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PÄÄKIRJOITUS  

Voihan navetan suunnittelu!

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

arvitaan uskomaton määrä tietoa, jotta navetan suunnittelu eteni-
si jouhevasti. Maan päällisiä osia on helppo suunnitella, kun ensin 
on selvitetty pohjan rakenne. Pohjatutkimus voi tuoda yllätyksiä ja 

lisäkustannuksia. Rakennesuunnittelun avulla saa selville järkevät vaihtoeh-
dot runkorakenteelle ja näin päästään taas palan matkaa eteenpäin. Lisäksi 
kaikki toiminnallisen rakenteen suunnitelmat, sähkösuunnitelmat, putki-
töiden suunnitelmat, vaihtoehdot kattorakenteille, kilpailutukset ja monet 
muut saavat lehmänlypsäjän pään pyörälle. Miksi ei vain ole tehty yhtä mal-
lia, jonka olisi sovelluttava kaikille?

Maidontuottajan päätyö on tuottaa maitoa ja tehdä se mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. Ainakaan meillä ei ole riittävästi osaamista, useasta 
tilamme rakennusprojektista huolimatta, nykyisen kaltaisten tuotantora-
kennusten suunnitteluun ja rakentamisen johtamiseen.  Ainut tietämys tun-
tuu olevan, että ” me tykkäämme leveästä ruokintapöydästä, verhoseinistä, 
hiekkaparsista ja vanhasta robotista”. Sitä emme tiedä onko ajatuksemme 
toteuttamiskelpoinen kokonaisuus huomioon ottaen.

Teimme jo varhaisessa investoinnin suunnitteluvaiheessa päätöksen, että 
keskitymme rakentamisaikana pitämään tuotannon navetassamme niin hy-
vänä kuin vain osaamme. Tämä tarkoittaa sitä, että aikamme kuluu navet-
tatöillä, peltotöissä ja tilan johtamisessa, eikä sitä juuri muuhun jää. Noista 

töistä meillä on kuitenkin jo enemmän kokemusta kuin rakentamisesta ja 
rakentamisen johtamisesta.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan investoivan tilan tukitiimi on verraton apu 
investointia suunnittelevalle. Siinä saadaan tilan kannalta kaikki tärkeät ta-
hot yhteen ideoimaan tilalla tapahtuvaa muutosta. Tässäkin pätee vanha 
totuus: useampi silmäpari näkee paremmin. Ainakin sen olemme tähän 
mennessä oppineet, jotta ei kannata rynnätä tekemään ensin kauppoja 
runkorakenteista, kattovärkeistä tai kalusteista, sillä umpimähkään tehdyt 
valinnat voivat osoittautua melkoisen kalliiksi ja joskus jopa vaikeiksi sovit-
taa toimivaan kokonaisuuteen. Toimiva tiimi tarvitsee jämäkkää johtamis-
ta, jotta asiat etenevät aikataulussa. 

Helpottavaa oman investointimme toteutuksen kannalta oli tieto, että 
saatavissa on myös pääsuunnittelijapalvelua ProAgrian taholta. Riippu-
mattoman, tilan etua katsovan ja pitkäaikaista yhteistyötä tekevän tahon 
mukana olo tuo varmuutta asioiden hoitoon. Voi siis luottavaisin mielin 
antaa ammattilaisen tehtäväksi sen, mitä ei itse osaa, eikä tarvitsekaan 
osata.

Suuntaamme siis luottavaisin mieliin uuteen vuoteen ja uuteen kevää-
seen. Toivotankin kaikille antoisaa uutta vuotta! 

 Pääkirjoitus, Merja Keisala

PARI SANAA KANNESTASISÄLLYSLUETTELO

Esa Knuuttila halusi broileri- ja 
sikatilalleen vaivattoman ja var-
matoimisen lämpökeskuksen. 
Sen hänelle suunnitteli ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan rakennussuun-
nittelija Markku Suominen. Läm-
pökeskuksen uusinta tekniikkaa 
edustaa liikkuva-arinakattila. 
Lämpökeskus on nyt ollut vuo-
den verran käytössä ja kokemuk-
set ovat olleet pääosin myönteisiä.  
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T ervehdys kaikille! Tapaan monesti esitellä itseni 
lypsäväksi luokanopettajaksi Luopajärveltä. Tun-
nustan kuitenkin jättäneeni luokanopettajan työni 

jo vuonna 2005.  Päätös oli tehtävä, sillä töitä tilalla alkoi 
olla karjamäärän kasvun myötä enemmän kuin riittävästi.  
Ne kauan kaivatut lapset olivat toinen vahva syy jäädä ko-
tiin töihin. Sain perustella valintaani todella monta kertaa. 
Jättää nyt varma eläkevirka ja hyvät kesälomat. Monelta 
kantilta pohdittu päätös on ollut minulle se ainoa ja oikea, 
päivääkään en ole ammatinvalintaani katunut. Olen maa-
talousyrittäjä/maidontuottaja ja ylpeä ammatistani.
 
 Tätä työtä monipuolisempaa ammattia saa hakea.  Saat 
lypsää, syöttää, juottaa, pestä, korjata, siementää, toimia 
kätilönä, kirjata, lääkitä, jne. Ja sitten kun muistat vielä 
ilmoittaa kaiken tekemäsi kaikille sitä tietoa halajaville 
ja mieluiten saman asian useampaan eri paikkaan.  Työtä 
on ilman näitä raporttien laatimistakin meillä kaikilla tar-
peeksi. Pitäisi riittää, että lähetän tiedot yhteen instanssiin, 
josta se kaikille muille asianosaisille on saatavilla. Työhuo-
neen hyllyt pursuavat kaikesta säilytettävästä materiaalista 
ja lisää tulee postilaatikon täydeltä. Pöydälläni oli eräitten 
perhejuhlien aikana pieni reikäommel-liina. Vanhemman 
polven juhlavieras kyseli, olenko itse sen tehnyt. Totesin, 
että ostotavaraa on. Alkoivat kertomukset siitä, miten hän 
ja muut ikäisensä olivat liinoja ja muita käsitöitä tehneet 
ahkerasti töitten lomassa. Toivotin heidät tervetulleiksi 
katsomaan työhuonettamme. Siellä, mapeissa ja kovale-
vyllä, ovat minun käsityöni. Onneksi jokainen saa harras-
tuksensa valita ilman perusteluja kyläläisille. Liikunta on 
henkireikänä minulle, käsityöt taas monelle muulle.

Tämän työn suolana ovat olleet vierailijat tilallamme. 
Päällimmäisenä ovat mieleen jääneet lapsiryhmien vierai-
lut. Olemme parina viime vuotena toimineet MTK:n kum-
mimaatilana ja kummina Seinäjoen Niemistön koululle.  
Lapset ovat päässeet konkreettisesti näkemään mistä maito 
tulee ja totta kai maistamaan suoraan tankista otettua kyl-
mää hyvää maitoa. Traktorin kyytiin pääseminen on ollut 
monelle kohokohta. Moni opettajista on pistetty traktorin 
puikkoihin heidän tunnustettuaan, etteivät ole ikinä sillä 
ajaneet. Sen verran voin palata vanhan ammatin pariin, 
että olen ilmoittanut tutuille opettajille olevani aina valmis 
pitämään oppitunnin lehmästä, jos joku tuntee apua siinä 
kaipaavansa.

Kävin tuossa läpi meidän karjassa vuoden aikana tapah-
tuneita poikimisia.  Lehmiä poiki 87 kpl ja niistä yhdek-
sälle syntyi kaksoset. Joku voi miettiä, ”Wau, vähäkö tuloo 
helpolla paljo vasikoota samalla vaivalla!”. Minä olen ko-
vasti päinvastaisella kannalla.  Kaamea rasitus lehmälle ja 
toipuminen kestää huomattavasti pitempään. Eläinlääkä-
rimme mielestä syynä suureen kaksosten määrään voisi 
olla hyvätuottoisten lehmien taipumus tuottaa myös paljon 
munasoluja. Toisaalta taas kuuluu, että stressi voi aiheuttaa 
paljon kaksostiineyksiä. Sitä en kyllä allekirjoita, että meil-
lä lehmät olisivat stressaantuneita. Yksi syyllinen voi kyllä 
olla Jalasjärven kraanavesi. Kuntaan on syntynyt vuonna 
2010 tiettävästi myös kuudet ihmiskaksoset, joista peräti 
kolmet Luopajärven koulupiiriin. Haluaisinpa tietää, onko 
vastaavaa tilannetta muilla kyläkouluilla ollut koskaan. 
Kolmet kaksoset samalla luokalla!

Maitoisaa vuotta 2011 ja pitäkää kaikki huolta itsenne ja 
läheistenne jaksamisesta!  

PUHEENVUORO   

Yritys hyvä 10

ProAgria avasi 
palvelupisteen Suupohjassa

Sinustako öljypohatta?

PUHEENVUORO

Kolumni, Liisa Vuorela

P roAgria Etelä-Pohjan-
maa avasi uuden pal-
velupisteen Kauhajo-

ella. Sen myötä viljelijöiden 
ja maaseutuyrittäjien asian-
tuntijapalvelut Suupohjassa 
paranevat entisestään.

Palvelupisteestä löytyy 
asiantuntevaa palvelua kir-
janpitoon, talouslaskelmiin, 
kasvintuotannon ja kotieläin-
tuotannon kysymyksiin kuten 
viljelysuunnitelmiin ja EU-
tukiin liittyen. Kasvintuotan-
to- ja kotieläinagrologit tekevät 
edelleen tilakäyntejä, mutta 
jatkossa heitä voi tavata myös 
tasokkaassa palvelupisteessä, 
jopa useampia samalla käyn-
nillä. Erityisesti ruuhka-aikoi-
na, esimerkiksi EU-tukineu-
vonnassa uusi toimintamalli 

E sittelemme kannatta-
vaa biodieselin tuo-
tantoa sekä maatiloille 

soveltuvia aurinkokeräinrat-
kaisuja SARKA-messuilla. Tu-
le osastollemme tutustumaan 
niihin sekä keskustelemaan 
uusiutuvan energian tuotta-
misesta ja käytöstä maatilalla.

Jos pohdit investointia lä-
hivuosina, kannattaa ehdotto-
masti käydä jututtamassa eri 
alojen asiantuntijoita ProAg-
rian SARKA-messuosastolla. 
Palvelupalettimme ulottuu 
aina maatilan tulevaisuuden 
vaihtoehtojen kartoittamises-
ta tuotannon ylösajoon saak-
ka. Selvitetään tilasi tarpeet ja 
mietitään yhdessä, miten olisi 
järkevintä edetä.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
SARKA-messuilla 
4.−5.2.2011  
Seinäjoki Areenassa 
osastolla A9.  
Tervetuloa poikkeamaan! 

nopeuttaa asiakaspalvelua 
entisestään.

Uutena ProAgria 
Tilipalvelut

Palvelupisteen myötä ProAg-
ria Etelä-Pohjanmaa aloittaa 
uutena toimintana Suupoh-
jassa tilitoimistopalvelut, jotka 
muodostavat palvelupisteen 
ytimen. ProAgria Tilipalvelut 
tarjoaa asiakkailleen ammat-
titaidolla tehdyt maatalous- ja 
yrityskirjanpidot sekä kuukau-
simenettelyyn ja palkkojen 
laskentaan liittyvät palvelut. 
Tilipalveluista palvelupis-
teessä vastaa talousagronomi 
Olavi Kuja-Lipasti. 

Suupohjan palvelupis-
te palvelee maanantaisin ja 

tiistaisin klo 9-15, muina 
aikoina sopimuksen mu-
kaan osoitteessa Puistotie 40 
(Ykköskulma), Kauhajoki. 
Ota yhteyttä ja tule tapaa-
maan asiantuntijoitamme! 

Tiesitkö että ProAgria Etelä-
Pohjanmaalla on palvelupis-
teet myös Alajärvellä (Kaup-
pakatu 26) ja Kauhavalla 
(Kauppatie 109 G). ProAgria 
Tilipalvelut palvelee myös 
näissä pisteissämme.

 
Kysy lisää:  
Alajärvi, p. 040 554 2669 
(Sanna Takala);  
Kauhava, p. 040 139 5597  
(Kaija Autio). 
Suupohja, p. 040 127 2420 
(Olavi Kuja-Lipasti) 

Avajaistunnelmaa. Suupohjan palvelupisteen avajaisissa Kauhajoella riitti vilskettä ja väkeä 
ajoittain tungokseen saakka. Kuva: Auli Yli-Rahnasto 
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HENKILÖUUTISIA

Agronomi Olavi Kuja-Lipasti 
on nimitetty talousagrono-
miksi. Hänen toimenkuvansa 
koostuu verotuksen ja talous-
neuvonnan asiantuntijateh-
tävistä. Kuja-Lipasti aloit-
taa tehtävässään 1.3.2011. 
Hänet tavoittaa numerosta  
040 127 2420 

Agrologi Jarmo Lämpsä on 
aloittanut talousagrologi-
na Eteläisessä maitotiimissä 
toimipisteenään Kauhajoki. 
Hänen tehtäviinsä kuuluvat 
maitotilojen talouden suunnit-
telu-  ja seurantapalvelut sekä 
kasvituotanto- ja veroneu-
vonta.  Lämpsä on aiemmin 
työskennellyt muun muassa 
sukupolvenvaihdos- ja in-
vestointineuvojana ProAgria 
Pohjois-Savossa sekä maati-
lojen sukupolvenvaihdos- ja 
kehittämishankkeessa Suu-
pohjan ja Kyrönmaan alueella.  
Hänet tavoittaa numerosta 040 
126 3481. 

MMM, agronomi Juhani Tork-
ko on aloittanut talousagrono-
mina Pohjoisessa maitotiimis-
sä. Tiimin toiminta alueena on 
Kauhava, Kyrönmaa, Lapua ja 
Seinäjoki. Torkon toimenku-
vaan kuuluu pääasiassa mai-
totilojen talousneuvonta. Hä-
net tavoittaa numerosta 040 
058 9569 sekä sopimuksen 
mukaan ProAgrian Kauhavan 
palvelupisteestä Yrittäjäopis-
ton yhteydessä. 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
uusia kasvoja

Antti Siljamäki

O lavi Kuja-Li-
pasti vaikut-
ti ProAgria 
Etelä-Poh-
j a n m a a n 

hallituksen johdossa vuosina 
2001−2009. Puheenjohtaja 
yllätti pari vuotta sitten lä-
hiympäristönsä ja ProAgrian 
väen laittamalla tilansa myyn-
tiin. Ajatus oli myydä sikatila 
silloin, kun se on ”täydessä 
lyönnissä”. Edessä kun joka 
tapauksessa olisi tilan myyn-
ti ulkopuoliselle, kun omia 
lapsia ei ole. Toimivan tilan 
myynti osoittautui kuitenkin 
vaikeaksi. Siksi tilalla on nyt 
päätetty luopua emakoista ja 
pitää jatkossa lihasikoja. 

Jo tilan myyntipäätöksen 
tehtyään Olavi totesi haluk-
kuutensa tehdä hommia maa-
talouden parissa tulevaisuu-
dessakin. Nyt tämä vaihe alkaa 
omassa maakunnassa tutussa 
organisaatiossa, kun ProAgria 

Isännästä rengiksi
Etelä-Pohjanmaan talousagro-
nomin työt odottavat maalis-
kuun alussa.

Miltä tuntuu siirtyä viljeli-
jästä talousagronomiksi?
— Kyllä tässä on tullut paljon 
pohdittua tilannetta. On tosi 
iso elämänmuutos 23 viljeli-
jävuoden jälkeen siirtyä toi-
mihenkilöksi. Kannustavaksi 
muutoksen tekee kuitenkin 
myönteinen palaute, jota olen 
saanut.

Millä mielellä talousagro-
nomin hommia aloitat?
    Odotan työhaasteita suurel-
la mielenkiinnolla. Maatalous-
han on edelleen ison muutok-
sen kourissa. Osa viljelijöistä 
jatkaa vahvasti tilansa kehit-
tämistä ja osa miettii tulevai-
suutensa rakentamista muulla 
tavalla. Olen tyytyväinen, jos 
pystyn auttamaan viljelijöitä 
näissä pohdinnoissa.

Aloitat Suupohjassa tilipal-
velujen ja verotuksen parissa. 
Miten tämän asian näet?
— Verotus on ollut 

mielenkiintoni kohde vuosi-
kymmenet. Viljelijäurani al-
kupuolella pidin verokursseja 
niin viljelijöille kuin IMO:n 
opiskelijoillekin. Verotushan 
on toisaalta tarkkaa nume-
ronpyöritystä, mutta toisaalta 
siinä on paljon asioita, joihin 
suunnittelulla voi vaikuttaa.

Kirjanpito ja tilinpäätös 
luovat pohjan tilan talouden 
seurannalle ja tulevaisuuden 
suunnittelulle. Oman tilan 
talouden hallintaan kannattaa 
panostaa ja käyttää asiantun-
tijoita apuna. Oma mielen-
kiintoinen asia on palvelujen 
sähköistyminen. Se luo kaiken 
aikaa uusia mahdollisuuksia, 
joita kannattaa maatiloillakin 
hyödyntää.

Olet ollut puheenjohtajana 
”isäntien isäntä”, ja nyt siir-
ryt viljelijöiden hallitseman 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
toimihenkilöksi, ”rengiksi”. 
Miten kuvailet tätä muutosta
— Olen koettanut aina sovit-
taa tekemiseni Niskavuoren 

rengin rooliin: ”Kun Mauri on 
työnsä tehnyt, Mauri saa men-
nä”. ProAgrian puheenjohta-
juus on yksi parhaista asioista, 
mitä elämässäni on tapahtu-
nut, mutta nyt se on siirtynyt 
muiden elämänkokemusten 

joukkoon. Jäljellä olevan 
työurani haluan tehdä mie-
lenkiintoista ja merkittävää 
neuvontatyötä yhtenä asian-
tuntijajoukon jäsenenä maata-
louden parissa. 

Talousagronomiksi. Olavi Kuja-Lipasti palvelee jatkossa suu-
pohjalaisia maatalousyrittäjiä talous- ja veroasioissa.  
Kuva: Jarmo Vainionpää

Olavi Kuja-Lipasti
Agronomi

Jarmo Lämpsä 
Agrologi

Juhani Torkko 
MMM, Agronomi

Etelä-Pohjanmaa

     LANNOITUKSEN
AJANKOHTAISPÄIVÄ
Pe 18.2.2011 klo 9.30-14.45 Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, Seinäjoki

maaseuturahasto

Onnistunut lannoitus on kannattavan viljatuotannon avaintekijä. 
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan lannoituksen eri vaihtoehdoista. 
Samalla saat tietoiskun eri valmistajien lannoitevaihtoehdoista ja heidän 
näkemyksistään lannoitteiden hintakehityksestä.

OHJELMA:

9.00  Kahvi

9.30  Tilaisuuden avaus
 Kasvituotantoagrologi Lasse Rajala, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

9.40 Lannoituksen vaikutus viljelylohkon talouteen 
 Kasvituotantoagrologi Anna-Kaisa Jaakkola, ProAgria E-P

10.00 Kasvinsuojelun ja lannoituksen tasapaino
 Kasvituotantoagrologi Pekka Tuomisto, ProAgria E-P

10.30 Viherlannoitus mukaan lannoitukseen
 Kasvituotantoagrologi Jari Luokkakallio, ProAgria E-P

11.00  Lounas (omakustanteinen)

11.45 Avaimet huippusatoon – Lannoitevalmistajien tuote- 
 esittelyt á 25 min
 A-rehu Oy, Belor Agro Oy, Cemagro Oy

13.00 Kahvi (omakustanteinen)

13.20 Avaimet huippusatoon – Lannoitevalmistajien tuote- 
 esittelyt jatkuu
 Honkajoki Oy, Yara Suomi Oy

14.10 MTK:n lannoitekyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet
 Toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi, MTK Etelä-Pohjanmaa

14.35 Yhteenveto ja päätössanat
 Kasvituotantoagrologi Lasse Rajala, ProAgria E-P

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen tarjoilun 
varaamiseksi ma 10.2.2011 menn. p. 06 4163 400, 
040 706 3386, koulutus.ep@proagria.fi tai 
www.proagria.fi/ep > Tapahtumat. Tervetuloa!

ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Vilja 5000 -hanke
Alueen kunnat
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TUNNUSTUSPALKINNOT

Karjalle 
seleenipitoiset 
lannoitteet.

YaraMila lannoitteet on räätälöity suomalaisen karjatilan tarpeisiin. 
Niissä on oikea ravinnekoostumus ja seleeniä eläinten terveydeksi. 
Hyvä syy valita kotimainen. Lisätietoja www.yara.fi  ja www.farmit.net

Tunnustuspalkintoja 
maaseudun uranuurtajille
Kauhavan Alakylän 
kyläyhdistys ja Pu-
naisen Tuvan Viinitila 
vastaanottivat Etelä-
Pohjanmaan Maan-
viljelysseuran säätiön 
tunnustuspalkinnot 
marraskuussa Sei-
näjoella. Palkinnot 
ansiokkaasta toimin-
nasta eteläpohjalaisen 
maaseudun hyväksi 
myönsi ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan 
hallitus.

K auhavan Alakylän 
kyläyhdistys on jär-
jestänyt kahdesti erit-

täin menestyksellisesti Lasten 
Maatalousnäyttelyn. Kylän 
asukkaat ovat innokkaasti 
osallistuneet tapahtuman to-
teuttamiseen ja Lasten Maa-
talousnäyttely on saanut erin-
omaisen palautteen lapsilta ja 
heidän vanhemmiltaan.

Punaisen Tuvan Viinitila 
Alajärvellä on puolestaan teh-
nyt uraauurtavaa ja ansiokasta 
työtä kotimaisen viininvalmis-
tuksen kehittämisessä sekä 
maakunnallisesti että valta-
kunnallisella tasolla. Punai-
sen Tuvan Viinitila on lisäksi 
suurella menestyksellä nivo-
nut kotimaisen viininvalmis-
tuksen matkailutoimintaan. 

Palkitut. Vasemmalta palkintojen luovuttajat Antti Siljamäki 
ja Merja Keisala, Kauhanvan Alakylän kyläyhdistyksen edus-
tajat Kari Ristaniemi ja Sini Sippola sekä Punaisen Tuvan 
Viinitilan Jussi Keijonen. Kuvat: Henri Honkala

Ministeri.  ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajiston puheen-
johtaja Petri Huttunen ja Maa- ja kotitalousnaisten piirikes-
kuksen toiminnanjohtaja Terhi Välisalo luovuttivat edustajis-
ton syyskokouksen juhlapuhujalle, ministeri Paula Risikolle 
Maa- ja kotitalousnaisten värejä tunnustavan kaulakorun.

Saat e-laskun suoraan verkkopankkiisi, jossa maksat sen 
parilla klikkauksella. Saapuneet e-laskut näet aina verkko-
pankkiin kirjautuessasi. Osa pankeista ilmoittaa halutes-
sasi laskun saapumisesta sähköpostilla tai tekstiviestillä.
e-laskun maksaminen on helppoa. Kun e-lasku aukeaa 
ruudulle, siihen on valmiiksi kirjoitettu kaikki ne tiedot, 
jotka tähän asti olet joutunut itse näppäilemään ruudulle: 
viitenumerot, tilinumerot, eräpäivä, laskun summa. e-las-
kulla säästät aikaa ja vaivaa ja vältyt virheiltä. Paitsi vai-
vaton, e- lasku on myös ympäristöystävällinen, koska se 
korvaa paperiset laskut ja vähentää siten niiden määrää. 
Laskujen säilytys ei vie tilaa: e-laskut säilyvät verkkopan-
kissasi ja tarvittaessa voit tallentaa laskut omalle koneelle-
si. Halutessasi voit tulostaa laskun esimerkiksi kirjanpitoa 
varten.

E-laskun saat helposti käyttöön näin:
1.  Kirjaudu verkkopankkiin.
2.  Valitse päivittäiset raha-asiat/tilit ja maksut tms.  

(vaihtelee hieman eri pankkiryhmillä).
3.  Valitse kohta e-laskujen tilaus.
4.  Valitse listalta ProAgria Etelä-Pohjanmaa.
5.  Valitse sinulle sopivat asetukset  

(voit muuttaa näitä myöhemmin).
6.  Valmis!
Verkkopankkisi toimittaa meille e-laskuosoitteesi, jol-
la osaamme lähettää laskut suoraan verkkopankkiisi. 

Kysy lisää: 
Elina Lokasaari (06) 4163 408  
Tuttu Honkola (06) 4163403 

Helpota arkea ja 
siirry e-laskuun
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Lehdet tulvivat tuo-
temainoksia, jotka 
viestittävät meille tois-
tamiseen: Voit tulla 
tyytyväiseksi ja onnelli-
seksi vain hankkimalla 
juuri tämän tuotteen. 
Onko se kuitenkaan 
niin? Mitä kaikkea 
tarvitaan onnelliseen 
elämään?

 
 
Timo Korpela
Palvelupäällikkö
ProAgria Tekniikka

M yös maa-
talouden 
i n v e s -
toint ien 
t a u s t a l -

la on pyrkimys parempaan, 

Elämäsi suunnitelma
helpompaan ja onnellisem-
paan elämään − ja näin pitää 
ollakin. On kuitenkin suuri 
työ pitää päätökset omassa 
hallinnassa, eikä uskoa kaik-
kea mitä mainoksissa kerro-
taan. Mitä oikeasti tarvitsen? 
Siitä kysymyksestä lähtee in-
vestoinnin suunnittelu. 

Rakentaminen on hyvin 
pitkälle standardoitu. Raken-
tamisen valmisosat suunni-
tellaan moduulijärjestelmällä 
ja tietyillä hyväksytyillä stan-
dardeilla. Osat sopivat siten 
toisiinsa ja ne on mahdollista 
kilpailuttaa. Rakennukset ra-
kennetaan aina eri paikkaan 
ja sen vuoksi tällainen stan-
dardisointi on ollut välttämät-
tömyys kustannustehokkaan 
rakentamisen mahdollista-
miseksi. Tyyppirakennus-
ten suunnitteleminen ei ole 
tarpeen. Rakennus voidaan 
suunnitella ja kilpailuttaa 
kullekin siihen tarpeeseen 
mitä halutaan. Näin saadaan 

myös kaikkein edullisimmat 
rakennukset, koska on ole-
massa eniten kilpailua. Tältä 
osin rakentamista ei voi verra-
ta esimerkiksi autoihin, joissa 
eri merkkien osat eivät sovi 
toisiinsa. Tuotantorakennuk-
sissa ainoastaan toimintain-
vestoinnit eli rakennukseen 
tulevat koneet ja laitteet ovat 
merkkikohtaisia. Muu raken-
taminen on standardoitua.

Tulevaisuuskeskustelu  
kehiin

ProAgria tarjoaa maatilan 
tarpeista lähtevää tuotantora-
kennusten suunnitteluapua. 
Investoinnin suunnittelu kan-
nattaa aina aloittaa ProAgri-
an tulevaisuuskeskustelulla, 
jossa pohditaan tilan kehit-
tämisen vaihtoehtoja. Miten 
rakennan tulevaisuuteni? 
Parempi kannattavuus, työn 
helpottaminen ja terveyden 
vaaliminen ovat tavoitteita, 

joita lähdetään toteuttamaan 
hallitusti. Keskustelussa mie-
titään työkalut, joilla saadaan 
avoimiin kysymyksiin vasta-
uksia. Vaikka tiedossa ei olisi 
lähiaikoina mitään investoin-
titarpeita, on silti hyvä käydä 
tulevaisuuskeskustelu 2−3 
vuoden välein. Siten ajatukset 
selkiytyvät ja suunta kohti ta-
voitteita säilyy.

Kypsyttele rauhassa
Kun tulevaisuudessa tarvitaan 
investointeja, lähdetään miet-
timään siihen eri vaihtoehtoja 
ja jatketaan käytännön toimen-
piteillä: Kartoitetaan nykyinen 
rakennuskanta ja sen hyö-
dyntämisvaihtoehdot, uudet 
rakennuspaikat, laajentamis-
mahdollisuudet ja niiden kus-
tannukset. Käydään läpi toi-
minnalliset ja koneellistamis-
vaihtoehdot sekä arvioidaan 
niiden vaikutus työmenekkiin 
ja kustannuksiin. Lasketaan 
tuotannon kannattavuus eri 

investointivaihtoehdoilla ja 
tehdään rakennussuunnitel-
mat lupien sekä rahoituksen 
saamiseksi. Suunnitellaan 
toteutustapa ja kilpailutetaan 
rakennus sen mukaisesti. Li-
säksi suunnitellaan tuotannon 
käynnistäminen hallitusti.

Tärkeintä on pitää langat 
omissa käsissä. Nyt on hy-
vä aika aloittaa pohdinnat 
tulevaisuuskeskustelulla 
ja suunnitella tarvittavat in-
vestoinnit 0,5−3 vuoden pää-
hän. Jokaisessa vaiheessa on 
oltava riittävästi aikaa vaihto-
ehtojen kypsyttelyyn ja pää-
töksen tekoon. Tietoa ja apua 
investointisuunnittelun kaik-
kiin vaiheisiin saat omasta 
ProAgriastasi. 

Kysy lisää:
ProAgria Tekniikka 
Länsi-Suomi
Timo Korpela
040 596 4032
timo.korpela@proagria.fi 

Näkökulma. Investoinnin suunnittelu kannattaa aina aloittaa ProAgrian tulevaisuuskeskustelulla, jossa pohditaan tilan  
kehittämisen vaihtoehtoja eri näkökulmista. Kuva: Jussi Asu
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Pellot iskuun ennen 
investointia

Talven paras sijoitusvinkki

www.maanparannus.com

Vieraile Sarka-messuilla osastollamme

A6

Vieraile Sarka-messuilla osastollamme

A6

Sari Vallinhovi
Kasvintuotantoagrologi,  
nurmiviljely

N avetan rakennus- 
tai laajennuspro-
jekti aiheuttaa aina 

suuremman tai pienemmän 
lumipalloilmiön. 

Kasvava rehuntarve ja kar-
janlannan levitysala osuvat 
jokaisen laajentajan kohdalle. 
Usein on myös tarvetta suun-
nitella niihin liittyvät kone-
ketjut uusiksi. Kun investoin-
tipäätös on tehty, tarvitaan 
talouslaskelmien lisäksi tieto 
siitä, millä eläimet ruokitaan. 

Riittävä nurmiala takaa var-
man tuloksen. On kuitenkin 
päätettävä, miltä etäisyydeltä 
ja minkälaisilta lohkoilta re-
hua yleensä kannattaa kerätä.

Peltostrategiaan kuuluu 
osaltaan myös rakennettavien 
varastojen mitoitus ja sijoitus. 
Pohdittavaksi tulee massojen 

Arja Kujala
Kotieläinagrologi

M aatalousyrityksen 
tärkein voimavara 
ovat sen työnteki-

jät. Heistä on pidettävä hyvää 
huolta. Moni tuntee nykyisellä 
menolla olevansa liian kovan 
paineen alla sekä fyysisesti 
että henkisesti. Voimavararii-
hen avulla voidaan analysoi-
da mitkä ovat ongelmapisteet 
ja mitä voitaisiin tehdä toisin. 

Voimavarariihi-palvelu on 
työväline, jonka avulla yrittä-
jää autetaan selvittämään omat 
voimavaransa. ProAgrian asi-
antuntijan kanssa etsitään 
vahvuudet, heikkoudet, riski-
tekijät ja kehittämisen kohteet. 
Tilalle lähetetään kysymyspat-
teristo etukäteen mietittäväk-
si. Neuvoja tulee tilakäynnil-
le, tarvittaessa useammalle-
kin. Keskusteltavat asiat ovat 

liikuttelu. Useampi tuhat mot-
tia lietettä tai pari miljoonaa 
kiloa säilörehua ei liikahda 
noin vain lohkoille tai sieltä 
pois. Tilan työvoiman riittä-
mättömyys tulee myös usein 
vastaan: Mitkä työvaiheet 
tehdään itse ja mitkä teete-
tään urakoitsijalla vai onko 
tilojen välinen yhteistyö paras 
vaihtoehto?

Näihin kaikkiin kysymyk-
siin saat apua sopimalla rehun-
tuotannon suunnittelusta hy-
vissä ajoin. Ota yhteyttä, niin 
etsitään yhdessä sinun tilallesi 
sopiva rehuntuotantostrategia. 
Näin varmistat, että kotoiset 
rehut riittävät kasvavan karja-
si tarpeisiin ja saat tuotannon 
täyteen vauhtiin heti raken-
nusinvestointisi valmistuttua. 
 
Kysy lisää:
Sari Vallinhovi
0400 764 217
sari.vallinhovi@proagria.fi

Rehuntuotannon suunnitte-
luvaiheessa pohditaan kym-
meniä tärkeitä kysymyksiä, 
joihin ei löydy yleispätevää, 
joka tilalle sopivaa ratkaisua:

-Miten karjanlanta saa-
daan käytettyä järkevästi 
ja miten se sopii parhaiten 
viljelykiertoon?
-Minkälaisia siemenseoksia 
tulisi käyttää, miten kasvin-
suojelu hoidetaan, miten pel-
loista saadaan täysimittainen 
hyöty irti?
-Minkä verran valkuais-
kasveja ja viljaa pystytään 
viljelemään?
-Onko kokoviljasäilörehu hy-
vä keino ruokkia osa karjasta?
-Miten laidunnus järjestetään?
-Kuinka saadaan siirtymävai-
heessa rehut riittämään?
-Onko luomutuotanto tilalle 
sopiva vaihtoehto?
-Minkä verran peltojen perus-
kuntoon tulee panostaa?  

ehdottomasti luottamukselli-
sia. Asiakas saa kirjallisen ti-
lakäyntiraportin, joka sisältää 
jatkotoimenpide-ehdotuksen.

Varmuutta päätöksiin
Voimavarariihi-palvelun voit 
tilata esimerkiksi suunnitel-
lessasi sukupolvenvaihdosta, 
tuotannon laajennusta, tuo-
tantosuunnan muutosta tai 
lopettamista tai ihan milloin 
vain, kun sinusta tuntuu, että 
tarvitset tukea miettiessäsi yri-
tyksesi nykytilaa, tulevaisuut-
ta ja omaa työhyvinvointiasi.

Kun suunnitelmissa on laa-
jentaa yritystä, voidaan Voima-
varariihessä hahmottaa lisään-
tyvää työmäärää ja vertailla eri 
vaihtoehtoja Työtehoseuran 
TTS- Manager- ohjelmalla en-
nen lopullisia rakentamispää-
töksiä. Voimavarariihen avulla 
saa varmuutta päätöksente-
koon ja asiantuntijan arvion 
yrityksen kokonaisuudesta.

Monella tilalla mietitään 

myös tuotannon lopettamis-
ta. Sekään ei ole helppo asia. 
Lopettamista miettivälle Voi-
mavarariihi tarjoaa muutosti-
lanteeseen asiantuntijatukea 
ja myös eri vaihtoehtojen 
vertailua. 

•	 Ole ajoissa liikkeellä 
– tilaa palvelu hyvissä 
ajoin ennen suunniteltua 
muutosta

•	 Luota asiantuntijan arvi-
oon muutoksen kokonai-
suudesta ja vaikutuksista

•	 Tartu työhyvinvointia pa-
rantaviin tai riskejä ehkäi-
seviin ehdotuksiin ja kysy 
niihin asiantuntijoiden 
osaamista

•	 Tee työkyvyn kehittämi-
sestä osa arkea ja johtamista 
 

Ota yhteyttä!
Arja Kujala
040 7598618  
arja.kujala@proagria.fi 

Voimavarariihi evästää 
muutostilanteisiin

MITEN SÄÄSTÄT
MAATILALLASI

ENERGIAA JA RAHAA?
Nipistä oikeista kohdista. Opastamme sinut ja maatilasi
taloudelliseen ja tehokkaaseen energiankäyttöön ja säästät 
tukun euroja vuosittain.

Tilaa energia-

suunnitelma tilallesi 

- Katsotaan mistä

saat säästöä!

Ota yhteyttä jo tänään:

l Juha Mäkelä 0400 267 535

l Minna Peltola 040 509 9928

l Mika Mäenpää 040 528 7922

sähköposti: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Etelä-Pohjanmaa

Sarka -extra
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Lisätietoja:

ProAgria 
Etelä-
Pohjanmaa/ 
Etelä-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaiset
Annukka Kuoppala
Maisema-arkkitehti, 
maisemasuunnittelija
040 534 9336
annukka.kuoppala@ 
proagria.fi 

TOIMIVA TILAKESKUS

Annukka Kuoppala 
Maisemasuunnittelija

T i l a k e s k u k s e n 
rakentamiseen 
i n v e s t o i d a a n 
h u o m a t t a v i a 
summia. Siksi 

suunnittelu kannattaa tehdä 
huolella ja huomioida alusta 
lähtien sekä nykypäivä, tule-
vaisuuden muuntelu että mah-
dolliset laajenemistarpeet.

Hyvä suunnittelu maksaa it-
sensä monin verroin takaisin: 
Tilan logistiikka ja liikenne pe-
laavat hyvin, jolloin arjen työ 
sujuu jouhevasti, turvallisesti 
ja hygieenisesti. Lämmitys-
kustannuksia voidaan säästää 
huomioimalla ja parantamalla 
pienilmastoa.

Tilakokonaisuutta suunni-
teltaessa voidaan tutkia myös 
jätevesien käsittelymahdol-
lisuudet ja oman energian-
tuotannon mahdollisuudet, 
esimerkiksi tuulimylly.  Ark-
kitehtisuunnittelu kasvattaa 
tilan arvoa ja oman lähiym-
päristön käyttömukavuutta: 
Arjen töissä ja vapaa-aikana 

voi nauttia miellyttävästä lä-
hiympäristöstä ja kauniista 
näkymistä.

Varhain liikkeelle
Tilan kokonaisuuden suunnit-
telu kannattaa aloittaa mah-
dollisimman aikaisessa vai-
heessa. Asemapiirustus auttaa 
hahmottamaan rakentamisen 
aikataulua, jaksottamista sekä 
käytettäviä resursseja. 

Tilakeskusten suunnittelu 
asemapiirrostasolla voidaan 
jakaa kahteen päätyyppiin: 
Perinteiseen maatilakeskuk-
seen, jossa asuin- ja tuotan-
topiha sijaitsevat vieretysten 
tai erilliseen tuotantopihaan, 
jossa suurikokoiset tai ympä-
ristöhaittaa tuottavat tuotanto-
rakennukset eriytetään asuin-
pihasta omaksi yksikökseen.

Hahmota kokonaisuus
Asemapiirros on monella ta-
valla hyödyllinen asiakirja 
tilakeskuksen kokonaisuu-
den hahmottamisessa. Tila-
keskuksen asemapiirroksella 
ohjataan jatkosuunnittelua ja 
varmistetaan esim. rakennus- 
ja pihasuunnittelulle hyvät 

Ilmakuva. Suunnittelualue suhteessa laajempaan maisemaan. Kuvaan on merkitty säilyvät 
rakennukset ja kasvillisuus.

Asemapiirros ja havainnekuva.  Tilakeskuksen suunnittelun lähtökohtina olivat perinteinen maatilarakentaminen, joki, näkymät sekä säilytettävät rakennukset ja 
vanhat vaahterat. Lisäksi huomiota kiinnitettiin paikan tuulisuuteen ja asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Piha-alueet on suunniteltu huomioiden  
liikenteen tilatarpeet, laajentamis- ja muunt mistarpeet sekä hygienia.

Tilakeskus toimivaksi

lähtökohdat. Epäonnistuneen 
asemapiirroksen paikkaa-
minen tarkemmalla suun-
nittelulla on vaikeaa, usein 
mahdotonta. 

Asemapiirroksesta käyvät 
ilmi rakennusten ja rakentei-
den sijainti, liikenneväylät ja 
pääpiirteittäinen kasvillisuus. 
Asemapiirroksen lähtökoh-
tina ovat luonnonympäristö: 
korkeussuhteet, maaperä, 
vesisuhteet, pienilmasto; säi-
lytettävä rakennuskanta ja  
kasvillisuus. Suunnittelua 
ohjaavat tilan toiminnot: 
tuotantosuunta, rakennuk-
set, rakenteet sekä liikenne.  

Laadukas asemapiirros huo-
mioi myös paikallisen, perin-
teisen rakennustavan ja raken-
nuspaikat eheyttäen olemassa 
olevaa maisemaa. 

Esimerkkikohde
Vanhalle maatilalle suunni-
tellaan pienehköä hevostilaa. 
Tarvetta tallirakennusten täy-
delliseen erottamiseen asuin-
pihasta ei tässä tapauksessa 
ole, vaan asuin- ja tuotanto-
piha sijaitsevat perinteiseen 
malliin vierekkäin. 

LT

LT

HEVOSTALLI

AITTA

KONEHALLI

oleskelu

TILAVARAUS ESIM. SAUNA,
AUTOTALLI TAI KASVIMAA

PÄÄRAKENNUS

HEINÄKUIVURI JA VARASTOTILA

VILJANKUIVAAJA

RANTASAUNA
+ TERASSI

PELTO/ LAIDUNALUE

TILAVARAUS PYÖRÄTIELLE

TUULENSUOJA-
KASVILLISUUS

TIE

KUIVALANTALA

P

ISTUTETTAVA LEHTIPUU
esim. hieskoivu

SÄILYTETTÄVÄ PUU

ISTUTETTAVA HAVUPUU
esim. kuuset ja pihdat

NIITTY/ LAIDUNALUE

TUULENSUOJAKASVILLISUUS
KUUSIAITA

JOKI

ISTUTETTAVA/SÄILYTETTÄVÄ
PUU-/PENSASRYHMÄ

sora

UUSI RAKENNUS
/LAAJENNUSVARA

SÄILYTETTÄVÄ RAKENNUS

TILAN RAJA

NURMIKKO

SORA

tomutus

sora

PELTO

PELTO

NIITTY

NIITTY/ LAIDUNALUE

NIITTY/ LAIDUNALUE

MERKINNÄT

LIPPUTANKO

KUUSIAITA

TÄRKEÄ NÄKYMÄ

PELTO
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Tiina Kolunsarka

P ihan yleissuunni-
telma avasi Päivi 
Suomela-Lyyskin 
silmät näkemään 
vanhaan pihapii-

riin kätketyt mahdollisuudet. 
Hän asuu perheineen pääkau-
punkiseudulla, mutta viettää 
perheineen kesiään myös Lai-
hialla entisellä kotitilallaan, 
joka rajoittuu Laihianjokeen.

— Rakennusten käyttöikä 
on tiensä päässä ja muun mu-
assa nykyaikaiset konesuojat 
puuttuvat. Pihapiiri on ilmeel-
tään perinteinen neliö eikä 
pihaa ole koskaan perustettu 
kunnolla, vaan aina on tuotu 
uusi maakasa entisen päälle. 
Pihan ja rakennusten korot 
ovat vääristyneet, jolloin vesi 
valuu rakennusten suuntaan, 
Suomela-Lyyski kuvailee 
lähtötilannetta.

Perhe halusi selvittää, mitä 
rakennuskannalle kannattaisi 
tehdä ja mitä kaikkea alueesta 
voisi saada irti. He pyysivät 
maisemasuunnittelija An-
nukka Kuoppalaa tekemään 
tilakeskuksesta asemapiirrok-
sen ja suunnitelman pitkälle 
aikajänteelle.

Maisemasta 
enemmän irti

Päivi Suomela-Lyyskin mie-
lestä ammattilaisen tarjoama 
näkemys tuli tarpeeseen.

— Oma näkökulmamme oli 
suppea ja lähti liikkeelle enti-
sistä lähtökohdista. Itse kaa-
vailimme ulkorakennuksia ja 
konesuojia paljon lähemmäs 
asuinrakennusta, mikä olisi 
tehnyt pihapiiristä ahtaan ja 
epäkäytännöllisen.

Näköala laajeni
Myös tuulisen paikan on-

gelma saatiin suunnitelmassa 
hyvin haltuun rakennusten 
sijoittelulla ja kasvillisuudel-
la. Jokimaisemasta voi puoles-
taan saada irti paljon nykyistä 
enemmän, kun se siivotaan 
ja raivataan, Suomela-Lyyski 
mainitsee.

— Annukka oli loistava 
apu. Saatiin paljon enemmän 
kuin ymmärrettiin pyytää-
kään. Suunnitelmissa näkee 
ammattilaisen kädenjäljen, 
ja ammattilainen näkee asian 
laajemmin. Emme itse oli-
si osanneet hyödyntää koko 
aluetta ja nähdä sen kaikkia 
mahdollisuuksia.

Suomela-Lyyskin mielestä 
asiantuntijan apu helpottaa 

monin tavoin omaa pohdintaa 
ja suunnittelua pidemmällä 
tähtäimellä.

Kun vanhaan pihapiiriin ra-
kennetaan uudisrakennuksia, 
kannattaa miettiä kokonai-
suutta ja yksittäisten raken-
nusten kohtaloa. Suunnittelu 
kannattaa myös silloin, kun 
on paljon muuttujia ja tarvetta 
muuttaa kokonaisuutta pitkäl-
lä, 10−15 vuoden tähtäimellä, 
Suomela-Lyyski pohtii. Suun-
nittelussa pääsee nopeam-
min eteenpäin, kun valmis-
telee asiat huolellisesti, jotta 
osaa ohjeistaa suunnittelijan 
alkuun.

— Annukka antoi puheli-
messa kotitehtäviä, mitä pitää 
miettiä valmiiksi. Hän nap-
pasi kiinni ideasta, lähti vie-
mään sitä eteenpäin ja työsti 
erittäin hyvän vaihtoehdon, 
jonka pohjalta aluetta voi läh-
teä kehittämään. Tässä ollaan 
kuitenkin liikkeellä paljon pi-
demmällä kuin parin vuoden 
aikajänteellä. Nyt nähdään, 
mitä vaihtoehtoja on, ja kai-
kelle on mietitty paikat. Jos 
joskus haluamme rakentaa 
vaikka rantasaunan, sille on 
jätetty paikka joen rannalle. 

Arvokas. Pihapiirin arvokkaat perinteiset rakennukset kannattaa ottaa huomioon suunnitelta-
essa pihapiiriin uutta rakennuskantaa. Kuva: Annukka Kuoppala

Monipuolisella matkalla käydään Beef Expo -tapahtumassa, 
tutustutaan emolehmätiloihin ja eläinjalostukseen. 
Lisätietoja: Marjut Viitasalo p. 040 353 0227.
Lisätietoja lähempänä myös: www.proagria.fi/ep 
> Tapahtumat
ProAgria Etelä-Pohjanmaa/
SikaNauta-hanke

Alueen
kunnat

Lähde mukaan emolehmä-
tuotannon opintomatkalle

Isoon-Britanniaan 25.-28.5.2011

maaseuturahasto

OMAN YRITYKSEN
PERUSTAMINEN -TEEMAPÄIVÄ  

PE  11.2.2011   ILMAJOKI 
PE  25.3.2011      ÄHTÄRI 
PE  15.4.2011  KAUHAVA  
LA 7.5.2011   SEINÄJOKI

Päivän aikana (klo 9-16.30) käydään läpi tärkeimmät asiat, 
jotka aloittavan yrittäjän on hyvä tietää yritystä perustaessaan. 
Saat tietoa mm. liikeideasta, yritysmuodoista, yrityksen taloud-
esta ja rahoituslähteistä, markkinoinnista, toiminnan aloit-
tamiseen liittyvistä velvoitteista sekä erilaisista perustamiseen 
liittyvistä tietolähteistä. 

TILAISUUS ON MAKSUTON 
Ilmoittautumiset viim. viikkoa ennen tilaisuutta 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
puh. 050-3967677 (Mäkinen) tai 050 396 7667 (Rissanen) tai 
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa 
    tapahtumat ja koulutukset
Kaikille ilmoittautuneille lähetetään kutsu ko. päivään  
sekä tarkemmat tiedot paikasta ja päivän ohjelmasta.  

Tilaisuuden järjestäjä on Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY-keskus). Tietoa organisaatiosta, palveluista ja yhteystiedoista saat internetsivuilta 

osoitteesta:www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa



Lämmitysenergian 
hinnan jatkuva nou-
su antaa miettimisen 
aihetta. Millä lämmi-
tetään isot tuotanto-
rakennukset, joissa 
lämmitysenergian 
tarve on suuri? Tämän 
asian edessä oli Esa 
Knuuttila perheineen 
Seinäjoen Nurmossa, 
kun uuden lämpökes-
kuksen suunnittelu 
ja rakentaminen oli 
ajankohtainen.

 
 
Markku Suomela
Rakennusinsinööri

K nuuttilan tilalla 
on kaksi broile-
rikasvattamoa, 
joissa on yh-
teensä 60 000 

broileria sekä 600 sian liha-
sikala, joten lämmitysenergi-
an tarve on suuri. Knuuttilat 
päätyivät kotimaisen poltto-
aineella toimivaan lämpökes-
kukseen. Tavoitteena oli suu-
ritehoinen, varmatoiminen 
ja vähätöinen lämpökeskus. 
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LÄMPÖKESKUS

Tilan asuinrakennus on 
etäämpänä tuotantoraken-
nuksista ja sitä lämmitetään 
omalla kiinteän polttoaineen 
lämpökeskuksella.

Kanaalia myöten
Uusi 500 kW:n lämpökeskus 
valmistui marraskuussa 2009 
ja käyttökokemukset ensim-
mäiseltä vuodelta ovat olleet 
pääasiassa myönteisiä. Polt-
toaineena on käytetty enim-
mäkseen palaturvetta, jonkin 
verran myös haketta ja vil-
jankuivaamon kuivausjätettä. 
Lämpökeskus on luonnolli-
sesti oma erillinen rakennuk-
sensa, josta lämpö johdetaan 
broilerikasvattamoihin ja sika-
laan lämpökanaaleilla. Vaikka 
lämpökeskus on lähellä uu-
sinta broilerikasvattamoa, tu-
lee lämpökanaaleja yhteensä 
noin 200 metriä, joten lämpö-
hävikkiäkin tulee kanaaleissa 
jonkin verran.

Rekasta varastoon
Lämpökeskuksen varsinaiset 
laitetilat ovat betonirakentei-
set, polttoainevaraston alaosa 
on rakennettu betonisista laa-
kasiiloelementeistä ja yläosa 
on puurakenteinen. Polttoai-
nevarasto on mitoitettu siten, 
että rekan ”nuppiauto” pääsee 
peruuttamaan ja tyhjäämään 
kuorman suoraan varastoon, 
vaikka edellistä satsia on vielä 

jäljellä. Varaston perällä on 
pohjakuljettimet, jotka siirtä-
vät polttoaineen kerääjäruu-
ville, joka vuorostaan siirtää 
polttoaineen syöttöruuville. 
Kerääjäruuvi on omassa lai-
tetilassaan, ja sille turpeen 
mukana kulkeutuvat kannot 
ja juurakot on helppo poistaa. 
Syöttöruuvi siirtää polttoai-
neen varsinaiseen kattilahuo-
neeseen lokerosyöttimelle 
ja sieltä stokeriruuvi siirtää 
polttoaineen kattilaan. Läm-
mityskattilana on 500 kilo-
watin liikkuva-arinakattila 
Reka, jossa on liikkuvat ari-
nat ja vaakatuubit. Ajastettu 
tuhkaruuvi poistaa tuhkan 
automaattisesti kattilasta ul-
kotilaan. Laitteistoon kuuluu 
myös savukaasuimuri.

Etukuormaajalla 
peremmälle

Lämmitysenergian tarve on 
suurimmillaan talvisaikaan, 
erityisesti silloin, kun broi-
lerikasvattamoihin tuodaan 
uudet untuvikot. Tällöin kas-
vattamon lämpötilan pitää olla 
+ 33C°. Energiatarpeen ollessa 
suurimmillaan polttoaineva-
rastoon tuodaan kerran vii-
kossa 35m³ palaturvekuorma. 
Polttoaineen siirtyessä varas-
ton perästä ruuveille työnne-
tään varaston alkuosasta lisää 
polttoainetta varaston perälle 

traktorin etukuormaajalla, 
suurimman kulutuksen aikana 
noin kerran viikossa.

Öljyä halvempi
Esa Knuuttila on pääasiallises-
ti tyytyväinen lämpökeskuk-
sen toimivuuteen. Alkuvai-
heessa hankalinta oli se, että 
laitteiston säädöt piti hakea 
kokeilemalla. Häiriötilanteen 
sattuessa hälytys tulee mat-
kapuhelimeen. Häiriöistä 90 
% on aiheutunut kannoista 
ynnä muista polttoaineessa. 
Lämpökeskus on suhteelli-
sen vähätöinen, mutta aina-
han kotimaisen polttoaineen 
lämmitysjärjestelmä vaatii 
enemmän valvontaa kuin esi-
merkiksi öljylämmitysjärjes-
telmä. Toisaalta lämmityskus-
tannukset ovat huomattavasti 
halvemmat öljylämmitykseen 
verrattuna. Lämpökeskuksen 
ja -kanaalien rakennuskustan-
nukset olivat noin 125 000 € 
(alv 0 %). Siten noin viiden 
vuoden kuluttua päästään 
plussan puolelle näillä energi-
an hinnoilla öljyyn verrattuna, 
Esa Knuuttila laskeskelee.  

Lisätietoja :
Markku Suomela
040 5245913
markku.suomela@proagria.fi 

Turverekka. Polttoainetäydennystä tuova rekka-auto mahtuu peruuttamaan ja tyhjäämään 
kuormansa suoraan polttoainevarastoon.  Kuva: Esa Knuuttila

Helppo ja varmatoiminen 
lämpökeskus
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LÄMPÖKESKUS

Syöttöruuvi. Kerääjäruuville kulkeutuvat kannot on helppo 
poistaa avattavien luukkujen kautta, ja näin estetään pahem-
pi häiriö. Kuva: Markku Suomela

Liikkuva-arinakattila. Lämmityskattilan ensiö- ja toisioilma-
suuttimet sijaitsevat kattilan sivuseinillä, joista ilma johdetaan 
palotilaan. Kuva: Markku Suomela

Turvevarasto. Varaston etuosasta on kätevä työntää varaston 
perälle lisää polttoainetta traktorin etukuormaajalla.  
Kuva: Jarmo Vainionpää

Lämpökeskus. Esa Knuuttilan uusi lämpökeskus hyödyntää kotimaisia polttoaineita. Polttoai-
nevaraston pressuovi on helppo rullata kiinni suojaamaan polttoaineet sateelta ja lumipyryltä.
Kuva: Jarmo Vainionpää
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VASIKKATILAT

Tilasi pysyy pystyssä vain, 
jos sinäkin pysyt. 

Räätälöi itsellesi sopiva Maatilayrittäjän Omaturva. Sen avulla suojaat tilasi 
talouden ja oman sekä perheesi toimeentulon, jos joudut yllättäen pidemmälle 
sairauslomalle tai työkyvyttömäksi. MTK:n jäsenenä saat lisäksi tuntuvat edut. 

Lue lisää: tapiola.f /myomaturva tai kysäise i
omalta edustajaltasi. 

Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 

Sari Perälä
Kotieläinagrologi

Kuivaa, vedotonta, 
puhdasta ja helppo-
hoitoista. Siinä se. 
Yksinkertaista ja kui-
tenkin niin vaikeaa.

H yv issä olo-
s u h t e i s s a 
vasikat py-
syvät tervei-
nä, kasvavat 

ja kehittyvät hyvin. Hyvät 
vasikkatilat ovat myös tuotta-
jalle helppohoitoisia. Suuret 
lypsykarjahallit sekä rakolat-
tiaiset vasikkakarsinat ovat 
yleensä vetoisia. Parannusta 
olosuhteisiin saadaan kumi-
matoilla, runsaalla kuivituk-
sella ja mahdollisesti vielä 
lämpölampulla. Makuualu-
eiden väliseinien tulisi olla 
kiinteitä ja yltää lattiaan asti, 
jolloin vetoa makuualueelle ei 
muodostuisi. Vasikka pärjää 
myös kylmässä, mutta silloin 
tilan on oltava ehdottomasti 
kuiva ja vedoton. 

Vasikalle 
hyvät 
olosuhteet

Vasikoille olisi parasta, jos 
ne voitaisiin pitää kokonaan 
erillisessä tilassa eroteltuna 
vanhemmista eläimistä. Vasik-
kaosaston oma ilmanvaihto ja 
lämmitysmahdollisuus ehkäi-
sevät vanhemmilta eläimiltä 
tulevilta tartunnoilta. Vasikan 
vastustuskykyä alentavat kar-
sinassa koettu veto ja kylmyys. 
Kosteus vahvistaa kylmyyden 
tunnetta. Myös taudinaiheut-
tajat viihtyvät hyvin kosteassa 
ympäristössä. 

Väljästi
Suuri eläintiheys altistaa 

eri tulehduksille. Käytännön 
kokemusten mukaan vasikkaa 
kohden tulisi olla runsas kaksi 
neliömetriä tilaa, josta vähin-
tään puolet, mieluiten kaksi 
kolmasosaa tulisi olla kiinteää 
ja hyvin kuivitettua makuu-
aluetta. Ruokailualue voi olla 
ritilällä ja se voidaan varustaa 
lantaraapalla, jolloin karsi-
nan puhtaanapito helpottuu 
huomattavasti ja kuivikkei-
den käytön määrä pienenee. 
Myös kestokuivike sekä vino-
pohjakarsinat ovat toimivia 
ratkaisuja vasikkakarsinoissa, 

jos ne on mitoitettu oikein ja 
niitä hoidetaan ja kuivitetaan 
riittävästi. 

Mahdollisuuksien mukaan 
vasikat tulisi ryhmitellä siten, 
että yhden ryhmän vasikoiden 
ikäero olisi enintään kolme 
viikkoa. Erityisesti, jos tilalla 
on ollut tautiongelmia vasi-
koilla, tulisi vasikkakarsinat 
tyhjentää kerralla, jolloin ne 
on mahdollista puhdistaa kun-
nolla. Karsinat pestään, kuiva-
taan ja desinfioidaan mahdol-
lisuuksien mukaan. Jos pesu ei 
ole mahdollista, huolehditaan 
hyvästä mekaanisesta puhdis-
tuksesta ja kuivituksesta.

Silmät auki
Vasikoiden hoidon toteut-

taminen johdonmukaisesti 
auttaa tautien hallinnassa. 
Kunnolliset työohjeet päivit-
täisistä rutiineista ovat tärkeitä 

erityisesti tilapäistyövoimalle. 
Päivittäisten hoitotöiden yh-
teydessä kiinnitetään huomi-
ota erityisesti syömättömiin, 
makaamaan jääviin ja syrjään 
vetäytyviin vasikoihin. Eläi-
miä seuraamalla huomataan 
tartuntatapaukset mahdolli-
simman varhain. Tulehdus-
tautien torjunnassa tärkeää on 
tartuntaketjun katkaiseminen 
ja taudille altistavien tekijöi-
den vähentäminen karjassa. 
Sairaat eläimet erittävät run-
saasti taudinaiheuttajia ympä-
ristöön, joten ne tulee eristää 
terveistä eläimistä. 

Helposti karsinaan
Vasikka syntyy ilman vasta-

aineita. Vasta-aineet se saa 
emän ternimaidosta. Mitä 
nopeammin vasikka saa en-
simmäisen ternimaito annok-
sen sen paremmin vasikan 

elimistö voi ottaa vasta-ai-
neita. Ternimaito tulisi saada 
mieluusti alle neljän tunnin 
kuluttua syntymästä. 

Vasikoiden ruokinnassa 
hyvälaatuisia karkearehuja ja 
väkirehua annetaan vapaasti. 
Väkirehut tarjotaan mieluiten 
ruokkijasta. Vesi tulisi saada 
väkirehujen vierestä, joko ku-
pista tai altaasta. Vesinipoista 
tulisi nautapuolella päästä ko-
konaan eroon. Vasikoille tu-
lee tarjota riittävästi juomaa, 
vähintään 6–8 litraa päivässä. 
Juottoautomaatin puhdista-
miselle on varattava tilaa. Va-
sikkakarsinaan pääsyn tulee 
olla mahdollisimman help-
poa. Useilla tiloilla karsinaan 
joudutaan menemään aidan 
ylitse, kun portit eivät toimi 
kunnolla. Kun työhön tarttu-
minen on hankalaa, se jää hel-
pommin tekemättä.  

Viihtyisä. Vasikat nauttivat puhtaasta, valoisasta ja hyvin kuivitetusta vasikkatilasta.  
Kuva: Johanna Mäntyharju 

Katse vasikkaan -kampanja, 
Eläinten terveydenhuolto 
ETU

Kampanjan tarkoitukse-
na on edistää vasikoiden 
terveyttä ja hyvinvointia, 
vähentää vasikkakuollei-
suutta ja hahmottaa va-
sikoiden hyvän hoidon 
merkitys sekä maidon- että 
lihantuotannossa. 
 Vasikkakampanjaan ovat 
lähdössä mukaan teuras-
tamot, meijerit, ProAg-
ria, MTK, Evira, ETT sekä 

muut ETU -terveydenhuol-
lon yhteistyötahot. 
 ProAgria tulee järjestä-
mään vuoden 2011 aikana 
vasikka-aiheista koulutus-
ta sekä maidon- että lihan-
tuottajille.

 Lisätietoa kampanjasta 
Eviran kotisivuilta: www.
evira.fi> Eläimet> Eläinten 
terveys ja eläintaudit> Ter-
veydenhuolto ja sairauksi-
en ennaltaehkäisy> Katse 
vasikkaan -kampanja

Vasikan 
teemavuosi 2011
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LYPSYASEMAPIHATTO

MAATILAYRITTÄJIEN 
KOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2011

- KOKO PERHEEN ELÄMYKSELLINEN LIIKUNTAPÄIVÄ 
   12.2. Lapua, 19.2. Teuva ja 20.2. Ylistaro 
- NAISTEN PÄIVÄ 9.3. Kauhajoki ja 6.4. Kurikka 

- AVIOLIITOSTA TESTAMENTTIIN 15.3. Seinäjoki

- MAASEUDUN TERVEYS- JA HYVINVOINTIPÄIVÄ 29.3. Alavus

- MAATILAN TÖIDEN HALLINTAA 
   Kauhava 9.3., Alajärvi 17.3. ja Lapua 22.3.

- MAATILAN PALOTURVALLISUUSILLAT 
   Ähtäri 3.2, Kurikka 17.2, Ilmajoki 23.2, Jalasjärvi 10.3 ja Teuva 23.3

- TUTUSTUMISVALMENNUS ITSEEN JA TYÖNOHJAUSTA 
   24.2., 31.3., 13.4. ja 9.5. Alajärvi

- MAATILAYRITTÄJIEN TYHY-PÄIVÄT 
   Kuortaneen Urheiluopistolla 8.-9.2. 
   Härmän Kuntokeskuksessa 7.-8.3.

Lisätiedot ja tarkemmat ohjelmat:  
elina.sepponen@sedu.fi, puh. 040 868 0791

www. seduaikuiskoulutus.fi tai mtk.fi/etelapohjanmaa
“Ookko kunnos?” Maatilayrittäjien hyvinvointihanke

Nähdään messuilla osastolla A9!

Lisätietoja: Jari Luokkakallio p. 0400 297 235 
ja Sari Vallinhovi p. 0400 764 217, 
etunimi.sukunimi@proagria.fi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa/
Maatilan ekotehokkuus -hanke 
ja Maito-hanke

Messuosaston teemana maatilan energiatehokas rakentaminen 
ja energian käytön tehostaminen energiasuunnitelmalla sekä 
uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö maatilalla. Osastolla 
esittelyssä mm. kannattava biodiesel-tuotanto sekä maatilalle 
soveltuvat aurinkokeräin-ratkaisut.

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA 
SARKA-MESSUILLA 4.-5.2.2011

Älä lyö kintaita tiskiin, vaan tule 
ensin Sarka-messuille osastollemme 
keskustelemaan rakennusinvestoin-
teihin ja energiankäyttöön liittyvistä 
asioista. Maito-hankkeen kautta saat 
myös koulutusta investoiville tiloille.
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Etelä-Pohjanmaamaaseuturahasto

Sinustakin öljypohatta tai aurinkokuningas!
Tule osastollemme Sarka-messuille
keskustelemaan energiatehokkaasta 
maatilarakentamisesta ja uusiutuvan 
energian mahdollisuuksista sekä
maatilan energiasuunnitelmasta.

Yhteistyötä. Yli vuosikymmenten jatkuneen yhteistyön viimeisin hedelmä on uusi lypsyasemapi-
hatto. Avajaistunnelmien keskellä Hannu ja Reijo Yli-Peltola sekä ProAgrian Erkki Yli-Kohtamäki. 
Emäntä Maarit Yli-Peltola oli kuvaushetkellä toisaalla. Kuvat: Tiina Kolunsarka

Tiina Kolunsarka

 

alasjärviset Yli-Peltolat 
ovat luottaneet ProAgrian 
rakennussuunnitteluun 
jo kolmatta vuosikym-

mentä. Viimeisin ja mittavin 
rakennushanke, lypsyasema-
pihatto sadalle lehmälle val-
mistui viime vuoden lopulla. 
Sen rakennussuunnittelusta 
vastasi rakennusmestari Erk-
ki Yli-Kohtamäki ProAgria 
Etelä-Pohjanmaasta. Uusi 
pihatto on, laskentatavas-
ta riippuen neljäs tai viides 
Yli-Kohtamäen tilalle suun-
nittelema kohde. Isäntä Reijo 
Yli-Peltola muistelee, että en-
simmäisen kerran oltiin asial-
la 1980-luvun lopulla, kun sil-
loista parsinavettaa muutettiin 
kombinavetaksi. 

— Sen jälkeen ei ole muita 
suunnittelijoita harkittukaan. 
Erkin kanssa pärjää kyllä. Hän 
osaa ottaa huomioon talonvä-
enkin mielipiteet.
 Pihatto koostuu kahdesta 
osasta, joita yhdistää 15-met-
rinen kulkukäytävä. Lypsyase-
man ohessa sijaitsevat poiki-
maosasto ja pikkuvasikkatilat. 
Suuressa lehmähallissa on 
tilaa noin sadalle lypsävälle ja 
ummessa oleville. Välikäytä-
vässä on lypsyasemalta käsin 
ohjattava erotteluportti, jolla 
voidaan ohjata halutut eläimet 
käytävän varrella sijaitsevaan 
käsittelytilaan. Sen lukittava 

etuaita on kätevä siemen-
nyksiä, rokotuksia ja muita 
toimenpiteitä ajatellen. Työn 
sujuvuutta on ajateltu myös 
poikimaosastolla: karsinoiden 
takana sijaitsee kulkukäytävä 
sekä ulos johtava liukuovi.

Pitkällä tähtäimellä
Lehmähalli on sijoitettu siten, 
että toiseen päähän jää laajen-
nusvaraa tulevaisuuden varal-
le, mikäli sellaiseen joskus on 
tarvetta, kertoo Reijo Yli-Pelto-
la. Hän tosin epäilee, että lisä-
peltoa ei Jalasjärven Ilvesjoelta 
helposti löydy. Yli-Kohtamäen 
mukaan pihaton jako kahteen 
osaan on järkevää myös palo-
turvallisuusmääräysten vuok-
si. Käytävällä erotetut osat 
katsotaan eri rakennuksiksi 
määräyksiä tulkittaessa. 

Lypsyasemalla on perustek-
niikan ohella käytössä uusim-
pia sovelluksia utareterveyden 
seurantaan: Sähkönjohtavuu-
den lisäksi maidosta pystytään 

mittaamaan myös verisyys.
Kokoomatilaan mahtuu ker-
ralla noin 40 lehmää. Siten 
odotusaika jää kohtuulliseksi, 
ja lehmät pääsevät nopeas-
ti palaamaan hallin puolelle 
syömään ja lepäilemään. Pika-
poistuminen jouduttaa lehmi-
en poistumista 2x10 -lypsyase-
malta. Asema on nyt hieman 
ylimitoitettu lehmämäärään 
nähden, mutta laskettiin, että 
paikkojen lisääminen jälki-
käteen olisi todennäköisesti 
tullut kalliimmaksi, pohtii 
Yli-Kohtamäki.

Suuri rakennushanke on on-
nellisesti takana, mutta Reijo 
Yli-Peltolan mukaan tekemis-
tä ja rakentamista riittää tämän 
jälkeenkin.

— Vasikkatiloissa ainakin 
on vielä laiteltavaa, pitäähän 
tuolle pojallekin vähän teke-
mistä jättää! Vaikka tarkoitus 
on kyllä emännän kanssa py-
syä remmissä mukana vielä 
kymmenkunta vuotta. 

Uusin lenkki 
suunnitelmien ketjuun

J
Yhdyskäytävä. Vasemmalta lukien lypsyasema-poikimaosasto, 
yhdyskäytävä ja lehmähalli.
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INVESTOINTITUET

Laila Luoma
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

I nvestointitukea voi hakea 
vain hakuaikojen puitteis-
sa seuraavasti:

24 .11 .2010−21.01 .2011 , 
2.2.−31.3.2011, 15.4.−15.8.2011 
ja 1.9.−17.10.2011. Tilojen 
sukupolvenvaihdoksia ja 
asunnon rakentamista voi 
hakea jatkuvasti. Rakennetun 
maatalouskiinteistön han-
kintaan rahoituksen haku 
1.12.2010−30.11.2011.

Päätökset tulleisiin hake-
muksiin tehdään noin kah-
den kuukauden aikana. Työtä 
ei saa aloittaa eikä kannata 
myöskään tehdä mitään han-
kintoja, ennen kuin on päätös 
rahoituksesta. Perusehdot tu-
en myöntämiselle lyhyesti: Ikä 
18−63 vuotta hakemuksen vi-
reille tullessa, maataloudesta 
saatava yrittäjätulo on 17.000 
euroa, sen on täytyttävä in-
vestointituen myöntämisestä 
viidentenä vuotena ja tilojen 
sukupolvenvaihdoksissa kol-
mantena vuotena. Joissakin 
investointikohteissa lasketaan 
maatalouden kassajäämä, joka 
on 17.000 euroa ja sen tulee 
täyttyä tukea myönnettäessä. 
Kassajäämää käytetään koh-
teissa: turkistalous, mehiläis-
talous, salaojitus, rakennetun 
maatalouskiinteistön hankin-
ta, maatalouskonevarasto, sa-
donkorjuukoneen hankinta, 
työympäristön parantaminen, 
ympäristön suojelu, eläinten 
hyvinvointi tai tuotantohygi-
eniaan liittyvä investointi ja 
maatilan lämpökeskus.

Myönnettävä tuki: Avus-
tusta, korkotukilainan kor-
kotuki on 4,0 % ja asiakkaan 
maksama korko on vähintään 
1,0 %. Valtiontakausta voi 
saada vain lypsy- ja naudan-
lihantuotantoa koskeviin in-
vestointeihin ja maksimi on 
500.000 euroa. Varainsiirto-
verosta (kiinteistön osuudel-
le 4,0 %) saavat vapautuksen 
vain tilat, jotka saavat rahoi-
tuksen sukupolvenvaihdok-
seen. Nuoret viljelijät saavat 
joidenkin kohteiden osalta 
10% korotuksen avustukseen. 

Perusmaatalouden 
rahoitustuet vuodelle 2011

LYPSYKARJATALOUS
Uudisrakentaminen, laajentaminen, peruskorjaus (na-
vetta, lantala, rehuvarasto, lämpökeskus, jaloittelutar-
ha). Maitokiintiövaatimus 8100 l/lehmäpaikka, koskee 
tuotantorakennuksen investointia. Maidon viitemäärän 
on viimeistään 31. maaliskuuta 2015 vastattava tuettujen 
lehmäpaikkojen määrää.
Uudisrakentamisessa ja laajennusinvestoinneissa on rahoi-
tettava yksikkökoko 30 lehmäpaikkaa. Rakennushankkee-
seen sisältyvien tukikelpoisten koneiden ja laitteiden on 
oltava uusia.
TUKI: Avustus 25 % ja korkotukilainaa 75 %, nuoret vil-
jelijät +10 %

NAUDANLIHAN TUOTANTO:
Uudisrakentamisessa ja laajennusinvestoinneissa vähim-
mäiskoko on: 80 emolehmää, yksikkökokokerroin on 1
160 nautaa, alle 12 kk, yksikkökokokerroin 0,5
120 nautaa, yli 12 kk, yksikkökokokerroin 0,667
TUKI:  Avustusta 25 % ja korkotukilainaa 75 %, nuoret 
viljelijät +10 %

SIKATALOUS:
Voidaan rahoittaa uudisrakentamis- ja laajennusinvestoin-
teja niin kauan kuin valtakunnallista eläinpaikkamäärää 
(33000) on käyttämättä, tällä hetkellä eläinpaikkoja on 
vielä noin 18.000 käyttämättä.
Uudisrakentamisessa ja  
laajennusinvestoinnissa vähimmäiskoko on seuraava:
Emakkopaikkojen määrä  160, kerroin on 1,0
Lihasikapaikkojen määrä 1000, kerroin on 0,16 (yksi 
emakkopaikka vastaa 6,25 lihasikaa)
TUKI:  Avustusta 15 % ja korkotukilainaa 70 %, nuoret 
viljelijät +10 %

KANANMUNANTUOTANTO
Perinteisten häkkien muutokset tehtävä tämän vuoden lop-
puun mennessä, jos aikoo jatkaa kananmunien tuottamista.
a.) Tukea voidaan myöntää investointiin, jossa kanojen 
häkit korvataan eläinsuojelulaissa ja -asetuksessa asetetut 
edellytykset täyttävillä VIRIKEHÄKEILLÄ.
b.) Kanala muutetaan lainmukaiseksi KERROSRITILÄ- TAI  
LATTIAKANALAKSI.
Jos edellä olevat muutokset lisäävät kanalan pinta-alaa tai 
tilavuutta tai lisäävät kanapaikkoja, niin ne kustannukset 
eivät ole tukikelpoisia.
c.) Kaasutiiviin viljasiilon uudisrakentaminen
TUKI: Avustusta 25 % ja korkotukilainaa 75 %, nuoret vil-
jelijät +10 %

SIIPIKARJATALOUS
Uudisrakentamisessa ja laajennusinvestoinneissa väh.koko 
on 45.000 broileria ja kalkkunoiden kasvatuksessa 11.000 
kalkkunaa.
Näiden rahoitus on sidottu myös tuohon edellä mainittuun 
valtakunnan eläinpaikkojen määrään.
TUKI: Avustusta 25 % ja korkotukilainaa 70 %, nuoret vil-
jelijät +10 %

TURKISTARHAUS
a.) Turkistarhan siirtoon pois pohjavesialueelta. Siirrosta on 
oltava viranomaisen päätös.
TUKI:  Avustusta 45 %
b.) Varjotalojen, eristämättömien eläinhallien, rehunsäilytys-
tilojen, lantaloiden sekä tarhan ympäröimiseen sellaisella ai-
dalla, jolla voidaan estää eläinten pääsy tarhan ulkopuolelle
TUKI:   Avustusta 10 % ja korkotukilainaa 70 %
c.) Ympärivuotinen juottojärjestelmä
d.) Yhteislantala
e.) Olemassa olevien varjotalojen varustaminen vesitiiviillä 
alustalla
 TUKI: Avustusta 20 %

YMPÄRISTÖN SUOJELUA, ELÄINTEN 
HYVINVOINTIA JA TUOTANTOHYGIENIAA 
EDISTÄVÄT  INVESTOINNIT 
 
1.) Tuotantorakennukseen kiinteästi asennettavat lypsy- 
ja emolehmien sekä siitosonnien parsipedit ja muiden 
nautaeläinten parsimatot. Väh.tuki 2000 €. 
2.) Eläinkohtaiseen viilentämiseen tarkoitetuista 
sikalarakennukseen kiinteästi asennettavista laitteista ja 
järjestelmistä lukuun ottamatta ilmanvaihtolaitteistosta 
johtuvia kustannuksia. Väh.tuki 2000 €. 
3.) Porsitushäkin poistamisesta ja porsituskarsinan 
muutoksista siirryttäessä vapaaseen porsitukseen. Väh.tuki 
5000 €. 
4.) Sikakarsinan kokorakolattian korvaamisesta lattialla, josta 
vähintään kaksi kolmasosaa on kiinteäpohjaista. Väh. tuki 
5000 €. 
5.) Joutilaiden emakoiden ruokintahäkkien leventämisestä 
siten, että ruokintahäkin leveys on vähintään 650 
millimetriä. Väh. tuki 5000 € 
6.) Sikalaan kiinteästi asennettavasta kuivikkeen tai 
tonkimisaineen koneellisesta jakojärjestelmästä. Väh. tuki 
2000 €. 
7.) Sellaisista sikalan lantakouruun kiinteästi asennettavista 
laitteista tai järjestelmistä, jotka on tarkoitettu lannan 
viilentämiseen lantakaasujen vähentämiseksi. Väh. tuki 2000 
€. 
8.) Raatokontti tai polttolaitos, jonka tarkoituksena 
on kuolleitten nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen, 
siipikarjan ja turkiseläinten raatojen varastointi tai 
polttaminen. Väh. tuki 2000 €. 

TUKI:   Avustusta 75 %

TYÖYMPÄRISTÖN  PARANTAMINEN 
Tukea voidaan myöntää lypsyjärjestelmän, 
lannanpoistolaitteiston, nautojen käsittelyhäkin, 
säilörehuleikkurin, rehunjakolaitteen tai apevaunun 
hankintaan.

Tukea voidaan myöntää säilörehuleikkurin, rehujakolaitteen 
ja apevaunun hankintaan vain, jos hakijalle ei ole aikaisem-
min myönnetty samaan tarkoitukseen tukea. Tuki ei koske 
pienkuormaajien ja -traktoreiden eikä lypsyrobotin hankintaa.
TUKI:   Avustusta 15 % ja korkotukilainaa 70 %
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INVESTOINTITUET

Tukea 
elinkeinosuunnitelmaan 

ELY-keskus myöntää avustus-
ta elinkeinosuunnitelman (n:o 
430) ja siihen liittyvän las-
kelman laadintaan laskelman 
laatijalle, jolloin laskelman ja 
suunnitelman hinta on edul-
lisempi viljelijälle. Elinkei-
nosuunnitelman laadintaan 
voi saada tukea yhden kerran 
maatilan sukupolvenvaih-
dokseen, investointiin ja tuo-
tantosuunnan muutokseen.  
sukupolvenvaihdokseen, 
investointiin ja tuotan-
tosuunnan muutokseen. 

Lue tarkemmin investoin-
tituista: www.proagria.fi/
ep>Ajankohtaista.  
 

 
Kysy lisää investointituista 
ja elinkeinosuunnitelmasta 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
asiantuntijoita:

Vilja-, sika- ja siipikarjatilat 
- Marjo Latva-Kyyny 
puh. 040 584 7559

- Mika Mäenpää
puh. 0400 528 7922
 
Lihanautatilat:
- Marjut Viitasalo
puh. 040 355 0227
 
Maitotilat:
- Janne Niemi
puh. 0400 442 765
- Erkki Riihikangas
puh. 0400 160 041 

MUUT 
RAHOITUSKOHTEET

AVUSTUS-% KORKOTUKILAI-
NA-%

MAX.
TUKITASO-w%

Lammas- ja vuohitalous *25 75 45

Hevostalous (kasvatus) *25 75 45

Kasvihuonetuotanto
*30 70 50

Kuivaamo    **10 70 30

Tuotevarastot   10 70 30

Puutarhatuotteiden 
tuotevarastot

*30 70 50

Sadonkorjuukoneet 
yhteiskäyttöön

- 70 70

Mehiläistalous
15 80 -

Eräät muut  
tuotantosuunnat

15 70 35

Maataloustuotteiden 
kauppakunnostus

15 70 35

Lämpökeskukset 15 70 35

Maatilan  
biokaasulaitokset

15 70 35

Konevarastot - 70 70

Salaojitukset 20 70 -

Asunnon rakentaminen
- 70 -

Rakennetun Maatalous-
kiinteistön hankita

- 70 -

*Näihin kohteisiin, nuoret viljelijät (alle 40-vuotiaat ja tilanpidon aloittamisesta 
ei ole kulunut yli viittä vuotta hakemuksen tulessa vireille) saavat 10 %:n koro-
tuksen avustukseen
** Tähän kohteeseen korotus on 5 %:a, jos kysymyksessä on yhteishanke tai 
rahtikuivaus

Turvallisemmin. Nautojen käsittelyhäkki on hintava laite, mutta sen hankintaan voi saada investointiavustusta 15%. 
Kuva: Urpu Tanner-Koopmans

Rakennus-, salaoja-
 ja mittauspalvelut

KYSY LISÄÄ: Timo Korpela, 040 596 4032

l Rakennesuunnittelu
l Energiakatselmukset
l Energiatodistukset
l Palo- ja pelastussuunnitelmat

l Rakennuttamispalvelut
l Kilpailuttaminen, valvonta
l Pääsuunnittelu
l Rakennussuunnittelu
l Kustannusarviot

KYSY LISÄÄ: Juha Laakso, 040 526 4930

l Maa-ainesten ottosuunnitelmat
l Turvetuotantoalueiden ja
         turveaumojen mittauspalvelut
l Mittauspalvelut:
        - massamittaukset
        - kunnallistekniikka
        - rakennusmittaukset
l Peruskuivatussuunnittelu
l Salaojasuunnittelu
l Jätevesisuunnittelu

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

Etelä-Pohjanmaa
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käymällä säännöllisesti kuntosalilla 
pari kertaa viikossa.  Hän kannustaa 
kaikkia kyykkimään joutuvia lypsä-
jiä kuntosalille jumppaamaan kun-
toon jalkojen ja alaselän lihaksia, 
jotka lypsytyössä joutuvat koville. 
Hän myöntää, että varsinkin karja-
tilalla ajanpuute verottaa kuntoilua 
ja harrastuksia.

—Sitä niin helposti urau-
tuu omiin työtapoihin ja 
-asentoihin, eikä huomaa, 
että asiat voisi tehdä toi-
sin, pohtii maidontuottaja 
Ari Nyrhilä Lapualta. Hän 
on kuulunut viljelijän työ-
terveyshuoltoon jo toista-
kymmentä vuotta, isän-
nyytensä alusta lähtien.

Tiina Kolunsarka

 

N yrhilää työllistävät muun 
muassa 25 lehmää ja nuor-
karja 1980-luvun alkupuo-

lella rakennetussa parsinavetassa. 
Hän hoitaa karjan ja tilan peltotyöt 
pääasiassa yksin, mutta vanhemmat 
avustavat voimiensa mukaan. Puoli-
so käy töissä tilan ulkopuolella.

Karjan ruokinta perustuu kotoi-
seen säilörehuun ja väkirehuun. Säi-
lörehun jakoa helpottamaan tilalle 
hankittiin rehunjakovaunu vuonna 
2004. Sen hankinta oli kytenyt mie-
lessä jo jonkin aikaa, mutta kun sitä 
vielä suositeltiin työterveyshuollon 
puolelta, isäntä tarttui tuumasta 
toimeen. Hän kärsii selkärankareu-
masta, joka ajoittain haittaa työnte-
koa, mutta jonka kanssa kuitenkin 
pärjää.

— Vaunu helpotti rehun jakoa pal-
jon ja siihen sai muistaakseni hakea 
MELA:lta vähän tukeakin, Nyrhilä 
kertoo.

Pieni asia kertautuu
Työterveyshuoltoon kuuluvalle 
tilalle tehdään tilakäynti neljän 
vuoden välein. Käynnillä voi olla 
mukana sekä terveydenhuollon että 
maatalouden asiantuntijoita, jolloin 
tilanteeseen saadaan erilaisia näkö-
kulmia ja kehityskohteet voidaan 
sopia yhdessä. Tilakäynnillä seura-
taan arkista työskentelyä käytännös-
sä ja neuvotaan oikeita työtapoja ja 
-asentoja.

Ari Nyrhilä kokee saaneensa työ-
terveyshuollosta ja tilakäynneistä 
selkeää hyötyä.

—  On tärkeää, että viljelijälle on 
tällainen oma huolto! Aina siitä on 
etua, kun on enemmän silmäpareja 

TYÖTERVEYS

Viljelijälle 
oma huolto

näkemässä, kuinka voisi tehdä työt 
terveyden kannalta paremmin. On 
hyvä, että mukana on maatalouden 
asiantuntija, joka on käynyt kymme-
nissä navetoissa ja nähnyt erilaisia 
systeemejä. Joskus asiat voivat tun-
tua pieniltä, mutta kun ne toistuvat 
joka päivä, niiden merkitys kasvaa, 
pohtii Nyrhilä.

—Tapani on ollut pestä lypsyrätit 
sangossa lattialla selkä kumarassa. 
Tilakäynnillä ehdottivat, että se-
län säästämiseksi nostaisin sangon 
korkeammalle, vaikka toisen nurin 
käännetyn sangon päälle. Pieni asia, 
jota en ollut tullut ajatelleeksi. Tär-
keintä on ollut saada homma nope-
asti hoidetuksi, mutta kyllähän siinä 
selkä on rasittunut, hän myöntää.

Työterveyslääkäri kuuntelee
Viime marraskuussa tehdyn tila-
käynnin jälkeen työterveyshoita-
ja Raija Koivuluoma ja ProAgrian 
Marja Leena Perälä suosittelivat Ari 
Nyrhilälle muun muassa lypsykis-
koa, lypsyjakkaraa ja suojakäsinei-
den käyttöä lypsytyössä.

— Ohkaisia kumikäsineitä aion 
hankkia ja lypsyjakkaraa kokeilla 
myös, mutta kiskoja en koe tällä 
hetkellä tarvitsevani. Kuulosuo-
jaimia käytän nykyään lähes aina ja 
navetalla turvasaappaita, joissa on 
teräskärki. Mitään isompia vahinko-
ja Nyrhilä ei muista maatilan töissä 
sattuneen, mutta myöntää tuuriakin 
olleen matkassa.

Nyrhilä kiittelee tapaa, jolla työ-
terveyshuollossa asiakkaan ongelma 
otetaan asiaksi. Tarvittaessa työter-
veyslääkärille myös pääsee hoitoon 
sujuvasti ilman terveyskeskuksessa 
jonottamista.

— Kun aamulla soitat, saatat pääs-
tä jo saman päivän aikana asialle. 
Työterveyslääkäri ehtii myös kuun-
nella ja perehtyä asiaan paremmin 
kuin päivystyksen lääkäri kaiken 
kiireensä keskellä.

Edes vähän kuntoilua
Työterveyshuoltoon kuuluvat sään-
nölliset terveystarkastukset ovat 
Nyrhilän mielestä tärkeä osa oman 
terveydentilan seurantaa. Jos esi-
merkiksi puhallustestissä todetaan 
puhalluksen heikentyneen, voidaan 
ryhtyä selvittämään, mistä on kyse, 
hän selventää.

Nyrhilä pitää omaa kuntoaan yllä 

— Jos iltaseitsemältä tulee na-
vetalta ja sen jälkeen pitäisi vielä 
jonnekin treeneihin lähteä, niin 
vaatiihan se viitseliäisyyttä. Mutta 
jos ottaisi vaikka hetken sunnuntain 
iltapäivästä ja yhden arki-illan vii-
kolla, niin tulisihan siinä jo kaksi 
kertaa viikossa kuntoiltua, Nyrhilä 
kannustaa. 

Huollettu. Ari Nyrhilä on ollut viljelijöiden työterveyshuollon tyytyväinen  
asiakas koko isännyytensä ajan.

 

FAKTA

Viljelijöiden työterveyshuollon 
tavoitteena on ennaltaehkäistä 
työtapaturmia, ammattitauteja 
ja tukea työkyvyn ylläpitämis-
tä. Sen piiriin kuuluminen on 
maatalousyrittäjälle vapaaeh-
toista. Eteläpohjalaisista vil-
jelijöistä työterveyshuoltoon 
kuuluu 42%. Siihen kuuluvalla 
on mahdollisuus sairaanhoi-
tosopimukseen, jolloin voi 
hyödyntää esimerkiksi työter-
veyshuollon yleislääkäritasoi-
sia palveluita. KELA korvaa 
ehkäisevän työterveyshuollon 
kustannuksista 60 % ja sairaan-
hoidon kustannuksista puolet 
MYEL-vakuutettu viljelijä voi 
hakea Melasta elinkeinotukena 
avustusta työvälineisiin tai työ-
koneisiin (lypsykiskoihin, rehun-

jakovaunuihin yms.), jos yrittäjä 
näiden avulla voi, sairaudestaan 
huolimatta, jatkaa entisessä työs-
sään. Hakemukseen lääkärinlau-
sunnon lisäksi kannattaa liittää 
mukaan työterveyshuollon tila-
käyntiraportti. 
Viljelijän työterveyshuoltoon kuu-
luu terveystarkastus 1−2 vuoden 
välein ja tilakäynti neljän vuo-
den välein. Työterveyshuollon 
tilakäyntejä tekevät terveyden-
huollon ammattilaisten rinnalla 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan kou-
lutetut asiantuntijat. 

Lisätietoja:
Marja-Leena Perälä,  
040 528 7922
Jouni Leppä, 0400 361 250
etunimi.sukunimi@proagria.fi 

Työterveyshuolto maatalousyrittäjälle:
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TULOSANALYYSI

Marjo Latva-Kyyny
Talousagronomi

 
atkuvan muutoksen kes-
kellä yrityksen johtami-
nen ja päätöksenteko ovat 
entistä haastavampia.  
Pärjätäkseen muuttu-
vassa maailmassa myös 
maatilayrittäjät joutuvat 

panostamaan yhä enemmän johta-
miseen.Menestyäkseen maatilayrit-
täjällä pitää olla selkeä näkemys 
siitä, mitä hän haluaa yrityksensä 
olevan tulevaisuudessa. Päästäk-
seen päämääräänsä yrittäjän tulee 
asettaa välitavoitteita. Tavoitteiden 
täytyy olla mitattavissa, jotta nii-
den saavuttamista voidaan seurata. 
Oleellisimpia ovat talouteen liitty-
vät tavoitteet, jotka voidaan tiivis-
tää talouden tunnuslukuihin: kan-
nattavuuteen, maksuvalmiuteen ja 
vakavaraisuuteen. 

Pystyäkseen asettamaan tavoit-
teita yrittäjän pitää olla selvillä 
nykytilanteestaan. Oiva apuväline 
taloustilanteen kartoittamiseen on 

Tulosanalyysistä apua 
johtamiseen

tulosanalyysi. Sen avulla voidaan 
myös jatkossa seurata, miten talo-
udellisten tavoitteiden saavuttami-
sessa on onnistuttu. 

Menot ja ansiot selville
Maatilan tulosanalyysissä laaditaan 
verokirjanpidon pohjalta oikais-
tu maatilan tuloslaskelma ja tase, 
joiden avulla lasketaan keskeisiä 
talouden tunnuslukuja kannatta-
vuudesta, vakavaraisuudesta ja 
maksuvalmiudesta. Tiedätkö oman 
tilasi osalta, paljonko menot ovat 
liikevaihdosta ja miten merkittä-
västi tämä vaikutta tilan lopulliseen 
tulokseen? Onko yrittäjien työansio 
tai tilan kannattavuuskerroin sel-
villä? Esimerkiksi nämä selviävät 
tulosanalyysin avulla monen muun 
tunnusluvun lisäksi. Arvokasta tie-
toa saadaan myös vertaamalla oman 
tilan tuloksia taloustietopankkiin, 
jonka avulla voidaan oman tuo-
tantosuunnan tiloista ottaa erilai-
sia vertailutuloksia. Vertailutiedot 

antavat kuvan yrityksen taloudesta 
suhteessa vertailuryhmään ja autta-
vat havaitsemaan kehittämistarpeita 
ja -mahdollisuuksia. 

Oikea aika on nyt
Tulosanalyysi kannattaa tehdä vuo-
sittain, jolloin saadaan käsitys tilan 
talouden kehityssuunnasta ja näh-
dään, onko asetetut taloudelliset 
tavoitteet saavutettu. Nyt on oikea 
aika vuodesta tehdä tulosanalyysi. 
Verokirjanpito, jonka pohjalta tulo-
sanalyysi tehdään, on juuri valmis-
tunut. Saatavat tulokset ovat tuo-
reita ja tarvittaviin muutoksiin toi-
minnassa voidaan ryhtyä heti, eikä 
arvokasta aikaa tilan kehittämiseksi 
oikeaan suuntaan valu hukkaan.

Kysy lisää:
Marjo Latva-Kyyny  
040 584 7559  
marjo.latva-kyyny@proagria.fi 

 
FAKTA

•	  kuvan kannattavuudes-
ta, maksuvalmiudesta ja 
vakavaraisuudesta

•	  käsityksen talouden kehi-
tyssuunnasta

•	  arvokasta vertailutietoa 
kehittämiskohteiden kar-
toittamiseen

•	  tietoa tuotantokustan-
nuksista 

Taloustietopankin vertailutie-
dot antavat kuvan yrityksesi 
taloudesta suhteessa vertailu-
ryhmään ja auttavat havait-
semaan kehittämistarpeet ja 
-mahdollisuudet. 

Tulosanalyysi tarjoaa:

RETU BOR

Kestävä ja satoisa!
ainoa Suomessa 
tuotettu ruokonata!
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Myynti alan liikkeet sekä

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

www.ruokonata.net
Keväällä 2011 

Retu myynnissä siemenseoksissa
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Onnistumiset kannustavat
Tulevaisuudessa tavoitteena 
on koko ajan tehostaa tuo-
tantoa. Välillä päivät venyvät 
pitkiksi, mutta isännän mie-
lestä eläinten kasvatus myös 
palkitsee.

—Kipinää maatalouteen 
löytyy, vaikka käyn muualla-
kin töissä, tuumaa Ketomäki. 
Hänen mielestään hienointa 
maajussin töissä on se onnis-
tumisen tunne, kun hommat 
rullaa, eikä tule liikaa vastoin-
käymisiä. Erityisen kannusta-
vaa on, kun vieroitettujen vasi-
koiden määrä ja laatu paranee 
entisestään.

Jari Ketomäki on hyödyntä-
nyt myös ProAgrian tarjoamaa 
täydentävien ehtojen neuvon-
taa. Hän koki tilaneuvonnan 
käynnin jälkeen saaneensa 
varmuuden, mitä täydentä-
vissä ehdoissa oikeasti vaadi-
taan. Neuvontakäynnillä asiat 
käytiin läpi ja todettiin tällä 
tilalla asioiden olevan hyvällä 
mallilla.
Katso koulutuksiamme 
viereiseltä sivulta. 
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HANKEKOULUTUS

Urpu Tanner-Koopmans
Kotieläinagrologi

 

T ehokas ja kan-
nattava emo-
lehmätuotanto 
vaatii osaamista 
ja sen jatkuvaa 

päivittämistä. Lihakarjankas-
vattaja Jari Ketomäki Kuri-
kasta on ammentanut uutta 
potkua tilansa tuotantoon 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
järjestämistä koulutuksista. 
Ketomäki kertoo saaneensa 
SikaNauta-hankkeen kursseil-
ta mielenkiintoista tietoa, jota 
on voinut soveltaa käytäntöön 
omalla tilalla.

— Hankekoulutuksiin osal-
listuisi enemmänkin, jos töi-
den lomassa ehtisi, isäntä 
tuumaa.

Hänen mielestään antoisim-
pia koulutuksia ovat olleet 
Turvallinen lihanautojen kä-
sittely ja hoito -koulutukset, 
jotka rohkaisivat käsittelyhä-
kin hankintaan ja käyttöön. 
Muun muassa kuntoluokituk-
set hoituvat siinä helposti.
Jatkossa isäntää kiinnostai-
si myös rakentamiseen ja 
eläinaineksen kehittämiseen 
liittyvä koulutus. Ennes-
tään hän on hankkinut sekä 
maatalous- että metallialan 
peruskoulutuksen.

Angusta ja risteytyksiä
Tilalle rakennettiin uusi emo-
lehmäpihatto sukupolven-
vaihdoksen jälkeen vuonna 
2006. Pihatossa on tilaa 50 
poikivalle. Emolehmiin sat-
sattiin, koska niiden määrää 
oli helppo alkaa kasvattaa, ja 
niiden kasvatuksesta oli ko-
kemusta ennestään.  Vasikat 
lähtevät vieroituksen jälkeen 
kasvatukseen toiselle tilalle. 
Pääosa eläimistä on aberdeen 
angus rotuisia, mutta osassa 
eläimissä on myös charolais ja 
limousine -rotuja risteytyksi-
nä. Vähämäen tilalla siirryttiin 
lypsylehmistä emolehmiin jo 
1980-luvun lopulla. Karjaa 
hoiti tuolloin pääasiassa Jarin 
äiti, joka käy vieläkin autta-
massa nuorta isäntää silloin 
tällöin. Nykyisin myös puo-
liso Kirsi Rinta-Kyttä auttaa 
tilan töissä satunnaisesti.

Uutta potkua  
emolehmätuotantoon

Angusisäntä. Hankekoulutusten innoittamana Jari Ketomäki hankki lihakarjapihattoonsa  
käsittelyhäkin, joka helpottaa eläinten hoitoa ja parantaa myös työturvallisuutta.  
Kuva: Urpu Tanner-Koopmans
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KOULUTUSKALENTERI

SikaNauta-hankkeen Nauta-osiossa tulossa: 
Rakennearvostelu, kohderyhmänä Angus- kasvattajat
Lisätietoja: Urpu Tanner-Koopmans 040 184 8166

Emolehmätuotannon opintomatka 
Isoon-Britanniaan 25.–28.5.2011. 
Matkalla käydään Beef Expo -tapahtumassa, 
tutustutaan emolehmätiloihin ja eläinjalostukseen. 
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227

Tilatutustumiskäyntejä.
Kohderyhmänä luomulihakarjan kasvattajat, vasi-
kankasvattajat, lypsytilalliset, luomusta kiinnostu-
neet ja luomutuottajat. Hinta 30 e/hlö + alv, E-P:n
alueen ulkopuoliset 45 e/hlö + alv. Hintaan sis. 
kuljetus sekä suojavarusteet tilavierailuja varten.
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

Monipuolinen lammas 
ja vuohi -hanke
Tulossa helmikuussa:
- Lammas- ja vuohitilan ruokinta-
  ja käsittelyjärjestelmät – investointipäivä
- Tehokkuutta karitsankasvatukseen 
   - risteytys- ja kaksivaihekasvatus 
Lisätietoja: Elina Vainio 040 199 0143

Etelä-Pohjanmaan hevos-
alan koulutushanke (HeKo)
Tulossa matkat Tampereella järjestettävään 
Jalostusseminaariin 17.2. ja 19.2. 
Katso tarkempi ohjelma: www.hippos.fi
Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552

Lisätietoja tulossa olevista 
koulutuksista ja tapahtumista: 
www.proagria.fi/ep > tapahtumat

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

Koulutuspäivän hinta on 20 euroa/hlö 
+ alv, Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen 
ulkopuolisille 30 euroa/hlö + alv. 
Huom., poikkeukset mahdollisia.

Opintomatkat kustannusten mukaan.
Pienryhmäkoulutuksen hinta on 30 euroa/hlö 
+ alv, Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen 
ulkopuolisille 45 euroa/hlö + alv. Poikkeukset 
mahdollisia. Pienr�hmäkoulutusten toteutu-Pienr�hmäkoulutusten toteutu-
minen edell�ttää kolmelta tilalta osallistumista.
Tilakohtaisen koulutuksen hinta vaihtelee 
hankkeittain  ja aihealueittain 50–200 euroa€/
tilakä�nti.
Huom! Em. hinnat ellei toisin mainittu.

Koulutukset ovat osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Maito-, SikaNauta-, Vilja 5000-, Monipuolinen 
lammas ja vuohi -hankkeita, Marjanviljelyn 
esiselvityshanketta sekä Etelä-Pohjanmaan hevos-
alan koulutushanketta (HEKO). HEKO-hankkeen 
toteuttavat yhdessä Sedu Aikuiskoulutus ja 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

Ajankohtaiset ja päivitetyt hankekoulutukset ja -tapahtumat löydät
ympäri vuoden nettisivuiltamme www.proagria.fi/ep > tapahtumat
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7.3. Emolehmätuotanto- ja pihvivasikoiden 
jatkokasvatus luomuna, Kauhava
Hinta 30 e/45 e/hlö + alv.
Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

8.3. Luomuvalkuaiskasvit, Seinäjoki
Kohderyhmänä: luomu- ja luomusta 
kiinnostuneet tuottajat.
Hinta 20 e/hlö + alv.
Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

10.3. Nurmirehuntuotanto lihanautatiloilla
Kohderyhmänä emolehmätilalliset. 
Lea Puumala 044 7143 677

11.3. Emolehmätuotanto- ja pihvivasikoiden 
jatkokasvatus luomuna, Seinäjoki/Kuusiokunnat
Hinta 30 e/45 e/hlö + alv.
Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

23.3. Komponenttiruokinnan tekniikka 
ja talous, Seinäjoki 
Koulutuspäivä järjestetään yhdessä “Tilatutkimuksella 
uusia ratkaisuja sikojen ja siipikarjan komponetti-
ruokintaan” -hankkeen kanssa. 
Hinta 20 e/30 e/hlö + alv.
Maija Yliaho 040 529 0832

31.3. Nurmirehuntuotanto lihanautatiloilla
Kohderyhmänä lihanautatilalliset. 
Lea Puumala 044 7143 677

Vilja 5000 -hanke
Tulossa helmikuussa: Viherlannoituspäivä. 
Maaliskuussa tulossa: Elintarvikeviljapäivä 
ja Syysviljapäivä.
Lisätietoja: Lasse Rajala 0400 297 245

Maito-hanke
Tulossa:
Maalis-huhtikuulla Ensiluokkaista rehua 
-opintoretki kotieläintiloille Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalle.
Lisätietoja: Sari Vallinhovi 0400 764 217

Kivennäisruokintapäivä, Seinäjoki
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

Tulossa myös:
- Työnkäyttö maitotilalla
- Verosuunnittelu maitotilalla
- Pitkän aikavälin taloussuunnittelu maitotilalla
- Maidontuotannon kustannusten laskenta
Lisätietoja: Juhani Torkko 0400 589 569 ja 
Jarmo Lämpsä 040 126 3481

SikaNauta-hanke
Tulossa kevätkaudella sikatiloille: Välikasvatus-
pienryhmiä.
Lisätietoja: Hanna Hemilä 0400 228 083 

9.3. WinPig/Sikava -pienryhmä, Ilmajoki
Lisätietoja: Hanna Hemilä 0400 228 083

15.-16.3. Opintomatka Varsinais-Suomeen.
Matkan teemana on sikaloiden peruskorjaaminen.
Lisätietoja: Hanna Hemilä 0400 228 083

Hankkeissa tulossa,
seuraa ilmoittelua:

31.1. Rehuntuotantoon tehokkuutta 
lammas- ja vuohitilalla, Seinäjoki
Hinta 20 e/hlö + alv. 
Elina Vainio 040 199 0143

1.2. Sikatilan viljanviljelypäivä, Lapua
Hinta 20 e/30 e/hlö + alv.
Hanna Hemilä 0400 228 083

2.2. Emakoiden komponenttiruokinta, 
pienryhmäkoulutus, Alavus
Hinta 20 e/30 e/hlö + alv. 
Maija Yliaho 040 529 0832

Maatilojen sukupolvenvaihdosillat
8.2. Ylihärmä (Kauhava)
10.2. Lappajärvi
Tilaisuudet ovat maksuttomia.
Timo Pajula 040 503 2650

14.2. Nurmivalmennus, Seinäjoki
Hinta 10 e/hlö + alv. 
Sari Vallinhovi 0400 764 217

Sikatilan budjetti -pienryhmät
15.2. Ylihärmä (Kauhava)
16.2. Ilmajoki
24.2. Alavus
Hanna Hemilä 0400 228 083

18.2. Lannoituksen ajankohtaispäivä, Seinäjoki
Tilaisuus on maksuton.
Lasse Rajala 0400 297 245

21.2. Emolehmätuotanto- ja pihvivasikoiden 
jatkokasvatus luomuna, Suupohja
Hinta 30 e/45 e/hlö + alv. 
Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

22.2. Maatilan sukupolvenvaihdospäivä, Seinäjoki
Hinta 10 e/hlö + alv.
Timo Pajula 040 503 2650

22.2. MarjaTsemppi-kevätseminaari, Ikaalinen
Seminaari on maksuton. 
Arja Raatikainen 050 377 9530

23.2. Sikatilan remonttipäivä, Seinäjoki
Hinta 20 e/30 e/hlö + alv. 
Hanna Hemilä 0400 228 083

24.2. Katse vasikkaan! Seinäjoki
Kohderyhmänä maitotilat.
Hinta 10 e/20 e/hlö + alv.
Vuosi 2011 on Vasikan teemavuosi.
Sari Perälä 040 353 6634

24.2. Katse Vasikkaan! Seinäjoki
Kohderyhmänä lihanauta- ja välikasvatustilat.
Hinta 20 e/30 e/hlö + alv.
Tähän koulutukseen liittyy myös suurimpien 
teurastamoiden ja SikaNauta-hankkeen 
yhdessä järjestämiä pienryhmäkoulutuksia.
Seuraa ilmoitteluamme.
Vuosi 2011 on Vasikan teemavuosi.
Marjut Viitasalo 040 353 0227

1.3. Rakennearvostelu, Lehtimäki
Kohderyhmänä Charolais-kasvattajat.
Hinta 30 e/45 e/hlö + alv.
Urpu Tanner-Koopmans 040 184 8166

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu
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SIKA

Maija Yliaho     
Kotieläinagronomi

V astaavatko poh-
jalaisemakoiden 
liemirehuseok-
set todellisuu-
dessa sitä, mitä 

niiden oletetaan olevan? Sii-
tä otetaan selvää ”Tilatut-
kimuksella uusia ratkaisuja 
sikojen ja siipikarjan kompo-
nenttiruokintaan” -hankkeen 
ensimmäisessä vaiheessa. 
Tutkimusryhmää kiinnostaa 
myös se, mistä mahdolliset 
epätarkkuudet rehuseosten 
koostumuksessa johtuvat.  
Tähän mennessä näytteet on 
otettu kymmenen tilan ema-
koiden rehuista ja tuloksia 
odotellaan kevään mittaan. 
Hankkeen toteuttaa Maatalou-
den tutkimuskeskus (MTT) 
yhteistyötahoinaan ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa, Suomen 
Siipikarjaliitto ry ja Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu. 

Emakko haasteellinen 
ruokittava

Hankkeessa käydään jatkossa 
läpi paitsi emakoiden, myös 
porsaiden komponenttiruo-
kintaan liittyviä kysymyksiä. 
Emakoista päätettiin aloittaa, 
koska porsastuotoksen kas-
vun myötä kasvavat myös 
emakon vaatimukset. Rehun 
pitää maistua ja siitä saadus-
ta energiasta pitää riittää ison 
pahnueen imettämisen lisäksi 
emakon oman kunnon yllä-
pitämiseen. Eri tuotantovai-
heiden erilaiset vaatimukset 
joudutaan ottamaan entistä 
tarkemmin huomioon.
Liemiseokset päätettiin ottaa 
ensimmäiseksi tutkimuskoh-
teeksi, koska liemiruokinta on 
varsinkin eteläpohjalaisilla 
sikatiloilla ainakin vielä tällä 
hetkellä yleisin ja pisimpään 
käytössä ollut tapa sekoittaa 
rehuseoksia useista eri kom-
ponenteista. Seoksen jako 
liemimäisenä mahdollistaa 
myös melko laajan raaka-ai-
nevalikoiman.  Toisaalta eri-
tyisesti imettävien emakoiden 

Pohjalaisemakoiden 
eväät syyniin

liemiruokinta on koettu joil-
tain osin ongelmalliseksi ja 
tiloilla kaivataan lisää tietoa 
esimerkiksi emakoiden syön-
tikyvyn parantamisesta, ruo-
kintalaitteiden tarkkuuden 
säädöistä ja eri raaka-aineiden 
käyttökelpoisuudesta.

Hankkeen sikatutkimus-
osuudesta vastaava tutkija Kir-
si Partanen korostaa kuiten-
kin, että komponenttiruokin-
nalla ei tarkoiteta pelkästään 
liemiruokintaa, vaikka usein 
niin ajatellaankin. 
 — Aina kun viljan täyden-
nyksenä käytetään monia eri 
raaka-aineita, voidaan puhua 
komponenttiruokinnasta riip-
pumatta siitä, missä muodos-
sa rehu sioille jaetaan. Par-
tanen lupaakin, että jatkossa 
tullaan selvittämään myös 
kuivakomponenttiruokinnan 
ongelmakohtia.

Automatiikka vaatii 
tarkkuutta

Emakoiden ruokinnan auto-
matisointi helpottaa työtä ja 
on täysin välttämätöntä, mut-
ta lisää vaikeusastetta. Käsi-
ruokinnan aikakaudella rehun 
jako oli täsmälleen niin tark-
ka kuin ruokkija itse, kunhan 
suurin piirtein oltiin selvillä 
siitä, mitä rehukärryssä on. 
Automatiikka tuo kuvioon 
lukuisia liikkuvia osia lisää. 
Lopputulokseen vaikuttaa 
se, miten rehu sekoittuu ja 
liikkuu laitteistossa sekä ta-
pahtuuko jossain lajittumista. 
Eroa on rehunjakolaitteistois-
sa, niiden toiminnassa ja ase-
tusten helppoudessa. Myös 
rehuraaka-aineet käyttäytyvät 
seoksessa eri tavalla. Jotkut 
lajittuvat helpommin ja se-
koittuvat huonommin, jotkut 
taas toimivat sidosaineena, 
joka pitää seoksen koossa ja 
tasalaatuisena. 

Meneillään olevassa tila-
tutkimuksessa liemiruokin-
talaitteet on jaettu kahteen 
ryhmään. Keskenään vertail-
laan perinteisiä liemiruokin-
talaitteita, joissa putkistossa 
on aina jäämärehua, ja ny-
kyään yleistymässä olevia 

liemiruokintalaitteita, joissa 
putkisto tyhjätään vesipesulla 
ruokintojen välillä. 

Näytteitä otetaan sekä imet-
tävien että tiineiden emakoi-
den rehusta. Seosten koos-
tumuksia on selvitetty sekä 
piirien yhteisnäytteiden että 
venttiilikohtaisten näytteiden 
avulla. Tilojen omat havainnot 
ruokintalaitteistojen ongelma-
kohdista on näytteenotossa 
otettu mahdollisuuksien mu-
kaan huomioon. 

ProAgria Etelä-Pohjan-
maassa komponenttiruokin-
taan on tutkimushankkeen 
lisäksi syvennytty myös 
koulutuksissa. Meneillään 
on parhaillaan komponent-
tiruokintakoulutusten sarja.  
Koulutukset järjestetään Si-
kaNauta-hankkeen puitteissa. 

Lisätietoja komponentti-
ruokintatutkimuksesta ja  
-koulutuksista:  
kotieläinagronomi  
Maija Yliaho,  
040 529 0832,  
maija.yliaho@proagria.fi 

Imetys. Rehusta saatavan energian pitää riittää ison pahnueen imettämisen lisäksi emakon 
oman kunnon ylläpitoon. Kuva: Maija Yliaho 

Perinteinen koetiloill tehtä-
vä tuotantotutkim saattaa 
tulevaisuudessa supistua 
tuntuvasti nykyisestä. Silti 
kannattavuusongelmien 
ja jatkuvan muutoksen 
kanssa elävä kotieläin-
tuotanto tarvitsee tuo-
tantotutkimuksen kautta 
saatavaa tietoa vähintään 
yhtä kipeästi kuin ennen-
kin.
Tutkimusta oltaisiinkin yhä 
enemmän tekemässä käy-
tännön tiloilla. Sikojen ja 
siipikarjan osalta toimivaa 
mallia tähän haetaan myös 
tässä komponenttiruokin-
tatutkimuksessa.Tutkija 
Kirsi Partanen MTT:stät 
oteaa, että joitakin asioi-
ta voi koska tahansa sel-
vittää tilakokeilla ilman 

sen suurempia järjestelyjä. 
Esimerkiksi erilaisten eläi-
nainesten kasvun vertailu 
voidaan toteuttaa melkein 
missä tahansa lihasika-
lassa, kunhan eläimet voi-
daan punnita ja niistä on 
käytettävissä teurastiedot. 
Erilaisten ruokintojen ver-
tailu taas vaatii enemmän 
tarkkuutta ja työtä, joten 
sen tapaisen tutkimuksen 
tekeminen on tilaolosuh-
teissa hankalampaa.
−Tutkimuslaitoksissa teh-
tävää tutkimusta ja ti-
latutkimusta tarvitaan 
molempia. Parhaassa ta-
pauksessa ne täydentävät 
hyvin toisiaan. Oleellista 
on saada tutkimustieto 
nopeasti tilojen käyttöön, 
summaa Partanen. 

Sikatutkimus 
jalkautuu tiloille
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SALAOJITUS

Kysy lisää ProAgria Etelä-
Pohjanmaan salaojatiimiltä: 

Juha Laakso 
040 526 4930 (Seinäjoen ym-
päristö, Seinänaapurikunnat) 

Harri Niemelä 
040 544 4510 (Seinäjoen ym-
päristö, Seinänaapurikunnat, 
Suupohja) 

Markku Keltto 
040 730 9820  
(Alueena koko maakunta) 

Erkki Orrenmaa 
0400 367 127 (Härmänmaa ja 
Kyrönmaa) 

Heimo Pirttimäki 
0400 367 212 (Kuusiokunnat, 
Järviseutu)

sähköposti: etunimi.sukuni-
mi@proagria.fi 

Satsaa 
salaojiin

S a laojituksen rahoitus 
on muuttunut hieman. 
Tukea myönnetään pel-

lon salaojitukseen, ei kuiten-
kaan valtaojien putkituksiin 
eikä pienpumppaamoinves-
tointiin. Hankkeeseen voi saa-
da avustusta 20% ja korkotu-
kilainaa 70%. Vuokramaiden 
salaojittamisessa huomioi 
vuokrasopimuksen kesto: 
Hallinta pitäisi olla vielä vii-
si vuotta avustuksen ja lai-
nan viimeisen erän nostosta.  
Tukikelpoinen enimmäiskus-
tannus on 3,20 €/salaojamet-
ri ja 3200 €/ha. Jos salaojitus 
toteutetaan esipäällysteellä, 
tukikelpoinen enimmäiskus-
tannus on 1,70 €/salaojametri 
ja 2800 euroa/ha. Happamilla 
sulfaattimailla salaojitusta voi-
daan täydentää säätökaivoilla, 
enimmäiskustannus hehtaa-
ria kohden on 800 €. Pienin 
myönnettävä avustus on edel-
leen 2000€. 

Jos suunnittelet sala-
ojitusta ensi kesäksi, 
on aika tarttua toi-
meen. Investointitu-
kien seuraava haku-
kierros alkaa 2.2. ja 
kestää maaliskuun 
loppuun. Salaojatiimi. Vasemmalta salaojateknikot Juha Laakso, Heimo 

Pirttimäki, Erkki Orrenmaa, palvelupäällikkö Timo Korpela, 
salaojateknikko Markku Keltto sekä agrologi Harri Niemelä. 
Kuva: Jarmo Vainionpää

KASVINSUOJELUAINEIDEN
KÄY TTÖKOULUTUKSET 2011

Kurssipäivät alkavat klo 10.00. Ilmoittautumiset viim. kolme päivää ennen tilaisuutta Tuula Perälälle 
puh. 06-416 3400, 040 706 3386 tai www.proagria.fi/ep > Tapahtumat. IImoittautuessa tarvitaan tilatunnus. 
Kurssimaksu: 40€ e, sis. ALV 23%, maksetaan käteisellä ovella. 

Lisätietoja: Jari Mäkinen 040 510 2795, jari.makinen@proagria.fi

Tervetuloa! ProAgria Etelä-Pohjanmaa

 	 	

ti 1.2. Vähäkyrö, Vähänkyrön OP    
ke 2.2. Jurva, Jurvan kunnantalo, valtuustosali
to 3.2. Evijärvi, Evijärven kunnantalo, valtuustosali  
ti 8.2. Laihia, Laihian Nuorisoseura
ke 9.2. Kauhava, Yrittäjäopisto, auditorio   
to 10.2. Kurikka, Hotelli-Ravintola Pitkä-Jussi
ti 15.2. Lapua, Lapuan kristillinen opisto   
ke 16.2. Alavus, Elinkeinotalo, Huhtamäki-sali
to 17.2. Lehtimäki ja Soini, Lehtimäen kunnantalo, valtuustosali 
ti 22.2. Kauhajoki, Suupohjan ammatti-instituutti, Suupohja-sali
ke 23.2. Kuortane, Kuortaneen Urheiluopisto   
to 24.2. Vimpeli, Vimpelin kunnantalo, valtuustosali
ti 8.3. Alajärvi, Kanavan Kevari    

ke 9.3. Ilmajoki, Ilmajoen maatalousoppilaitos, auditorio
ti 15.3. Isojoki, Luontomatkailukeskus Lauhansarvi
ke 16.3. Ylistaro, Ylistaro-talo    
to 17.3. Jalasjärvi, JAKK
ti 22.3. Nurmo, Nurmotalo, Nurmosali   
ke 23.3. Teuva, Teuvan Nuorisoseura
to 24.3. Lapua, Tiistenjoen seurakuntatalo   
ti 29.3. Kristiinankaupunki, Ravintola Lähiluola, Pyhävuori
ke 30.3. Yli- ja Alahärmä, Härmän Kuntokeskus, auditorio 
to 31.3. Lappajärvi, Kivitippu, Mänkkikabinetti
ti 5.4. Peräseinäjoki, Peräseinäjoen terästalo  
to 9.6. Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo 
pe 10.6. Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo

Turvaa tiedostosi

Vaikka tietokone vahingoittuu, kovalevyllä olevat 
tiedostot voidaan todennäköisesti pelastaa. 

Farmi maatilan vakuutukseen on lisätty 
TiedosTojen palauTusTurva. 
Se korvaa maatilan yksityiskäytössä olevan 

tietokoneen tiedostojen palautuksen!

www.lahivakuutus.fi

Alueen meijerit
Alueen kunnat

Kehitä tilaasi! Tarjoamme erilaisia pienryhmäkoulutuksia maitotilojen
tarpeisiin. Tutustu tarkempiin ohjelmiin lähempänä: www.proagria.fi/ep 
> Tapahtumat

KOULUTUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKKAKUNNAT:

l Maidontuotannon kustannusten laskenta
       Kohderyhmänä investoineet tilat
      Maaliskuussa: Kauhava ja Kauhajoki

l Verosuunnittelu maitotilalla
      Helmikuussa: Seinäjoki, Kauhava ja Kauhajoki

l Työnkäyttö maitotilalla
      Huhtikuussa: Seinäjoki

l Pitkän aikavälin taloussuunnittelu maitotilalla
       Kohderyhmänä investoineet tilat
       Maaliskuussa: Jalasjärvi

Lisätietoja koulutuksista: Juhani Torkko p. 0400 589 569, 
Jarmo Lämpsä p. 040 126 3481, etunimi.sukunimi@proagria.fi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Maito-hanke

MAITOTILAN TALOUS 
JA JOHTAMINEN 
- Tervetuloa koulutuksiinjouko.malkamaki@valokaista.fi erkki.ristimaki@valokaista.fi
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Viime kesä osoitti, 
että täydellisen sato-
potentiaalin saavut-
taminen on käytän-
nössä mahdotonta. 
Haastavista sääoloista 
huolimatta Vilja 5000 
-havaintolohkoilla 
päästiin jälleen hyviin 
tuloksiin.
 
 
Anna-Kaisa Jaakkola
Kasvintuotantoagrologi

H e h taarisato 
ylitti 5000 
kg kaikil-
la lohkoil-
la lukuun 

ottamatta Alajärven lohkoa, 
joka kärsi voimakkaimmin 
kuivuudesta. Kauhavan (Yli-
härmä) rypsilohkolta saatiin 
satoa komeat 2 350 kg/ha. 
Havaintolohkojen kasveille 
pyrittiin alusta alkaen luo-
maan optimaaliset olosuhteet 
kasvuun huomioimalla ne sa-
tokomponentit, joihin viljeli-
jän on mahdollista vaikuttaa: 
Esimerkkeinä lajikevalinta, 
huolelliset muokkaustoimet, 
ravinnetarpeiden tiedosta-
minen sekä oikea-aikainen 
kasvinsuojelu. Pitkään jat-
kunut kuivuus ja kuumuus 

Havaintolohkoilta 
kelpo satoja

puolestaan olivat vuoden 
heikko lenkki, johon ei voitu 
vaikuttaa. MTT:n tutkijoiden 
havaintojen perusteella tauti-
torjunta oli tuottanut kaikilla 
lohkoilla tulosta, joten tervei-
tä lehtiä riitti yhteyttämiseen 
kasvukauden loppuun saakka.

Panoshinnat vaihtelivat
Hyvät tulokset eivät syntyneet 
ilman tuotantopanoksia, vaan 
niihin satsattiin lohkokohtai-
set tarpeet tarkkaan huomi-
oiden. Käytettyjen panosten 
hinnoissa oli isojakin tilakoh-
taisia vaihteluja ostoajasta, 
lannoitelajista sekä kasvinsuo-
jelutarpeen laajuudesta riip-
puen. Korkean satotason sekä 
kohtuullisella tasolla olleen 
markkinahinnan ansiosta jo-
ka lohkolla päästiin kuitenkin 
huomattavasti edellisvuotta 
parempaan taloudelliseen tu-
lokseen. Myös hyvä syksy vai-
kutti helpottamalla puinteja 
sekä vähentämällä tuntuvasti 
kuivatuskustannuksia. 

Katseet tulevaan
Parantunut markkinatilanne 
lisää intoa viljan viljelyyn ja 
hyvä niin, sillä alueellamme 
riittää tarvetta hyvälaatui-
selle viljalle teollisuuden ja 
kotieläintilojen käyttöön. Ei 
ole kuitenkaan syytä unohtaa 
luonnonhoitopeltoja ja viher-
lannoitusnurmia, jotka edel-
leen ovat järkevä vaihtoehto 

esimerkiksi viljelyteknisesti 
ongelmallisilla tai viljelykier-
toa kaipaavilla lohkoilla.     

Rypsin viljelyala kasvoi 
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjan-
maan alueella yhteensä lähes 
15 000 hehtaaria vuoteen 2009 
verrattuna. Öljykasvien vilje-
lyllä onkin monia positiivisia 
vaikutuksia, kuten viljan mo-
nokulttuurissa olleiden mai-
den rakenteen parantuminen, 
tilan ruuhkahuippujen tasaus, 

sadon varmempi markkinoin-
ti sekä alentava vaikutus kiin-
teisiin kustannuksiin. Täytyy 
kuitenkin muistaa, että lisään-
tynyt rypsin kokonaisala alkaa 
olla jo kriittisessä pisteessä, 
jotta rypsin viljelyssä välttä-
mätön viljelykierto onnistuu. 

Uutta pienin erin
Uusien kasvien lisääminen 
tilan tuotantoon on kuiten-
kin edelleen kannatettavaa, 

varsinkin viljan monokulttuu-
riin juurtuneilla tiloilla. Itselle 
oudomman kasvin viljelyyn 
liittyviä riskejä karsitaan hel-
poiten kokeilemalla aluksi riit-
tävän pienellä alalla. Järkevää 
riskien hallintaa on myös hyö-
dyntää osalle sadosta kiinteä-
hintaisia viljelysopimuksia, 
vaikka ne eivät tänä vuonna 
olleetkaan kannattavuuden 
kannalta yhtä merkittävässä 
asemassa kuin vuonna 2009. 

Vehnää. Vilja 5000 -lohkoilta saatiin viime kesänä hyviä satoja haasteellisista sääoloista  
huolimatta.  Kuva: MTT/Merja Högnäsbacka 

Havaintolohkojen muuttuvat kustannukset prosentteina. Panostus kasvinsuojeluun 
ei näy havaintolohkojen kustannuksissa korkeana prosenttiosuutena. 

Ruskolaikkua. Anniina-kevätvehnässä havaittiin ruskolaikkua 
vain alimmilla lehdillä, missä se ei juuri haitannut kasvien 
sadonmuodostusta. Ylimmät lehdet olivat säilyneet terveinä 
oikein ajoitetun tautitorjunnan ansiosta.  
Kuva: MTT/Merja Högnäsbacka 
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Pori
Matti Koskela  010 402 2528 
Maarit Tammelin  010 402 2534
Salo
Matti Hämäläinen 010 402 2535
Vaasa
Bror Staffas  010 402 2529

Ota yhteys:
Espoo
Johan Andberg  010 402 2520
Andrea Landers 010 402 2521
Hanna Ikävalko 010 402 2523
Seija Uuskoski  010 402 2525
Sari Tuominen 010 402 2314  
Kouvola
Kenneth Ahlqvist  010 402 2532

VILJELIJÄ!
Ota itsellesi täysi hyöty viljakaupasta yhteistyössä Avenan kanssa

Avena on vilja- ja öljykasvikauppaan erikoistunut yritys. 

Ostamme kaikkea kauppakelpoista viljaa ja rypsiä sekä rapsia.

Keskustelemme mielellämme viljakaupasta kanssasi.

www.avenakauppa.fi
Viljakaupan ykköspaikka

Lasse Rajala
Kasvintuotantoagrologi

V iime kevään viesti vil-
jan viljelyalan pienen-
tämisestä oli mennyt 

hyvin perille. Tämän totesi 
agronomi Henri Honkala Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaasta käy-
dessään läpi menneen vuoden 
viljantuotannon tuloksia Vilja 
5000 -päivässä. Niistä kävi 
myös ilmi, että niin Etelä-
Pohjanmaan kuin koko Suo-
menkin tilamäärä jatkaa vähe-
nemistään. Tulevaisuudessa 
siis yhä pienemmän joukon 
on tuotettava sama määrä vil-
jaa kuin nyt, sillä teollisuuden 
ja kotieläintilojen viljakulutus 
pysyy tulevaisuudessakin 
vakaana.

Hankkija maatalous oy:n 
viljakaupan johtaja Tarmo Ka-
janderin sanoma viljelijöille 
oli selkeä: Vilja-alaa on varaa 
kasvattaa tulevana satokaute-
na. Samaan hengenvetoon hän 
kuitenkin lisäsi, että myös ryp-
sialan tulisi säilyä nykyisellä 
tasolla, sillä Suomen öljykas-
vimarkkinoilla ylituotannon 
vaara on mitätön. Erityishuo-
mion Kajanderin esityksessä 
sai menneellä satokaudelle 
laskenut ohra-ala, jonka hän 
toivo kasvavan tulevaisuu-
dessa vähintään vuoden 2009 
tasolle.

Lisää raaka-ainetta
Eräs paljon viljelijöitä puhut-
tanut asia oli lannoitteiden 
hinnat ja erityisesti hintojen 
nousu. Tähän asiaan näke-
myksiään toi MTK Etelä-Poh-
janmaan toiminnanjohtaja Yr-
jö Ojaniemi. Hän kävi läpi lii-
ton taannoin tekemää lannoi-
temarkkinakyselyä. Kyselyyn 
vastanneet viljelijät olivat yhtä 
mieltä siitä, että ”jotain tarttis 
teherä”, koska lannoitteiden 
hinnat karkaavat pilviin.

Yhteenvetona päivän an-
nista voidaan todeta, että ko-
timainen teollisuus tarvitsee 
tulevana vuonna merkittäväs-
ti enemmän raaka-ainetta kuin 
mitä tänä vuonna oli kylvössä 
eli siltä osin viljan menekki on 
taattua. Kauralle olisi kysyntää 
myös vientiin.

Vilja 5000 -päivässä 
katsottiin tulevaisuuteen

Laskukoneet esiin
Tuotantokustannusten nousu 
kuitenkin mietityttää viljeli-
jöitä, vaikka tuotteesta saata-
vat hinnat ovatkin korjaantu-
neet huomattavasti vuoden 
takaiseen nähden. Yhteisenä 
päämääränä on siis viljanvil-
jelyalan kasvattaminen vuon-
na 2011, mutta pelkkä alan 
kasvattaminen ei kuitenkaan 
ole ratkaisu kustannusten 
kanssa painivalle viljelijälle.  
Tarvitaan myös tarkkaa kus-
tannusten seurantaa ja on-
nistunutta sadon markki-
nointia. Viimeksi mainittuun 

ratkaisuna on monessa tapa-
uksessa myyntien hajauttami-
nen. Myös hinnan kiinnitystä 
tulee harkita osalle tulevaa 
satoa. Avain kannattavaan 
tuotantoon on kuitenkin am-
mattitaitoisessa viljelijässä, 
joka osaa käyttää laskukonetta 
tuotantonsa suunnittelussa. 

Perinteinen Vilja- 5000 päi-
vä järjestettiin Seinäjoki Aree-
nassa Areenassa joulukuussa 
2010. Tilaisuudessa keskus-
teltiin tulevan vuoden näky-
mistä viljasektorilla laajan  
asiantuntijajoukon alustusten 
pohjalta.   

NHK
keskus

Nurmesta
  maitolasiin!

TERVETULOA
SARKA-MESSUILLE!

Tutustu tuotteisiimme www.nhk.fi

Tervetuloa Sarka-messuille keskustelemaan asiantuntijoidemme 
kanssa pihattorakentamisesta ja tutustumaan tuotteisiimme ja 
rakennusratkaisuihimme. Tule suunnittelemaan unelmiesi pihatto! 
Osastollamme kaikki rakennuspakettimme!

Rakennuspaketti sisältää mm.
3+3 rivisen Robora pihaton valmiiksi rakennet- 
tuna, Slalom-lannanpoiston, Ilmastoinnin, 2 x 
Astronaut A4- lypsyrobottia, Discovery puhdis-
tusrobotin ja pihaton käyttöönoton. 
Projektinohjaus varmistaa nopean rakentami-
sen, laitteiden yhteensopivuuden ja kustannus-
arviossa pysymisen

Tarkka toimitussisältö osastollamme A13!

2 robotin
3+3 pihatto

1 200 000€rakennettuna ja käyttöönotettuna

Osastollamme esillä:
	 •	Uudet	Robora-pihattoratkaisut
	 •	Ilmanvaihtoratkaisut	mm.	harjaikkuna
	 •	Lely	Juno	-	rehunsiirtäjä		
	 •	Lely	Discovery	-	puhdistusrobotti,	
	 •	Light4Cows	-	valaistusjärjestelmä
	 •	RoboNetworks	-	valvontajärjestelmä

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja sovi  
tutustumiskäynti toiminnassa oleviin kohteisiimme!

Räätälöi 
oma pihattosi!

Suunnittelu-
paketti messu-

tarjouksena!

Aki-Jk malleihin esim. kylmäpihatot saat pääpiirustukset
rakennuslupa- ja tukihakemuksia varten veloituksetta.
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Kannattavuuskirjanpito 
kannattaa

KANNATTAVUUSKIRJANPITO

kannattavuuskirjanpitotieto-
jen tilastointi ei olisi miten-
kään mahdollista ilman aktii-
visia ja viitseliäitä maatalous-
yrittäjiä. MTT taloustutkimus 
vastaa sekä toiminnasta ja tie-
tojärjestelmistä että tarkastaa, 
laskee ja julkaisee tulokset. 
ProAgria puolestaan organisoi 
tietojen keräämistä, huolehtii 
niiden tallentamisesta tieto-
kantaan ja rekrytoi mukaan 
uusia tiloja tarpeen mukaan.

Viisi vuosikymmentä
Maatalouden kannattavuus-
kirjanpitotoiminta on aloitet-
tu vuonna 1912. Koko maassa 
kannattavuuskirjanpitotiloja 
on noin 1000, Etelä-Pohjan-
maalla reilut 120. MTT:llä 
on ollut tapana muistaa tasa-
vuosia mukana olleita tiloja 
kunniakirjalla ja juhlavalla 
muistotaululla. Eteläpoh-
jalaisia tiloja muistettiin ja 
tapausta juhlistettiin viime 
vuoden marraskuussa Seinä-
joella. Palkituista kaksi tilaa 
on kuulunut kannattavuus-
kirjanpitoon peräti viisikym-
mentä vuotta, mikä on valta-
kunnallisestikin harvinainen 
saavutus. Seitsemän tilaa on 
ollut mukana yli kymmenen 
vuotta. Viisi vuotta mukana 
olleiden tilojen isäntäväkeä 
muistettiin kunniakirjalla. 

Lisätietoja 
kannattavuuskirjanpidosta:
Seija Yli-Hukkala
040 580 2258 

Seija Yli-Hukkala 
Talousagrologi

 

V iimeisen kym-
menen vuoden 
aikana Etelä-
P o h j a n m a a n 
kannattavuus-

kirjanpitoon kuuluvien tilojen 
määrä Etelä-Pohjanmaalla on 
kolminkertaistunut. Tämäkin 
osoittaa, että talousasiat ovat 
tulleet entistä tärkeimmiksi 
maatiloilla.

Kannattavuuskirjanpito on 
hyvä työkalu maatilan talou-
den johtamisessa. Kannatta-
vuuskirjanpitotilan yrittäjä 
saa tilapalautteen joka sisäl-
tää laskelmia ja tunnuslukuja 
talouden seurantaan ja kehit-
tämiseen. MTT:n laskentajär-
jestelmä tuottaa vuosittain ver-
tailuraportin, jossa voi verrata 
tilan tuloksia vastaaviin mui-
den tilojen tuloksiin.  MTT:n 
Taloustohtorin verkkopalve-
lussa voi tutkia myös muiden 
EU-maiden tuloksia.

Suomalaisten  
salainen ase?

Suomalaisten kannattavuus-
kirjanpitotilastojen seikkape-
räisyys ja laajuus herättävät 
maailmalla ihmetystä ja ihas-
tusta, kertoo kannattavuus-
kirjanpidosta vastaava las-
kentatoimen päällikkö Arto 
Latukka MTT:stä. Tarkkojen 

V iikko Sarka-messujen 
jälkeen järjestetään 
Seinäjoki Areenas-

sa ensimmäistä kertaa Food 
& Life Expo. Tapahtuma on 
avoinna torstaista lauantai-
hin 10.–12.2.2011. Kyseessä 
on niin ammattilaisille kuin 
kuluttajille suunnatut hyvin-
vointimessut, joiden teemoina 
ovat ruoka, terveys ja liikunta. 

Ensimmäisenä messupäivänä 
Food & Life Expossa järjeste-
tään seminaari, jossa kuul-
laan kiinnostavien puhujien 
(muun muassa Paula Risikko 
ja Tapio Korjus) johdolla uu-
sinta tietoa ja ajankohtaisia 
näkökulmia hyvinvoinnista ja 
terveellisistä elämäntavoista. 
Messuosastoilla järjestetään 
erilaisia näytöksiä, mittauksia, 

kokeilumahdollisuuksia, neu-
vontaa sekä myyntiä.
  ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja 
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja ko-
titalousnaiset ovat messuilla 
mukana omalla yhteisosastol-
laan. Tavoitteena on välittää 
kuluttajille tietoa suomalai-
sen ruuan turvallisuudesta ja 
laadukkuudesta, siitä miksi 
suomalainen ruoka on hyvä 

valinta. Osastolla on mukana 
ProAgrian asiantuntijoiden 
lisäksi myös viljelijöitä vas-
taamassa kuluttajien kysy-
myksiin esimerkiksi eläinten 
hyvinvoinnista. Osastolla esit-
täytyvät myös koulutushank-
keet Monipuolinen lammas ja 
vuohi sekä SikaNauta. Maa- ja 
kotitalousnaiset esittelevät 
tapahtumassa monipuolisia 

ruokakoulujaan. Tule tutustu-
maan ja osallistu kilpailuun, 
jossa upeana pääpalkinto-
na on ruokakoulu ”Sinulle 
ja seitsemälle ystävällesi”.  

Lisätietoa messuista ja 
muista näytteilleasettajista 
löytyy osoitteesta: www.
foodandlife.fi
Messuilla nähdään! 

Uusi Food & Life Expo Seinäjoella 

Palkitut. Kannattavuuskirjanpitoon tasavuosia kuuluneita tiloja palkittiin viime marraskuussa 
Seinäjoella. Kuva: Tiina Kolunsarka

Palkitut tilat:
50-vuotispalkinto
•	 Kontola Ane ja Martti , Alavus
•	 Hellinen Esa , Alavus

 
10-vuotispalkinnot

•	 Erkkilä Timo, Lapua
•	 Mäkinen Martti ja Henna, Evijärvi
•	 Koskimäki Juha, Kauhajoki
•	 Harju Tapani ja Soile, Vimpeli
•	 Pärnänen Satu ja Jari, Seinäjoki
•	 Koskimäki Janne ja Sanna, Evijärvi
•	 Ylipelkonen Timo ja Kirsi, Kauhava

5-vuotispalkinto

•	 Sillanpää Jarmo, Seinäjoki
•	 Hakala Jarno, Teuva
•	 Ylinen Hannu ,Alavus
•	 Porre Vesa ,Kurikka
•	 Rinta-Piirto Heikki ja Ritva, Kurikka
•	 Kaistila Riina ja Keltaniemi Pasi, 

Kurikka
•	 Ahde Asko ja Liisa, Lappajärvi
•	 Kytölä Kai ja Muhonen Marjo, 

Jalasjärvi
•	 Lahdenmäki Tarmo, Ilmajoki
•	 Muotio Jyrki ja Pirjo, Jalasjärvi
•	 Lehtinen Pekka, Kurikka
•	 Mukkala Lasse ja Eeva, Kurikka
•	 Keskimäki Ismo ja Merja, Kurikka
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Apilan kevätsato. Edellisenä vuonna kylvetty vilja, nurmensie-
men ja apila. Ensimmäisen vuoden nurmi, jossa apilaa 4 kg / ha, 
lannoitettu perustusvaiheessa karjanlannalla, ei  kevätlannoi-
tusta. Kuvat Ulla Maija Leskinen

Valkoapilalaidun. Kylvetty valko-, puna- sekä alsikeapilaa, 
kutakin 2kg/ha. Laidun  niitetty kaksi kertaa. Perustettaessa 
lannoitettu niukasti karjanlannalla.

Edullista säilörehua 
luomussa
Jari Luokkakallio 
Kasvintuotantoagrologi

 

L uomutilat tuottavat 
edullisinta säilörehua. 
Tämä selvisi Tila-Art-

turi -hankkeessa, jossa säilö-
rehun tuettu tuotantokustan-
nus tavanomaisilla tiloilla oli 
6,3−22,9 snt/ry ja luomutilolla 
1,9 −5,3 snt/ry. Tämä selittyy 
sillä, että luomutiloilla lannoi-
tekulut jäävät pois, apila ottaa 
typpensä ilmaiseksi taivaalta 
ja nykyinen tukijärjestelmä 
suosii luomua. Kallistuvan 
öljyn aikana on hyvä muistaa, 
että typpilannoitteen hinta 
on melko suorassa suhteessa 
raaka-öljyn hintaan. 

Apilasäilörehu maittaa 
lehmille hyvin ja lypsättä-
vää paremmin (+ 1,3 -1,6 kg/
lehmä/vuorokausi).  Talou-
dellisesti luomusäilörehu on 
erittäin kannattava vaihtoehto 
maitotilan rehuntuotantoon. 
Siksi tavanomaisenkin karja-
tilan pellot kannattaa siirtää 
luomuun. Myös emolehmä-, 
lihanauta- ja lammastiloilla 
luomuapilanurmet tuottavat 
edullisinta säilörehua. Valko-
apilalla täydennetyt nurmet 
sopivat myös laitumiksi.

Kysyntää ja 
kannattavuutta

Luomutuotteiden kysyntä kas-
vaa voimakkaasti ja tällä het-
kellä ylittää tarjonnan. Uusia 
luomutuottajia tarvitaan lisää 
muun muassa naudan-, sian- 
ja lampaanlihan tuotantoon 
sekä maidontuotantoon. Esi-
merkiksi pienellä Pajuniemen 
lihanjalostamolla arvioitu 
luomuraaka-aineen lisätarve 
on noin 10 000 sikaa, 10 000 
karitsaa sekä muutama tuhat 
lihanautaa vuodessa. Kasvin-
viljelyssä erityisesti valkuais-
kasvien sopimustuotannossa 
kysyntä on jatkuvaa. Laajenta-
vat luomukotieläintilat tarvit-
sevat uusia sopimustuottajia 
(rypsiä, hernettä ja härkäpa-
pua). Uusia tuottajia tarvitaan 
myös öljypellavan, luomupe-
runan, vihannesten sekä mar-
jojen tuotantoon.

Uusia luomusopimuksia 
keväällä

Luomutuotannon sopimuseh-
doissa on ehtona perehtyneisyys 

luomuun eli 5 päivän luomu-
peruskurssin suorittaminen. 
Erityisympäristötuessa luo-
mutuki on 141 euroa/ha.  Ko-
tieläintiloilla luomutuki on 
141 + 126 euroa/ha. Seuraava 
luomuperuskurssi alkaa maa-
liskuussa. Ks. s. 26.

Kysy lisää:
Jari Luokkakallio,  
0400 297 235
Ulla Maija Leskinen,  
040 504 5591 

 
Apilanurmea viljelemään

Hehtaarille apilan siementä 5−6 kg (mieluusti seos puna-
apila 5 kg + valkoapila 1 kg, kosteilla eloperäisillä lohkoil-
la alsike-apila 5 kg + valkoapila 1 kg). Lisäksi timoteita ja 
muita heiniä 20−25 kg (nurminataa seokseen vain vähän 
tai ei ollenkaan).

HUOM! Tavanomaisessa viljelyssä nurmea suojaviljaan 
perustettaessa on muistettava, että apila ei kestä kaikkia 
viljan torjunta-aineita.  Lannoitus: perustaessa lantaa, 
kompostia (max. N 40 kg/ha). Täystiheä apilakasvusto ei 
tarvitse typpilannoitetta (toisen ja kolmannen vuoden nur-
melle typpeä voi jo antaa, mikäli apilatiheys on laskenut). 
Typpilannoitus 1−2 viikkoa myöhästettynä niin, että apilan 
typensidonta pääsee käyntiin. Ensimmäisenä kylvövuotena 
typensitojabakteerilisäys!  
Lypsykarjatila ja hyvää säilörehua tavoitteleva korjaa apila-
säilörehun samaan aikaan kuin timoteisäilörehut!

Puman reviirillä ei hukkakaura viihdy

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

Tutustu aina käyttöohjee-
seen ja noudata sitä.

Puma Extra on erikoisvalmiste hukkakauran ja luo-
hon torjuntaan ohra-, vehnä- sekä ruisviljelyksiltä

•	Luotettava,	pitkän	ajan	hyvät	kokemukset
•	Paras	teho	ruiskutettaessa	viljan	pensomisen	
puolivälissä-korrenkasvun	alussa		

•	Ei	pohjavesirajoitusta
•	Voi	ruiskuttaa	ohjeen	mukaisesti	yhdessä	mm.	kasvi-
tauti-	ja	tuholaisaineiden	kanssa

Ke 9.3. Kauhajoki,  
kaupungintalon  
valtuustosali,  
os. Hallintoaukio 
Ti  22.3. Kuortane,  
Urheiluopisto, os. Opistotie 1,  
Urheiluhotellin kokoustilat
To 24.3. Seinäjoki,  
AMK, terveysalan yksikön  
auditorio A, os.  
Koskenalantie 17
Koulutusaika 8.30−16
 
Ilmoittautumiset Kauhajoelle 4.3. mennessä sekä 
Kuortaneelle ja Seinäjoelle 18.3. mennessä E-P:n 
ELY- keskuksen maaseutu ja energiayksikköön Arja 
Veikkolaiselle, sähköposti arja.veikkolainen@ely-
keskus.fi  p. 040 4881467. 

Kevään 2011 
viljelijätukikoulutukset  
EU-avustajille ja -täyttäjille 
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RUOKAKOULU

kuka vain kokkauksesta tai 
leivonnasta kiinnostunut. 
Osallistua voi vain yhteen 
tai vaikka kaikkiin ruoka-
kouluihin. Ruokakoulussa 
on oppilaita varten valmiina 
raaka-aineet, päähine ja esi-
liina. Ruokakoulun opettajana 
toimii Seinäjoella Trahteerissa 
Asta Asunmaa ja Suupohjassa 
Anna-Liisa Saari. Ruokakou-
lujen lukujärjestys on ohessa
tutustuttavaksi.

Oma Ruokakoulu
Tyky-ryhmä tai kaveriporuk-
ka voi tilata oman yksityisen 
ruokakoulun, jossa tehdään 
yhdessä toivottu menu tai 
opetellaan tekemään jonkin 
teeman mukaisia ruokia tai lei-
vonnaisia. Oman ruokakoulun 
teeman voi päättää vapaasti. 
Oma ruokakoulu voidaan jär-
jestää joko Trahteerin taiBasi-
akkaan omissa tiloissa.

Kysy lisää ja ilmoittaudu:
Seinäjoen ruokakoulut  
Asta Asunmaa,  
040 5929226 
Suupohjan ruokakoulut 
Anna-Liisa Saari,  
0400 993226
www.proagria.fi/ep 
-tapahtumat tai www.
proagria.fi/ep/naiset  

Asta Asunmaa
Kotitalousneuvoja

E telä-Pohjanmaan 
Maa- ja kotita-
lousnaiset ovat 
avanneet suosi-
tut ruokakurs-

sinsa kaikkien ulottuville. 
Ruokakoulut ovat nyt myös 
ryhmien ja kenen tahansa yk-
sittäisen ihmisen ostettavissa.

Yhdessä kokataan
Ruokakoulu on hyödyllistä ja 
hauskaa ajanvietettä. Ruoka-
koulut on tarkoitettu lähinnä 
aikuisille, joilla voi olla pal-
jon tai ei yhtään ruoanlaitto-
kokemusta. Ruokakoululla on 
aina teema, joka voi vaihdella 
silakasta kakunkuorruttei-
siin tai sushista grillaukseen. 
Kaikki ruokakoulut päätty-
vät aina kunnon syöminkei-
hin: maistellaan ja tutkitaan 
omia ja muiden oppilaiden 
aikaansaannoksia. Ruoka-
koulusta saa mukaansa aina 
reseptivihkon.

Trahteerin ja 
Suupohjan ruokakoulut

Ohessa on Trahteerin ja Suu-
pohjan Ruokakoulujen luku-
järjestys. Niille voi osallistua 

Ruokakoulun 
kello soi

Nuotiolla. Ruokakoulu voidaan järjestää myös ulkosalla avotulen ympärillä. 
Kuva: Asta Asunmaa 

Touko Uutta grillistä 27.5. (SE)
Kesä-Heinä   Kesäloma
Elo Syö sushi 18.1. (SE)
Syys Kunnon kasvisruokaa 9.9. (SP)  
 Salaatit kaalista waldorfiin 30.9. (SE)
Loka Kotimakkaraverstas 28.10. (SE) 
Marras Äijien lihakurssi 18.11. (SP&SE  
 Fisut fadille: silli ja silakka 25.11. (SE)
Joulu Piparitalotehdas 9.12. (SE)
 

Helmi Rukiista leipää 25.2. (SE)
Maalis Koukussa kalaan 11.3. (SP)  
 Tuunaa kropsut ja lätyt 25.3. (SE)
Huhti Kodin juhlat 8.4. (SP)   
 Täytekakkuklubi 29.4. (SE)

tehtävänkuvat kannattaa mää-
rittää kirjallisesti, samoin teh-
tävien kiertoaika. On helpom-
pi tarjota luottamustehtävää ja 
luvata tekevänsä sen kun tie-
tää mihin sitoutuu. Hahmotto-
maan asiaan on vaikea tarttua.

Kumpaan lähtisit mukaan?
Esimerkki 1: ”Tuletko mu-
kaan yhdistyksemme halli-
tukseen?” VAI Esimerkki 2: 
”Tulisitko yhdistyksemme 
hallitukseen tiedottajaksi kah-
den vuoden kaudeksi.

Sen aikana vastaisit yhdis-
tyksemme viestintäasioista, 
joihin sisältyy ainakin netti-
sivujen päivittäminen, tiedot-
teen laatiminen kahdesti vuo-
dessa ja ilmoitustaulujulistei-
den tekeminen. Toivome, että 
olisit mukana kokouksissa ja 
tapahtumissa aina kuin vain 
voit.”Paketti on helpompi 
myydä.

Särmää 
yhdistystoimintaa! 

Terhi Välisalo
Toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan  
Maa- ja kotitalousnaiset

Y leinen nykyajan yh-
distysvaiva on uusien 
luottamushenkilöiden 

värväämisen vaikeus. Yksi 
värväämistä vaikeuttava asia 
on luottamustehtävien hatara 
määrittely.

Kuka tekee mitäkin
L u o t t a m u s h e n k i l ö i d e n 

Paketoi 
luottamustehtävät

Luomukursseja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa järjestää

Ilm. 14.3. mennessä 040 504 5591 tai
ulla-maija.leskinen@proagria.fi. Kurssin 
hinta 320€ €€e/tila (sis. alv.). Hinta ei sisällä 
ruokailuja. Katso lisätietoja:
www.proagria.fi/ep>Tapahtumat

Paikka: Seinäjoki, Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)
Kurssipäivän kesto: klo 9.15 - 15.25

ma 21.3.
ti 22.3.
ke 23.3. 
ma 28.3.
ti  29.3.
ke 30.3.
pe 1.4.
ti 5.4.
ke 6.4.

Luomusäännöt, ohjeet, muistiinpanot ja tarkastukset
Luonnonmukaisen viljelyn perusteet
Luomuviljely, viljelijäpuheenvuorot
Kotieläinten ruokinta luomutuotannossa
Luonnonmukaisen kotieläintuotannon eläintilat
Luonnonmukaisen tuotannon markkinatilanne
Luomuviljan ja -valkuaiskasvien viljely
Luonnonmukainen marjanviljely
Luonnonmukainen vihannesten viljely

Tervetuloa!

LUKUJÄRJESTYS 
 
SP=Suupohja 
- Kauhajoki/SeAMK opetuskeittiö 
SE=Seinäjoki 
- Trahteeri, E-P Elinkeinotalo
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ARJEN ASKELISSA

ilmoittautumalla piirikeskuk-
seen. Askelia kerätään kilpai-
lumielessä kolmena viikkona: 
7.−13.3.2011, 6.−12.6.2011 ja 
24.−30.10.2011. Ryhmän 
yhteyshenkilö ilmoittaa ryh-
män askeleet ja osallistujamää-
rän www.maajakotitalousnai-
set.fi -sivuilta löytyvän
nettilomakkeella. Kunkin seu-
rantaviikon jälkeen nettisivuil-
la julkaistaan jokaisen piirikes-
kuksen kolmen kärki. 
Jokaisen piirikeskuksen paras 
joukkue palkitaan kampanjan 
jälkeen.

Askelmittari
Maa- ja kotitalousnaisten jär-
jestötuotteena on 35 € maksa-
va Omron WS III -askelmittari. 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajisto valitsi syyskokouk-
sessa hallitukseen erovuoroisten tilalle Leena Mäki-Latvalan 
Ilmajoelta sekä Juha Lahden Isostakyröstä.
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnassa 
uutena aloittaa Sari Hirvelä Lapualta. 

Sen voi tilata 14.2.  mennessä 
piirikeskukselta (nouto Seinä-
joelta), verkkokaupasta www.
maajakotitalousnaisetkauppa.
fi tai  Koskenkorvan varastolta 
0400 367 675.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan 
kampanjavastaava on  
Terhi Välisalo.  
Lisätietoa saa myös 
valtakunnallisilta 
nettisivuilta 
www.maajakotitalousnaiset.
fi > Järjestö > 
Järjestökampanjat.

Kylänraitit kuralle 
kävellen! 

Terhi Välisalo
Toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan  
Maa- ja kotitalousnaiset

M aa- ja kotitalous-
naisten järjestö-
kampanja ”Arjen 

Askelissa” kannustaa arkiliik-
kumaan. Kampanjaan voi osal-
listua yksin tai ryhmässä.

Järjestön jäsen tai yhdistys 
voi tilata liikuntakortin, jo-
hon tehdään merkintä silloin 
kun askelia kertyy vähintään 
10.000 tai kun on kuntoliik-
kunut puoli tuntia. Kortteja 
voi tilata piirikeskuksen kam-
panjavastaavalta tai tulostaa 
netistä: www.maajakotitalo-
usnaiset.fi> Järjestö > Järjestö-
kampanjat. Lisää kävelyyn ja
arkiliikuntaa liittyviä tempa-
uksia voivat yhdistykset kek-
siä lisää itse.

Askelten keräyskisa
Ryhmät voivat ilmoittautua mu-
kaan askelten keräyskilpailuun 

Tule mukaan 
Arjen Askeliin

Uusia luottamushenkilöitä:

Sähköinen tukihaku 
pähkinänkuoressa
 vipu –sähköinen tukihaku avautuu 28.3.
 kaikille yhden omistajan tiloille on luotu käyttöoikeudet
 uusia käyttöoikeuksia voi hakea kunnasta 405 –lomakkeella
-kun käyttöoikeudet olemassa, voi kirjautua pankkitunnuksilla  
     (tai vipu-tunnuksilla)
 neuvojan voi sähköisesti valtuuttaa täyttämään ja lähettämään  
     tukihakemukset
 lohkojen jaot ja yhdistämiset  paperilla kuntaan maaliskuun  
     loppuun mennessä
 hallintaan siirtyvät ja hallinnasta poistuvat lohkot voi ilmoittaa  
     peruslohkolomakkeella sähköisesti
 Vipussa uusia palveluja ja tarkistuksia, esim.  ei enää  
     erillistä kirjautumista karttasovellukseen
 peruslohkokartat  näkyvissä heti Vipu-sovelluksessa
 ruudulla voi piirtää kasvulohkoja ja mitata niiden pinta-aloja
 karttakorjaukset voi tehdä ja lähettää  sähköisesti (mutta lohkojaot  
     ja yhdistämiset ja uudet lohkot pitää lähettää edelleen  paperilla) 

 
 
 
 
  

Laatua eläintiloille 

Myynti, huolto 
ja asennus 

 
Siipitie 1, Huittinen 

Paunantie 181, Loimaa 

Teijo  Mikola 050 358 7649 
Ari Laakso 050 336 9466 

Huittisten myymälä 
 avoinna ark. 9.00 - 17.00 

� ruokintalaitteet        
� kalusteet    
� putkilannanpoisto 
� betoniritilät       
 
 

www.far-tec.fi 

� ilmastointilaitteet 
� vasaramyllyt 
� kulunvalvonta 
� ruuvikompressorit 
 

fax  06 860 5070
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TUKITAULUKOT

Vilja-, nurmi- ja öljykasvit            Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen 14.1.2011

Huom!  Tilatuki maksetaan 
täysimääräisenä 5000 euroon 
asti. Yli 5000 eurosta 
leikataan 9 %. 

18)
Mallas- 
ja rehu-
ohra,
kaura

4)
ruis kevät-

ruis

10)
kevät-
vehnä

4) 10)
syysveh-

nä

5) 
Syys/
kevät
rypsi
rapsi

öljy
pellava

came-
lina

herne,
härkä-
papu 

20) 
Valk.
kasvi/

viljaseos, 
valk. 

kasvia yli 
50%

heinä-
laidun-
säilö-
rehu-
nurmi

7)
viherlan-
noitus-
nurmi

15)
Ruoko-
helpi

9) 
kuitupel-

lava,
-hamppu

19) 
Pysyvä 
laidun

C1-alue euroa/ha
Tilatuki (tasatuki)  1) 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
valkuaiskasvipalkkio   6) 55 55
LAF-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LAF-tuki, kotieläintila 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
Pohjoinen tuki 150 150 47 47 120 120 120 120 120

  
yht., kasvitilan sitoumus 11) 548 698 698 595 595 703 703 583 703 703 548 548 548 668 202
yht., kotieläintilan sit.  11) 658 808 808 705 705 813 813 693 813 813 658 658 658 778 202
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
C2 -alue euroa/ha
Tilatuki  1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
Valkuaiskasvipalkkio 6) 55 55
LAF-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LAF-tuki, kotieläintila 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
Pohjoinen tuki 150 150 47 47 47 47 47 47 47
Yleinen hehtaarituki 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

yht., kasvitilan sitoumus 11) 561 771 771 608 608 643 643 596 663 561 561 561 608 620 167
yht., kotieläintilan sit.  11) 671 821 821 718 718 753 753 706 773 671 671 671 718 718 167
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

     
                            

18)
mallas-  

ja
rehu-
Ohra, 
kaura

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

14)
Ruoka, 
siemen, 

muu 
peru-
na ei 

sopim.

Tärk-
kelys-

peruna

Tärkke-
lyspe-
runan 
siemen 
lisäys

Sokeri-
juurikas

16)
Kumina 
ja muut 
siemen 
maus-
teeet

Avo-
maan 

puutar-
hakas-

vit

Moniv. 
puutar-
hakasvit 
pensaat

3) Luonn. 
hoitopelto 

väh. 2v 
nurmi 

max. 15%.

3) 
Luonn. 

hoitopel-
to riista/
maisema 

max. 
15%

3) Luonn. 
hoitopelto 
niittykasvi 
2v. max. 

15%

10)
viherke-
santo 
max. 
50%

10)
sänki-

kesanto 
max. 
50%

10)
avoke-
santo 
max. 
50%

10)
kesanto 
joka yli 

50%

C 1 -alue euroa/ha
Tilatuki 1) 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Tärk. perunan tasausmaksu 8) 360
LFA-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LFA-tuki, kotieläintila 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisätoimenp. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300 300
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisätoi-
menp.

157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300 300

Sokerijuurikaan kans. tuki 350
Pohjoinen tuki 133 100 348
Kansallinen perunatuki 14) 409 291 291
yht., kasvitilan sitoumus 11) 548 957 839 1041 839 998 746 1309 1115 591 721 721 421 421 421 202
yht., kotieläintilan sit.  11) 658 1067 949 1151 949 1108 826 1389 1195 671 801 801 501 501 501 202
Mahd. nuoren viljan tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36
C2 -alue euroa/ha
Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
Tärk. perunan tasausmaksu 8) 360
LFA-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LFA-tuki, kotieläintila 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisätoimenp. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300 300
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisätoi-
menp.

157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300 300

Sokerijuurikaan kans. tuki 350
Pohjoinen tuki 10) 409 100 348
Kansallinen perunatuot. tuki 14) 409 291 291
Yleinen hehtaarituki 33 33 33 33 33 33 33 33 33
yht., kasvitilan sitoumus 11) 561 970 852 1054 852 1011 759 1322 1128 571 701 701 401 401 401 167
yht., kotieläintilan sit. 11) 671 1080 962 1164 962 1121 839 1402 1208 781 781 781 481 481 481 167

Peruna-sokerijuurikas-puutarhakasvit-kesanto-luonnonhoitopellot  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen 14.1.2011

Veikon terveiset 
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Muutokset  v. 2010 taulukoihin
Edellisen Itua-lehden ilmestymisen jälkeen valtioneuvosto vahvisti nautapalkkion 
ja pohjoisten hehtaaritukien lopulliset tukitasot vuodelle 2010. Pohjoiset tuet:  
avomaan vihannekset 344 €/ha, ruis 145, vehnä 42, tärkkelysperuna 128, soke-
rijuurikas 96, , rypsi C1/C2 116/42, öljypellava 116/42, valkuaiskasvit  116/42, 
kuitupellava ja kuituhamppu 116/42. Sokerijuurikkaan kansallinen tuki 350. Nau-
tapalkkiot: emolehmä  80 €/ey/eläin, sonni 220 €/ey , 132 €/eläin   

TUKITAULUKOT

11) Taulukossa lfa-tuki sisältää kansallisen lisäosan. Oletuksena, että tila on sekä 
ympäristötuessa että Lfa:n kansallisessa lisäosassa joko kasvitila tai kotieläintila. 12) 
Pohjoista yksikkötukea leikataan, jos määräraha uhkaa ylittyä.     14) Kansallinen 
perunatuki 118 euroa/ha korkeampi aloille, joista viljelysopimus. Taulukon summat 
vuoden 2010 mukaan.    15) Energiakasvitukea ei enää ole. Kun ruokohelpisato kor-
jataan, se saa lfa/ymp-tuen ja mahdolliset kansalliset tuet. Ruokohelven voi ilmoittaa 
myös viherkesantona tai lhp-nurmena    16) Siemenmausteet ovat oma ympäristö-
tukiryhmänsä. Taulukossa perustuki 181+  puutarhalisätoimenpide 144 euroa/ha.    
17) Kasvimaan tilatuessa ei enää 30 aarin maksimirajoitetta     18)  Mallasohralle ei 
makseta kansallista tukea v.2011   19) Pysyvä laidun saa tilatuen. Jos pysyvä laidun 
peltoa ja lfa/ymp-sitoumuksessa, se saa myös lfa/ymp-tuen. Pysyvä laidun pidettävä 
avonaisena.   20) Viljan/valk.kasvin seoskasvusto, jossa valkuaiskasvin siementä yli 
50 % siemenseoksen painosta, saa pohjoisen tuen ja valkuaiskasvi- öljykasvipalkki-
on ja saa korjata ennen maitotuleentumisastetta.  

                            

Tilakohtaisesti leikataan tilatuen ja  
uuhipalkkion, emolehmien  ja sonnien 
tuen  yhteensä 5000 euron ylittävästä 
summasta 9 %

EU:n
uuhi-

palkkio

1) 2)   
EU-nauta-
palkkio €/ 

eläin

1) 2)   
EU-nauta-

palkkio 
€/ey

pohjoinen 
tuki €/
eläin-

yksikkö

pohjoinen 
tuki €/ eläin-

yksikkö

3)
    Pohj. 

tuki/ eläin/
vuosi

3)   
Pohj. tuki/ 
eläin/vuosi

4)
pohj. teuras-
eläin tuki €/

eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet

Tukialue C1-C2 C1-C2 C1 C2 C1 C2 C1-C2 eläin eläinyks. 
Sonni 132 220 422 430 253 258 emolehmä, emoleh-

mähieho yli 2 v
1

Emolehmä/ emolehmähieho 80 80 300 300 300 300 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
Teurasakaritsapalkkio 6) 18 18
Kuttu  6) 317 325 152 156 Uuhet 0,15
Siitostammat (myös ponit)  8) 225 225 225 225 Maitovuohet (kutut) 0,48
Suomenhevonen (pl. siitostammat)  8) 225 225 191 191 Hevoset
Muut 1-3 v.muut  hevoset ja ponit 8) 225 225 135 135 - siitostammat (myös 

ponitammat)
1

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

8,0 8,6 - suomenhevoset (pl 
siitostammat) 1v -

0,85

- muut 1-3 v hevoset 0,6

1)Taulukossa v. 2010 tukitaso, lopullinen tuki riippuu 2011 eläinmääristä.  Maksetaan 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. Oltava  väh. 50% risteytyseläin. Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille. 
3) sonnien osalta laskettu 6-23 kk ikäistä eläintä kohden
4) hiehon teuraspaino yli 170 kg
5) Täyden pohj. tuen edellytys uuhille että v. 2010 synt. karitsoiden lukumäärä on vähint. yhtäsuuri kuin tukea haettujen uuhien määrä. 
6) Maksetaan v. 2011 teurastetuista 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista. Haku myöhemmin tänä vuonna.
6 ) Kutuilla oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on pidettävä kirjanpitoa päivittäin
8) Hevosia oltava väh. 1,5 ey, 100 päivän pitoaika, alkaa 30.4. Tukea korkeintaan 5,0 ey suuremmalle hevosmäärälle kuin v. 2010   
    

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

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

Uuhet 0,15

Maitovuohet (kutut) 0,48

Siitostammat (myös 
ponitammat)

1

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

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

0,6

Viitemääräyksiköt 1-146 265 Karjut 0,7
yli 146 menevät yksiköt 199 Emakot 0,7
Viitemääyksiköt 1-170 231 Muut siat 3-8 kk 0,23

yli 170 menevät yksiköt 169 Kanat 0,013

Broilerit 0,005  

broileriemot 0,025

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä. Tämän vuoden tuen ehtona on, että tila täyttää 
lfa:n kans. lisäosan kotieläintilan edellytykset eli että vuoden 2010 luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan eläinyksiköitä on suhteessa v. 2011 
lfa-pinta-alaan vähintään 0,4ey/ha tai väh. 0,2 ey/ha ja samalla väh. 10 ey ja että kotieläintuotato on jatkunut 30.4.2010 asti. Vastaavasti v. 2012 
tuki  edellyttää, että vuoden 2011 eläinyksiköt riittävät vuoden  2012 lfa-alaan. Kotieläintilan edellytykset voi täyttää muillakin kansallisen tuen eläi-
millä kuin sika/siipikarjalla. Ss-tuen rakennemuutoskorvauksen katto on 20 000 euroa. Uusia korvaushakemuksia ei voi enää jättää v. 2011.

V. 2007 tai 2008 luonnonhaittakorvauksen kansalliseen lisäosaan sitoutuneet voivat valita, lasketaanko lihasikojen/nuorten siitossikojen ey:t 
sikarekisteristä (muut siat 3-8 kk) vai vuoden 2009 aikana teurastettujen lihasikojen tai siitokseen myytyjen nuorten siitossikojen lukumäärän 
perusteella.

Hanhi-, ankka- ja 
kalkkunaemot

0,026

Sorsa- ja fasaaniemot 0,013

223 teurastettua kalk-
kunaa

1

325 teurastettua 
hanhea

1

585 teurastettua ankkaa 1

1375 teurast. tarhattua 
sorsaa ja fasaania

1

13 teurastettua liha-
sikaa

1

13 siitokseen myytyä 
nuorta sikaa

1

       

Kotieläintuet v. 2011 C1-C2 alueella  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen  14.1.2011

Viitteiden selitysosa v. 2011 pinta-alatukitaulukoihin

1) Taulukossa tilatuen tasaosa, joka nousee tänä vuonna koska lisäosia 
leikataan 30 %:lla. Tilakohtaisesti tilatukea korottavat mahdolliset lisä-
osat.    2) Perustoimenpide + 1 tai 2 lisätoimenpidettä,  taulukossa kas-
vitila 93+23+11,  kotieläintila 107+23+27, 1 ryhmän puutarhakasveilla 
(=1-vuotiset) 450+ 90, 2 ryhmän (=moniv.) 438 + 256, siemenmausteilla 
181+144    3) Hoidetun viljelemättömän pellon eri käyttömuotoja. LFA-
tuki maksetaan vastaavalle alalle hoidettua viljelemätöntä peltoa kuin on 
viljeltyä peltoa.  Luonnonhoitopellon ympäristötukea enintään 15 % p-
alasta. Lhp-nurmessa korkeintaan 20 % typensitojakasveja. Lhp-riistassa 
vähintään kahta kasvia, perustettava vuosittain. Lhp-niityssä vähintään 
yksi monivuotinen niittykasvi sekä  joko nurmirölliä, lampaannataa tai 
jäykkänataa.  4 )Täyttävät  ympäristötuen talviaikainen kasvipeitteisyys-
lisätoimenpidettä.    5) Eivät täytä ympäristötuen talviaikaista kasvipeit-
teisyyttä..    6) Valkuais- ja öljykasvipalkkio max 50 euroa/ha, taulukossa 
arvio. Tukeen oikeuttavia kasveja oltava 10 % pinta-alasta   7) Viherlannoi-
tusnurmen siemenseoksessa oltava väh. 20% typensitojakasveja. Sama loh-
ko korkeintaan 2 v peräkkäin. Max. ala 50 % pinta-alasta. Viherlannoitus 
katsotaan viljelyksi.   8) Tärkkelysperunan cap-tasausmaksu on 66 euroa/
tonni ekvivalenttitärkkelystä eli n. 360 euroa/ha 32 000kg:n ha-sadolla ja 17 
%:n tärkkelyspitoisuudella    9) Kuitupellavan/-hampun EU-jalostustukea 
maksetaan vielä  2011 , tuki 100 e/kuitutonni. Tuen hakee jalostaja. Ham-
pun tukikelpoiset lajikkeet hakuoppaassa.   10) Viherkesanto niitettävä 
vuosittain. Avokesanto edellyttää perusteluja, esim. juolavehnän torjunta.   
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KOUKUSSA KALAAN

Anna-Liisa Saari
Kotitalousneuvoja

Kala on monipuolinen 
ravintoaineiden läh-
de. Sitä tulisi syödä 
kalalajeja vaihdellen 
vähintään kaksi ker-
taa viikossa. Kala on 
varsin monikäyttöi-
nen raaka-aine, joten 
kyllästymisen vaaraa 
ei ole.

K alassa rasvakin 
on terveellistä. 
Kalan rasva on 
pehmeää, koska 
siinä on run-

saasti monityydyttymättömiä 
n-3- rasvahappoja ja vain vä-
hän tyydyttyneitä rasvahap-
poja. N-3-rasvahapot ovat eri-
tyisen tärkeitä muun muassa 
aivojen, keskushermoston ja 
näkökyvyn kehitykselle. Ka-
lan rasvoilla arvellaan olevan 
myös mielialaa parantava vai-
kutus. Eri kalalajien rasvapi-
toisuus vaihtelee 0,5 – 24 pro-
sentin välillä. Vähiten rasvaa 
sisältävät esimerkiksi hauki, 
ahven ja kampela. Eniten ras-
vaa on lohessa, kirjolohessa ja 
ankeriaassa.

Kala on korvaamaton 
D-vitamiinin lähde

Kalan merkitys ruokamme D-
vitamiinilähteenä on huomat-
tava. Kalasta saadaan noin 
puolet ravinnon mukana tu-
levasta D-vitamiinista. Se on 
erityisen tärkeä luuston kun-
nolle. Osteoporoosi eli luuka-
to on yleistynyt ja varsinkin 
nuoret ja ikääntyvät ihmiset 
saavat ravinnostaan niukas-
ti D-vitamiinia. Kalassa on 
myös runsaasti hyvälaatuista 
proteiinia
Biologiselta arvoltaan kalan 
proteiini on yhtä hyvää kuin 
lihan, kananmunan ja maito-
tuotteiden. Kala sisältää moni-
puolisen valikoiman eri vita-
miineja sekä kivennäis- ja hi-
venaineita, A, D, E, K, B12- vi-
tamiinia, kaliumia, kalsiumia, 
fosforia, jodia ja seleeniä. 

Koukussa kalaan

Kalapastaa. Kala sopii pastan kaveriksi kastikkeena,  
salaatissa tai vaikkapa lasagnessa. Kuva: Prokala 

Kalalasagne
300 g  kalaa (suikaloituna)
200 g  sipulia (kuutioituna)
1 rkl  rypsiöljyä
¼ tl mustapippuria

Pinaattikastike

2 rkl voita
½ dl vehnäjauhoja
5  dl kevytmaitoa
150 g pinaattia
200 g tuorejuustoa
1  dl suolaa
½ tl jauhettua muskottipähkinää
Lisäksi:
9 kpl lasagnelevyjä
50 g juustoa (raastettuna)

Paista kalasuikaleet ja sipulikuutiot öljyssä 
kypsäksi ja mausta pippurilla. Sulata rasva 
kattilassa. Sekoita jauhot rasvaan, lisää maito. 
Kiehauta hyvin sekoittaen. Lisää pinaatti, 
tuorejuusto ja mausteet. Sekoita ja anna 
kiehahtaa. Kaada uunivuoan pohjalle ohuelti 
pinaattikastiketta ja asettele päälle lasagnelevyjä. 
Levitä levyille kalaseosta ja pinaattikastiketta. 
Asettele päälle lasagnelevyjä jatkaen näin 2−3 
kerrosta. Kaada päällimmäiseksi pinaattikastiketta 
ja ripottele pintaan juustoraaste. Paista uunissa 
200 asteessa puolisen tuntia. Anna vetäytyä hetki 
ennen tarjoilua.

Savukalasalaatti
5  vihreää omenaa
½ dl sitruunamehua
2 sipulia
300g mustaleimaista emmentalia
300 g savukalaa
1 kerä rapealehtistä salaattia

Kuori omenat ja viipaloi ne. Kaada sitruunamehu 
omenoiden päälle. Leikkaa sipuli pieniksi 
kuutioiksi. Kuutioi juusto. Paloittele kala pieniksi 
paloiksi. Leikkaa salaatti suikaleiksi. Kokoa 
salaatti kerroksittain laakealle vawdille.
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MarjaTsemppi
-kevätseminaari

Maaseuturahasto

Etelä-Pohjanmaa

Ti 22.2.2011 Ikaalisten kylpylä, kokoustila Areena, alkaen klo 9.30
OHJELMASSA:
l Mansikan tuotanto, tutkimus ja markkinointi Belgiassa
       Terveiset mansikkasymposiumista USA:sta
        Tutkija Tom van Delm, Hoogstratenin tutkimusasema, Belgia
l Marjamoussea ja maustettuja hilloja
       Foodwestin palvelut marjojen jatkojalostajille
         Kehityspäällikkö Kristiina Niemi, Foodwest Oy
l Miten viljelijä hyötyy kehittämishankkeesta?
        Marjatilayrittäjä Pasi Huuskonen, Hämeenkoski
l Marjatiloilla esille nousseet kehittämistarpeet
       Viljelijäkyselyn tulokset ja kesän 2011 toiminta
        Marja-asiantuntija Arja Raatikainen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
l Tuottaisinko terttuherukoita? 
       Marjakasvien erikoiskäyttö, esimerkkejä maailmalta
        Marjaneuvoja Jari Känninen
Seminaari on osallistujille maksuton. 
Ilmoittautuminen 11.2.2011 menn. Arja Raatikaiselle 
p. 050 377 9530 tai arja.raatikainen@proagria.fi
Tervetuloa!
ProAgria Etelä-Pohjanmaa/
Marjanviljelyn esiselvityshanke

Kotimaiset taitto-ovet

Puh. 0208 384 530
www.findoor.fi
firdoor@findoor.fi



Järjestäjä:
ProAgria Satakunta
www.proagria.fi/satakunta

Maatalousnäyttely Porissa
1.-3.7.2011

Nyt on aika 
 tehdä päätös  

ja varata  
näyttelypaikka!

Tule näytteilleasettajaksi 
Porin Farmariin!
Näyttelypaikkana on Kirjurinluoto 
Arena, joka tarjoaa upeat puitteet 
maatalousnäyttelylle. Farmarissa kohtaat 
uusia asiakkaita ja lujitat olemassa olevia 
asiakassuhteita.

Varaa paikkasi täyttämällä 
sähköinen ilmoittautumislomake 
osoitteessa www.farmari.net 
 
Samasta osoitteesta löydät myös 
osallistumisehdot, hinnaston ja  
muuta tapahtumaa koskevaa tietoa.

Lisätietoja näyttelypaikoista:
Pasi Nummela, näyttelypäällikkö
puh. 0400 970 913  
pasi.nummela@proagria.fi

www.farmari.net

Farmari 2011 teemalla 
ELÄMÄÄ JA KASVUA MAALLA

• Vastuullista ja tehokasta tuotantoa
• Energiaa luonnosta
• Maaseutua moneen makuun

- VETO-LÄMMITYSKATTILAT 
  30 - 700 kW
- KIINTEÄN POLTTOAINEEN
  POLTTOLAITTEET

UUTUUTENA!- paineilmanuohoimet lämmityskattiloihin- sytytysautomatiikat
Myynti:

                ja LVI-alan tukkuliikkeet

Valmistaja:

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

Teetä viljelysuunnitelma ajoissa 
- Hyödynnä tuotantopanosten hintaportaat

Etelä-Pohjanmaa

Koulutetut asiantuntijat palveluksessasi:
l Autio Seija, Kotieläinagrologi, 0400 720 956

l Hongisto Saila, Kotieläinagrologi, 0400 497 516

l Ikola Maria, Kotieläinagrologi, 040 7619 770

l Ilomäki Merja, Kotieläinagrologi, 040 702 3922

l Jaakkola Anna-Kaisa, Kasvintuotantoagrologi, 040 525 0375

l Jääskeläinen Marita, Maitotilaneuvoja, 0400 835 842

l Kananoja Arja, Kasvintuotantoagrologi, 040 5070 475

l Kivisaari Hannu, Kotieläinagrologi, 0400 798 580

l Kraatari Mikko, Kasvintuotantoagrologi, 040 137 3599

l Leppä Jouni, Kasvintuotantoagrologi, 0400 361 250

l Leskinen Ulla Maija, Kotieläinasiantuntija luomutilat, 040 504 5591

l Luokkakallio Jari, Kasvintuotantoagrologi luomutilat, 0400 297 235

l Luoma Markus, Kasvintuotantoagrologi, 0400 180 071

l Mattila-Löppönen Kirsi, Kotieläinagrologi, 040 594 5745

l Mäkelä Juha, Kasvintuotantoagrologi, 0400 267 535

l Mäkinen Jari, Kasvintuotantoagrologi, 040 5102 795

l Mäntyharju Johanna, Kotieläinasiantuntija, 040 5121 901

l Niemi Janne, Kasvintuotantoagrologi, 0400 422 765

l Perälä Marja-Leena, Kasvintuotantoagrologi, 0400 166 200

l Perälä Sari, Kotieläinagrologi, 040 353 6634

l Rajala Lasse, Kasvintuotantoagrologi, 0400 297 245

l Saari Seppo, Kasvintuotantoasiantuntija, 0400 350 425 

l Sillanpää Sami, Kotieläinagrologi, 040 5212 930

l Tanner Alli, Kotieläinagrologi, 0400 184 146

l Tanner-Koopmans Urpu, Kotieläinagrologi, 040 184 8166 
l Tuomisto Pekka, Kasvintuotantoagrologi, 0400 891 889

l Vallinhovi Sari, Kasvintuotantoagrologi, 0400 764 217

l Vihlman Katariina, Kasvintuotantoagrologi, 040 5826 775

l Yli-Rahnasto Auli, Kotieläinagrologi, 040 526 2467

Lisätietoja:

l ProAgria Etelä-Pohjanmaa
         (06) 4163 400,
         www.proagria.fi/ep
         etunimi.sukunimi@proagria.fi

Proagria Etelä-Pohjanmaan maatilajäsenille
annamme viljavuustutkimuksista 

0% alennuksen-1


