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itua 1 • 2010
Etelä-Pohjanmaa

PÄÄKIRJOITUS  MITÄ KUULUU?

PARI SANAA KANNESTA

Investointituet heikkenevät 2011?

SANOTTUA

MITÄ KUULUU?

Mitä kuuluu 
Sakari Ängeslevä?

Kuka? Sakari Ängeslevä, agronomi ja maanvil-
jelysneuvos, Maaseutu ja energia yksikön pääl-
likkö Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.
Mistä? Syntyjään Ylivieskasta, sieltä nöyrem-
mältä Pohjanmaalta.
Harrastukset? Mökkeilyä, hiihtämistä, avan-
touintia, samoilua Lapissa ja jatkossa myös 
vanhojen traktoreiden tuunaamista.

Omia ideoita kannattaa soveltaa rohkeasti silloin, kun on niiden 
paikka. Sippolan uudessa emolehmäpihatossa ruokintapöytiä 
suojaa rekan pressuista itse koottu verhoseinä, jonka hinta jäi 
murto-osaan tehdasvalmisteiseen verrattuna. Kaikkea ei rakenta-
jan kuitenkaan aina kannata tehdä itse. Pihaton teräspalkkirungon 
pystyttivät tehtaan miehet, ja aikaa kului vain vaivaiset kaksi päi-
vää. Lue lisää sivulta 10.

Maatalous on mun mielestä hyvä ala, 

tulevaisuuden ala yhtä lailla kuin muutkin.

 
Maanviljelijä Merja Keisala, itua-lehden 1/2010 sivulla 5.

Valokuvaaja
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Nykyinen hallitus on turvannut Makeran rahoitusta. Etelä-
Pohjanmaan maataloudelle isoja palveluksia tehnyt maata-
loushallinnon päällikkö Sakari Ängeslevä kiinnittää Makeran 
johtokunnan jäsenenä huomiota tärkeään asiaan. Valtion 

budjetista on vuosittain siirretty Maatalouden kehittämisrahastoon suurin 
piirtein sama summa, jonka Makera on käyttänyt rahoitukseen. Taantuman 
johdosta valtio velkaantuu nyt rajusti. Budjetin menoista kolmannes kate-
taan lainarahalla. Tulevat hallitukset eivät voi jatkaa velkaantumista samalla 
tahdilla. Erilaisia leikkauksia tehdään. Budjettikohteena Makeran rahoitus-
ta on silloin helppo vähentää. Investointituet eivät eduskuntavaalien 2011 
jälkeisessä hallitusohjelmassa ainakaan parane nykyisestä. Muutos toiseen 
suuntaan on todennäköinen.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallituksen uusi puheenjohtaja Merja Keisala 
korostaa ensikommenteissaan, että maatilalla kannattaa nykypäivän sijas-
ta katsoa pidemmälle. Maataloudella on nyt ollut hankalat markkinatilan-
teet. Mutta ruuan kysynnän kasvu ja ilmastonmuutos lisäävät suomalaisen 
maatalouden merkitystä. Investointien tekemiselle on nyt hyvä aika. Myös 
sikatalouteen rahoituksen haetaan aukenevaksi pitkän tauon jälkeen. Etelä-
Pohjanmaan ELY:ssä (ent. TE-keskus) on ensi kertaa se tilanne, että hake-
musjonoja ei ole. Tarvikkeita ja työvoimaa on saatavilla.

ProAgria on kehittänyt investoijille monipuolisen palvelukokonaisuuden. 
Eri asiantuntijat toimivat tiiviissä yhteistyössä yhteisen asiakkaan kysymysten 
ratkaisemiseksi. Investoivan tilan tiimi koostuu talouden, rakentamisen, re-
hu- ja eläintuotannon asiantuntijoista. Tiivistä yhteistyötä on tähän saakka 
tehty maitotiloilla. Nyt samaa toimintamallia rakennetaan myös sikatiloille. 
Uudet rakentamisohjeet sikatiloille ovat tekeillä. Seuraamme tilannetta tar-
kasti. Aikaa tulee olemaan vähän - sekä viljelijöillä ratkaisujen tekemiseen 
että suunnittelijoilla laskelmien ja suunnitelmien tekemiseen. Kannattaa 
verrytellä ennen starttia.

Talven pakkasten myötä traagiset tulipalot ovat lisääntyneet maatiloilla. 
Vuosien työ on tuhoutunut hetkessä. Paloturvallisuuteen kannattaa satsa-
ta. Suurin riski maatilalla on ihminen. Pidetään huolta itsestämme. Talvella 
siihen on useimmilla hyvä mahdollisuus.

Hyvää alkanutta vuotta!

Antti Siljamäki, isäntärenki

-  Juuri olen lentokentälle menossa. Berliiniin pi-
täisi lähteä, Grüne Woche –messuille. Kolmatta ker-
taa sinne olen menossa, kertoo matkalta tavoitettu 
Ängeslevä.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Maaseutu ja ener-
gia yksikön päällikkö Sakari Ängeslevä jää eläkkeelle 
maaliskuun alussa. Hänellä on takanaan 32-vuotinen 
rupeama suomalaisen ja eteläpohjalaisen viljelijän 
palveluksessa. Työuran alkuvuosilta kokemusta kertyi 
sekä MTK:sta että maatalouskeskuksesta (nyk. ProAg-
ria).  Pisin vaihe on kuitenkin ansiokas maaseutuhal-
linnon päällikön työ. Vaikka lait ja asetukset ovat sa-
mat koko maassa,  eteläpohjalainen viljelijä on saanut 
vuosikymmenten mittaan niistä parhaan tulkinnan. 
Elinkeinon kehittäminen on Ängeslevälle tärkeä asia, 
mikä on näkynyt sekä  investointien että maatalouden 
hanketoiminnan rahoituksessa. Maataloussektorilla 
eletään muutoksen keskellä joka päivä. 
Mikä asia ei ole vuosikymmenten aikana muuttunut?

-  Viljelijät vastustavat aina uudistuksia, mutta 
sehän ei ole mikään salaisuus. Aikoinaan kun olin 
MTK:ssa, vastustettiin lomajärjestelmään siirtymistä. 
Toinen, mikä ei ole muuttunut, on maatalouspolitii-
kassa vallitseva käytäntö korostaa ongelmia ja tapa, 
jolla Maaseudun Tulevaisuus niitä uutisoi. Jotkut vil-
jelijät ottavat nämä asiat sitten liiankin tosissaan.
Terveisiä eteläpohjalaiselle viljelijälle?

-   Nyt pitäisi investoida, kun rahaa saa ja tavara on 
halvempaa. Fiksu tekee silloin, kun muut ei tee.
Suunnitelmat tulevien vapaiden varalle?

-  Syytingillä tässä kohta ollaan, ja silloinhan se 
lomanpito on tärkeintä hommaa! Ensitöiksi kevääl-
lä, kunhan ilmat lämpenevät, alan kunnostaa vanhaa 
Fordson Dextaa.

ELY tiedottaa: Sähköinen tukihaku vuonna  2010

S ähköinen tukihaku au-
keaa 1.4. ja päättyy 30.4. 
klo 23.59. Muutosten 

tekeminen lomakkeella 117 
aukeaa toukokuun alkupuo-
lella ja päättyy 15.6. klo 23.59. 
Tutustumisversio on jo auki 
osoitteessa: http://tukihaku-
demo1.mavi.fi

Kunnasta haetaan 31.3. 2010 
mennessä sähköistä tukihakua 
varten VIPU-käyttöoikeudet 
joko itselle tai neuvojalle tai 
molemmille lomakkeella nro 
405 mennessä.

Jos on tiedossa peruslohko-
jen yhdistämisiä tai jakami-
sia tai perustetaan aivan uusi 

peruslohko, niin 102C-lomake 
jätetään kuntaan 31.3.2010 
mennessä. Peruslohkojen 
hallinnan siirrot tehdään pe-
ruslohkolomakkeella sähköi-
siä (tai paperi-) lomakkeita 
täytettäessä.

Arja Kujala
Kotieläinagrologi

R iskit ja työuupumus 
on mahdollista vält-
tää. Uusi Voimavara-

riihi-palvelumme on toimiva 
työväline yrittäjälle. Palve-
lun avulla saat muodostettua 
oman käsityksesi yrityksen ja 
ihmisten voimavaroista sekä 
tarvittavista kehittämisen koh-
teista. Voimavarariihi-palvelu 
on erityisen ajankohtainen 
erityisesti suunniteltaessa 

Riskit ja uupumus roskapönttöön
sukupolvenvaihdosta, tuo-
tannon laajennusta, muuta 
muutosta tai tilan lopettamis-
ta. Tavoitteena on asiantunti-
jamme kanssa yhdessä miettiä 
yrityksen nykytilaa, tulevai-
suutta sekä työntekijöiden 
työhyvinvointia. 

MIKSI TILAISIT 
VOIMAVARARIIHI-
PALVELUN?
Varmistaaksesi työhyvin-
vointisi, ennaltaehkäistäk-
sesi ongelmien syntymistä 

erilaisissa muutostilanteissa, 
tarkastellaksesi yrityksesi toi-
mintaa kokonaisvaltaisesti 
ulkopuolisen henkilön kans-
sa, saadaksesi arvion omista 
ja yrityksesi vahvuuksista ja 
voimavarojesi riittävyydestä, 
voidaksesi miettiä ja arvioida 
eri vaihtoehtoja.  

LISÄTIETOJA: Arja Kujala, ko-
tieläinagrologi, 040 759 8618, 
etunimi.sukunimi@proagria.fi

Oy:ssä. Lammastalouden tun-
temusta olen saanut harjoit-
teluajaltani Islannissa, jossa 
työskentelin puolisen vuotta. 
Tilalla oli 400 uuhta, joiden li-
säksi kasvatettiin nautoja sekä 
hevosia. Maisemanhoitotyö-
hön perehdyin ympäristökes-
kuksen hankkeissa.

Nyt on aika keskittyä lam-
paisiin ja vuohiin. Teidän 
ideanne ja palautteenne ovat 
tärkeitä, jotta voimme järjestää 
teille mahdollisimman hyvää 
koulutusta! Ottakaa rohkeasti 
yhteyttä! Hyvän uuden vuo-
den toivotuksin.

Monipuolinen lammas ja 
vuohi – hanke , Elina Vainio
040 199 0143
elina.vainio@proagria.fi

Lampaat ja vuohet sydämellä

Elina Vainio
Kotieläinagrologi

L ammas- ja vuohitalous 
tarvitsee nostetta niin 
tuotteiden markkinoin-

tiin kuin muunkin toiminnan 
kehittämiseen. Juuri käynnis-
tynyt Monipuolinen lammas 
ja vuohi  – koulutushanke 
vastaa niin kehittyvien tilojen 
kuin tuotantoaan suunnittele-
vienkin tarpeisiin. Koulutuk-
set alkavat tammikuussa 2010 
talous –ja johtamisteemalla. 
Helmikuussa vuorossa ovat 
teurasruhon laatu -koulutus 
sekä luomupäivä.

 Teoriakoulutuspäivien 
lisäksi ohjelmaan kuuluu 
koulutusta pienryhminä ja 
tilakohtaisesti. Myös opinto-
retkiä ja ulkomaanmatkoja jär-
jestetään. Koulutus painottuu 
tuotannon kehittämiseen ja 
tehostamiseen, tuotantoeläi-
men monipuoliseen hyödyn-
tämiseen sekä markkinoinnin 
kehittäminen. Hanke tekee 
koulutusyhteistyötä alan eri 
toimijoiden kanssa.

Monipuolinen lammas 
ja vuohi -hankkeen laajaan 
toiminta-alueeseen kuuluu 
Etelä-Pohjanmaan lisäksi 

Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa 
ja Keski-Suomi. Hanke toteute-
taan osittain kaksikielisenä, sil-
lä merkittävä osa Pohjanmaan 
lampureista on ruotsinkielisiä. 
Toteutuksesta vastaa ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa. Hankkeen 
vetäjänä toimii Elina Vainio 
yhteistyössä lammastilaneu-
voja Milla Alangon, nurmiasi-
antuntijan, talousneuvojien 
ja rakennussuunnittelijoiden 
kanssa. 

Hankekoulutuksen tavoit-
teena on parantaa paitsi lam-
mas- ja vuohitilallisten, myös 
neuvojien ja eläinlääkäreiden 
ammattitaitoa. Tätä kautta voi-
daan vaikuttaa teuraiden toi-
mitusajankohtiin ja tuotteiden 
laatuun. Nämä kaikki yhdessä 
parantavat koko tuotantoket-
jun toimivuutta.

Hankevastaava 
esittäytyy
Olen hankkeen vetäjä Elina 
Vainio. Etelä-Pohjanmaalla 
olen asunut vuodesta 2001, 
jolloin muutin tänne Varsi-
nais-Suomesta. Olen työsken-
nellyt paljolti lehmien parissa 
maatalouslomittajana. Sikojen 
parissa olen työskennellyt 
lomituksen lisäksi Faba Sika 

Sakari Ängeslevä sai hiljattain ProAgrian kultaisen 
ansiomerkin.

Elina Vainio
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eu-tukipaperit ja tuotosseu-
rannat. Kyllä näistä ja muis-
ta palveluista yhdessä pitää 
muodostaa laajempi kokonai-
suus ja saada selville, mitkä 
ovat tilan vahvat puolet, missä 
ovat vuotavat kohdat, ja mitä 
päätetään tehdä eteenpäin.

Euroilla johdetaan
- Tilaa pitää johtaa, mutta 

ennen kuin sitä voi tehdä, niin 
pitää johtaa itseään. Ja voi kun 
se on pahuksen hankalaa. 

Keisalan akaksi itseään ti-
tuleeraava puheenjohtaja ke-
hottaa jatkuvan touhun sijasta 
myös istumaan ja miettimään, 
mitä haluaa ja mitä on syy-
tä tehdä yltääkseen tavoit-
teeseensa. Tilan johtamista 

Antti Siljamäki

P roAgria Etelä-
P o h j a n m a a n 
edustajisto on 
tehnyt historiaa. 
Edustajisto valitsi 

vuoden 2009 viimeisessä ko-
kouksessa ensimmäistä kertaa 
naisen ProAgria Etelä-Pohjan-
maan hallituksen puheenjoh-
tajaksi. Töysän Kitulanmäeltä 
ponnistavaa Keisalan Merjaa 
ei valittu tehtävään kuiten-
kaan sukupuolensa johdosta, 
vaan puheenjohtajan nuija is-
tuu hyvin eteenpäin rohkeasti 
katsovan maanviljelijän teke-
vään käteen.

Osat ja kokonaisuus
Virkeä ääni kuuluu tietokoneen 
takaa mennessäni jututtamaan 
tuoretta puheenjohtajaa. 

- Odota vähän, aamulla kävi 
teurasauto hakemassa lehmiä, 
ja laitan nämä ilmoitukset sa-
man tien kuntoon. 

- Erilaiset tiedon välityk-
seen ja hallintaan liittyvät 
rutiinit pitäisi hoitaa mahdol-
lisimman tehokkaasti. Siinä 
ProAgrian käytännönläheiset 
palvelut ovat kehittyneet vii-
meisten vuosien aikana, mutta 
kovasti meillä on edelleenkin 
työtä.

Maatalouden Laskentakes-
kuksen hallituksen jäsenenä 
Merja tietää tilatason tarpeet 
ja toimenpiteet, joita viedään 
eteenpäin palvelujen paranta-
miseksi. Vaikka Merja arvostaa 
tehokasta rutiinien järjesty-
mistä, niin eniten hän on pai-
nottaa kokonaisuutta. 

- Ei se piisaa, vaikka kuinka 
tehokkaasti tehtäisiin wisut, 

Keisalan akasta puheenjohtaja

et voi tehdä ilman eurojen 
tarkastelua. 

- Helppoa se on puhua tuo-
toksista, hehtaarisadoista ja 
koneiden ominaisuuksista, 
mutta talouden seuranta nou-
see entistä tärkeämmäksi. Kas-
vavassa tilakoossa asia on vie-
läkin olennaisempi. Otetaan 
nämä eurot luontevammin 
puheeksi ProAgrian asiakkai-
den ja neuvojien kesken.

Tulevaisuuden ala
- Aina on hankalampia ai-

koja, mutta meidän pitää näh-
dä pitemmälle. Maatalous on 
mun mielestä hyvä ala, tule-
vaisuuden ala yhtä lailla kuin 
muutkin. 

- On vain oltava valmis 

Puheenjohtaja. Merja Keisalan käteen käy rehutalikko siinä missä puheenjohtajan nuijakin.

UUSI PUHEENJOHTAJA

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
hallituksen uusi puheenjoh-
taja Merja Keisala vastaa:

- ProAgriaa tarvitaan 
tuottamaan tarpeellisia tie-
to – ja asiantuntijapalveluja 
ja kehittämään elinkeinoa. 

- ProAgriaa tarvitaan 
viestinnässä sekä lausun-
tojen antajana ja asiantun-
tijana yllättävissäkin yhte-
yksissä. ProAgriaa kykenee 
seurustelemaan monissa eri 

yhteyksissä maatalouden 
hyväksi.

- Yksinään ProAgrian ei 
kannata toimia. Monenlai-
sia ja monia sidosryhmiä 
tarvitaan. Viime vuosina 
tiiviimpää kanssakäymistä 
on haettu MTK:n kanssa. 
Tämä on hyvä asia. Samoja 
viljelijöitä ovat kumman-
kin jäsenet ja palvelun 
tarvitsijat.

M erja Keisala ha-
luaa keskustelua 
ammattiylpey-

destä ja median suhteesta. 
Hän on huomannut, mitä 
vuosikymmenten aikainen 
median hampaissa olo on 
vaikuttanut ammattiveljiin 
ja -sisariin. Keskenään voi-
daan iloita onnistumisista 
ja ollaan ammattiylpeitä, 
mutta ääni hiljenee kun 
mennään muualle. On herä-
tyksen paikka. 

- Maatiloilla eletään nyky-
päivää, käytetään uusinta tek-
niikkaa, kovalla työllä saadaan 
tuloksia, viljelijät kouluttautu-
vat ja käyvät opintomatkoilla, 
arkipäivän iloja ja ongelmia 
on maataloudessa aivan sa-
moin kuin muissakin amma-
teissa. Turha tästä on vaieta, 
ollaan ylpeitä ammatistamme 
terveellä tavalla kaikissa am-
mattipiireissä. Terveeseen ta-
paan kuuluu oman asioiden 
arvostamisen ohella toisen 

kuuntelu, mikä on edelly-
tys ylipäätään mielipiteen 
vaihdolle.

Mediayhteiskunta 
haaste maataloudelle
Merja on huolissaan maa-
talouden viestintätaidoista 
mediayhteiskunnassa. Kun 
joulun alla nousi otsikoihin 
kohu onnettomista siois-
ta, niin voi kysyä, mitä me 
olemme itse tehneet oikean 
viestin perillemenoksi. 
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KEHITÄ ITSEÄSI, 
                KEHITÄT TILAASI

Luomuviljelyilta

4.2. Töysä

11.2. Seinäjoki

Tilaisuudet maksuttomia.

Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

4.2. Kehitän eläinainesta - Karjasilmä, Ilma-

joki

Hinta 30 e/45 e + alv 22%.

Tiina Soisalo 040 502 5590

Talous ja johtaminen lammas- ja vuohitilalla

4.2. Kannus

5.2. Vaasa (ruotsinkielinen)

Hinta 20 e + alv 22%.

Elina Vainio 040 199 0143

8.2. Nurmivalmennus, Kauhava

Hinta 20 e/30 e + alv 22%.

Sari Vallinhovi 0400 764 217

10.2. Karjan hyvä hedelmällisyys, Lappajärvi

Hinta 30 e/45 e + alv 22%.

Sari Perälä 040 353 6634

12.2. Karjan hyvä hedelmällisyys, Lapua

Hinta 30 e/45 e + alv 22%.

Sari Perälä 040 353 6634

12.2. Nurmivalmennus, Töysä Tuuri

Hinta 20 e/30 e + alv 22%.

Sari Vallinhovi 0400 764 217

15.2. Nurmivalmennus, Ilmajoki

Hinta 20 e/30 e + alv 22%.

Sari Vallinhovi 0400 764 217

15.2. Eläinten hyvinvointi tarkastelussa 

Kohderyhmänä lihakarjatilat

Hinta 20 e/30 e + alv 22%.

Urpu Tanner  040 184 8166

16.2. Tilatutustumiskäyntejä

Kohderyhmänä investoivat ja lihantuotantoa 

kehittävät tavanomaiset ja luomutuotta jat

Hinta 30 e/45 e + alv 22%.

Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

16.2. ja 24.2. Rehuntuotanto lihakarjatilalla, 

2 seutukunnallista päivää

Hinta 20 e/30 e + alv 22%.
Urpu Tanner  040 184 8166

17.2. Lähiruokaa ja elintarvikkeita lampaasta 

ja vuohesta, Ylihärmä

Kohderyhmänä luomutuottajat ja luomusta 

kiinnostuneet

Hinta 20 e + alv 22%.

Elina Vainio 040 199 0143

17.2. Maakunnallinen sukupolvenvaihdos-

päivä, Seinäjoki

Timo Pajula 040 503 2650

18.2. Utareterveys ja maidon laatu -päivä, 

Kortesjärvi

Hinta 20 e/30 e + alv 22%.

Sari Perälä 040 353 6634

19.2. Suurten karjojen utareterveyden hallinta, 

Seinäjoki

Hinta 20 e/30 e + alv 22%.

Sari Perälä 040 353 6634

19.2. Lampaan teurasruhon laatu, Kannon-

koski

Hinta 20 e + alv 22%.

Elina Vainio 040 199 0143

1.3. Luomurypsinviljelypäivä, Seinäjoki

Hinta 20 e/30 e + alv 22%.

Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

Lampaan teurasruhon laatu
2.3. Isokyrö
3.3. Toholampi
Hinta 20 e + alv 22%.

Elina Vainio 040 199 0143

9.3. ja 10.3. Alkiopäivät - jatkokoulutus

Hinta 30 e/45 e + alv 22%.

Sari Perälä 040 353 6634

17.3. Rehut ja ruokinta - Luomumaidon-

tuotanto taloudellisemmaksi

Hinta 20 e/30 e + alv 22%.

Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

18.3. Naudanlihantuotanto kannattavaksi

Hinta 20 e/30 e + alv 22%.

Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

7.-8.4. Retki kotieläintiloille (ensiluokkaista 
rehua)
Mukana tavanomaisia ja luomutiloja.

Ulla Maija Leskinen 040 504 5591

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

Koulutuspäivän hinta  20 e/henk.+ 
alv. E-P:n ulkopuoliset 30 e/henk. 
+ alv.
Pienryhmäkoulutuksen hinta
30 e/henk. + alv. E-P:n ulkopuoliset
45 e/henk. + alv. Pienryhmäkou-
lutusten toteutuminen edellyttää 
kolmelta tilalta osallistumista.
Em. hinnat ellei toisin mainittu.

Helmikuu

Maaliskuu

www.proagria.fi/ep > tapahtumat
Klikkaa itsesi mukaan koulutuksiimme

Huhtikuu

Tule mukaan
ja

päivitä
osaamistasi!

Koulutukset ovat osa Maito-, SikaNauta-, 
Vilja 5000- ja Monipuolinen lammas ja 
vuohi -hankkeita

- Olemmeko kertoneet hei-
näseiväsromantiikan sijasta, 
mihin isoja koneita oikeasti 
tarvitaan, kuinka paljon ton-
neja ja kuinka lyhyessä ajassa 
milläkin koneella on saatava 
aikaan?  Olemmeko kertoneet, 
mitä työrutiinit nykypäivän 
tilalla ovat, miten eläinten 
hyvinvoinnista huolehditaan, 
ja niin edelleen. Myös maata-
louden ympäristöasiat on Mer-
jasta vääristyneesti uutisoitu 
mediassa.

- On täysin kummallista, 
että viljelijöistä on tullut 
mediassa ympäristöasioi-
den vastustajia. Kyllä me 
olemme yhtä huolissamme 
kuin muutkin maapallon, 
Itämeren tai eteläpohjalai-
sen ympäristön tilasta, ja 
olemme valmiit tekemään 
osuutemme ympäristön 
eteen ja olemme jo tehneet-
kin paljon.

”Ollaan terveellä tavalla ylpeitä”

Mihin ProAgriaa tarvitaan ?

sitomaan itsensä syvälle. Täs-
tä pitää olla oikeasti kiinnos-
tunut. Oikealla työllä saa 

tuloksia, sellaisiakin, mitä 
muut kadehtii.
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MAATILARAKENTAMINEN MAATILARAKENTAMINEN

TERVETULOA SARKA-messuille
ProAgria

S arka maatilaraken-
tamisen, energian 
ja metsätalouden 
erikoismessut ovat 
täällä taas. Nyt 

toista kertaa järjestettävässä 
tapahtumassa olemme muka-
na omalla osastolla. Viimevuo-
tiseen tapaan osastollamme 

Timo Korpela
ProAgria Tekniikka

I nvestointituet ohjaavat 
rakentamista. Vuonna 
2010 tuetaan lypsy-
karja- ja nautakarjata-
louden rakentamista. 

Myös lammas- ja hevostalous 
ovat tuettavan rakentamisen 
piirissä. Tuettavaksi on kat-
sottu myös maatilojen bio-
kaasulaitokset ja uusiutuvalla 
energialla toimivat lämpökes-
kukset. Kasvihuonetuotanto 
ja maatalouden tuotevarastot 
kuuluvat tuettaviin rakennuk-
siin. Sikala- ja broilerkasvat-
tamot saavat tukea vain pe-
ruskorjausiin. Sikaloiden tuki 
saattaa aueta toiseen hakuun, 
mutta se on tätä kirjoitettaessa 
valmistelun alla. Tarkemmin 
tuettavat kohteet ja niiden 
ehdot löytyvät muun muassa 
ELY-keskuksen nettisivuilta.

Tiimit suunnittelun 
tukena
Rakentamisen suunnittelu on 
käynnistettävä välittömästi, 
jos haaveena on investoida 

Mitä rakennetaan vuonna 2010?
lähimpien vuosien aikana. 
Hankkeet vaativat onnistuak-
seen kunnollisen valmistelun. 
Vaihtoehtojen kartoitus, suun-
nittelu ja lupien haku vievät 
aikaa puolisen vuotta. Sen jäl-
keen on vielä kilpailutettava 
toimitukset ja urakat. 

Nyt olisi hyvä aika laittaa 
alulle kesän 2011 rakentami-
sen suunnittelut. Myöhäistä ei 
ole tietenkään vielä suunnitel-
la ensi kesälle, mutta päätöksiä 
joudutaan tekemään tiukassa 
aikataulussa. 

Varaa valita
Maatalouden tuotantoraken-
nuksiin on olemassa lukuisia 
vaihtoehtoja. Itselle sopivan 
toimivan tuotantojärjestelmän 
valitseminen vaatii runsaasti 
aikaa ja miettimistä. Valinnat 
ovat rakentamista vaativien 
päätösten osalta pitkäaikaisia 
ja virheisiin ei olisi varaa. 
Päätöksien teon tueksi kannat-
taa käyttää ProAgrian inves-
toivan tilan tiimin palveluja. 
Päätökset on helpompi tehdä 
kun on tietoa järjestelmien 
ja rakentamisen ratkaisujen 

hyvistä ja huonoista puolista. 

Energia-ratkaisuja
Energian tuotannon perin-
teiset raaka-aineet loppuvat 
jollakin aikataululla. Vaih-
toehtoja niille pitää etsiä ja 
kokeilla. Korvaavien uusiu-
tuvien energialähteiden löy-
täminen riittävässä määrin 

keskitymme erityisesti maa-
tilarakentamiseen. Tästä itua-
lehden maatilarakentamisen 
erikoisosiosta saat jo esimakua 
messuteemoistamme. Osastol-
lamme on koko messujen ajan 
tavattavissa niin rakentami-
sen, kotieläinpuolen kuin ta-
loudenkin osaajia. Tervetuloa 
siis lukuisten kysymysten kera 
tapaamaan meitä.

on haastavaa. Energian sääs-
tö on keino saada parempaa 
kannattavuutta pienempinä 
tuotantokustannuksina. 
ProAgrian tekemä maatilan 
energiasuunnitelma on jokai-
selle tilalle sopiva työväline 
energian kulutuksen tarkas-
teluun, energian säästömah-
dollisuuden kartoittamiseen 

Uudet hakuajat rytmittävät tuettavan 
tuotantorakennusten rakentamisen

V uonna 2010 jär-
jestetään kolme 
investointitukien 

hakukierrosta:

•1. haku alkaa tammikuun 
alusta ja päättyy 31.3.2010. 
•2. haku alkaa 15.4. ja päättyy 
15.8.2010. 
•3. haku alkaa syyskuun alusta 

ja päättyy 15.10.2010.
Huomattava on että rakenta-
misinvestointia tai muuta toi-
menpidettä ei saa aloittaa eikä 
lopullista luovutuskirjaa tai 

muuta sopimusta saa allekir-
joittaa ennen kuin ELY-keskus 
on antanut hakemuksesta tuki-
päätöksen. Ensimmäisen haun 
hankkeet on siis mahdollista 

rakentaa vuonna 2010. 
Hankkeet on kilpailu-
tettava hyvin, että pysy-
tään kustannusarviossa 
laadusta tinkimättä.

ProAgria Tekniikka

S uunnitteletko salaoji-
tusta ensi kesäksi? Jos 
vastasit myöntävästi, on 

aika tarttua asiaan jo nyt, sillä 
TE-Keskuksen investointitu-
kien haku on alkanut vuoden 
vaihteessa. Kesäksi suunni-
teltujen salaojitushankkeiden 
rahoitushakemusten tulee eh-
tiä nyt käynnissä olevaan ha-
kuun, joka päättyy maaliskuun 
lopussa. Päätökset tässä haussa 
jätettyihin hakemuksiin luva-
taan antaa kesään mennessä. 

Myös vanhat, pöytälaatikos-
sa olevat salaojitussuunnitel-
mat kannattaa nyt hyödyntää, 
jos toteutusta ei ole aikoi-
naan tehty, sillä jaossa olevan 

DeLaval VMS –robottilypsy antaa työpäiviisi joustavuutta ja vapauttaa aikaa 
rutiinitöistä. Saat aikaa tehokkaampaan eläinten tarkkailuun ja tuotannon 
todelliseen kehittämiseen. Lisäät laatuaikaa myös perheellesi.

Lehmäsi ovat yksilöitä. Yksilölliset ominaisuudet ratkaisevat pitkälti  
tuotantosi kannattavuuden, lypsytavasta riippumatta. Arvostamme lehmiä 
yksilöinä ja huomioimme luontaisen kehittymisen. DeLaval VMS pystyy 
lypsämään myös sellaiset utareet, jotka ovat alle 25 cm etäisyydellä lattiasta. 
Tuotosvuosien lisääntyessä lypsykorkeus muuttuu, väistämättä.

DeLaval VMS -robottilypsyn tekniikka mahdollistaa suurenkin lehmämäärän 
lypsämisen. Kymmenillä suomalaistiloilla tuotetaan päivittäin yli 2000 litraa 
maitoa VMS-lypsyrobotilla. OCC-solulaskurin ansiosta pystyt kontrolloimaan 
myös utareterveyttä aivan uudella tavalla. Robotin helppokäyttöisyys,  
robottinavetan työn keveys ja aina saatavissa oleva huoltopalvelu ovat  
ominaisuuksia, joiden hyödyt koet päivittäisessä työssäsi. 

Suosimme tuotekehityksessämme kestäviä arvoja ja sitä että nykyinen 
koneesi täyttää tehtävänsä vuosienkin jälkeen. DeLaval InService™ on  
selkeä huolto-ohjelma jolla laitteistosi pidetään kunnossa, vuodesta toiseen. 

Anna laatuaikaa läheisillesi ja karjallesi mahdollisuus vapaaehtoiseen  
DeLaval VMS- robottilypsyyn. Jo yli 250 suomalaistilaa ovat sen jo tehneet.

Kestävää kehitystä

sukupolvelta toiselle

www.delaval.fi

VMSmainos elokuu 2009.indd   1 26.8.2009   7:47:30

Salaojitus 
ensi kesäksi?

rahoituksen lisäksi urakoit-
sijoita tuntuu olevan työhön 
saatavilla, salaojateknikko 
Heimo Pirttimäki kertoo. 

Salaojituksen 
investointituki
Salaojituksen tukimuodot ovat 
avustus ja korkotukilainan kor-
kotuki. Molempien enimmäis-
määrä on 20 % hyväksyttävis-
tä enimmäiskustannuksista. 
Salaojituksessa tukikelpoinen 
kustannus on 2,80 €/salaoja-
metri ja uusinta- ja uudisoji-
tuksessa on 2,50 €/salaojamet-
ri. Käytännössä tuen määrällä 
saa hankittua salaojahankkeen 
putket.

Kevään salaojituksen in-
vestointituki on haettava 
31.3.2010 mennessä.

NHK
keskus

Nurmesta
 maitolasiin!

Nähdään
NHK-Keskuksen
osastolla
B3!

NHK-Keskus Oy • Lautatarhankatu 3, 13110 Hämeenlinna • (03) 628 661 • www.nhk.fi 

Tervetuloa Sarka-messuille keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa pihattoraken-
tamisesta ja tutustumaan tuotteisiimme ja rakennusratkaisuihimme. Osastoltamme 
löydät useita erilaisia pihaton pohjaratkaisuja.
Osastollamme esillä mm:
 • Uusi betoni-Robora,  
 • Ilmanvaihtoratkaisut
 • Ferox - parsipeti
 • Lely Astronaut A3 Next - lypsyrobotti 
 • Lely Juno - rehunsiirtäjä  
 • Lely Discovery - puhdistusrobotti, 
 • Light4Cows - valaistusjärjestelmä
 • RoboNetworks - valvontajärjestelmä

TULE TUTUSTUMAAN 
UUTUUKSIIMME
SARKA-MESSUILLE!
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Toiminnallinen suunnittelu ilmaiseksi!

Kalkin verran parempi.

Sarka -extra

Erikoisteemanamme mes-
suilla on tänä vuonna energia 
sekä hevosrakentaminen. Näi-
hin teemoihin paneudutaan 
sekä osastollamme, mutta 
myös erityisissä tietoiskuis-
sa ProAgria salissa Seinäjoki 
Areenaan toisessa kerroksessa. 
ProAgria salin ohjelmaan voit 
tutustua sivulla ?. 

Perjantaina tietoiskuissa on 

aiheena energia, sen tehokas 
käyttö ja säästäminen. Oman 
mielenkiintoisen lisänsä ener-
giateemaan tuo kansanedus-
taja, maanviljelijä Jari Lep-
pä, jonka kotitilalle tehtyyn 
energiasuunnitelmaan tutus-
tumaan perjantain ensimmäi-
sessä tietoiskussa. 

Lauantaina puolestaan ruot-
salainen hevosguru Michael 

Ventorp luennoi ProAgria sa-
lissa hevostallien rakentami-
sesta hyvin monipuolisesta 
näkökulmasta. ProAgria salin 
tilaisuuksiin on kaikilla Sarka-
vierailla vapaa pääsy.

Sarka-messuilla tavataan!

ja kannattavien energiaratkai-
sujen arviointiin.  ProAgria 
salissa on perjantai päivänä 
energia teema. Osallistumalla 
tilaisuuteen saat vinkkejä tilan 
toiminnan kannattavuuden 
parantamiseksi.

Lisää energia-asiaa seuraa-
valla aukeamalla. 

Heimo Pirttimäki, 
Suomenselkä, 
Kuusiokunnat, 
Lappajärven itäpuoli, 

0400 367 212
Erkki Orrenmaa, Härmän-
maa ja Kyrönmaa, 0400 
367 127

ProAgria Etelä-Pohjanmaan salaojitusosaajat:

Harri Niemelä, Seinäjoen 
ympäristö, Seinänaapuri-
kunnat, 040 544 4510
Juha Laakso, Seinäjoen 
ympäristö, Seinänaapuri-
kunnat, 040 526 4930
Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@
proagria.fi

Vuosimallia 2006. Tulevaisuuden ratkaisuista päätetään nyt.
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MAATILARAKENTAMINEN: TIETOISKUJA SARKA-MESSUILLA MAATILARAKENTAMINEN

ERIKOISTARKASTELUSSA
erilaiset energiaratkaisut

Tervetuloa ProAgria saliin 70A, 
Sarka-messuille pe 5.2.2010. 

Tarjolla päivänpolttavia energiatietoiskuja.
10.45  Hyviä energiakäytäntöjä ja kehityskohteita 
 pilottitiloilta. Esimerkkinä kansanedustaja Jari  
 Lepän tila, Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto
11.00  Maatilan uusiutuvat energiaratkaisut, 
 Jari Luokkakallio ProAgria Etelä-Pohjanmaa
13.00  Energiaa ja säästöjä uusilla 
 lannankäsittelymenetelmillä, Heikki Huhtanen
ProAgria salin tietoiskut ovat Seinäjoki Areenan toisessa kerroksessa. 
Tietoiskut ovat osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan Maatilan ekotehokkuus-
hanketta.

Tervetuloa mukaan hevosalan erikoisseminaariin 
Sarka-messuille ProAgria saliin 70A la 6.2.2010. 
Luennoitsijana ruotsalainen tallirakentamisen 
guru, Michael Ventorp. Seminaari tulkataan. 

10.00  Pihattosuunnittelun vaatimukset yleisesti.   
 Makuuhalli, tarhojen, kenttien ja maneesien  
 pohjat, ruokinta.
10.40  Kylmäpihattosuunnittelun vaatimukset 
 (esim. aktiivitalli ja tietokoneohjattu 
 ruokinta-asema)
11.20  Turvalliset karsinaratkaisut hevosille (seinät, 
 ikkunat, kalterit-laatuvaatimukset)
13.00  Hevostallin koneellistaminen. Lannanpoiston ja  
 ruokinnan automatisoiminen
13.40  Hevoshotellin suunnittelu. Vuokrakarsinat tai  
 vastaavat.
14.20  Vanhojen kotieläinrakennusten muuttaminen  
 hevostalleiksi.
Seminaari on osa vuodenvaihteessa käynnistynyttä 
kaksivuotista Etelä-Pohjanmaan hevostalouden 
koulutushanketta (HEKO). Hankkeen toteuttavat 
Sedu Aikuiskoulutus ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa. 

SARKA-ERIKOISSEMINAARI: 
Hevostallien rakentaminen

Sarka-messuilla 
tietoiskuja energiasta ja 
hevosrakentamisesta
ProAgria

S a r ka-messujen 
yhteydessä tarjo-
amme tietoiskuja 
energia-asioista 
sekä hevosraken-

tamisesta.  ProAgria salissa 
Seinäjoki Areenan toisessa 
kerroksessa pureudutaan per-
jantaina maatilojen energiaky-
symyksiin, lauantaina on vuo-
rossa talliguru Michael Ventor-
pin asiantuntijapuheenvuoroja 
hevostallirakentamista.
Energiasuunnitelmien teko 
tiloille starttaa tänä vuonna. 
Energia-asiantuntijat Maarit 
Kari ja  Jari Luokkakallio pu-
reutuvat omissa puheenvuo-
roissaan energiakysymyksiin 
muun muassa uuden energi-
asuunnitelman, sen sisällön 
ja erilaisten energiaratkaisu-
jen kautta. Kansanedustaja  ja 
maanviljelijä Jari Lepän tilalle 
on tehty koemielessä energi-
asuunnitelma. Esimerkkinä 
Maarit Karin puheenvuoros-
sa käytetäänkin Lepän tilan 
suunnitelmaa. Paikalla asiaa 
on kommentoimassa myös 
Leppä itse. 

Lannankäsittelymenetel-

miin pureutunut Heikki Huh-
tanen päättää perjantaipäivän 
tietoiskut. Energiaa ja säästöjä 
uusilla lannankäsittelymene-
telmillä-puheenvuorossaan 
Huhtanen raottaa kuulijoille 
tulevia lannankäsittelymene-
telmiä ja sitä, kuinka eri mene-
telmin on mahdollista säästää 
ja tuottaa energiaa.

Ruotsin talliguru 
äänessä 
Lauantaipäivänä ProAgria tie-
toiskut on omistettu hevosille 
ja hevosista kiinnostuneille. 
Ruotsalainen tallirakenta-
misen asiantuntija Michael 
Ventorp kertoo hevostallien 
suunnittelusta. Ruotsissa ol-
laan meitä pidemmällä he-
vostallien suunnittelussa ja 
automatisoinnissa. Siellä yri-
tysten ja harrastajien määrä 
on moninkertainen Suomeen 
verrattuna.

Päivän aikana käydään läpi 
erilaisia karsina- ja pohjarat-
kaisuja, ruokinnan ja lannan-
poiston koneellistamista sekä 
vanhojen kotieläinrakennus-
ten muuttamista hevostalleik-
si. Ratkaisuissa huomioidaan 
myös hevosten turvallisuus. 
Esillä on Suomessakin paljon 

kiinnostusta herättänyt aktiivi-
talli, jossa hevonen joutuu itse 
näkemään vaivaa saadakseen 
väki- ja karkearehun ja samalla 
liikkuu aktiivisesti.

Harrastajille ja 
ammattilaisille
Seminaari on osa vuodenvaih-
teessa käynnistynyttä kaksi-
vuotista Etelä-Pohjanmaan 
hevostalouden koulutushan-
ketta (HEKO). Luennoitsija 
on kirjoittanut muun muassa 
oppikirjan hevostallien raken-
tamisesta. Ventorpia voidaan 
hyvällä syyllä kutsua Ruotsin 
talliguruksi. Luennot tulka-
taan suomeksi.

Hankkeen toteuttavat Sedu 
Aikuiskoulutus ja ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa ja sitä ra-
hoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus Manner-Suomen maa-
seutuohjelmasta. Hankkeen 
kohderyhmänä ovat eteläpoh-
jalaiset hevosalan yrittäjät, 
harrastajat ja muut toimijat. 
Laaja koulutustarjotin sisäl-
tää kursseja sekä harrastajille, 
ammattilaisille että yrittäjille 
aina kengityksen perusteista 
hevosyrityksen perustamiseen 
ja tallin rakentamiseen. 

Hevosseminaari. Sarka-messujen lauantaipäivässä keskitymme hevosrakentamiseen ruotslaisgurun johdolla.

Ke 17.2.2010 kello 10.00-15.00, Frami (auditorio 2), Seinäjoki
Ilmoittautuminen pe 12.2.2010 mennessä
Tuula Perälälle puh. 040 706 3386, 
koulutus.ep@proagria.fi tai 
www.proagria.fi/ep > tapahtumat ALUEEN KUNNAT

Maatilayrittäjyys 
tulevaisuuden 

mahdollisuutena
- maatilan sukupolvenvaihdokset

Maito-, SikaNauta- ja Vilja 5000 
-hankkeet

Tervetuloa maakunnalliseen spv-päivään!

S uomen Ayrshire-
kasvattajat ry 
järjestää rodun 
t a lv inäy t t e lyn 
Seinäjoen Sarka-

messuilla. Karja tuo messuil-
le lisää vilskettä, sillä lehmät 
tarvitsevat mukaansa mittavan 
huoltojoukon ja eläinkehässä 
riittää nähtävää kaksipäiväisen 
kilpailutapahtuman aikana. 
Mukaan on ilmoittautunut 70 
lehmää ja hiehoa, jotka kilpai-
levat sekä oman ikäluokkansa 
että lopulta koko näyttelyn 
voitosta. Perjantain 5.2. kil-
pailua saapuu tuomaroimaan 
Mary Creek Palmyran tilalta 
USA:sta. Mary Creek vierailee 
Suomessa jo kolmatta kertaa, 
ja tilalta lähteneet valiosonnit 
Palmyra Bendig ja Reality ovat 
tällä hetkellä maailman kysy-
tyimpien ayrshire-sonnien 
joukossa.

Junior Handler
Karjanäyttely on aina myös 
nuorisotapahtuma, sillä näyt-
telyssä nuoret voivat toteuttaa 

Ayrshire-rodun 
talvinäyttely 

ja esittää osaamistaan karjan 
parissa sekä tavata muita kar-
jasta innostuneita nuoria niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. 
Lauantaina 6.2. yli 12-vuotiaat 
nuoret kilpailevat esittelytai-
doista Junior Handler -kilpai-
lussa ja sen jälkeen yli 18-vuo-
tiaat nuoret ja aikuiset ottavat 
mittaa toisistaan Showman-
ship- kisassa. Tämäkin laji on 
kansainvälinen, sillä lauantain 
tuomariksi saapuu englantilai-
nen Duncan Hunter Haresfoo-
tin tilalta, josta myytiin noin 
sata vuotta sitten ensimmäi-
siä ayrshire-jalostuseläimiä 
Suomeen.

Hieho Agility
Lauantai huipentuu leikki-
mieliseen ja suosittuun Hieho 
Agility -kilpailuun, jossa hie-
ho ohjaajansa kera yrittää sel-
viytyä kilparadan esteistä ja 
tehtävistä voittajana maaliin. 
Tästä kisasta ei puutu vauh-
tia eikä yllättäviä tilanteita, 
joten yleisön kannattaa olla 
ajoissa paikalla. Riemukkaan 

yhdessäolon ja kisailun ohessa 
näyttelyn teema on se olennai-
sin: Hyvärakenteinen ja kestä-
vä eläinaines saa navettain-
vestoinnin tuottamaan! Tästä 
on Sarka-Messujen Ayrshire-
näyttelyssä kysymys.

Tervetuloa seuraamaan 
Ayrshire-talvinäyttelyä 
5.-6.2. Sarka-messuille 
Seinäjoki Areenaan!

fax  06 860 5070

Rakenne kohdallaan. Hyvärakenteinen eläin tuottaa pidempään.
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arkirutiineihin sillä aikaa, kun 
rakennuksella häärivät ulko-
puoliset työmiehet vanhan-
isännän johdolla. Tuotanto-
aan Sippolat eivät tällä haavaa 
kaavaile laajentavansa, sillä 
lisämaasta on Lapualla pu-
laa. Jaakko Sippolan mielestä 
rakennuksen kokoa mitoitet-
taessa pitäisi ottaa huomioon 
myös muut resurssit, eikä vain 
tavoitella mahdollisimman 
suurta.

- Jos suunnittelee pien-
tä, heti kysytään, miksi näin 
pieni, miksei tuplaten. Jos 
rakentaa isompaa, pitää olla 
myös peltoa ja pitää kysyä it-
seltään, haluaako tehdä paljon 
töitä tai löytyykö työvoimaa 
tarvittaessa.

 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan suunnittelemat 
SARKA-messujen tilakohteet

Tiina Kolunsarka

K o t ieläinraken-
nusta kaavaile-
van kannattaa 
hakea ideoita 
ja vaikutteita 

muilta. Lopulliset ratkaisut 
on kuitenkin tehtävä oman 
tilan tarpeista käsin. Tämän 

MAATILARAKENTAMINEN: VIERAILUKOHTEET
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Erilainen emolehmäpihatto 

MAATILARAKENTAMINEN: VIERAILUKOHTEET

totesivat myös lapualaiset 
Sippolan veljekset, jotka tu-
tustuivat lukuisiin kohteisiin 
pohtiessaan oman lihakarjapi-
hattonsa rakentamista.

 - Kaikki olivat erilaisia, ei-
kä kukaan osannut sanoa, mi-
kä olisi se paras ratkaisu. Itse 
se on vain mietittävä, Jaakko 
Sippola pohtii.

Kaikkea ei tarvitse teh-
dä itse, mutta omia ide-
oita kannattaa rohkeasti 
soveltaa silloin, kun on 
niiden paikka. Sippolan 
pihatossa ruokintapöytiä 
suojaa rekan pressuista it-
se koottu verhoseinä, joka 
nousee puoliväliin saak-
ka sähkövinssillä. Jaakko 
Sippola arvioi, että pressut 

Sippola MTY, 
Lapua

Sippola MTY, Lapua
Vasunmäentie 248
Esittelyaika: pe 5.2. klo12-15, la 6.2. klo12-15

• Kylmä emolehmäpihatto • Emolehmiä 40/ mulleja/hiehoja 76.  • Te-
räspalkki-runko, verhoseinät, ulkopuoliset ruokintakaukalot. • Keskellä 
kuivituskäytävä ja valoharja.  • Emolehmillä kestokuivikepohjakarsinat.  
• Mulleilla/hiehoilla vinokuivikepohjakarsinat. • Ruokinta apevaunul-
la. • Lannanpoisto traktorilla/kuormaajalla. • Kuivalantala rakennuksen 
päässä, lisäksi etälantala. • Kuivikevarasto rakennuksen toisessa päädys-
sä. • Lisäksi tilalla erillinen lypsykarjanavetta.

Kari, 
Alajärvi
 
Kätkänjoentie 266
Esittelyaika: pe 5.2. klo10-15, la 
6.2. klo10-15

• Luomulypsykarjapihatto, 74 
lehmää. • Robottilypsy. • Ris-
tikkorakenteet, erityishuomiota 
paloturvallisuuteen. 
• Lietelanta. • Poikimakarsinat 
ja vasikat uudessa osassa, kui-
vikelanta. • Nuorkarja vanhassa 
navetassa. • Tilalla myös liha-
karjakasvattamo, 160 nautaa

maksoivat yhteensä vain noin 
1500 euroa. Ylempi verho sen 
sijaan on teollista tuotantoa.

Isäntä on tyytyväinen, että 
rakennuksen teräspalkkirun-
ko päädyttiin hankkimaan 
valmiiksi pystytettynä. 

-Kaksi päivää meni ja runko 
oli pystyssä. Itseltä olisi var-
maan tuhraantunut puoli kesää. 
Ensin rungoksi suunniteltiin 

Verhoseinä rekan 
pressuista

Hän hoitaa veljensä Matin 
kanssa kolmikymmenpäisen 
lypsykarjan lisäksi emoleh-
miä ja lihanautoja. Haastatte-
luhetkellä Matti oli ansaitulla 
lomalla.

Pihaton rakennussuunni-
telman teki lopulta ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan rakennus-
suunnittelija Markku Suomela 

yhdessä isäntäväen kanssa. 
Syksyllä 2008 valmistunees-
sa pihatossa on tilaa 40 emo-
lehmälle. Toisen puolen mie-
hittävät lihasonnit ja hiehot. 
Ruokintapöydät ovat raken-
nuksen pitkillä ulkosivuilla, 
ja rehut jaetaan hinattavalla 
apevaunulla. Lihanaudoilla 
on ulkoseinää kohti viettävä 

vinokuivikepohja, emolehmil-
lä puolestaan osakuivikepoh-
jat, joissa on erillinen makuu-
alue ja lantakäytävä.

Poikimiset helppo 
valvoa
Usein keskikäytävä on se-
kä ruokintaa että kuivitusta 
varten, jolloin eläimet saavat 

syödessään kuivikkeet nis-
kaansa ja lehmät poikivat kar-
sinan perälle. Sippolassa ma-
kuualueen kuivitus onnistuu 
eläinten ruokaillessa, ja myös 
poikimisten valvonta on help-
poa keskikäytävältä käsin.

- Eikä tule rapaa sisäl-
le, kun ei tarvitse ajaa ape-
vaunulla ruokintapöydälle. 
Isäntä on tyytyväinen valittui-
hin ratkaisuihin, mutta pientä 
viilattavaa aina löytyy: Leveä 
valoharja on hyvä, mutta se 
voisi olla hieman matalampi 
ja räystäs pidempi, sillä au-
kealla paikalla ja kovalla tuu-
lella vaakasuora sade pukkaa 
helposti sisään. 

- Mutta ei jotain hyvää rat-
kaisua kannata hylätä vain sen 
takia, että muutamana päivänä 
vuodessa on ongelmia. Kesällä 
tämä on ollut hyvä ja helteellä-
kin ilma oli tosi raikas.

Peltopula rajoittaa 
kasvua
Rakentamisen ajasta selvittiin 
kohtuullisella stressillä, kun 
kaikkea ei yritettykään teh-
dä itse. Veljekset keskittyivät 

liimapuupalkkeja, mutta 
matkan varrella vaihdettiin 
teräkseen. 

-Ei tarvita tuulisiteitä 
eikä vinopönkkiä, kestää 
varmasti ja linnunpesätkin 
on eliminoitu jo etukäteen. 
Isäntä arvelee, että teräsrun-
ko oli hiukan liimapuista 
kalliimpi, mutta työmäärä 
jäi pienemmäksi, joten rat-
kaisu tuli ehkä kokonaisuu-
dessaan halvemmaksi.

Suunnitteletko maatilallasi tuotantorakentamista, muuta investointia tai 

sukupolvenvaihdosta? Hankkeesi käynnistämistä auttaa uusi rahoitustuki. 

Vaativien ja määräajassa tehtävien hakemusten laatimiseen saat asiantun-

tija-apua Osuuspankista. Tervetuloa Osuuspankkiin keskustelemaan 
hankkeesi rahoituskokonaisuudesta.

Aiotko 
investoida?
Nyt on oikea aika

Hakamaa, 
Kauhajoki

Savikyläntie 249 
Esittelyaika: la 6.2. klo10-15

• Nykyaikainen ”hännät vastakkain”-parsinavetta, 46 lehmää. • 
Puuseinäelementit, kattoristikot. • Huomiota kiinnitetty rehu- ja 
lantareittien erillään pysymiseen, työnsäästöön ja eläinten hyvin-
vointiin. • Rehunjako automaattisesti kiskoruokkijalla. • Kätevä san-
kojuottosysteemi vasikoille. • Vasikoiden ”kaksi-ilmasto”-karsina. 
• Kuivikepohjainen poikimakarsina, hiehoille pihattomakuuparret. 
• Kuivikelannanpoisto. • Valaistuksen ohjausjärjestelmä. • Oma 
sorkkahoitoteline.

Hanhikoski, 
Kauhava

Rintalantie 36
Esittelyaika: pe 5.2. klo10-14

• Lypsykarjapihatto, 80 leh-
mää. 3+1 -rivinen, lietelanta, 
avokourut ja raapat.  • Teräspi-
larit-liimapuupalkit ja puuele-
menttikatto. • Betoniset ulko-
seinäelementit. • Fast-exit 
-kalanruotoasema, avopääty ja 
nouseva kokoomatila. • Uusi 
lämpökeskus ja hakevarasto. 
• Kuivikepohja inen 
juottovasikkaosasto.

Salmenoksa 
MTY, Kauhajoki

Uitontie 60
Esittelyaika: pe 5.2. klo10-15, 
la 6.2. klo10-15

• Lypsykarjapihatto, 110 leh-
mää. • Moduuliajattelultaan 
tulevaisuuden ”mallipihatto”. 
• Laajennus eläintilan osalta 
2000 m2 kerrannaisina.  • Ka-
rusellilypsyasema. • Nouseva 
kokoomatila ja ajolaite.  
• Betonipilarit- liimapuupal-
kit ja puuelementtikatto.

Viddmarkgård Ab, 
Ähtävä

Karsjärventie 120
Esittelyaika: pe 5.2. klo10-18, la 6.2. klo10-18

• Lypsykarjapihatto, nelirivinen, 130 lehmää. 
• Kaksi lypsyrobottia. • Keskellä oleva rehu-
varasto jakaa navetan kahteen osaan. • Toisella 
puolella koneellinen ja toisella luonnollinen 
ilmanvaihto. • Toisella puolella teräsrunko ja 
toisella betonipilari-liimapuupalkki -runko. • 
Betoniset ulkoseinäelementit. • Kantava profii-
lipelti, eristeet ja vesikatteena toisella puolella 
pelti ja toisella puolella yksikerroskate. • Kel-
mulietesäiliö ja etäsäiliö. • Rakenteilla myös 
lämpökeskus ja rehuvarasto.

>> Kuvia ja lisätietoa kohteista löydät Sarka-messujen nettisivuilta: www.pytinki.fi

Isäntä. Jaakko Sippola on tyytyväinen tilan uuteen emolehmäpihattoon.
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MAATILARAKENTAMINEN: ENERGIA

Maarit Kari
ProAgria Keskusten Liitto

O man tilan 
e n e r g i a n -
kulutus on 
useimmille 
a r v o i t u s . 

Usein mielikuva kulutuksesta 
muodostuu enemmän tilako-
koon tai ostoenergian osuuden 
perusteella kuin todellisen 
energiatehokkuuden pohjalta. 
Myös pienillä tiloilla voi löy-
tyä suuria yllätyksiä ja suurilla 
kulutus onkin monesti teho-
kasta, kun se suhteutetaan tuo-
tettuihin kiloihin ja litroihin. 
Toisaalta suurella peltoalalla 
epätaloudellinen työ- ja veto-
koneen suhde tekee vuodessa 
suuren lisälaskun.

Katse valaistukseen
Valaistus edustaa tyypillisesti 
neljännestä tai jopa enemmän 
navetan sähkönkulutuksesta 
automaatioasteesta riippuen. 
Valaistustehossa ei pidä sääs-
tellä, mutta energiatehokkuut-
ta voidaan parantaa heijasta-
villa pinnoilla, sijoittamisella, 
puhdistamisella, energiate-
hokkailla valaisimilla tai va-
lon osastoimisella. Lehmä tar-
vitsee myös hämärän tunteja, 
varsinkin ummessaoloaikana. 
Myös valoa läpäisevät seinä- 
ja kattomateriaalit sekä luon-
nonvaloon reagoivat kytkimet 
säästävät energiaa. 
Tiloilla on usein viljelyksessä 
kaukana sijaitsevia lohkoja, 
esimerkiksi puolison kotipai-
kan peruina. Eräällä tilalla tä-
mä ”tunnepohjainen viljely” 
kaksinkertaisti polttoaineen 
kulutuksen kaikkien hehtaari-
en keskiarvona, vaikka etäisiä 
hehtaareja oli vain viidennes 
pinta-alasta. Useiden kymme-
nien kilometrien päässä ole-
villa lohkoilla kannattaakin 
vakavasti harkita esimerkiksi 
poisvuokraamista, vaihtomai-
ta, työn teettämistä ulkopuoli-
sella tai hyvin vähän toimen-
piteitä vaativia viljelykasveja.

Suunnitelma paljastaa 
energianielut
Mikä on paljon ja mitä kan-
nattaa kehittää? Näihin ky-
symyksiin vastaa Maatilan 
energiasuunnitelma. Se hah-
mottaa, onko tuotanto jo val-
miiksi energiatehokasta tai jos 
kehitettävää löytyy, missä on 

Huomio energiankulutukseen:
Valaistus on tilan yllättävä energiasyöppö

helpointa, nopeinta tai edul-
lisinta päästä kiinni säästöi-
hin. Energianielujen syitä 
pohditaan yhdessä tilanväen 
taustatuntemusta ja energia-
neuvojan tietoa ja kokemusta 
yhdistämällä. 

Huomiota 
apelogistiikkaan
ProAgrian energianeuvojat 
ovat perehtyneet energiasuun-
nitelman tekemiseen pienryh-
missä pilottitiloilla. Usein 
tilan väki tunnistaa ja tietää 
energianeuvojan osoittamat 
kehityskohteet jo ennakolta, 
mutta energiasuunnitelman 
luvut ja kuviot helpottavat 
tilanteen hahmottamista. Toi-
saalta ilmi on tullut yllättä-
viäkin seikkoja. Esimerkiksi 
traktorityön osuus navetan 
energiankulutuksesta tulee 

usein täytenä yllätyksenä. 
Rönsyilevästi toteutettu ape-

logistiikka kylmäpihatossa voi 
kuluttaa vuodessa enemmän 
kuin suurehko lämmitetty hal-
li ilmastointilaitteineen.

 
Tule tutustumaan pilottiesi-
merkkeihin SARKA-messujen 
ProAgria Saliin perjantaina 
5. helmikuuta 2010. Mukana 
energiaesimerkkinä kansan-
edustaja Jari Lepän tila. Rypsipelto. Syysrypsi säästää energiaa ja parantaa peltoa.

Jari Luokkakallio
Kasvintuotantoagrologi

E ne rgia nousee 
vuosi vuodelta 
yhä suuremmak-
si kustannusteki-
jäksi maatilalla.

Paljon energiaa kuluu läm-
mitykseen, ilmanvaihtoon, 
viljan kuivaukseen, maidon 
jäähdytykseen, valaistukseen 
sekä koneiden polttoaineena. 
Energiaa voi säästää tuotan-
toa järkeistämällä, lämpötilo-
ja ja laitteita säätämällä sekä 
hukkalämpöä hyödyntämällä. 
Kulutukseen on helpointa vai-
kuttaa jo etukäteen investoin-
tipäätöksiä tehtäessä: Valittu 
tuotantomenetelmä sekä ra-
kennus-, kone- ja laiteratkaisut 
vaikuttavat kulutukseen mer-
kittävästi. Erityisesti pitkäikäi-
sen investoinnin vaikutus on 
syytä miettiä huolella. 

Itkupinta kerää 
kosteuden
Luonnollinen ilmanvaihto on 
edullisin tapa karjasuojan il-
mastointiin, mutta onnistuu 
yleensä vain uutta tuotanto-
rakennusta suunnitellessa. 
Ilmastoinnin säädöissä on 
usein parantamisen varaa. Il-
manvaihto suhteessa tuotan-
torakennuksen lämmitykseen 

Turha lämmittää harakoita!
Vinkkejä energiankäytön tehostamiseen

Jari Luokkakallio
Kasvintuotantoagrologi

E n e r g i a n k ä y t ö n 
tehostaminen pa-
rantaa maatilan 

tuottavuutta. Energian 
säästön helpottamiseksi 
on käynnistetty Maatilan 
energiatehokkuus -oh-
jelma, johon tilat voivat 
liittyä vapaaehtoisesti. 
Tavoitteena on myös li-
sätä uusiutuvan energian 
osuutta ja tehostaa maati-
lojen energian käyttöä yh-
deksän prosenttia koko-
naiskulutuksesta vuoteen 

voi Suomen olosuhteissa olla 
melkoinen energiasyöppö: 
ilmanvaihto viilentää ja läm-
mitysjärjestelmä lämmittää. 
Monesti tuotantorakennusta 
lämmitetään kosteuden pois-
tamiseksi, mutta usein toi-
mivampi ja edullisempi rat-
kaisu kosteusongelmaan on 
kondensiopelti eli itkupinta. 
Tuloilmaluukkujen käsisäätö 
voi myös hukata energiaa, kun 
lämpötilat vaihtelevat paljon 
vuorokauden eri aikoina. Jos 
tuloilmaluukut jäävät yöksi 
”isolle”, kylmää ilmaa joudu-
taan lämmittämään turhaan.

Maidon lämpö talteen
Maidon jäähdytyksessä syntyy 
hukkalämpöä, jota voidaan 
käyttää pesu- tai juomaveden 
lämmitykseen. Hyödyntämäl-
lä 200 000 maitolitrasta saata-
va lämpö voidaan säästää jo-
pa 8000 kWh (0,04 kWh/litra 
maitoa). Laitteen hankintaa 
kannattaa selvittää, kun tilalla 
on yli 15 lehmää ja pesuvesi 
lämmitetään sähköllä. Työn 
helppous ja energiankulutus 
ovat puntarissa, kun naudat 
ruokitaan apevaunulla. Var-
sinkin traktorikäyttöisen ape-
vaunun pyörittäminen kulut-
taa huomattavasti polttoöljyä. 
Kulutusta voidaan vähentää 
esim. lyhentämällä säilörehun 

silpunpituutta, pitämällä 
apevaunun terät kunnossa ja 
tekemällä mahdollisuuksien 
mukaan hyvin esikuivattua 
rehua, joka ei jäädy.

Lietelannasta lämpöä 
sikalaan
Sikalassa tarvitaan paljon 
lämpöä, mutta toisaalta siat 
tuottavat lämpöä itsekin. Uu-
sissa tuotantorakennuksissa 

lämmön talteenotto lämpö-
pumpulla sian lietelannasta on 
mielenkiintoinen vaihtoehto. 
Lämpö johdetaan lämpöver-
kostoon tai liemiruokkijalle. 
Kokemuksia on vielä vähän, 
mutta lämmitysenergiaa voi 
säästyä jopa 80 %.  

Parhaat energiansäästökei-
not tehostavat tuotantoa ja 
ovat edullisia toteuttaa. Koh-
teessa jossa energiaa kuluu 

paljon, pienikin säästö-% voi 
olla suuri säästö euroissa mi-
tattuna. Iso kone ei välttämättä 
kuluta paljon: Joka päivä täy-
sillä pyörivä yhden kilowatin 
sähkömoottori kuluttaa paljon 
enemmän, kuin kerran viikos-
sa tunnin ajan pyörivä 11 kW:n 
moottori.

Tiedätkö maatilasi energiankulutuksen?
2016 mennessä.

Maatila liittyy energiaoh-
jelmaan toimittamalla liitty-
misasiakirjan alueensa ELY-
keskukseen. Liittyvä tila saa 
tietopaketin ja työvälineitä 
energiatehokkuuden omatoi-
miseen arviointiin ja paran-
tamiseen. Lisäksi viljelijä voi 
tilata Maatilan energiasuun-
nitelman, jossa asiantuntijan 
kanssa selvitetään tilakäyn-
nillä maatilan omavaraisten 
ja ostettujen polttoaineiden 
sekä sähkön kulutus ja näiden 
jakautuminen eri kohteisiin, 
myös kustannusten osalta.

Säästöt suunnitelmasta 
käytäntöön
Suunnitelman yhteydessä tut-
kitaan tilan mahdollisuudet 
tehostaa energiankäyttöä sekä 
tuottaa ja käyttää uusiutuvaa 
energiaa. Jatkotoimenpiteistä 
sovitaan yhdessä ja ne lista-
taan suunnitelmaan. Tila saa 
suunnitelmasta raportin, jossa 
myös kuvataan ja arvioidaan 
energian kulutusta ja jakau-
maa. Samankokoisten tilojen 
energiankäytössä saattaa olla 
jopa kymmenien prosenttien 
eroja. Maatilan energiatehok-
kuus -ohjelman toimialasopi-
mus on juuri allekirjoitettu ja 

suunnitelmia voidaan ryhtyä 
laatimaan. Kysy lisää ProAg-
rian energianeuvojilta. Liit-
tymisasiakirjapohja löytyy 
Mavin sivuilta osoitteesta   
http://lomake.mmm.fi

Lisätietoja: 
Minna Peltola 040 509 9928
Juha Mäkelä 0400 267 535
Mika Mäenpää 040 528 7922
Sähköpostit muotoa 
etunimi.sukunimi@proagria.fi

• Maidon tuotanto kuluttaa noin 0,2-0,4 kWh/l 
tuotantorakennuksen kulutuksena.
• Viljelyssä kuluu polttoainetta keskimäärin 60 l/ha, 
kulutus vaihtelee erittäin paljon.
• Laiduntaminen on energiatehokasta rehuhuoltoa.
20 min traktorityötä päivittäin vastaa noin 20 heh-
taarin viljelyn kulutusta.
• Satotaso ja vuosituotos ovat tärkeitä energiate-
hokkuuden tekijöitä.
• Viljan kuivaaminen kuluttaa helposti yhtä paljon 
energiaa kuin sen tuottaminen.

TIESITKÖ? Tutustu Maatilan energia-
tehokkuus –ohjelmaan ja 
energiasuunnitelmapalve-
luun SARKA-messuilla.

Haketta. Tulevaisuuden ekotehokas maatila käyttää yhä enemmän uusiutuvia energianlähteitä.
” Lehmä tarvitsee 

myös hämärän 
tunteja, varsinkin 

ummessaolo-
aikana.”

MAATILARAKENTAMINEN: ENERGIA
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MAATILARAKENTAMINEN: SIKATILOILLE

Harri Äijö
ProAgria Liha Osaamiskeskus 

S ikataloudessa odo-
tellaan jumiutu-
neita investointi-
tukia aukeavaksi.  
Tukia tai ei, tu-

levaisuuden sikatilojen tulee 
olla kilpailukykyisiä. Tuotan-
tomäärissä se yleensä tarkoit-
taa tasoa, jolla saadaan tuot-
tavimmat ja taloudellisimmat 
tuotantotavat käyttöön.Por-
sastuotannossa kilpailukykyi-
syys edellyttää viikkokierron 
käyttöönottoa. Alle 200 ema-
kon yksiköissä se tarkoittaa 
yleensä 2 tai 3 viikon kiertoa. 
Yli 200 emakon sikaloissa saa-
daan toimimaan myös 1 viikon 
kierto. Viikkokierron käyttö 
emakkosikalassa helpottaa 
porsaiden markkinointia ja 
ketjutusta lihasikaloiden kans-
sa. Ketjutuksessa emakkosika-
la ja lihasikala toimivat kuten 
yhdistelmäsikala, eikä toimiva 
ketjutus tunne porsaspulaa tai  
–ruuhkaa. Lihasikalassa on 

Sikatila: Varaudu tulevaan investointiin
eduksi, kun kaikki porsaat saa-
daan samasta emakkosikalasta. 
Hyvin toimivassa ketjussa li-
hasikala tuntee emakkosikalan 
rehustuksen ja osaa näin tar-
jota porsaille ennestään tuttua 
rehua. Lisäksi yhden emak-
kosikalan kanssa toimiessa 
tautiriski on paljon pienempi 
kuin jos toimittaisiin yli 20 
emakkosikalan kanssa. Hyvin 
toimivan 230 emakon sika-
lan kanssa yhteistyöhön sopii 

1500-paikkainen lihasikala.

Vastuullisuutta ja 
laatua
Ketjuttaminen vaatii vastuul-
lisuutta sekä oikean yhteistyö-
kumppanin. Emakkosikalan 
täytyy sitoutua tuottamaan 
sellaista laatua, että lihasikala 
haluaa ostaa emakkosikalan 
porsaat. Lihasikalan antama 
palaute auttaa emakkosikalaa 
parantamaan tuloksiaan ja 
kokeilemaan eri asioita tuo-

tannossa. Parhaimmillaan 
ketju toimii 

ku ten 
e r i n -

o m a i n e n 
yhdistelmä.

S u u n n i -
teltaessa 

investoin-
tia kannat-
taa miet-
tiä, onko 
nykyinen 

ja tuleva tuotantoni niin laa-
dukasta, että löydän yhteis-
työkumppaneita. Myös por-
saiden ja lihasikojen tuleva 
markkinointi on hyvä suunni-
tella valmiiksi etukäteen. Nyt 
on aika laittaa kuntoon niin 
kaikki lupa-asiat kuin suunni-
telmatkin. Sikalan suunnitte-
luun kannattaa hankkia apua.  
Hyviä neuvoja saat myös si-
kalayrittäjiltä, jotka ovat jo 
investoineet ja pyörittäneet 
tuotantoa jonkin aikaa. Heiltä 
saat vinkkejä asioista, jotka 
kannattaa tehdä toisin. 

Apua investointiin
ProAgrian asiantuntijoilta saat 
puolueetonta apua investoin-
tiin alkusuunnittelusta aina 
tuotannon ylösajoon ja pyö-
rittämiseen saakka. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa palvelee 
investoivaa sikatilaa yhteis-
työssä valtakunnallisen Pro-
Agria Liha Osaamiskeskuksen 
kanssa.

Timo Korpela
ProAgria Tekniikka

V iime aikoina on 
taas luettu leh-
distä suurista 
maa ta lous ra -
kennusten tuli-

paloista. Tulipalo jättää aina 
jälkensä paitsi rakennukseen 
myös rakennuksen omista-
jaan. Henkisesti palotilanne on 
raskas. Syitä paloon etsitään ja 
mietitään olisiko jotain voinut 
tehdä toisin. Siinä tilanteessa 
liika itsensä tai toisten syyllis-
täminen ei ole hyväksi kenel-
lekään. Sen sijaan etukäteen 
kannattaa miettiä mahdollisia 
riskipaikkoja nykyisessä ra-
kennuskannassa ja varsinkin 
jos on suunnittelemassa uutta 
rakennusta.

Paloturvallisuuden kannal-
ta olennaista merkitystä on ra-
kenteiden palonkestävyydellä, 
materiaalien savunmuodos-
tuksella, muodostuvan savun 
poistolla, palavan materiaalin 
pisaroinnilla, palon leviämi-
sellä osastosta ja rakennuk-
sesta toiseen sekä eläinten ja 
ihmisten poistumisreiteillä. 

MAATILARAKENTAMINEN: PALOTURVALLISUUS

Mitä voi tehdä maatalousrakennusten 
paloturvallisuuden parantamiseksi?

Yhden osatekijän huomiotta 
jättäminen saattaa huonontaa 
rakennuksen paloluokitusta 
merkittävästi. Kokonaisuus 
ratkaisee tässäkin tapaukses-

sa. Lisäksi tieto siitä, kuinka 
palotilanteessa toimitaan, on 
oltava rakenteellisten ratkai-
sujen lisäksi tiedossa. Myös 
pelastushenkilökunnan toi-
mintamahdollisuudet ja tur-
vallisuus on huomioitava. 

Paloturvallisuus ei ole 
kallista
Paloturvallisuuden eteen on 
tehty runsaasti lainsäädäntöä 
ja ohjeistusta. On kaikkien etu 
tehdä rakennukset paloturval-
lisiksi. Hyvin suunniteltuina 
paloa hyvin kestävien ja tur-
vallisten rakennusten rakenta-
minen ei ole paljonkaan kal-
liimpaa kuin herkästi syttyvien 

ja ”turvattomien” rakennusten 
rakentaminen. Lisäksi vakuu-
tusmaksuissa on usein huomi-
oitu rakennuksen paloluokkaa 
vastaava alennus.

Pelastussuunnitelma sel-
ventää periaatteita joiden 
avulla ehkäistään onnetto-
muudet ennakolta ja ryhdytän 
oikeisiin toimenpiteisiin vaa-
ra- ja onnettomuustilanteissa. 
Suunnitelmassa kartoitetaan 
poistumis- ja suojautumis-
mahdollisuudet sekä sammu-
tus- ja pelastustehtävien järjes-
telyt sekä laitteet ja suojaimet. 
Pelastussuunnitelman tekoon 
avun voi tilata ProAgria Etelä-
Pohjanmaalta. 

Yön pimeinä tunteina. Tulipalot syttyvät kotieläinrakennuksissa usein öiseen aikaan.

” On kaikkien 
etu tehdä 

rakennukset 
paloturvallisiksi.”

ProAgrian 
palvelut 
investoivalle 
sikatilalle:
-Kehityskeskustelussa kar-
toitetaan nykyinen tuotanto 
ja tilan tulevaisuudensuun-
nitelmat.
-Rakennussuunnittelu, ym-
päristölupahakemukset, 
kilpailuttaminen, valvonta 
ja tuotannon ylösajo . 
-Sikalan toiminnallinen 
suunnittelu: Investoinnin 
laajuus sovitetaan tilan 
resursseihin rakennuskus-
tannusten arvioinnilla ja 
elinkeinosuunnitelmalla.
-Rehustuksen ja tuotannon 
suunnittelu.
ProAgria Liha Osaamis-
keskuksen toiminnallisen 
suunnittelun ammattilai-
nen Harri Äijö on paikalla 
Sarka messuilla ProAgrian 
osastolla A7 lauantaina klo 
12.00 eteenpäin.

Etelä-Pohjanmaa
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MAATILARAKENTAMINEN: MAISEMASUUNNITTELU

ENNAKOI: Suojaa ja vältä 
ympäristövauriot
Riikka Asunmaa 
Maisemasuunnittelija 

O li  kyse uu-
disrakenta-
misesta tai 
jätevesijär-
j e s t e lmän 

uusimisesta, huolellinen val-
mistelu ja suojaaminen vähen-
tävät rakentamisen aikaisia 
ympäristövaurioita.  Rakenta-
minen aiheuttaa äkillisiä muu-
toksia ympäristön olosuhteis-
sa. Muuttunut tuulisuus voi 
aiheuttaa puiden kallistumisia 
ja kaatumisia. Harvennuksen 
vuoksi kasvusto kärsii myös 
äkillisestä, liiasta valosta. Val-
menna siis jätettävää puustoa 
tulevaan vähitellen vuosittain 
tehtävillä harvennuksilla. 
Muista, että rakentaminen ja 
kuivatusratkaisut alentavat 
pohjaveden pintaa ja muutta-
vat valumaveden luonnollista 
kulkua. Vesitalouden muu-
toksille erityisen herkkiä ovat 
rinteissä ja notkoissa kasvavat 

puut. Säästä kookkaat ja ar-
vokkaat kasvit, joiden elinkel-
poisuus on taattu. 

Kasvien ja rakenteiden 
suojaus
Suojattava kohde voi olla yk-
sittäinen puu, puuryhmä, met-
sikkö, kallio, pensas- tai var-
pualue. Laajat kohteet suojaat 
parhaiten aitaamalla. Puiden 
latvuksen reunaan asti ulottu-
va aita estää tallomisen ja ta-
varoiden varastoinnin tyvialu-
eella. Yksittäisen puun rungon 
suojaat kolhuilta yhtenäisellä 
laudoituksella. 

Repeämät vältät sitomalla, 
taivuttamalla tai leikkaamalla 
alimpia oksia. Pensaat, peren-
nat sekä pienet puut kannattaa 
siirtää pois työmaa-alueelta. 
Siirtoistutus tehdään lepoti-
lassa. Puita ja pensaita typiste-
tään leikkaamalla, jotta vauri-
oituneet juuret jaksavat ravita 
maanpäälliset osat. Juuristo-
alueen maan tiivistyminen es-
tyy n.20 cm:n katekerroksella 
soraa tai sepeliä. Mikäli puun 

ProAgria

I so investointi edes-
sä. Monta asiaa sel-
vitettävänä. Onnek-
si on asiantuntijoi-
ta, jotka voivat aut-

taa yrittäjää jo investoinnin 
suunnitteluvaiheessa. 

1. Selkiytä 
tavoitteesi
Ulkopuolinen asiantuntija 
auttaa tarkentamaan, mitä 
yrittäjä tavoittelee inves-
toinnillaan. Suunnitteli-
jan näkemystä tarvitaan jo 
hankkeen harkintavaihees-
sa, koska silloin mietitään 
lähinnä huonetilaohjelman 
kautta myös rakentami-
seen liittyvää kustannus-
vaikutusta. Oman lisänsä 
alustaviin suunnitelmiin 
tuovat myös käytettävän 
työmäärän arviointi se-
kä monimuotoiset viran-
omaisohjeet, joita luvan-
varaisissa hankkeissa on 
noudatettava.

2. Mieti 
maankäytölliset, 
toiminnalliset, 
logistiset tarpeet

Suunnittelija auttaa 
hahmottamaan toiminnan 
vaatimat tilavaraukset. 
Samalla mietitään 
myös huoltoliikenteen 

juuristoalueelle sijoittuu kai-
vanto, tee se joko ohittamalla 
tai alittamalla juuristo. 

Rakennustöiden yhteydessä 
maasto muotoillaan oikeaan 
korkoon ja tehdään tarvittavat 
maa-aineksen vaihdot. Kuori 
ja läjitä ruokamulta jatkokäyt-
töä varten. Läjityksen aikana 
huolehditaan rikkakasvien 
torjunnasta sekä tehdään vil-
javuustutkimus. Maanparan-
nuksen jälkeen kasvualustat 
levitetään paikoilleen, siivoa 
rakennusjäte pohjamaan jou-
kosta huolellisesti pois. Pui-
den juuriston päälle ei saa 
levittää paksua multakerrosta. 
Tyvialueen maanpinnan täyttö 
tehdään ilmavalla ja karkealla 
maa-aineksella jotta juuriston 
ilmanvaihto ja vesitalous jat-
kossakin toimii. Maanpinnan 
korotuksen ollessa yli 20 cm, 
helpoin tapa on rajata puun 
juuristoalue täytön ulkopuo-
lelle tukimuurien avulla. Tu-
kirakenteena voivat olla esim. 
kivet tai puupöllit.

5 vihjettä 
rakennussuunnitteluun 
valmistautumiseen

edellyttämät alueet sekä muut 
investointiin liittyvät  tarpeet 
kuten esimerkiksi navetan 
lantala tai asuinrakennuksen 
auto- ja jätekatos.

3. Tutustu muiden 
tekemiin ratkaisuihin

Suunnittelija voi antaa vink-
kejä samantyyppisten toteu-
tusten sijainnista ja / tai koke-
muksista, miten muualla on 
asioita ratkaistu. Paras tapa 
tiedon keräämiseen ovat tu-
tustumiskäynnit ja varsinkin 
rakentavan kritiikin kuuntelu 
ja käsittely esimerkkikohteis-
ta. Kohteina pitää olla mielel-
lään useita eri lähtökohdista 
toteutettuja ratkaisuja.

4. Käynnistä 
suunnittelu hyvissä 
ajoin
Suunnittelun vaatima aika 
määräytyy hankkeen laajuu-
den mukaan ja vaatii usein 
noin vuoden ajanjakson. 
Suunnitteluun liittyvät niin  
ympäristöluvat kuin erilaiset 
poikkeuslupakäsittelyt. Suun-
nittelijan tärkeänä tehtävänä 
on varmistaa erilaisten lupien 
tarpeellisuus. Lupakäsittely, 
kilpailuttaminen, urakoitsi-
jan valinta sekä vastuuhenki-
löiden valinta ja hyväksyttä-
minen ottavat oman aikansa. 
Vuoden valmisteluaika ylittyy 
varsin helposti, jos suunnitte-
lija- ja rakennuttamiskonsultit 

pelkästään odottelevat 
päätöksiä. Aktiivinen asi-
ain hoito voi nopeuttaa 
rakentamisen aloitusta. 

5. Varmista 
investoinnin 
toteutuminen
Ison rakennuskohteen 
onnistumiseksi kannat-
taa harkita ulkopuolista 
rakennuttajapalvelua.  
Rakennuttaja-asiantuntija 
selvittää hankkeen kilpai-
lutustarpeen ja on tukena 
rakennuttajalle tarjous-
pyyntökäsittelyssä ja ura-
koitsijan valinnoissa. Ra-
kennustyössä vaaditaan 
nykyisin pääsuunnittelija 
jo lupavaiheessa, vastaava 
työnjohtaja, kvv-työnjoh-
taja, mahdollisesti erikois-
töiden valvojat. Sähkötöi-
hin tarvitaan urakoitsija 
tai asentaja joilla on tar-
vittavat lupa-asiat kunnos-
sa. Rakennustyö päättyy 
myös aikanaan ja kohteen 
edellyttämät tarkastusasia-
kirjat tehdään kuntoon vii-
meistään loppukatselmuk-
seen mennessä. Kohteen 
huoltokirjaa noudatetaan 
jatkossa ja tarkistetaan 
esimerkiksi takuutarkis-
tuksen yhteydessä.

MAATILARAKENTAMINEN: 5 VINKKIÄ

Nyt pelto puhuu:

Olisipa kalkkipäivä
neljä kertaa vuodessa.
Kalkitse säännöllisesti Ruukin maanparannusaineilla, niin 
tehostat lannoitusta ja saat pellon kaikki ravinteet käyttöön. 
Maanparannusaineiden kalsium-arvo on jopa korkeampi kuin 
perinteisellä kalkilla ja tehdashintakin on edullisempi. Ruukin 
maanparannusaineet löydät lähimmältä maatalouskauppiaal-
tasi sekä alan erikoisliikkeistä. 

Lisätietoja www.ruukki.com/maatalous

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

I nvestointiavustus ja 
korkotukilaina edel-
lyttävät tarkkaa kirjan-
pitoa ja kustannusten 
todentamista. Edelly-

tyksenä on, että tuen ehtoja 
on noudatettu. Lisäksi pitää 
osoittaa aiheutuneen menon 
lopullisuus ja todennettavuus 
sekä kohdentuminen tuetta-
vaan toimenpiteeseen.

Käytännössä kaikista 

Rakennusajan tositteet talteen
tuettavaan kohteeseen liitty-
vistä kuiteista on kerättävä to-
sitejäljennökset sekä kirjanpi-
donote tai jäljennökset MVL:n 
mukaisista muistiinpanoista. 
Tarvittaessa on tehtävä selvitys 
omista työtunneista lomakkeel-
la 506. Myös käytetyn oman 
puutavaran tai maa-aineksen 
määrästä, laadusta ja hinnasta 
tarvitaan asiantuntijan lausun-
to. Kansallisesti rahoitetuissa 
kohteissa tarvitaan kuittikopi-
oiden sijaan koontilistat, joita 

pitää pystyä vertaamaan kir-
janpidon tositteisiin.

Apua kuittirumbaan
ProAgria Etelä-Pohjanmaa tar-
joaa asiantuntija-apua raken-
tamisen aikaisen kirjanpidon 
hoitamiseen. Kun myös kilpai-
lutus on tehty ProAgrian toi-
mesta, kuitti- ja maksatusseu-
ranta sekä toteutuneiden kus-
tannusten ja kustannusarvion 
vertaaminen on mahdollista. 
Maksatusten haku helpottuu 

ja rakentamisen aikaiset raha-
virrat ovat hallitumpia. 

Timo Korpela, Palvelupäällik-
kö, ProAgria Tekniikka, Ra-
kennus-, salaoja- ja mittaus-
palvelut. p. 040 596 4032 
timo.korpela@proagria.fi

Timo Pajula
Palvelupäällikkö Spv-, Tili- ja 
Yrityspalvelut.
p. 040 503 2650
timo.pajula@proagria.fi

Vaaravyöhykkeessä. Rakentaminen koettelee usein myös ympäröivää kasvillisuutta.
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Ilmoittaudu ProAgria Ete-
lä-Pohjanmaan kotisivuilla 
osoitteessa www.proagria.
fi/ep > tapahtumat tai Tuu-
la Perälälle (06) 416 3400. 
Ilmoittautuessasi kerro 
tilatunnuksesi. 

Kurssimaksu 35 euroa 
maksetaan ovella.

Evijärven, Ilmajoen, Härmän Seudun ja Hirvijärven Osuusmeijerit, 
Meijeriosuuskunta Milka   ALUEEN KUNNAT

ke 10.2.2010 klo 9.30–14.45, Lappajärvi, Kivitippu
pe 12.2.2010 klo 9.30–14.45, Lapua, ABC

OHJELMASSA
Hyvällä hedelmällisyydellä tuotosta, Sari Morri, Faba palvelu

Naudan kiiman perusasiat, apuvälineitä hedelmällisyyden hallintaan
Hedelmällisyyspalvelu sinun apunasi

Navettarakenteiden merkitys kiimantarkkailussa/siemennystyössä, 
hedelmällisyysneuvoja Jarmo Huhtala, Faba palvelu

Hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä, eläinlääkäri Vera Hakala
   Ilmoittautuminen 040 706 3386, koulutus.ep@proagria.fi, 
    www.proagria.fi/ep > tapahtumat. Hinta 30 e €/ hlö + alv, E-P:n ulko-
    puoliset 45 e / hlö + alv. Koulutus on osa Maito-hanketta. 

                   

KARJAN HYVÄ 
HEDELMÄLLISYYS

 

Väinö Jantunen
Kasvintuotantoasiantuntija

O n n i s tunut 
kasvinsuo-
jelu on tär-
keää myös 
nykyisessä 

viljelykasvien markkinati-
lanteessa. Uusien kasvilajien 
kokeilu voi olla haasteellis-
ta kasvinsuojelun kannalta. 
Myös sadon markkinakelpoi-
sen laadun varmistaminen 
on tärkeää. Lisäksi vaikeasti 
torjuttavat rikkakasvilajit ovat 
yleistyneet viime vuosina 
ja onnistunut torjunta vaatii 
omat niksinsä. Uusia torjunta-
aineita tulee markkinoille jat-
kuvasti ja ainekustannuksissa 
on eroja. Viljelysuunnitelman 
yhteydessä laadittu kasvinsuo-
jelusuunnitelma tuo helpotus-
ta näihin ongelmiin.

Kasvinsuojelussa on paljon 
huomioitavia asioita, jotka vai-
kuttavat lopputulokseen. Käy-
tettäviin valmisteisiin on hyvä 
tutustua ennakkoon, käyttöoh-
jeet kannattaa lukea ja selvittää 
aineen teho eri kohteisiin ja 
vaikutustapa. Torjunta-aineil-
la on paljon erilaisia käytön 
rajoituksia. Lisäksi aineiden 
käyttöön vaikuttavat muun 
muassa kasvien kehitysasteet, 
sää, varoajat ja käyttö rehuksi. 
Myös viljelyn kannattavuus ja 
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VILJA KASVINSUOJELU

Onnistunut torjunta 
vaatii omat niksinsä

Tunne torjunta-aine. Käyttöohjeet on tehty luettaviksi varsinkin torjunta-aineiden kohdalla, jotta aineen teho ja vaikutustapa on jo ennakkoon tiedossa.

kustannustehokkuus on pidet-
tävä mielessä.

Laaditaan suunnitelma
Kasvinsuojelusuunnitelman 
avulla pyritään varmistamaan 
onnistunut torjuntatulos. 
Suunnitelma laaditaan tilan 
tarpeet ja kasvilajit huomioi-
den. Torjunta-aineet on helppo 
hankkia valmiin listan perus-
teella ja ennakkokaupalla var-
mistetaan aineiden saatavuus. 
Suunnitelman avulla ruis-
kutukset on helppo toteuttaa 
ja samalla on huomioitu eri 
tankkiseosmahdollisuudet ja 

Suunnittele mitä teet ja 
tee mitä suunnittelet
Henri Honkala
ProAgria Kasvi-, Sika- ja 
Siipikarjatilat

T ulevan kasvukau-
den viljelypää-
töksiä tehdessä 
kannattaa uhrata 
muutama hetki 

suunnittelulle. Viljavarastot 
ovat täynnä ja sopimuksetto-
man viljan markkinointi on 
haastavaa. Mitä siis kannattai-
si tuottaa ensi kesänä ja kuinka 
paljon tuotantoon kannattaa 
panostaa?

Kasvukaudella 2009 oh-
ran ja kauran viljelyala laski 
hieman, vehnän sen sijaan 
lisääntyi. Suunta oli oikea ja 
sen soisi jatkuvan tulevallakin 
kasvukaudella. Lisäksi rypsia-
lassa olisi vielä kasvunvaraa 
useita tuhansia hehtaareja. 
Uusia rypsinviljelijöitä siis 
kaivataan. Öljykasvien viljely 
ei poikkea paljoa viljanvilje-
lystä, joten uusi kasvi on help-
po ottaa viljelykiertoon.

Selvitä markkinat 
ennen kylvöjä
Viljanmarkkinatilanteen ei 
odoteta oleellisesti muuttu-
van tulevana satokautena. 
Vehnän viljelyn lisäämisen 
puolesta puhuu se, että sen 
markkinat maailmalla ovat 
ohraa ja kauraa laajemmat. 

Toki kaikkia viljalajeja kan-
nattaa tuottaa, kunhan on en-
nen kylvöjä huolehtinut sadon 
markkinoinnista. Esimerkiksi 
Altia on viljaliikkeiden avulla 
keskittänyt tuotantosopimuk-
siaan Etelä-Pohjanmaalle ja 
Pohjanmaalle. Tämänhetki-
nen viljanhinta ei kestä suuria 
rahtikustannuksia, joten vilja 
kannattaa markkinoida lähel-
le tuotantopaikkaa. Mistä tärk-
kelysohra ensivuonna ajetaan 
Koskenkorvan tehtaalle, on 
enää viljelijöistä kiinni.

Muista 
luonnonhoitopellot
Viljelyä suunnitellessa kan-
nattaa muistaa myös luonnon-
hoitopeltojen mahdollisuus. 
Joulukuussa Vilja 5000 –päi-
vässä esitettyjen aineistojen 
perusteella esimerkiksi sato-
tasolla 3 000 kg/ha luonnon-
hoitopeltojen kannattavuus on 
parempi kuin ohran. 4000 kg/
ha satotasolla ohran kate A on 
jo parempi kuin LHP-nurmen, 
mutta korkeampien kustan-
nusten vuoksi kannattavuus 
on lähes samassa. 5000 kg/ha 
satotasolla taas ohrantuotanto 
on selvästi kannattavampaa 
kuin luonnonhoitopeltojen 
mikään muoto. Rypsillä 1 800 
kilon hehtaarisato vastaa kan-
nattavuudeltaan 5 000 kilon 
ohrasatoa.

Hyvä muistaa
Nyrkkisääntönä kannattaa siis 
pitää, että heikkotuottoisten 
lohkojen osalta hyödynnetään 
luonnonhoitopeltoja tai ke-
santoja, joiden aikana lohkoja 
voidaan kunnostaa parempaan 
viljelykuntoon. Hyvätuottoisia 
lohkoja taas ei kannata jättää 
viljelemättä, mutta sadon 
markkinoinnista tulee huo-
lehtia etukäteen. Eri vaihtoeh-
doista kannattaa keskustella 
oman neuvojan kanssa.

Sadonkorjuu. Viljaa kannattaa edelleen tuottaa, mutta ennen kylvöjä on syytä varmistaa, että 
tulevalle sadolle on ostaja tiedossa.

Anna-Kaisa Jaakkola
Kasvintuotantoagrologi

H uonosta mark-
kinatilanteesta 
huolimatta vil-

jan viljelyssäkään ei pi-
dä siirtyä niin sanottuun 
näennäisviljelyyn. 

Mikäli pellot ovat kun-
nossa, ei ole syytä jättää 
niitä hyödyntämättä, vaan 
etsiä esimerkiksi uusia kas-
veja kuten öljykasveja ja ty-
pensitojia tilan viljelykier-
toa monipuolistamaan.

 Huonommassa kasvu-
kunnossa olevien peltojen 
perusparannuksille olisi 

Havaintolohkoilta kannustavia tuloksia

puolestaan hyvä hetki. Näin 
pellot pysyvät tuottavassa 
kunnossa ja ovat hyvässä 
valmiudessa tulevaisuuden 
tarpeille.

ProAgrian Vilja 5000- hank-
keen havaintolohkoilta kesäl-
lä 2009 saatiin hyviä tuloksia. 
Tarkoituksena ei ollut vertail-
la lohkoja tai lajikkeita keske-
nään, vaan tarkastella tuloksia 
lohkokohtaisesti. 

Viidellä lohkolla kasvoi oh-
raa lajikkeina Vilde, Justina, 
Barke ja Tocada, neljällä loh-
kolla vehnää lajikkeina Ama-
retto, Anniina, Aino ja Trappe. 
Yhdellä lohkolla kasvoi Venla-
kauraa. 

Laatua kannattaa 
tavoitella
Havaintolohkojen viljelysuun-
nittelun teki ProAgrian tiimi. 
Tavoitteena oli laadultaan ja 
määrältään hyvä sato jokai-
sella lohkolla, jotka olivat 
lähtökohdiltaan kunnossa. 
Laadukkaan ja suuren sadon 
tavoittelu oli näin ollen realis-
tista. Panostuksella päästiin 
myös huomattavasti keski-
määräistä korkeampiin satoi-
hin. Ohran keskisato 5 600 kg/
ha, vehnän 5 800 kg/ha ja kau-
ran 5 600 kg/ha. Tavoite laa-
dukkaan viljan tuottamisesta 
kannatti hankelohkoilla: tärk-
kelysohra sai hyvät laatulisät 

tärkkelyspitoisuutensa ansios-
ta, Barke päätyi mallasohraksi 
ja Anniina leipävehnäksi.

Kasvustot pysyivät hyvän 
kasvinsuojelun sekä lämpi-
män ja vähäsateisen kesän an-
siosta terveinä, mutta kärsivät 
paikoin kuivuudesta. Lisäksi 
kevään rankat sateet heti kyl-
vöjen jälkeen kuorettivat joita-
kin lohkoja.

Katteet plussalle
Lohkoille laskettiin TalousWi-
sulla A-katteet. Laskelmissa 
käytettiin kasvitilan pinta-ala-
tukia, mukaan lukien tilatuki 
(ilman lisäosia), LFA-tuki, ym-
päristötuki sekä C2-alueella 
yleinen hehtaarituki. Vehnä- ja 
mallasohralohkoille lisättiin 
pohjoinen hehtaarituki.

Lannoitteiden kustan-
nukset vaihtelivat lohkoit-
tain rajusti, koska hinta-
vaihtelu oli voimakasta 
ja ostoajankohdalla suuri 
merkitys. Kasvinsuojelun 
osuus muuttuvista kustan-
nuksista oli keskimäärin 
vain 15 % huolimatta siitä, 
että kasvinsuojeluun pa-
nostettiin joka lohkolla. Ai-
noastaan yhdellä kymme-
nestä lohkoista A-kate oli 
negatiivinen, mikä selittyy 
korkealla lannoitekustan-
nuksella ja laadultaan re-
huvehnäksi jääneen sadon 
laatulisän menetyksellä.

P roAgria Etelä-Poh-
janmaa järjestää Kas-
vinsuojeluaineiden 

käyttäjäkoulutusta kahtena 
päivänä helmi-maaliskuus-
sa Seinäjoella. 
Päivät ovat 26.2. sekä 12.3. 
Koulutuspäivät järjeste-
tään Etelä-Pohjanmaan 
Elinkeinotalolla osoit-
teessa Huhtalantie 2. 

Kasvinsuojelu-aineiden 
käyttäjäkoulutusten 
aika on käsillä

käytön rajoitukset. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan kasvin-
tuotannon neuvojat laativat 
kasvinsuojelusuunnitelmia. 
Helpoiten asia on hoitunut 
viljelysuunnitelman teon yh-
teydessä, mutta kasvinsuoje-
lusuunnitelma voidaan laatia 
myös erillisenä palveluna. 
Lisäksi suunnitelmaa voidaan 
tarkentaa alkukesällä tilan 
lohkoille tehtävällä havain-
tokäynnillä, jolloin todetaan 
kasvustojen kunto ja torjutta-
vien kohteiden kehitys. 

Suurella satotasolla ohrantuotanto on kannattavaa 
(lähde: ProAgria Keskusten Liitto)
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Sari Vallinhovi
Kasvintuotantoagrologi

N urmiasioista 
keskustelles-
sa yhä vain 
kuulee mu-
rehdittavan, 

etteivät rehut riitä kunnolla 
koko sisäruokintakaudeksi. Li-
sämurinana on että tila joutuu 
ostamaan jotain viraabelia ta-
varaa nuorkarjalle. Toisinaan 
kuulee myös tapauksista, mis-
sä varmuuden vuoksi pidetään 
valtavaa pinta-alaa yli tarpeen 
huonojen satovuosien pelossa. 
Riskivara on paikallaan, mutta 
jos yli-ylivuotisia rehuja pitää 
syöttää jatkuvasti, niin voi 
pysähtyä joskus miettimään, 
onko hommassa loppujen lo-
puksi mitään järkeä.

Pellon peruskunnolla 
väliä
Keski-Pohjanmaalla toimi-
neessa TilaArtturi-hankkeessa 
oli vuonna 2007 satotasojen 
ero tilojen välillä jopa 2000 ry/
ha, vaikka lannoituskustannus 
oli sama. Koska lannoitukset 
olivat samantyyppiset, niin 
mistä ero sitten johtui?
Suurin syy piilee pellon pe-
ruskunnossa. Kuivien vuosi-
en jälkeen osunut sadekesä toi 
ilmi toimimattomat salaojat ja 
virheet pellon pinnan muo-
toilussa. Vaikka salaojatiheys 
olisikin riittävä, pitäisi muis-
taa putkistojen huuhtelu var-
sinkin ruostepitoisilla mailla 
säännöllisin väliajoin. 
Jos pellonpinnan muotoilu on 
päässyt unohtumaan, vesi jää 
makaamaan notkopaikkoihin 
ja talvehtimisvauriot ovat to-
dennäköisiä. Tällaisia notkel-
mia on turha yrittää paikkaus-
kylvöllä korjata, koska aukko 
on jälleen seuraavana keväänä 
odotettavissa.

Viljele nurmea 
tosissasi

viljelysuunnitteluvaiheessa – 
ummessaolevalle lehmälle ei 
kannata syöttää apilavaltais-
ta säilörehua eikä lypsävälle 
lehmälle lauhanurmea, minkä 
perustamisvuotta ei enää äkki-
seltään pysty sanomaan. 

Rikkakasvien aloittamaa 
nurmien valtausta ei pidä 
hyväksyä missään tapauk-
sessa. Kertaalleen valloilleen 

Lisäyskylvön tarve
Liian harvasta nurmikasvus-
tosta ei satoa tule, tilanteen 
korjaamiseksi on lisäyskylvö 
paikallaan. Parhaiten lisäys- 
ja paikkauskylvöt onnistuvat 
varhain keväällä, jolloin maas-
sa on vielä kevätkosteutta jäl-
jellä. Tässä vaiheessa ei vielä 
välttämättä erota, onko nurmi 
yleensä selviytynyt vaurioitta 
talvesta, vaan on tukeuduttava 
edellisen kasvukauden aikai-
siin muistiinpanoihin. Hyvien 
satojen varmistamiseksi kas-
vustokäynnit nurmilohkoilla 
pitäisi olla yhtä lailla rutiinia 
kuin esimerkiksi vehnäpelto-
jen tähkäsääskien seurannat. 
Kasvustokäynneillä nähdään 
myös nurmien ja apiloiden 
kasvuun lähtö ja pystytään 
ajoittamaan lannoitus kohdal-
leen – maalajit ja kevään olo-
suhteet huomioon ottaen. 
Joskus on hyötyä käyttää ke-
vätkosteus hyödyksi ja lan-
noittaa varhain, useimmissa 
tapauksissa paras tulos kui-
tenkin saadaan lannoittamalla 
silloin, kun nurmet ovat jo sen 
verran kasvussa, että traktorin 
pyöristä jää nurmeen jonkin-
moinen jälki. Samoin on lai-
ta lietteen sijoituksen kanssa; 
osalla maalajeista on levitys 
keväällä ennen vappua onnis-
tunut erittäin hyvin, toisilla 
taas tuloksena ovat olleet mas-
siiviset raiteet. 

Tiheät kasvustot
Oikeat kasvilajit ja –lajikkeet 
yhdessä huolellisen perusta-
misen kanssa takaa tiheät kas-
vustot. Puna-apilaa viljellään 
pellolla, minkä pH ja maalaji 
sopivat juuri puna-apilalle – 
toiselle lohkolle voi olla pa-
rempi laittaa alsikeapilaa tai 
jättää koko apila kylvämättä ja 
käyttää pelkkiä nurmikasveja. 
Myös käyttökohde pitää tietää 

NURMI KASVUUN KORVAMERKKIEN HINNOITTELU 

Nurmea. Tällaista kasvustoa voi jo hyvällä mielellä kutsua nurmeksi.

lAutio Seija, Kotieläinagrologi, 0400 720 956

lIlomäki Merja, Kotieläinagrologi, 040 702 3922

lJaakkola Anna-Kaisa, Kasvintuotantoagrologi, 040 525 0375

lJantunen Väinö, Kasvintuotantoasiantuntija, 0400 166 202

lKananoja Arja, Kotieläinagrologi, 040 5070 475

lKellokoski Marika, Kotieläinagrologi, 0400 835 842

lKivisaari Hannu, Kotieläinagrologi, 0400 798 580

lKraatari vuokko, Kotieläinagrologi, 040 1696557

lLeppä Jouni, Kasvintuotantoagrologi, 0400 361 250

lLeskinen Ulla Maija, Kotieläinagrologi, 040 504 5591

lLuokkakallio Jari, Kasvintuotantoagrologi, 0400 297 235

lLuoma Markus, Kasvintuotantoagrologi, 0400 180 071

lMattila-Löppönen Kirsi, Kotieläinagrologi, 040 594 5745

lMäkelä Juha, Kasvintuotantoagrologi 0400 267 535

lMäkinen Jari, Kasvintuotantoagrologi, 040 5102 795

lMäntyharju Johanna, Kotieläinagrologi, 040 5121 901

lNiemi Janne, Kasvintuotantoagrologi, 0400 422 765

lOnkamo Teija, Kotieläinagrologi, 040 481 3818  

lPeltokangas Juha, Kotieläinagrologi, 0400 264 448

lPerälä Marja-Leena, Kasvintuotantoagrologi, 0400 166 200

lPerälä Sari, Kotieläinagrologi, 040 353 6634

lSaari Seppo, Kasvintuotantoasiantuntija, 0400 350 425 

lSillanpää Sami, Kotieläinagrologi, 040 5212 930

lTanner Alli, Kotieläinagrologi, 0400 184 146

lTuomi Saila, Kotieläinagrologi, 0400 497 516

lTuomisto Pekka, Kasvintuotantoagrologi, 0400 891 889

lVallinhovi Sari, Kasvintuotantoagrologi, 0400 764 217

lVihlman Katariina, Kasvintuotantoagrologi, 040 5826 775

lYli-Rahnasto Auli, Kotieläinagrologi, 040 526 2467

Palvelupäälliköt:

 lKasvi-, sika- ja siipikarjatilat,

Henri Honkala 040 827 7100

lMaito-, lihanauta- ja lammastilat, 

Arja Talvilahti 0400 168 489

lLisätietoja myös (06) 4163 400

Tilaa meiltä 
vi l jelysuunnittelu!

Vältä  ruuhkaa ja t i laa heti
Asiantunt i jat  pa lve luk sessas i .

päässeen tilanteen myötä 
maassa on olemassa niin vah-
va rikkakasvien siemenpank-
ki, että torjuntaa tulee  tehdä 
suunnitelmallisesti usean 
vuoden ajan – oli kyseessä 
sitten kasvinsuojeluaineet 
tai mekaaninen torjunta. Jär-
kevällä kasvinvuorottelulla 
saadaan myös hyviä tuloksia 
rikkakasvien torjunnassa.

MUISTA: ProAgrian neu-
vojat voivat laskea säilöre-
hun tuotantokustannukset  
TalousWisu-ohjelmalla. 

Lisätietoja: Sari Vallinhovi 
0400 764 217, etunimi.suku-
nimi@proagria.fi

V iime vuoden lop-
puun asti nautojen 
rekisteröintimak-

su on sisältänyt korvamer-
kin hinnan. Vuodenvaih-
teesta alkaen rekisteröinti 
ja merkin hinta eriytyy. 
Uudistuksen myötä mark-
kinoille tulee uusia kor-
vamerkkitoimittajia ja 
korvamerkkimalleja. 

Hinnat määräytyvät va-
paan kilpailun puitteissa. 
Korvamerkkien hinnan 
perii jatkossa merkkien 
toimittaja omalla laskulla. 
Tuottaja tekee korvamerk-
kitilaukset nykyiseen ta-
paan myös tulevaisuudes-
sa ja tilatessa pitää valita 
kenen valmistajan merkit 
haluaa tilata. 

Kevään aikana Elmer/
Ammu-ohjelma uudistuu 
tältä osin. Uusi laki eläin-
tunnistusjärjestelmästä tu-
lee voimaan myöhemmin 
keväällä ja siihen asti vain 
nykyiset korvamerkkimal-
lit ovat käytettävissä. 

Rekisteröintimaksun pe-
rii edelleen Maatalouden 
Laskentakeskus Oy Eviran 
ohjeiden mukaan. Rekiste-
röintimaksu on 4,40 euroa 
1.1.2010 alkaen. 

Nautaeläinten 
korvamerkkien 
hinnoittelu uudistuu

Tutustu uuteen 
LÄHI-Turvatilaohjelmaan!

LÄHI-Turvatilaohjelma
1. Maatilan turvallisuuskansio
2. Sähköturvallisuudesta huolehtiminen
3. Alkusammutuskalusto
4. Farmarisäiliöiden kunnossapito
5. Pelastussuunnitelman laatiminen
6. Työterveyshuolto
7. Tulityökortti

Merkittäviä etuja
Mukaan tulevat tilat saavat 20 %:n alennuksen uuden Farmi-
maatilavakuutuksen maksuista, 
sekä muita LÄHI-Turvatila-asiakkuuden etuja.
 
Lisätietoja saat omalta Lähivakutuuksen maatalous-
asiantuntijaltasi, sekä verkkosivuilta www.lahivakuutus.fi 
ja www.farmit.fi

RETU BOR ainoa Suomessa 
tuotettu ruokonata!

Re
tu       

suomalainen s
ie

m
e
n
!

Myynti alan liikkeet sekä

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

www.ruokonata.net
Keväällä 2010 Retu myynnissä siemenseoksissa

Evijärven, Ilmajoen, Härmän Seudun ja Hirvijärven Osuusmeijerit, 
Meijeriosuuskunta Milka   ALUEEN KUNNAT

pe 19.2.2010 klo 9.30–15.00, Seinäjoki, Elinkeinotalo

SUURTEN KARJOJEN 
UTARETERVEYDEN HALLINTA

 

OHJELMASSA
Maitomarkkinakatsaus, Maitosuomi

Utareterveys suurissa karjoissa
- Karjan utareterveystilanteen tarkastelu ja mittaaminen 

- Utaretulehdusten kustannukset
Hyvän terveyden perusteet

- Altistavat tekijät ja niihin vaikuttaminen
Lypsy ja lypsykoneen merkitys, Kaj Nyman MTT Maitokoneet 

Bakteerikohtaiset ennaltaehkäisy- ja saneeraussuositukset
- Utareterveyssuunnitelma

Kouluttajana toimii Valion terveydenhuoltoeläinlääkäri Laura Kulkas

Ilmoittautuminen 040 706 3386, koulutus.ep@proagria.fi, 
www.proagria.fi/ep > tapahtumat. Hinta 20 e €/ hlö + alv, E-P:n 
ulkopuoliset 30 e / hlö + alv. Koulutus on osa Maito-hanketta. 

Saarioinen tekee laadukasta ja hyvää valmista ruokaa suomalaiseen 
makuun. Käsittelemme lähes 20 miljoonaa kiloa kotimaista sian- ja 
naudanlihaa vuosittain. Tärkeimmät tuotteemme ovat lihalajitelmat, 
palalihat, kuluttajapakatut tuotteet, jauheliha sekä määräpainopihvit ja 
-leikkeet.

Tuottajat ovat TNS-gallupin tekemässä tuottajatyytyväi-
syystutkimuksessa arvioineet Saarioisten toiminnan 
paremmaksi kuin toimialalla keskimäärin. Kiitosta saivat 
erityisesti
• palvelun joustavuus 
• toiminnan sujuvuus 
• kilpailukykyiset tilityshinnat 
• hyvät asiamiehet ja
• teurastamon keskeinen sijainti.

Käytössämme on uusi teuraslinja ja nyt tarvitsemme lisää 
naudanlihaa tuotantoomme.

Ota yhteyttä asiamiehiimme
Markku Jaskari 0400 260 577        Oiva Latvala 0400 204 698
Aatos Kallio 0400 264 892            Mika Hakala 0400 017 200

SAARIOISTEN LIHANJALOSTUS OY
Suluntie 1, PL 2 
40351 Jyväskylä
Puh. (014) 333 7211
Faksi (014) 333 7155

 Saarioinen on suosittu
sopimuskumppani

Kouluta itseäsi, kehität tilaasi: 
Koulutuksemme osoitteessa: www.proagria.fi/ep > 
tapahtumat. - www.proagria.fi/ep

Etelä-Pohjanmaa
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ProAgria

T uo tosseurannan 
v e r k k o p a l v e -
lujen tarjonta 
laajenee. Uusin 
palvelu on Leh-

mätieto, jossa näkee eläinten 
polveutumistiedot. Tämä pal-
velu on toteutettu esimerkiksi 
tilojen välisten eläinkaupan 
tarpeisiin. Kaikki tiedot saa se-
lattua niin kaukaa kuin kysei-
sen eläimen emän/isän tietoja 
löytyy tuotosseurannan tieto-
kannasta eli vuosikymmenten 
takaa.  Lehmätieto-palvelu tu-
lee laajenemaan tämän vuoden 
aikana, jolloin saa näkyviin 
kaikki eläimen koelypsyt, 305 
pv tuotokset poikimiset, sie-
mennykset ja hoidot.

ProTuotos-netti 
Viime vuosina monet karjan 
omistajat ovat siirtyneet tuo-
tosseurannassa omatoimisem-
paan suuntaan eli neuvoja käy 

JÄSENYYSMAITO- JA NAUTATILOILLE

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

P r oAgria Etelä-
P o h j a n m a a n 
jäsenyys kan-
nattaa. Vuoden 
2010 alusta läh-

tien maatilajäseniemme edut 
ovat parantuneet, sillä aiempi 
alennuskatto 25 euroa on pois-
tunut. Nyt maatilajäsenet ovat 
oikeutettuja 5 %:n jäsenalen-
nukseen ilman mitään eurora-
jaa. Alennuksen piiriin eivät 
kuitenkaan kuulu seuraavat 
palvelut: tilakäyntimaksut, 
EVIRA:n tarkastukset, hanke-
osallistumismaksut, koulu-
tukset ja ruiskujen testaukset. 
Maatilajäsenen jäsenmaksu 
on 60 euroa/vuosi. Jäsenmak-
sulla liität jäseneksi maatiloil-
ta kaksi henkilöä, yhtymistä 
kaikki osakkaat. HUOM! Jä-
senlajisi voi tarkistaa omalta 
neuvojaltasi.

Liity jo tänään 
ja hyödynnä 
tarjoamamme 
jäsenedut:

- ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
ry:n maatilajäsenenä saatte 
palveluistamme aina 5 %:n 
alennuksen*. 

Maatilajäsen:
Jäsenalennuksemme on 
parantunut

- Varmistatte alennuksen li-
säksi saavanne neljästi vuo-
dessa ilmestyvän itua-lehden 
vuosikerran. 
- Yhteistyökumppaneistam-
me SeiLab antaa maatilajäse-
nillemme 10 %:n alennuksen 
viljavuustutkimuksista.  (Jos 
olette jo aiemmin tutkitutta-
neet maa- ja lantanäytteet Sei-
Labissa, alennus nousee jopa 
20 %:iin.)
- ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
ry:n jäsenellä on kaikki jäse-
nen oikeudet, muun muassa 
äänioikeus ja oikeus asettua 

ehdokkaaksi edustajiston 
vaaliin.

Jäseneksi voi liittyä neuvo-
jiltamme saatavien paperisten 
jäsenlomakkeiden lisäksi no-
peasti ja vaivattomasti koti-
sivuillamme: www.proagria.
fi/ep > jäsenyys.

* Seuraavista tuotteista alen-
nusta ei myönnetä: tilakäyn-
timaksut, EVIRA:n tarkastuk-
set, hankeosallistumismak-
sut, koulutukset ja ruiskujen 
testaukset sekä alihankinta-
na teetetyt palvelut.. 

St1 Energiamarket Kauppakatu 28, 60100 SEINÄJOKI. Avoinna ma-pe 10-17 

aurinkokeräimet
lämpöpumput

Sarka-messuilla osasto A16!

Katso kilpailukykyiset hintamme!
www.avenakauppa.fi Viljakaupan ykköspaikka

Jos arvostat viljakaupan sujuvaa
kokonaispalvelua, ota yhteys Avenaan.

Keskustelemme mielellämme
viljakaupasta kanssasi.

Soita meille 010 402 2530
tai vaihde 010 402 02.

Bror Staffas  Kenneth Ahlqvist   Andrea Landers   Leif Udd  Seija Uuskoski  

Matti Hämäläinen  Maarit Tammelin  Johan Andberg  Hanna Ikävalko  Matti Koskela

Ota itsellesi täysi hyöty
viljakaupasta yhteistyössä

Avenan kanssa

Ota itsellesi täysi hyöty
viljakaupasta yhteistyössä

Avenan kanssa

MAITOTILAT:
Uutuuksia ProAgrian 
verkkopalveluissa

tilalla entistä harvemmin. Mo-
nella tilalla lehmien koelypsyt 
tulevat tuotosseurannan tieto-
kantaan pitkällä viiveellä, jol-
loin virheiden määrä helposti 
kasvaa. Kun koelypsyt lähete-
tään nopeasti eteenpäin, ovat 
tuotosseurannan raportit myös 
ajan tasalla. Jos tila ei halua 
hankkia tai tarvitse Ammu-oh-
jelmistoa niin maitomäärät on 
mahdollisuus ilmoittaa Pro-
Tuotos netti – palvelun avulla. 
Palvelu on ilmainen ja helppo 
käyttää. Samalla voi ilmoittaa 
muutkin karjan tuotoslasken-
nan tarvitsemat tiedot; um-
peenpanopäivän, maidon tila-
käytön ja maitonäytteen oton 
tiedot. Palvelusta saa myös nä-
kyviin viimeisimmän koelyp-
syn ja sen maitomääriä pystyy 
tarvittaessa korjaamaan. 

Käytä hyväksesi 
Verkkopalveluista löytyy näi-
den lisäksi monia mielen-
kiintoisia asioita. Viljelijä voi 

katsella Rehukunnosta rehujen 
hintoja mitä muut ovat maksa-
neet ja Tilakunnossa voi ver-
rata oman tilan tuloksia mui-
hin tiloihin. Tuotosseurannan 
raportit on saatavilla laajasti 
ja esimerkiksi löytyy sorkka-
terveysraportti ja tulostaa voi 
myös lehmätauluja. 

TIESITKÖ?
Verkkopalveluiden käyttö 
on ilmaista tuotosseurantaan 
kuuluville tiloille ja palve-
luun pääsee kirjautumaan pal-
veluun tilan Elmeri tai Ammu 
tunnuksilla. Kirjautumissivul-
le pääsee osoitteesta www.pro-
agria.fi/verkkopalvelut/. 

Tunnukset voit tilata Lasken-
takeskuksesta sähköpostilla 
tuki@mloy.fi tai 020 7472301. 
Verkkopalveluiden käytössä 
saa apua ja opastusta omalta 
maitotilaneuvojalta.

Marjut Viitasalo
Talousagrologi

S uomalaisen naudanli-
hantuotannon ongelma-
na on heikentynyt kan-

nattavuus. Sen taustalla ovat 
naudanlihan alhainen tuotta-
jahinta ja kohonneet tuotan-
tokustannukset, jotka kirivät 
lihan hinnan edellä. Naudan-
lihan perushinta (teuraspaino 
yli 350 kg) laski viime vuoden 
aikana 0,18 euroa kilolta. Tä-
mä tarkoittaa, että esim. 40 000 
kg naudanlihaa vuodessa myy-
vällä tilalla tulot ovat pienen-
tyneet 7200 euroa. Tuottajan 
kannalta alhainen rehuviljan 
hinta toi hetkellistä helpotusta 
kustannuspaineeseen. 

Välitysvasikoihin perustu-
vassa naudanlihantuotannossa 
kannattavuuskerroin vuonna 
2007 oli 0,87 eli lihakarjan-
kasvattajat saavuttivat n. 87 % 
palkka- ja korkotavoitteestaan. 

Kannattavuutta 
naudanlihantuotantoon

Vuonna 2008 kannattavuusker-
roin oli vain 0,34. Emolehmä-
tiloilla vastaava luku oli 0,45 ja 
vuonna 2008 enää 0,20. Tukien 
osuus kokonaistuotoista vuon-
na 2008 oli lihanautatiloilla 45 
% ja emolehmätiloilla 62 %. 
Erikoistuneiden lihakarjatilo-
jen yrityskoko on päättyneellä 
vuosikymmenellä kaksinker-
taistunut ja samalla myös vel-
kaisuus lisääntynyt. Lihanau-
tatilojen omavaraisuusaste oli 
65,1 %, emolehmätilojen 65,5 
%.  Tiedot ilmenevät MTT:n 
kannattavuuskirjanpitotulok-
sista.

Aika on avainresurssi
Kannattavan naudanlihantuo-
tannon perustana ovat suunni-
telmallisuus ja kustannusteho-
kas tuotanto. Olemassa olevat 
resurssit käytetään tehok-
kaasti hyödyksi. Tämä edel-
lyttää liikkeenjohtotaitoja ja 
tulevaisuuteen suuntautuvaa 

asennetta, sopeutumiskykyä 
ja kouluttautumista. Ajankäy-
tön suunnittelu on yksi avain-
resursseista lihanautatilalla. 
Tehdäänkö oikeita asioita ja 
toisaalta tehdäänkö asiat oi-
kein? Ajantasainen tieto on 
välttämätöntä päätöksenteos-
sa. Tietoa hankittaessa pitää 
tietää, mitä tietoa tarvitaan, 
mistä sitä saa, mitä se maksaa 
ja auttaako se yritystä tavoittei-
den saavuttamisessa.

Kaikkea ei tarvitse tietää ja 
osata itse. Talous- ja tilipal-
veluista voidaan räätälöidä 
sinulle sopiva paketti. Älä jää 
pohtimaan yrityksesi talous-
asioita yksin, vaan ota yhteyttä 
ProAgrian talousneuvojiin.

LISÄTIETOJA: 
Marjut Viitasalo, talousagro-
logi, 040 353 0227, etunimi.
sukunimi@proagria.fi

•  Investointilaskelma
avuksi eri vaihtoehtojen 
vertailuun ja yrittäjän 
päätöksentekoon
 Kannattavuus- ja 
maksuvalmiuslaskelma
  Elinkeinosuunnitelma 
rahoittajaa varten
• Verokirjanpito ja 
veroneuvonta
 Tulosanalyysi tilan 
kannattavuuden 
tarkempaan tarkasteluun

ProAgrian talous –ja tilipalvelut 
naudanlihaa tuottavalle tilalle:

Mitä kuuluu huomenna?

www.seamk.fi 

Opiskele AMK agrologiksi tai 
metsätalousinsinööriksi! 
Maaseutuelinkeinot, Ilmajoki 
Agrologi (AMK) 
Suuntaudu kotieläintuotantoon ja tuotanto-
eläinten terveydenhuoltoon, kasvituotantoon 
ja agroteknologiaan, liiketoimintaan tai valitse 
yhdistelmäopinnot elintarvikeagrologiksi.

Metsätalous, Tuomarniemi
Metsätalousinsinööri (AMK) 
Syvenny metsä taloustuotantoon, bioener -
giaan, luonto- ja maaseutumatkailuun tai 
liiketoiminta osaamiseen.

Haku 1.3.–16.4.2010: www.amkhaku.fi 
Tutustu tarkemmin: www.seamk.fi 

 lAutio Seija  0400 720 956

 lIlomäki Merja  040 702 3922

 lJaakkola Anna-Kaisa 040 525 0375

 lJantunen Väinö  0400 166 202

 lKananoja Arja  040 507 0475

 lKellokoski Marika 0400 835 842

 lKivisaari Hannu  0400 798 580

 lKraatari Vuokko  040 169 6557

 lLeskinen Ulla-Maija 040 504 5591

 lLuoma Markus  0400 180 071

 lMattila-Löppönen Kirsi 040 594 5745

 lMäkelä Juha  0400 267 535

 lMäkinen Jari  040 510 2795

 lMäntyharju Johanna 040 512 1901

 lNiemi Janne  0400 422 765

 lOnkamo Teija  040 481 3818

 lPeltokangas Juha  0400 264 448

 lPerälä Marja-Leena 0400 166 200 

 lPerälä Sari  040 353 6634

 lSaarenpää Marja-Leena 040 540 4777

 lSillanpää Sami  040 521 2930

 lSoisalo Tiina  040 502 5590

 lTanner Alli  0400 184 146

 lTuomi Saila  0400 497 516

 lTuomisto Pekka  0400 891 889

 lVallinhovi Sari  0400 764 217

 lVihlman Katariina 040 582 6775

 lYli-Hukkala Seija 040 580 2258  

 lYli-Rahnasto Auli 040 526 2467

Lisätietoja palvelupäälliköt:

 lKasvi-, sika- ja siipikarjatilat,

Henri Honkala 040 827 7100

lMaito-, lihanauta- ja lammastilat, 

Arja Talvilahti 0400 168 489

lLisätietoja myös (06) 4163 400

MAATILOJEN 
EU-LOMAKKEET

Tilaa täyttö meiltä ajoissa, 
jättöpäivä 30.4.2010

Etelä-Pohjanmaa

Sikatilinpäätös 
soveltuu kaikille 
sikatiloille

Sikatilinpäätös kertoo 
sikalasi tuotannollisen ja 
taloudellisen tuloksen. 
Samalla voit vertailla 
omia tuloksiasi muiden 
sikatalousyrittäjien saa-
vuttamiin tuloksiin. 

Lisätietoja: Kotieläin-
neuvoja Juha Peltokan-
gas, 0400 264 448 juha.
peltokangas@proagria.fi
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LUOMULUOMU

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

taito kasvaa tekijäksi

Kehity maaseudun ammattiosaajaksi opiskelupaikassa, 
jossa yhteishenki on vailla vertaa:
 • Ilmajoella maaseutuyrittäjä
 • Ähtärin Tuomarniemellä 
       - metsäkoneenkuljettaja tai metsuri-
    metsäpalvelujen tuottaja
       - metsäenergian tuottaja

Opiskele oikeassa 
työympäristössä 
kunnon kalustolla. 

Sovi tutustumiskäynti
Ilmajoelle 
puh. 020 124 5700
Tuomarniemelle
puh. 020 124 5800

w w w . s e d u . f i     i n f o @ s e d u . f i

Ulla-Maija Leskinen
Kotieläinasiantuntija, luomutilat

L u o m u m a i d o n 
tuottajia tarvitaan 
lisää. Luomumai-
don kulutus on 
kasvanut vuodesta 

2009 noin neljänneksen. Nyt 
Etelä-Pohjanmaalla tuotetaan 
luomumaitoa noin 8 miljoo-
naa litraa ja määrää halutaan 
lisätä 2-4 miljoonalla litral-
la seuraavien parin vuoden 
aikana. Tavoitteena on, että 
kymmenkunta 40-100 lehmän 
tilaa luomumaidon keräilyrei-
tin varrelta siirtäisi peltojaan 
luomuun.

Luomumaidon tuotantoon 
siirtyminen on yksittäisel-
lä tilalla pitkä prosessi. Siitä 

Harkitse Luomua!
hetkestä, jolloin tila päättää 
ryhtyä tuottamaan luomumai-
toa, kestää 3-4 vuotta ennen 
kuin tilatankkiin valuva mai-
to on luomua. Luomutuki koti-
eläintiloille on 126 € / ha ja mai-
don lisähinta 9 senttiä litralta. 

Luomulihaakin  menisi
Luomunaudanlihantuotan-
toon tarvitaan kipeästi loppu-
kasvattajia luomuvasikoille, 
jotka nyt päätyvät liian usein 
tavanomaista tuotantoa har-
joittaville kasvattajille. Luo-
musianlihaa kysytään myös 
yhä enemmän, ja alueellam-
me pitäisikin saada 4-5 yh-
distelmäsikalaa siirtymään 
luomuun. 

Lisää luomuvalkuaista

Luomuvalkuaisrehusta kuten 
rypsistä on nykyisellään kova 
puute. Siemenistä maksettava 
hinta vaihtelee 460-600 €/ tn. 
Luomuviljoista eniten puutet-
ta on ohrasta, jota tuodaan ul-
komailta. Ohrasta maksettava 
hinta on 220€ / tn. Luomukau-
ran markkinat ovat hetkellises-
ti jumissa hyvän sadon vuoksi. 
Myllyteollisuus tarvitsee ruis-
ta ja vehnää myös ulkomaan 
vientiin. Vehnältä vaadittava 
valkuaistaso on 13,5 %. Ru-
kiin sopimushinta on 365 € /
tn ja vehnän 320 € /tn. 

Jos luomu kiinnostaa tai 
kaavailet siirtyväsi lähivuosi-
na luomutuotantoon, ilmoit-
taudu ProAgrian maaliskuussa 
järjestämille luomuperuskurs-
seille.  Näiden lisäksi 16.2. on 
luvassa koulutuspäivä luomu-
valkuaisen  tuotantoon liittyen 
otsikolla Palkokasveista rehua. 
Myös luomutuotannon talou-
teen perehdytään kevättalven 
aikana tuotantosuunnittain. 
Tilakoulutusta järjestetään 
tarpeen mukaan Maito-, Si-
kaNauta-, Lammas ja vuohi- 
sekä Vilja 5000 -hankkeen 
puitteissa.

Lisätietoja: kotieläinasiantun-
tija / luomuneuvonta Ulla-
Maija Leskinen  nimi.sukuni-
mi@proagria.fi  040 504 5591.

ProAgria

L u o mutuotteiden 
kysynnän kasvu 
maailmanmark-
kinoilla näkyy 
luomutuotannon 

lisääntymisenä. Viime vuon-
na suomalaisia tiloja siirtyi 
luomutuotantoon ennätys-
määrä, reilut 250 kappaletta 
ja luomun tuotantoala kasvoi 
noin 10 000 hehtaaria. Opas-
tusta luomun alkumetreille 
kaivataan ja pidempää luo-
mutuotannossa olleille tiloille 
halutaan tarjota kehittymisen 
mahdollisuuksia. ProAgria 

ProAgria vahvistaa Luomuneuvontaa 
Erikoisasiantuntijoilla

panostaa luomutuotantoon 
uudella otteella rakentamalla 
uudenlaisen asiantuntijaver-
koston palvelemaan kasvavaa 
luomuneuvonnan kysyntää. 
Luomun Erikoisasiantuntijat 
-ohjelma vahvistaa ProAgrian 
luomuosaamista. Erikoisasi-
antuntijat kokoavat, jalostavat 
ja ennen kaikkea käyttävät ko-
ti- ja ulkomaista tietoa luomu-
tuottajien hyväksi. 

Ohjelmaan valitaan viisi 
henkilöä toimimaan luomun 
eri tuotanto- ja toimialueiden 
erikoisasiantuntijoina ja tie-
donsiirtäjinä. Erikoisasian-
tuntijat valitaan kokeneista ja 

osaavista ProAgrian neuvo-
jista viidelle eri osaamisalu-
eelle: luomukasvintuotanto, 
luomumärehtijoiden ruokin-
ta, hoito ja olosuhteet, luomu-
yksimahaisten ruokinta, hoito 
ja olosuhteet, luomupuutarha-
tuotanto ja luomuelintarvike-
ketjussa toimiminen. 

Luomuosaajien tieto ja taito 
on asiakkaiden käytössä valta-
kunnallisesti. Erikoisasiantun-
tijat tulevat toimimaan alueel-
listen luomuneuvojien tukena, 
erityisosaamista vaativissa ja 
haasteellisimmissa asiakasti-
lanteissa. Ohjelma käynnistyy 
helmikuussa 2010. 

Jos tilalla suunni-
tellaan luomuun 
siirtymistä, on tilan 
käytävä luomupe-
ruskurssi 

saadakseen luomus-
opimukset. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa järjes-
tää keväällä 2010 vii-
den päivän laajuisen 
luomuperuskurssin.

Luomuperuskurssin 
sisältö 
päivä ti 2.3. klo 9.30 – 
15.30  6 h.  
Luomuviljelyn  lait, ase-
tukset, sopimukset sekä 
kirjanpito.
Kouluttajina Harri Väisä-
nen, Etelä-Pohjanmaan 
ELY-Keskus ja Ulla-Maija 
Leskinen, ProAgria Etelä-

Luomuperuskurssit keväällä 2010

Suuntaa
Paikalla AtriaSika ja AtriaNauta -asiantuntijat sekä 

yhteistyökumppanit FarmPlan Oy ja TIIMI Oy.

Sarka-messujen osastolle A8.

A-jankohtaista • A-jankohtaista • A-jankohtaista • A-jankohtaista • A-jankohtaista • A-jankohtaista • A-jankohtaista

id
ea

al
ia

Pohjanmaa.

päivä ke 3.3. klo 9.30 – 15.30  
6 h. 
Maan viljavuus ja ravinteet, 
maan peruskunto ja kunnos-
taminen maanparannusainei-
den sekä palkokasvien avulla.  
Luonnonmukainen viljely: 
viljelijäpuheenvuorot Marko 
Väljä, Mikko Mäkitalo. Kou-
luttajana Jari Luokkakallio, 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

päivä to 4.3. klo 9.30 – 15.30  
6 h 
Peltojen lannoitus, rikkakasvi-
en hallinta, vilja- ja valkuais-
kasvien viljely. Kouluttajana 
Jari Luokkakallio, ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa.

päivä ti 9.3. klo 9.30 – 15.30  
6 h 
Kotieläintalous luomuna. 

Eläinten rehustus ja ruokin-
takysymykset eläinryhmit-
täin ja -lajeittain. Luonnon-
mukaisten eläinten olosuh-
teet ja hoito
Kouluttajana Ulla-Maija 
Leskinen, ProAgria Etelä-
Pohjanmaa.

päivä to 11.3. klo 9.30 – 
15.30  6 h 
Luomumarkkinat Suomes-
sa ja Etelä-Pohjanmaalla, 
luomutuotteet ja tarpeet. 
Kouluttajana Ulla-Maija 
Leskinen, ProAgria Etelä-
Pohjanmaa.

Kurssin hinta 275 € (+alv 
22%) / tila tai 55 € (+alv 
22%)/päivä. Ilmoittautu-
miset kurssille 25.2. 2010 
mennessä Ulla-Maija Leski-
selle, ulla-maija.leskinen@
proagria.fi  040 504 5591

Pihvilihaa. Luomunaudan kasvattajia tarvittaisiin lisää.
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ja vanhat kasvikset, hillot ja 
muut elintarvikkeet. Kanne-
taan myös ulos kaikki mikä 
lähtee irti. Laarit ja laatikot on 
helpompi puhdistaa ja kuivata 
ulkona aurinkoisena päivänä. 
Jos kellarissa on ollut hometta 
tai muuta tautia niin se kan-
nattaa desinfioida. Pesun jäl-
keen kellari tulee kuivattaa ja 
tuulettaa hyvin.

itua  1 • 2009 27

LEIPÄÄ MAAKELLARI

Kotona tuoksuu 
lämmin leipä
Asta Asunmaa
Kotitalousneuvoja

T uoreet leivonnaiset 
nostattavat hymyn 
kasvoille ja herkulli-

nen tuoksu saa veden herah-
tamaan nälkäisen kotiinpalaa-
jan suuhun. Leipominen sopii 
kaikille, joten siitä on helppo 
tehdä koko perheen yhteinen 

harrastus. Lähes aina löytyy 
aihe juhlistaa päivää lämpi-
mäisillä. Kylmällä ilmalla uu-
nin lämmittämisellä saadaan 
myös lisälämpöä huoneisiin. 

Leipomisen voi aloittaa 
vaikkapa jauhopussin kyljes-
tä löytyvillä perustaikinoilla 
ja kokemuksen karttumisen 
myötä laajentaa vaativimpiin 
leipiin. Perustaikinoita on 

helppo maustaa ja muuntaa 
erilaisilla puurojen tai sosei-
den lopuilla, juuresraasteilla 
tai siemenillä. Itse tehdyn 
leivän sisällön tiedät tarkoin, 
eikä ikäviä yllätyksiä pääse ta-
pahtumaan esim. allergisille. 
Kotoisen leivän viehätys pii-
lee tuoreudessa, lämmössä ja 
tuoksuissa.

Porkkanaleipä 
4 porkkanaa, 5 dl maitoa, 2 kananmuna 
1-2 rkl hunajaa tai sokeria, siirappia tms. 
2 tl suolaa, 4 dl kaurahiutaleita 
1-2 pss kuivahiivaa, 8-10 dl vehnäjauhoja 
 
Raasta porkkanat hienoksi raasteeksi. Lämmitä maito 
hieman kädenlämpöä lämpimämmäksi ja sekoita 
puuhaarukalla maidon joukkoon muna, hunaja, 
porkkanaraaste, suola ja kaurahiutaleet. Sekoita 
kuivahiiva pieneen määrään vehnäjauhoja ja lisää 
taikinaan. Lisää loput jauhot ja sekoita taikina tasaiseksi. 
Anna kohota lämpimässä paikassa liinalla peitettynä noin 
tunti. 

Kaada löysä taikina reunalliselle pellille leivinpaperin 
päälle. Muotoile taikina nuolijalla tai öljytyin käsin. Pais-
ta 200-asteisessa uunissa noin 30 minuuttia. Anna jäähtyä 
ilman liinaa, jotta leivän kuori pysyy rapeana. Mikäli teet 
sämpylöitä, paistoaika on n. 10–15 min.

Nopeat sämpylät ilman hiivaa
4 dl vehnäjauhoja + 1 dl grahamjauhoja
1 rkl leivinjauhetta
½ tl suolaa
2 rkl siirappia
3 dl maitoa tai piimää
Munaa voiteluun ja esim. pähkinärouhetta tai 
unikonsiemeniä koristeluun
Laita uuni lämpiämään 200 asteeseen.

Sekoita jauhot, leivinjauho ja suola astiassa. 
Lisää seokseen neste ja siirappi. Sekoita taikinak-
si. Leivo taikinasta 8-10 sämpylää ja voitele ne 
kananmunalla. Koristeluun voit käyttää pähkinä-
rouhetta, unikonsiemeniä tms.
Paista heti uunin keskiosassa 10-15 min. 
Anna jäähtyä ritilällä liinalla peitettynä.

Perunainen focaccia
4 dl haaleaa vettä
50 g hiivaa
1 dl rypsiöljyä
2 tl suolaa
6 dl perunasosetta
1 l hiivaleipäjauhoja

Pinnalle aurinkokuivattuja to-
maatteja, rosmariinia tai rakuu-
naa tuoreena, öljyä. Valmista 
ja kohota taikina. Leivo kaksi 
20 x 30 cm kokoista matalaa 
leipää, kohota ne. Painele leipiin 
makuaineita ja pirskottele öljyä 
pintaan.  Paista 225 C noin 20 
minuuttia.

Anna-Liisa Saari
Kotitalous- ja yritysneuvoja

M a a kella-
r e i d e n 
suosio on 
lisäänty-
m ä s s ä . 

Onhan maakellari edullinen 
ja ekologinen käyttää. Mikä 
parasta, sen jättämä hiilijalan-
jälki on pieni.

Maakellari on sijoitus tu-
levaisuuteen. Se kestää kym-
meniä, jopa satoja vuosia, ja 
voittaa vihannesten ja juures-
ten säilytyspaikkana nykyai-
kaiset kylmiöt. Koneellisessa 
kylmiössä saavutetaan kyllä 
tasainen lämpötila ympäri 
vuoden, mutta sen kylmyys 
on rutikuivaa. Maakellarissa 
sen sijaan saavutetaan juu-
reksille sopiva kosteus, oikea 

hallittu ilmanvaihto sekä oi-
kea lämpötila.

Maakellari on hyvä keittiön 
kylmäsäilytystilojen täydentä-
jä ja se vähentää koneellisten 
kylmälaitteiden tarvetta.

Paikan valinta
Parhaiten kellari soveltuu ra-
kennettavaksi rinteeseen. Maa-
kellari ei rakenteena saa hallita 
pihapiiriä. Hyvällä maulla ja 
sijoituksen pohdinnalla sopiva 
paikka pihapiiristä tai välittö-
mästä läheisyydestä varmasti 
löytyy. Kauniisti toteutettuna 
ja maisemoinnin jälkeen maa-
kellari on kaunis katseltava.
Parhaiten kellari toimii, kun 
se on rakennettu osittain tai 
kokonaan maan alle.

Maakellarin koko
Maakellarin kokoon vaikuttaa 

se, mitä siellä tullaan säilyt-
tämään. Tähän taas vaikut-
taa perheen koko, tuotteiden 
hankintatapa ja käyttö, säilö-
mistottumukset sekä perheen 
muut kylmäsäilytystilat.
Eniten kellarista on hyötyä 
perheelle, joka viljelee itse 
perunansa ja juurikkaansa ja 
jossa tehdään sekä käytetään 
runsaasti mehuja ja hilloja. 
Myös perhe, joka ostaa syk-
syllä edullisesti koko vuoden 
tarpeen kerralla, saa tuotteet 
parhaiten säilymään maakel-
larissa laadukkaina.

Kellarin hoito
Maakellarin kosteutta ja läm-
pötilaa tulee seurata. Paras 
lämpötila kellarissa on n. +4 
astetta. Paras suhteellinen kos-
teus siellä on 75 %- 95 %:n vä-
lillä. Kellariin kannattaa laittaa 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
panostaa järjestöjen tuke-
miseen tekemällä järjes-
tövierailuja. Ne on tarkoi-
tettu ensisijaisesti kunta-
tasolla toimiville Maa- ja 
kotitalousseuroille tms. 
yhdistyksille. Toivomus 
on, että sekä miesten että 
naisten yhdistykset ja osas-
tot kokoontuisivat samalla 
kertaa. Järjestövierailun 

Maakellarin uusi tuleminen
Pieni hiilijalanjälki. Maakellari on sijoitus tulevaisuuteen edullisuutensa ja ekologisuutensa ansiosta.

TIESITKÖ?

Maakellari on:
• ekologinen
• pieni hiilijalanjäljeltään
• edullinen käyttää
• sijoitus tulevaisuuteen ( kestävä )
• hyvä kasvisten ja säilykkeiden säilytyspaikka
• hyvä kylmäsäilytystilojen täydentäjä ja –vähentäjä

Potkua järjestötoimintaan: Tilaa järjestövierailu

Dippaa. Leipä kuin leipä sopii tuoreena sekä kuivana illanistu-
jaisten dippilautaselle. Kuva/Leipätiedotus.

toteuttaa Terhi Välisalo, joka 
toimii Etelä-Pohjanmaan Maa- 
ja kotitalousnaisten toimin-
nanjohtajana. Järjestövierailun 
saamiseksi seuran on oltava 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n 
jäsen ja jäsenmaksun on oltava 
hoidettuna.

Järjestövierailu menee näin:
- Ottakaa yhteyttä Terhi Väli-
saloon sopiaksenne ajasta ja 

paikasta.
- Miettikää toimintanne kehit-
tämisen paikkoja ja mahdolli-
sia ongelmia.

Illan esimerkkisisältö:
- Kuulumiset ProAgriasta ja 
Maa- ja kotitalousnaisista.
- Kuulumiset kunta- ja kyläta-
son seurojen sekä naisten osas-
tojen toiminnasta.
- Tarvittaessa kehittämis-

lämpö -ja kosteusmittari, jotta 
sen olosuhteita pystyy tark-
kailemaan.  Kellarin seinien 
kalkitus kannattaa tehdä muu-
taman vuoden välein. Kalkki 
desinfioi ja tekee kellarista 
valoisamman.

Maakellari kannattaa puh-
distaa ennen sadonkorjuuta. 
Aluksi kellari tyhjennetään. 
Viedään pois pilaantuneet 

toimien miettimistä yhdessä.
- Toiveita ProAgria Etelä-
Pohjanmaalle järjestötuen 
kehittämiseksi.
- Vierailu kestää noin kaksi 
tuntia.

Järjestövierailusta peritään ki-
lometrikorvaukset Seinäjoelta 
tapaamispaikalle ja takaisin, 
kuitenkin korkeintaan 50 eu-
roa. Muuten tapaaminen on 

järjestölle ilmaista.

Ottakaa yhteyttä, niin sovi-
taan vierailusta!

Terhi Välisalo
Maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnanjohtaja
0400  463 129
terhi.valisalo@proagria.fi
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EDUSTAJISTO YHTEYSTIEDOT

- Toimitusjohtaja Antti Siljamäki  ...................................................................... 0400 365 997
- Tiedottaja Tiina Kolunsarka  ........................................................................... 0400 159 118
- Hankepäällikkö , Maito-, SikaNauta- ja Vilja 5000-hankkeet Marita Öhage  ... 040 581 0772
- Hankesihteeri Elina Iivari  ............................................................................... 0400 872 528
- Ilmoittautumiset ja tuotetilaukset  .................................................................. 040 706 3386

Pro Agria Kasvi, Sika- ja Siipikarjatilat
- Palvelupäällikkö Henri Honkala  ..................................................................... 040 827 7100

Viljatilat
- Kasvintuotantoasiantuntija Väinö Jantunen  .................................................... 0400 166 202
- Kasvintuotantoagrologi Jouni Leppä  .............................................................. 0400 361 250
- Kasvintuotantoagrologi luomutilat, Jari Luokkakallio  ..................................... 0400 297 235
- Kasvintuotantoagrologi Jari Mäkinen  ............................................................. 050 510 2795
- Kasvintuotantoagrologi Pekka Tuomisto ........................................................ 0400 891 889
- Kasvintuotantoagrologi Katariina Vihlman  ..................................................... 040 582 6775

Sika- ja siipikarjatilat
- Talousagrologi Marjo Latva-Kyyny  ................................................................. 040 584 7559
- Talousagrologi Mika Mäenpää  ....................................................................... 040 528 7922
- Kasvintuotantoagrologi Juha Mäkelä .............................................................. 0400 267 535
- Kotieläinneuvoja Juha Peltokangas  ................................................................. 0400 264 448
- Kasvintuotantoagrologi Marja-Leena Perälä  ................................................... 0400 166 200
- Kotieläinagronomi Maija Yliaho ...................................................................... 040 529 0832

Perunatilat
- Kasvintuotantoagrologi Markus Luoma .......................................................... 0400 180 071
- Kasvintuotantoagrologi Anna-Kaisa Jaakkola  ................................................. 040 525 0375
- Kasvintuotantoasiantuntija Seppo Saari  ......................................................... 0400 350 425

Pro Agria Maito-, Lihanauta- ja Lammastilat
- Palvelupäällikkö, toim.joht.sij. Arja Talvilahti .................................................. 0400 168 489

Lihanauta- ja Lammastilat
- Talousagrologi Marjut Viitasalo ...................................................................... 040 353 0227
- Kotieläinagrologi lammastilat, Milla Alanco .................................................... 040 706 0558
- Kotieläinagrologi lammas- ja vuohihanke Elina Vainio ..................................... 040 199 0143
- Kotieläinagrologi Vuokko Kraatari .................................................................. 040 169 6557 
- Kotieläinagrologi lihanautatilat, Ulpu Tanner .................................................. 040 184 8166

Maakunnallinen maito
- Kotieläinasiantuntija luomutilat, Ulla-Maija Leskinen  ..................................... 040 504 5591
- Kotieläinasiantuntija Johanna Mäntyharju  ...................................................... 040 512 1901
- Kotieläinagrologi Sari Perälä  .........................................................................  040 353 6634
- Talousasiantuntija Erkki Riihikangas ............................................................... 0400 160 041
- Kotieläinagrologi Tiina Soisalo  ....................................................................... 040 502 5590
- Kasvintuotantoagrologi Sari Vallinhovi ........................................................... 0400 764 217
- Terveydenhuoltoeläinlääkäri Mervi Yli-Hynnilä  ............................................... 040 840 1828

Itäinen maito (Järviseutu, Kuusiokunnat)
- Kotieläinagrologi Merja Ilomäki  ..................................................................... 040 702 3922
- Kotieläinagrologi Marika Kellokoski  ............................................................... 0400 835 842
- Kotieläinagrologi Hannu Kivisaari  .................................................................. 0400 798 580
- Kasvintuotantoagrologi Janne Niemi  .............................................................. 0400 422 765
- Kotieläinagrologi Hannu Putula  ..................................................................... 040 510 5965
- Kotieläinagrologi Saila Tuomi  ........................................................................ 0400 497 516

Eteläinen maito (Suupohja, Jalasjärvi, Kurikka, Ilmajoki)
- Kasvintuotantoagrologi Arja Kananoja  .......................................................... 040 507 0475
- Maitotilaneuvoja Marketta Kivistö  ................................................................. 0400 163 318
- Kotieläinagrologi Arja Kujala .......................................................................... 040 759 8618
- Kotieläinagrologi Kirsi Mattila-Löppönen  ........................................................ 040594 5745
- Maitotilaneuvoja Kerttu Reuhkala ................................................................... 040 513 3564
- Kotieläinagrologi Marja-Leena Saarenpää ....................................................... 040 540 4777
- Kotieläinagrologi Alli Tanner  .......................................................................... 0400 184 146
- Kotieläinagrologi Auli Yli-Rahnasto  ................................................................ 040 526 2467

Pohjoinen maito (Kauhava, Kyrönmaa, Lapua, Seinäjoki)
- Kotieläinagrologi Seija Autio  .......................................................................... 0400 720 956
- Maitotilaneuvoja Marianne Minni ................................................................... 040 528 4582
- Kotieläinagrologi Teija Onkamo  ..................................................................... 040 481 3818
- Kotieläinagrologi Sami Sillanpää  .................................................................... 040 521 2930

Pro Agria Rakennus-, Salaoja -ja Mittauspalvelut
- Palvelupäällikkö Timo Korpela ........................................................................ 040 596 4032
- Rakennusinsinööri Minna Peltola  ................................................................... 040 509 9928
- Rakennusinsinööri Markku Suomela  .............................................................. 040 524 5913
- Rakennusmestari Erkki Yli-Kohtamäki  ........................................................... 0400 364 230
- Rakennusinsinööri Elina Tiinanen, Keski-Pohjanmaa  ...................................... 040 560 9038
- Salaojateknikko Rakennusmestari Juha Laakso ............................................... 040 526 4930
- Salaojateknikko Erkki Orrenmaa  ................................................................... 0400 367 127
- Salaojateknikko Heimo Pirttimäki ................................................................... 0400 367 212
- Salaojateknikko Markku Keltto ....................................................................... 040 730 9820
- Agrologi Harri Niemelä ................................................................................... 040 544 4510

Pro Agria Spv-, Tili- ja Yrityspalvelut
- Palvelupäällikkö Timo Pajula  ......................................................................... 040 503 2650
- SPV-asiantuntija Unto Kangas ........................................................................ 040 766 7598
- Talousagronomi Samuli Lampinen .................................................................. 040 526 0147
- Talousagrologi Sanna Höykinpuro (Tilipalvelut)  ............................................. 040 554 2669
- Talousagrologi Seija Yli-Hukkala  ..................................................................... 040580 2258
- Yritysasiantuntija Kari Kallioniemi ................................................................... 0400 267 384

Maa- ja kotitalousnaiset
- Toiminnanjohtaja Terhi Välisalo  ..................................................................... 0400 463 129
- Kotitalous- ja yritysneuvoja Asta Asunmaa ..................................................... 040 592 9226
- Kotitalous- ja yritysneuvoja Anna-Liisa Saari ................................................... 0400 993 226
- Maisemasuunnittelija Riikka Asunmaa  ........................................................... 040 534 9337

TRAHTEERI
Elinkeinotalon Lounas- ja tilausravintola (www.trahteeri.net)  .........................   (06) 4163 491   
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Vuodenvaihteen jälkeen alkaa olla taas tilinpäätösasioi-
den miettimisen aika. Verolomakkeiden viimeinen jättö-
päivä maatalousyrittäjällä on tänä vuonna 1. maaliskuuta 
2010. Kyseinen päivä on myös arvonlisäveron viimeinen 
maksupäivä.

Huomioi alla olevat ennen lopullisen 
tilinpäätöksen tekemistä:
- Rehujen ja elintarvikkeiden alv. muuttui 1.10.2009 alkaen 
17 %:sta 12 %:in. Alv-prosentin määrittää se, koska tava-
ra on toimitettu. Maksuajankohdalla/laskun tekoajankoh-
dalla ei ole merkitystä. Tarkista varsinkin tilojen väliset 
viljakaupat.
- Tee riittävä selvitys kuitittomista kuluista verovuodelta. 
Tällaisia selvityksiä ovat muun muassa ajopäiväkirja sekä 
erilaiset omat muistiinpanot esimerkiksi päivärahoista tai 
ostoelintarvikkeista.
- Mieti kulujen jako niissä menoissa, jotka kuuluvat osittain 
maatalouteen ja osittain yksityistalouteen. Näitä kuluja ovat 
tavallisimmin sähkö-, vesi- ja jätekulut.
- Tasausvarauksilla ja menovarauksilla voidaan siirtää tuloja 
investointivuosia varten tai tasata tulosta huonojen ja hyvien 
vuosien välillä. Mieti tilan investointitarpeita lähivuosina ja 
ota suunnitelmat huomioon tilinpäätöstä laadittaessa.
- Maataloustulon jako ansio- ja pääomatuloksi pitää miettiä 
tarkkaan, jotta saadaan verotuksen kannalta järkevä tulos. 
Jos nettovarallisuus on viljelijällä negatiivinen, tämän asian 
miettimiseen ei tarvitse käyttää aikaa.
- Muista maa- ja metsätalouden verolomakkeiden lisäksi 
täyttää muut tarvittavat lomakkeet verottajalle. Näitä ovat 
muun muassa valmisteveron palautuslomake, vuokratulo-
jen ilmoituslomake, kotitalousvähennyslomake sekä vuosi-
ilmoitus työntekijöistä.
- Jos haluat tarkan tiedon jäännösveron/veronpalautuksen 
määrästä, huomioon pitää ottaa kaikki henkilön saamat 
tulot. Maatalouden tulo verotetaan (ainakin osittain) an-
siotulona, joten progressio verotuksessa kovenee, jos maa-
taloustulon lisäksi on muitakin ansiotuloja. Verokirjanpito 
tekemättä? Ota yhteys mahdollisimman pian!

ProAgria Tilipalvelut, Sanna Höykinpuro, sanna.hoykinpu-
ro@proagria.fi, 040 554 2669

Vaalilautakunta
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

P roAgria Etelä-
Pohjanmaa ry 
kiittää kaikkia 
jäseniään aktii-
visesta äänestyk-

sestä edustajiston vaaleissa. 

Valmistaudu:
Tilinpäätösaika lähenee!

Uusi edustajisto aloittaa työnsä
Äänestysprosentti vaaleissa 
nousi 56 prosenttiin, joka on 
todella hyvä tulos postiäänes-
tyksenä toteutetuissa vaaleissa. 
Korkeasta äänestysprosentista 
haluamme kiittää lämpimästi 
äänestäjiä, ehdokkaita ja eh-
dokaslistojen asiamiehiä. Uu-
si edustajisto aloittaa työnsä 

alkuvuodesta ja sen toimikau-
si kestää vuoteen 2013.

Edustajiston vaalien 
arvonnan voittajat 
ovat: 
Raili Kiikka, Ilmajoki; Päi-
vi Istolahti, Ylistaro; Terttu 
Ranta-Valkama, Myrkky; Ahti 

Onnea matkaan! ProAgria Etelä-Pohjanmaan uusi edustajisto on valittu. Kuvassa vanha edustajisto toivottaa onnea matkaan kaikille valituille edustajille.

Yli-Rahnasto, Koskenkorva; 
Matti Ranta-Aho, Evijärvi; 
Riitta Ojaniemi, Kalakoski; 
Olli Hauta-Aho, Töysä. Onnea 
voittajille!

Valitut    Varalla
 
Kauhava   
Hakomäki Juha, Kauhava  Sippola Jarkko, Kauhava
Hautamäki Jarmo, Kauhava Sippola Anssi, Kauhava
Knuuttila Tuula, Kauhava  Hippi Visa, Seinäjoki
Lilja Rami, Kauhava  Lehtimäki Eija, Kauhava
Näsi Raimo, Kauhava  Penttala Marjo, Kauhava
Paavola Pekka, Kauhava  Sjöblom Marjo, Kauhava
 
Seinäjoki   
Erkkilä Timo, Lapua  Hirvelä Sari, Lapua
Huttunen Petri, Jalasjärvi  Alajoki Jarmo, Jalasjärvi
Kytölä Kai, Jalasjärvi  Koivisto Heikki, Jalasjärvi
Muilu Anssi, Lapua  Myllykoski Minna, Lapua
Mäki-Latvala Leena, Ilmajoki Ojala Anne, Ilmajoki
Nikkola Juha, Ilmajoki  Jouppila Anne-Marie, Ilmajoki
Noppa Maarit, Ilmajoki  Yli-Karjanmaa Kyösti, Ilmajoki
Pärnänen Satu, Seinäjoki  Hantula Outi, Seinäjoki
Rajala Seppo, Seinäjoki  Heikkilä Esa, Seinäjoki
Rajamäki Hannu, Seinäjoki Latvala Vesa K., Seinäjoki
Ristiluoma Leena , Kurikka Metsäranta Juha, Kurikka
Sihto Olli, Ilmajoki  Haapala Jussi, Ilmajoki
Ulvinen Ilpo, Lapua  Yli-Koski Aira, Lapua

Valitut     Varalla 

Vuorela Liisa, Jalasjärvi   Hakala Heli, Kurikka
Yli-Hannuksela Lauri, Ilmajoki  Heikkilä Marko, Ilmajoki
Ylinen Hannu, Seinäjoki   Kitinoja Alpo, Seinäjoki
  
Suupohja   
Haapakangas Markku, Kauhajoki  Keski-Vakkuri Timo, Kauhajoki
Junttila Jukka, Isojoki   Viitikko Erkki, Karijoki
Koski Sauli, Teuva   Ojanperä Marja-Leena, Teuva
Niemi-Aro Tuula, Kauhajoki  Koskela Päivi, Kauhajoki
Pitkäranta Ulriikka, Isojoki  Luoma Seppo, Karijoki
Rintakomsi Matti, Teuva   Kaleva Seppo, Teuva
Väljä Marko, Kauhajoki   Koivumäki Marja-Leena, Kauhajoki
  
Kyrönmaa   
Hyppönen Päivi, Isokyrö   Hakala Anne, Vähäkyrö
Kuusisto Mika, Laihia   Viianen Pasi, Laihia
Lehtimäki Ari, Vähäkyrö   Kurjenluoma Juhani, Kauhajoki
 
Järvialue   
Hurmerinta Timo, Vimpeli  Korpela Terho, Soini
Järvinen Sami, Alavus   Teikari Arja, Kuortane
Leikkari Pasi, Alajärvi   Levijoki Kalervo, Alajärvi

ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajisto 2010 – 2013
Valitut    Varalla 

Sillanpää Markku J., Alajärvi Mäyry Esa, Kuortane
Sironen Matti J., Evijärvi  Ahopelto Kimmo, Lappajärvi
Suojaranta Juhani, Ähtäri  Kankaanpää Juha, Ähtäri
Vinkanharju Esa, Lappajärvi Kantola Juha, Soini
Vuoriluoma Ari, Alavus  Vasikkaniemi Tanja, Ähtäri
  
Toimihenkilöt   
Asunmaa  Asta, Alavus  Jaakkola Anna-Kaisa, Isojoki
Soisalo Tiina, Ilmajoki  Lampinen Samuli, Alavus

Tervetuloa SARKA-messuille 5.-6.2. Seinäjoki 
Areenaan!

ProAgrian osastolla A7

voit tutustua investoivan tilan tiimiin ja koulutustarjontaam-
me. Samalla voit päivittää asiakastietosi ajan tasalle.
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TAULUKOT TAULUKOT

                            

EU:n
uuhi-

palkkio

1) 
Emo-

lehmien 
tuotanto-
palkkio

2) UUSI!  
6-22kk 
sonnien 

tuki €/vuosi 
(summa 
arvio)

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 eläin eläinyks. 
Sonni noin 120 422 430 243 258 emolehmä, emoleh-

mähieho yli 2 v
1

Emolehmä/ -hieho 113 300 300 300 300 emolehmähieho 8 kk 
- alle 24 kk

0,6

Lehmä sonnit 2 v ja yli 1
Teurashieho 269 sonnit 6 kk-alle 2 v 0,6
Hieho maid.tuotant. Uuhet 0,15
Vasikka Maitovuohet (kutut) 0,48
Uuhi 5) 14 390 398 59 60 Karjut 0,7
Kuttu  6) 317 325 152 156 Emakot 0,7
Siitostammat (myös ponitammat)  8) 225 225 225 225 Kanat 0,013
Suomenhevonen (pl. siitostammat)  8) 225 225 191 191 Broilerit 0,0053
Muut 1-3 v.muut  hevoset ja ponit 8) 225 225 135 135 broileriemot 0,025

Hanhi-, ankka- ja 
kalkkunaemot 

0,026

C1 C2 Sorsa- ja fasaaniemot 0,013
Maito 7,9 8,6 senttiä/kg Hevoset yli 6kk

(sisältää v. 2011 maksettavan ns. jälkitilin 0.3 senttiä/kg ) - siitostammat 
(myös ponitammat)

1

- suomenhevoset 0,85

- muut 1-3 v 0,6
Sika-siipikarjatuki C1 C2
Viitemääräyksiköt 1-146 261
yli 146 menevät yksiköt 205
Viitemääyksiköt 1-170 198
yli 170 menevät yksiköt 170

1) Tilatuen emolehmien tuotantopalkkio euroa/eläin, lukumäärä lasketaan eläinrekisteristä ruokintapäivien perusteella, mukaan otetaan max 40 % 
hiehoja. Tuki max 200 euroa, taulukossa v. 2009 tuki 2) Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille, Tuki vaatii vielä komission hyväksyn-
nän. Tuen määrää ei ole vielä päätetty. 3) sonnien osalta luku 6-23 kk ikäistä eläintä kohden.  4) hiehon teuraspaino yli 170 kg.  5) Täyden pohj. tuen 
edellytys uuhille että tilalla v. 2009 syntyneiden karitsoiden lukumäärä on vähintään yhtäsuuri kuin tukea haettujen uuhien määrä. 6 ) Kutuilla oltava 
maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on pidettävä kirjanpitoa päivittäin. 8)Hevoset pääsääntöisesti rekisteröityjä,  100 
päivän pitoaika, alkaa 1.5. Tukea korkeintaan 5,0 ey suuremmalle hevosmäärälle kuin v. 2009.

Yksi eläinyksikkö=
223 teurastettua kalkkunaa
325 teurastettua hanhea
585 teurastettua ankkaa
1375 teurastettua tarhattua sorsaa ja fasaania
13 teurastettua lihasikaa

       

Kotieläintuet v. 2010 C1-C2 alueella  Etelä-Pohjanmaan TE-keskus/Veikko Tuominen 12.1.2010

Kotieläintuet v.2010

Siat/siipikarja    

Viitemäärä perustuu pääsääntöisesti vuoden 2007 kansallisen tuen sika/sii-
pikarjan eläinyksiköihin, jotka on kerrottu v. 2007 tukiyksikkökertoimella 
ja eläinlajikohtaisella muuntokertoimella. Viitemääräpäätökset tulevat al-
kuvuodesta 2010. Tuen saamisen ehtona on, että tila täyttää tänä vuonna 
lfa:n lisäosan kotieläintilan edellytykset eli vuoden 2009 kansallisen tuen 
eläinyksöitä on suhteessa v. 2010 lfa-pinta-alaan vähintään 0,4ey/ha tai väh. 

0,2 ey ja samalla väh. 10 ey ja että kotieläintuotanto on jatkunut v. 2010. Ko-
tieläintilan edellytykset voi täyttää muillakin kansallisen tuen eläimillä kuin 
sika/siipikarjalla. Tuotannosta irrotetun tuen saaminen ei  siis edellytä sika/
siipikarjatuotantoa.

Vilja-, nurmi- ja öljykasvit            Etelä-Pohjanmaan TE-keskus/Veikko Tuominen 12.1.2010

Huom!  Tilatuki maksetaan 
täysimääräisenä 5000 euroon 
asti. Yli 5000 eurosta 
leikataan 8 %. 

18)
Mallas- 
ja rehu-
ohra,
kaura

4)
ruis kevät-

ruis
kevät-
vehnä

4)
syysveh-

nä

4)
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) 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
valkuaiskasvipalkkio   6) 55 55
LAF-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LAF-tuki, kotieläintila 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
Pohjoinen tuki 10) 150 150 47 47 100 100 100 100 100
Tilatuen tuotantopalkkio 12) 35 35 35 35 35 35 35
yht., kasvitilan sitoumus 11) 541 726 691 588 623 676 676 541 731 731 541 541 541 676 195
yht., kotieläintilan sit.  11) 650 835 800 697 732 785 785 650 840 840 650 650 650 750 195
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
C2 -alue euroa/ha
Tilatuki (tasatuki)  1) 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
valk.k. palkkio/energ.k.tuki 6) 55 55
LAF-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LAF-tuki, kotieläintila 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
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 10) 150 150 47 47 47 47 47 47 47
Yleinen hehtaarituki 10) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Tilatuen tuotantopalkkio 12) 35 35 35 35 35 35 35
yht., kasvitilan sitoumus 11) 546 731 696 593 628 628 628 546 683 683 546 546 546 628 152
yht., kotieläintilan sit.  11) 655 840 805 702 737 737 737 655 792 792 655 655 655 702 152
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

     

Pinta-alatukitaulukoiden viitteet

1) Taulukossa tilatuen tasaosa. Tilakohtaisesti tilatukea korottavat mahdolliset 
lisäosat     2) Perustoimenpide + 1 tai 2 lisätoimenpidettä, kasvitila 93+23+11,  
kotieläintila 107+23+27, 1 ryhmän puutarhakasveilla 450+ 90, 2 ryhmän 438 
+ 256, siemenmausteilla 181+144    3) Luonnonhoitopellon ympäristötukea 
enintään 15 % p-alasta. Luonnonhoitopellot kuuluvat hoidettuun viljelemät-
tömään pelto-alaan. Siten lfa-tukea vain vastaavalle alalle kuin on viljeltyä 
peltoa.  4) Eivät täytä ympäristötuen talviaikainen kasvipeitteisyys-lisätoi-
menpidettä   5) Hoidetun viljelemättömän pellon eri käyttömuotoja. LFA-tuki 
maksetaan vastaavalle alalle hoidettua viljelemätöntä peltoa kuin on viljeltyä 
peltoa, maksimi siis  50 %, jos toinen puoli viljeltyä   6) Valkuaiskasvipalk-
kiota maksetaan vielä tänä vuonna. Valkuaiskasvipalkkio edellyttää korjuuta 
vasta maitotuleentumisen jälkeen   7) Viherlannoitusnurmen siemenseokses-
sa oltava väh. 20% typensitojakasveja. Sama lohko korkeintaan 2 v peräkkäin. 
Max. ala 50 % pinta-alasta   8) Tärkkelysperunan cap-tasausmaksu on 66 eu-
roa/tonni ekvivalenttitärkkelystä eli n. 360 euroa/ha 32 000kg:n ha-sadolla ja 
17 %:n tärkkelyspitoisuudella    9) Kuitupellavan/-hampun EU-jalostustukea 
maksetaan vielä 2010 ja 2011 , tuki 100 e/kuitutonni. Tuen hakee jalostaja    
10) Kansallisten tukien tukitaso voi muuttua jos viljelyalat kasvavat.    11) 
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C 1 -alue euroa/ha
Tilatuki 1) 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
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 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisätoimenp. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300 300
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisätoimenp. 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300 300
Pohjoinen tuki 10) 133 450 348
Kansallinen perunatuki 14) 392 287 287
yht., kasvitilan sitoumus 11) 541 933 828 1034 828 991 739 1302 1108 584 714 714 414 414 414 195
yht., kotieläintilan sit.  11) 650 1042 937 1143 937 1100 818 1381 1187 663 793 793 493 493 493 195
Mahd. nuoren viljan tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36
C2 -alue euroa/ha
Tilatuki 1) 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
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 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisätoimenp. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300 300
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisätoimenp. 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300 300
Pohjoinen tuki 10) 133 450 348
Kansallinen perunatuot. tuki 14) 392 287 287
Yleinen hehtaarituki 33 33 33 33 33 33 33 33 33
yht., kasvitilan sitoumus 11) 546 938 833 1039 833 996 744 1307 1113 556 686 686 386 386 386 152
yht., kotieläintilan sit. 11) 655 1047 942 1148 942 1072 823 1386 1192 635 765 765 465 465 465 152
Mahd. nuoren viljan tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Puutarhakasvit, peruna, sokerijuurikas sekä luonnonhoitopellot ja kesannot  Etelä-Pohjanmaan TE-keskus/Veikko Tuominen 12.1.2010

Pinta-alatuet v.2010 Taulukon oletuksena, että tila on sekä ympäristötuessa että LFA-tuessa joko 
kasvitila tai kotieläintila. Taulukossa lfa-tuki sisältää kansallisen lisäosan, 
oletuksena v. 2009 tukitaso   12)Muille cap-kasveille kuin kevätviljoille. Max 
50 euroa/ha, taulukossa arvioitu alan kasvavan ja siten tuen pienenevän.      
Edellytys että ko. kasveja yht. väh. 10 % pinta-alasta, maksetaan yksittäiselle 
kasville  50% asti pinta-alasta.    13) taulukossa sokerijuurikkaan kansallinen 
tuki 350 euroa+ pohjoinen tuki 100 euroa   14) Kansallinen perunatuki 118 
euro/ha korkeampi aloille, joista viljelysopimus. Taulukon summat vuoden 
2009 mukaan.    15) Energiakasvitukea ei enää ole. Kun ruokohelpisato kor-
jataan, se saa lfa/ymp-tuen ja mahdolliset kansalliset tuet. Ruokohelven voi 
ilmoittaa myös viherkesantona/lhp-nurmena    16) Siemenmausteet ovat oma 
ympäristötukiryhmänsä. Taulukossa perustuki 181+  puutarhalisätoimenpide 
144 euroa/ha.    17) Kasvimaan tilatuessa ei enää 30 aarin maksimirajoitetta     
18)  Mallasohralle ei enää makseta kansallista tukea    19) Pysyvä laidun saa 
tilatuen. Jos pysyvä laidun peltoa ja lfa/ymp-sitoumuksessa, saa myös lfa/
ympin. Pysyvä laidun pidettävä avonaisena.   20)Viljan/valk.kasvin seoskas-
vusto, jossa valkuaiskasvin siementä yli 50 % siemenseoksen painosta, saa 
valkuaiskasvipalkkion, pohjoisen tuen ja tilatuen tuotantopalkkion. 

Tukimuutoksia v. 2010
1. Mallasohran tuki on tänä vuonna 0 euroa 2. Energiakasvitukea ei enää voi 
hakea 3. Raskaiden nautojen teuraspalkkiota ei enää makseta tänä vuonna 
4. Sonnipalkkiota ei enää voi hakea 5. Sonneille (6-22kk) uusi eläinyksikkö-
tuki vuoden alusta, haku tukihaun yhteydessä huhtikuussa 6. Uuhien poh-
joinen tuki sidottu karitsatuotantoon, tukea maksetaan v. 2010 maksimis-
saan yhtä monelle uuhelle kuin mitä oli karitsamäärä v. 2009  7. kansallisten 

kotieläintukien ennakon haku maaliskuussa, ennakko 60 % paitsi teurashiehoil-
la 75 % 8. tuotannosta irrotetun sika/siipikarjan tuen haku ja rakennemuutoskor-
vauksen haku 30.4. mennessä tukihaun yhteydessä 9. Lohkojen hallinnan muu-
tokset tehdään peruslohkolomakkeella 102A, peruslohkojen muutoslomakkeella 
102C ilmoitetaan lohkojen jakamiset ja yhdistämiset entiseen tapaan.

To 18.3. Kuortane, Urheiluopisto, os. Opistotie 1, urheiluhotellin kokoustilat.
Pe 19.3. Kauhajoki,  kaupungintalon valtuustosali, os. Hallintoaukio  Pe 26.3. 

Seinäjoki, AMK, terveysalan yksikön auditorio A,  os. Koskenalantie 17. 
Ilmoittautumiset Kauhajoelle ja Kuortaneelle 15.3. ja Seinäjoelle 22.3. 
mennessä  E-P:n ELY- keskuksen maaseutu ja energiayksikköön Arja Veik-
kolaiselle, p.0404881467, sähköposti arja.veikkolainen@ely-keskus.fi

Kevään 2010 viljelijätukikoulutukset EU-avustajille ja -täyttäjille
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5.-6.2.2010 Seinäjoki Areena

Tervetuloa tutustumaan monipuolisiin
maatilarakentamisen mahdollisuuksiin
osastollemme B9

Kotimainen navetta- ja sikala-
rakentamisen ammattilainen
jo vuodesta 1966

Liemiruokinta

Kalusteet

Ilmastointi ja valaistus

Lypsy

Rakennukset Seosruokinta

Markkinoiden 
parhaat edut 
maatilayrittäjälle!

Tapiolan Omaetu ja MTK-jäsenetu yhdessä tarjoavat 
sinulle jopa muhkean 17 % + 10 %:n alennuksen 
keskeisten vahinkovakuutusten maksuista. Lisäksi 
saat tuntuvia etuja myös Tapiola Pankista. Käy 
katsomassa laskuesimerkkiä: tapiola.fi/mmedut
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