
 
 

   
 
 

Ravinnerenki-hankkeen (10348) toimintaraportti 1.1.2017 

- 31.6.2017 

1. Osatoteuttaja 

 ProAgria Pohjois-Karjala  
PL 5, 80101 Joensuu 
 

2. Raportti 

2.1 Hankkeen toteutus   

 Raportointijaksolla järjestettiin kaksi info tilaisuutta sekä hoidettiin 

havaintomaatilatoimintaa. 

Päivi Jokinen kävi tammikuussa talvivesiseminaarissa Lahdessa kertomassa Ravinnerenki 

hankkeen järviruokokokeesta. Seminaari keskittyi vesistöjen hoitoon ja järviruon poisto oli 

yksi tärkeä teema seminaarissa. Päivi kirjoitti teemasta myös blogikirjoituksen hankkeen 

nettisivuille: Yhteistyötä ja pieniä askelia vesistön kunnostamiseen (Julkaistu 1.2.2017). 

Hankkeessa järjestettiin info tilaisuus Joensuussa 22.2.2017 Rahaa ravinteiden 

kierrätykseen, jossa kerrottiin eri rahoitusmahdollisuuksista liittyen ravinteiden 

kierrätykseen ja vesistöjen hoitoon. Paikalla oli 18 henkilöä 

Maaliskuussa 29.3.2017 järjestettiin Kiteellä ”Ravinnehuoltopäivä-vaihtoehtoiset lannoite- 

ja maanparannusaineet” päivä. Tilaisuudessa Kaisa Matilainen kertoi hankkeen 

järviruokokokeesta. Ecolan:in Mikko Räisänen kertoi heidän lihaluujauhe tuotteista ja 

Soilfoodilta Juuso Joona kertoi maan kasvukunnon korjaamisesta. Paikallisen 

biokaasulaitoksen Biokympin edustaja kertoi heidän mädätelannoitteistaan ja tuhkan 

käytöstä kertoi Terho Hukka. Viljelijäpuheenvuoron piti Tero Tolvanen. Paikalla oli 17 

henkilöä. Kaisa Matilainen kirjoitti lehtijutun päivästä ProAgria Itä-Suomi lehteen.  

Keväällä pidettiin hankkeen toimijoiden sisäisiä palavereita ja ryhdyttiin jo 

suunnittelemaan loppukesän tapahtumia mm. säätösalaojitus näytöstä ja osallistumista 

Kynnön SM-kisoihin. Myös havaintomaatilatoimintaa suunniteltiin. Ely kutsui Päivi 

Jokisen ja Kaisa Matilaisen yhteistyöpalaveriin liittyen vesistöjen 

kunnostustoimenpiteisiin. Päivi Jokinen kävi ELY:n järjestämässä palaverissa liittyen 

Kuoringan valuma-aluekunnostukseen. 

Ravinteiden oton biologia ja varastokalium koe aloitettiin Polvijärvellä Kai Sarrokuntaan 

tilalla. Tilalla käytiin tekemässä havaintoja kesäkuussa kaksi kertaa. Toisella kerralla 

punnittiin ajoneuvova´alla säilörehun satotasoja. Järviruokokokokeessa otettiin näytteet 

Jari Ruuskasen tilalta. Rääkkylässä Tero Tolvanen perusti uuden kokeen 

maanparannekasveista. Hän kylvi tiivistyneelle pellolle nurmisiemenseoksen kanssa 

valkomesikkää. Varsinaiset havainnot tehdään kesällä 2018. 
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Aikataulu 

Raportointijaksolla hankkeen toiminta meni suunnitelman mukaisesti 

Resurssit ja toteutuksen organisaatio 

Raportointijaksolla 1.1.2017-31.6.2017 Pohjois-Karjalassa toteutui 3,35 htkk. Hankkeessa 

työskenteli osa-aikaisena kasvintuotannon asiantuntijat Kaisa Matilainen ja Henna 

Hyttinen, luomuasiantuntijat Tero Tolvanen ja Pasi Hartikainen, maisema- ja 

ympäristöasiantuntija Päivi Jokinen, hanketyöntekijä Tiina Polo sekä projektisihteeri Kirsi 

Peuhkurinen. Lisäksi hankkeessa on käytetty atk-tuen, viestintävastaavan ja 

palvelupäällikön työaikaa. 

Kustannukset ja rahoitus 

Raportointikauden ProAgria Pohjois-Karjalan kulut hankkeelle näkyvät 

maksuhakemuksella. 

Toteutusoletukset ja riskit 

Riskit liittyvät demo tilaisuuksissa säätilaan esim. suunniteltuja nelikopteri lennätyksiä ei 

voi tehdä sateella. 

2.2 Yhteistyökumppanit  

Yhteistyötä on tehty ProAgria Pohjois-Karjalan Maidolla nousuun-, Tiedolla Tuloksiin ja 

Kasvua Pellosta hankkeiden kanssa. Lisäksi on tehty yhteistyötä ProHöytiäisen kanssa.  

Yhteistyöverkostoon kuuluu ELY:n ja kuntien viranomaiset, MTK Pohjois-Karjala sekä 

alueen maaseutuyrittäjät.  

Yhteistyötä haetaan mm. LIFE-hankkeen (Puruvesi) kanssa. 

3.Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Hanketta jatketaan suunnitelman mukaisesti.  

Allekirjoitukset ja päiväys 

 

Liperissä 11.9.2017   Kaisa Matilainen   

LIITTEET 

- osatoteuttajan info- ja demotilaisuudet, julkaisut excel-koosteena 

- tilaisuuksien ohjelmat ja osallistujalistat (kopio riittää) 

- kopiot maksetuista ilmoituksista 

- kopiot julkaisuista ja medialeikkeet (esim. lehtiartikkelit) 

 

 

http://www.luke.fi/

