole riittävästi, voidaan loh-
kolta punnita vain muutama 
kuorma ja arvioida sato kuor-
malukujen ja keskimääräisen 
painon mukaan. Edustavia 
raaka-ainenäytteitä on otetta-
va aika ajoin, sillä kuiva-aine 
muuttuu päivän kuluessa kar-
hon kuivumisen seurauksena.

AJONEUVOVAA’AT MAKSAVAT 

muutamia tuhansia euroja, 
joten järkevintä olisi hankkia 
vaaka muutaman tilan yhteis-
käyttöön. Jos vaakaa ei ole, 
voidaan luotettavan kuorma-
kirjanpidon avulla arvioida 
kuormien kuutiotilavuutta. 
Kuutiopainot voidaan muun-
taa kiloiksi kuutiopainotau-
lukoiden avulla. Menetelmä 
edellyttää raaka-aineen kuiva-
aineen määrittämistä.  Kuuti-
opainoja löytyy mm. Artturi-
nettisivuilta NurmiArtturin 
materiaaleista sekä TilaArtturi 
-hankkeen loppuraportista.

Nurmisatoja voidaan arvi-
oida jo ennen sadonkorjuu-
ta useilla eri menetelmillä, 
joista löytyy tietoa KARPE 
-hankkeen loppuraportista ja 
kotisivuilta. 
 
LOHKOJEN  K ASV UK UNN ON 

K ARTOIT TAMISEKS I  on syy-
tä läpikäydä kaikki lohkot 
keväällä nurmen kasvun 
alettua. Näin arvioidaan 
parhaiten lohkojen mahdol-
liset ongelmakohdat sekä 

täydennyskylvöjen ja rikka-
kasviruiskutusten tarve. Kun 
huolelliseen lohkon tarkaste-
luun yhdistetään satotiedot, 
saadaan parhaiten selville toi-
menpiteet, joilla heikkojenkin 
lohkojen satoja voidaan nos-
taa ja tuotantokustannuksia 
alentaa. 

NURMITarkkailu kannattaa aina

MARKKU NISKANEN 

erityisasiantuntija 
nurmituotanto

SARI VALLINHOVI 

erityisasiantuntija 
nurmiviljely

TEE TULOSTA NURMESTA

TUOMAS KOHTAMÄKI TUTKAILEE REHUNURMIAAN kasvustokäynnillä kesällä 2013. Isäntä on 
tilannut ProAgrian NurmiTuotto-paketin, johon sisältyy  myös tuotantokustannuslaskelma.

TUOTANTOKUSTANNUS- 
LASKELMA KIINNOSTAA

N audanlihantuottaja Tuomas Kohtamäki vilje-
lee tilaansa Jalasjärven Luopajärvellä. Koh-
tamäki valitsi NurmiTuotto-paketin nurmen-

tuotannon tehostamisen avuksi. Pakettiin kuuluva vil-
jelysuunnitelma ja lohkokirjanpito helpottavat myös 
EU-byrokratian hallintaa. Ennen rehuntekoa ProAg-
rian asiantuntijan kanssa kierrelty kasvustokäynti 
saa kiitosta – kierroksella oppi uusia asioita nur-
menviljelystä, kasvinsuojelusta ja maan rakenteesta.

– Tuotantokustannuslaskelma kiinnostaa ehdot-
tomasti, mutta viime vuoden satotiedot jäivät vähän 
turhan suurpiirteisiksi, joten yritämme tänä vuonna 
panostaa siihenkin, kertoo Kohtamäki. 

voidaan tutkia paremmin 
maan rakennetta ja pellon 
vesitaloutta. Kasvinsuojelu-
asiat korostuivat kesän 2013 
käynneillä, kuten myös tulvi-
en ja märkyyden aiheuttamat 
talvituhot. Kasvustokäynnin 
ajankohta on räätälöitävissä 
asiakkaan tarpeen mukaan.

KI INNOSTUITKO? Kasvintuo-
tantoasiantuntijat Arja Ka-
nanoja, Hannu Kivisaari, Sa-
mi Sillanpää ja Sari Vallinhovi 
vastaavat mielellään kysy-
myksiisi. Kotieläintuotannon 
asiantuntijat Marita Jääskeläi-
nen (Pohjoinen maitotiimi) ja 

Vuokko Kraatari (lihanauta- ja 
emolehmätilat) ovat myös to-
teuttamassa nurmipaketteja. 
Tarkemmat yhteystiedot löy-
dät takakannesta. 

N U R M I PA K E T T I I N K U U LU VA N 

kasvustokäynnin ajankohta 
on räätälöitävissä asiakkaan 

tarpeen mukaan.

NIMITYSUUTISIA

P roAgria Li-
ha Osaamis-
k e s k u k s e n 

palveluksessa on 
1.1.2014 aloittanut 
MMM, agr. Maija 
Yliaho. Hän siirtyy 
Osaamiskeskukseen 
ProAgria Etelä-Poh-
janmaalta, jossa on 
toiminut sikatalo-
usagronomin tehtä-
vissä vuodesta 1996. 

YLIAHOLLA ON VE -

TOVASTUU Toimiva 
sikala -hankkees-
ta. Hän on mukana 
myös sidosryhmäyh-
teistyössä mm. Sikavan sika-
asiantuntijatyöryhmän kaut-
ta. Lisäksi Yliahon tehtäviin 
kuuluvat uusien sikahankkei-
den ideointi ja koulutusten 
järjestäminen.

YL IAHON TO IMIPA IKK A  on 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Alajärven toimisto. 

MAIJAN TAVOITTAA numeros-
ta 040 529 0832 tai s-postilla: 
maija.yliaho@proagria.fi 
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ANNE ANTTILA 

asiantuntija 
ruokinta, maitotilat

Lisää tuottoa uusilla  
PLUS-palveluilla

T uotosseurannan 
tarkoitus on tuoda 
tilalle lisää maito-
euroja. Lisäksi seu-

rantatietoja voidaan käyttää 
ruokinnan onnistumisen seu-
rantaan, eläinaineksen kehit-
tämiseen, utareterveyden sekä 
maidon pitoisuuksien ja laadun 

A MS-lypsyyn investoi-
nut tavoittelee enem-
män maitoa ja enem-

män vapaa-aikaa.  Tällöin leh-
mien ruokinnan on toimittava 
rehuissa tapahtuvista muu-
toksista huolimatta. Toimiva 
ruokinta vaikuttaa lehmälii-
kenteeseen ratkaisevasti ja 
ruokintaa on seurattava sään-
nöllisesti. Samoin seurannan 
perusteella tehtävät muutok-
set ruokintaan ja resepteihin 
ovat onnistumisen edellytys. 
Tähän tarpeeseen olemme 
kehittäneet uuden palvelun, 
Tuotto PLUS AMS-tilalle.
 

M YÖ S  S E O S R E H U R U O K I N -

NAN  etujen ulosmittaaminen 
edellyttää tiivistä ruokinnan 
ja rehujen seurantaa sekä ak-
tiivista reagointia kaikkiin 
muutoksiin. Kun erilaiset 
rehuerät kohdistetaan eri 
eläinryhmille, saadaan sekä 
eläimen että kannattavuuden 
kannalta hyvä lopputulos. 
Tämä edellyttää useita suun-
nitelmia eri rehuille ja erille 

I lmoitusviive eli aika koelypsys-
tä siihen, että tiedot ovat tieto-
kannassa, on meillä Suomessa 

huolestuttavan pitkä, keskimäärin 
28 päivää. Tällöin koelypsyistä saa-
tava ajantasainen tietoisku uhkaa 
jäädä saamatta. Yrittäjän itse tallen-
taessa tiedot viive jää lyhyimmäk-
si, keskimäärin 20,5 päivään. Koko 
maassa 61 % tiloista tallentaa tiedot 
itse, kun Etelä-Pohjanmaalla osuus 
on 54 %. Ilmoitusviive maakunnan 

hallintaan. Meneillään on val-
takunnallinen Tuotosseuran-
nan kehittämisprojekti, jonka 
tavoitteena on tietojenkeruun 
tehostaminen ja kerätyn tiedon 
monipuolinen hyödyntäminen. 
Uudistusten lähtökohtana ovat 
tuottajien tarpeet ja karja-
koon kasvun sekä tekniikan 

eläinryhmille, ja siten enem-
män vuorovaikutusta tilan ja 
ProAgrian asiantuntijan välil-
lä. Ratkaisumme tähän tarpee-
seen on Tuotto PLUS -palvelu 
seosrehutilalle.

ONNISTUNUT TA INVESTOIN -

N IN KÄY T TÖÖNOT TOA voi-
daan nopeuttaa säännöllisesti 
ja usein tehdyillä navettaha-
vainnoilla sekä ruokinnan 
toimivuuden seurannalla. 
Tällöin huomataan heti al-
kuun mahdolliset ”valuvi-
at” olosuhteissa, tekniikan 
toimivuus, mutta etenkin 
uuden ja laajemman nave-
tan täyttyminen. Parsipaikat 
on saatava mahdollisimman 
nopeasti täyteen ja niillä ole-
vat lehmät lypsämään hyvin, 
mikä edellyttää ruokinnan 
seurantaa ja päivitystä. Ul-
kopuolinen silmä ja spar-
raaja auttaa tilan väkeä hyp-
päämään uusiin saappaisiin 
eli hoitamaan ja johtamaan 
tilaa isomman tilan mukai-
sesti. Ratkaisumme sujuvaan 

kaikkien tilojen osalta on lähes 33 
päivää.

Maailmalla koelypsyjen ulkois-
taminen on hyvin yleistä. Esimer-
kiksi Tanskassa teknikot hoitavat 
90 % robottitilojen koelypsyistä 
näytteenotosta tiedonsiirtoon ja il-
moitusviive on keskimäärin vain 
kolme päivää. Yrittäjälle jää näin 
myös enemmän aikaa tietojen tul-
kintaan ja karjan hoitoon.

Käynnissä oleva tuotosseurannan 

investoinnin käyttöönottoon 
on Kasvu PLUS -palvelu. 

KAIKKIEN RUOKINNAN OHJA -

US -PALVELUIDEN YDIN säilyy 
samana: tilan tuotantopo-
tentiaalin ja rehut tunteval-
la KarjaKompassilla tehdyt 
laskelmat ja suunnitelmat, 
joiden tuloksia peilataan asi-
antuntijan kanssa navetassa 
ja mietitään tilan tavoitteisiin 
parhaiten sopivat ruokinnan 
toteutusvaihtoehdot. Asian-
tuntijamme ovat käytettävis-
säsi, kun haluat muuttaa rehut 
tehokkaasti maidoksi ja saada 
lisää tuottoa ruokinnasta. Ota 
yhteyttä! 

kehittämisprojekti tuottaa uusia 
palveluita helpottamaan maitoyrit-
täjän arkea ja tuloksen tekemistä. 
Tulevaisuuden koelypsypalvelut 
hyödyntävät uutta tekniikkaa, elekt-
ronisia maitomittareita ja viivakoo-
dipulloja. Tavoitteena on lyhentää 
koelypsytietojen ilmoitusviive alle 
viikkoon ja parantaa tietojen luotet-
tavuutta. Uudistuvat raporttimme 
myös helpottavat tiedon hyödyn-
tämistä.

Tuotosseurannan uudet tuulet tuovat uudenlaisia analyysejä ja raportteja avuksi maitotilan työkalupakkiin. 
Viivakoodipullot helpottavat osaltaan koelypsyä, ja näytteenottopalveluita voi tilata myös ProAgriasta.

ProAgrian Ruokinnan ohjaus -palveluperheeseen on tullut 
kolme uutta PLUS-palvelua: Tuotto PLUS seostilalle, 
Tuotto PLUS AMS-tilalle ja Kasvu PLUS investoinnin 
käyttöönottovaiheeseen. Uudet palvelut ovat vastaus 
asiakkailta tulleeseen palautteeseen.

TILAT, TARPEET JA TILANTEET ovat erilaisia. Siksi ProAgrian Ruokinnan ohjaus -palveluissa on 
vaihtoehtoja joka lähtöön. 

TUOTOSSEURANTA Viivakoodipulloja ja uusia analyysejä

MERJA ILOMÄKI 
asiantuntija 

kotieläintuotanto,  
maitotilat

TIINA LAMPEN 
asiantuntija 

kotieläintuotanto,
maitotilat

VIIVAKOODIPULLOT SOVELTUVAT 
KAIKILLE TILOILLE

PROAGRIAN ASIANTUNTIJAT OPASTAVAT  

karjanomistajia viivakoodipullojen käyttöön.  
Näytteenottopalveluita voi myös tilata ProAgriasta. 

KYSY LISÄÄ :  
Tiina Lampen 043 825 2408 ja  
Merja Ilomäki 040 570 7900,  
s-postit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

VIIVAKOODI VOIDAAN LUKEA tavallisella, laskun maksuun tarkoitetulla viivakoodinlukijalla.

Jotta uudistukset palvelisivat 
mahdollisimman hyvin maitoyrit-
täjiä, otan mielelläni vastaan pa-
lautetta ja toiveita tuotosseurannan 
palveluista.

HELI WAHLROOS
projektipäällikkö 

ProAgria Keskusten Liitto

050 365 6680
heli.wahlroos@proagria.fi 

ILMOITUSVIIVE LYHYEMMÄKSI

kehittymisen tuomat haasteet 
ja mahdollisuudet. Esimerkik-
si tuotosseurannan raportteihin 
on tulossa entistä enemmän 
hyödyllistä ja helposti omak-
suttavaa tietoa karjan tilantees-
ta, kuten hedelmällisyyteen, 
utareterveyteen ja johtamiseen 
keskittyviä raportteja.

TUOTOSSEURANNAN UUDEN-

MALLISET NÄYTEPULLOT  tuo-
vat myös uudenlaisia mahdol-
lisuuksia koelypsyyn. Näyt-
teenotto helpottuu ja lisäksi 
ensi syksystä alkaen on mah-
dollista tilata viivakoodipul-
loihin otetuista tuotosseuran-
tanäytteistä uusia analyysejä; 
tiineystestejä, utaretulehdus-
bakteeri- ja tautimäärityksiä 
(aluksi valiolaisilla tiloilla).

Sekä parsi- että lypsyase-
matiloilla voidaan käyttää 
viivakoodipulloja, jolloin 
lehmän tieto yhdistetään vii-
vakoodiin näytteenoton yhte-
ydessä Ezi-Scannerilla. Tarro-
ja ei tarvitse liimata pulloihin, 
mikä helpottaa työtä monel-
lakin tapaa. Viivakoodipullo-
ja käytettäessä on pienempi 
riski, että lehmien näytteet 
menevät sekaisin. Eläinten 
tunnistus on kuitenkin edel-
leen tärkeää. Ezi-Scanneriin 
voidaan syöttää myös mai-
tomäärät. Koelypsyn jälkeen 
viivakooditiedot lähetetään 
Laskentakeskukseen ja val-
mistuttuaan analyysitulokset 
yhdistyvät lypsytietoihin au-
tomaattisesti.

AUTOMAATTILYPSYTILOILLA 

viivakoodeja voidaan lukea 

tavallisilla, laskun maksuun 
tarkoitetuilla viivakoodin-
lukijoilla, jolloin tarrojen 
liimaamista ei tarvita ja si-
ten näytteenotto nopeutuu. 
Näytteet otetaan tilan omalla 
näytteenottolaitteella. Näyt-
teenoton jälkeen pullojen vii-
vakoodit skannataan robotin 
lypsyjärjestyksen mukaisesti 
EMM-linkkiohjelman avulla ja 
lähetetään tiedot eteenpäin. 

RUOKINNAN OHJAUSUudet PLUS-palvelut maitotiloille
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AUTOMAATTILYPSY Rehunjako ja lypsyn sujuvuus

L ehmien vapaaehtoi-
nen lypsyllä kulku 
vaikuttaa merkittä-
västi automaattilyp-

sytilan työmäärään ja työn 
mielekkyyteen. Kun ajettavi-
en määrä lisääntyy, huomio 
kiinnittyy usein ruokintaan. 
Joidenkin mukaan lehmät 
liikkuvat lypsylle vaivatto-
masti, kun säilörehun tai se-
oksen jakaa useammissa eris-
sä muutaman tunnin välein. 
Toisten mielestä taas lypsyro-
botissa annosteltavan rehun 
määrä, laatu tai ulkomuoto 
on ehdoton ykkönen.

USEAMMAT SÄILÖREHUN TAI 

SEOSREHUN JAOT eivät juu-
rikaan lisää lehmien liikku-
mista ruokintapöydälle, jos 
jaettava rehu on hyvälaatuista 
ja sitä on riittävästi saatavissa 
ympäri vuorokauden. Rehun-
jako aktivoi eläimiä silloin, 
kun esimerkiksi rehun laatu 

tai maittavuus on heikenty-
nyt. Tämä ja monta muuta 
seikkaa kävi ilmi tutkimus- ja 
kehittämishankkeessa, jossa 
tarkastellaan automaattilyp-
sytilan työmääriä. Seurantati-
loilla, joilla seosrehu jaetaan 
kerran päivässä, on lehmää 
kohden keskimäärin 2,52 
lypsyä vuorokaudessa. Kah-
deksan kertaa vuorokaudessa 
rehua jakavilla on 2,50 lypsy-
käyntiä lehmää kohden.

REHUNJAKOKERTOJEN MÄÄRÄ 
ei vaikuta myöskään ohjattavi-
en lehmien osuuteen. Rehun-
jakolaitteiden häiriöt lisäävät 
ohjattavien osuutta ja työmää-
rää, koska tyhjä ruokintapöytä 
ruuhkauttaa ruokinta-alueen 
ohella myös lypsyrobotin ja 
sotkee lehmien päivärutiinia.

SEURANTATILOILLA  lypsylle 
haettavien eläinten osuus on 
ollut yleensä alle kymmenen 

LEHMÄT SUJUVASTI ROBOTILLE
Automaattilypsyssä karkearehun jako voidaan toteuttaa tilan omista tarpeista ja lähtökohdista käsin. 
Jakokertoja tärkeämpää on hyvälaatuisen ja maittavan säilö- tai seosrehun vapaa saanti. Tilasekoitettu 
väkirehukin houkuttelee lypsylle.

AUTOMAATTILYPSY -  
NAVETAN TOIMINNALLISUUS
Työtehoseuran ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan meneil-
lään olevassa yhteisessä hankkeessa tarkastellaan työ-
määriä 12 eteläpohjalaisella automaattilypsytilalla parin 
vuoden ajan. Lisätietoa haetaan navetan työjärjestelyis-
tä, olosuhteista ja ruokinnasta. Lehmien ruokintaa kos-
kevia yhteenvetoja on jo tehty.  

SEURANTATILOILLA ON 1–2 LYPSYROBOTTIA ja karkeare-
hujen jakokerrat vaihtelevat tiloittain. Lypsyroboteista 
on tarjolla teollisia täysrehuja ja puolitiivisteitä sekä 
tilalla tehtyjä väkirehusekoituksia. Osalla tiloista kar-
kearehun jako on automatisoitu.

prosenttia. Ensikoiden robo-
tille opettaminen on yleisin 
syy lehmien lypsylle hakemi-
seen. Myös utaretulehdukset 
ja suurempi maidon solupi-
toisuus lisäävät tarvetta hakea 
eläimiä useammin lypsylle, 
ja loppulypsykaudella jotkut 
lehmät voivat laiskistua.

Seurantatilat korostavat hy-
välaatuisen säilörehun merki-
tystä ja karkearehun vapaata 
saantia lehmien aktivoinnis-
sa. Joillakin tiloilla seosrehu 
sekoitetaan ja jaetaan puolen 
päivän aikaan, jolloin voidaan 
seurata paremmin rehun ku-
lutusta ja riittävyyttä. Lehmät 
liikkuvat aggressiivisesti ja 
ovat myös lypsyrobotin edes-
sä kiukkuisia, kun karkearehu 
on loppunut ruokintapöydältä. 

SEUR ANTAT I LOJ EN  L EHMÄT 

menevät mielellään lypsylle, 
kun väkirehua on saatavilla 
lypsyrobotissa, mutta vähen-
tävät käyntejään, jos väkire-
hun annostelulaite piiputtaa. 
Lypsyrobotista syötetään ra-
keistettuja teollisia täysrehuja 
tai puolitiivisteitä sekä tilase-
koitettuja ja rakeistamattomia 
täysrehuja. Rahtisekoitetuissa 
lypsyrobotin rehuissa on vil-
jaa yhteensä 70 – 90 % ja lop-
puosa valkuaisrehuja. 

LEHMÄT  E IVÄT  VÄLT TÄMÄT -

TÄ TARVITSE  houkuttimeksi 
rakeistetun väkirehun rapi-
naa. Tilasekoitettu ja rakeis-
tamaton väkirehu kuljettaa 
lehmiä lypsyrobotille yhtä 
tehokkaasti kuin rakeistettu-
kin. Tilalla sekoitettua väki-
rehuseosta tarjoavilla tiloilla 
on keskimäärin 2,5 lypsyä/ 
lehmä/vrk ja myös lypsylle 
haettavien lehmien osuus on 
samansuuruinen kuin teol-
lisia väkirehuja käyttävillä 
tiloilla.

LY P SY R O B OT I S S A  R I I T TÄ Ä 

P I E N I K I N  väkirehuannos. 
Havaintotiloilla lehmät ovat 
syöneet lypsyrobotista väki-
rehua keskimäärin 3,7 kg/pv. 
Tilakohtaisesti määrä vaihteli 
ensimmäisenä seurantavuon-
na 2,8–5,1 kg/pv. Lypsyaktii-
visuuteen väkirehumäärä ei 
vaikuttanut. Maitotuotokseen 
suhteutettuna pienimilläkin 
väkirehumäärillä päästään 
samoihin lypsymääriin kuin 
isommilla. Osalla seuran-
tatiloista robottiin laitetaan 
vain se väkirehumäärä, jolla 
saadaan lehmät menemään it-
senäisesti lypsylle ja joka täy-
dentää järkevästi kulloistakin 
säilörehua.

VAPAAN KIERRON NAVETOIS -

SA  isot lypsyrobotin väki-
rehumäärät voivat olla jopa 
lypsylle pääsyn esteitä. Samat 
yksittäiset lehmät aiheuttavat 
useimmiten suuren osa lyp-
syrobotin ohikuluista. Nämä 
lypsyltä lähteneen lehmän 
jämiä kärkkyvät ohikulkijat 
häiritsevät arempien eläinten 
pääsyä lypsylle. 

Kun lypsylaitteen rehu-
kaukaloon ei jää väkirehun 
rippeitä, pysyy robotin edus-
takin rauhallisempana. Jämiä 
voi myös vähentää säätämällä 
rehun annostelunopeutta leh-
män syöntinopeuden ja maito-
tuotoksen mukaan.

LEA PUUMALA

erikoisasiantuntija, TTS

SARI MORRI

tutkija, TTS

JOHANNA MÄNTYHARJU

erityisasiantuntija,
ruokinta, teknologia, maitotilat

LEHMIEN KÄYTTÄYTYMINEN RUOKINTAPÖYDÄLLÄ on rauhallista vuorokauden ympäri, kun hyvälaatuista seosrehua on saatavissa. Kun ape on hyvää, rehun  
jakokerroilla ei ole vaikutusta lehmien liikkumiseen tai lypsyllä käyntiin. 

YKSITTÄISET JA SAMAT LEHMÄT AIHEUTTAVAT useimmiten suuren osa lypsyrobotin ohikuluista. 
Lypsyltä lähteneen lehmän väkirehujämät houkuttelevat.

AUTOMAATTILYPSY

W W W.P R OAG R I A.F I/E P

Lue lisää juttuja ja tutustu ProAgrian uudistuneisiin 
nettisivuihin!
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men 2014 cap-kokonaispotti on  8,2 % 
pienempi kuin v. 2013. Rahoituskuri-
leikkaus tänäkin vuonna mahdollinen.

Ohra, mallasohra, 
kaura, peruna (ei 
tärkkelys-peruna), 

nurmet, viher-
lannoitus-nurmi, 

ruokohelpi

Kevät-
vehnä, 
syys-
vehnä

Ruis Tattari, 
maissi,  

kuitu-pel-
lava, kuitu-

hamppu

   Rypsi,rapsi, öljy-
pellava, camelina,

öljyhamppu, herne, 
härkäpapu, herne-
vilja-seos  (hernettä 

yli 50%)

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-

maus-teet

Avo-
maan 
puu-

tarha-
kasvit

Moniv. 
puu-

tarha- 
kasvit 

Luonn. 
hoito 
pelto 
nurmi

 Luonnon-
hoito pel-
to- riista, 
maisema, 

niitty

Ke-san-
to  alle 
50 % 

Pysyvä 
laidun, 
kasvi-

maa,   ke-
santo yli 

50 %
C1-alue
Tilatuki (tasatuki)   1) 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6) 85

Tärkkelysperunan tuki (uusi) 8) 540

LFA-tuki, kasvitila 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

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300

Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350

Pohjoinen tuki  38 150 120 120 133 100 348

yht., kasvitilan sitoumus 11) 540 578 690 660 745 1213 990 738 1301 1107 583 713 413 194

yht., kotieläintilan sit. 11) 650 688 800 770 855 1323 1100 818 1381 1187 663 793 493 194
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

C2-alue     
Tilatuki 1) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6) 85

Tärkkelysperunan tuki (uusi) 8) 540

LFA-tuki, kasvitila 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

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300

Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350 28

Pohjoinen tuki 38 150 47 47 133 100 348

Yleinen hehtaarituki 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

yht., kasvitilan sitoumus 11) 559 597 709 606 691 1232 1009 757 1320 1126 574 704 404 170
yht., kotieläintilan sit. 11) 669 707 819 716 801 1342 1119 837 1400 1206 654 784 484 170
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

TUKITAULUKOTVeikolta terveisiä!

Modulaatioleikkausta ei ole v. 2014.   

Pinta-alatuet v.2014 - euroa/ha

Ajankohtaista tukiasiaa 20.3.2014 
MAVI LÄHETTÄÄ HAKUOPPAAN JA LOMAKKEET niille, jotka v. 2013 niitä tilasivat sekä 
tukihakumuistutuksen niille, jotka eivät mitään tilanneet.
HAKUOPAS LÖYTYY MAVI.FI -SIVULTA JA LOMAKKEET JA OHJEET SUOMI.FI -SIVULTA (haulla 
mavi ja lomakkeen nro).
VIPUPALVELUUN JA SÄHKÖISEEN TUKIHAKUUN KIRJAUDUTAAN PANKKITUNNUKSILLA, mo-
biilivarmenteella ja hst-kortilla.
Ensisijainen viljelijä, joka sai syksyllä jätetyllä 455-lomakkeella asiointivaltuudet, 
voi jättää sähköiset hakemukset ja voi Vipu-palvelussa myös valtuuttaa toisen tilan 
henkilön tai esim. neuvojan täyttämään tilan tukihakemuksia. 
JOS NEUVOJALLA EI OLE OMAA TILAA, hänen pitää ensin rekisteröityä Vipu-palveluun, 
ennen kuin viljelijä voi hänet valtuuttaa.
JOS VILJELIJÄLLÄ EI OLE SÄHKÖISIÄ ASIOINTIOIKEUKSIA, tila voi jättää vain paperiset 
hakulomakkeet. Ensisijainen viljelijä voi hakea sähköiset asiointioikeudet kunnan 
kautta lomakkeella 457, lomakkeella pitää olla kaikkien omistajien allekirjoitukset. 
Sen jälkeen ensisijainen viljelijä voi täyttää sähköisiä hakemuksia tai valtuuttaa 
Vipu-palvelussa jonkun muun tilan henkilön tai neuvojan täyttämään sähköisiä 
hakemuksia.
SÄHKÖISEN ASIOINNIN VALTUUTUS NEUVOJALLE MAHDOLLISTA ANTAA MYÖS PAPERILO-
MAKKEELLA Jos tilan sähköisen asioinnin oikeudet saanut viljelijä ei pysty kirjautu-
maan sähköisesti Vipu-palveluun ja siten valtuuttamaan neuvojaa, viljelijä voi tehdä 
sen kunnan kautta lomakkeella 457. Siihen ei tarvita neuvojan allekirjoitusta. Neu-
voja saa tiedon valtuutuksesta sähköisesti ja valtuutus astuu voimaan kun neuvoja 
on sen hyväksynyt. Lomakkeen voi lähettää kuntaan myös postissa.
SÄHKÖISESSÄ TUKIHAUSSA MAHDOLLISUUS TEHDÄ KARTTAKORJAUKSIA eli lohkon raja-
korjauksia, lohkojen jakoja ja yhdistämisiä.
UUTTA TUKIHAUSSA TÄLLE VUODELLE ON, että yhteiskäyttölohkojen kasvulohkot on 
piirrettävä kartalle ja kartta jätettävä kuntaan tukihaun yhteydessä, viimeistään kui-
tenkin 16.6. mennessä.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ PÄÄTTYVIÄ SITOUMUKSIA eli eläinten hyvinvoinnintuki-, luonnonhait-
takorvaus- ja luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sitoumuksia jatketaan 
yhdellä vuodella entisin ehdoin, myös 65 v. täyttäneet voivat tehdä yhden vuoden 
jatkon.
UUSIA EHT- ELI ELÄINTEN HYVINVOINTITUKISITOUMUKSIA ei tehdä.
UUSIA YMPÄRISTÖTUKI-, LUONNONHAITTAKORVAUS- JA LUONNONHAITTAKORVAUKSEN 
KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUKSIA tehtäneen sittenkin tänä vuonna, sillä hallitus 
valmistelee lisäbudjettia, jossa olisi valtuudet tehdä uusia sitoumuksia.
UUSIA ERITYISTUKISOPIMUKSIA TEHDÄÄN VAIN LUOMUSTA JA EI-TUOTANNOLLISTEN IN-
VESTOINTIKOHTEIDEN HOIDOSTA. Keväällä päättyviä erityistukisopimuksia ja myös 
päättyviä luomusopimuksia jatketaan yhdellä vuodella.
UUSIEN LOHKOJEN LFA- JA YMPÄRISTÖTUKIKELPOISUUS 2014 Ympäristötuen ja luonnon-
haittakorvauksen piiriin ei hyväksytä uusia lohkoja, paitsi asetuksessa tällä hetkellä 
olevilla kahdella perusteella: 1) tukikelpoiseksi voi hakea yli 65 v sitoutumattomalta 

                            

Suomen 2014 cap-kokonaispotti on  8,2 
% pienempi kuin v. 2013. Rahoituskuri-
leikkaus tänäkin vuonna mahdollinen.

 EU:n uuhi- 
palkkio

6) 
Teuras-
karitsa-
palkkio 

1) 2)  
EU-nauta-

palkkio 
€/ey

1) 2)   
EU-

nauta-
palkkio 

€/ eläin/v

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 c1-c2 eläin eläinyks. 
Sonni  246 148 422 430 253 258 emolehmä, emolehmähieho yli 2 v 1

Emolehmä/ emolehmähieho    95 95 300 300 300 300  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
Teuraskaritsapalkkio 6) 42
Kuttu  7) 317 325 152 156  Uuhet 0,15

Siitostammat (m. ponit.)  8) 170 170 170 170 Maitovuohet (kutut) 0,48

Suomenhevonen (pl. Siitostammat)  8) 170 170 145 145  Hevoset

Muut 1-3 v.muut  hevoset ja ponit 8) 170 170 102 102 - siitostammat (myös ponitammat) 1

Maito senttiä/kg (lopullinen tuki vahvis-
tetaan keväällä 2015 ) 

8,0 8,7 - suomenhevoset (pl siitostammat) 
1v -

0,85

- muut 1-3 v hevoset 0,6

1)Tukitaso riippuu eläinmääristä, taulukossa. Emolehmille ja yli 8 kk emolehmähiehoille eläinrekisteristä ruokintapäivien perusteella, 
mukaan otetaan max 40 % hiehoja. Sekä lehmä että hieho = 1 ey. Palkkio määräytyy rodun perusteella,  ei käyttötarkoituksen.  
Emolehmien ja hiehojen oltava  väh. 50% risteytyseläimiä.  Taulukossa v. 2012 maksettu tukitaso
2) Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille. Sonni saa 148 euroa/kalenterivuosi jos vuosi osuu sonnin ikähaarukan 6-22 kk sisään. 
Yhteensä sonni saa 6-22 kk:n aikana nautapalkkiota 209 euroa eli 12,3 euroa/kk. Taulukossa v. 2012 maksettu tukitaso
3)  laskettu 6-23 kk sonnille ja 8-23 kk emolehmähieholle, jotka 0,6 ey. Kun sonni yli 2 v, se on 1,0 ey.   
Sonni kerryttää pohjoista tukea 6 kk:sta alkaen c1/c2-alueella 21/21,5 euroa kuukaudessa, 24 kk:sta alkaen 35,1/35,8 euroa kuukaudessa.  
4) hiehon teuraspaino yli 170 kg        
5) Täyden pohj. tuen edellytys uuhille että v.2013 synt. karitsoiden lukumäärä on vähint. yhtäsuuri kuin v.2014 tukea haettujen uuhien määrä. 
6) Maksetaan v. 2014 teurastetuista 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista. Taulukossa v. 2012 tukitaso
7 ) Kutuilla oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on pidettävä kirjanpitoa päivittäin
8) Hevosia oltava väh. 3,0 ey, 100 päivän pitoaika, alkaa 30.4. Tukea korkeintaan 5,0 ey suuremmalle hevosmäärälle kuin v. 2013 

Hevonen on 1 v. kun se on syntynyt 
v. 2013

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 1-146 245 Karjut 0,7

yli 146 menevät yksiköt 108 Emakot 0,7

Viitemääyksiköt 1-170 182 Muut siat 3-8 kk (lihasiat, n. siitossiat) 0,23

yli 170 menevät yksiköt 93 Kanat 0,013

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.
Tuen ehtona on, että tila täyttää lfa:n kansallisen lisäosan kotieläintilan edellytykset eli v. 2013 eläinyksiköiden suhde v. 2014 LFA-alaan on  
vähintään 0,4 ey/ha tai eläinyksiköitä on koko ajan vähintään 10 ey ja ey-tiheys samalla vähintään 0,2 ey/ha
Sikojen eläinyksiköt lasketaan aina sikarekisteristä. Enää ei voi käyttää teurastettuja eikä siitokseen myytyjä sikoja.

Broilerit 0,0053  

broileriemot 0,025

Hanhi-, ankka- ja 
kalkkunaemot

0,026

Sorsa- ja fasaaniemot 0,013

223 teurastettua kalkkunaa 1

325 teurastettua hanhea 1

585 teurastettua ankkaa 1

1375 teurast. tarhattua sorsaa ja 
fasaania

1

Vain 2008 sitoutuneet voivat 
käyttää:
13 teurastettua lihasikaa 1

13 siitokseen myytyä nuorta sikaa 1

       

Tänä vuonna ei ole 10 %:n modulaatioleikkausta cap-tukien yhteensä 5000 euron ylittävästä summasta

Tukitaulukot:
VEIKON TERVEISET 
Kotieläintuet v. 2014 C1-C2 alueella

ylitarkastaja
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus
Taulukot päivitetty
20.3.2014

VEIKKO
TUOMINEN

(jos 10 % täyttyy) ja saa korjata säilörehuksi tai laiduntaa. Tukitaso riippuu 
ko. kasvien viljelyalasta. Taulukossa arvioitu tukitaso 2014     7)Viherlannoi-
tusnurmen siemenseoksessa oltava väh. 20% typensitojakasveja. Sama lohko 
korkeintaan 2 v peräkkäin. Max. ala 50 % pinta-alasta. Viherlannoitus katso-
taan viljelyksi.   8) Tärkkelysperunapalkkio edellyttää sopimusta tehtaan kans-
sa, lohkotietopankkia ja ravinnetaselaskelmaa tärkkelysperunalohkoilta sekä 
osallistumista 5 päivän koulutukseen. Palkkio riippuu viljelyalasta, taulukossa 
arvio v. 2013 perusteella    9) Kuitupellavan/-hampun EU-jalostustukea ei enää 
makseta. Hampulle pinta-alatukea maksetaan vain tukikelpoisista lajikkeista, 
jotka hakuoppaassa. Hampun siemenmäärät ja vakuustodistukset ilmoitettava 
kuntaan 30.6. mennessä   10) Viherkesanto niitettävä vuosittain 31.8. mennessä, 
samoin avo- ja sänkikesannot jos uhkaavat rikkaruohottua tai vesakoitua. Avoke-
santo edellyttää perusteluja, esim. juolavehnän torjunta.   11) Taulukossa lfa-tuki 
sisältää kansallisen lisäosan. Oletuksena, että tila on sekä ympäristötuessa että 
Lfa:n kansallisessa lisäosassa joko kasvitila tai kotieläintila   15) Ruokohelpisato 
korjattava lfa/ymp-tuen ja mahdollisten kansallisten tukien saamiseksi. Ruoko-
helven voi ilmoittaa myös säilörehunurmena, viherkesantona tai lhp-nurmena    
16) Siemenmausteet ovat oma ympäristötukiryhmänsä. Taulukossa perustuki 
181+  tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö -lisätoimenpide 144 euroa/ha.     
18) Mallasohralle ei makseta kansallista tukea v.2014   19) Pysyvä laidun saa 
tilatuen. Jos pysyvä laidun peltoa ja lfa/ymp-sitoumuksessa, se saa myös lfa/
ymp-tuen. Pysyvä laidun pidettävä avonaisena. 

1) Taulukossa tilatuen tasaosa. Tilakohtaisesti tilatukea korottavat mahdolliset 
lisäosat.    2) Perustoimenpide + 1 tai 2 lisätoimenpidettä,  taulukossa kasvitila 
93+kaksi lisätoimenpidettä 23+11,  kotieläintila 107+kaksi lisätoimenpidettä 
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 (=kesanto+ lhp) kuin on viljeltyä peltoa.  Luonnonhoitopellon ympä-
ristötukea enintään 15 % ymp.tuki-alasta. Lhp-nurmessa korkeintaan 20 % 
typensitojakasveja. Lhp-riistassa vähintään kahta kasvia, perustettava vuosittain, 
mutta ei vilkasliikenteisen tien varteen. Lhp-niityssä vähintään yksi monivuo-
tinen niittykasvi sekä  joko nurmirölliä, lampaannataa tai jäykkänataa mutta 
ei apilaa siemenseoksessa. Lhp-nurmi ja –niitty väh. 2 vuotta peräkkäin. Lhp-
nurmi niitettävä väh. joka 3. vuosi tai vuosittain, jos uhkaa veskoitua. Samoin 
lhp-niitty niitettävä jos uhkaa vesakoitua. Niitossa huomioitava luonnonvaraiset 
eläimet. Luonnonhoitopellon saa korjata luonnonvaraiset eläimet huomioiden. 
Jos lhp-riista korjataan, sato käytettävä riistan ruokintaan. Tarkemmat lhp-ohjeet 
hakuoppaassa.  4 )Syysvehnä ja ruis täyttävät ympäristötuen talviaikainen kasvi-
peitteisyys-lisätoimenpidettä, mutta syysöljykasvit eivät täytä   5) pohjoisen tuen 
ehtona rukiille ja vehnälle on että korjataan siemensato 6) Tukeen oikeuttavia 
kasveja oltava 10 % tukihakemuksen peltoalasta. Valkuaiskasvin saa korjata säilö-
rehuksi. Viljan/valk.kasvin seoskasvusto, jossa valkuaiskasvin siementä yli 50 % 
siemenseoksen painosta, saa pohjoisen tuen ja valkuaiskasvi- öljykasvipalkkion 

Pinta-alataulukon 2014 viitteiden selitykset

TUKITAULUKOT

viljelijältä tulleen yli 2 ha alan ja jos tulevat vuokrauksella, vuokrasopimuksen 
pitää olla vähintään vuokralle ottajan jäljellä olevan sitoumuskauden pituinen 2) 
tukikelpoiseksi voi hakea tilusjärjestelyissä hallintaan tulleita tukikelvottomia aloja, 
jos vastaavasti on samassa uusjaossa luovuttanut pois hallinnasta tukikelpoista alaa 
TILATUESSA 2014 EI OLE modulaatioleikkausta, yli 5000 euron cap-tuista ei siis leikata 
10 % kuten 2013. Rahoituskurileikkaus yli 2000 euroa ylittävälle cap-tuelle saattaa 
kuitenkin tulla (2013 se oli 2,45 %). 
TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA samoin kun tähän asti: 1) varannosta voi hakea 
tukioikeuksia uusi viljelijä, joka ostanut/vuokrannut pellon sellaiselta viljelijältä, 
jolle ei kyseisen pellon perusteella ole myönnetty tukioikeuksia; pellon on pitänyt 
kuitenkin olla jonkun tukihakemuksessa 2006. Myös maanomistaja, jolle palautuu 
v. 2006 vuokrattuna ollut maa, voi hakea tukioikeuksia varannosta, jos alkaa vil-
jellä. 2) varannosta voi hakea tukioikeuksia tilusjärjestelyjen perusteella, jos tilan 
tukioikeuksien määrä ei kata tilusjärjestelyjen perusteella kasvanutta pinta-alaa 3)
varantohaussa myös muita mahdollisuuksia, mutta ne ovat lähinnä teoreettisia. 
Varantohaku lomakkeella 289 ELY-keskuksesta 30.4.2014 mennessä.
TILATUKIOIKEUDET SÄILYVÄT 2015, MUTTA YLIMÄÄRÄISET LEIKATAAN. Nykyiset tukioikeu-
det, jotka muuttuvat perustukioikeuksiksi, säilyvät 2015, tukioikeuksia ei muodos-
teta uudelleen. Siten raivattujen peltojen perusteella ei muodosteta uusia tukioi-
keuksia. V. 2015 tiloilla olevat ylimääräiset tukioikeudet (=2015 tukihaun jälkeen 
tilatukioikeuksia on enemmän kuin tilatukikelpoista peltoa) leikataan pois, joten 
ylimääräiset tukioikeudet kannattaa kaupitella tarvitseville ennen kevään 2015 
tukihakua.
TUKIOIKEUKSIEN SIIRTO 2015 ALKAEN VAIN AKTIIVIVILJELIJÄLLE, eli maanomistajalle, joka 
vain omistaa peltoa, eikä ala viljellä, ei voisi tukioikeuksia siirtää. Mutta jos tuki-
oikeuksien omistus on maanomistajalla, ja tukioikeuksien hallinta vuokralaisella, 
niin hallinta voi palata maanomistajalle v. 2015 ja sen jälkeenkin.
JOS TUKIOIKEUKSIEN OMISTUS ON VUOKRALAISELLA ja maanomistaja haluaa varmistaa 
tukioikeudet, niin voidaan 30.12.2014 mennessä
1. ALLEKIRJOITTAA YHDESSÄ nykyiseen vuokrasopimukseen lisäehto, että vuokralai-
nen siirtää vuokrasopimuksen päättyessä tukioikeudet maanomistajalle tai hänen 
osoittamalleen aktiiviviljelijälle (tämän voi tehdä 30.12.2014 jälkeenkin). Näin 
vuokralainen sitoutuu siirtämään tukioikeudet, jos vuokrasopimusta ei jatketa. Jos 
maanomistaja ei ala itse viljellä vaan myy tai vuokraa pellot toiselle viljelijälle, niin 
nykyinen vuokralainen on sitoutunut ne siirtämään sille toiselle.
2.PURKAA YHTEISESTI nykyinen vuokrasopimus yhdeksi yöksi ja tehdä uusi, mahdol-
lisesti  pidemmälle esim. vuoteen 2020 jatkuva vuokrasopimus, ja tässä yhteydessä 
siirretään tukioikeudet maanomistajalle ja  hallinta jätetään vuokralaiselle uuden 
vuokrasopimuksen ajaksi.
3. SIIRTÄÄ vuokrasopimukseen koskematta tukioikeuksien omistus maanomistajalle 
ja jättää hallinta vuokralaiselle, jos maanomistaja on viljelijä eli maanomistajalla on 
tilatukikelpoista maatalousmaata siirtohetkellä hallinnassaan, esim. perunamaata.  

Veikolta terveisiä!
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LÄHIRUOKALÄHIRUOKA

NÄE HYVÄ LÄHELLÄSI

L ähellä tuotettu ruoka on tuoretta. Jälji-
tettävyys on lähiruoan valtti. Kun tuot-
teen alkuperä tiedetään, tunnetaan 

myös valmistusolosuhteet. Kuljetus- ja säily-
tysajan ollessa lyhyt ei tarvita myöskään li-
säaineita. Siksi ruoan laatu on korkea. Ym-
päristöä ei myöskään kuormiteta turhaan.

Maa- ja kotitalousnaisten Näe hyvä lähelläsi 
-lähiruokapäiviä toteutin eri puolilla Etelä-Poh-
janmaan maakuntaa seitsemällä paikkakunnalla.

Lähiruokapäivillä huomasi konkreettisesti, mi-
ten kuluttajat arvostavat ja myös haluavat lähiruo-
kaa yhä enemmän. Sen löytäminen ja ostaminen 
on kuitenkin edelleen vähintään haastavaa.  Näe 
hyvä lähelläsi -päivien aikana halukkaat saivat 
myös vastata kyselyyn lähiruoasta.

MITÄ LÄHIRUOKA MINULLE MERKITSEE -kysymyk-
sen kohdalla eniten vastauksia tuli odotetusti 
kohtaan, että sen tulee olla lähialueella tuotettua. 
Toiseksi tärkein kriteeri oli, että se on suomalaisis-
ta raaka-aineista Suomessa valmistettua. Kolman-
neksi nousi, ehkä yllättävästikin, että lähiruoan 
tulee olla itse kasvatettua. 

SUOSITUINTA LÄHIRUOAN OSTAMINEN  on lähi-
kaupasta. Seuraavaksi suosituimpia tapoja hank-
kia lähiruokaa olivat suoraan tuottajalta, torilta 

tai marketista. Erikoismyymälöitä ja ruokapiirejä 
hyödynsivät maakunnassa vain harvat.

TÄRKEIN SYY OSTAA LÄHIRUOKAA oli tuoreus. Toi-
seksi tärkein kriteeri oli, että ruoan tulee maistua 
hyvältä. Myös lähiruoan puhtaus ja lisäaineetto-
muus arvostettiin korkealle. Monet pitivät tär-
keänä myös sitä, että lähiruoan suosiminen tukee 
alueen työllisyyttä ja pientuottajia sekä parantaa 
maaseudun elinvoimaisuutta. Hieman yllättäen 
ekologisuus, tuotteiden jäljitettävyys ja kotieläin-
ten hyvinvoinnin turvaaminen jäivät tärkeyslistan 
häntäpäähän.  

Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten lä-
hiruokakiertueella kyselyyn vastasi viitisensataa 
henkilöä. 

Lähiruoalla tarkoitetaan paikallisruokaa, joka edistää oman  
alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria ja on  
tuotettu oman alueen raaka-aineista.

ITSE KASVATETTU RUOKA on lähiruokaa parhaimmillaan. 
A itojamakuja.fi -sivusto on helppo tapa 

tutustua lähialueen elintarvikeyrityk-
siin. Sivusto auttaa myös matkailijaa 

löytämään paikallista ruokaa ja uusia mielen-
kiintoisia käyntikohteita. 

Aitojamakuja.fi -sivustolta löytyy tällä het-
kellä noin 1900 yrityksen tiedot. Yrityksiä 
voi hakea tuoteryhmittäin ja maakunnan tai 
kunnan alueelta. Sieltä on löydettävissä myös 
ostopaikkoja, kuten tilamyyntejä ja lähi- ja luo-
muruokamyymälöitä. Karttahaun avulla konk-
retisoituu, miten lähellä yritys sijaitsee. 

Aitojamakuja.fi -sivusto on ollut olemassa 
vuodesta 2008 lähtien ja sen tavoitteena on 
auttaa niin kuluttajia kuin ammattilaisia löy-
tämään paikallisia yrityksiä. Monia pienempiä 
yrityksiä on haastavaa löytää ilman tällaista ko-
koavaa palvelua, jos ei tiedä yrityksen tarkkaa 
nimeä vaan haluaisi etsiä yrityksiä esim. tie-
tystä tuoteryhmästä. Tämä on myös yrityksel-
le helppo tapa saada nettinäkyvyyttä, jos omia 
sivuja ei vielä ole.  

Yritykset voivat liittyä sivustolle edelleen 
esim. www.aitojamakuja.fi > liity mukaan -lin-
kin kautta. Sivustolla näkyminen on yrityksille 
maksutonta. 

Lisätietoja: 
www.aitojamakuja.fi, 
www.facebook.com/aitojama-
kuja.fi, m.aitojamakuja.fi
 
Päivi Töyli, projektipäällikkö
p. 040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi
Aitoja makuja II -hanke,  
Turun yliopiston Brahea-keskus

Aitojamakuja.fi -sivustoa ylläpitää Aitoja ma-
kuja II -hanke (2012–2014). Hanke toteuttaa 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
maa ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus val-
takunnallisena hankkeena. 

VALTAKUNNALLISELLA  
AITOJAMAKUJA.FI  
-SIVUSTOLLA ESITTÄYTYVÄT 
PAIKALLISET YRITYKSET

ANNA-LIISA SAARI 

asiantuntija
ruoka, kotitalous 

Maa- ja kotitalousnaiset
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T ärkein syy on, ettei lähiruo-
kaa löydetä. Kauppa helpot-
taa kuluttajan valintaa kerto-

malla erikoistuotteista hintalapuissa 
ja hyllynreunaetiketeissä. Lähiruoan 
osalta merkintä voi olla esimerkiksi 
”paikallinen tuote” tai ”lähellä val-
mistettu”. Kuluttaja voi kysyä lähiruo-
katuotteita kaupan henkilökunnalta, 

Enemmistö kuluttajista kertoo kyselyissä, että haluaa suosia lähellä tuotettuja 
ja valmistettuja tuotteita, mutta kulutustilastot kertovat toista.

HYVÄÄ SUOMESTA -MERKKI lanseerattiin vuon-
na 1993, jotta kuluttajan olisi helppoa löytää 
suomalaiset tuotteet kasvavan ulkomaisen 
tarjonnan joukosta. Merkillä varauduttiin siis 
elintarvikkeiden rajasuojan poistumiseen EU-
jäsenyyden myötä. 

HYVÄÄ SUOMESTA -ELINTARVIKE ON VALMISTET-

TU Suomessa suomalaisista raaka-aineista. Tuotteen liha, kala, kananmu-
na ja maito ovat sataprosenttisesti suomalaisia. Kun kaikki lopputuot-
teeseen käytetyt raaka-aineet lasketaan yhteen, on suomalaisuusasteen 
oltava vähintään 75 %. 

TUTKIMUSTEN MUKAAN MERKIN TUNTEE 93 % SUOMALAISISTA  ja sitä 
käyttäviä yrityksiä on tällä hetkellä 240.  Arvostetuimmat brändit  -tut-
kimuksessa Hyvää Suomesta -merkki oli vuonna 2013 Suomen kuuden-
neksi arvostetuin tuotemerkki.

AVAINLIPPU on rekisteröity yhteisömerkki, joka kertoo esi-
merkiksi pakkauksen kyljessä tai nettisivuille liitettynä, että 
tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa. Merkki 
on luotu jo vuonna 1965, mutta se alkoi yleistyä 1970-luvun 
puolivälistä alkaen. Merkin tuntee yli 90 % suomalaisista. 
Avainlipun voi löytää sellaisesta elintarvikkeesta, jonka pää-

raaka-ainetta ei ole Suomesta saatavilla, mutta joka on valmistettu täällä, 
kuten esimerkiksi sinappi. Merkin käyttöoikeuksia valvoo Suomalaisen 
työn liitto. Niin ikään 20-vuotias MAAKUNTIEN PARHAAT 

on valtakunnallinen pienyritysten laatumerkki. 
ProAgria Keskusten Liitto myöntää sen hake-
muksesta osaaville elintarvike-, käsityö- ja maa-
seutumatkailuyrittäjille. 

MERKKI VOIDAAN MYÖNTÄÄ YRITYKSELLE, jolla on hyväksytty laatujärjestel-
mä, joka arvioidaan vähintään joka kolmas vuosi. Auditointi, jonka tekee 
ulkopuolinen arvioitsija, suoritetaan Maakuntien Parhaat -sääntöjä ja ISO 
9001/2000 -standardia tai laatupalkintokriteereitä vastaan. Maakuntien 
Parhaat -yrityksellä on korkea kotimaisuusaste: vähintään 80 % tuotteen 
omakustannusarvosta (työ ja raaka-aine) ja 100 % elintarvikkeiden ja pal-
veluyritysten aterioiden pääraaka-aineista on oltava suomalaisia. Asian-
tuntijaraati arvioi palvelun tai tuotteen ja lisäksi edellytetään, että niin 
tuotantotapa kuin tuotannon määräkin ovat yritysmäisiä.

LÄHELLÄ TUOTETUN KOROSTAMISEKSI ”Bäst i landskapet” – teksti voidaan 
korvata maakunnan nimellä, esimerkiksi Maakuntien Parhaat Etelä-Poh-
janmaa. Viimeisin tämän merkin ansainnut oman maakunnan tuote on 
Kauhajoen laatuleipureiden leipoma naurisleipä.  

SIRKKALEHTIMERKKI on alkuperä- ja laatumerkki, joka 
kertoo puutarhatuotteiden - vihannesten, marjojen, he-
delmien, kukkien sekä taimistotuotteiden - ja ruokape-
runan suomalaisuudesta. Merkkiä ylläpitää Kotimaiset 
kasvikset ry.

NINA ALKAVA 

asiantuntija
Häppeninki-hanke

ASTA ASUNMAA 

erityisasiantuntija
ruoka, kotitalous

Halaamme puuta – arvostamme metsää.
Tule mukaan tekemään puun halauksen 
Suomen ennätys!

ja myös netissä (kuten Aitoja makuja 
-sivusto) on paljon tietoa saatavilla. 
Paikallisella ProAgrialla ja Maa- ja 
kotitalousnaisilla on niin ikään tietoa 
lähiruoan tuottajista ja valmistajista. 

Kotimaisuus on hyvä lähtökohta 
elintarvikkeen valitsemiselle. Oheis-
ten esimerkkien lisäksi ruokatuotteita 
merkitään muun muassa tuotantotavan 

(kuten luomu) ja terveellisyyden (ku-
ten sydänmerkki) mukaan. Myös alu-
eilla ja valmistajilla on käytössä omia 
merkkejä. Lähiruoka ostetaan tulevai-
suudessakin pääosin vähittäiskaupas-
ta, mutta verkkokaupan yleistyessä ja 
toimitus- ja toimintatapojen edelleen 
kehittyessä myynti suoraan tuottajal-
ta kuluttajalle yleistyy. Esimerkiksi 

Vaasassa ja Pietarsaaressa on päässyt 
jo hyvään vauhtiin REKO-malli, jossa 
tuottajat ja kuluttajat sopivat tuotteis-
ta, niiden hinnoista ja toimituspaikas-
ta sekä ajasta kirjallisesti etukäteen. 
REKO-mallin valttina on molemmin-
puolinen sitoumus määräajaksi sekä 
tuottajan ja kuluttajan kohtaaminen 
kasvotusten. 

Tavoitteena on, että tuhannet ihmiset halaavat puuta saman-
aikaisesti. Halausennätys tehdään Impin päivänä 11.6.2014 
klo 20.

Impin päivä on Maa- ja kotitalousnaisten perinteinen kuntoilu-
päivä. Tänä vuonna päivää tai iltaa voi viettää Metsästä voimaa 
-kampanjan merkeissä liikkumalla metsässä.

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTA :  
www.maajakotitalousnaiset.fi/metsastavoimaa 

LÄHIRUOKAKYSELYN TULOKSET: 

WWW.ETELAPOHJANMAA. 

MAAJAKOTITALOUSNAISET.FI
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Yhteystiedot

JOHTO JA TUKIPALVELUT
Haapala Hannu, toimitusjohtaja .......................................................  043 825 2805 
Lenkkeri-Tamminen Miia, tiedottaja 1.5. alkaen ............................  0400 159 118
Viitala Kaisa, tiedottajan sijainen .................................................  040 680 3418
Perälä Tuula, toimistosihteeri, ilmoittautuminen ja tuotetilaukset ....  040 706 3386
Öhage Marita, hankepäällikkö  ..........................................................  040 689 1060
Iivari Elina, viestintä- ja markkinointiassistentti, hankkeet .................  0400 872 528
Honkola Tuttu, talouspäällikkö .........................................................  040 847 4096
Huovila Kaarina, asiantuntija, taloushallinto, palkanlaskenta .........  050 378 1793
Hytönen Leena, asiantuntija, taloushallinto, laskutus ........................... 043 824 7779
Kiikka Saija, asiantuntija, taloushallinto, ostoreskontra .....................  043 824 7970
Lemettinen Maija, toimistosihteeri ...................................................  043 824 7780
Putula Hannu, IT-asiantuntija ...........................................................  040 510 5965

PROAGRIA KASVI, SIKA - JA SIIPIKARJATILAT
Honkala Henri, palvelupäällikkö  ......................................................  040 827 7100

VILJATILAT
   Leppä Jouni, asiantuntija, kasvintuotanto .......................................  0400 361 250
   Luikku Niko, asiantuntija, kasvintuotanto ......................................  0400 297 245
   Luokkakallio Jari, asiantuntija, luomukasvintuotanto, energia  .....  0400 297 235
   Mäkinen Jari, asiantuntija, kasvintuotanto .....................................  040 510 2795
   Tuomela Toni asiantuntija, kasvintuotanto .....................................  040 686 0559
   Tuomisto Pekka, erityisasiantuntija, kasvinsuojelu, kasvintuotanto ... 0400 891 889
   Vihlman Katariina, asiantuntija, kasvintuotanto  ........................  040 582 6775
   Vihonen Erkki, asiantuntija, luomukasvintuotanto ........................  040 678 7689

SIKA - JA SIIPIKARJATILAT
   Ala-Luukko Kaija, asiantuntija, talous-, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat  ..  040 832 3521
   Mäenpää Mika, asiantuntija, talous-, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat ........  040 528 7922
   Mäkelä Juha, asiantuntija, kasvintuotanto ......................................  0400 267 535
   Perälä Marja-Leena, asiantuntija, kasvintuotanto ........................  0400 166 200
   Sippola Johanna, asiantuntija, sikatalous ......................................  0400 264 448
   Toppari Juha-Matti, nuorempi asiantuntija ...................................  043 825 2806

PERUNA - JA MARJATILAT
  .Kraatari Mikko, asiantuntija, kasvintuotanto .................................  040 137 3599
   Luoma Markus, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna ....................  0400 180 071
   Raatikainen Arja, erityisasiantuntija, marjantuotanto..................  050 377 9530 
   Rahko Juhani, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna .......................  043 825 0103 
  

PROAGRIA MAITO -, LIHANAUTA - JA LAMMASTILAT
Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen .................. 0400 168 489

MAITOTILAT, TOIMIALUE KOKO MAAKUNTA
   Anttila Anne, asiantuntija, ruokinta, maitotilat .............................  043 825 0522    
   Leskinen Ulla-Maija, erityisasiantuntija, luomu, kotiaeläintuotanto .  040 504 5591
   Mäntyharju Johanna, erikoisasiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat
     ............................................................................................................  040 512 1901
   Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat ....................  043 824 8030
   Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat ...............  0400 160 041
   Sillanpää Satu, asiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat .........  040 672 4567 
   Soisalo Tiina, asiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat ............  040 502 5590
   Vallinhovi Sari, erityisasiantuntija, kasvintuotanto, nurmi ............  0400 764 217

ITÄINEN MAITO (JÄRVISEUTU, KUUSIOKUNNAT)
   Hongisto Saila, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat .............  0400 497 516
   Ilomäki Merja, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ..............  040 570 7900 
   Jokiaho Sari, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ..................  040 674 3175 
   Kivisaari Hannu, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi ...................  0400 798 580
   Niemi Janne, asiantuntija, tilipalvelut, talousm kasvintuotanto ......  0400 422 765

ETELÄINEN MAITO (SUUPOHJA, JALASJÄRVI, KURIKKA, ILMAJOKI )
   Kananoja Arja, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi .......................  040 507 0475
   Kivistö Marketta, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat .........  0400 163 318
   Kujala Arja, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ....................  040 759 8618
   Lämpsä Jarmo, tasiantuntija, talous, maitotilat ..............................  040 126 3481
   Mattila-Löppönen Kirsi, asiantuntija, kotieläinetuotanto, maitotilat 040 594 5745
   Yli-Rahnasto Auli, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat . .....  040 526 2467

POHJOINEN MAITO (KAUHAVA, KYRÖNMAA, LAPUA, SEINÄJOKI )
    Jääskeläinen Marita, asiantuntija, kotieläin-, nurmituotanto, maitotilat 
    .................................................................................................  043 825 4860 
   Lampen Tiina, nuorempi asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  043 825 2408 
   Minni Marianne, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ..........  040 528 4582
   Niskanen Markku, erityisasiantuntija, nurmituotanto ..................  043 825 0525
   Onkamo-Hill Teija, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ......  040 481 3818
   Pietilä Mirva, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat   ...............  043 825 0524
   Sillanpää Sami, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  ....................  040 521 2930
   Torkko Juhani, asiantuntija, talous, maitotilat  ...............................  0400 589 569

LIHANAUTA -, LAMMAS - JA HEVOSTILAT
   Hakomäki Sini, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto .................  043 825 0526
   Korpivaara Nanne, asiantuntija, hevostalous................................  040 161 2552   
   Kraatari Vuokko, asiantuntija, emolehmä- ja lihanautatuotanto ....  040 169 6557
   Tanner-Koopmans Urpu asiantuntija, lihanauta- ja emolehmätuotanto
    ............................................................................................................................. 040 184 8166
   Viitasalo Marjut, asiantuntija, talous, nauta- ja lammastilat ........... 040 353 0227
   
PROAGRIA RAKENNUS -, SALAOJA -JA MITTAUSPALVELUT
   Korpela Timo, palvelupäällikkö ......................................................  040 596 4032
   Alhainen Juho, nuorempi asiantuntija, rakentaminen ....................  043 825 0530
   Korpi Risto, nuorempi asiantuntija, arkkitehtuuri, rakentaminen ....  043  825 2808
   Suomela Markku, asiantuntija, rakentaminen  .............................  040 524 5913
   Tiinanen Elina, asiantuntija, rakentaminen, Keski-Pohjanmaa  .....  040 560 9038                                     
   Keltto Markku, asiantuntija, salaojitus ...........................................  040 730 9820
   Laakso Juha, asiantuntija, mittaus, salaojitus .................................  040 526 4930
   Niemelä Harri, asiantuntija, mittaus, salaojitus .............................  040 544 4510
   Orrenmaa Erkki, asiantuntija, salaojitus  ......................................  0400 367 127
   Pirttimäki Heimo, asiantuntija, mittaus, salaojitus .......................  0400 367 212
   Hakala Ville, asiantuntija, energia ..................................................  040 673 4707
   Väisänen Seppo, nuorempi asiantuntija, vesitalous .......................  043 825 2810

PROAGRIA SPV-, TILI -  JA YRITYSPALVELUT
   Pajula Timo, palvelupäällikkö ......................................................... 040 503 2650
   Kangas Unto, erityisasiantuntija, omistusvaihdokset ...................... 040 766 7598
   Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, omistajan vaihdokset, verotus

    .................................................................................................040 127 2420   
   Lampinen Samuli, asiantuntija, omistajanvaihdokset, kiinteistöarvioinnit

    ............................................................................................................. 040 526 0147
   Kallioniemi Kari, erityisasiantuntija, yrityspalvelut ...................... 0400 267 384
   Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut, kauhava ................................ 040 139 5597            
   Hytönen Leena, asiantuntija, taloushallinto, EVL asiakkaat, tilipalvelut Alajärvi
    ............................................................................................................. 040 584 7559
   Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki ...... 040 848 7759
   Kuusela-Opas Katja, asiantuntija, tilipalvelut, Seinäjoki ............... 043 825 4851
   Niemi Janne, asiantuntija, talous, tilipalvelut, Alajärvi ................... 0400 422 765 
   Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, tilipalvelut Seinäjoki
    ............................................................................................................. 040 580 2258

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
   Välisalo Terhi, toiminnanjohtaja .................................................... 0400 463 129
   Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous ..................... 040 592 9226
   Saari Anna-Liisa, asiantuntija, ruoka, kotitalous ........................... 0400 993 226
   Asunmaa Riikka, maisemasuunnittelija ........................................ 040 534 9337
   Turpeinen Marika, maisemasuunnittelija ..................................... 043 825 9337
   Alkava Nina, asiantuntija, Happeninki-hanke ................................. 040 673 9747     
 
TRAHTEERI
   Elinkeinotalon lounas- ja tilausravintola,  
   www.trahteeri.net ................................................................  043 824 8510  
           

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN  PALVELUPISTEET MAAKUNNASSA :
Seinäjoki, Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)
Alajärvi, Kauppakatu 26
Kauhava, Kauppatie 109 (Yrittäjäopisto)
Suupohja, Teknologiapuisto 1, Kauhajoki
Tuuri, Tuurintie 2 (Avoinna sop. mukaan)

www.proagria.fi/epLaidunkausi lähestyy – hiehotkin laitumelle

P äästä nuoriso kesäk-
si ulos, mutta älä 
unohda niitä sinne. 
Laidunnus edistää 

hiehojen hyvinvointia ja hel-
pottaa navettatöitä kesällä, 
mutta eläinten ruokinnasta ja 
tarkkailusta ei kannata tinkiä 
kesälläkään, sillä kasvavat 
hiehot tarvitsevat energiaa. 
Maittava viljelty laidun täyt-
tää yli puolivuotiaan naudan 
tarpeet kivennäisiä lukuun 
ottamatta, mutta ruohon van-
hetessa tai vähetessä hiehot 

tarvitsevat lisäenergiaa ja -val-
kuaista. Varmista, että tarjolla 
on vapaasti hyvälaatuista vet-
tä. Helteisinä päivinä myös 
kivennäisten tarve lisääntyy.

MIETI ENNEN LAIDUNTAMISTA, 

mitkä eläimet tulevat siemen-
nysikään laidunkaudella ja 
miten siemennys toteutetaan. 
Laiduntaneen eläimen lihas-
kunto on hyvä, mikä helpottaa 
poikimista. Laidun on myös 
hyvä alusta kehittyville sorkil-
le. Tervemenoa laitumelle!

LAIDUNKAUSI Tervemenoa laitumelle!




