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telä-Pohjanmaalla asuu vain neljä prosenttia suomalai-
sista. Täällä viljellään 12 % Suomen viljasta ja neljännes 
perunasta. Maan lypsylehmistä 12 % ammuu täkäläisissä 
navetoissa. Täällä tuotetaan yli kolmannes suomalaises-

ta broilerinlihasta ja reilu kuudennes sianlihasta. Jos maakun-
nan rajat laitettaisiin kiinni, niin silloinhan kaikki täällä tuotettu 
ruoka pitäisi syödä itse? Päiväannoksilla kyllä pärjäisi. Jokainen 
eteläpohjalainen voisi syödä päivittäin esimerkiksi lähes 2,5 kiloa 
oman maakunnan perunaa ja 3,6 litraa maitoa. Lihastakaan ei 
olisi puutetta!

Joskus oma ja tuttu on niin lähellä, ettei sitä enää arjessa huomaa 
pitää mitenkään erityisenä ylpeyden aiheena. Siksi järjestimme 
vuosi sitten tammikuussa Opinlakeus-messuille Ravintoketjun 
huipulla -osaston ison yhteistyökumppanijoukon kanssa. Tavoit-
teenamme oli näyttää eteläpohjalaisille nuorille, kuinka merkittä-
västä ja maakunnalle tärkeästä kokonaisuudesta maatalous- ja 
elintarvikeklusterissa on 
kyse. Kysyimme nuorilta 
mielipiteitä hyvästä ruoas-
ta. Kommentteja antoi 212 
vastaajaa. Heistä suurin 
osa oli alle 20-vuotiaita.  

Hyvässä ruuassa nuoret 
kertoivat arvostavansa 
kotimaisuutta ja sitä, et-
tä alkuperä on tiedossa.  
Terveellisyys on valttia. Tuoreus, laatu, luonnonmukaisuus ja hy-
vä maku ovat arvostettavia ominaisuuksia. Täyttävyys ja huokeus 
ovat nuorten mieleen. Lisäaineettomuus, ympäristöystävällisyys 
ja eettisyys saivat myös mainintoja. 

Nuoret lähettivät ruuan tuottajille ja jalostajille kannustavia ter-
veisiä, joissa neuvottiin jatkamaan samaan malliin ja kiiteltiin hy-
västä ruuasta. Toiveitakin esitettiin. Ruuassa saisi olla vähemmän 
rasvaa, suolaa, sokeria ja hiilihydraatteja. Pakkausmateriaalia 
saisi olla vähemmän. Eläintenkin hyvinvoinnista kannettiin huol-
ta, yksi vastaaja kielsi kiusaamasta lehmiä.

Tämän otoksen perusteella ainakin nuoret eteläpohjalaiset anta-
vat arvoa kotimaiselle ruualle ja sen tuottajille. Toivottavasti me 
aikuiset ymmärrämme tehdä samoin. 

Lehden julkaisija
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
puh. 06 416 3111
fax 06 416 3448
www.proagria.fi/ep

Päätoimittaja
Toimitusjohtaja Antti Siljamäki
puh. 06 416 3401, 0400 365 997
antti.siljamaki@proagria.fi
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Miia Lenkkeri, tiedottaja  
puh. 0400 159 118
miia.lenkkeri@proagria.fi

Ilmoitusmyyjä
Seppo Laitila
puh. 045 1134 994
mainosseppo@netikka.fi
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PÄÄKIRJOITUS  AJANKOHTAISTA   

Mielenkiintoisia aikoja

Ravintoketjun 
huipulla

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

lämme mielenkiintoisia aikoja maa- ja elintarviketaloudessa. Vil-
jan ja valkuaiskasvien hinnat ovat pompanneet lähes parin-kolmen 
vuoden takaisiin lukemiin. OECD ja USAn maatalousviranomaiset 
ennustavat hintojen pysyvän korkeana pitkään, koska tuotanto on 

maailmassa kulutusta vähäisempää. Venäjän viime kesän kuivuus on hyvä 
esimerkki siitä, kuinka veitsenterällä elintarvikehuollossa ollaan. Suomalai-
set perunat käyvät kaupaksi hyvään 
hintaan ja viljan hinnassa vaikutus oli 
maailmanlaajuinen.

Ollaanko nyt pysyvämmällä hin-
tojen nousutasolla kaikkien elintar-
vikkeiden kanssa. Venäjä on joka 
tapauksessa hyvä esimerkki tilanteen 
muuttumisesta. Vuonna 2008 Venäjä rupesi nostamaan rajatulleja, kun ra-
pautunutta oman maataloutta alettiin kehittää. Yhtä lailla EU:n ohjelmissa 
on tuotannon lisääminen. Lisävaikutuksen tuo energia, kun esim. lähes 40 
% USAn maissista menee etanolituotantoon.

Lihaan viljan hinnan nousua ei ole saatu siirrettyä. Ymmärrettävästi sian-
lihantuotanto onkin laskenut suuresti. Mutta kun aina laskukausi joskus 

päättyy, niin voi kysyä, kuka tuottaa silloin porsaat. Laajentamisen paikka?

Luomun kulutus kasvaa
Luomu on 70-luvulta ollut kiistelyn kohteena. Tällä hetkellä pelloista luo-
mun osuus on 5-6 %. Elintarvikkeiden kulutuksesta luomun osuus on vajaa 
prosentti. Suurinta se on kananmunilla; luomumunan osuus on lähes 10 
% kaikesta munan kulutuksesta, lihalla luku on vajaa prosentti. Nyt sekä 
kauppa että elintarvikejalostus uskovat, että käänne on selkeästi tapahtu-
masssa. Valio tarvitsisi välittömästi lisää luomumaitoa. Lihassa on mielen-
kiintoista nähdä lihatalojen satsaus luomuun.

Ilman luomurehua tuotanto ei onnistu. Keskeistä on tietenkin luomuval-
kuaisen tuotanto. Sitä tarvitaan lisää jo tänä vuonna.

Panosta nurmiin
Maito- ja lihanautatiloilla tuotannon talous perustuu nurmeen. Sen 
on monet tutkimukset osoittaneet. Hyvälaatuinen ja suuri sato an-
taa hyvän vasteen maidon- ja lihantuotannossa ja pienentää muita  
rehukustannuksia. Taikatemppuja ei tarvita. Tietoa on saatavilla.

 Pääkirjoitus, Antti Siljamäki Farmari Satakunnassa 
heinäkuun alussa

Pihvikarjamatka Englantiin – 
monen pihvirodun syntysijoille

PUHEENVUORO

PARI SANAA KANNESTASISÄLLYSLUETTELO

Eläinten hyvinvointiasiat 
ovat puhuttaneet koko tal-
ven ajan.  Kuvassa yksi sian 
hyvinvoinnin indikaattori, 
häntä kippurassa. Onnelli-
nen kippurahäntäinen sika 
toivottaa hyvää kylvökautta 
kaikille Itua-lehden lukijoille.  
 
Lue lisää s.6. 

Kolumni, Nina Harjunpää

E nsi kesänä 1-3.7. 2011 
Porin Kirjurinluoto 
Arenan täyttää Farmari 

– Suomen maatalousnäyttely. 

Näyttely rakentuu teemalla 
”Elämää ja kasvua maalla”. 
Näyttelyn valmistelut ovat 
täysillä käynnissä, ja paikko-
jen varaus on lähtenyt kiitet-
tävästi liikkeelle. Näyttelyyn 
odotetaan 500 näytteilleasetta-
jaa ja 70 000 näyttelyvierasta.

Nähtävää kaikille
Näyttelyssä esittäytyvät omilla 
osastoillaan mm. kotieläimet, 
koneet, energia, metsä, käden-
taito ja satakuntalainen maa-
seutu.  Ammattiasiaa on tar-
jolla useilla neuvonnallisilla 
osastoilla. Farmarissa on mm. 
valtakunnallinen lypsykar-
janäyttely, lampaankerinnän 
SM-kisa sekä Vuoden Maata-
louslomittaja 2011 –kilpailun 

loppukilpailu. Näyttelyyn on 
varattu erillinen alue maakun-
tatorille. Siinä satakuntalaiset 
toimijat esittelevät tuotteitaan 
ja palveluitaan. Maakuntato-
rin keskellä on tapahtuma-au-
kio, jossa järjestetään ohjelmaa 
koko näyttelyn ajan. Maakun-
tatorin toteuttamisesta vastaa 
Satakuntaliitto.

Monipuolinen 
konekenttä

Konekentällä on esillä koneita 
monipuolisesti peltoviljelyn 
koneista metsäkoneisiin ja 
energian tuotannon laittei-
siin. Kone- metsä- ja energia-
osasto muodostaa yhtenäisen 
alueen, jolle alaa on varattuna 
n. 5 hehtaaria. Alue sijoittuu 
henkilöautojen pysäköintialu-
etta lähinnä olevan portin 
läheisyyteen. Jo tämänhetkis-
ten aluevarausten perusteella 

L ähde mukaan tutustu-
maan englantilaiseen 
emolehmä- ja naudan-

lihantuotantoon alkukesän 
kynnyksellä.

SikaNauta- hanke järjestää 
matkan Beef Expo näytte-
lyyn toukokuun viimeisellä 

viikolla. Matkan aikana tutus-
tumme kolmeen tilakohteeseen 
ja keinosiemennysasemaan.

Matkan ajankohta 25.-28.5. 
Lähtö ja paluu Vaasaan. Mat- 
kan hinta Etelä-Pohjanmaan 
ELY:n alueen tuottajille 580 
euroa.  

Ilmoitautuminen  
11.4. mennessä.
Lisätietoja  
Marjut Viitasalo  
p. 040-353 0227  
tai www.proagria.fi/ep --> 
tapahtumat  

voidaan sanoa, että alueelle tu-
lee mielenkiintoista nähtävää 
alan ammattilaisille tai muu-
toin asiasta kiinnostuneille. 

Näyttelyyn on helppo 
tulla 

Näyttelyalueeksi on varattu 
Kirjurinluodosta 14 hehtaaria.  
Aivan näyttelyalueen vieres-
sä on 20 hehtaaria tilaa pysä-
köintiä varten, johon ajo on 
suoraan 8-tieltä. Keskikaupun-
gilta on helppo tulla alueelle 
kävellen tai polkupyörällä.
Farmari Suomen maatalous-
näyttely järjestetään kerran 
kesässä eri puolilla Suomea.
Tämänkertaisen näyttelyn 
päävastuullinen järjestä-
jä on ProAgria Satakunta.  
 
Näyttelystä löytyy lisätietoja  
www.farmari.net 
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Hyviä kylvö- ja tuotantopäätöksiä ! 

Nina Harjunpää on maaseutu-
peräinen kerrostaloasuja, joka 
työskentelee erikoissuunnittelijana 
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyh-
distyksessä.

”Ruuassa saisi olla 
vähemmän rasvaa, 
suolaa, sokeria ja 
hiilihydraatteja.”

E

 
”Kuka tuottaa 

porsaat nousun 
alkaessa ?”

ProAgria Satakunta
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AJANKOHTAISTAAJANKOHTAISTA  

Nanne Korpivaara
Kotieläinagrologi

V i ime keväänä 
startannut  kak-
sivuotinen Ete-
lä-Pohjanmaan 
hevosalan kou-

lutushanke on kerännyt kiitet-
tävän määrän tiedonjanoista 
hevosväkeä monipuolisiin 
koulutustilaisuuksiin.
 Koulutustarjottimen suun-
nittelussa on pyritty huomi-
oimaan kirjavan hevosalan 
erityyppiset  toimijat harrasta-
jista ammattilaisiin. 
— Kentältä saatu palaute on 
ollut kiitettävää, kertoo pro-
jektipäällikkö Arja Vekola .  
Hankkeelle on selvä kysyntä, 
sillä hevosten ja harrastajien 
määrä on jatkuvassa kasvussa 

Milla Alanco
Kotieläinasiantuntija, lammas

K urikan (Jurvan) Sarvi-
joelle on valmistumas-
sa ”Sarvijoki Areenak-

sikin” kutsuttu lampola. Aimo 
ja Heli Kaitamäen omistamalle 
tilalle sopii tämän mittavan 
laajennuksen jälkeen 360 uuh-
ta.  Kolmessa syvennyksessä 
oleviin karsinoihin voidaan 
ryhmitellä erilaisia lammas-
ryhmiä. Ruokinta-aita on teh-
ty sivukarsinoihin kaltevana, 
mikä estää pienien karitsoita 
menemistä  ruokintapöydälle. 
Ruokintapöytien päässä on 
liukuovet, joista pääsee käte-
västi ajamaan paalisilppurin 
tai apevaunun kanssa. Reuna-
karsinoihin on helppo tehdä 
karitsointiyksiöitä, koska nii-
den ruokinta voidaan tehdä 
kapeammalle sivuruokinta-
pöydälle.  Vanhojakin tiloja 
hyödynnetään,  kylmimpinä 

Olavi Kuja-Lipasti
Talousagronomi

Kesällä kouluikäiset nuoret 
tekevät monenlaisia töitä ko-
titiloillaan. Nuoret tarvitsevat 
niin ikään rahaa omiin harras-
tuksiinsa. Niinpä kotitilalla 
työskentelystä on mielekästä 
maksaa ihan oikeata palkkaa.

Maatilalla voidaan maksaa 
omalle lapselle palkkaa ja vä-
hentää se maatalouden vero-
tuksessa. Lapselle tulo voi olla 
jopa kokonaan verovapaata.

Omalle lapselle maksetun 
palkan voi vähentää maata-
louden verotuksessa, jos lapsi 

Lammas viihtyy kylmäpihatossa

Palkka lapselle on 
maatalouden menoa

myös Etelä-Pohjanmaalla.
Hanketta hallinnoi Sedu 
Aikuiskoulutus ja yhteis-
työssä toimii ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa.

Koulutustilaisuudet toteute-
taan pääsääntöisesti arki-iltai-
sin ja viikonloppuisin. Syksyl-
lä luvassa on myös suurempi 
kaksipäiväinen seminaari, 
jonka kantavana teemana on 
hevosten hyvinvointi.
— Teemme mieluusti yh-
teistyötä myös seurojen, yh-
distysten ja hevosyrittäjien 
kanssa, valottaa ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan hevosta-
lousneuvoja Nanne Korpivaa-
ra. - Tämäntyyppinen toiminta 
edistää parhaimmillaan alan 
toimijoiden verkostoitumis-
ta, mikä onkin yksi hankkeen 
tavoitteista.

Alkukevään tilaisuuksien 

kuukausina  40 uuhta voidaan 
siirtää vanhaan tiilinavettaan 
karitsoimaan. Lampaiden 
karsinat ovat 80 senttimetriä 
ruokintapöytää matalampana 
ja 30 cm korkuinen sorkka-
rappu auttaa eläimiä yltämään 
rehuihin kuivikepatjan ollessa 
matalalla.

Luonnollinen 
ilmanvaihto

Ilmanvaihto toimii luonnolli-
sesti sivussa olevien tuuliverk-
kojen ja harjalla olevan tuule-
tuskanavan kautta. 
— Lampola on myös erittäin 
valoisa. Ikkunoissa on vuo-
roin 4 ruutua tuuliverkkoa ja 
1 lasia. Sisäpuolelta ei aurin-
koisella säällä erottanut, mikä 
on verkko- ja mikä lasi-ikkuna. 
Lisäksi päädyissä on ikkunoita 
kertoo Lampolan pääsuunnit-
telija Timo Korpela ProAgria 
Etelä-Pohjanmaalta.
 Lannanpoisto tapahtuu 

on täyttänyt 14 vuotta ennen 
vuoden alkua. Alle 16-vuoti-
aalle maksetun palkan sivu-
kuluina on vain tapaturmava-
kuutus, jonka kannattaa ottaa 
MELAlta. 

Kuitenkin 16 vuotta täyttä-
neen, mutta alle 18 vuotiaan 
palkasta on maksettava myös 
työnantajan sosiaaliturvamak-
su, runsaat 2 prosenttia palk-
kasummasta. Työeläkemaksua 
on maksettava 18 vuotta täyt-
täneille, maksun voi hoitaa 
MELAn kautta.

Alle 2500e
Jos vuoden aikana makset-

tu palkka jää alle 2500 euron, 

aiheina ovat mm. hevoshie-
ronta, satulan sovitus, tamman 
astutus, siemennys ja varso-
minen, sekä hevoslaitumen 
perustaminen.

Ajankohtaista tietoa HeKo 
-koulutuksista löytyy netistä 
osoitteista www.seduaikuis-
koulutus..fi, www.proagria.fi/
ep > tapahtumat.  ilmoittamal-
la yhteystietosi suoraan han-
kevetäjille, saat koulutusinfoa 
suoraan esim. sähköpostiisi.

Lisätietoja:  
Arja Vekola  
p. 040-868 2657,  
arja.vekola@sedu.fi 

Nanne Korpivaara  
p. 040-161 2552,  
nanne.korpivaara@
proagria.fi  

karsinoiden päästä kään-
töovien kautta traktoril-
la. Vesihuolto järjestetään 
kiertovesipumpulla.  

Tilan omistajien poika Aki 

työskentelee  tilalla. Tilalla on 
peltoa 50 hehtaaria käytössä, 
lisäksi 15 hehtaaria maise-
manhoitokohteita, joita voisi 
lisätäkin. Uuhet ovat hyviä 

maisemanhoitajia.  Lampolaan 
tutustuminen järjestettiin val-
takunnallisen Finnsheep- ro-
tuyhdistyksen vuosikokouk-
sen yhteydessä 19.2.  

ei siitä tarvitse pidättää en-
nakkoa. Kunnallisverotuksen 
vähennysten vuoksi palkka 
on saajalleen verovapaata. 
Palkkaverotus on ylipäätään 
melko vähäistä, jos vuotuinen 
palkkasumma jää muutamiin 
tuhansiin euroihin. Pidätys-
prosentti selviää verokortista, 
joka on kätevä hakea verotta-
jan nettisivulta.

Palkan maksusta on syy-
tä tehdä kuitti maatalouden 
verotukseen.  Verottajalle  
on tehtävä kausiveroilmoitus 
ja vuosi-ilmoitus. Palkan-
maksua koskevissa asioissa  
saa palvelua ProAgrian Tili-
palveluista. 

Työhevoset. Hevosalaa kehitetään Etelä-Pohjanmaalla hankerahoin.

Lampola. ProAgria Etelä-Pohjanmaan rakennussuunnittelijat ovat olleet mukana  
toteuttamasssa Kurikkaan valmistuvaa Lampolaa. Kuva: Milla Alanco

— Karitsanlihan valmistus 
on yhtä helppoa kuin mui-
denkin lihojen, toteaa Maa-
rit Hahtola Hahtolan liha 
Oy:stä.
— Valurautapannulla voissa 
paistettuna lihan maku tulee 
parhaiten esiin. Mausteet 

voi valita oman maun mu-
kaan esimerkiksi suola ja 
grillimauste sopivat hyvin. 
Vanhan lampaan lihaa käy-
tettäessä suosittelen voi-
makkaampaa maustamista 
varsinkin, jos lampaanlihan 
syöminen on uutta. Kesän 

grillikaudelle suorittelen 
grillikylkeä, kyljyksiä, filee-
tä ja lammasmakkaroita. Jos 
on enemmän aikaa ja kokei-
lunhalua voit tehdä rosvo-
paistia.  

VINKKI:  
Näin onnistut pääsiäislampaan kanssa

Karjalle 
seleenipitoiset 
lannoitteet.

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

Alueen
kunnat

RAKENTAMISEN
KOULUTUSPÄIVÄ
Tiistaina 12.4.2011 klo 10.00–14.00

Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, Seinäjoki
Koulutuspäivän aiheena on, miten rakentaa edullisesti hyvin 
toimiva pihatto:
	 l emotilan lehmille ja hiehoille
	 l maitotilan hiehoille ja umpilehmille
	 l hiehonkasvatustilan eläimille

Ilmoittautuminen to 7.4. mennessä: Tuula Perälä p. 040 706 3386, 
koulutus.ep@proagria.fi tai www.proagria.fi/ep > tapahtumat. 
Koulutuspäivän hinta on 20 e/hlö + alv, E-P:n maakunnan 
ulkopuoliset 30 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Lea Puumala p. 044 7143 677.

Tervetuloa!
ProAgria Etelä-Pohjanmaa/
SikaNauta-hanke

HeKo-hanke 
jatkaa laukaten
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SIKATILA KOULUTUSKALENTERI

Hanna Hemilä
Kotieläinagrologi

S i k ojen hyvin-
vointi on ollut 
puheenaiheena 
jo jonkin aikaa. 
Hyvinvoinnille 

ja ”pahoinvoinnille” vaan on 
vaikea asettaa raja-arvoja, hy-
vinvoinnin määritelmä on liu-
kuva käsite. Virikemateriaalia 
(tonkimismateriaali) on oltava 
sikojen saatavilla jatkuvasti 
riittävä määrä. materiaalin on 
oltava sellaista, joka ei vaaran-
na eläinten terveyttä ja jonka 
avulla siat voivat toteuttaa 
lajinomaisia käyttäytymistar-
peitaan kuten tonkimista ja 
tutkimista. Tällaisia materiaa-
leja on mm. olki, heinä, puu, 
sahajauho, turve tai vastaavien 
aineiden sekoitus. Mikä sitten 
on riittävä määrä?  Riittävä 
määrä on usein kiinni katso-
jan silmästä, mutta virallinen 
määritelmä kuuluu seuraavas-
ti: riittävä määrä esim. kutte-
rinpurua, olkea tulee olla niin 
paljon, että siat voivat muo-
dostaa materiaalista pieniä 
kasoja.

Lievennys tonkimismateri-
aalin käyttöön sallitaan, mikäli 
ei ole mahdollista esimerkiksi 
lannanpoistojärjestelmän tuk-
keutumisen vuoksi, sioilla tu-
lee olla jatkuvasti leluja joka 
karsinassa esim. köysiä, ket-
juja, palloja, joita tulisi vaih-
della mahdollisimman usein. 

Tämän lisäksi tulee sioille 
tarjota vähintään kaksi kertaa 
päivässä, esim. olkea, heinää, 
sanomalehtiä, manipuloitavaa 
materiaalia, mikä tyydyttää si-
an pureskelu- ja tonkimistar-
vetta. Emakoille ja ensikoille 
tulee myös olla virikemateri-
aalia 1.1.2013 lähtien.

Riittävästi materiaalia
Porsivalle emakolle ja ensi-
kolle tulee antaa viikkoa enne 
odotettua porsimista riittä-
västi sopivaa pesäntekomate-
riaalia. Pesäntekomateriaali 
lietelantasikaloissa kokoritilä-
karsinoissa voi olla muutakin 
kuin olkea, esim. köysinip-
puja, muovisia mehupulloja, 
paperisilppua, sanomalehteä 
tai oksia. Pesäntekomateriaali 
on tärkeää, koska sialla on syn-
nynnäinen tarve tehdä pesää.

Tarpeen tyydyttämistä
Tiineille emakoille ja ensikoil-
le on annettava lisäksi riittä-
västi täyttävää ja kuitupitoista 
rehua näläntunteen ja pures-
kelutarpeen tyydyttämiseksi. 
Lisäksi ryhmässä pidettävien 
emakoiden ja ensikoiden ruo-
kinta on järjestettävä siten, että 
kaikki eläimet saavat riittäväs-
ti rehua silloinkin, kun muita 
rehusta kilpailevia eläimiä on 
paikalla. Juomavettä tulee olla 
jatkuvasti saatavilla kaikilla 
yli kaksi viikkoisilla sioilla.

Eläinlääkärin terveiset

Lopuksi tarkastuseläinlää-
kärin toiveet siitä mitä hän 
toivoisi tehtävän eläinten hy-
vinvoinnin eteen. Erityisesti 
pitäisi kiinnittää huomiota 
eläinten terveyteen, varsin-
kin emakoiden lapahaavoi-
hin. Lapahaavat heikentävät 

eläimen hyvinvointia. Si-
kalassa tulisikin tarkistaa 
emakoiden ruokinnan taso ja 
riittävyys sekä vedensaanti. 
Lisäksi tulisi kiinnittää huo-
miota emakon makuualustan 
mukavuuteen. Sikalassa tulisi 
olla asianmukaiset sairaskar-
sinat, lopetuskynnystä tulisi 
madaltaa, kipulääkitystä voisi 

mahdollisesti lisätä, virikema-
teriaalin käytön lisääminen. 

Artikkeli on lyhennelmä 
tammikuun lopulla järjeste-
tystä Virikemateriaalipäivästä 
Ilmajoella. 

Laajemmin päivän annista 
ProAgrian nettisivuilla. 

Hyvinvoiva. Tarkastuseläinlääkäri kehottaa tiloja kiinnittämään erityisesti  huomiota eläinten 
terveyteen.

     

Maija Yliaho
Kotieläinagrologi

K annattaako vuok-
rata naapurin tyh-
jäksi jäänyt sikala? 

Riittävätkö rahat työnte-
kijän palkkaamiseen, jos 
porsastuotanto paranee? 
Pitäisikö ostaa isompi sii-
lo, jos rehun hinta saadaan 
sillä konstilla alemmaksi? 
Näitä ja monia muita sika-
lan talouteen vaikuttavia 

ratkaisuja päästään selvittä-
mään, kun otetaan käyttöön 
uusi Sikakate- palvelu.
Sikakate – laskelman pe-
rustana käytetään edelli-
sen vuoden toteutuneita 
tulo- ja menotietoja. Näin 
ollen peruslaskelma on sa-
malla sikatilinpäätös, josta 
saadaan sikalan tärkeät 
tunnusluvut. Kate A ja B, 
nettovoitto, yrittäjätulo ja 
kannattavuuskerroin ovat 

verrannollisia myös aikai-
sempina vuosina tehtyihin 
tilinpäätöksiin. 
Uutta perinteiseen tilin-
päätökseen nähden on se, 
että kun Sikakatteeseen on 
syötetty tilan perustiedot, 
laskelmasta voi tehdä hel-
posti ja vähällä vaivalla eri-
laisia versioita. Yksittäisiä 
lukuja muuttamalla voi-
daan tarkistaa, minkälai-
sia vaikutuksia eri asioilla 

on lopputulokseen. 

Katse tulevaan
Tulevaisuuden suunnitte-
lun kannalta on oleellista 
tietää, minkälaiseen tulok-
seen jo tehtyjen ratkaisujen 
varassa päästiin. 
- Tavoitteena on, että 
pystyttäisiin entistä pa-
remmin hyödyntämään 
tilinpäätöstietoja tulevien 
ratkaisujen suunnittelussa, 

painottaa toiminnanjohtaja 
Ari Nopanen ProAgria Liha 
Osaamiskeskuksesta. 
- Uudessa Sikakatteessa tä-
mä onnistuu, kun laskelman 
rakenne on riittävän selkeä ja 
kaikki oleellinen tieto on yh-
dellä sivulla.
 Sikakatteesta lisätietoja voi 
kysellä ProAgrian sikatila-
neuvojilta Johanna Sippolalta 
ja Hanna Hemilältä. Yhteys-
tiedot takakannessa.  

Sikakate auttaa tulevaisuuden suunnittelussa

Sikojen virikemateriaali 
ja valvonta

28.3. Syysviljapäivä, Seinäjoki 
Tilaisuus on maksuton.
Lasse Rajala 0400 297 245

31.3. Nurmirehuntuotanto lihanautatiloilla, 
Seinäjoki
Kohderyhmänä lihanautatilalliset.
Hinta 20 e/30 e/hlö + alv.  
Lea Puumala 044 7143 677 ja 
Sari Vallinhovi 0400 764 217

2.4. Tamman astutus, siemennys ja 
varsominen, Seinäjoki
Hinta 20 e/hlö.
Nanne Korpivaara 040 161 2552

Katse vasikkaan pienryhmät tiloilla
4.4. Kauhajoki 
5.4. Kuortane 
6.4. Seinäjoki/Nurmo 
7.4. Alajärvi/Lehtimäki
20.4. Kauhava 
Hinta 10 e/20 e/hlö + alv. 
Sari Perälä 040 353 6634

5.4. Työnkäyttö maitotilalla, Seinäjoki 
Koulutus on maksuton. 
Juhani Torkko 0400 589 569

7.4. Valmiina laidunkauteen, Alajärvi
Hevoslaitumen perustaminen, säänsuojat, 
loishäätö ja laidunajan terveysongelmat.
Hinta 20 e/hlö.
Nanne Korpivaara 040 161 2552

8.4. Utareterveys- ja maidon laatu, Ähtäri
Koulutus on maksuton. 
Sari Perälä 040 353 6634

11.4. Pesupäivä, Seinäjoki
Puhdasta maitoa, oli laitteet uudet tai vanhat.
Koulutus on maksuton. Maitosuomi tarjoaa 
lounaan ja kahvit.
Sari Perälä 040 353 6634

12.4. Edullinen navetta emoille ja hiehoille, 
Seinäjoki
Hinta 20 e/30 e/hlö + alv.  
Lea Puumala 044 7143 677

13.4. Lihakarjan jalostusseminaari 
Etelä-Pohjanmaalla
Aiheena lihakarjan jalostus sekä rakenne-
arvostelun uudistus. Aamupäivä teoriaa Seinä-
joella ja iltapäivällä asioiden tarkastelua käytän-
nössä tiloilla. Luennoitsijana VG:n edustaja 
Jörgen Skov Nielsen Tanskasta. Hinta 30 e/hlö 
+ alv, E-P:n maakunnan ulkopuoliset 45 e/hlö 
+ alv. Hintaan sis. aamukahvit, luennot, tulk-
kaukset sekä suojavarusteet tiloilla.
Marjut Viitasalo 040 353 0227

Vilja 5000 -hanke
Viljantuottajan opintomatka Etelä-Suomeen 
15.–17.6.2011. Matkalla vieraillaan mm. 
Raision tehtaalla Nokialla, Helsingin Myllyllä 
Järvenpäässä, MTT:n koeasemalla Jokioisissa. 
Seuraa ilmoitteluamme matkasta kotisivuillamme 
www.proagria.fi/ep ja lehdistä.
Lisätietoja: Lasse Rajala 0400 297 245

Etelä-Pohjanmaan hevosalan 
koulutushanke (HeKo)
Tulossa maalis-huhtikuussa:
- Hevoskaupan ABC
- Hevoslaitumen perustaminen 

Tulossa toukokuussa: Varsan opettaminen

Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552

Monipuolinen lammas 
ja vuohi -hanke
Tulossa maalis-huhtikuussa: 
- Tilan kannattavuuden kartoitus pienryhmässä
- Paimennuspienryhmä, Keski-Pohjanmaa

Tulossa kesä-elokuussa:
- Kesäkuussa lammas- ja vuohitilallisten  
  opintomatka Keski-Eurooppaan
- Maisemanhoitolaitumeen tutustuminen
  pienryhmässä, Keski-Suomi
- Rehut lampaan ruokapöytään

16.–17.9.2011 Lammas- ja vuohijalostuspäivät

Lisätietoja: Elina Vainio 040 199 0143

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

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

Koulutuspäivän hinta on 20 euroa/hlö 
+ alv, Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen 
ulkopuolisille 30 euroa/hlö + alv. 
Huom., poikkeukset mahdollisia.
Opintomatkat kustannusten mukaan.
Pienryhmäkoulutuksen hinta on 30 euroa/hlö 
+ alv, Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen 
ulkopuolisille 45 euroa/hlö + alv. 
Poikkeukset mahdollisia. 
Pienryhmäkoulutusten toteutuminen edellyttää 
kolmelta tilalta osallistumista.
Tilakohtaisen koulutuksen hinta vaihtelee 
hankkeittain ja aihealueittain 50–200 euroa€/
tilakäynti.
Huom! Em. hinnat ellei toisin mainittu.

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

Ajankohtaiset ja päivitetyt hankekoulutukset ja -tapahtumat löydät
ympäri vuoden nettisivuiltamme www.proagria.fi/ep > tapahtumat
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13.4. Sikatilan ja viljanviljelytilan 
yhteistyöpäivä, Seinäjoki
Hinta 20 e/30 e/hlö + alv. 
Hanna Hemilä 0400 228 083

14.5. Matkaratsastuksen starttikurssi, 
Kauhajoki
Hinta 30 e/hlö.
Nanne Korpivaara 040 161 2552

25.–28.5. Näkökulmia naudalihantuotantoon 
Isossa Britanniassa, opintomatka
Vierailuja karjatiloille, Beef Expo -näyttelyyn 
ja ABS Global -keinosiemennysasemalle. Matkan 
hinta 580 e/hlö ja E-P:n maakunnan ulkopuoliset 
780€ e/hlö. Hintaan sis. majoitukset (2 hlö/huone), 
aamupalat hotelleissa, lennot, bussimatkat, tila-
vierailut, suojavaatteet, näyttelylippu ja tulkki. 
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227

SikaNauta-hanke
SikaNauta-hankkeen Sika-osiossa tulossa:

- Tiineystutkan käyttökoulutus pienryhmä
  viikolla 12
- Isojen yhtiösikaloiden tapaaminen toukokuussa
- Huomio työterveyteen -päivä kesällä
- Opintomatka sikaloiden rakennustyömaille
Lisätietoja: Hanna Hemilä 0400 228 083

SikaNauta-hankkeen Nauta-osiossa tulossa:

Keväällä/kesällä Rakennearvostelu, 
kohderyhmänä Angus-kasvattajat. 
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227

Viikolla 31 (elokuun alussa) kaksipäiväinen 
Kotimaan opintomatka Lounais-/Etelä-Suomeen
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227

Maito-hanke
Tulossa:

Kesä-heinäkuulla Ensiluokkaista rehua 
-opintoretki kotieläintiloille Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalle. 
Lisätietoja: Sari Vallinhovi 0400 764 217

Rehunkorjuun yhteistyön pienryhmä
Lisätietoja: Arja Kananoja 040 507 0475 tai 
Sari Vallinhovi 0400 764 217

Pitkän aikavälin taloussuunnittelu maitotilalla
Lisätietoja: Jarmo Lämpsä 040 126 3481

Hankkeissa tulossa,
seuraa ilmoittelua:

Maaliskuu

Toukokuu

Huhtikuu

K e h i t ä  i t s e ä s i ,  k e h i t ä t  t i l a a s i !
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Joko hommasit 
nurmensiemenet?

NURMI NURMI

Sari Vallinhovi 
Kasvintuotantoagrologi,  
nurmiviljely

S äilörehun tiivis-
täminen herätti 
kovasti keskuste-
lua helmikuises-
sa urakoitsijoille 

suunnatussa koulutuksessa. 
Tässä lehtijutussa heitän pal-
lon sinulle lukija ja pohdiske-
len esimerkkien kautta, kan-
nattaako korjuuta hidastaa ja 
ryhtyä slow packingiin.

Hävikki vai huolellinen 
korjuu?

Amerikkalaisen tutkimukses-
sa on taannoin selvitetty säilö-
rehun korjuun energiatappioi-
ta. Osa tappioista eli hävikeis-
tä tapahtuu heti niiton jälkeen 
johtuen kasvien hengityksen 
jatkumisesta, osa syntyy käy-
mistapahtuman yhteydessä. 
Näille kuiva-ainehävikeille 
ei käytännössä voida mitään, 

Markku Niskanen 
MTT

N urmikasvien siemen-
tuotannolla on pit-
kät perinteet Etelä-

Pohjanmaalla. Tällä hetkellä 
nurmikasvien siementä tuo-
tetaan vajaalla 50 tilalla sie-
mentuotantoalan ollessa noin 
800 hehtaaria. Viime vuonna 
kaikille alueen siemenviljeli-
jöille lähetettiin kysely, jossa 
kartoitettiin käytettyjä viljely-
tekniikoita. Vastauslomakkeen 
palautti 25 viljelijää.  

Suurin osa kyselyyn vastan-
neista sijoittui ikäluokkaan 
40–60 vuotta, mutta joukossa 
oli myös neljä 20–30-vuotiasta 
vastaajaa.  Iso osa vastaajista 
oli pitkän linjan siementuot-
tajia ja lähes puolet vastaajista 
oli tuottanut nurmikasveista 
siementä yli 15 vuotta. Sitou-
tuminen siementuotantoon 
näytti olevan myös vahvaa, 
sillä vastanneista viljelijöistä 

mutta suurin osa hävikeistä 
on voitettavissa huolellisella 
korjuulla ja säilönnällä. Ohei-
sen taulukon mukaan pellolla 
korjatun rehun energiasta voi 
joutua hukkaan lähes puolet, 
pahimmillaan kaikki, mikäli 
siilo on täynnä pelkkää mätä-
nevää moskaa.

Euroja tunkiolle
Vuonna 2009 eteläpohjalai-
set karjatilat korjasivat 910 
miljoonaa kiloa säilörehua. 
Jos hävikiksi lasketaan 15 
%, jää tiloilla hyödyntämät-
tä 136 miljoonaa kiloa rehua. 
Keskimääräisellä tuetulla 
tuotantokustannushinnal-
la 11 sent/kg ka (ProAgrian 
TalousWisu-laskelmat  2009) 
tuotantopanoksia hukataan 
vuosittain 4,5 miljoonaa eu-
roa. Tällekin rahalle varmaan 
löytyisi parempaa käyttöä 
kuin kuskata tunkiolle tai 
yrittää syöttää lehmille tai 
nuorkarjalle, jotka eivät silloin 

80 % ilmoitti tuottavansa 
siementä myös 5-10 vuoden 
päästä. 

Kaikki vastaajat olivat vii-
meisen viiden aikana tuot-
taneet timotein siementä. 
Vastaajien joukossa oli myös 
muutama nurminadan ja pu-
na-pilan siementuottaja.

Lähes kaikki vastaajat pe-
rustavat siemennurmet suoja-
viljaan. Selvästi yleisin suoja-
kasvi oli ohra, mutta viljoista 
myös kaura ja vehnää oli käy-
tetty jonkin verran suojakasvi-
na.  Myös rypsiä ja hernettä oli 
muutama vastaaja käyttänyt 
suojakasvina. 

Yleisin lannoituksen ajan-
kohta keväällä oli toukokuun 
toinen tai kolmas viikko. 

Torjunta rutiinia
Rikkakasvien torjunta perusta-
misen yhteydessä oli rutiinia 
lähes kaikille kyselyyn vastan-
neille siemenviljelijöille.  Rik-
kakasveja torjuttiin toki myös 
satovuosina, mutta silloin 
torjunta tehtiin useimmiten 
tarpeen niin vaatiessa. 

Kasvunsääteiden käyttö 
rutiininomaisesti tai tarvit-
taessa oli yleistä vastaajien 
keskuudessa.  Kuitenkin 20 

Säilörehua. Tehokasta korjuuta - loppuuko tehot siilolla?   Kuva: Sari Vallinhovi

Timotei. Nurmikasvien siementä tuotetaan 50 eteläpohjalaistilalla. Kuva: MTT

Kannattaako ”Slow Packing”?

Nurmikasvien siementä tuotetaan kokemuksella 
Etelä-Pohjanmaalla 

pysty hyödyntämään potenti-
aalista maidontuotanto- tai 
kasvutaipumustaan.

Rahalla hitautta
Eräällä yhdysvaltalaisella ti-
lalla kerätään aumoihin ja sii-
loihin kertakorjuulla 4,5 mil-
joonaa kiloa rehua 400 heh-
taarilta. Tila maksaa avaimet 
käteen-korjuusta 400 dollaria/
tunti. Säilörehuasiantuntija 
Paul Porter oli laskenut, että 
jos säilörehun kuiva-ainehä-
vikkiä varastossa haluttaisiin 
alentaa yhden prosenttiyk-
sikön verran, tilan kannatti 
maksaa urakoitsijalle euroiksi 
muunnettuna 15 euroa tuntia 
kohden enemmän, jotta rehun-
tekoporukka hidastaisi tahtia. 
Jos hävikkiä haluttaisiin vä-
hentää 10 %, tila voisi mak-
saa 150 euroa tunnissa lisää 
ja korjuuseen käytetyn ajan 
voisi kaksinkertaistaa.  Kui-
tenkin tilan kokonaisruokin-
takustannus pysyisi samana. 

% vastaajista ilmoitti, ettei-
vät käytä kasvunsääteitä sie-
mentuotannossa lainkaan.  
Modus oli selvästi CCC:ta 
yleisempi kasvunsäde ky-
syttäessä viimeksi käytettyä 
kasvunsädettä. 

Kasvitautien torjunta sie-
mennurmista oli selvästi mui-
ta kasvinsuojelutoimenpiteitä 
harvinaisempaa ja ainoastaan 

kolme vastaajista suoritti tau-
titorjunnan tarvittaessa. Eri-
laisia tankkiseoksia vastaajista 
oli kokeillut joka viides. 

Lähes kaikki vastaajat  
puivat siemensadon suoraan 
pystystä kasvustosta. Muu-
tama vastaaja oli kuitenkin  
kokeillut myös niittoa ja  
luodolla kuivatusta en-
nen puintia.  Lähes kaikilla 

vastaajilla oli käytössä oma kui-
vuri ja lämminilmakuivaus oli 
hieman kylmäilmaa yleisempi 
sadon kuivausmenetelmä. 

Puinnin jälkeen kasvaneen 
odelman niittämällä poisti  
kyselyyn vastanaista  
viljelijöistä vain kolme.  Vas-
taajista 28 % oli kulottanut 
siemennurmia keväällä ennen 
kasvukautta.   

Tuloksena olisi hyvin säily-
nyttä rehua eikä tilalle tulisi 
lisäkustannuksia korvaavan 
väkirehun käytöstä tai pilaan-
tuneen rehun käsittelystä.

Heikoin lenkki
Suomalaiset rehunkorjuu-
ketjut ovat myös tehokkaita 
ja siilotyöskentely on hyvin 
usein se heikoin lenkki. Sil-
loin kannattaa miettiä, onko 
järkeä kerätä rehua pellolta 
kovaa vauhtia, jos sitä ei ehditä 
siilolla tiivistämään kunnolla. 
Ajosilppuriketjuissa, missä 
kuormia voi tulla siilolle nel-
jän minuutin välein, on pakko 
panostaa kunnolliseen polke-
miseen. Paras ratkaisu ovat 
siilot, jotka kestävät tarpeeksi 
painavaa konetta ja tarpeeksi 
monta siiloa, jotta pystytään 
täyttämään kahta siiloa yhtä 
aikaa. Lea Puumala Työteho-
seurasta on muuntanut ka-
nadalaisen taulukon rehun 
tiivistämisestä suomalaisiin 

Sari Vallinhovi 
Kasvintuotantoagrologi,  
nurmiviljely

E llet ole aiemmin pa-
neutunut nurmensie-
menten hankintoihin 

kunnolla, tee se tänä kevää-
nä! Parhaimman tuoton si-
joitetulle rahalle saat, jos teet 
seokset itse. Kokoa seokseen 
nurmen käyttötarkoituksen 
ja maalajien mukaan sopi-
vat kasvilajit ja – lajikkeet. 
Hyvä lypsylehmien säilöre-
huperusseos: timotei 12 - 15 
kg, ruoko- tai nurminata 8 
-10 kg ja puna-apila 4 - 6 kg. 
Multa- ja turvemailla puna-
apilan tilalle kannattaa lait-
taa alsikeapilaa. 1-2 kg val-
koapilaa peittää hyvin ja 
nykyiset lajikkeet tuottavat 
myös hyvin satoa. Mikäli et 
halua käyttää apilaa, lisää 
timotein määrää seoksessa. 
Varsinkin timoteilajikkeiden 
sadoissa ja talvehtimisessa 
on suuria vaihteluita, joten 
tutki virallisten lajikekokei-
den tuloksia ja hyödynnä 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
neuvojien asiantuntemusta 
viljelysuunnittelussa! 

olosuhteisiin sopivaksi.  Jos 
esikuivatun säilörehun kuiva-
aine on 30 % ja sitä tuodaan 10 
tonnin kuormissa siilolle, niin 
tiivistämistraktorin painon ol-
lessa 8 tonnia, kuorman tiivis-
tämiseen tarvittava aika on 18 
minuuttia. Kannattaa muistaa, 
että amerikkalaistenkin suosi-
tus on levittää maksimissaan 
15 senttimetrin paksuisia ker-
roksia. Kun katsotaan säilöre-
hunäytteiden laatuarvosanoja, 
eteläpohjalaisilla on ollut ku-
luvana sisäruokintakautena 
enemmän huonoja rehuja (10 
%) kuin koko maassa keski-
määrin (8%). Onneksi kiitet-
tävän arvosanan saaneita löy-
tyy yli puolet rehunäytteistä, 
mikä vastaa myös koko maan 
keskiarvoa. Rehunäytteitä kan-
nattaa edelleen ottaa, käyttä-
kää apuna maitotilaneuvojilla 
olevia moottoroituja kairoja – 
tutkikaa rehunne, niin tiedätte 
löytyykö vielä jotain kehitettä-
vää säilörehurintamalla! 

Avena on vilja- ja öljykasvikauppaan erikoistunut yritys.
Ostamme kaikkea kauppakelpoista viljaa ja rypsiä sekä rapsia.

Keskustelemme mielellämme viljakaupasta kanssasi.

Viljakaupan ykköspaikka
www.avenakauppa.fi

Ota yhteys:
Espoo
Johan Andberg  010 402 2520
Hanna Ikävalko 010 402 2523
Seija Uuskoski  010 402 2525
Sari Tuominen 010 402 2314  
Kouvola
Kenneth Ahlqvist  010 402 2532
Anne Perätalo 010 402 2524

Pori
Matti Koskela  010 402 2528 
Salo
Matti Hämäläinen 010 402 2535
Vaasa
Bror Staffas  010 402 2529

VILJELIJÄ
Ota itsellesi täysi hyöty viljakaupasta yhteistyössä

Avenan kanssa
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www.lahivakuutus.fi
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Suomen parasta vakuutus-
palvelua maatila-asikkaille !
Lähivakuutus on maatalousyrittäjien 
mielestä nopein ja 
oikeudenmukaisin korvaaja. 
Lähivakuutus tarjoaa 
henkilökohtaista palvelua, 
palvelut on helposti saatavilla ja 
Lähivakuutuksella on myös 
ammattitaitoisin henkilöstö. 
Lähivakuutuksen vakuutusmaksut 
ovat kilpailukykyiset ja se on 
aktiivisin toimija maatilojen 
turvallisuustyössä.* 

Tervetuloa!

Taulukko 1. Säilörehun energiatappiot ja niiden syyt  (McDonald ym. 1991)
Luokittelu: Ei = ei voida välttää, Kyllä = vältettävissä

Tapahtuma Luokittelu Tappio % Vaikuttavat tekijät

Hengitys Ei 1-2 Kasvien entsyymit

Käyminen Ei 2-4 Mikrobit

Puristeneste Kyllä 5-7 Kuiva-ainepitoisuus

Esikuivatus Ei 2-5 Sää, tekniikka, kasvi

Virhekäyminen Kyllä 0-5 Kasvilaji, olosuhteet

Aerobinen pilaantuminen 
säilönnän aikana

Kyllä 0-10 Täyttöaika tiheys,ka%, 
siilon peittäminen ym. 

Aerobinen pilaantuminen
syöttövaiheessa

Kyllä 0-15 ks.ed. +ka%, irroitusta-
pa, vuodenaika

Tappiot yhteensä 10-48%
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Ulla-Maija Leskinen
Kotieläinagrologi

L uomuun huutelen uu-
sia tuottajia. Erityisesti 
maidontuotantoon tar-

vitaan tuottajia.
Maidon tarve on tulevina 

vuosina moninkertainen sii-
hen nähden, mitä sitä nyt tuo-
tetaan. Vuonna 2010 oli  luo-
mumaidon lisäys 25 % myyn-
nistä  ja  kasvun tahti tänä 
vuonna jatkuu ainakin 10 % 

Ossi Paakki
Finnamyl Oy/Lapuan Peruna Oy

 

C hemigate Oy on 
käynnistänyt mit-
tavan investoinnin 

kuivamodifiointimenetelmän 
toteuttamiseksi Lapualle La-
puan Perunan tehdaskiinteis-
tön alueelle. Valmistuttuaan 
investointi tulee parantamaan 
tärkkelysketjun kilpailuky-
kyä ja sitä kautta varmenta-
maan myös tärkkelysperu-
nan viljelyn jatkuvuutta niin 
Pohjanmaan alueella kuin 
Satakunnassakin.

Hankimme parhaillaan 
sopimusviljelijöitä tärk-
kelysperunan tuotantoon.  

Jussi Tuomisto
Perunantutkimuslaitos

P erunantutkimuslaitos 
siirtyi maaliskuun en-
simmäisenä päivänä 

Seinäjoen Ylistaroon, Maa- 
ja elintarviketalouden tutki-
muskeskuksen (MTT) kanssa 
samoihin tiloihin Etelä-Poh-
janmaan  tutkimusasemalle. 
Aiemmin Perunantutkimus-
laitos on sijainnut Lammilla.

Tutkimus suuntautuu 
uudella tavalla

Perunantutkimuslaitos siir-
tyi Etelä-Pohjanmaalle, lä-
hemmäksi Suomen suurinta 
perunan¬viljely¬aluetta. Siir-
tymisellä Ylistaroon MTT:n 
kanssa samoihin tiloihin 
haetaan tiiviimpää yhteistyö-
tä. Yhteistyötä on tarkoitus 
tiivistää MTT:n lisäksi myös 
muiden tutkimuslaitosten ja 
yliopistojen kanssa. Labora-
toriotekniikka on kallista ja 
tekniikka muuttuu nopeasti. 
Kaikkien tutkimuslaitosten 

T uotantosuunnan vaih-
toa perunan viljelyyn 
suunnittelevalle on 

tarjolla paljon hyviä apuja 
mahdollisimman sujuvan ja 
kannattavan toiminnan ta-
kaamiseksi. Aluksi voidaan 
laskea miten kannattavuus 
muuttuisi vertaamalla nykyis-
tä tilannetta uuteen tuotanto-
suuntaan. Mikäli laskelmien 
jälkeen päädytään perunan-
viljelyn aloittamiseen, voi-
daan tutkia mitä tukia tilan 
olisi mahdollista hakea, mm. 

kasvulla.  Lihatalot puolestaan 
kaipaavat lisää luomulihaa. 

Marjat ja vihannekset
Kysyntää on myös marjoilla 
ja vihanneksilla. Marjojen ja 
vihannesviljelijöiden tuleekin 
muiden tuottajien tapaan käy-
dä viiden päivän kurssi luo-
muperuskurssi, jotta voi sitou-
tua halutessaan Eviran tark-
kailuun ja MMM- ministeriön 

ProAgrian kanssa heidät opas-
tetaan tuottamaan laadukasta 
raaka-ainetta tärkkelystuotan-
toon. Ensimmäisten asiakasti-
laisuuksien perusteella kiin-
nostusta alaa kohtaan tuntuu 
maakunnassa olevan. Uusia 
sopimuksia aiomme tehdä jo 
tälle keväälle. Sopimushan-
kintaa on tarvetta jatkaa tule-
vinakin vuosina.

Sivutuotteista 
liiketoimintaa

Perunatärkkelysteollisuu-
den sivutuotteet perunan so-
luneste ja perunarehu ovat 
tuottaneet teollisuudelle run-
saasti kustannuksia kautta 
vuosikymmenten. Varsinkin 

ei kannata investoida samaan 
tekniikkaan, vaan kustan-
nuksia voidaan alentaa yh-
teistyöllä. Samalla tutkimus-
hankkeisiin voidaan saada 
mukaan monipuolisempaa 
asiantuntemusta. 

Ajatuksena on tiivistää yh-
teistyötä myös neuvonnan 
kanssa. Tavoitteena on, että 
tutkimustulokset olisivat he-
ti sovellettavissa käytäntöön 
neuvonnan kautta. Samalla 
saataisiin tutkimusaiheita 
suoraan käytännön viljelystä. 
Myös perunanviljelyyn kes-
kittyneitä maatiloja voidaan 
käyttää tutkimustiloina. Muu-
tama innokas ja ammattitai-
toinen perunanviljelijä onkin 
jo osittanut kiinnostuksensa 
yhteistyöhön tutkimuksen 
kanssa. Perunanviljelyn talou-
den tutkiminen on uusi aihe, 
jota perunantutkimuslaitok-
sella tullaan tekemään entistä 
enemmän. 

Uusi henkilökunta
Perunantutkimuslaitoksen 

yhteiskoneiden korkotukilai-
na sekä laatia niihin vaaditta-
va elinkeinosuunnitelma.

Oleellisena osana peru-
nanviljelyä on perusteellinen 
viljelysuunnittelu. Lajiketta 
valittaessa mietitään tulevaa 
käyttökohdetta ja sama pätee 
myös lannoitteen laatuun ja 
määrään ravinnetarpeiden 
ohella. Kasvinsuojelulla on 
tärkeä rooli perunanviljelys-
sä, joten myös sen etukäteis-
pohdinta on tarpeen sekä eri-
laisten ympäristörajoitusten 

maksamaan luomutukeen. 
Luomukurssin voi käy-

dä osin nyt keväällä ja jat-
kaa syksyllä. Vaikka kevään 
viimeinen kurssipaketti on 
jo alkanut, voit halutessa-
si hypätä matkaan mukaan. 

Lisätietoja :
Ulla Maija Leskinen, 
kotieläinagrologi  
p. 040 504 5591  

solunesteen levittäminen 
lannoitteeksi on merkittävä 
kustannuserä. Ympäristölain-
säädäntö on myös tiukentunut 
jatkuvasti ja rajoittanut solu-
nesteen käyttöä lannoitteena. 
Ensimmäinen lannoiteasetuk-
sen uudistusehdotus tältä ke-
väältä vaati solunesteen väke-
vöimistä yli kaksinkertaiseksi 
nykyiseen verrattuna, jotta 
soluneste säilyttäisi lannoites-
tatuksen virallisella lannoite-
aineiden listalla. Solunesteen 
jatkojalostusta onkin pakko 
kehittää voimakkaasti niin 
Lapualla kuin Kokemäellä-
kin, jotta turvataan toiminnan 
jatkuvuus.

Lapuan peruna on osa 
Finnamyl-konsernia..  

henkilöstö vaihtuu asteittain 
muuton myötä. Uudeksi joh-
tajaksi valittiin maatalous- ja 
metsätieteiden maisteri, ag-
ronomi Jussi Tuomisto Kuri-
kasta. Tuomisto on toiminut 
aikaisemmin tutkijana Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimus-
keskuksessa. Tutkimustyön 
ohessa Tuomisto viljelee sie-
menperunatilaa Kurikassa.

Tutkija, maatalous- ja metsä-
tieteiden maisteri Anne Rah-
konen huolehtii vielä tämän 
vuoden ajan kenttäkokeiden 
järjestämisestä Ylistarossa ja 
edellinen johtaja Paavo Kuis-
ma laitoksen siirtymisestä ja 
toimintojen käynnistämisestä 
Ylistarossa. Uudeksi tutki-
musagrologiksi valittiin Ari 
Perälä Lapualta. Perälällä on 
myös kotonaan siemenperu-
natila. Uutta henkilöstöä rek-
rytoidaan kuluvan vuoden 
aikana. 

Tämän hetken tavoitteena 
on, että laitoksella työskente-
lee pysyvästi kuusi työnteki-
jää.  

noudattaminen.   
Kesällä on viljelytarkkai-

lun aika, jossa huomioidaan 
mm. istutuksen onnistumi-
nen, kasvuston kehitysvaihe, 
mukulaluku sekä niiden sen 
hetkinen koko, tautiesiinty-
mät sekä satoarvio koenoston 
avulla. Kesällä tehty tarkkailu 
on lisäksi erinomaisena apuna 
ja muistilistana seuraavaa vil-
jelysuunnitelmaan tehtäessä, 
koska edellisestä vuodesta on 
aina hyvä ottaa oppia.

Oma siemenlisäyksen 

tarkkailussa määritetään pe-
runan sopivuus seuraavan 
vuoden siemenlisäykseen, 
mm. tautitilanteen ja sie-
menkoon havainnoinnilla. 
Samat kasvintuotantoagrolo-
git ottavat myös eviran val-
tuuttamina erilaisia kasvin-
terveyteen liittyviä näytteitä, 
mm. rengasmätänäytteet. 
 
Ota yhteyttä:
Talousagrologi 
Mika Mäenpää
p. 040 528 7922

-Kasvintuotantoasiantuntija 
Seppo Saari
p. 0400 350 425  

-Kasvintuotantoagrologi 
Markus Luoma
p. 0400 180 071 

-Kasvintuotantoagrologi 
Mikko Kraatari
p. 040 137 3599  

-Kasvintuotantoagrologi
Anna-Kaisa Jaakkola
p. 040 525 0375 
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LUOMU PERUNA

Luomumaitoa. Ulla-Maija Leskinen yllyttää tuottajia siirtymään luomuun. Luomuseminaarissa 
Härmässä keskustellaan 8. huhtikuuta luomusta monelta eri kannalta. Kuva: Miia Lenkkeri

Perunan lajittelua. Perunantutkimuslaitos on siirtynyt Etelä-Pohjanmaalle. 
Kuva: Jarmo Vainionpää

Luomumaitoa ja 
–lihaa kaivataan

Tärkkelysperunan viljelyn jatkuvuus on taattu

Perunantutkimuslaitos siirtyi 
Etelä-Pohjanmaalle

Olemme perunanviljelyä aloittelevan tukena

- Lihakarjan jalostus sekä rakennearvostelun uudistus
Ke 13.4.2011 klo 9.00–17.00 Seinäjoki Areena (Kirkkokatu 23, 

Seinäjoki) sekä kaksi tilakohdetta (Ilmajoki ja Alavus)

OHJELMA

9.00–9.20				Kahvi

9.20–9.30				Päivän	avaus,	Antti Siljamäki, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

9.30–11.45		Lihakarjan	jalostus	ja	luokitus	Tanskassa
     l	lineaarinen	rakennearvostelu
     l	osapisteytys	rungolle,	lihakkuudelle	ja	jaloille
     l	kokonaispistemäärän	määräytyminen	eläimelle
     Jörgen Skov Nielsen, Danish Beef Cattle Federation,	tulkkaus	suomeksi

11.45–12.30	Lounas	(omakustanteinen)

13.00–17.00	Iltapäivällä	2	tilakohdetta	
	 				 tila	1,	(klo	13.00)	Ilmajoki,	tila	2,	(klo	15.30)	Alavus
  l	käytännössä	lehmien	ja	sonnien	arvostelua,	uusien	
	 								pisteytyksien	havainnollistamista
      Jörgen Skov Nielsen, Danish Beef Cattle Federation,	tulkkaus	suomeksi

TERVETULOA!
Lisätietoa	koulutuksesta:	Marjut	Viitasalo	p.	040	353	0227.

Ilmoittautumiset	pe	1.4.2011	mennessä:	p.	06	416	3400,	
040	706	3386,	koulutus.ep@proagria.fi	tai	www.proagria.fi/ep
	->	Tapahtumat.	Koulutuspäivän	hinta	on	30	e/hlö	+	alv,	
E-P:n	alueen	ulkopuoliset	45	e/hlö	+	alv.	Hintaan	sis.	
aamukahvit,	luennot	(Areenassa	ja	tiloilla),	tulkkaukset	
sekä	suojavarusteet	tiloilla.

ProAgria	Etelä-Pohjanmaa/
SikaNauta-hanke																					
Alueen kunnat

Lihakarjan jalostusseminaari
Etelä-Pohjanmaalla

maaseuturahasto

Etelä-Pohjanmaa

“Let’s go lehmät, 
naapurissa on pellot kalkittu!”

www.maanparannus.com

Luomuseminaari 
8.4.2011 

Paikka: Härmän Kuntokeskus, Vaasantie 22, Ylihärmä 
Aika: kello 11 - 18.00
Seminaarin avaus Yrjö Ojaniemi, toimitusjohtaja, MTK Etelä-Pohjanmaa
Toteutuuko Suomen Luomustrategia?
Brändityöryhmä esittää 50 % Suomen tuotannosta 
luomulle! Erkki Pöytäniemi, toimitusjohtaja, vientipäällikkö 
Pro Luomu: Luomualan yhteistyön näkymät
Marja-Riitta Kottila, Luomualan organisointityöryhmä EkoCentria 
Luomumaitomarkkinat
Antti Tukeva, toimitusjohtaja, Maito- Suomi
Lihamarkkinat
Susanna Vehkaoja, alkutuotannon tuotepäällikkö Atria Oyj
Jouko Koistinen, toimitusjohtaja Savo-Karjalan Liha Oy
Jani Poussu, Pajuniemi Oy
Luomuvilja - ja valkuaiskasvimarkkinat
Luomuviljan ja rehun markkinat 
Terhi Kujala Hankkija, Agrimarket
Harri Laine, Helsingin Mylly Oy

Seminaarin hinta 75 €e/henkilö sisältää luomulounaan ja luomukahvit. Ilmoit-
tautumiset 1.4.2011 mennessä Ulla-Maija Leskiselle, 040 504 5591 ulla-maija.
leskinen@proagria.fi. Luomuliiton kevätkokoukseen osallistuvat
ilmoittautuvat Elisa Niemi, Luomuliitto, 0400 534003,  
elisa.niemi@luomuliitto.fi
Seminaarin järjestävät 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa, 
Luomuliitto, Ekoviljelijät ry ja 
Etelä-Pohjanmaan liitto

Kotimaiset taitto-ovet

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

fax  06 860 5070
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KASVINTUOTANTO KASVINTUOTANTO

Tilasi pysyy pystyssä vain, 
jos sinäkin pysyt. 

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

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

Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 

i

SEINÄJOKI

Kurikka

Kauhajoki

Jalasjärvi

Alavus

Lapua

Kauhava
Mustasaari

Korsnäs

Laihia

Jurva

Uusikaarlepyy

Evijärvi

Närpiö

Kaskinen

VAASA

1.

11.

2.

3.

4.

13.

14.

6.

7.

16.
8.

17.

9.

10.

12.

5.

15.

Pohjanmaan pakkaamot
 

Torolf Bonäs
Bostrand Ab, Nykarleby
050 554 2510

Kari ja Vesa Järvinen 
Järvisen siemenpakkaamo
Pernaa
050 561 6686, 06 435 2115 

Seppo Kivijärvi
Maatilapakkaamo Kivijärvi
Evijärvi
0400 663 442, 06 765 5126

Jussi Korpi-Tassi
Mieto
050 371 4389 

Jari Kortesoja
Siemenpakkaamo Talvitien tila
Lapua
050 544 5352, 06 438 7638

Pekka Kujala 
Maatilapakkaamo Pekka Kujala
Pernaa
050 564 9738, 06 435 2183

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jan Käldman
J.Käldman Kb
Edsevö
0500 448 231

Jari Lagerstedt
Kauhava
0400 604 666, 06 435 2135

John Norrholm
H.Norrholm Ab
Yttermark
050 368 8256, 06 225 6560 

Olavi Porrassalmi
Hirvijärvi
040 510 7319, 06 457 3135

Matti Santtila
Tilanet maatilapakkaamo
Tainus
0400-562 461

Jussi Talvitie
Lapua
040 506 1954, 06 433 1636

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ville Talvitie
Lapua
040 770 1238, 06 438 7055 

Reijo Toppari
Topparin maatilapakkaamo
Kauhava
040 544 4801, 06 434 2562 

Jens Wik
Kuni
050 529 8874 

Minna Ylikantola
Maatilapakkaamo Alanen
Kauhava
050 354 5672

Rune Östman
Kuni
06 346 4325

13.

14.

15.

16.

17.

Tarkemmat yhteystiedot:
 

Sari Peltonen
ProAgria Kasvi

Tilojen väliset erot 
kasvintuotannon 
tuloksissa viime 
vuoden osalta ovat 
erittäin suuret.

P arhainta talou-
dellista tulosta 
tekivät ne tilat, 
joilla päästiin 
suhteellisen nor-

maaleihin satotasoihin ja jot-
ka osasivat ajoittaa myynnin 
oikein. 

Vaikka vuoden 2010 sato-
tasot jäivät kuivuuden takia 
keskimääräistä pienemmiksi, 
suotuisa hintakehitys sekä eri-
tyisesti lannoituskustannuk-
sen pieneneminen ja kuiva-
uskustannusten alentuminen 
olivat merkittävimmät tekijät, 
jotka vaikuttivat lopulliseen 
kannattavuuteen. Tulokset 
käyvät ilmi ProAgrian Lohko-
tietopankin tuloksista, jossa on 
ProViljelys -viljelyn kehittä-
misryhmien talousseurannan 
tuloksia tähän mennessä yh-
teensä noin 22 000 hehtaarilta.

Syysviljat menestyivät
Syysviljat eivät kärsineet kui-
vuudesta niin rankasti kuin 
kevätkylvöiset kasvit. Syys-
vehnän ja -rukiin satotasot 
olivat jopa paremmat kuin 
kahtena edellisenä vuonna. 
Erityisesti rukiin satotasot 

ovat olleet noususuunnassa 
ProViljelys -ryhmissä. Esi-
merkiksi vuonna 2010 rukiin 
keskisato oli yli 4 000 kiloa 
hehtaarilta. Suurimpana syy-
nä keskisatojen nousuun on 
lajike: viljelyyn on otettu sa-
toisia hybridilajikkeita. Hyvi-
en satojen myötä syyvehnän ja 
–rukiin taloudelliset tulokset 
olivat viljoista parhaimmat ja 
ne pääsivät 225-430 euron net-
tovoittoon hehtaarilta. 

ProViljelys -ryhmien tämän 
hetkisten tulosten mukaan 
keskimääräinen sato riitti 

Henri Honkala
Palvelupäällikkö

M arkkinatalous on 
tullut viljakaup-
paan jäädäkseen. 

Se on tuonut viljelyyn aivan 
uuden ulottuvuuden. Hyvä 
sato ei enää takaa hyvää tulos-
ta, vaan sadon markkinointi on 
yhtä isossa osassa tilan tulok-
sen kannalta.

Kotieläintuottajille viljan 
hinnan voimakkaat vaihtelut 
ovat tuoneet aivan uusia haas-
teita, koska lihasta, maidosta ja 
munista saatava hinta ei pysy 
viljan hinnan nopeassa kehi-
tyksessä mukana. Toisaalta 
aallonpohjat ja –huiput jäävät 
kokematta, mutta kustannus-
ten voimakas nousu vaarantaa 
kannattavuuden. Nyt onkin 

taloudellisesti positiiviseen 
tulokseen. Kevätviljoilla tämä 
tarkoitti noin 3 500 kilon sa-
toa hehtaarilta ja öljykasveil-
la 1 200 kilon hehtaarisatoa. 
Kuivuuden takia monet tilat 
jäivät kuitenkin viljoilla alle 3 
000 kilon ja öljykasveilla alle 
1 000 kilon satoihin hehtaa-
rilta. Näillä tiloilla tulos jää 
tappiolliseksi. Tappiollista 
tulosta syventää vielä sadon 
myynnin epäonnistunut ajoi-
tus. Parhaimman taloudelli-
sen tuloksen tekijät ajoittivat 
ja jaksottivat myynnin parem-
min hyvän hintakehityksen 
mukaisesti.

Energiatehokkuus tuo 
kannattavuutta

Viljojen ja öljykasvien hyvään 
taloudelliseen tulokseen vai-
kuttivat myös vuonna 2010 
alentuneet kustannukset. Eri-
tyisesti lannoituskustannus 
pieneni merkittävästi, lähes 
100 euroa hehtaarilta verrattu-
na vuoteen 2009. Myös kuiva-
uskustannukset jäivät aiempia 

vuosia matalammiksi johtuen 
hyvistä sadonkorjuukeleistä. 
Viljojen keskimääräistä alem-
pien satojen takia tuotantokus-
tannus tuotettua viljatonnia 
kohti kuitenkin nousi noin 

50 euroa tonnilta. Tuotanto-
kustannuksissa on suurten 
satovaihteluiden takia erityi-
sen paljon eroa tilojen välillä. 
Parhaimmilla tiloilla kevät-
vehnän tuotantokustannus 

oli 230 euroa tonnilta kun se 
heikommalla neljänneksellä 
oli lähes 200 euroa korkeampi, 
420 euroa tonnilta. Erot ovat 
samanlaiset myös muilla vil-
joilla.   

vaarana, että esimerkiksi ke-
väällä monet lihasikalat ovat 
tyhjänä. Tämä taas heijastuu 
porsastuottajiin. Lihaketju on 
juuri ja juuri toipunut kesän 
lakosta ja nyt tilanne taas to-
dennäköisesti vaikeutuu.

Lisää ohraviljelyalaa
Viljantuotannon ennustetaan 
kasvan maailmanlaajuisesti 
satokaudella 2011 – 12. Myös 
kulutuksen ennustetaan kas-
vavan samassa suhteessa tai 
jopa enemmän. Varastot eivät 
siis suurene yhtään ja vilja-
markkinat pysyvät edelleen 
erittäin alttiina markkinahäi-
riöille. Etenkin ohran suhteen 
olemme täysin uuden sadon 
varassa, koska maailman ohra-
varastot alkavat kumista tyh-
jyyttään. Etelä-Pohjanmaalla 
onkin tarpeen lisätä ohranvil-
jelyalaa, että kotieläintiloille 
ja teollisuuteen riittää viljaa. 
Kauralla taas vientiä on varaa 
lisätä kuluvasta satokaudes-
ta. Oman sadon markkinointi 
kannattaa silti varmistaa teke-
mällä sopimus. Vain ns. har-
maa vilja on ylitarjontatilan-
teissa ongelmallista.

Viime vuonna alueemme 
rypsiala oli ennätyksellinen. 
Joillakin satotaso tuotti petty-
myksen, koska kuuma kesä ja 

pahkahome verottivat satoa. 
Nyt kannattaa miettiä mitä 
voisi tehdä toisin, että samat 
virheet eivät toistu. Rypsiala 
on edelleen tärkeää pitää noin 
15 000 hehtaarissa. Valtakun-
nallisesti tilanne on sama. Ko-
timainen, taatusti GM-vapaa 
valkuainen vähentää riippu-
vuuttamme tuontivalkuaises-
ta. Valkuaisen tarve on suu-
ri sekä tavanomaisessa että 
luomu-tuotannossa. Nyt myös 
ylimääräiselle rypsiöljylle on 
tärkeä käyttötarkoitus. Se ja-
lostetaan biodieseliksi.

Tuotantopanosten hinnat 
ovat nousseet kohisten vil-
janhinnan perässä. Etenkin 
energia on kallistunut erittäin 
paljon. Kustannustehokkuus 
ja oman viljan tuotantokus-
tannuksen tunteminen on sen 
vuoksi yhtä tärkeää kuin mata-
lan hinnankin aikana. Loppu-
tulos viivan alla voi olla sama, 
kohonneiden kustannusten ta-
kia. Kallis sähkö ja polttoaine 
johtavat siihen, että kannattaa 
miettiä kuinka paljon energiaa 
kuluu tuotettua kiloa kohden. 
Tähän tarkoitukseen on kehi-
tetty Maatilan energiasuunni-
telma, jonka voit tilata meiltä 
ProAgriasta. Katso lisää sivulta 
17.   

Vuoden 2011 satotasot jäivät 
keskimääräistä pienemmiksi

Laarin pohja näkyy jo

Suuret erot. Tilojen väliset erot kasvituotannon tuloksissa ovat erittäin suuret. Kuva: Jarmo Vainionpää. 

Maatalousnäyttely Porin 
Kirjurinluodolla 1.-3.7.2011

www.farmari.netJärjestäjä:
ProAgria Satakunta

Suomen Maatalousnäyttely.

Elämää ja Kasvua
Maalla!

Maatalouskonenäyttelyssä tapaat 
maatalouden ammattilaiselle tärkeät 

toimijat. Uusien koneiden ja laitteiden 
lisäksi näyttelyssä on laajat tieto-osastot.

Varaa aika kalenteristasi jo nyt!
Liput: 15,-/10,-
Jyväskylän Paviljonki, Messukatu 10

w w w . k o n e a g r i a . f i

”Kuivauskulut  
jäivät aiempaa  

matalammiksi.”
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Annukka Kuoppala
Maisema-arkkitehti

E tenkin kasvavilla kau-
punkiseuduilla kaa-
voittajalle maa on  en-
sisijaisesti resurssina 
rakentamiselle. Koti-

eläintilojen haasteena ovat haju- 
sekä liikennekysymykset ja niiden 
aiheuttama vaikutukset asumiseen, 
virkistykseen ja työpaikka-alueisiin. 

Hajuhaittoja määritellään eri ta-
voin. Nykyisessä kaavoituksessa 
käytetään ympäristöministeriön 
Pikasika-raporttia 2001 suunni-
teltaessa kotieläintalouksien vä-
himmäisetäisyyksiä asutuksesta. 
Kuitenkin VTT:n, MTT:n ja Ilmatie-
teen laitoksen tekemässä tuoreem-
massa raportissa hajuhaittoja on 
määritetty poikkeavasti. Raportin 

Annukka Kuoppala

I lmajoella pidetään kiinni 
kunnan omasta maankäytön 
päätäntävallasta. Näin ei kui-

tenkaan ole kaikkialla, vaan jotkut 
kunnat ovat antaneet osan päätös-
vallastaan Aluehallintovirastolle.

Ilmajoella merkittävä sikatuo-
tanto on nostettu tasavertaiseksi 
muiden maankäyttömuotojen 
rinnalle. Kunnan kaavoitusarkki-
tehti ja vt. tekninen johtaja Kaisa 
Sippolan mukaan kaikille toimin-
taansa jatkaville kotieläintiloille 

MAISEMAMAISEMA

Kotieläintalouden 
suuryksiköt ja kaavoitus

mukaan sikaloiden hajuhaitta-alue 
on nykyistä määrittelyä laajempi, 
kun taas broilerikasvattamoiden ha-
jualue on määritelty nykykäytäntöä 
pienemmäksi. 

Luvat kuntoon
Laajentavat kotieläintilat tarvitsevat 
nykyään lähes poikkeuksetta Alue-
hallintoviraston (AVI) myöntämän 
ympäristöluvan. Kun eläinmäärät 
ylittävät ympäristönsuojeluasetuk-
sessa määritetyn raja-arvon, siirtyy 
ympäristöluvan käsittely kunnalta 
AVI:lle. Raja-arvona käytetään li-
hasioilla 1000, lypsylehmillä 75 ja 
broilerilla 40 000. 

Ympäristöluvan lisäksi kotieläin-
talouden suuryksikkö tarvitsee kun-
nan myöntämän suunnittelutarve-
ratkaisun ja rakennusluvan. Suun-
nittelutarveratkaisussa tutkitaan 
rakentamisen ympäristövaikutuksia 

on mietitty laajenemissuun-
ta, vaikkei laajentamista olisi 
tiedossakaan. 

Kotieläintalouden jatkuvuus ja 
laajenemismahdollisuudet huo-
mioidaan myös yleiskaavassa 
kotieläintalouksia ympäröivällä 
varoalueella, jossa määrätään: 
Alueella on sallittua vain maa-
talouteen ja muuhun tuotantoon 
liittyvä rakentaminen. Asuntoja 
alueelle saa rakentaa vain, jos 
paikallisella tutkimuksella osoi-
tetaan se, ettei hajuhaittaa ole 
rakennuspaikalla. 

Osallistukaa
Sippola patistaa kuntalaisia 

normaalia rakennuslupamenettelyä 
laajemmin. Suunnitteluratkaisua 
tarvitaan koska suuryksiköt edellyt-
tävät lainsäädännön mukaan ”ympä-
ristövaikutustensa merkittävyyden 
vuoksi tavanomaista rakennuslupa-
menettelyä laajempaa harkintaa”. 
Suunnittelutarveratkaisu vaaditaan 
käytännössä aina sekä yleiskaavoi-
tetulla, että kaavoittamattomalla 
alueella. Suunnittelutarveratkaisun 
myöntää kunta. Tämän jälkeen kun-
ta tutkii rakennuslupaa erikseen.

Suunnittelutarveratkaisu ja  
ympäristölupa voivat olla vireillä  
samanaikaisesti. Suunnittelu-
tarveratkaisu on maanviljelijälle  
edullinen ja nopea tapa verrattu-
na raskaaseen kaavaprosessiin. 
Myös naapureita ja muita osal-
lisia kuullaan laajemmin kuin 
rakennusluvassa. 

Kuitenkin alueella, jossa on 

osallistumaan kaavaprosessiin. 
Kun useita suuryksikköjä käsittä-
vään Koskenkorvan yleiskaavan 
yleisötilaisuuteen ei tullut väkeä, 
eikä kaavaluonnoksista huomau-
tuksia, aktivoitiin kuntalaisia 
paikallislehden jutulla ja kaavan 
nähtävillä oloaikaa jatkettiin. Li-
säksi Ilmajoen MTK järjesti koti-
eläintuottajille oman kutsutilai-
suuden, jossa kaavoittaja esitteli 
vaihtoehtoisia kaavaluonnoksia. 

Eteläpohjalaista perua
Kymmenen vuotta sitten Ilma-
joki vaati yhdessä viiden muun 
eteläpohjalaisen kunnan kanssa 
ympäristöministeriöltä yleis- ja 

paineita asuinrakentamiseen 
suositellaan asemakaavoitus-
ta varmimpana välineenä. Edes  
yleiskaavan ME-merkintä ei auto-
maattisesti takaa rakennuslupaa, 
vaan se vaatii aina lisäksi myös suun-
nittelutarveratkaisun. AVI:n ympä-
ristölupa vaaditaan aina eläinmäärän  
ylittäessä raja-arvon, riippumatta 
alueen kaavoituksesta.

Poikkeamishakemus
Suuryksikön rakentaminen  
poikkeamispäätöksellä on erittäin 
harvinaista koska ”poikkeusta ei saa 
myöntää, mikäli se johtaa vaikutuk-
siltaan merkittävään rakentamiseen 
tai muutoin aiheuttaa merkittäviä 
haitallisia ympäristö- tai muita  
vaikutuksia.” AVI on valittanut 
kaikista rakennusluvista, jotka on 
myönnetty suoraan yleiskaavan  
perusteella.  

Suunnittelutarveratkaisu
Suunnittelutarveratkaisu on laajen-
nettu rakennuslupaharkinta, jonka 
suorittaa kunnan viranomainen. 
Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan 
alueelle, ”jolla jo tapahtuneen ra-
kentamisen tai alueen muiden olo-
suhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä 
erityisiin toimenpiteisiin, kuten 
teiden, vesijohtojen tai viemärin 
rakentamiseen taikka vapaa-aluei-
den järjestämiseen. Rakentaminen 
voi lisäksi ympäristövaikutustensa 
merkittävyyden vuoksi edellyttää 
tavanomaista rakennuslupamenet-
telyä laajempaa harkintaa.

Poikkeamispäätös
Kaavasta poikkeaminen vaatii poik-
keamispäätöksen. Poikkeamispää-
töstä haetaan pääsääntöisesti kun-
nalta. Yleiskaavaan ei voi myöntää 
suurelle kotieläintalouden yksikölle 
poikkeamispäätöstä koska ”Poikke-
usta ei saa myöntää, mikäli se joh-
taa vaikutuksiltaan merkittävään ra-
kentamiseen tai muutoin aiheuttaa 
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 
muita vaikutuksia.” 

maakuntakaavoihin merkinnän 
kotieläintalouden suuryksiköl-
le. Myös aloite yleiskaavoissa 
nykyään esiintyviin hajuhaittaa 
merkitseviin varoympyröihin on 
eteläpohjalaista perua. Suomen 
ensimmäinen eläintalouden tar-
peisiin laadittu asemakaava on 
tehty Ilmajoella. Poikkeuksellista 
asemakaavassa on, että suunni-
teltu rivitaloalue väistyi navetan 
ja broilerikasvattamon tieltä.  Ri-
vitaloalue muutettiin paremmin 
tuotantoympäristöön sopivaksi 
omakotitaloalueeksi, jossa salli-
taan hevosten pitäminen. 

Kotieläintalous tehostuu tehostumistaan. Alaa 
ohjaavat säännökset ja tukiehdot, joiden jat-
kuvuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Maatalouden 
tulee olla kaavoituksessa tasavertainen muiden 
maankäyttömuotojen kanssa.

Ilmajoki päättää itse maankäytöstään

 
TIESITKÖ?

Suomalaiseen kaavajärjestel-
mään kuuluvat maakuntakaa-
va, yleiskaava ja asemakaava. 
Maakuntakaavan laatii maa-
kunnan liitto ja sen vahvis-
taa ympäristöministeriö. 
Yleis- ja asemakaavan laatii 
kunta. Maakuntakaava oh-
jaa yleiskaavasuunnittelua ja 
yleiskaava edelleen asemakaa-
vasuunnittelua. Yleiskaava on 
pitkän aikavälin maankäytön 
suunnitelma. Sen tehtävänä 
on ohjata kunnan maankäyt-
töä yleispiirteisesti ja sovittaa 
yhteen erilaisia toimintoja. 
Kuntien ajantasaista kaavoi-
tustilannetta voi seurata kun-
nan www-sivuilta löytyvästä 
kaavoituskatsauksesta. 

 ■ Kerro laajentamisaikeistasi kuntaan
 ■ Seuraa kunnan kaavatilannetta
 ■ Osallistu kaavaprosessiin sekä maakuntakaava,     

    yleiskaava että asemakaava tasolla
 ■ Suhtaudu kriittisesti tilan läheisyyteen  

     pyrkivään  asuinrakentamiseen
 ■ Asemakaavoittaminen on varmin keino taata  

    tilan tulevaisuus asutuksen läheisyydessä

LAAJENTAVAN KOTIELÄINTILAN 
MUISTILISTA

KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE. Alue on varattu kotieläintalouden suur-
yksikölle, joka on kokoluokaltaan sellainen, että sen toteuttaminen edellyttää aluehallin-
toviraston toimivaltaan
kuuluvaa ympäristölupaa.

MAATALOUSALUE.  Alue varataan maatalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien ra-
kennusten rakentamiseen. Olemassa oleville rakennuspaikoille sallitaan lisärakentaminen. 
Rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevan rakenteen yhteyteen siten, että pellot säilyvät 
vapaina rakentamiselta.  Kaisa Sippolan mukaan: ”noin vuoden 2000 jälkeen laaditussa 
yleiskaavassa MT-alue ei ole tarkoitettu eläintalouden suuryksiköille. Yleiskaavassa MT-
alueen voi silti tutkia suunnittelutarveratkaisulla ja todeta paikka sopivaksi.”

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE. Rakentamismääräys: Alueella on sallittu vain 
maatalouteen ja sen liitännäiselinkeinoihin liittyvä rakentaminen, joka on sijoitettava si-
ten, että rakennukset eivät sulje avoimia näkymiä.

hh. Alueella sijaitseva/sijoittuva kotieläintalouden suuryksikkö saattaa aiheuttaa hajuhait -
taa. Rakentamismääräys: Alueella on sallittua vain maatalouteen ja muuhun tuotantoon 
liittyvä rakentaminen. Asuntoja alueelle saa rakentaa vain, jos paikallisella tutkimuksella 
osoitetaan se, ettei hajuhaittaa ole rakennuspaikalla.

Maaseutuasutusta. Nurmonjokilaakso kesäasussaan. Kuva: Marko Harju
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ENERGIA

—Mikäli olet miettinyt 
marjojen viljelyä tule-
vaisuuden tuotanto-
suuntana, nyt on hyvä 
mahdollisuus tarttua 
tilaisuuteen.

Arja Raatikainen
Marja-asiantuntija

K eväällä käynnistyväk-
si suunniteltu Marja 
Tsemppi- hanke tarjo-

aa kouluttautumismahdolli-
suuksia niin tuotannon aloi-
tusta suunnitteleville kuin 
marjoja tuottavillekin tiloille. 

Marjatiloille on tarjolla yh-
teisiä teemapäiviä, osaamisen 
syventämistä pienryhmissä 
ja tilakohtaista valmennusta. 
Teemapäivissä paneudutaan 

Arja Raatikainen
Marja-asiantuntija

 

B elgialaisilla viljelijöil-
lä on tavoitteena saada 
työtä ja tuloja tasaisesti 

ympäri vuoden. Belgiassa yh-
distellään erilaisia tuotantota-
poja, ja tuoreita mansikoita on 
tarjolla kymmenen kuukautta 
vuodesta. 
-Mansikan tuotantokausi pi-
dentyi Belgiassa 1980-luvulla 
taimien kylmäsäilytysteknii-
kan kehittymisen myötä. Kun 
mansikan satoa saattoi ajoittaa 
istutusajankohtaa säätelemäl-
lä, alkoi satokautemme jatkua, 
kertoo tutkija Tom van Delm. 
-Aluksi satokausi jatkui avo-
maalla, mutta pian kasvihuo-
neet ja erilaiset tunnelit yhdis-
tettiin tuotantoon.

MARJA

Oletko kiinnostunut 
marjojen viljelystä?

Belgiassa mansikoita tuotetaan  
lähes vuoden ympäri

marjojen tuotannon eri ai-
healueisiin. Niissä voi pe-
rehtyä esimerkiksi mansikan 
ja vadelman viljelyyn, maan 
hoitoon, erikoismarjoihin, 
markkinointiin tai marjakas-
vien pölytykseen. 

Pienryhmissä sovelletaan 
tietoa käytäntöön ja tavallisesti 
kokoonnutaan pellon pienta-
reella. Käymme vierailemassa 
myös marjatiloilla kotimaassa, 
jolloin nähdään käytännön so-
velluksia ja saadaan avaruutta 
omaan ajatteluun – asioita voi 
tehdä noinkin!

Tilavalmennusta
Tilavalmennuksessa mu-

kautetaan uusia asioita oman 
tilan tuotantoon. Ryhmästä 
riippuen valmennus voi ol-
la vaikka oman tilamyymä-
län kehittämistä tai kastelun 

ja lannoituksen seurannan 
harjoittelua kasvukaudella. 
Ulkomaan opintomatkoille 
lähdetään isommalla joukolla 
ja niiden aiheina ovat uudet 
viljelytekniikat. 

Tärkeänä tavoitteena hank-
keessa on koota marja-alan 
toimijat yhteen, tutustua ja 
verkottua. 

Hanke toimii Etelä- ja Kes-
ki-Pohjanmaan, Pohjanmaan, 
Pirkanmaan ja Satakunnan 
alueilla. Koulutuksia järjes-
tetään useammassa paikassa, 
jolloin matkoista ei muodostu.
Nyt on aika ilmoittautua 
mukaan! 

LISÄTIETOJA:  
Arja Raatikainen 
marja-asiantuntija 
050  377 9530, arja.
raatikainen@proagria.fi 

Ensimmäiset mansikat kyp-
syvät kasvihuoneista maa-
liskuussa. Tämän jälkeen sa-
toa saadaan tunneleista, sen 
jälkeen avomaalta, syksyllä 
jälleen tunneleista ja lop-
puvuodesta kasvihuoneista. 
Keskitalvella kasvihuoneiden 
lämpötilaa lasketaan niin, 
että taimet saavat riittävästi 
kylmää virittyäkseen jälleen 
kukkaan kevätsatoa varten. 
Tässä vaiheessa on maassa 
ainoa tuoreiden mansikoiden 
tuotantokatkos. 

Sadon ajoitus Suomeen?
Suomen mansikkamarkkinoi-
den ongelmana on riippuvuus 
kesän sääolosuhteista ja sa-
don ajoittuminen muutaman 
viikon ajalle heinäkuussa. Mi-
käli markkinoilla on ruuhkaa, 
romahtavat hinnat helposti. 

Pidempi satokausi tasaa tuo-
tantoa ja tuoreita marjoja on 
tarjolla pidemmän aikaa kesäl-
lä. Tästä syystä monissa mais-
sa on päätetty jatkaa satokautta 
ja siirretty tuotantoa erilaisten 
katteiden alle. 
Keinoja sadon ajoitukseen 
tarjoavat kasvihuonetuotan-
to, tunneliviljely (kevät- ja 
myöhäissato), harsojen käyt-
täminen, sadon ajoitus man-
sikan taimien istutusaikaa 
säätämällä sekä myöhäisten 
lajikkeiden viljely esimerkiksi 
olkikatteessa.
Menetelmiä yhdistämällä 
voimme Suomessakin korjata 
mansikkasatoa ainakin tou-
kokuulta syyskuulle. Hyvä-
laatuiset, tuoreet suomalaiset 
mansikat maistuvat varmasti 
kuluttajille muulloinkin kuin 
heinäkuussa.  

Mansikkaa. Belgiassa tuoreita mansikoita on tarjolla 10 kuukautta vuodessa.

www.proagria.fi/ep

LIUKOISEN T YPEN 
MITTAUSPALVELU

Kevätkylvöt lähestyvät. Mikäli viljelijä on valinnut ympäristötuen lisätoimen-
piteeksi typpilannoituksen tarkentamisen, tulee maan liukoinen typpi 
mitata. Selkeintä on tehdä määritys ennen kevätlannoitusta. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa suorittaa liukoisen typen mittauksia pikamääritys-
menetelmällä (Typpilaukku 2). Näytteitä voi toimittaa Seinäjoelle, 
Lapualle, Alajärvelle, Kauhavalle, Kauhajoelle ja Teuvalle. 
Varaa aika ennen kuin toimitat näytteet. Tulokset ovat saatavissa 
vuorokauden kuluessa näytteiden toimituksesta. Analyysin hinta on 
17,50 e/näyte + alv (sis. nitraatti- ja ammonium-typen mittaukset).

AJANVARAUS JA ANALYYSIPAIKAT:
Seinäjoki:       Elinkeinotalo, p. 040 584 7559, 
                          Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki

Alajärvi:           Marja-Leena Perälä, p. 0400 166 200 
         Analyysiajat ja paikka: ma 2.5. ja ma 9.5. 
                       ProAgrian Alajärven toimisto, Kauppakatu 26, Alajärvi 

Kauhava:      Marja-Leena Perälä, p. 0400 166 200 
                               Analyysiajat ja paikka: ti 3.5. ja ti 10.5. 
                       ProAgrian Kauhavan toimisto, Kauppatie 109, 
                       G-ovi, 2. krs (Yrittäjäopisto)

Lapua:           Marja-Leena Perälä, p. 0400 166 200, 
                        Pappilantie 10, Tiistenjoki

Kauhajoki:    Anna-Kaisa Jaakkola, p. 040 525 0375 
                         Analyysiajat ja paikka: ma 2.5. ja ti 3.5. 
                       ProAgrian Suupohjan palvelupiste, Puistotie 40, Kauhajoki

Teuva:            Anna-Kaisa Jaakkola, p. 040 525 0375 
                         Analyysiajat ja paikka: ke 4.5.
                       Eepee Agrimarket, Pitkätie 62, Teuva

Suupohjan alueella myös muut ajat tarpeen
mukaan ajanvarauksella Anna-Kaisa Jaakkolalta 
p. 040 525 0375. 

Etelä-Pohjanmaa

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

M i tkä ovat tilan 
energiasyöpöt? Tä-
hän kysymykseen 

energiasuunnittelijamme et-
sivät tilan kanssa vastauksia 
tilan energiasuunnitelmaa 
laadittaessa. 
— Kun energiasuunnitelma 
valmistuu, tiloilla hämmästel-
lään lähes poikkeuksetta ener-
giakulutuksen jakautumista, 
kertovat energiasuunnitelmia 
tekevät Mika Mäenpää, Juha 
Mäkelä sekä Minna Peltola.

Eristä ja säästä
Kun jalasjärveläiselle Iso-
ahon tilalle tehtiin energia-
suunnitelma, sähkönkulu-
tus sekä peltoviljelyn viemä 
polttoaine veivät leijonaosan 
energialaskusta. 
— Energian kulutusta on 
mahdollista saada Isoahon 
tilalla pienennettyä säätä-
mällä tuotantorakennuksen 
ilmastointeja ja pohtimalla 

valaistustarpeita sekä käytet-
täviä valaistuslähteitä. Ener-
giakulutus Isoahon sikaloissa 
on kuitenkin TTS tutkimuk-
seen verrattuna keskiarvojen 
alle. Peltoviljelyssä tuotettua 
tonnia kohti kulutus on myös 
keskiarvoilla. Työkoneiden 
säädöillä voidaan kuitenkin 
saada säästöjä polttoaineku-
luihin, kertoo energiasuun-
nitelman tilalle tehnyt Juha 
Mäkelä. 
— Tutkimusten mukaan ti-
loilla kannattaisi esimerkiksi 
lisäeristää kuivurit, sillä se 
pienentää polttoöljykuluja 
vuosittain noin 10 - 20 %. 
Energialaskua voi alentaa 
myös käyttämällä uusiutuvaa 
energiaa kuivauksessa. 

Satasten säästöjä
Energiasuunnitelman tavoit-
teena ei ole kannustaa tiloja 
uusiin investointeihin, vaan 
se tarkastelee olemassa olevi-
en ratkaisujen tehostamista. 

Suunnitelmasta selviävät tilan 
kulutusjakaumat.
—  Asiakas saa suunnitelmasta 
monenlaisia energiatehokkuu-
teen tähtääviä ehdotuksia. Ke-
räämme tilakohtaisesti suun-
nitelmaan vinkkejä työrutiini-
en tehostamiseen, niin asuin- 
kuin tuotantorakennusten 

kunnon kohentamiseen kuin 
myös laitteiden käyttöön ja 
pellon käyttöön liittyen, Mika 
Mäenpää kertoo. 
— Harva tulee ajatelleeksi et-
tä esimerkiksi tuvassa seisova 
leivinuuni on usein vajaakäy-
töllä. Uunin ahkeralla käy-
töllä kuluja voidaan säästää 

jopa 600 euroa, Minna Pelto-
la vinkkaa. Samaan säästöön 
voidaan päästä myös lämmön 
talteenotolla 25 lehmän nave-
tassa. Muokkauksen keventä-
misellä 170 hehtaarin tilalla 
voidaan puolestaan saavuttaa 
3500 litran säästö polttoaine-
kuluihin.   

Energiasuunnitelmat. Mika Mäenpäältä (040 528 7922), Minna Peltolalta (040 509 9928) ja 
Juha Mäkelältä (0400 267 535) voit tilata energiasuunnitelman. Sähköpostit muotoa etunimi.
sukunimi@proagria.fi. Kuva: Jarmo Vainionpää

Energiasuunnitelmalla järkeä 
kulutukseen

 
FAKTA

Energiasuunnitelmasta saat 
apua kustannusjahtiin ja 
asiantuntijan arvioinnin kan-
nattavista ja tilallesi sopivista 
energiaratkaisuista. 
Ene r g ia suunn i t e lmassa  
käydään läpi :
- Energian kulutus eri ener-
gialähteiden ja -kohteiden 
osalta 
sähkö, lämpö, polttoaineet, 
yksityistalous, tuotantora-
kennukset, viljelytoiminta 
- Energiankäytön tehokkuus 
vähintään per neliö, eläin-
paikka, ha tms. 

Energiasuunnitelmasta saat 
selville tilasi nykytilanteen, 
kuvan mahdollisuuksistasi 
pienentää energiankulutus-
ta, tilallesi potentiaaliset 
säästökohteet, tietoa vaih-
toehtoisista energiaratkai-
suista, selvityksen, voiko 
energiaomavaraisuutta lisätä 
tilallasi.

OMAVASTUU NOIN 160 e
Liittymällä Maatilojen ener-
giaohjelmaan pystyt hyö-
dyntämään tuen Maatilan 
energiasuunnitelmapalve-

luun. Lisäksi saat tietoa ja 
välineitä energiankulutuksen 
seurantaan ja säästämiseen, 
myös yksityistalouteen. Pal-
velun omavastuu on n. 160 € 
+ alv. Energiasuunnitelma on 
Mavin ohjeistama energian-
hallintamalli. Suunnitelma 
käynnistyy esitietojen kerä-
yksellä ja päivän tilakäyn-
nillä + raportilla (n. 1 pv) ja 
toteuttaminen jatkuu jatku-
van parantamisen hengessä. 
Energiaohjelmaan voivat liit-
tyä kaikki maa- ja puutarha-
tilat. 

0	  

50000	  

100000	  

150000	  

200000	  

250000	  

 tu
pa
	  

*sik
ala
	  1	  

	  

ko
ne
ha
lli	  

Traktorityö	  

Laite-‐energia	  

Lkv	  
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Kevään kylvöille

Viimeiset hetket varmistaa 
huippusiemen ja oikea lajike!

Paikallisilta  
Tilasiemen -pakkaajilta:

Suokkaan pakkaamo
p. 040- 502 7257
Kauhajoki

Kiikan Tilapakkaamo Oy
p. 0400- 564 004
Isokyrö

Pullin pakkaamo
p. 040- 762 0739
Lapua

Monitahoiset ohrat
KUNNARIBOR, VOITTOBOR, ELMERIBOR

Kaurat
VENLABOR, ASLAKBOR

Kevätvehnä
ANNIINABOR

Kevätrypsit
CORDELIABOR  
APOLLOBOR

Timotei•	
Nurmiseokset•	
Puna-apila•	
Herne •	
ym. kysy!

Lisätietoa www.tilasiemen.fi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Vilja 5000 -hanke järjestää opintomatkan 
Helsinkiin 15.–17.6.2011. Matkalla vieraillaan muun muassa Raision 
tehtaalla Nokialla, Helsingin Myllyllä Järvenpäässä, MTT:n koeasemalla 
Jokioisissa. Lisäksi vierailemme Tapiola-ryhmän pääkonttorilla Espoossa. 
Ohjelma tarkentuu kevään mittaan.

Ilmoittautuminen kannattaa tehdä heti, jotta matkan toteutuminen 
varmistuu, kuitenkin viimeistään ma 18.4. mennessä: Tuula Perälä 
p. 040 706 3386, koulutus.ep@proagria.fi tai www.proagria.fi/ep > 
tapahtumat. Varaa ajankohta kalenteriisi ja lähde mukaan mielen-
kiintoiselle reissulle. Seuraa ilmoitteluamme matkasta 
kotisivuillamme www.proagria.fi/ep ja lehdistä. 

Lisätietoja: Lasse Rajala p. 0400 297 245 
tai lasse.rajala@proagria.fi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa/
Vilja 5000 -hanke

Alueen kunnat

VILJANTUOTTAJAN
OPINTOMATKA
ETELÄ-SUOMEEN

maaseuturahasto Etelä-PohjanmaaJÄLLEENMYYJÄ

 40 v.
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TILI- JA YRITYSPALVELUT

Miia Lenkkeri

Kaipaako yrityksesi 
talouslukujen ana-
lysointia? Tiedätkö, 
mitkä ovat yrityksen 
porsaanreiät? 

O nko sivue-
linkeinosi 
kasvamassa 
kovaa vauh-
tia? Oletko 

vain muuten yritysneuvonnan 
tarpeessa?

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
yrityspalvelut palvelevat si-
nua lukuisissa yrittäjyyden 
haasteissa. Voit kääntyä puo-
leemme olit sitten aloittava 
yrittäjä tai jo pitkään yritystoi-
mintaa pyörittänyt. 
— Yrityspalveluiden käyttä-
mistä ei kannata arastella, Satu 
Kallioniemi muistuttaa.
— Pienenkin asian kanssa 
kannattaa olla liikkeellä, sillä 
meiltä apu ja vastaus löytyy 

Miia Lenkkeri

T i lipalveluosaajamme 
ovat asettuneet ta-
saisesti ympäri maa-

kuntaa. Jatkossa voit asioida 
paitsi Seinäjoella ja Alajär-
vellä, mutta myös Suupohjan 
palvelupisteessä Kauhajoella, 
jonne toimipisteemme avau-
tui alkuvuodesta. Huhtikuun 
alussa puolestaan vietämme 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Kauhavan toimiston avajai-
sia.  Palvelupisteidemme toi-
minta ei ole rajoittunut yhteen 
kuntaan, vaan ne palvelevat 
koko ympäröivää seutukuntaa.
ProAgrian tilipalveluiden vah-
vuus on monipuolisuus.
— Tilipalveluosaajillamme 
on ProAgrian vahva ja osaava 
m a a t a l o -
ussektorin 
hall i tseva 
v e r k o s t o 
takana. Sen 
ansiosta asi-
akkaat saa-
vat meiltä 
uusimpaan 
tietoon pe-
r u s t u v a a 
palvelua, Kauhavan toimi-
pisteessä työskentelevä Autio 
kertoo.
— Yllättävän paljon tiloilla 
tehdään kirjanpitoja vielä itse, 
sillä toisille on tärkeä pysyä 
sitä kautta perillä tilan talous-
asioista. Vaikka tila hoitaisi 
kirjaamisen itse, käymme joil-
lakin tiloilla tarkastamassa ja 
viimeistelemässä paperit.

Säästöä 
Toiset toimijat keskittävät pal-
velunsa suuriin keskuksiin. 

usein helpommin kuin surf-
failemalla yökaudet vaikkapa 
keskustelupalstoilla. 

Yritysneuvojamme Satu 
Kallioniemi on erikoistunut 
yritysten talousasioihin. Hän 
kehottaakin yrittäjiä vilkaise-
maan erityisesti yrityksen lu-
kuja. Niitä tutkimalla voi löy-
tyä porsaanreikiä, jotka ovat 
yrityksen kannattavuuden 
heikko kohta. 

Yhdessä yritysneuvojan 
kanssa nuo heikoimmat lenkit 
on mahdollista saada tutkit-
tua. Lukujen ymmärtäminen 
ja niiden säännöllinen analy-
soiminen auttaa yrittäjää myös 
pysymään ajan tasalla siinä, 
missä mennään

ProAgria Yrityspalvelut 
Meiltä saat apua mm.

1.Yrityksen perustamiseen ja 
käyntiin lähdön turvaamiseen 
2. Toimivan yrityksen kehittä-
miseen ja kasvuun 
3. Muutostilanteiden hallin-
taan ja yrittäjän vaihdoksiin 

ProAgriassa ont haluttu tehdä 
toisin päin. 
— Olemme tietoisesti lähte-
neet tuomaan palveluja lähellä 
asukasta alueellisiin toimipis-
teisiimme. Toimipisteisiimme 
voit sopia vaikkapa viljely-
suunnittelijan kanssa treffit ja 
samalla jättää jo ensimmäiset 
kuitit tilipalveluumme kirjat-
tavaksi, muistuttaa SPV-, tili- 
ja yrityspalveluiden päällikkö 
Timo Pajula. 
— Tämä tuo tilalle selvää sääs-
töä, kun kaikkien palvelujem-
me kohdalla osaajiemme ei 
tarvitse enää tehdä perinteistä 
tilakäyntiä, eli 45 euron tila-
käyntimaksu jää laskusta pois.  
Kun tiettyjä palveluja tehdään 
poissa kotiympäristöstä, usein 

palvelu teh-
dään myös 
nopeammin, 
koska toimis-
toympäristö 
on äänimaa-
i l m a l t a a n 
kotia rauhal-
lisempi.

T i l i p a l -
v e l u o s a a -

jamme muistuttavat myös 
kausihinnoittelusta. Jos tuot 
alkuvuoden kuitit kirjattavak-
si jo ennen kesää, niin saat 
tuntuvan alennuksen kirjan-
pitokuluistasi. Lisäksi talous-
tilanteen kehittymistä on hel-
pompi seurata pitkin vuotta 
tehdyn kirjanpidon myötä. 

Avoinna ma-ti klo 9-15 tai 
sopimuksen mukaan 
Sähköpostit muotoa 
etunimi.sukunimi(at)
proagria.fi  

Yritysosaaja. Talousagrologi Satu Kallioniemi palvelee sinua 
yritysasioissa. Kuva: Miia Lenkkeri

Yrityspalveluilla  
numeroiden ytimeen

Tilipalveluosaajamme palvelevat 
myös maakunnassa

viljelty pinta-ala on pysynyt 
samana. 
— Kun mietitte, kuinka tilalla 
uusi polvi jatkaa, omat voima-
varat pitää muistaa. Kaikkien 
ei tarvitse olla suuria. 

Nopea paperiprosessi
ProAgria Etelä-Pohjanmaan su-
kupolvenvaihdosasiantuntija 

Unto Kangas teki viime vuon-
na 81 sukupolvenvaihdosta 
maakunnassa. Tutuiksi ovat 
vuosien varrella tulleet mo-
nenlaiset pohjalaistilat.

Parhaimmillaan prosessi 
vierähtää alusta loppuun noin 
kolmessa kuukaudessa jos asi-
at on hyvin valmisteltu. Tässä 
ajassa ehtii tulla eläkepäätös, 

aloitustuki sekä verottajan 
päätökset. Prosessin aikana 
katsotaan tarkkaan läpi tilan 
paperit ja tarkistetaan muun 
muassa se, ettei mihinkään ole 
kirjattu sellaista, mitä ei omis-
ta. Ostajalle myös tehdään sel-
väksi mitä on hankkimassa. 
—   Eniten virheitä löytyy kiin-
teistöverolipusta. Moni vain 
maksaa kiinteistöveron, mut-
ta ei tule tarkistaneeksi, mistä 
veroa maksaa. Onneksi kiin-
teistöveron voi saada takaisin 
takautuvasti viiden vuoden 
ajalta, Unto Kangas toteaa.
—  Kauppakirjoihin kirjaan 
nykyään muun muassa sen, 
että ostaja on tietoinen myytä-
vän kiinteistön kunnosta, sillä 
asuintalojen kuntojen kanssa 
on tullut matkan varrella yllä-
tyksiä.  Kaiken kaikkiaan pro-
sessissa molemmat osapuolet 
saavat tärkeää tietoa oston ja 
myynnin kohteesta.

Varaa aikaa 
pohdintaan

Vaikka itse prosessi paperitöi-
neen menee nopeasti lävitse, 
kannattaa sukupolvenvaih-
dosta ryhtyä ajoissa jo suun-
nittelemaan. Ratkaistavia asi-
oita on nimittäin monia. Van-
halle parille täytyy järjestää 
uusi asunto sekä heidän toi-
meentulonsa pitää olla turvat-
tu.   Maatilan hinta ja kaupan 
rahoitus pitää myös ratkaista.  
 

LISÄTIETOJA:  
Unto Kangas,  
omistajanvaihdos- 
asiantuntija,  
040 766 7598 
 
Samuli Lampinen,  
talousagronomi,  
040 526 0147. 

SUKUPOLVENVAIHDOS

Miia Lenkkeri

atkossakin maakunta tarvit-
see kaiken kokoisia tiloja. 
Tästä asiasta MTK:n joh-
tokunnan jäsen Timo Kan-

kaanpää muistutti viljelijöitä 
sukupolvenvaihdospäivässä 
helmikuussa. Vaikka tilalu-
ku maakunnassa pienenee, 

Emäntiä ja isäntiä vaihtuu

Nopeaa toiminta. Omistajanvaihdosasiantuntija Unto Kangas kertoo sukupolvenvaihdospro-
sessin kestävän paperitöineen vain kolme kuukautta, jos asiat on hyvin valmisteltu.  
Kuva: Jarmo Vainionpää

Teetä viljely-
suunnitelma ajoissa 

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

l Hongisto Saila, Kotieläinagrologi, 0400 497 516

l Ikola Maria, Kotieläinagrologi, 040 761 9770

l Ilomäki Merja, Kotieläinagrologi, 040 570 7900

l Jaakkola Anna-Kaisa, Kasvintuotantoagrologi, 040 525 0375

l Jääskeläinen Marita, Maitotilaneuvoja, 0400 835 842

l Kananoja Arja, Kasvintuotantoagrologi, 040 5070 475

l Kivisaari Hannu, Kotieläinagrologi, 0400 798 580

l Kraatari Mikko, Kasvintuotantoagrologi, 040 137 3599

l Leppä Jouni, Kasvintuotantoagrologi, 0400 361 250

l Leskinen Ulla Maija, Kotieläinasiantuntija luomutilat, 040 504 5591

l Luokkakallio Jari, Kasvintuotantoagrologi luomutilat, 0400 297 235

l Luoma Markus, Kasvintuotantoagrologi, 0400 180 071

l Mattila-Löppönen Kirsi, Kotieläinagrologi, 040 594 5745

l Mäkelä Juha, Kasvintuotantoagrologi, 0400 267 535

l Mäkinen Jari, Kasvintuotantoagrologi, 040 5102 795

l Mäntyharju Johanna, Kotieläinasiantuntija, 040 5121 901

l Niemi Janne, Kasvintuotantoagrologi, 0400 422 765

l Perälä Marja-Leena, Kasvintuotantoagrologi, 0400 166 200

l Perälä Sari, Kotieläinagrologi, 040 353 6634

l Rajala Lasse, Kasvintuotantoagrologi, 0400 297 245

l Saari Seppo, Kasvintuotantoasiantuntija, 0400 350 425 

l Sillanpää Sami, Kotieläinagrologi, 040 5212 930

l Tanner Alli, Kotieläinagrologi, 0400 184 146

l Tuomisto Pekka, Kasvintuotantoagrologi, 0400 891 889

l Vallinhovi Sari, Kasvintuotantoagrologi, 0400 764 217

l Vihlman Katariina, Kasvintuotantoagrologi, 040 5826 775

l Yli-Rahnasto Auli, Kotieläinagrologi, 040 526 2467

Lisätietoja:

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

Etelä-Pohjanmaa

- Älä turhaan odota ruuhka-aikaa

Tutkittua tietoa koko 
elintarvikeketjuun!

Maatilatalouden analyysit
Puutarha- ja vihertuotannon analyysit

Elintarvike-, ympäristö- ja vesitutkimukset
Puh. 015 320 400  •  PL 500, 50101 Mikkeli  • www.viljavuuspalvelu.fi

RETU BOR

Kestävä ja satoisa!
ainoa Suomessa 
tuotettu ruokonata!

Re
tu       

S
uomalainen s

ie
m

e
n
!

Myynti alan liikkeet sekä

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

www.ruokonata.net
Keväällä 2011 

Retu myynnissä siemenseoksissa

J

ProAgria toimipisteet 
maakunnassa:

Sanna Takala
Järviseutu, Alajärvi
Kauppakatu 26
62900 ALAJÄRVI
p. 040 554 2669 

Kaija Autio
Kauhava
Kauppatie 109, G-ovi,  
2. krs
62200 KAUHAVA
p. 040 139 5597  

Olavi Kuja-Lipasti
Suupohjan palvelupiste,  
Kauhajoki , Puistotie 40
61800 KAUHAJOKI
p. 040 127 2420 

 
TERVETULOA  

Kauhavan  
palvelupisteemme  

avajaisiin to 
7.4.2011  

klo 12.00 alkaen!
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KANNATTAVUUSKIRJANPITOTULEVAISUUSKESKUSTELU

Etelä-Pohjanmaa

EU-tukineuvontaa
Vastuuvakuutetut ProAgrian neuvojat täyttävät vuosittain satojen maatilojen 
EU-lomakkeet. Loppusuoralla tilanne aina ruuhkautuu, joten ajoissa liikkeellä 
olo on aina eduksi. Tänä vuonna lomakkeiden viimeinen jättöpäivä on 29.4. 

Lomakkeiden täyttäjät (pääasialliset toimialueet):
Itäinen seutu (Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, 
Soini, Töysä, Vimpeli, Ähtäri):
l Hongisto Saila  040 049 7516
l Ilomäki Merja  040 570 7900
l Jääskeläinen Marita 040 083 5842
l Kivisaari Hannu  040 079 8580 
l Kraatari Mikko  040 137 3599 
l Niemi Janne  040 042 2765 
l Vihlman Katariina 040 582 6775 
l Yli-Hukkala Seija  040 580 2258 

Pohjoinen seutu (Isokyrö, Kauhava, Laihia, Lapua, Seinäjoki, 
Vähäkyrö):
l Autio Seija  040 072 0956
l Ikola Maria  040 761 9770
l Luoma Markus  040 018 0071 
l Mäkinen Jari  040 510 2795
l Perälä Marja-Leena 040 016 6200 
l Rajala Lasse  040 029 7245 
l Sillanpää Sami  040 521 2930
l Tuomisto Pekka  040 089 1889

Eteläinen seutu (Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, 
Kurikka, Teuva): 
l Jaakkola Anna-Kaisa 040 525 0375 
l Kananoja Arja  040 507 0475
l Mattila-Löppönen Kirsi 040 594 5745
l Mäkelä Juha  040 026 7535 
l Tanner Alli  040 018 4146
l Yli-Rahnasto Auli  040 526 2467

Maakunnallisesti:
l Mäntyharju Johanna 040 512 1901
l Onkamo-Hill Teija 040 481 3818
l Perälä Sari  040 353 6634
l Soisalo Tiina  040 502 5590
l Vallinhovi Sari  040 076 4217
l Leskinen Ulla Maija 040 504 5591
l Luokkakallio Jari  040 029 7235

Lisätietoja:
Palvelupäälliköt
l Honkala Henri 040 827 7100 
(kasvinviljely-, sika- ja siipikarjatilat)
l Talvilahti Arja 040 016 8489 
(nauta-, lammas-, vuohi- ja hevostilat)

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

Miia Lenkkeri

M itkä ovat 
tilan tu-
l e v a i -
s u u d e n 
suunni -

telmat? ProAgrian tulevai-
suuskeskustelu on työväline, 
jonka avulla tila ja asiantun-
tijamme kartoittavat yhdes-
sä tulevaisuutta. Palvelu on 
erityisen tärkeä tilan elämän 
käännekohdissa.
— Sukupolvenvaihdoksen jäl-
keen on hyvä pysähtyä pohti-
maan, mikä suunta otetaan. 
Jatketaanko samaan malliin, 
vai uudistetaanko ja kuinka, 
kertoo agrologi Marjut Vii-
tasalo ja kehottaa tilaamaan 
tulevaisuuskeskustelun myös 
investoinnin ja toiminnan ke-
hittämisen yhteydessä. Kaiken 
kaikkiaan tulevaisuuskeskus-
telua suositellaan käytäväksi 
muutaman vuoden välein, 
jotta asetettujen tavoitteiden 
toteutumista pystyttäisiin 
seuraamaan.

Tulevaisuuskeskustelu on 
tiloille ilmainen palvelu. 
Sen pohjalta tila saa hyvän 
ulkopuolisen näkemyksen 

Olavi Kuja-Lipasti
Talousagronomi

S ikatalouden yllä on 
ollut tummia pilviä jo 
pitkään. Neljä vuotta 

sitten alkanut rehukustan-
nusten jyrkkä nousu helpotti 
vain väliaikaisesti ja kärjis-
tyi uudestaan viime vuoden 
lopulla. Tilannetta vielä pa-
hentaa muiden tuotantokus-
tannusten, etenkin öljyn ja 
lannoitteiden, huomattava 
kallistuminen.

Tuottajahinnat eivät ole 
nousseet kohonneita tuotan-
tokustannuksia vastaavasti. 
Niinpä sikatilojen talous al-
kaa olla kireällä. Lihasikojen 
kasvattaminen korkeilla tuo-
tantokustannuksilla on huo-
nosti kannattavaa. Korkeat 
tuotantokustannukset ovat 
vieneet taloudellisen pohjan 

MTT Taloustutkimus
Arto Latukka

K annattavuuskir-
janpito on ajan 
hermolla. Noin 
1000 kannatta-
vuuskirjanpi-

dossa mukana olevasta maata-
lousyrityksestä kerätty kirjan-
pitoaineisto ja tulokset eivät 
makaa jouten tietokoneiden 
uumenissa. Tietoja käytetään 
tutkimuksessa, neuvonnassa, 
opetuksessa, tiedotusvälineis-
sä, EU:ssa, maatalousyrityk-
sissä ja maataloushallinnossa, 
joka käyttää tuloksia kansallis-
ten tukien kohdentamiseen ja 
EU-neuvotteluihin. Kirjanpi-
toon kuuluvat yrittäjät saavat 
vastineeksi kirjanpitotyöstä 
omasta yrityksestään moni-
puoliset laskelmat ja vertailut. 

Perinteikäs mutta 
moderni

Suomessa on vuodesta 1912 
asti kerätty maatilojen kan-
nattavuuskirjanpitotietoja. 
Kun Suomi liittyi Euroopan 

Tulevaisuuskeskustelulla 

ryhtiä tulevaan
Kannattavuutta kannattavuuskirjanpidosta

Tulevaisuuskeskustelu nyt tarpeen 
sikatilalla

siihen, mikä on tavoittei-
den kannalta oikea suunta 
tekemiselle. Tila saa kes-
kustelun pohjalta käyttöön-
sä kehittämissuunnitelman 
toimenpide-ehdotuksineen.

Heikoin lenkki
—  Eteläpohjalaistiloilla kehit-
tämiskohteiksi ovat keskuste-
luissa nousseet talouteen ja 
sen ymmärtämiseen liittyvät 
seikat. Tietojen saaminen käy-
täntöön on myös haasteellista. 
Tuotantoprosesseissa on mo-
nilla kehitettävää, Marjut Vii-
tasalo toteaa.

myös porsastuotannolta.
Huono taloustilanne vaikeut-
taa koko alkutuotantoketjun 
toimintaa. Lihasikaloiden 
jäädessä tyhjiksi, ruuhkau-
tuvat porsaat emakkosikaloi-
hin. Tämä pakottaa emakko-
määrän vähentämiseen, mikä 
heijastuu tuotantoon pitkälle 
tulevaisuuteen.

Sikatiloilla pohditaan nyt 
tulevaisuutta vakavalla mie-
lellä. Vaikeasta tilanteesta 
huolimatta nyt pitäisi katsoa 
tätä hetkeä pidemmälle tu-
levaisuuteen. Sikatalous tu-
lee pysymään merkittävänä 
tuotannonalana.

ProAgria tarjoaa apua si-
katilojen tulevaisuuden poh-
dintaan. Asiantuntijan kans-
sa käydyllä tulevaisuuskes-
kustelulla pureudutaan tilan 
nykyhetkeen ja tulevaisuu-
den näkymiin. Samalla kar-
toitetaan maatilan tuotannon 
vaihtoehtoja peilaten niitä 

Unioniin, kannattavuuskir-
janpidosta alettiin toimittaa 
Suomen maa- ja puutarha-
talouden tiedot myös EU:n 
maatilayritysten kirjanpidon 
FADN -tietoverkostoon. 

Kannattavuuskirjanpidos-
ta vastaa MTT:n taloustutki-
mus. ProAgria keskukset ja 
Kauppapuutarha-liitto rekry-
toivat tilat, keräävät tiedot ja 
tallentavat ne järjestelmään. 
MTT:ssä tiedot käydään läpi 
sekä lasketaan ja julkaistaan 
tulokset.

Kirjanpitotilalle ilmaista 
Kannattavuuskirjanpitoti-
lan yrittäjä saa vuosittain 
tilapalautteen, joka sisältää 
maa-, puutarha-, poro- ja  
metsätalouden tulos- ja tase-
laskelmat, maa- ja puutarha-
talouden tuotto- ja kustannus-
erittelyt sekä yrityksen mak-
suvalmiuslaskelman. Näiden 
perusteella on laskettu kan-
nattavuutta, vakavaraisuutta 
ja maksuvalmiutta kuvaavat 
tunnusluvut.

Yrityksille toimitettava 

—  Eteläpohjalaisviljelijöi-
den vahvuuksia ovat rohkeus 
ja erityisesti nuoren polven 
tarttuminen tarjolla oleviin 
mahdollisuuksiin ja uskali-
as hyppääminen suuriinkin 
haasteisiin. Jos peltoa on, 
tai sitä on saatavilla, tilalla 
on monia mahdollisuuksia 
avoinna. Pellon puute ja sen 
korkea hinta taas ovat iso 
haaste ja kehittymisen jarruu. 

LISÄTIETOJA: 
Marjut Viitasalo, 
talousagrologi, 
040 353 0227. 

uhkiin ja mahdollisuuksiin.
Tulevaisuuskeskustelus-

sa pohditaan myös tilan ke-
hittämismahdollisuuksia ja 
etsitään keinoja tuotannon 
tehostamiseen. Tavoitteena 
on ennen kaikkea kustan-
nusten alentaminen. Sika-
tilalla rehut ovat keskeinen 
kustannuserä, joten ruokin-
taan on erityisesti syytä etsiä 
vaihtoehtoja.

Tulevaisuuskeskustelua on 
mahdollisuus laajentaa mak-
suvalmiuslaskelmalla. Sillä 
saadaan tarkasteltua tilan 
tuloja ja menoja ottaen myös 
verotus huomioon. Maksu-
valmiuslaskelman avulla voi 
miettiä vaihtoehtoja lainara-
hoituksen järjestämiseen.

Tulevaisuuskeskustelun to-
teuttaa ProAgrian asiantunti-
ja yhdessä tilan väen kanssa. 
Palvelusta laaditaan kirjal-
linen raportti, joka sisältää 
ehdotuksia toimenpiteiksi. 

vertailuraportti sisältää tar-
kasteluvuoden ja edeltävän 
vuoden laskelmat ja tunnus-
luvut. Vertailua varten rapor-
tissa on saman tuotantosuun-
nan samankokoisten yritysten 
kes-kiarvotiedot sekä näistä 
muodostetun kannattavuu-
deltaan hyvän ja heikon ryh-
män tulokset. Tilat saavat 
myös samansisältöisen portin,  
joka perustuu kaikkien osalta 
ennustelaskelmiin. 

Kannattavuuskirjanpitoti-
lalla nähdään oman yrityksen 
tulokset Taloustohtorista. Si-
vuston maa- ja puutarhatalo-
us -verkkopalvelusta voi valita 
pelkästään oman tilan tulokset 
tai lisäksi haluttujen vertailu-
ryhmien keskiarvotulokset tai 
myös hyvän ja heikon yritys-
ryhmän tulokset. 

ProAgria Etelä-Pohjanmaal-
la on eniten kirjanpitotiloja 
Suomessa, yli 120 kappa-
letta. Tiloja otetaan silti li-
sää ja liittymisestä kiinnos-
tuneet yrittäjät voivat ottaa 
yhteyttä ProAgrian kannat-
tavuuskirjanpitoneuvojiin.  

Mukana olo on tiloille 
ilmaista.

Taloustohtori kertoo 
tulokset

Kannattavuuskirjanpitotu-
lokset ovat nähtävissä Talo-
ustohtori-verkkosivustolla 
www.mtt.fi/taloustohtori. 
Maa- ja puutarhatalous-verk-
kopalvelu tarjoaa vuosittain,  
alueittain, tuotantosuun-
nittain ja tilakokoluokittain 
tulos-, tase- ja maksuval-
miuslaskelmat, tuotto- ja 
kustannus-erittelyt sekä kan-
nattavuutta, vakavaraisuutta 
ja maksuvalmiutta kuvaavat 
tunnusluvut ja ennusteet. 
Omat valinnat -osiosta voi tu-
lostaa samaan raporttiin keski-
arvotulosten lisäksi eri tavoin 
muodostet-tujen hyvät/heikot 
-ryhmien tulokset. FADN stan-
dard -verkkopalvelu tarjoaa  
EU-maiden maatalouden kan-
nattavuuskirjanpitotulokset 
alueittain, tuotantosuunnittain 

ja tilakokoluokittain tilivuo-
desta 1989 lähtien. FADN 
advanced -verkkopalvelu tar-
joaa edellä mainitun aineiston 
perusteella MTT:n laskemat 
EU-jäsenmaiden maatalouden 
kannattavuutta, maksuvalmi-
utta ja vakavaraisuutta kuvaa-
vat tunnusluvut tuotantosuun-
nittain ja alueittain. 

Tulevaisuuskeskustelu. Tilan tulevaisuus ei ole tuurista, vaan 
tiedosta ja osaamisesta kiinni. Kuva: Rodeo

Kysy lisää kannattavuuskirjan-
pidoista talousagrologi  
Seija Yli-Hukkalalta 
p. 040 580 2258 
etunimi.sukunimi@proagria.fi
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KOTOINEN RUIS KOTOINEN RUIS

Asta Asunmaa
Kotitalousneuvoja

R u k iin suuri 
kuitupitoisuus 
tekee siitä ter-
veellisen. Ru-
kiista 59 % on 

hiilihydraatteja, 2 % rasvaa, 
10 % proteiineja, 14 % kuitua 
sekä loput vettä ja kivennäisai-
neita. Hivenaineista rukiista 
löytyy B-ryhmän vitamiine-
ja, magnesiumia, kaliumia, 
rautaa, sinkkiä, kuparia ja 
mangaania.

Rukiin kuitukompleksit ja 
lignaaniyhdisteet näyttävät 

tutkimusten mukaan antavan 
suojaa muun muassa sydän- 
ja verisuonitauteja ja hormo-
nivälitteisiä syöpälajeja vas-
taan. Terveellisyyden vuoksi 
ruista tulisi suosia ruoanval-
mistuksessa. Leivonnassakin 
osan vaaleista jauhoista voi 
korvata rukiisilla. Ruis ei voi 
muodostaa sitkoa, vaan sen 
leivontaominaisuudet perus-
tuvat hiilihydraattien veden-
sidontakykyyn ja tärkkelyksen 
liisteröitymisominaisuuksiin. 
Juuri leipoutuvuuden vuoksi 
taikinoihin usein lisätään mui-
ta jauhoja. Kokeilemalla opit 

lisäämään ruista ruokavalioon. 
Hyvä keino lisätä ruista päi-

vittäiseen ruokavalioon on 
leipoa itse perinteistä ruislei-
pää. Perinteiseen tapaan leipo-
minen vie useamman päivän 
ennen kuin maistiaisiin pääs-
tään, mutta ei hätää, teollisuus 
tarjoaa myös oikotien. Voit os-
taa ruisleipäainespussin, jossa 
mukana on kuivattu taikinan-
juuri. Valmispakkausta hyö-
dyntämällä saat tuoretta leipää 
parissa kolmessa tunnissa.

Mukavia ruishetkiä
toivotellen, Asta 

Terhi Välisalo
Toiminnanjohtaja

M onilla on arki 
täynnä kokouksia, 
jotka jähmettävät 

ihmisen kokouspöydän ää-
reen. Kokouksen ja kävelyn 
voi yhdistää kävelykokouk-
seksi. Parhaiten kävelykoko-
us onnistuu, kun se on hyvin 
suunniteltu.

Ohjeet 
kävelykokoukseen

 Kertokaa kokouskutsussa 
kokouksen pitämistapa, jotta 
osallistujat osaavat varautua 
ulkoiluvarustein. Esityslistan 
voi lähettää myös tekstivies-
tillä, joka on helppo ottaa 
mukaan.
 Pitäkää aloituskokoontu-
minen, jossa avaatte kokouk-
sen ja käytte läpi esityslistalla 
olevat asiat.
 Jakakaa kokoustajat kah-
den–kolmen hengen ryhmiin.
 Määrittäkää missä ta-
paatte ensimmäisen asian 

Terhi Välisalo
Toiminnanjohtaja

E t e lä -Pohjanmaal le 
avautuu hieno tilai-
suus näyttää voimiaan 

ja luoda kontakteja pääkau-
punkiseudun toimijoihin Se-
naatintorilla järjestettävässä 
maakuntatapahtumassa ke-
säkuussa 2012. Tapahtuma 
sisältää itse toritapahtuman 
lisäksi erilaisia näyttelyitä ja 
oheisohjelmaa.

Esittäytymistä koordinoi-
daan Etelä-Pohjanmaan liiton 
toteuttaman hankkeen kaut-
ta. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaiset / 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa on 

Kotoinen ruis  
on täyttä tavaraa!

Kävelykokouksessa  
liikkuvat ajatukset ja jalat

Etelä-Pohjanmaa 
Senaatintorilla 7.-9.6.2012

jälkeen: vaikka seuraavassa 
risteyksessä.
 Alkakaa ryhminä käveles-
kellä ja puhua ensimmäisestä 
käsiteltävästä asiasta. Päämää-
ränä on sovittuun etappiin 
mennessä tehdä päätösehdo-
tus ensimmäisestä asiasta.
 Ryhmän on huolehdittava, 
että jokainen pystyy puhu-
maan puuskuttamatta.
 Tavatkaa ensimmäisen asi-
an ja etapin jälkeen sovitussa 
paikassa. Nopeimmat voivat 
muita odotellessaan tehdä 
lihaskuntoliikkeitä tai veny-
tyksiä. Kertokaa päätösesityk-
senne toisille ja päättäkää asia 
loppuun saakka. Kokousmuis-
tiinpanot voi kirjata kirjoitus-
alustan päällä paperille tai 
vaikka kännykän nauhuriin. 
Talvella jäätymätön lyijykynä 
on hyvä valinta.
 Toistakaa vaiheet asia asial-
ta, kunnes kokous on ohi.
 Lopussa voi pitää koko ryh-
män loppupalaverin.

Kuntoa kohottavaa 
kokousta!.   

ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja maa- ja kotitalousnaisten osastolla 
Food & Life messuilla arpa suosi seinäjokelaista Irma Peltomaata. 
Hän voitti itselleen ja 7 ystävälleen Trahteerin ruisleipäkoulun. 
Onnea voittajalle!  

tekemässä itse Senaatintorin 
ydintapahtumaa, johon ollaan 
hakemassa elinkeinojen kehit-
tämistukea Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksesta.

Tapahtumasta halutaan 
maakunnalle näkyvyyttä ja 
hyötyjä. Monelle pienyrittä-
jälle mahdollisuus päästä näin 
ison koneiston siivittämänä 
pääkaupunkiseudun markki-
noille on ainutlaatuinen. Se-
naatintorin jatkoksi kaavail-
laan myös muita tapahtumia 
ja toimenpiteitä.

Senaatintorille odotetaan 
200.000 kävijää, joten se on 
Farmariakin suurempi spek-
taakkeli. Etelä-Pohjanmaa Se-
naatintorilla on osa vuoden 
2012 Helsinki-viikkoa.   

Ruista. Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten ruisleipäkoulussa uppouduttiin perintei-
sen leivänteon saloihin juuren valmistuksesta hapattamiseen, aina leipomiseen saakka.  
Kuvassa innokkaat kurssilaiset Esko Nummi ja Eero Rinta-Kanto. Kuva: Miia Lenkkeri

Rukiinen pitsapohja (4 annospizzaa tai uunipellillinen)

2 dl vettä
25 g hiivaa
2 rkl öljyä
1/2 tl suolaa
1 1/2 dl vehnäjauhoja
noin 3 dl ruisjauhoja

Kolme rukiista leipää: yksi itselle, toinen pakkaseen ja kolmas ystävälle

Ruispiparit 

1 dl siirappia
1/2 dl voita sulatettuna  
ja jäähdytettynä
1 muna
3 1/2 dl ruisjauhoja
1dl vehnäjauhoja
1/2 tl soodaa

Sekoita kulhossa siirappi, rasva ja muna. Sekoita 
ruis- ja vehnäjauhot sekä sooda keskenään ja lisää 
ne seokseen. Sekoita taikina tasaiseksi ja anna levätä 
jääkaapissa vähintään muutama tunti.

Kauli taikina ohueksi levyksi ja tee siitä juomalasilla 
tms. pyöreitä pipareita tai leikkaa taikina 
leivinpyörällä neliöiksi. Paista pipareita 200 asteessa 
noin 5-7 minuuttia. Jouluiseksi taikinan saat 
lisäämällä piparimausteita.

Liuota hiiva kädenlämpöiseen veteen. Sekoita joukkoon suola, öljy sekä vehnäjauhot voimakkaasti vatkaten. 
Lisää ruisjauhot ja alusta taikina tasaiseksi. Peitä taikina leivinliinalla ja anna kohota lämpimässä paikassa. 
Valmista sillä aikaa täyte. Jaa taikina neljään osaan ja kaaviloi ohuiksi, pyöreiksi pohjiksi, halkaisijaltaan noin 
20 cm. Taikinan voi kaaviloida myös kokonaisena, jolloin siitä tulee uunipellillinen. 

Nosta pohjat tai pohja pellille leivinpaperin päälle. Levitä kohonneille pohjille haluamasi täyte ja paista 
250-asteen uuninlämmössä noin 15 minuuttia, kunnes pohja on kypsä ja juusto sulanut kauniin ruskeaksi.

(Liuota hiiva kädenlämpöiseen nesteeseen ja lisää taikinajuuren joukkoon.) Lisää suola ja 
ruisjauhot voimakkaasti hieroen. Lisää jauhot aina vähän kerrallaan, ei kaikkia yhtä aikaa.  
Alusta taikinaa kunnes se on pehmeää, kiinteää ja irtoaa kulhon reunoista. 

Anna taikinan kohota kaksinkertaiseksi (kohoaminen on hidasta) ja jaa se kolmeen osaan. 
Muista ottaa juuri seuraavaa kertaa varten! Mikäli haluat hiivatonta juurta, ota juuri talteen 
ennen hiivan lisäystä. Hiivan voi taikinasta jättää myös pois, mutta kohoaminen hidastuu 
ja taikina/leipä jää matalammaksi. 

Leivo leiviksi (joko limpuiksi tai reikäleiviksi ja anna kohota lämpimässä liinan alla 
kunnes pinta repeilee. Paista limppuja n. 250–275 (200–225 reikäleivät 20–30 min.) 
asteessa tunnin verran. Jäähdytä liinan alla, jotta kuori pehmiää.

Hapantaikinajuuri:
reilu rkl hapanjuurta (tai 2-3 
hapankorppua murskattuna tai  
kuorittua hapanleipää) 
1 l vettä + 1 l ruisjauhoja

Laita hapanjuuri (tai murenna leipä) 
kulhoon, lisää kädenlämpöinen vesi 
ja jauhot vatkaten hyvin. Peitä kulho 
liinalla ja jätä yön yli (tai vuorokaudeksi) 
hapantumaan vedottomaan lämpimään 
paikkaan. Juuren tulee kuplia ja tuoksua 
happamelta. 
Seuraavana päivänä:

(30 g hiivaa)
1 dl vettä
1 rkl suolaa
1 ½ l ruisjauhoja
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Muutokset  v. 2010 taulukoihin
Edellisen Itua-lehden ilmestymisen jälkeen valtioneuvosto vahvisti nautapalkkion 
ja pohjoisten hehtaaritukien lopulliset tukitasot vuodelle 2010. Pohjoiset tuet:  
avomaan vihannekset 344 €/ha, ruis 145, vehnä 42, tärkkelysperuna 128, soke-
rijuurikas 96, , rypsi C1/C2 116/42, öljypellava 116/42, valkuaiskasvit  116/42, 
kuitupellava ja kuituhamppu 116/42. Sokerijuurikkaan kansallinen tuki 350. Nau-
tapalkkiot: emolehmä  80 €/ey/eläin, sonni 220 €/ey , 132 €/eläin   

TUKITAULUKOT TUKITAULUKOT

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

                            

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

EU:n
uuhi-

palkkio

1) 2)   
EU-nauta-
palkkio €/ 

eläin

1) 2)   
EU-nauta-

palkkio 
€/ey

pohjoinen 
tuki €/
eläin-

yksikkö

pohjoinen 
tuki €/ eläin-

yksikkö

3)
    Pohj. 

tuki/ eläin/
vuosi

3)   
Pohj. tuki/ 
eläin/vuosi

4)
pohj. teuras-
eläin tuki €/

eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet

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

mähieho yli 2 v
1

Emolehmä/ emolehmähieho 80 80 300 300 300 300 emolehmähieho 8 kk 
- alle 24 kk

0,6

Teurashieho 299 sonnit 2 v ja yli 1
Uuhi 5) 14 390 398 59 60 sonnit 6 kk-alle 2 v 0,6
Teurasakaritsapalkkio 6) 23 23
Kuttu  6) 317 325 152 156 Uuhet 0,15
Siitostammat (myös ponit)  8) 225 225 225 225 Maitovuohet (kutut) 0,48
Suomenhevonen (pl. siitostammat)  8) 225 225 191 191 Hevoset
Muut 1-3 v.muut  hevoset ja ponit 8) 225 225 135 135 - siitostammat (myös 

ponitammat)
1

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

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

0,85

- muut 1-3 v hevoset 0,6

1)Taulukossa v. 2010 tukitaso, lopullinen tuki riippuu 2011 eläinmääristä.  Maksetaan emolehmille ja yli 8 kk emolehmähiehoille eläinrekisteristä 
ruokintapäivien perusteella,mukaan otetaan max 40 % hiehoja. Sekä lehmä että hieho = 1 ey. Palkkio määräytyy rodun perusteella, 
 ei käyttötarkoituksen. Oltava  väh. 50% risteytyseläin. Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille. 
3) sonnien osalta laskettu 6-23 kk ikäistä eläintä kohden
4) hiehon teuraspaino yli 170 kg
5) Täyden pohj. tuen edellytys uuhille että v. 2010 synt. karitsoiden lukumäärä on vähint. yhtäsuuri kuin tukea haettujen uuhien määrä. 
6) Maksetaan v. 2011 teurastetuista 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista. Haku myöhemmin tänä vuonna.
6 ) Kutuilla oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on pidettävä kirjanpitoa päivittäin
8) Hevosia oltava väh. 1,5 ey, 100 päivän pitoaika, alkaa 30.4. Tukea korkeintaan 5,0 ey suuremmalle hevosmäärälle kuin v. 2010   
    

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

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

Uuhet 0,15

Maitovuohet (kutut) 0,48

Siitostammat (myös 
ponitammat)

1

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

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

0,6

Viitemääräyksiköt 1-146 265 Karjut 0,7
yli 146 menevät yksiköt 197 Emakot 0,7
Viitemääyksiköt 1-170 231 Muut siat 3-8 kk 0,23

yli 170 menevät yksiköt 169 Kanat 0,013

Broilerit 0,005  

broileriemot 0,025

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

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

Hanhi-, ankka- ja 
kalkkunaemot

0,026

Sorsa- ja fasaaniemot 0,013

223 teurastettua kalk-
kunaa

1

325 teurastettua 
hanhea

1

585 teurastettua ankkaa 1

1375 teurast. tarhattua 
sorsaa ja fasaania

1

13 teurastettua liha-
sikaa

1

13 siitokseen myytyä 
nuorta sikaa

1

       

Kotieläintuet v. 2011 C1-C2 alueella E-P:n Ely-keskus/Veikko Tuominen 11.3.2011

Vilja-, nurmi- ja öljykasvit            Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen11.3.2011

Huom!  Tilatuki makse-
taan täysimääräisenä 
5000 euroon asti. Yli 
5000 eurosta 
leikataan 9 %. 

18)
Mallas- 
ja rehu-
ohra,
kaura

4)
ruis kevät-

ruis

10)
kevät-
vehnä

4) 10)
syysveh-

nä

Tattari 5) 
Syys/
kevät
rypsi
rapsi

öljy
pellava

Ruis-
tankio 

eli 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) 
kuitu-

pellava,
-hamp-

pu

19) 
Pysy-

vä 
laidun

C1-alue euroa/ha
Tilatuki (tasatuki)  1) 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Valkuais- ja öljykasvip.   6)  35 35 35 35 35
LAF-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LAF-tuki, kotieläintila 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
Pohjoinen tuki 150 150 47 47 120 120 120 120 120 120 120

  
yht., kasvitilan sitoumus 11) 548 698 698 595 595 668 703 703 703 703 703 548 548 548 668 202
yht., kotieläintilan sit.  11) 658 808 808 705 705 778 813 813 813 813 813 658 658 658 778 202
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
C2 -alue euroa/ha
Tilatuki  1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
Valkuais- ja öljykasvip.  6) 35 35 35 35 35
LAF-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LAF-tuki, kotieläintila 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
Pohjoinen tuki 150 150 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Yleinen hehtaarituki 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

yht., kasvitilan sitoumus 11) 561 711 711 608 608 608 643 643 643 643 643 561 561 561 608 167
yht., kotieläintilan sit.  11) 671 821 821 718 718 718 753 753 753 753 753 671 671 671 718 167
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36

                            

18)
mallas-  

ja
rehu-
Ohra, 
kaura

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

14)
Ruoka, 
siemen, 

muu 
peru-
na ei 

sopim.

Tärk-
kelys-

peruna

Tärkke-
lyspe-
runan 
siemen 
lisäys

Sokeri-
juurikas

16)
Kumina 
ja muut 
siemen 
maus-
teeet

Avo-
maan 

puutar-
hakas-

vit

Moniv. 
puutar-
hakasvit 
pensaat

3) Luonn. 
hoitopelto 

väh. 2v 
nurmi 

max. 15%.

3) 
Luonn. 

hoitopel-
to riista/
maisema 

max. 
15%

3) Luonn. 
hoitopelto 
niittykasvi 
2v. max. 

15%

10)
viherke-
santo 
max. 
50%

10)
sänki-

kesanto 
max. 
50%

10)
avoke-
santo 
max. 
50%

10)
kesanto 
joka yli 

50%

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

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

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

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

Sokerijuurikaan kans. tuki 350
Pohjoinen tuki 12) 133 100 348
Kansallinen perunatuot. tuki 14) 409 291 291
Yleinen hehtaarituki 33 33 33 33 33 33 33 33 33
yht., kasvitilan sitoumus 11) 561 970 852 1054 852 1011 759 1322 1128 571 701 701 401 401 401 167
yht., kotieläintilan sit. 11) 671 1080 962 1164 962 1121 839 1402 1208 651 781 781 481 481 481 167
Mahd. nuoren viljan tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Peruna-sokerijuurikas-puutarhakasvit-kesanto-luonnonhoitopellot  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen 11.3.2011

Viitteiden selitysosa v. 2011 pinta-alatukitaulukoihin

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

Veikon terveiset 
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YHDISTYS

Ajatus lähti aikanaan ”Nuori 
koti maalla” – teemasta ja sii-
tä, että myös paikalliset MTK-
yhdistykset muistavat nuoria 
kellolla tms. Ensimmäisinä 
vuosina jaoimme kunniakir-
jan ja ruusun, mutta aika pi-
an muutimme muistamisen 
konkreettiseksi rahalahjaksi. 
Shekki on rahaa vain ProAgri-
an palveluissa ja käyttöaika on 
vuoden antopäivästä. Kutsum-
me aina uudet viljelijät yhdis-
tyksemme vuosikokoukseen 
kirjeellä, jossa on toimintaoh-
jeet myös silloin jos on esty-
nyt saapumasta kokoukseen. 

Kirjeessä on lisäksi tietoa yh-
distystoiminnasta ja ProAgri-
an palveluista. Ilman yhtey-
denottoa sihteeriin, ei shekkiä 
saa!

Jäsenmaksuja kyläosastolle
Toinen tapa, jota olemme suo-
sineet myös kymmeniä vuosia, 
on ProAgrian henkilöstön pi-
tämien kurssien tai esitelmä-
tilaisuuksien avustaminen. 
Avustuksella palautetaan 
yhdistyksen maksamaa jäsen-
maksua takaisin kyläosastolle.  
Koska suuri osa maa- ja kotita-
lousnaisten ja maamiesseuro-
jen osastoista ovat jäsenmää-
riltään pieniä, kurssimaksun 
palautus on monessa tapa-
uksessa suurempi kuin mak-
settu jäsenmaksu. Varsinkin 

naisosastot ovat käyttäneet 
tätä palvelua innokkaasti mm. 
erilaisten Asunmaan Astan 
kurssien rahoittamiseen.
Yhteistä tekemistä

Muutama vuosi sitten 
aloimme entisestään tiivis-
tää yhteistyötä paikallisten 
MTK-yhdistysten kanssa. 
Suuri osa jäsenistämme ovat 
samoja isäntiä ja emäntiä. 
Maatalousseuran kautta myös 
esimerkiksi monet maa- ja ko-
titalousnaiset voivat osallis-
tua yhteisiin rientoihin. Näin 
saamme enemmän toimintaa 
ja toimintaan osallistuvia. 
Kustannukset jaetaan Lapuan 
ja Tiistenjoen MTK-yhdistys-
ten ja Maatalousseuran kes-
ken. Tällaista toimintaa on 

ollut muun muassa uintiretki 
Tropiclandiaan ja virkistysilta 
Kuortaneen Urheiluopistolle 
keilaamisen ja hyvän ruu-
an merkeissä.  Toki jokainen 
yhdistys järjestää myös omaa 
toimintaansa itsenäisesti. 
Paikallisjohtokunnan kanssa 
olemme tehneet vuosittain 
teatterimatkan, monesti Tam-
pereelle, mutta tänä keväänä 
kävimme Vaasassa katsomassa 
Isänmaan Tyttäret –oopperan.
 
Jos teidän yhdistyksessänne 
on käytössä jokin hyvä 
käytäntö, josta haluatte 
vinkata myös muille, 
laittakaa postia tulemaan 
osoitteeseen miia.lenkkeri@
proagria.fi.  

Marja-Leena Perälä
Kasvintuotantoagrologi

M a a k u n -
nassa on 
jäsenyh-
d i s t y k -
siämme, 

joista toiset ovat uinumassa, 
toiset hyvinkin aktiivisia. La-
pualla olemme koettaneet ak-
tivoida jäsenistöämme muun 
muassa seuraavassa kerrotuin 
tavoin. 

Lapuan Maatalousseura on 
jo vuosikymmeniä muistanut 
uusia tilanpidon jatkajia pie-
nellä neuvontashekillä, joka 
on käytettävissä ProAgrian 
palveluiden maksamiseen.  

Yhdistystoiminnan 
piristämisvinkkejä

ProAgria Etelä-Pohjanmaa • Yhteystiedot

- Toimitusjohtaja Antti Siljamäki  ...................................................................... 0400 365 997
- Tiedottaja Miia Lenkkeri ................................................................................. 0400 159 118
- Hankepäällikkö Marita Öhage  ....................................................................... 040 689 1060
- Hankesihteeri Elina Iivari  ............................................................................     0400 872 528
- Ilmoittautuminen ja tuotetilaukset Tuula Perälä .............................................. 040 706 3386
- Laskutus Elina Lokasaari ...............................................................................  (06) 4163 408

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

Viljatilat
- Kasvintuotantoagrologi Jouni Leppä  .............................................................. 0400 361 250
- Kasvintuotantoagrologi luomutilat, Jari Luokkakallio  ..................................... 0400 297 235
- Kasvintuotantoagrologi Jari Mäkinen  ............................................................. 040 510 2795
- Kasvintuotantoagrologi Lasse Rajala .............................................................. 0400 297 245
- Kasvintuotantoagrologi Pekka Tuomisto ........................................................ 0400 891 889
- Kasvintuotantoagrologi Katariina Vihlman  ..................................................... 040 582 6775

Sika- ja siipikarjatilat
- Kotieläinagrologi Hanna Hemilä  .................................................................... 0400 228 083
- Talousagrologi Mika Mäenpää  ....................................................................... 040 528 7922
- Kasvintuotantoagrologi Juha Mäkelä .............................................................. 0400 267 535
- Kotieläinneuvoja Johanna Sippola  .................................................................. 0400 264 448
- Kasvintuotantoagrologi Marja-Leena Perälä  ................................................... 0400 166 200
- Kotieläinagronomi Maija Yliaho ...................................................................... 040 529 0832

Peruna- ja marjatilat
- Kasvintuotantoagrologi Anna-Kaisa Jaakkola  ..................................................040 525 0375 
- Kasvintuotantoagrologi Markus Luoma .......................................................... 0400 180 071
- Kasvintuotantoagrologi Mikko Kraatari .......................................................... 040 137 3599
- Kasvintuotantoasiantuntija Seppo Saari  ......................................................... 0400 350 425 
- Marja-asiantuntija Arja Raatikainen  ............................................................... 050 377 9530

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

Lihanauta-, lammas- ja hevostilat
- Talousagrologi Marjut Viitasalo ...................................................................... 040 353 0227
- Kotieläinagrologi lammastilat, Milla Alanco .................................................... 040 706 0558
- Kotieläinagrologi lammas- ja vuohihanke Elina Vainio ..................................... 040 199 0143
- Hevostalousneuvoja, HEKO-hanke Nanne Korpivaara ..................................... 040 161 2552

Maakunnallinen maito
- Kotieläinasiantuntija luomutilat, Ulla-Maija Leskinen  ..................................... 040 504 5591
- Kotieläinasiantuntija Johanna Mäntyharju  ...................................................... 040 512 1901
- Kotieläinagrologi Teija Onkamo-Hill ............................................................... 040 481 3818
- Kotieläinagrologi Sari Perälä  .........................................................................  040 353 6634
- Talousasiantuntija Erkki Riihikangas ............................................................... 0400 160 041
- Kotieläinagrologi Tiina Soisalo  ....................................................................... 040 502 5590
- Kasvintuotantoagrologi nurmiviljely Sari Vallinhovi  ........................................ 0400 764 217

Itäinen maito (Järviseutu, Kuusiokunnat)
- Kotieläinagrologi Saila Hongisto ..................................................................... 0400 497 516
- Kotieläinagrologi Merja Ilomäki  ..................................................................... 040 570 7900
- Kotieläinagrologi Hannu Kivisaari  .................................................................. 0400 798 580
- Kasvintuotantoagrologi Janne Niemi  .............................................................. 0400 422 765
- Maitotilaneuvoja Marita Jääskeläinen  ............................................................. 0400 835 842
- Kotieläinagrologi Hannu Putula  ..................................................................... 040 510 5965

Eteläinen maito (Suupohja, Jalasjärvi, Kurikka, Ilmajoki)
- Kasvintuotantoagrologi Arja Kananoja  .......................................................... 040 507 0475
- Maitotilaneuvoja Marketta Kivistö  ................................................................. 0400 163 318
- Kotieläinagrologi Arja Kujala .......................................................................... 040 759 8618
- Talousagrologi Jarmo Lämpsä  .........................................................................040 126 3481
- Kotieläinagrologi Kirsi Mattila-Löppönen  ........................................................040 594 5745
- Maitotilaneuvoja Kerttu Reuhkala ................................................................... 040 513 3564
- 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 Sami Sillanpää  .................................................................... 040 521 2930
- Kotieläinagrologi Maria Ikola  ......................................................................... 040 761 9770
- Talousagronomi Juhani Torkko  ...................................................................... 0400 589 569

ProAgria 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

   

YHTEYSTIEDOT

ProAgria Spv-, Tili- ja Yrityspalvelut
- Palvelupäällikkö Timo Pajula ............................. 040 503 2650
- Omistajanvaihdosasiantuntija Unto Kangas ........ 040 766 7598
- Tradenomi Kaija Autio (Tilipalvelut, Kauhava) .... 040 139 5597
- Talousagronomi Samuli Lampinen (LKV)..............040 526 0147
- Omistajanvaihdosasiantuntija Unto Kangas........040 554 2669
-Talousagronomi Olavi Kuja-Lipasti  
(Tilipalvelut, Kauhajoki)....................................... 040 127 2420
- Talousagrologi Seija Yli-Hukkala  
(Tilipalvelut, Seinäjoki) ....................................... 040 580 2258
- Talousagrologi Satu Kallioniemi .........................040 848 7759
- Talousagrologi Sanna Takala ...............................040 554 2669
  (Tilipalvelut, Alajärvi)

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
- Maisemasuunnittelija Annukka Kuoppala .......... 040 534 9336

TRAHTEERI
Elinkeinotalon Lounas- ja tilausravintola .............  (06) 4163 491
www.trahteeri.net
             
ProAgria Etelä-Pohjanmaan palvelupisteet maakunnassa:
Seinäjoki, Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)
Alajärvi, Kauppakatu 26
Kauhava, Kauppatie 109 (Yrittäjäopisto)
Suupohja, Puistotie 40 (Ykköskulma), Kauhajoki

www.proagria.fi/ep

 
TIESITKÖ? Näin jäsenet järjestykseen

Yhdistyksen on tiedettävä jäsenestään yhdistyslain mukaan vähintään  
täydellinen nimi ja kotipaikka. Vinkit antoi Maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnanjohtaja Terhi Välisalo.

 Maksamaton jäsenlasku

Yhdistyksen jäsenyys ei raukea automaattisesti siihen, että yhdistyksen jäsen jättää 
jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsen voidaan kuitenkin erottaa tällä perusteella.

 Jäsenyys on vapaaehtoista. 

Yhdistyksen jäsenyys on vapaaehtoista: ketään ei voida liittää kysymättä yhdistyksen 
jäseneksi. Perhejäsenmaksun maksaneet jäsenet on myös luetteloitava kukin erikseen.

 Jäsenrekisteri käytännössä

Helpointa ja joustavinta jäsenluettelo on pitää ajan tasalla sähköisessä muodossa. Esimerk-
ki jäsenrekisteripohjaksi on löydettävissä internetistä: www.proagria.fi/ep/naiset -linkki 
”järjestö”.

 Lisää laissa ja säännöissä
Lisätietoa jäsenyydestä saa lukemalla oman yhdistyksen säännöt ja yhdistyslain 3. luvun, 
joka löytyy mm. internetistä: www.finlex.fi, linkki ”ajantasainen lainsäädäntö”, hakusana 
”yhdistyslaki”.

Lahjakortti. Lapuan Maatalousseura muistaa tilanjatkajia ProAgrian lahjakortilla.

Vietämme Kauhavan palvelupisteemme 
avajaisia to 7.4.2011. 

Kahvipannu kuumana  
kello 12.00 alkaen. 

Palvelupisteemme on Yrittäjäopiston tiloissa 
Kauppatie 109. Sisäänkäynti Y-Klubin 

takana olevasta lasisiivestä. 

T E R V E T U L O A !

www.proagria.fi/ep

Kesä Krossi 1
Pötsin toimintaa tasapai-
nottava täysrehu alku- 
kesän laidunruokintaan. 
Paljon sulavia kuituja, 
maltillinen tärkkelys- 
pitoisuus.

Kesä Namino 
Erityisesti laidunkaudelle 

suunniteltu kivennäisrehu.

Kevään kampanjat  
  nyt käynnissä!

www.suomenrehu.fi
www.agrimarket.fi
www.farmit.net 

Lehmät ulos –  
tuotos ylös
Onnistunut laidunkausi on vuoden 

parasta aikaa lisätä maidon- 
tuotannosta jäävää katetta.



Parasta maatalouteen markkinajohtajalta!

Protan Oy 
Protan Kattopalvelu Oy

Koivuhaantie 18
01510 Vantaa
Puh. 0207 410 400
Fax 0207 410 410
protan@protan.fi      
www.protan.fi

Pohjolan vaativaan ilmastoon suunniteltu Protan-vesikate suojaa maatalouden rakennukset  
vuosikymmeniksi eteenpäin. Vahvan materiaalin ansiosta katosta tulee kestävä ja tiivis – kerralla! 

Protan-vesikatteelle annetaan viidentoista vuoden materiaalitakuu.

Pohjois-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa:
Esa Lehto p. 0207 410 413 
Etelä-Pohjanmaa, Savo ja Pirkanmaa:
Väinö Ahopelto p. 0207 410 401
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Kysy lisää!

Nähdään laivalla 
3.–4.11.2011! 

Turku-Tukholma 23h -risteily Silja Galaxylla, lähtö 3.11. klo 8.30. 
Lisätietoja www.atrianauta.fi ja www.atriasika.fi.

Karju 
kumppaneille, 

vasikoi 
väelle:


