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S YKSY ON SADONKORJUUN AIKAA, niin konkreettisesti kuin myös kuvainnollisesti. 
Kasvin- ja kotieläintuotannon onnistuminen on monien tekijöiden summa, niin 
myös yrityksen tulos. Onnistuminen antaa yrittäjälle positiivista energiaa ja auttaa 
jaksamaan.

MUTTA ENTÄ JOS EN ONNISTU? Kehittyvillä maatiloilla tuloksen tekoon liittyy aina vain kasva-
va riskitaso. Riskejä on monenlaisia, henkilöriskeistä aina teknologisiin, mutta tässä keskityn 
talouteen. Taloudellisia riskejä voidaan hallita, tiettyyn rajaan asti, hyvällä tuotantotaloudel-
lisella suunnittelulla. ProAgrian laaja-alaisten asiantuntijapalvelujen käyttö on tässä kohtaa 
riskienhallintaa parhaimmillaan. Asiantuntijamme auttavat asiakasta näkemään omat akil-
leenkantapäänsä ja päättämään, miten niihin liittyvät riskit saadaan hallintaan. Palvelujen 
hinta on pieni verrattuna ilman niiden käyttöä mahdollisesti toteutuvaan riskiin.

INVESTOIVA TILA KOHTAA EHKÄ KAIKKEIN SUURIMMAT RISKIT. Investoinnin toteutusvaihe, 
esimerkiksi rakennusprojektin läpivienti, ei ehkä sujukaan kuin Strömsössä. Rakentaminen 
tai sen jälkeen tuleva käyttöönottovaihe saattavat pitkittyä. Investoinnin pohjalla olleet 
tulevaisuuden odotukset saattoivat olla virheellisiä. ProAgria Investointipalvelut selvittää 
investoivan asiakkaan kokonaistilanteen, auttaa suunnittelussa, kilpailutuksessa, raken-
nuttamisessa ja tuotannon ylös ajossa. Tilanteen mukaan teemme yksilöllistä palvelua, 
joka vähentää merkittävästi investoijan riskiä. Voimme jopa ottaa rakennuttajan tai pää-
suunnittelijan roolin, kuten olemme jo toimineet monissa merkittävissä alueellemme teh-
dyissä investoinneissa.

TUKIIN LIITTYVÄT RISKIT OVAT KOHONNEET VIIME AIKOINA MERKITTÄVÄSTI . Virheellisesti 
haetut tuet tai tukiehtojen täyttämättömyys voi johtaa takaisinperintään. Elämme tukikau-
den loppuvaihetta, jolloin takaisinperintä saattaa pahimmillaan kohdistua takautuvasti 
useisiin vuosiin. Tässä ProAgria voi auttaa Tilaneuvonnan avulla. Toisaalla tässä lehdessä 
on artikkeli aiheesta, mutta koosteena sanottakoon, että tarjoamamme tilaneuvontapalve-
lut varmistavat sen, että tilat saavat tukensa täysimääräisinä.

RISKIPITOISEN KIRJOITUKSENI PÄÄTTEEKSI haluaisin kuitenkin muistuttaa lukijaa siitä, että 
ilman riskinottoa ei mitään saataisi aikaan. Riski on iloinen asia, koska se liittyy usein unel-
mien toteuttamiseen. ProAgria haluaa olla osaltaan mukana varmistamassa, että asiakkai-
demme unelmat toteutuvat. 
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POHJANMAAN PELTOPÄIVÄ OLI MENESTYS

Kasvintuotantotapahtumassa oli näyttävistä esillä  
lajikkeet, lannoitus ja kasvinsuojelu. Peltopäivässä 
olivat laajimmin esillä viljojen ja perunan lajikkeet 
sekä kasvinsuojeluaineet. Lisäksi öljykasvien ja muu-
tamien muidenkin erikoiskasvien havaintoruutuja 
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HEVOSEN TERVEYS 
Ennaltaehkäise hevosen yleisimmät sairaudet 

Vinkkejä Pohjanmaan peltopäivästä

ITUA -LEHDEN TOIMITUS

ITUA NO. 3/2014 PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA  
Itua -lehti on ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti. 
Lehden painos 10 000. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.Valmis  
aineisto toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen:  
itua@proagria.fi. Lisätietoja voitte kysellä toimitussihteeriltä.

LEHDEN JULKAISIJA  ProAgria Etelä-Pohjanmaa Huhtalantie 2, 
60220 Seinäjoki  I puh. 06 416 3111 I fax 06 416 3448 I www.pro-
agria.fi/ep • PÄÄTOIMITTAJA  Hannu Haapala I p. 043 825 2805 
I hannu.haapala@proagria.fi • TOIMITUSSIHTEERI  Miia Lenkkeri-
Tamminen I puh. 0400 159 118 I miia.lenkkeri-tamminen@pro-
agria.fi • VALOKUVAAJA  Jarmo Vainionpää I puh. 040 569 5404 
I jarmo.vain@netikka.fi • ILMOITUSMYYJÄ  Seppo Laitila I puh.  
0400 954 747 I mainosseppo@netikka.fi • TAITTO JA GRAFIIKKA 
Mediaporras Oy I www.mediaporras.fi

HELPPOHOITOINEN
METSÄPUUTARHA
Metsäpuutarhan voi 
perustaa lähes minne 
tahansa.

NURMIARTTURI 
Tutustu Nurmiartturin  
loppujulkaisuun.

Hyvää sadonkorjuuta toivottaen,

6
KOELYPSYT
SUJUVAKSI
Hyödynnä uusinta tekniikkaa

 Viljavuusnäytteet eivät saa olla viittä 
vuotta vanhempia. ELY-keskuksen 

tukivalvonnoissa viljavuusnäytteissä 
havaitaan usein puutteita. Koneellisessa 

maanäytteenotossa näytteet ovat 
edustavia ja kuvaavat hyvin pellon 

viljavuutta.Tilaamalla ajoissa 
koneellisen maanäytteenoton ehdit 

saada sen vielä tälle syksylle.

Lisätietoja: 
Juha Mäkelä, asiantuntija, kasvintuotanto, 
juha.makela@proagria.fi tai 0400 267 535.
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Ensi vuoden alusta jaamme tuotosseurannan 
kahteen osaan. Alku ja juuri on koelypsyt mai-
tonäytteineen ja niiden lähetykset tietokantaan 
ajallaan.
Toinen osa koostuu KarjaManagementista eli  
tuloksien analysoinnista ja eläinten sekä tuo-
tantoympäristön havainnoinnista navetalla.

Karjakoon kasvaessa tarpeet muuttuvat, kun tek-
niikka kehittyy niin mahdollisuudet kasvavat.  
Ottakaamme kaikki hyöty irti tuotosseurannasta!

Kehitysprojektin tavoite on asiakashyötyjen pa-
rantaminen ja tarpeisiin vastaaminen.

TUOTOSSEURANTA 
MUUTOKSESSA

AJANKOHTAISTA

ELL A  HAR JU  ON 

ALOIT TANUT nuo-
rempana asian-
tuntijana ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan 
SPV-, Tili- ja Yri-
tyspalveluissa. 
Hänen toimenku-
vaansa kuuluvat 
tilipalvelutyöt 
Kauhajoen ja Sei-

näjoen toimipisteissä. Koulutukseltaan hän 
on AMK agrologi. 

Ellan tavoittaa numerosta 
043 825 6323. 
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AJANKOHTAISTA

KONEAGRIA-NÄYTTELY pidetään Jyväskylän 
Paviljongissa 8. - 11.10.2014. Näyttelystä 
odotetaan edellisvuosien tapaan maatalou-
den ammattilaisten kohtaamispaikkaa.  Vii-
me vuoden kävijöistä oli Tietoykkönen Oy:n 
tekemään kävijätutkimuksen mukaan 44 %  
päätoimisia, 10 % sivutoimisia maanvilje-
lijöitä ja 10 % yrittäjiä maaseudulla. Kuusi 
prosenttia kävijätutkimukseen vastaajista oli 
joko palkkatyössä maataloustuotannossa tai 
alan opiskelijoita. Viljanviljelyn mainitsi pää-
tuotantosuunnakseen 32 % vastaajista ja mai-
dontuotannon 26 %.

KONEAGRIA AVOINNA 8.–11.10.2014
ke-pe klo 9-17, la klo 9-16
Jyväskylän Paviljongissa
Uno Savolan katu 8, Jyväskylä

LUE LISÄÄ : www.koneagria.fi

AMMATTILAISET KOHTAAVAT 
KONEAGRIASSA

Lapuan Alajoella Siltasaaren tilan uuden 
navetan avajaiset sai väen liikkeelle läheltä 
ja kauempaakin.

Antti ja Sanna Saaren maitotilan lehmät 
muuttavat uuteen navettaan vielä syksyn-
aikana. Uudessa navetassa on tilat noin 200 
eläimelle.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry onnittelee 
yrittäjiä ja toivottaa jatkuvaa menestystä!

SAAREN NAVETTA 
AVASI OVENSA

KOMIASTI LUOMUA
VALTAKUNNALLISET  LUOMUPÄIVÄT järjestetään  
Seinäjoella 25.–26.11.2014 teemalla Komiasti 
luomua. Tapahtumassa tartutaan laaja-alaisesti 
luomussa pinnalla oleviin kysymyksiin kuten: 
luomusiementen ja luomurehun saatavuus tulevai-
suudessa, luomulihan teurastus ja markkinat sekä 
miten saada luomuruokaketju toimimaan. Uutta 
luomuasetusta ja sen haasteita sekä mahdollisuuk-
sia avaa IFOAMin EU-ryhmän toiminnanjohtaja 
Marco Schlüter. Luomupäiviä on ollut suunnit-
telemassa monipuolisesti erialojen ammattilaisia.

Luomupäivät tarjoaa entistä enemmän uutta tie-
toa tuottajalle sekä mahdollisuuden verkostoitua 
alanosaajien kanssa. Jos luomu ja luomun tulevai-
suus kiinnostaa, kannattaa todellakin tapahtumaan 
osallistua, innostaa Erkki Vihonen, ProAgria Etelä-
Pohjanmaan luomukasvituotannon asiantuntija. 
Erkki muistuttaa, että olemme saaneet ainutlaatui-
sen tapahtuman Etelä-Pohjanmaalle ja sen myötä 
olemme pyrkineet tekemään päivistä sellaiset, että 
ne palvelisivat erityisesti tuottajia.

Erityisesti itseäni kiinnostaa yritysten viestit ja 
näkökulmat luomuun sekä Marco Schlüter tervei-
set EU:sta ja yhtenä tärkeänä osana on tietenkin 
työpajojen tuoma käytännön läheisyys juuri tuot-
tajille, Erkki toteaa.

Luomupäivät on toteutettu yhdessä Luomuins-
tituutin, Luomuliiton, ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
ja Ekoviljelijöiden kanssa. 

LUOMUPÄIVÄT 

•    Tapahtumapaikka Frami-kokoustalo,  
Kampusranta 9

•    Järjestäjät Luomuinstituutti, Luomuliitto,  
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Ekoviljeliät ry.

•    Ohjelmassa tuhti paketti tuottajien ja  
yrittäjien puheenvuoroja/näkökulmaa,  
tutkimustietoa, työpajoja ja vierailuja

•    www.luomu.fi/luomupaivat

LIHA OSAAMISKESKUS TARJOAA  
PALVELUITA SIKATILOILLE

E teläpohjalaiset sikatilat eivät jää ilman neuvonnan apua, vaik-
ka Johanna Sippola siirtyykin muihin tehtäviin eli sovelta-
maan sikatietouttaan käytäntöön. ProAgria Etelä-Pohjanmaan 

kasvi- ja talousneuvojien palveluiden lisäksi tuottajien tukena tu-
levat olemaan ProAgria Liha Osaamiskeskuksen sika-asiantuntijat.
Keväällä 2009 perustettu ProAgria Liha Osaamiskeskus on valta-
kunnallinen toimija, joka tarjoaa sikatiloille palveluita tuotantoon, 
ruokintaan, bisnekseen ja talouteen liittyvissä kysymyksissä. Keskuk-
sen ammattilaiset toimivat yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
asiantuntijoiden kanssa.
 
OSAAMISKESKUSTA LUOTSAA ARI NOPANEN, joka vastaa myös sikati-
lojen talouteen liittyvistä kysymyksistä. Maija Yliaho siirtyi vuoden 
alussa ProAgria Etelä-Pohjanmaan palveluksesta Osaamiskeskuksen 
leipiin. Hänen vastuualueenaan on tuotantoneuvonta, hankkeet ja 
koulutusten järjestäminen mm. yhteistyössä Lihatilan talous – hank-
keen kanssa. Tuotannon kehittämiseen liittyviin asioihin keskittyy 
myös Sini Perttilä. Hänellä on vahva kokemus sikojen ruokinnasta ja 
siihen liittyvistä erityiskysymyksistä.  Elokuun alusta asti Osaamis-
keskuksessa on työskennellyt myös Kati Kastinen. 

Kesäkuun lopussa päättyneen NurmiArtturi-
hankkeen loppujulkaisu on 
ilmestynyt lehtenä, jota on 
jaettu alueen nurmitiloille. 
Voit myös tutustua lehteen 
ja sen esittelemiin hankkeen 
tuloksiin pdf-muodossa  
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
kotisivuilla:  

www.proagria.fi/ep
Kehitystoiminta Hankkeet  
NurmiArtturi-kehittämishanke

TUTUSTU NURMIARTTURIN LOPPUJULKAISUUN

MUUTOKSIA SIKATILOJEN  
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESSA

ProAgria Etelä-Pohjanmaa palvelee sikatiloja edelleen kasvintuotanto- ja talous-
palveluissa, jotka ovat olleet meillä perinteisesti vahvoja toimialoja. Siipikarja-
puolella sama konsepti on ollut käytössä jo pitkään.

Tuotanto- ja ruokintapalvelut toimittaa vastedes ProAgria Liha Osaamiskeskus, 
jonka päätoimipaikka on Tikkurilassa. Osaamiskeskuksen toimialueena on koko 
maa ja yksi osaamiskeskuksen sika-asiantuntijoista pitää toimistoa Alajärvellä.

ARI NOPANEN

p. 0400 432 582
ari.nopanen@proagria.fi

MAIJA YLIAHO

p. 040 529 0832
maija.yliaho@proagria.fi

SINI PERTTILÄ

p. 040 167 9270
sini.perttila@proagria.fi

OTA YHTEYTTÄ!
Lihaosaamiskeskuksen väkeen voit ottaa yhteyttä kaikissa   
sikaan liittyvissä asioissa, soitellaan ja meilaillaan!

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN SIKATILOJEN PALVELUT:
Ala-Luukko Kaija, asiantuntija, talous-, kasvi-, sika-  
ja siipikarjatilat p.040 832 3521
Mäkelä Juha, asiantuntija, kasvintuotanto p.0400 267 535
Perälä Marja-Leena, asiantuntija, kasvintuotanto p. 0400 166 200
Toppari Juha-Matti, nuorempi asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja 
siipikarjatilat p. 043 825 2806

”TERVETULOA LUOMUPÄIVILLE SEINÄJOELLE”, kutsuu 
kuvassa oleva Erkki Vihonen.

25.–26.11.2014, Seinäjoella 

UUDET KASVOT



6 ProAgria Etelä-Pohjanmaa itua  3 • 2014 7

AJANKOHTAISTAAJANKOHTAISTA

PAREMPI PYY PUSKASSA 
KUIN SAABIN ALLA

T IEDÄTTEHÄN POHJA -

L A ISE T  L INTUL A J I T : 
tirpuunen, varpuunen, 

urpuunen, mettätirpuunen ja 
s-tanan suuri mettätirpuunen? 
Minun lintutuntemukseeni 
ei noiden lisäksi paljon mui-
ta mahdu kuin varis, harakka 
ja uudehkona tuttavuutena 
naakka. Koulussa piti opetella 
runo naakasta, joka oli harvi-
nainen, koska oli keltainen. To-
sin harmaatakaan naakkaa en 
ollut siihen mennessä nähnyt.  
Nyttemmin niihin ja erityisesti 

niiden jätöksiin on ollut ilo tu-
tustua lähemmin. Kun rääkyvä 
parvi pimentää taivaan, mie-
leen hiipii Hitchcockin eloku-
va. Vaan mikäs on kerrostalo-
asukin kirota liattua autoa tai 
ikkunoita. Mutta silloin kun 
naakkoja pitää tiloilla hätis-
tellä kotieläinten eväistä, on 
tosi kyseessä. Naakkoja ei ole 
kurssitettu erottamaan vessaa 
ruokapaikasta. 

KESÄLLÄ PÖPELIKÖISSÄ vipel-
tää eri sorttisia, pääasiassa 

harmaan tai ruskean kuker-
tavia tirpuusia. Niistä jonkun 
täytyy olla pajulintu, joka on 
ystäväni Googlen mukaan 
Suomen yleisin pesivä pikku-
lintu. Selvä, uskotaan. Seura-
sin västäräkkiparin urakkaa, 
kun ne ruokkivat pieneen 
kukkaruukkuun pyöräyttä-
määnsä nelikkoa. Lapset 
olivat kovia syömään. Mut-
ta niin pitääkin, sillä pesään 
ruokkiminen kestää vaivaiset 
kaksi viikkoa. Kyllä, tämänkin 
tiedon opin Googlelta. 

PUHEENVUORO - ITUA 3/2014

NINA HARJUNPÄÄ

KYTÖTIELLÄ PELTOPYYÄIDIN 

15-PÄISEN PESUEEN perässä 
ajellessani mieleen palau-
tuivat omat traumaattiset 
kokemukseni koulun urheilu-
tunneilta. Joukon viimeinen 
tipu jäi metri metriltä jälkeen 
muista. Sen juoksutyyli ei ollut 
erityisen urheilullinen, vaikut-
ti lähinnä porukan nörtiltä. 
Armahdin pientä ja pysäytin 
auton, jotta lapsukainen oli-
si saanut vähän etumatkaa. 
Mutta lintu ei käyttänytkään 
tilaisuutta hyödykseen, vaan 

pysähtyi huilimaan, vaikka 
kaverit porhalsivat kaukana 
edellä. 

JOTKUT LINNUT, kuten kana, 
ovat parhaimmillaan lautasel-
la. Löytyisiköhän siihen hyvää 
reseptiä Epanet-professori Anu 
Hopian kumppaneineen teke-
mästä sähköisestä keittokirjas-
ta www.5dcookbook.fi 

Nurmipalvelut porautuvat 
nurmentuotannon ytimeen

S äilörehun laadulla 
ja sadon määrällä on 
merkittävä vaikutus 

maidontuotannon tulokseen. 
ProAgrian Ruokinnanohjaus 
-palvelujen kautta kerättyjen 
rehun kulutustietojen mukaan 
48 % lypsylehmien syömästä 
kuiva-aineesta tulee säilöre-
husta, hiehoilla 78 %. Säilö-
rehun laadulla ja sadon mää-
rällä on merkittävä vaikutus 
maidontuotannon tulokseen.
Säilörehun ruokinnallinen ja 
säilönnällinen laatu vaikut-
tavat, paljonko tarvitaan täy-
dennysrehuja ja millaisia sekä 
mikä on niiden kustannusvai-
kutus. Tuotantokustannusten 
hallinnassa tärkein yksittäi-
nen tekijä on satotaso, sillä 
sadon kasvaessa kustannukset 
yksikköä kohden pienenevät.

PROAGRIAN LOHKOTIETOPANKIN 

tietojen mukaan erot satota-
soissa ovat merkittäviä eri 
yritysten välillä.  Ruokinnan 
kannattavuuden parantami-
nen onkin mahdollista mo-
nissa yrityksissä satotasoa 
nostamalla ja tuotantopanos-
ten käyttöä tehostamalla. 

TOIMINTA, TUOTTO, KASVU

ProAgria tarjoaa tiloille ke-
hittämistyön avuksi erilaisia 
nurmipalveluja niille tiloille, 
jotka haluavat varmistaa re-
hun oikeanaikaisen korjuun 
sekä nostaa satotasoja ja kor-
jata hyvätasoista säilörehua. 
NurmiToiminta on tarkoitet-
tu enemmän omatoimiselle 
yrittäjälle. NurmiTuotto puo-
lestaan soveltuu parhaiten ke-
hittyvälle tilalle, joka haluaa 
selvittää tilan nurmentuotan-
tokustannukset. Sitä kautta 
tila voi taloudellisemmin 
tuottaa edullisempaa rehua. 
NurmiKasvu on investoivan, 
investoineen sekä kehittävän 
tilan palvelukokonaisuus, 

joka räätälöidään sisällöltään 
ja laajuudeltaan asiakkaan tar-
peen mukaiseksi. NurmiKas-
vua räätälöidään muun mu-
assa tilan tuotantosuuntien 
mukaisesti. 

MONESTI INVESTOINNIN YHTEY-

DESSÄ voimat kuluvat rakenta-
miseen, eläinten hankintaan ja 
uusien toimintatapojen opet-
telemiseen. Säilörehutuotan-
non kehittämiseen ei enää jää 
riittävästi paukkuja. Tärkeää 
on kuitenkin saada heti uuden 
navetan käyttöönotosta lähti-
en hyvälaatuista karkearehua 
kasvaneen tai kasvavan eläin-
määrän tarpeisiin. Tästä syys-
tä pellonkäytön ja säilörehun 
tuotannonsuunnittelu tulisi 

olla osa investoinnin suun-
nittelua.

MONILLA KEHITTÄVILLÄ TILOILLA 

eläinaines ja ruokinta ovat 
jo hyvässä kunnossa, mutta 
säilörehun tuottaminen on te-
hotonta ja kallista. Oman nur-
mentuotannon satotaso ja sen 
tuottamisesta syntyneet kus-
tannukset pitää ensin omassa 
yrityksessä selvittää, jotta voi 
alkaa säilörehuntuotantoaan 
kehittämään.

KYSY LISÄÄ NURMIOSAAJILTAMME: 
Arja Kananoja p.040 507 0475, 
Hannu Kivisaari p.0400 798 580, 
Sami Sillanpää p.040 521 2930, 
Sari Vallinhovi p.0400 764 217. 

KOELYPSYT SUJUVAKSI – HYÖDYNNÄ UUTTA TEKNIIKKAA

E sikoodattu viivakoodi- 
pullo on avainroolissa 
uusien tekniikoiden 

käyttämisessä.  Näytepullos-
sa on viivakoodi valmiina, jo-
ten tarroja ei tarvitse liimail-
la. Säilöntäaine on pullossa 
liukoisessa muodossa, joten 
se liukenee maitoon helpos-
ti, eivätkä pillerit karkaile 
purkeista. Näyte¬pullon 
yhdistäminen lehmään 
on nopeaa ja helppoa. 

Viivakoodipullossa lähete-
tyistä tuotosseurantanäytteis-
tä on mahdollisuus tulevai-
suudessa tilata lisänäytteitä 
mm. tiineystesti

VAIHTOEHTOJA ON MONIA , 

sekä lypsyasemille, parsi- 
navettaan että automaattilyp-
sytiloille.  Pienessä karjassa 
tietojen yhdistämiseen riittää 
tavallinen laskujen maksuun 
tarkoitettu käsiskanneri.

TUOT TA JAT  VO IVAN  MYÖS 

VUOKR ATA  EZ I SC ANNER IA , 
jolla voidaan lypsyn aikana 
skannata näytteen viivakoodi 
ja samalla myös tallentaa mai-
tomäärät.

ANJA NORJA SEINÄJÄRVELTÄ on 
käyttänyt esikoodattuja viiva-
koodipulloja jo kaksi vuotta. 
Asemalypsyn aikaan hän lai-
nasi ProAgrialta EziScanneria 
ja latasi siihen itse lehmien 
tiedot ja myös lähetti ne lyp-
syn jälkeen. ”Laite oli selkeä 
ja helppokäyttöinen. Sen 

käyttöön sai hyvät ohjeet ja 
opastuksen. Näytteenotto no-
peutuu, kun tarroja ei tarvitse 
liimailla”, Anja kertoo. Anja 
lähetti samalla myös koelyp-
syn maitomäärät, joten koko 
koelypsy oli yhdellä kertaa 
valmis.

EZISCANNERI KULKEE TILAN JA 

PROAGRIAN VÄLILLÄ maitoau-
ton kyydissä, joten sen kuljet-
taminen ei vie aikaa. 

ELOKUUSSA NORJAN TILALLA 
otettiin ensimmäisen kerran 
maitonäytteet viivakoodipul-
loihin robotin näytteenotto-
laatikolla. Navetan koneelle 
asennettiin ohjelma, jonka 
avulla yhdistetään viivakoo-
dipullot ja lehmän tiedot 

toisiinsa. Anjan mielestä 
näytteenotto viivakoodipul-
lojen kanssa oli sen verran 
helppoa, että jatkossa he ot-
tavat näytteet joka kuukausi.

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA 

OMISTAA sekä Lelyn että De-
Lavalin näytteenottolaatikot, 
joita voi vuokrata edulliseen 
hintaan. Jos tilalla on esimer-
kiksi kaksi robottia ja yksi 
oma näytteenottolaatikko, 
voi toisen vuokrata meiltä ja 
täten nopeuttaa näytteenottoa 
huomattavasti.

NÄYTTEENOTTOASIOISSA ja vä-
lineiden vuokraamisessa voit 
ottaa yhteyttä: Tiina Lampen, 
asiantuntija, kotieläintuotanto, 
maitotilat  p. 0438252408. 

HALUTESSASI VOIT ULKOISTAA osan näytteenotoista tai koko 
näytteenoton ProAgrian asiantuntijalle, jolloin saat keskittyä 
tulosten analysointiin.

TOIMINTA, TUOTTO VAI KASVU, mikä niistä on tilallesi sopivin paketti?
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HANKKEET

KOKEMUKSIA PERUNAMATKALTA
ENGLANNISTA

PERUNAN PAKKAUSTA Cockerill-yrityksessä.

KANSAINVÄLISTÄ APUA. Työleiriläiset tekemässä 
virtausvaihteluita ja kaloille levähdyspaikkoja.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan Kasvi-hanke järjesti  
25.–28.3.2014 perunanviljelijöiden opintomatkan Englantiin. 
Mukaan lähti Suomesta 24 tiedonjanoista matkalaista 
tutustumaan paikalliseen tuotantoon, pakkaamotoimintaan, 
markkinointiin ja kauppaan. 

Poimintoja kokemuksista:

• UUS IUTUVA ENERGIA  JA 

E N E RG I A N  K U LU T U S  ovat 
Englannissa ”kuuma peruna”. 
Toinen usein korostettu asia 
on jäljitettävyys. 

• I TÄMISENESTONA  käyte-
tään yleisesti etyleenikaasua, 
jota puhalletaan varastoihin 
keskitalvelta varastokauden 
loppuun saakka. 

• VILJELYSMAAN PH on kes-
kimäärin 6,5–8,5, joten vil-
jojen riittävästä mangaanin 
saannista huolehditaan lisä-
lannoituksella. Parhaimmilla 
tiloilla viljojen keskisato on n. 
10 000 kg/ha.

• VAIKKA VIERAILUTILALLAMME 

TUOTETAAN siemenperunaa, 
siellä pestään vain erittäin 

likaiset laatikot eli sellaiset, 
joissa peruna on mädäntynyt 
varastokaudella. Suomessa 
siemenperunatilat pesevät ai-
na kaikki laatikot.

• HYVÄSTÄ VILJELYKIERROSTA 

HUOLIMATTA ankeroisia torju-
taan istutuksen yhteydessä 
lähes 500 €/ha maksavilla 
valmisteilla. Torjuntaa ei käy-
tetä kaikilla perunalohkoilla, 
vaan päätös hyönteismyrkyn 
käyttämisestä tehdään anke-
roisnäytteiden perusteella.

• NOIN 90 % Fish & Chips 
-ruokaloista haluaa ostaa pe-
runat multaperunana ja pestä 
ja kuoria ne itse hyvin pie-
nillä laitteilla. Isossa-Britan-
niassa myös suurkeittiöihin 
menee kuoripäällistä pestyä 
perunaa ja jopa multaperu-
naa.

padon luonnonmukaistamis-
ta, kosteikon perustamista ja 
perinnebiotooppien tekemis-
tä. Pilottikohteet poimittiin 
lähinnä paja I ja paja II tilai-
suuksista eli ne ovat ihmisten 
itsensä ehdottamia kohteita. 
Lue lisää Vyyhdistä proagria.
fi/ep, kirjoita sivun yläreu-
naan hakukenttään Vyyhti 

Uudelle 
vesistöhankkeelle 
olisi tarvetta

• PAIKALLISISSA SUPERMARKE-

TEISSA myydään erilaisia puo-
livalmiita perunavalmisteita. 
Hanhenrasvaa sisältävät pais-
tinperunat valmistuvat uunis-
sa 50 minuutissa, valkosipuli-
täytteellä maustetut puolessa 
tunnissa.

• MCCAIN OSTAA VUOSITTAIN 

14 % koko Englannin peruna-
määrästä. Suurin tehdas tuottaa 
vuosittain 250 miljoonaa kiloa 
valmiita perunavalmisteita, 
mm. 100 g pienannosta mikro-
ranskanperunaa. 

V YYHTI - vesistöt ja 
ympäristöt yhdessä 
hyvään tilaan päättyy 

tämän vuoden lopussa. Jäljellä 
ovat enää loppuseminaarit, pi-
lottikohdesuunnitelmien luo-
vutukset sekä tietenkin kohde-
neuvonta loppuun asti. Jatko-
hankkeen tulevaisuus on vielä 
avoin ja mutta sille olisi tarvet-
ta. Pajatilaisuuksia on pidetty 
ympäri maakuntaa, kohdeneu-
vontaa on tehty ja pilottikoh-
teiden suunnittelu on hyvässä 
vauhdissa. Etelä-Pohjanmaan 
alueella hanke tarjoaa kun-
nostussuunnitelman viidelle 
eri pilottikohteelle. Mukaan 
mahtuu järven ennallistamis-
ta, virtaveden pienimuotoista 
kalataloudellista kunnostusta, 

VÄISÄNEN SEPPO

nuorempi asiantuntija, vesitalous
JUHANI RAHKO 

asiantuntija, kasvintuotanto, peruna
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MAITOMAITO Vasikoitakin voi hoitaa

TOISENLAINEN TARINA:
Vasikoitakin voi hoitaa
Alavutelaisen Karoliina ja Pasi Rintamäen Leimahdus- 
vasikan etupolveen oli ilmaantunut iso haava viime 
tammikuussa. Hyvistä olosuhteista huolimatta jonkin 
hyppelemisen seurauksena etupolveen nivelen kohdalle oli 
tullut noin kolme senttiä pitkä haava. Vasikka sai ensiavuksi 
viikon penisilliinikuurin ja puhdistusta vedellä päivittäin, 
mutta haava ei umpeutunut.

NIVELHUUHTELUT KLINIKKA -

HOMMIA. Helmikuussa Karo-
liina otti yhteyttä terveyden-
huoltoasioissa ja vasikan jalka 
tuli puheeksi. Nivelhuuh-
teluita tehdään harvemmin 
kenttäolosuhteissa vasikoil-
le. Syynä on ehkä praktiikka-
eläinlääkäreiden ajanpuute, 
mutta toisaalta myös kustan-
nukset. Nivelhuuhtelupotilas 
vaatii myös hoitajalta aikaa 
päivittäin huuhteluiden jäl-
keen haavan saamiseksi kiin-
ni ja jalan saamiseksi toimin-
takuntoiseksi. 

PUHDISTUSTA JA FYSIOTERAPI-

AA. Leimahdus nukutettiin 
Rintamäen navetassa nivel-
huuhtelua varten. Ensim-
mäisellä kerralla Leimahdus 
tarvitsi myös suonensisäistä 
nesteytystä, koska haava oli 
heikentänyt sen mahdol-
lisuuksia käydä imemässä 
tutilla. Haavan syntymisen 
aikaan Leimahdus oli vajaan 

kuukauden ikäinen. Eläinlää-
käri kävi tekemässä kaiken 
kaikkiaan kolme nivelhuuh-
telua viikon sisällä helmi-
kuussa. Samalla vasikalle 
annettiin suonensisäisesti 
kipulääkitystä ja antibioottia. 
Jalka lastoitettiin ja paketoi-
tiin, jotta haava saataisiin 
pysymään puhtaana ja um-
peutumaan. Karoliiina avasi 
joka päivä kääreet ja huuhteli 
haavan vesiletkulla. Lisäksi 
jalan toimivuuden kannalta 
piti tehdä fysioterapia liik-
keitä. Päivittäistä puhdistusta 
ja fysioterapiaa jatkettiin pari 
kuukautta.

KESTOKUIVIKE VASIKOILLE. Huh-
tikuun alussa vasikka pääsi 
kestokuivikepohjalle. Samalla 
haavan suojaus ja lastoitus ja-
lassa lopetettiin. Haava meni 
nopeasti umpeen. Vasikoiden 
pitäisi päästä olemaan kes-
tokuivikepohjalla. Se pait-
si estää tällaisien haavojen 

PROAGRIA MAITO

M aidontuotan-
non kannat-
tavuutta voi-
daan vahvistaa 

pienillä ja yksinkertaisilla 
asioilla, kuten hiehoproses-
sia tehostamalla. Nuorkarjan 
teemavuoden tavoitteena on 
vaikuttaa totuttuihin toiminta-
tapoihin ja muuttaa tilannetta 
parempaan suuntaan. 

TUTKIMUSTEN MUKAAN hieho-
jen hedelmällisyys on parhaim-
millaan 13–14 kuukauden iässä. 
Tuotosseuranta-tuloksista käy il-
mi, että siemennykset aloitetaan 
vasta 16–17 kuukauden iässä ja 
tiineyttä kohden on tarvittu 1,71 
siemennystä. Optimaaliseen ai-
kaan, 23–24 kk iässä, poikinei-
den hiehojen elinikäistuotos on 
parem-pi verrattuna vanhempa-
na poikineisiin hiehoihin.

MIKSI HIEHOT POIKIVAT LIIAN 

VANHOINA? Hiehoja ei kan-
nata siementää ennen kuin 
niillä on riittävä elopaino, 
ayshireillä vähintään 340 kg 
ja holsteineilla 370 kg. Mo-
nissa karjoissa hiehot kas-
vavat hyvin ja siemennykset 
voisi aloittaa nykyistä aikai-
semmin. Oikean ajankohdan 
varmistamissa mittanauha on 
oiva apuväline. 

Siemennykset kuitenkin 
aloitetaan vanhasta tottumuk-
sesta vasta hiehon ollessa 16 
kuukauden iässä. Tutkimuk-
sissa on havaittu, että 16–17 
kuukauden ikäisten hiehojen 
hedelmällisyys on merkittä-
västi heikompaa kuin 13–14 
kuukauden ikäisillä. Tässä 
lienee yksi syy, miksi siemen-
nyksiä tarvitaan näin runsaasti 
ja siten poikimaikä viivästyy.

MIHIN KIIMAN MERKIT KATOAVAT?
Hyvin ruokituilla ja riittävän 
päiväkasvun omaavilla eläi-
millä kiimakierrot käynnis-
tyvät ajallaan. Kiimakierto 
alkaa, kun aikuiselopainosta 
on saavutettu 40 %. Siemen-
nyksen tullessa ajankohtaisek-
si, hiehoilta kuitenkin häviää 
kiimakäyttäytyminen sekä nä-
kyvät kiiman merkit. 
Usein hiehot siirretään uuteen 
eläinryhmään siemennysiän 
lähestyessä. Kuitenkin kaikki 
muutokset olosuhteissa tulisi 
tehdä vähintään kuukautta 
ennen siemennysten aloitta-
mista.  Muutokset olosuhteis-
sa ovat myös tekijöitä, jotka 
vaikuttavat hiehojen kiima-
käyttäytymiseen sekä tiineh-
tymiseen. 

Kiimakierto käynnistyy lii-
an myöhään, jos hieho kasvaa 

liian hitaasti. Huonoon kas-
vuun syynä on puutteellinen 
syntymähetken, vasikka- ja 
hiehokauden ruokinta. Usein 
eläinten päiväkasvut ovat 
olleet vasikkavaiheessa 500 
– 600 g/pv ja tiineinä 800 g/
pv, eli täysin päinvastoin kuin 
tulisi olla. Tiineillä hiehoilla 
korkeaa päiväkasvua selittää 
kuntoluokkien nouseminen 
yli optimin.

HIEHOPROSESSIN TEHOSTAMI-

SEEN saat lisätietoa ProAgrian 
Ruokinnan Ohjaus –palvelus-
ta ja ennen kaikkea ProAgrian 
maitotila-asiantuntijoilta sekä 
eläinlääkäri Seija Perästöltä. 

SUURIMMAT ESTEET 
OPTIMAALISELLE 
POIKIMAIÄLLE
1.    Ruokinta ei ole ollut riittävää vasikka 

- ja teinivaiheessa

2.    Eläimet ovat kasvaneet hyvin, mutta aloitussiemen-  

  nykset tehdään ”vanhasta muistista” liian myöhään

3.    Kiimantarkkailu on ollut puutteellista, 

  eläinten siemennysikää ei seurata

4.    Olosuhteissa on parantamisen varaa

TARUA VAI TOTTA? VOIKO HIEHOT SIEMENTÄÄ
14 KUUKAUDEN IKÄISINÄ?

syntymistä kun alusta on pi-
tävä ja pehmeä, mutta myös 
näköjään vaikuttaa paranemi-
seen. 

KESÄKUUN ALUSTA LÄHTIEN Lei-
mahdus pääsi laitumelle. Tä-
hän asti voi sanoa, että hoito 
ja työ kannatti, koska tämä va-
sikka jäi nyt sen lupaavan en-
sikon ainoaksi vasikaksi emän 
harmillisen loukkaantumisen 
takia. Lisäksi lehmävasikoita 
on syntynyt tänä vuonna to-
della vähän Rintamäen tilalla. 
Liian usein päädytään vasikka 
lopettamaan jos antibiootti-
kuuri ei auta. 
   

MTY NYGÅRD

MTY NYGÅRD ON PERUSTETTU VUONNA 2009  
ja se siirtyi vuonna 2011 kokonaisuudessaan 
sisarusten Suvin ja Tuomaksen nimiin. Tilalla 
rakennettiin uusi kahden robotin pihatto vuo-
den 2013 aikana. Robotin käyttöönoton yhtey-
dessä lehmät olivat erillisruokinnalla, mutta 
vuonna 2014 siirryttiin appeen tekoon. 2014 
vuodelle tilalle otettiinkin ruokinnanohjauksen 
TuottoPlus AMS paketti. TuottoPlus paketilla 
haettiin lisää täsmällisyyttä ruokintaan ja robo-
tin alkuvaiheisiin. Tilan ruokinta-asiantuntijana 
on toiminut Sari Jokiaho ja hänen kanssaan ti-
lalla on vieraillut Lea Puumala seosrehuruokin-
taan liittyen ja Johanna Mäntyharju on tehnyt 
Herd Navigatoriin liittyvän käynnin. Suvi 
Nygård kokee, että he ovat hyötyneet ProAgrian 
asiantuntijatyöstä, koska he tuovat ulkopuolisen 
näkemyksen tilan kuvioihin. Jokaisella asian-
tuntijalla on lisäksi erilainen näkökulma tila-
käyntien aikana ja he osaavatkin kiinnittää huo-
miota eri asioihin. Ruokintapaketin odotetuinta 
sisältöä ovat heidän mukaansa ruokintasuunni-
telmat ja neuvot, joita eri asiantuntijoilta saa. 

LIIMATAINEN MIKKO JA ANNE
LIIMATAISEN TILALLE RUOKINNANOHJAUKSEEN 

TUOTTOPLUS AMS PAKETTI OLI LUONTEVA VA-

LINTA,   koska maaliskuussa 2014 vanhaan 
asemapihattoon vaihdettiin lypsäjäksi robotti. 
Käyttöönoton yhteydessä Satu Sillanpään 
kanssa käytiin läpi yleisiä robottitilan ruokin-
ta-asioita ja muun muassa ruokintataulukoi-
den tekemistä ja muokkaamista harjoiteltiin. 
Tilalle sopiva väkirehulisä löytyi Kirsi Mattila-
Löppösen tekemien rehuvertailujen avulla. 
Väkirehun sopivuutta tarkastellaan myös aina 
säilörehun vaihtuessa, jotta lehmäliikenne 
robotilla pysyy tavoitelluissa rajoissa. Mikko 
Liimatainen on ollut tyytyväinen ruokinta-
paketin sisältöön ja asiantuntija-apuun.

SYRJÄLÄ AKI JA JENNA

SYRJÄLÄN TILALLA ON RAKENNETTU UUSI ROBOT-

TIPIHATTO VUONNA 2013. Rakennusvuodeksi 
otettiin laajempi ruokinnanohjauksen Kasvu-
paketti, jotta pystytään reagoimaan nopeasti 
ruokinnassa muuttuviin rehuihin myös raken-
tamisen aikaan, eikä lehmien tuotos tippuisi. 
Ennen rakentamista tilalla siirryttiin lisäksi 
aperuokintaan, jonka tarkassa suunnittelussa 
laajempi ruokintapaketti koettiin tärkeäksi. 
Vuodelle 2014 robotin käyttöönoton jälkeen 
valittiin hieman pienempi ruokinnanohjauk-
sen TuottoPlus AMS paketti, koska omat tiedot 
ja taidot ruokinnan ja robotin suhteen ovat jo 
ehtineet hieman karttua. Tilan ruokinta-asian-
tuntija Merja Ilomäki tekee pääosan ruokinnan-
suunnittelusta toimistolla ja navettakäyntien 
yhteydessä seurataan eläinten kuntoluokkia 
ja navettaolosuhteita. Rehuntarvelaskelma on 
tehty kerran vuodessa, joka helpottaa ostore-
hujen tarkkaa suunnittelua. Tilalla panoste-
taankin maksimaaliseen maidontuotantoon 
pienellä rehukustannuksella, jossa ruokinnan-
suunnittelu on erityisen tärkeässä asemassa.

RUOKINNANOHJAUSTA
maitotilojen tarpeisiin

Ruokinnanohjauksen paketit ovat löytäneet tiensä tiloille ja säännöllisestä ruokinnanseurannasta sekä 
-suunnittelusta on koettu olevan hyötyä. Erityisesti maidon- ja/tai rehunhinnan vaihdellessa tuo tarkka 
suunnittelu ja rehujen vertailu säästöjä tai vastaavasti lisätulosta maitomäärän noustessa.

SEIJA PERASTO

terveydenhuoltoeläinlääkäri

KUVASSA asiantuntija Anne Niinistö ja MTY Nygårdin väki keskustelemassa ruokinta-asioista.

POLVI KIPEÄNÄ? Leimahdus laitumella puoli vuotta  
nivelhuuhteluiden jälkeen.

P roAgrialla on tarjota tilojen erilaisiin tar-
peisiin sopivat ruokintapaketit. Kysy lisää 
asiantuntijoiltamme. 

KYSYIMME KOLMELTA TILALTA 
KOKEMUKSIA RUOKINTAPAKETEISTA:
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P ohjanmaan Peltopäivässä oli 
loistava tilaisuus vertailla eri 
lajikkeita toisiinsa sekä eri 
kasvinsuojeluaineiden ominai-
suuksia. Kentällä omin silmin 
tehtävät havainnot ovat aina 
parempi tapa huomata lajik-

keiden erot kuin paperista luetut koetulokset. 
Vuoden 2015 viljelysuunnitelmaa tehdessä nä-
mä havainnot kannattaakin palauttaa mieleen. 
Päätöksen tueksi esimerkiksi netistä löytyvät 
MTT:n viralliset lajikekokeet tarjoavat suuren 
määrän lajiketietoa.

TÄTÄ KIRJOITETTAESSA PUINTIKAUSI ON LOP-

PUSUORALLA ja perunannosto on juuri päässyt 
vauhtiin. Elokuun sadejakso alkoi viljojen kan-
nalta lähes pahimpaan mahdolliseen aikaan. 
Viljat olivat juuri kypsyneet korjuukuntoon. 
Laatutappioilta ei voitu välttyä, mutta koko sa-
to saadaan todennäköisesti kuitenkin korjattua. 
Tätä satokautta tulevat leimaamaan suuret hin-
taerot erilaatuisten viljaerien välillä. Nyt onkin 
tärkeää ottaa ennakkonäyte viljaerästä, että sille 
löytää parhaan mahdollisen käyttötarkoituksen 
ja hinnan.

MIKÄLI  T ILAN OMAKSI  S IEMENEKSI  AIKOMIA 

KASVUSTOJA ei ehditty korjata ennen sadejak-
son alkua, niin siemenen itävyys kannattaa sel-
vittää hyvissä ajoin syksyn ja alkutalven aika-
na. Tällöin siemenhankinnat pystyy tekemään 
ajoissa ennakkohinnalla ja valikoima sekä sie-
menen saatavuus ovat parhaimmillaan. Samal-
la on hyvä tilaisuus vaihtaa lajike uudempaan, 
joiden satoisuus ja viljelyominaisuudet ovat 
vanhoja lajikkeita paremmat.

MARKKINATILANNE ON TÄLLÄ HETKELLÄ varsin haas-
tava. Maito- ja lihasektoreita varjostavat Venäjän 
pakotteet, mikä vääjäämättä laskee tuotteesta 
saatavaa hintaa. Sama heijastuu perunasekto-
riin. Viljamarkkinoita taas painaa kaikilla viljan 
päätuotantoalueilla korjattava hyvä sato, minkä 
johdosta viljojen hinnat ovat laskeneet raaka-
ainepörsseissä alemmas kuin vuosikausiin.

OMAN VAIKEUSASTEENSA PELIIN TUO vuoden 
vaihteessa alkava uusi, vuoteen 2020 ulottuva, 
ohjelmakausi. Tuet tulevat laskemaan kaikilla 
tukialueilla ja lähes kaikilla tuotantosuunnilla. 
Hyvissä ajoin ennen uuden ohjelmakauden en-
simmäistä tukihakua kannattaakin selvittää mit-
kä toimenpiteet sopivat omalle tilalle parhaiten 
ja mitä ne tarkoittavat rahallisesti. ProAgrian 
asiantuntijoiden käyttöön on valmistumassa 
laskuri, jonka avulla pystymme simuloimaan 
eri vaihtoehtoja asiakkaan kanssa. Asiantun-
tijoihimme kannattaakin olla yhteydessä heti, 
kun syystyöt on saatu tehtyä. 

”Elokuun sadejakso alkoi 
viljojen kannalta lähes 

pahimpaan mahdolliseen 
aikaan.”

HENRI HONKALA

palvelupäällikkö

POHJANMAAN 
PELTOPÄIVÄSTÄ
Uuden satokauden suunnitteluun
ProAgria Etelä-Pohjanmaa järjesti heinäkuussa Berner Oy ja Boreal 
Kasvinjalostus Oy kumppaneinaan Pohjanmaan Peltopäivän. Ensimmäistä 
kertaa järjestetyn kasvintuotantotapahtuman teemoina olivat lajikkeet, 
lannoitus ja kasvinsuojelu. Peltopäivässä olivat laajimmin esillä viljojen 
ja perunan lajikkeet sekä kasvinsuojeluaineet. Lisäksi öljykasvien ja 
muutamien muidenkin erikoiskasvien havaintoruutuja tapahtumasta löytyi. 
Tapahtumassa oli 40 näytteilleasettajaa ja siellä vieraili 1500 kävijää, mikä 
ylitti järjestäjien tavoitteet.
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SUUNNITELLEN 
SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN
Maatilan sukupolvenvaihdos on iso muutos, joka kannattaa suunnitella huolellisesti.  
Edellisen sukupolven viljelijäura päättyy ansaittuun eläkkeeseen. Jatkava sukupolvi puolestaan sitoutuu 
vuosikymmenten mittaiseen elämäntyöhön.

O nnistunut su-
kupolvenvaih-
dos edellyttää 
monen asian 

huomioon ottamista. Eläke-
säännökset sanelevat luopu-
misiän ja asettavat muitakin 
vaatimuksia luopujille ja 
jatkajille. Nuoren viljelijän 
aloitustuki ja siihen liittyvä 
rahoitus edellyttää tuotan-
non kannattavuutta. Eläke- ja 
rahoitussäännöt edellyttävät 
jatkajalta niin ikään riittävää 
koulutusta.

VEROTUS KOHDISTUU  suku-
polvenvaihdokseen myyjien 
luovutusvoiton veron sekä os-
tajien lahjaveron ja varainsiir-
toveron muodossa.

YHTIÖITTÄMINENSPV

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN 

V EROHUOJENNU ST EN  HYÖ -

DYNTÄMINEN  edellyttää, että 
luopujat ovat omistaneet kiin-
teistön vähintään kymmenen 
vuotta. Tämä kannattaa pitää 
mielessä ostettaessa lisämaita 
ennen sukupolvenvaihdosta.

SUKUPOLVEN VAIHTUMISEEN 

LI IT TYY  myös monia käytän-
nön järjestelyjä. Vaihdoksen 
yhteydessä on järjestettävä 
kummankin sukupolven asu-
minen ja toimeentulo. Ne 
kannattaa suunnitella hyvissä 
ajoin ennen vaihdosta.

Myös maatilaa on tar-
peen valmistella vaihdok-
seen. Kun jatkaja on muka-
na suunnittelussa, osataan 

yritystoimintaa kehittää oi-
keaan suuntaan. Tilan talo-
utta on hoidettava niin, että 
luopujat pystyvät irtautu-
maan eläkkeelle ja toisaalta 
jatkajilla on kannattavan tuo-
tannon edellytykset.

KAIKILLA TILOILLA EI OLE TIE -

DOSSA JATKAJAA .  Näilläkin 
tiloilla on kuitenkin olemassa 
vaihtoehtoja. Niitä kannattaa 

selvitellä asiantuntijan kanssa 
eläkeiän lähestyessä.

NYKYINEN LUOPUMISTUKILAKI 

päättyy tämän vuoden lopussa. 
Nykyehdoin tapahtuva luopu-
minen on toteutettava viimeis-
tään vuoden vaihteessa. Luo-
pumistuesta on aina haettava 
ennakkopäätös luonnoskaup-
pakirjalla. Nuoren viljelijän 
aloitustuki on rahoituskauden 

vaihtumisen takia haettava 
lokakuun loppuun mennessä. 
Ensi vuonna aloitustuki on ha-
ettava uusin ehdoin. 

LUOPUMISTUKIJÄRJESTELMÄN 

ON LUVATTU JATKUVAN vielä 
vuoden 2018 loppuun. Luo-
pujien ikäraja säilyy 59 vuo-
tena. Uuden luopumistuki-
lain sisältöä ei ole kuitenkaan 
vielä vahvistettu. 
 

ProAgriassa sukupolvenvaihdosasioissa palvelevat:
Unto Kangas erityisasiantuntija, omistusvaihdokset  p. 040 76607598 
Olavi Kuja-Lipasti, erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, omistajan vaihdokset, verotus p. 040 12702420 
Samuli Lampinen, asiantuntija, omistajanvaihdokset, kiinteistöarvioinnit p. 040 526 0147

OTA YHTEYTTÄ!

O s a k e y h t i ö i d e n 
maksama yhtei-
söverokanta alen-

nettiin vuoden alussa 20 
prosenttiin. Pääomatulojen 
verotus on puolestaan kai-
ken aikaa hieman kiristynyt. 
Osakeyhtiö maksaa samas-
ta tulosta selvästi vähem-
män veroa kuin yksityinen 
maatalouden harjoittaja. 

YHTIÖITTÄMISELLÄ SAAVUTET-

TAVA VEROHYÖTY on merkit-
tävä etenkin investoineilla, 
ison liikevaihdon tiloilla. 
Nettovarallisuuden jäädessä 
negatiiviseksi ansiotulon vero 
nousee jopa yli 40 prosenttiin.  
Yhtiöittämisellä saatavat vuo-
sittaiset verosäästöt voivat ol-
la kymmeniä tuhansia euroja.
Verosäästö ei ole ainut yhti-
öittämisellä tavoiteltava hyö-
ty. Tavoiteltavia asioita voi-
vat olla myös liiketoiminnan 
riskien parempi hallinta sekä 
valmistautuminen omistajan-
vaihdokseen.

MA AT I L A  ON  JÄR K E V INTÄ 

MUU T TA A  O SAK E YHT IÖKS I 
toimintamuodon muutok-
sella. Näin yhtiön perusta-
minen toteutuu pienimmin 
veroseuraamuksin. Kustan-
nuksitta ei yhtiöittäminen 
silti tapahdu. Isoin menoerä 

Maatilan yhtiöittäminen
yhä ajankohtaista
Veromuutokset ovat tehneet maatilan yhtiöittämisen 
entistä houkuttelevammaksi. Verosäästöjen vastapainona 
kannattaa selvittää yhtiöittämisen kustannukset sekä varojen 
nostomahdollisuus omaan käyttöön.

on varainsiirtovero, joka on 
maksettava yhtiöön siirrettä-
västä kiinteästä omaisuudesta 
käyvän arvon mukaan. 

MAATILAN YHTIÖITTÄMINEN ON 

SYYTÄ SUUNNITELLA HUOLELLA. 

Muutosprosessiin on järkevää 
varata aikaa vähintään vuosi, 
mutta mieluummin vielä tä-
täkin pidempi aika. Riittävä 
aika on tarpeen verosuunnit-
telun toteuttamiseksi ja lähtö-
tietojen selvittämiseksi.

TOIMINTAMUODON MUUTOK-

SENA  tapahtuva yhtiöittämi-
nen edellyttää maatalouden 
tulolähteen siirtoa yhtiöön 
sellaisenaan. Yksityisomai-
suus, asuinrakennus mukaan 
lukien, jätetään yhtiön ulko-
puolelle. Metsän yhtiöittämi-
sellä ei välttämättä verohyötyä 
saavuteta, joten sen voi jättää 
yksityiseen omistukseen.

MAATILOJEN YHTIÖITTÄMISEN 

LISÄÄNNYTTYÄ on myös verot-
tajan kiinnostus toimintamuo-
don muutosten toteuttamiseen 
kasvanut. Verottaja onkin täs-
mentänyt ohjeitaan ja joiltakin 
osin vaatimukset ovat tiuken-
tuneet. Yhtiöittämissuunni-
telmasta onkin välttämätöntä 
aina pyytää ennakkoratkaisua 
verohallinnolta.

OLEELL INEN K YSYMYS  maa-
tilaa yhtiöitettäessä on yksi-
tyistalouteen tarvittava rahan 
määrä. Yksityisotot osakeyh-
tiön kassasta eivät ole mah-
dollisia. Varat on nostettava 
palkkana tai osinkoina, joista 
on maksettava verot. Tämäkin 
on suunniteltava ennen yhti-
öittämistä, jotta verohyötyjä 
ei menetettäisi varoja nostet-
taessa.

PROAGRIASTA  SA A  AS IAN -

TUTI JA - APUA  maatilan yhti-
öittämiseen. Prosessi lähtee 
liikkeelle verohyötyjen ja 
yhtiöittämisen kustannusten 
selvittämisellä. Mikäli yhti-
öittäminen osoittautuu mie-
lekkääksi, selvitetään seuraa-
vaksi siirrettävän omaisuuden 
arvot ja haetaan ennakkorat-
kaisut. Prosessi päättyy lo-
pulta yhtiön merkitsemiseen 
kaupparekisteriin. 

OLAVI KUJA -LIPASTI 

erityisasiantuntija,
 yhtiöittäminen, 

omistajan vaihdokset, verotus

L 

uottamuksellinen tu-
levaisuuskeskustelu 
ProAgrian yritysasian-

tuntijan kanssa on edullinen 
ja nopea keino päästä alkuun 
yritysidean jalostamisessa 
yritystoiminnaksi, tai toi-
mivan yrityksen kehittämis-
hankkeen tai käännekohdan 
pohtimiseksi, kertoo yritys-
asiantuntija Kari Kallioniemi. 

V U O N N A  2 0 1 3  ProAgrian 
asiantuntijat kävivät lähes 
sata tulevaisuuskeskustelua 
asiakkaidensa kanssa.  Muu-
hun yritystoimintaan kuin 

TULEVAISUUSKESKUSTELULLA
AJATUSPOLUN ALKUUN

maatalouteen liittyvä asioita 
pohdittiin neljäntoista asiak-
kaan kanssa. 

MISTÄÄN RAKETTITIETEESTÄ ei 
tulevaisuuskeskustelussa ole 
kysymys, korostaa Kallionie-
mi. Pohdittava asia paloitel-
laan riittävän pieniin osiin. 
Näitä osia mietitään erikseen. 
- Asiat kirkastuvat, ja saavat 
uusia näkökulmia, joiden 
perusteella asiakkaan on hel-
pompi  jatkaa omaa ajatustyö-
tään. Riittävän kaukaa katso-
minen on joskus viisautta.
  

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN YHTEYDESSÄ on järjestettävä kummankin sukupolven asuminen ja toimeentulo. Ne kannattaa suunnitella huolella ja ennakkoon, 
muistuttaa Samuli Lampinen.

PÄIVÄKAUSIEN PALAVEREITA 
työ ei edellytä. Yrittäjän ka-
lenterista tulevaisuuskeskus-
telu lohkaisee parin tunnin 
verran.  Pelkästään muistin 
varaan keskustelu ei jää, vaan 
sen keskeinen sisältö toimite-
taan asiakkaalle kirjallisessa 
muodossa.   

TULEVAISUUSKESKUSTELUJA 

käyvät lähes kaikki ProAgrian 
asiantuntijat. Yritysasiakkai-
den palvelemiseen ovat eri-
koistuneet  Satu Kallioniemi, 
Kari Kallioniemi ja Nanne Kor-
pivaara (hevosyritykset). 

Maatalousalan julkaisut helposti 
saatavilla uudesta nettikaupasta!

W W W.P R OAG R I AV E R K KO K AU P PA.F I

”Nuoren viljelijän 
aloitustuki on haettava 

lokakuun loppuun 
mennessä.”
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HEVOSTUTKIMUSHEVOSTUTKIMUSHEVOSPISNES

TERVEEN HEVOSEN TUNTOMERKIT
• Valpas, utelias, ystävällinen
• Hyvä ruokahalu
• Ruumiinlämpö aikuisella 37,2-38,2 °C
• Sydämen sykintätiheys 28 – 40 kertaa / min.
• Hengitystiheys 12 – 20 kertaa / min.
• Limakalvot kosteat ja vaaleanpunaiset
• Suolistoäänet kuuluvat taukoamatta
• Liikkuu suorana, joustavasti ja tasapituisin askelin
• Virtsa: Terveen hevosen virtsa on vehnänoljen väristä
• Lanta: Hevosen lannan tulee muodostaa kiinteitä palloja.  

Löysä, vetinen lanta, jossa on sulamaton-ta viljaa, viittaa  
ruuansulatusongelmiin. Hevonen ulostaa 5-15 kertaa päivässä.  
Määrä keskimäärin sama päivästä toiseen. 

LOISHÄÄTÖ, YLEISTÄ
• Ulosteiden siivoaminen karsinoista, tarhoista ja laitumilta.Ulostenäytteet.
• Kohdennettu, yksilöllinen loishäätöohjelma, jonka suunnittelussa 

kannattaa konsultoida omaa eläinlääkäriä.
• (Useat sisäloiset ovat kehittäneet tai kehittämässä vastustuskykyä 

eli resistenssiä lääkkeisiin). 
• Loishäätö, varsat ja nuoret hevoset
• Vuoden ikään asti madotetaan 2 kk välein alkaen 2 kk iässä. Ensimmäisenä  

matolääkkeenä suositellaan käytettäväksi fenbendatsolia   
(mikäli tallissa ei ole resistenssiongelmaa

• Sisäloisille alttiimpia ovat 1- 4-vuotiaat hevoset ja siksi tämä ikäryhmä 
tulisi madottaa tiheämmin.

HEVOSEN TERVEYDEN AVAIMET

J O K A I N E N H E V O S E N 

S A I R AU K S I E N J A TA PAT U R M I E N 

 ennaltaehkäisemisen eteen tehty 
asia säästää omistajan kukkaroa ja 

jopa parantaa hevosen suorituskykyä.
Kokosimme muutamia muistettavia 

asioita Hevoosella Vaan- 
koulutushankkeen 

tilaisuuksista. 

Kallioniemi on ollut tekemäs-
sä tutkimusta, jossa selvitettiin 
alueenhevosyritysten menes-
tykseen tai epäonnistumiseen 
altistavia tekijöitä. 

KUVAILETKO KARI PARILLA SA-

NALLA ALUEEN HEVOSBISNESTÄ?

–  Eteläpohjalainen hevosbis-
nes on pääasiassa suunnattu 
yksityisasiakkaille. On rat-
sastuskouluja, yksityistalleja 
sekä ravivalmennuspalveluja. 
Kysyntä ja tarjonta ovat kas-
vaneet kovasti viime vuosina.

Mistä on hevosyrityksen

MENESTYS KIINNI?

KUINK A ALUEEN HEVOSYRI -

TYKSET MENESTYVÄT?

– Tutkimuksen mukaan hy-
vin menestyy sellainen yritys, 
jolla on onnistunut strategia.  
Havaitsimme, Että strategiset 
ratkaisut olivat jokapäiväistä 
tekemistä tärkeämpi tekijä.

ENTÄPÄ, SAITTEKO SELVILLE, 

MITKÄ OVAT EI-MENESTYNEIDEN 

YRITYSTEN SUDENKUOPAT?

– Jos liiketoiminnan motiivina 
oli pelkästään voimakas itsensä 
toteuttamisen tarve, oli se yksi 
epäonnistumiselle altistavista 
tekijöistä. Muita näitä yrityksiä 

yhdistäviä asioita olivat strate-
gisten vahvuustekijöiden niuk-
kuus ja toimintaympäristön 
puutteellinen havainnointi. 
 
TUTK IMU S  Hevosyrityksen 
menestystekijät ja sudenkuo-
pat; Havaintoja eteläpohjalais-
ten hevosyritysten johtami-
sesta on luettavissa kokonai-
suudessaan kotisivuiltamme 
www.proagria.fi/ep. Mene 
sivun yläreunaan ja kirjoita 
hakukenttään Hevosyrityksen 
menestystekijät ja valitse han-
kesivun liitteistä tutkimusra-
portti. 

Kysyimme erikoisasiantuntija Kari Kallioniemeltä, 
mistä on eteläpohjalaisten hevosyritysten menestys kiinni. 

H evoshankkeen illassa tällainen 
kesähevosen ylläpitäjäkin sai 
hyviä käytännön vinkkejä he-

vosen kengityksestä. Illan tavoitteena 
oli opettaa kengän irrotus ja kiinnitys. 
Ammattitaitoisen opettajan leppoisas-
sa ohjauksessa homma hoitui hienosti. 
Maakunnan hevosten ja ennen kaikkea 
uusien hevosihmisten määrän kasvaes-
sa käytännönläheiset lyhyet iltakurs-
sit ovat erittäin tarpeellisia.  Pelkällä 
teorialla on uuden hevosen hoitajan 
vaikea lähteä liikkeelle.  Käytännön-
läheinen ja rento opetus olivat virkis-
tävä kokemus hevosten maailmasta. 

Tämän kommentin kirjoitti Sedu Ai-
kuiskoulutuksen ja ProAgria Etelä-
Pohjanmaan Hevoosella vaan -hank-
keen irtokenkäillassa mukana ollut 
kurssilainen. 

IRTOKENKÄKURSSILTA 
KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

IRTOKENKÄILLAN kouluttajana toimi Kalevi Kojola.

HEVOSBISNES. Eteläpohjalaista hevostaloutta on tutkittu ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Hevospisnes-hankkeessa. Kuvassa Matias Ventelä ja Salliorvokki.

Maatalousalan julkaisut 
helposti saatavilla uudesta 
nettikaupasta!

W W W.P R OAG R I AV E R K KO K AU P PA.F I

LISÄTIEDOT: 
Nanne Korpivaara
asiantuntija, hevostalous

Hevoosella vaan -hanke
p. 040-161 2552, 
nanne.korpivaara@proagria.fi

Kiitos artikkelin tiedoista eläinlääkäri Helena Koskentalolle 
ja eläinlääkäri Jukka Lillstrang von Wendtille. 

Nappaa talteen!

RUOKINTA + JUOTTO 
• Säännöllinen ruokinta laadukkailla rehuilla vähintään 3-4 kertaa  

päivässä. Riittävästi korsirehua (minimissään 1,5 kg/100 elopainokiloa) 
• Ruokinnan muutokset tehtävä hiljalleen totuttamalla
• Riittävä vedensaanti tärkeää! Tarve hevosesta, rehusta, säätilasta,  

rasituksesta ja vuodenajasta riippuen 20-100 l/vrk.  Automaattisen  

vesikupin virtausnopeuden tulisi olla vähintään 6-8 l/min.

PITOPAIKKA
• Hevosen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, 

puhdas ja turvallinen sekä mahdollisimman hyvin hevosen luontaiset 
tarpeet huomioonottava.

• Tallien tilavaatimuksia koskeva lainsäädäntö: www.hippolis.fi/talli_2014
• Laitumilla ja tarhoissa oltava riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja vas-

taan, ellei hevosia ole mahdollista tarvittaessa viedä talliin.
 

LIIKUNTA
• Päivittäinen ulkoilu mahdollisuuksien mukaan lajitovereiden seurassa.
• Riittävä määrä liikuntaa hevosen ikä, suorituskyky ja kunto huomioiden.
• Rasitusta ja lepoa sopivassa suhteessa.
• Hyvät suorituspaikkojen pohjat.

ROKOTUSOHJELMA
• Kaikki hevoset on syytä rokottaa jäykkäkouristusta eli tetanusta vastaan. 

Hevoset kannattaa rokottaa myös hevosinfluenssaa vastaan.  
Kilpahevosille influenssarokotus on pakollinen.

• Rokotusmääräykset kilpaileville ravihevosille Suomen Hippoksen sivulta 
http://www.hippos.fi/raviurheilu/ravihevonen/pakollinen_influenssarokotus

• Kilpailevien ratsuhevosten rokotusmääräykset löytyvät Suomen  
Ratsastajainliiton sivulta http://www.ratsastus.fi/rokotusmaaraykset

TARTTUVAT TAUDIT
• Eristä sairaat!
• Estä tartunnan leviäminen.
• Edistä sairaiden toipumista.
• Kerro tilanteesta nopeasti kaikille asianosaisille.

HAMMASHUOLTO
• Käytä hevosten hammashuoltoon  

perehtynyttä eläinlääkäriä.
• Tarkistuta hampaat kerran vuodessa.
• Raspauksen tarkoitus:

• purennan normalisointi
• leukojen normaalin liikkeen mahdollistaminen
• piikkien poisto
• limakalvovaurioiden parantaminen

• Hampaita ei tulisi raspata vain raspaamisen ilosta.
• Pyöreäreunaisilla hampailla on vaikea pureskella korsirehua!
• Mahdollisten sudenhampaiden poisto (Ei katkaisu!) nuorena.
• Korsirehun pureskelu (15-20 h/pv) on luonnollista hammashuoltoa.
• Sopivat kuolaimet ja turpahihna. Kuolainten vaihtelu vä-

hentää paineen aiheuttamia vaurioita suussa.

KAVIOT
• Säännöllinen kavioiden hoito.  Kavioiden kasvu yksilöllistä.  

Vuoleminen/kengitys hevosesta ja sen käytöstä riippuen 4-8 viikon välein.
• Säännöllisellä riittävän nuorena aloitetulla kaviohuollolla voidaan 

korjata varsan jalka-asentoja ja  pidentää hevosen käyttöikää.  
• Puoliksi irronneen kengän irrottaminen (ja mahdollisesti irtokengän 

kiinnittäminen) kannattaa opetella itse, sillä kengittäjän paikalle  
saaminen saattaa joskus kestää.

LÄÄKITYSKIRJANPITO
• Lakisääteinen 
• Oltava siellä missä hevonen on
• Ilmettävä:

• lääkkeen nimi
• antotapa, annos ja antopäivät
• teurastus- ja dopingvaroajat
• - määränneen eläinlääkärin nimi

• Varoaikojen selvittäminen omistajan vastuulla
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MAISEMATILANEUVONTA

M etsäpuutarhat 
ovat aikojen 
alussa olleet 
hyötykasvi -

maita, jossa kerroksellinen 
kasviryhmien rakenne on 
mahdollistanut mahdollisim-
man tehokkaan maankäytön 
ja runsaan sadon. Tärkeintä 
kaikista on valita kasvit val-
litsevien kasvuolosuhteiden 
mukaan ja istuttaa kerrok-
sellinen ja monilajinen kas-
vusto, jolloin puutarha on 
vastustuskykyisempi kasvi-
tauteja ja äkillisiä muutoksia 
vastaan – siitä syntyy helppo-
hoitoisuus.

METSÄN, METSÄPUUTARHAN JA 

PUUTARHAN ERO ON LIUKUVA. 
Metsäpuutarha voi olla hy-
vin vapaamuotoinen ja lähes 
luonnontilainen tai se voi olla 
voimakkaastikin rakennettu. 
Tärkeätä on vaalia kasvupai-
kan omaa kasvilajistoa ja valita 
uudet kasvit paikkaan sen mu-
kaan. Metsäpuutarha synnyt-
tää varmasti jokaiselle mieli-
kuvan rehevästä ja hämyisestä 
metsästä saniaisineen ja alppi-
ruusuineen. Suomen maaperä 
on luonnostaan niin karua ja 
kuivaa, että samaan päästäi-
siin vain kovalla ja jatkuvalla 
työllä, joten metsäpuutarha 
perustetaan kasvupaikan eh-
doilla. Kuivan kankaan jäkäli-
en korvaaminen vaativimmilla 
kasvilla ei ole pitkäikäistä eikä 
helppohoitoista.

Helppohoitoinen metsäpuutarha
Onko pihallasi alue, jolle et tiedä mitä tekisit? Perusta sinne metsäpuutarha. Metsäpuutarha voi yhtä 
hyvin olla vain muutaman neliön kokoinen tai useiden hehtaarien alue. Koolla ei ole väliä, eikä paikalla. 
Metsäpuutarhan voi perustaa lähes minne tahansa. Se voi olla karun kallioinen tai kostea, rinteessä tai 
tasamaalla, tiheässä metsässä tai avoimella pellolla. 

Ihanteellisimmillaan metsä-
puutarha on perustettu met-
sään käyttäen metsäkasveja. 
Mielenkiintoa ja elävyyttä 
tuomaan voi joukkoon istut-
taa katseenvangitsijakasveja, 
ulkomaisiakin, kunhan huo-
lehtii siitä, ettei luontoon 
pääse leviämään haitallisia 
vieraslajeja. Metsäpuutarhan 
perustamisessa vain mieliku-
vitus on rajana, eikä selkeää 
määritystä ole olemassakaan. 

JOTTA PUUTARHASTA SAATAI-

SIIN MAHDOLLISIMMAN MO -

NIMUOTOINEN, voi tasamaalle 
kasata maata kummuiksi ja 
muodostaa eri alueista luon-
nollisen mallisia, mukaillen 
luonnon omia muotoja. Myös 
erilaiset vesiaiheet elävöittä-
vät ja monipuolistavat maise-
maa parantaen samalla alueen 
pienilmastoa. Myös varjon ja 
valon vaihtelu kuuluvat met-
säpuutarhaan. Luo siis erilai-
sia tiloja, puutarhan ei kuu-
lukaan avautua kerralla, vaan 
siellä kuljeskellessa sen salat 
aukeavat yksitellen. Paikka 
istahtamiselle kannattaa pe-
rustaa kauneimmalle paikalle.

JOS METSÄPUUTARHASTA HALUAA 

enemmän rakennetun kuin 
luonnontilaisen, suositaan 
rakenteissa ja pinnoitteissa 
luonnonmateriaaleja ja par-
haimmassa tapauksessa omal-
ta tontilta löytyviä materiaa-
leja. Esimerkiksi kulkuväylän 

päällystäminen onnistuu hy-
vin soralla, hiekalla tai vaikka 
kuorikkeella. Istutusalueiden 
rajauksissa käytetään luon-
nonkiviä, mutta muistetaan 
esimerkiksi sorakaistale luon-
nonkivireunuksen ja nurmen 
rajalla, jotta nurmenleikkuun 
jälkeen ei kiven viereen jää ikä-
vää nurmitupsua. Metsäpuu-
tarhassa suositaan siis monissa 
eri muodoissa puuta, joka kä-
sittelemättömänä saa harmaan-
tua kauniisti ajan saatossa. 

METSÄPUUTARHAN HOITO EI VAA-

DI PALJON. Mitä luonnontilai-
semman alueesta rakentaa, sen 
vähemmän sitä tarvitsee hoi-
taa. Pudonneet lehdet saavat 
jäädä maahan, maatuessaan ne 
palaavat kasvien käytettäväksi. 
Näin vältytään myös suurem-
milta keinolannoituksilta, kun 
lehdet jätetään lannoittamaan 
maata, eikä niitä viedäkään 
pois. Helppohoitoisuutta lisää 
maanpeitekasvien ja katteiden 
käyttö. Kun paljasta maata ei 
ole näkyvissä, on myös rikka-
kasvien torjunta helpompaa. 

Perinnebiotooppien ja luonnon monimuotoisuus-
kohteiden hoitoon voi hakea korvausta myös tule-
valla ohjelmakaudella.  Perinnebiotooppien hoitoso-
pimukset yhdistetään muihin luonnon- ja maiseman 
monimuotoisuuden edistämissopimuksiin. Ympä-
ristösopimus on nimeltään ”Monimuotoisuuden ja 
maiseman edistäminen”. Ei-tuotannolliset investoin-
nit kulkevat uudella nimellä ympäristöinvestoinnit, 
joita voivat hakea edelleen viljelijöiden lisäksi myös 
rekisteröidyt yhdistykset. 

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten hoito-
toimia voivat olla muun muassa laidunnus, niitto, 
puiden ja pensaiden raivaus sekä vieraslajien poisto. 
Sopimuskohteiksi käyvät myös reunavyöhykkeet tai 
metsäsaarekkeet, jotka tulee niittää tai raivata vähin-
tään joka toinen vuosi ellei hyväksytty suunnitelma 
muuta edellytä. Sopimusalueita ei saa ojittaa tai met-
sittää, muokata, lannoittaa tai käsitellä kasvinsuoje-
luaineilla. Toteutettavista toimenpiteistä on myös 
edelleen pidettävä hoitopäiväkirjaa tai tiedot on mer-
kittävä lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. 

Sopimuksiin tarvitaan edelleen hakemuksen 
liitteeksi hoitosuunnitelma ja kartat. Viiden vuo-
den luonnon ja maiseman hoitoon liittyvät ympä-
ristökorvaukset tarvitsevat uudet suunnitelmat, oli 
kyseessä sitten uusi sopimuskohde tai päättymässä 
oleva vanha erityistukisopimus. Kiinteiden tukita-
sojen myötä kustannuserittelyä ei enää tarvita. Ensi 
kevään hakua ajatellen tarvittavat maastotyöt kannat-
taa tehdä vielä tämän syksyn aikana, jolloin kohteen 
luontoarvojen huomioiminen on vielä mahdollista. 
Alueen valokuvaus, kartoittaminen sekä alustavan 
hoitosuunnitelman laatiminen helpottavat kevätkii-
reissä tapahtuvaa hakua. 

KYSY LISÄÄ SUUNNITTELUPALVELUSTAMME : 

MKN Maisemapalvelut  
ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
Riikka Asunmaa 040 5349337 

MAISEMAN- JA 
LUONNONHOIDOSTA KORVAUSTA 
MYÖS TULEVALLA
KAUDELLA

T ilaneuvonta on 
edullinen tapa 
hankkia tila-
kohtaista tietoa 

oman tilan tukivaatimuksis-
ta.  Samalla saat asiantunti-
jan miettimään asioita syste-
maattisesti tuettuun hintaan. 
Tila voi saada tilaneuvonnan 
tukea 165 euroa/neuvonta-
osio ja enintään kahteen neu-
vontaosioon kalenterivuoden 
aikana.

TILANEUVONNAN TAVOITTEE -

NA  on, että tilan asiat ovat 
täydentävien ehtojen osalta 
kunnossa ja tila saa tukensa 
täysimääräisenä. Tilaneuvon-
taosioita on yhteensä seitse-
män, joista voit valita tilallesi 
tärkeimmät ja hyödyllisim-
mät osiot.

T I L ANEU VONTA A  ANTAVAT 

ProAgrian valtuutetut asian-
tuntijat. Tuleeko lista lehteen, 
vai nettilinkki? Valtuutetut 
löytyvät myös Maaseutuviras-
ton neuvojarekisteristä.

TILANEUVONTA ON LUOTTA -

MUKSELL IS TA  ja opastavaa 
neuvontaa. Tilan tiedot ei-
vät välity tarkastajille, vaan 
kaikki tilaneuvontakäynnillä 

esille tulleet asiat jäävät ti-
lan ja asiantuntijan välisiksi. 
Käynnin yhteydessä voidaan 
laittaa paperit kuntoon tai 
vaikka kiertää katsomassa ti-
lan peltojen pientareet. Asian-
tuntija antaa ohjeita kuinka 
asiat pitäisi arkistoida ja kir-
jata. Lisäksi selvitetään mitä 
tilalle tulleista papereista pi-
tää säilyttää ja kuinka kauan. 
Keskustelujen lisäksi tilalla 
täytetään ns. havaintolista osi-
on säännöksistä, jotka tilalla 
täytyy joko korjata tai muuten 
pitää mielessä.  

VUOKKO KRAATARI

asiantuntija
lihanauta- ja emolehmätuotanto

TIINA SOISALO 

asiantuntija
ruokinta, teknologia, maitotilat

TÄYDENTÄVÄT EHDOT –
tilaneuvonta apunasi!
Tarvitsetko apua tilasi tukiehtojen hallintaan?   
Tiedostatko eläinten hyvinvoinnin vaatimukset? Entä onko 
rehukirjanpitosi ja omavalvontakuvauksesi ajan tasalla? 
Siinäpä kysymyksiä joihin saat tilaneuvonnassa vastauksia. 

1.    HYVÄN MAATALOUDEN JA YMPÄRISTÖN 

VAATIMUS osiossa keskitytään muun mu-

assa viljellyn pellon hoitovaatimuksiin 

sekä pientareisiin. Osiossa käydään läpi 

myös luonnonhoitopeltojen ja kesantojen 

vaatimukset. Myös hukkakaura sekä poh-

javesialueiden vaatimat erityistoimenpi-

teet käydään läpi. 

2.    YMPÄRISTÖSÄÄDÖKSET osiossa paneu-

dutaan nitraattiasetuksen asettamiin 

vaatimuksiin. Selvitetään onko tilan 

lannankäyttö asetuksen mukaista ja onko 

kirjanpidot ajan tasalla. 

3.    ELÄINTEN TUNNISTUS JA REKISTERÖINTI 

osiossa katsotaan, että tilan rekisteröinnit 

ja eläinmerkkirekisterit ovat kunnossa ja 

korvamerkit ovat kiinnitettyinä.  

4.    KASVINSUOJELUAINEET osiossa paneu-

dutaan tilan kasvinsuojelusuunnitel-

maan, kasvinsuojeluaineiden varastoin-

tiin ja käyttöön sekä kasvinsuojeluainei-

den aiheuttamiin vesistö- ja peräkkäisen 

käytön rajoituksiin.  

5.    ELINTARVIKKEET osiossa pääosassa on 

tilan omavalvontakuvaus sekä elintarvi-

kehygieniaan liittyvät asiat.  

6.    REHUT osiossa paneudutaan rehukirjan-

pidon vaatimuksiin.  

7.    ELÄINTEN hyvinvointi ja eläin-

taudeista ilmoittaminen osiossa 

huomion saavat eläinlajikohtaises-

ti hyvinvointiin liittyvät asiat

TILANEUVONNAN AIKA? Älä pelkää tarkastajaa, vaan tilaa asiantuntija tekemään tilaneuvonta 
ja laita tilan asiat kuntoon.

METSÄPUUTARHA. Olisiko metsäpuutarha sinun juttusi?

MARIKA TURPEINEN, 

maisemasuunnittelija
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NUORKARJANUORKARJA

                            
   1) 2) 3) 1) 2) 3) 2) 3)

Ympäristö-korvauksessa ei ole mukana 
vapaa-ehtoisten lohko-kohtaisten 
toimen-piteiden korvausta

Ohra, 
kaura, 

ruoka- ja 
siemen- 
peruna,
viljellyt  
nurmet

Vehnä Ruis Tattari, 
maissi,  

kuitu-pel-
lava, kuitu-

hamppu

   Rypsi,rapsi, 
öljypellava, 

öljyhamppu, 
camelina, herne, 

härkäpapu, 
herne-vilja-seos 

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-

mausteet

Avo-
maan 
vihan-
nekset

Moniv. 
Puu-

tarha- 
kasvit 

Suoja-
vyöhyke-

nurmi

Viherlan-
noitus-
nurmi, 

max 50%

 Luonn. 
hoito- 
pelto-
nurmi, 
max 
5%

Monimuo-
toisuuspel-
to, lintu-, 

riista, 
-maisema, 
-niitty, max 

15% 

kesanto  
(max 25 
%)

kesanto 
yli 25 %

C1-alue   

Perustuki (Cap) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Viherryttämistuki (Cap) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Peltokasvipalkkio (Cap) 70 90 630 70

Luonnonhaittakorv., kasvitila 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

Luonnonhaittakorv., kotieläintila 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305

Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 100 100 300

Sokerijuurikkaan kans. Tuki 270

Pohjoinen tuki  35 150 110 110 100 80 340

yht., kasvitila 468 503 688 578 668 1198 888 614 954 614 864 514 514 714 414 169

yht., kotieläintila 528 563 748 638 728 1258 948 674 1014 674 924 574 574 774 474 169

Kans. Pohj. nuoren vilj. Tuki 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34   
EU:n nuoren viljelijän tuki 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

C2-alue     

Perustuki (Cap) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Viherryttämistuki (Cap) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Peltokasvipalkkio (Cap) 70 90 630 70

Luonnonhaittakorv., kasvitila 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

Luonnonhaittakorv., kotieläintila 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 450 305 305 305 305

Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 500 100 100 300

Sokerijuurikkaan kans. Tuki 270

Pohjoinen tuki  35 150 45 45 100 80 340

Yleinen ha-tuki 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

yht., kasvitila 487 522 707 532 622 1217 907 633 973 633 864 514 514 714 414 169

yht., kotieläintila 547 582 767 592 682 1277 967 693 1033 693 924 574 574 774 474 169
Kans. Pohj. nuoren vilj. Tuki 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
EU:n nuoren viljelijän tuki 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

                            
Pinta-alatuet v.2014 euroa/ha

Taulukon ympäristötuessa on vain 
perustoimenpiteiden tuki, ei sisällä 
lisätoimenpiteiden tukea

Ohra, kaura, 
ruoka- ja 

siemen-peru-
na, nurmet, 
viher-lannoi-

tus-nurmi
C1-alue
Tilatuki (tasatuki)   194

Valkuais- ja öljykasvipalkkio

Tärkkelysperunapalkkio  

LFA-tuki, kasvitila 219

LFA-tuki, kotieläintila 299

Ympäristötuki, kasvitila 93

Ympäristötuki, kotieläintila 107
Sokerijuurikkaan kans. tuki 

Pohjoinen tuki  

yht.  kasvitila 506

yht. kotieläintila 600
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36

C2-alue
Tilatuki 170

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6)

Tärkkelysperunapalkkio 8)

LFA-tuki, kasvitila 234

 LFA-tuki, kotieläintila 314

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 93

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 107

Sokerijuurikkaan kans. Tuki

Pohjoinen tuki 

Yleinen hehtaarituki 28
yht. lfa/ymp kasvitilan sitoumus  525
yht. lfa/ymp kotieläintilan sitoumus 619
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36

                            
Arvio pinta-alatuista v.2015 euroa/ha

Kaikki luvut ovat arvioita! Taulukon ympäris-
tökorvauksessa ei ole mukana vapaaehtois-
ten lohkokohtaisten toimenpiteiden tukea

Ohra, kaura, 
ruoka- ja 

siemen-pe-
runa, viljellyt  

nurmet

C1-alue
Perustuki (Cap)   1) 99

Viherryttämistuki (Cap)   2) 70
Peltokasvipalkkio (Cap)  3)

Luonnonhaittakorv., kasvitila  4) 245

Luonnonhaittakorv., kotieläintila 4) 305

Ympäristökorvaus  5) 54
Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)

Pohjoinen tuki   6)

yht. kasvitila luonnonhaittakorvauksessa  468

yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 528
EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 48

Kansallinen pohj.  nuoren viljelijän tuki  8) 34

C2-alue
Perustuki (Cap)   1) 99

Viherryttämistuki (Cap)   2) 70

Peltokasvipalkkio (Cap)  3)

Luonnonhaittakorv., kasvitila  4) 245

Luonnonhaittakorv., kotieläintila 4) 305

Ympäristökorvaus  5) 54
Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)
Pohjoinen tuki   6)

Yleinen ha-tuki  6) 19

yht. kasvitila luonnonhaittakorvauksessa  487
yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 547
EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 48

Kansallinen pohj.  nuoren viljelijän tuki  8) 34

TUKITAULUKOT

Kaikki luvut ovat arvioita!

Arvio pinta-alatuista v. 2015 C1 -c2

Vertailu eräiden viljelykasvien tuista v. 2014 ja 2015

                            

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

 EU:n uuhi- 
palkkio

6) 
Teuras-
karitsa-
palkkio 

1) 2)  
EU-nauta-

palkkio 
€/ey

1) 2)   
EU-

nauta-
palkkio 

€/ eläin/v

pohjoinen 
tuki €/
eläin-

yksikkö

pohjoinen 
tuki €/ 
eläin-

yksikkö

3)  Pohj. 
tuki/ eläin/ 

vuosi

3)  Pohj. 
tuki/ 
eläin/ 
vuosi

 4)   pohj. 
teuras-eläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet

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

Emolehmä/ emolehmähieho    95 95 300 300 300 300  emolehmähieho 8 kk - alle 24 kk 0,6

Teurashieho 299 sonnit 2 v ja yli 1

Uuhi 5) 14 390 398 59 60 sonnit 6 kk-alle 2 v 0,6
Teuraskaritsapalkkio 6) 42
Kuttu  7) 317 325 152 156  Uuhet 0,15

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

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

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

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

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

0,85

- muut 1-3 v hevoset 0,6

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

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

LFA:n kans. lisäosan ey-kertoimet
Naudat yli 2 v 1

Naudat 6 kk-2 v 0,6

Uuhet 0,15

Maitovuohet (kutut) 0,48

Siitostammat (myös ponitammat) 1

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

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

0,6

Viitemääräyksiköt 1-146 245 Karjut 0,7

yli 146 menevät yksiköt 108 Emakot 0,7

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

yli 170 menevät yksiköt 93 Kanat 0,013

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

Broilerit 0,0053  

broileriemot 0,025

Hanhi-, ankka- ja 
kalkkunaemot

0,026

Sorsa- ja fasaaniemot 0,013

223 teurastettua kalkkunaa 1

325 teurastettua hanhea 1

585 teurastettua ankkaa 1

1375 teurast. tarhattua sorsaa ja 
fasaania

1

Vain 2008 sitoutuneet voivat 
käyttää:
13 teurastettua lihasikaa 1

13 siitokseen myytyä nuorta sikaa 1

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

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

ylitarkastaja
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus
Taulukot päivitetty
11.9.2014

VEIKKO
TUOMINEN

1) PERUSTUKEA KOROTTAVAT mahdolliset tilakohtaiset lisäosat.  
V. 2015 maksetaan  viimeisen kerran  maito-, sonni- ja tärkkelys-
perunalisäosia. Timoteilisäosaa maksetaan vuoteen 2016 ja sokeri-
lisäosaa vuoteen 2018 asti.   
2) YLI 10 HA:N TILOILLA  vähintään kaksi kasvia,  pääkasvia kor-
keintaan 75%. Alle 10 ha:n tilat sekä luomutilat ja nurmitilat on 
vapautettu em. vaatimuksista. Eri viljalajit ovat eri kasveja, nurmet 
ovat yksi kasvi, kesanto on myös yksi kasvi. Viherryttämisen vaati-
mukseen kuuluvaa ekologista alaa ei tarvita C-alueella metsäisyys-
poikkeaman vuoksi
3) PELTOKASVIPALKKIOTA maksetaan öljy- ja vakuaiskasveille, tärkke-
lysperunalle, rukiille ja sokerijuurikkaalle   
4) LUONNONHAITTAKORVAUSSITOUMUS on 1-vuotinen, ei yläikära-
jaa. Peltoa väh. 5 ha tai 1 ha puutarhamaata. Kotieläintilalla oltava 
0,35ey/ha, eläinyksiköt ja ha:t lasketaan pelkästään tukihakuvuo-
den eläimistä ja hehtaareista.   
5) YMPÄRISTÖKORVAUKSESSA EI JAOTELLA KASVI- JA KOTIELÄINTILOJA. Si-
toumus on 5-vuotinen, ei yläikärajaa. Peltoa väh. 5 ha tai 1 ha puutar-
hamaata. Valittavissa lohkokohtaisia toimenpiteitä, joista maksetaan 
lisäkorvaus. 
6) KANSALLISESSA TUESSA tilan vähimmäispeltoala nousee 5 ha:iin 
tai 1 ha:iin puutarhamaata ja yläikäraja poistuu.  
7) HAKIJA V. 2015 KORKEINTAAN 40V ja tilanpidon aloittamisesta kulu-
nut enintään 5 vuotta, maksetaan enintään 90 ha:lle   
8) POHJOISEEN NUOREN VILJELIJÄN TUKEEN tulossa samat ehdot kuin 
mitä on EU:n nuoren viljelijän tuessa    

1) Luonnonhoitopeltonurmea ja monimuotoisuuspeltoja saa olla yhteensä max 15 %
2) kesantoa, luonnonhoitopeltonurmea ja monimmuotoisuuspeltoja saa olla yhteensä max 25 %
3) Viherlannoitusnurmea, kesantoa, luonnonhoitopeltonurmea ja monimmuotoisuuspeltoja saa olla yhteensä max 50 %

TUKITAULUKOT
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P 
roAgrian omistama 
M-Trahteeri pal-
velee lounas- ja 
tilausravintolana 

Seinäjoella. Etelä-Pohjan-
maan Elinkeinotalossa koti-
aan pitävä ravintola tarjoaa 
lähellä tuotettua ruokaa päi-
vittäin. Tarjolla on erikois-
tuotteita tempauksittain.

– PAIKALLISTEN TUOTTAJIEN 

KANSSA  järjestämme erilai-
sia ruokatempauksia, mais-
tatuksia tai teemapäiviä. 
Yhdessä asiakkaiden kans-
sa on muun muassa syöty 
vuohenmaitojäätelöä, kertoo 
Trahteerin toimitusjohtajan 
sijainen ja pääemäntä Han-
nele Laurila.

– OLEMME VUOSIEN VARRELLA 

järjestäneet monenlaisia perhe-
juhlia. Kyllä siinä kyynel vie-
rähti silmään, kun vietimme 
juuri erään nuoren rippijuhlia. 
Hänen ristiäisiään aikanaan 
juhlittiin myös meillä.

TRAHTEERI  JA EL INKEINOTA -

LON KOKOUSPALVELUT saavat 
käyttäjiltä runsaasti kiitoksia 
ainutlaatuisesta miljööstään 
hyvien parkkipaikkojen äärellä. 
Talon monipuoliset kokoustilat 
langottomine verkkoyhteyksi-
neen, induktiosilmukoineen ja 
esteettömine kulkureitteineen 
takaavat sen, että kokoukset, 
perhejuhlat ja muut tapahtumat 
onnistuvat jouhevasti Trahtee-
rissa ja Elinkeinotalossa. 

HYVÄN MIELEN PALVELUT 
TRAHTEERISSA

K E I T T I O @ T R A H T E E R I.N E T

Kiinnostuitko? 
Kysy lisää 
Trahteerista:

Yhteystiedot

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

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

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

SIKA - JA SIIPIKARJATILAT
   Ala-Luukko Kaija, asiantuntija, talous-, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat  ..  040 832 3521
   Mäkelä Juha, asiantuntija, kasvintuotanto ......................................  0400 267 535
   Perälä Marja-Leena, asiantuntija, kasvintuotanto ........................  0400 166 200
   Toppari Juha-Matti, nuorempi asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat
     ............................................................................................................  043 825 2806

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    ............................................................................................................. 040 526 0147
   Kallioniemi Kari, erityisasiantuntija, yrityspalvelut ...................... 0400 267 384
   Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut, kauhava ................................ 040 139 5597 
   Harju Ella, nuorempi asiantuntija, tilipalvelut, Kauhajoki, Seinäjoki 043 825 6323           
   Hytönen Leena, asiantuntija, EVL-asiakkaat .................................. 040 584 7559
   Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki ...... 040 848 7759
   Niemi Janne, asiantuntija, talous, tilipalvelut, Alajärvi ................... 0400 422 765 
   Takala Sanna, asiantuntija, tilipalvelut, Alajärvi ............................ 040 554 2669
   Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, tilipalvelut Seinäjoki
    ............................................................................................................. 040 580 2258

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
   Viitala Kaisa, vs. toiminnanjohtaja ................................................ 040 680 3418
   Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous ..................... 040 592 9226
   Saari Anna-Liisa, asiantuntija, ruoka, kotitalous ........................... 0400 993 226
   Asunmaa Riikka, maisemasuunnittelija ........................................ 040 534 9337
   Turpeinen Marika, maisemasuunnittelija ..................................... 043 825 9337
 
TRAHTEERI
   Elinkeinotalon lounas- ja tilausravintola,  
   www.trahteeri.net ................................................................  043 824 8510  
          

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

www.proagria.fi/ep

PALVELUT

TERVETULOA MEILLE! Ruoat hämmentää ja kahvit Trahteerissa keittää Hannele Laurila ja Heli Kallio.




