1

Pääkirjoitus

Kasvua ja hyvinvointia maaseudulta

H

perustana ovat puhtaat ja turvalliset
tuotteet. Jäljitettävyys ja tuotannon
eettisyys ovat nouseva, vahva trendi.
Tuotannon ja kannattavuuden ylläpitäminen, sekä erityisesti kasvattaminen vaatii koko ruokaketjun yhteistyötä ja sitoutumista tavoitteelliseen
kehittämistyöhön.
Kehittämistyön
hedelmiä on pystyttävä siirtämään
entistä tehokkaammin tuottajien ja
yrittäjien käytännön toimintaan.

yvinvoinnin
edistäminen on yksi keskeisimpiä
asioita maakuntamme kehittämisen ja kehittymisen kannalta. Maaseutuvaltaisen maakuntamme kannalta
on tärkeää, että maaseutu on elinvoimainen ja monipuolista yrittäjyyttä
tukeva. Työpaikkatarjonta, monipuolisten palvelujen saatavuus, asuinympäristön laatu ja viihtyisyys puolestaan vaikuttavat alueen vetovoimaan
ja asuinpaikan valintaan.

ELINVOIMAISET MAATILAT ovat
ruokamaakunnan ja maaseudun elinvoiman kivijalka.
Maatalouden rakennemuutos on ollut voimakasta. Tuotantomäärät ovat
kuitenkin kasvaneet tilaluvun vähentymisestä huolimatta. Etelä-Pohjanmaa on ollutkin jo
pitkään yksi eniten
maatalouteen investoivista
maakunnista. Panostukset
erityisesti maidonja lihantuotantoon
ovat olleet mittavat. Tuettujen maatilainvestointien kokonaisarvo vuosina
2015 – 2017 on ollut
lähes 100 miljoonaa
euroa. Jatkavien tilojen on kyettävä investoimaan tuotannon lisäämiseen ja
uuden teknologian
käyttöönottoon unohtamatta eläinten
hyvinvoinnin lisäämistä ja tuotannon
kestävyyttä.
Kotimaisen maataloustuotannon
jatkuvuuden turvaamisen kannalta on tärkeää, että edellytykset kannattavan maataloustuotannon harjoittamiseen ovat olemassa. Kasvun

MAASEUDULLE TARVITAAN myös
muuta yritystoimintaa elinvoimaa lisäämään ja tuomaan uusia toimeentulomahdollisuuksia sekä yrittäjänä että tarjolla olevina työpaikkoina.
Tarvitaan uusia yrityksiä, mutta aivan yhtä tärkeää on tukea olemassa
olevia yrityksiä kasvamaan ja kehittämään toimintaansa.
Pääosa tuetuista
yrityksistä on edelleen
tuotannollisia yrityksiä, mutta
erilaisia palveluita
tuottavien yritysten
määrä on selkeästi kasvamassa. On
kyettävä tunnistamaan ne yrittäjät ja
yritykset, joilla on
kasvuhalukkuutta.
Yritysten
kehittymisen kannalta on
tärkeää, että on olemassa toimivat, helposti löydettävissä
ja saatavissa olevat
asiantuntijapalvelut ja tukiverkostot.
Palveluja tulee kehittää yritysten tarpeista käsin.
Yritysten välinen yhteistyö ja verkostoituminen luovat yhteisvaikutusta ja taloudellista kasvua, tuovat lisää
mahdollisuuksia, edistävät verkoston
tuomaa suuruuden etua ja vähentä-

“
Yrityksiin
kertynyt
osaaminen
ja kokemus
kanavoituvat
yhteiseksi
eduksi.
“

vät riskejä. Yrityksiin kertynyt osaaminen ja kokemus kanavoituvat yhteiseksi eduksi.

MAASEUTUKYLISSÄ on asumisen
mahdollisuuksia laidasta laitaan. Tilavat tontit ja lähellä oleva luonto tarjoavat yksityisyyttä ja rauhaa sitä haluaville. Kylien toimintaa kehitetään
kyläläisten lähtökohdista käsin.
Alueen LEADER-ryhmät ovat paikallisina toimijoina ja seudullisten
kylien kehittämishankkeiden kautta
aktivoineet kyliä ja kyläläisiä suunnittelemaan toimintaansa. Neuvonnan avulla on saatu aikaan useita
kylien kehittämiseen liittyviä, konkreettisia investointihankkeita. Investointihankkeiden toteuttamiseen on
tarvittu aktiivisia henkilöitä ja tuhansia talkootyötunteja. Rahoituksen avulla on kunnostettu kylätaloja
ja saatu niihin myös uutta toimintaa.
Erilaiset kulttuuri- ja liikuntapaikkahankkeet luovat viihtyisyyden lisäksi
harrastusmahdollisuuksia kohtuullisen matkan etäisyydellä.
MAASEUTUOHJELMA tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia ja ratkaisuja
kaikkeen tähän.
Tämän julkaisun tavoitteena on
kertoa näistä mahdollisuuksista.
Mukavia lukuhetkiä – jotta voisimme hyvin!
Ritva Rintapukka
maaseutuyksikön päällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

J U L K A I S I J A : E T E L Ä - P O H J A N M A A N E LY - K E S K U S | Y H T E Y S T I E D O T : A L V A R A A L L O N K A T U 8 , P L 1 6 5 , 6 0 1 0 1 S E I N Ä J O K I P U H . 0 2 9 5 0 2 7 5 0 0 , F A X 0 6 4 1 4 3 0 2 0
PÄ ÄT O I M I T TA J A & M A A S E U T U Y K S I K Ö N PÄ Ä L L I K K Ö : R I T VA R I N TA P U K K A , P U H . 0 2 9 5 0 2 7 6 1 9
T O I M I T U S PÄ Ä L L I K K Ö & M A A S E U T U O H J E L M A N T I E D O T TA J A : T U I J A N I K K A R I , P U H . 0 2 9 5 0 2 7 7 0 3
T O I M I T U S : S A N ATA R K K A M E D I A P A LV E L U O U T I R A N TA L A | J U T T U J E N VA L O K U VAT: K AT R I K O R P E L A , O U T I R A N TA L A J A A N N E R I N TA M Ä K I
U L KO A S U , P I I R R O S K U V I T U S J A TA I T T O : M A I N O S T O I M I S T O A A D A | A S I A N T U N T I J O I D E N VA L O K U VAT: K AT R I KO R P E L A J A T U U K K A K I V I R A N TA
PA I N O PA I KK A: I - P RINT OY | PA I N OS M Ä Ä R Ä: 45 50 0

2

SISÄLTÖ
ELY-KESKUS KASVUA JA HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

Hyvää ruokaa Etelä-Pohjanmaalta

4

6

KYYTTÖTILA TUOTTAA LUOMULIHAA

7

LUOMUVILJELYLLÄ HYVÄÄ RUOKAA

7

HYÖNTEISKASVATUKSEEN VAUHTIA

8

SITKEÄSTI ELINKEINON ALKUUN

10

KYSYNTÄ SYNNYTTI VUOHITILAN

12

LYPSYTILA MATKALLA LUOMUUN

13

KÄYTÄNNÖN KEHITYSTYÖTÄ SIKATILALLA

14

KETOOSIMITTAUSTA LYPSYTILALLA

15

HYVINVOIVA ELÄIN – HYVÄ RUOKA

16

Kasvua ja hyvinvointia
maaseudun yrityksistä

18

KASVUA JA KIERTOTALOUSAJATTELUA

19

JUUSTOLA TUPLAA TUOTANNON

20

HAMPPU HURMAA HUMMAT

21

KULTAA PULLOON LAKEUKSILTA

22

LUONTOHYVINVOINTIA YRITYSRYHMÄSSÄ

23

PERHEYRITYS USKALTAA UUDISTUA

24

LISÄARVOA SÄHKÖISESTÄ HISTORIIKISTA

26

YRITYS KASVUN PORTAILLA

27

Eteläpohjalainen elää metsistä

27

TUORE HAKE PALAA HYVIN

28

YHTEISMETSISSÄ JAETTU VASTUU

30

Hyvinvoivat ihmiset ja kylät

32

MODERNI MAJA METSÄSSÄ

33

MYLLYKYLÄLLÄ TALKOOHENKI ELÄÄ

33

LAMPAIDEN LAIDUNMAA

34

Tuhat toimenpidettä
Leader-hankkeilla

35

KOLMEN KYLÄN KIMPPA

35

YHTEISÖLLISYYDEN VOIMANNÄYTE

36

LEIRINTÄALUE ENTISEEN LOISTOONSA

36

MAASEUTU PAKETOITIIN TAITEEKSI

37

Ravinteiden kierrätys
PERUNASTA ON MONEKSI

38
38

3

Luottamusta ja dialogia rakentamassa

E

linkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset perustettiin
vuonna 2010 korvaamaan
työ- ja elinkeinokeskukset,
tiepiirit ja alueelliset ympäristökeskukset. ELY-keskusten perustamisessa nämä erilliset kehittäjäorganisaatiot tuotiin yhteen palvelujen
synergiahyödyn saavuttamiseksi.
Tutkimusjohtaja ja taloustieteen
professori Mika Maliranta pohtii
Suomi 100 -juhlavuoden hengessä
(http://suomifinland100.fi/) suomalaisen hyvinvoinnin perustaa ja toteaa,
että yksi syy onnistuneen hyvinvointivaltiomme perustaan on ihmisten keskinäisessä luottamuksessa ja kyvyssä
dialogiin. Luottamus ja monipuolinen
dialogi ovatkin juuri niitä tekijöitä, jotka ovat vuosien saatossa vahvistaneet
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tärkeäksi osaksi alueen moninaisia yhteistyöverkostoja. Olemme tuoneet
yhteisiin keskusteluihin kolmen maa-

kunnan alueelle ulottuvan laajan
asiantuntemuksen sekä mittavien yhteistyöverkostojemme äänet.
ELY-keskuksen ja alueen eri toimijoiden välisestä vaikuttavasta yhteistyöstä kertoo mm. ELY-keskuksille
tehty yhteinen sidosryhmätutkimus
2017. Viime kesänä julkaistulla sidosryhmätutkimuksella kartoitettiin
ELY-keskusten eri yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä
ELY-keskuksen toiminnasta. Tämän
tutkimuksen perusteella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta pidetään yhteistyötaitoisena, helposti lähestyttävänä, asiantuntevana ja osaavana
yhteistyökumppanina.
Nyt, seitsemän toimintavuoden jälkeen, olemme jälleen uuden äärellä.
Maakuntauudistuksen on määrä astua voimaan vuoden 2020 alusta ja
maakunnille siirretään ELY-keskusten, TE-toimistojen, aluehallintovirastojen, maakuntien liittojen ja kuntien

tehtäviä. ELY-keskusten perustamisessa ja toiminnassa saavutettua, eri
toimialojen ja – alueiden välistä synergiahyötyä ei ole varaa hukata tässä uudistuksessa, vaan sitä on pystyttävä entisestään vahvistamaan.
Yritysten, yhteisöjen ja kansalaisten
palvelut on tarjoiltava helposti saavutettavana ja dialogin tulee jatkossakin
jatkua yli maakuntarajojen.

Hyviä lukuhetkiä toivottaen,
Ylijohtaja Mika Soininen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maaseutuohjelman mahdollisuudet
Maaseutuohjelmassa on tarjolla rahoitusta ja ratkaisuja monenlaiseen kehittämiseen, olit sitten yrittäjä, yrittäjäksi
aikova tai asukas, joka haluaa tehdä kotipaikastaan entistä viihtyisämmän. Lehden sivuilta pääset lukemaan esimerkkejä
rahoituskohteista, joilla saadaan tuotettua hyvinvointia ja kasvua niin omalle alueelle kuin koko 100-vuotiaalle Suomelle.

Hanna Mäkimantila
Kehittämispäällikkö

Toimin kehittämispäällikkönä maaseutuyksikön kehittämisryhmässä. Kehittämisryhmään on koottu kaikki maaseudun kehittämiseen liittyvät rahoitukset: maatalouden investointituet, maaseudun yritys- ja hanketuet,
ympäristö- ja luomukorvausjärjestelmään liittyvät tuet sekä Ravinteiden
kierrätyksen kokeiluohjelma. Lisäksi valmistelen ja seuraan maatalouteen ja elintarviketalouteen liittyviä kehittämishankkeita, joiden avulla vahvistetaan alueemme elintarvikeketjun toimintaedellytyksiä ja
kilpailukykyä.

Reijo Kivimäki
Asiantuntija, yritysrahoitus

Juha Koski
Asiantuntija, yritysrahoitus

Työssämme pyrimme edistämään yritysten kasvua, uudistumista ja kilpailukykyä. Maaseutuohjelman yritysrahoituksella on ollut huomattava vaikutus alueen
työllistävyyteen, elinvoimaisuuteen ja hyvinvointiin. Tuen saajissa on kasvuhakuisia ja kansainvälisille markkinoille suuntaavia innovatiivisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
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Tapio Sivula

Esa Isosaari

Kehittämisasiantuntija

Kehittämisasiantuntija

Valmistelen ELY-keskukseen saapuvien yleishyöyllisten investointien ja metsä- ja puutalouteen
sekä energia-alaan liittyvien
hakemusten päätöksiä. Toimin
myös ELY-keskuksen Leader–
yhteyshenkilönä ja teen Leader -kehittämishankkeisiin
päätöksiä.

Työhöni kuuluu maatalouteen,
kylien kehittämiseen ja kansainvälisiin toimiin liittyvien
kehittämishankkeiden sekä
yleishyödyllisten investointihankkeiden
valmistelu. Kehittämishankkeiden
avulla maatalouden kehitystä viedään eteenpäin
ja aktivoidaan kylien
asukkaita
elävöittämään asuinseutuaan.

Tuija Nikkari

Laila Luoma

Kehittämisasiantuntija ja tiedottaja

Rakennetukivastaava

Työsarkaani ovat maaseudun matkailun, palvelujen ja kulttuurin
alojen sekä yritysryhmien kehittämishankkeet, niiden rahoitus ja eteenpäin menossa sparraus. On hienoa nähdä miten
merkityksellistä
kehittämistyötä maaseuturahaston hankkeissa tehdään
elinkeinojen ja alueen
ihmisten hyväksi Etelä-Pohjanmaalla ja koko Suomessa.

Toimin perusmaatalouden rahoitustehtävissä, käsittelen hakemuksia ja tiedotan aktiivisesti
viljelijöille ja yhteistyökumppaneille tarjolla olevista rahoit u sma hdol l i suu k si s ta.
Tavoitteena on edistää maatalouden rakennekehitystä,
kilpailukykyä ja moderneja toimintaedellytyksiä.

Marianne Muotio

Heikki
Mäntykoski

Asiantuntija, maatalouden rahoitus

Toimin perusmaatalouteen investoivien maatilojen rahoitushakemusten
käsittelijänä.
Investointituen avulla edistetään maatilojen toiminnan
tehokkuutta.
Investoinnit
parantavat
maatalouden
kannattavuutta ja tuovat kuluttajien saataville enemmän ja parempia
tuotteita.

Asiantuntija, maatalouden rahoitus

Toimin perusmaatalouden rahoitustehtävissä. Maatalouden
investoinnit ja sukupolvenvaihdokset tarvitsevat rahoitusta, jonka avulla yrittäjät
pystyvät paremmin toteuttamaan hankkeitaan ja
olemaan kilpailukykyisiä. Ota rohkeasti yhteyttä.

Harri Väisänen

Päivi Mäntymäki

Tarkastuspäällikkö

Kehittämisasiantuntija

Vedän tuki-ja tarkastusryhmää,
joka valvoo elintarviketurvallisuutta, kasvien ja eläinten terveyttä sekä luonnonmukaista
tuotantoa. Ydintehtäväämme
on varmistaa, että tuet tulevat viljelijöille oikein ja
ajallaan. Ympäristön ja
eläinten hyvä huolenpito
tuottaa hyvää ruokaa ja
hyvinvointia kaikille.

Koordinoin valtakunnallista Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman toteutusta ja rahoitusta. Ohjelman rahoituksen
avulla tuetaan käytännönläheisiä ravinteiden kierrätystä edistäviä pilotteja.
Ensisijaisesti kohteena on
pk-yritysten kehittämisja innovaatiotoimenpiteet.
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Hyvää ruokaa
Etelä-PohjanmaAlta
Etelä-Pohjanmaa on ruokamaakunta, joka tuottaa
hyvää ruokaa enemmän kuin omiksi tarpeiksi.
Maatalous ja koko elintarvikeketju ovat maakunnan
tärkeimpiä työllistäjiä. Kehittämistyössä on kyse
koko elintarvikeketjun kilpailukyvyn ja osaamisen
parantamisesta. Ruuan ympärille halutaan myös
uudentyyppisiä elämyskonsepteja. Taloudellisesti
kannattava ja ympäristöystävällinen elintarvikeketju
on avainasemassa. Eläinten hyvää hoitoa ja tuotannon
alkuperää valvotaan laadukkaan ruuan saamiseksi.
Elävä maaseutu tarvitsee investoivia ja toimintaansa
kehittäviä maatiloja. Maaseuturahasto tukee, jotta
voimme nauttia hyvästä kotimaisesta ruuasta ja
maaseudun tuottamasta hyvinvoinnista.
Maaseuturahaston tuella tehtyihin ruokaprovinssin
kehittämistarinoihin pääset tutustumaan
seuraavilta sivuilta.
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Kyyttötila tuottaa luomulihaa

T E K S T I O U T I R A N TA L A , K U VA A N N E R I N TA M Ä K I

Alkuperäisrotujen
säilyttäminen

K

yyttö eli itäsuomenkarja on aito alkuperäinen
suomalainen nautarotu. Anne Rintamäen tilalla Fräntilässä asuu tällä hetkellä runsaat sata
kyyttöä. Puoliksi harrastuspohjalta alkanut naudankasvatus on muuttunut elinkeinoksi. Tavoitteena on nostaa tilan emolehmien määrä 35:stä noin viiteenkymmeneen.
– Tila oli vuonna 2011 siirtymässä luomuviljelyyn ja
mietimme, mitä muuta siihen liittäisi. Itäsuomenkarja
tuntui sopivalta; kyyttö on tuote, jolla on tarina, ja kyytönlihalle tuntui olevan kysyntää suoramyyntipuolella, Rintamäki muistelee.
Elämäntilanteen muututtua Rintamäki muutti kyytöt
vuonna 2016 Alavetelistä Etelä-Pohjanmaalle Kortesjärvelle. Hänellä on entisen miehensä kanssa maatalousyhtymä, jonka pelloilta karjan luomurehu tulee.

T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

Luomuviljely
on hyvän ruoan
perusta

A

lavuden Töysän Salonkylällä maata viljelevä
Janne Vainionpää tietää jo vuosien kokemuksesta, että luonnonmukainen viljely vaatii kärsivällisyyttä ja taitoa.
– Kun kasvinsuojeluaineita ei voi käyttää,
täytyy luottaa viljelykiertoon. Meillä kasvaa viljaa, nurmirehua ja hevosille heinää. Viljan juurella kasvaa nurmea, joka estää rikkakasvien kasvun. Peltoala on noin 66
hehtaaria, josta 40 hehtaaria on omaa peltoa.
lannoitukseen käytetään karjanlantaa ja lisänä luomuun hyväksyttyjä lannoitteita. Sopimuskumppanina on
lypsykarjatila lähiseudulta.
– Täytyy olla hyvin tarkkana, ettei viljan sekaan pääse tavanomaisesti viljeltyä. Meillä on oma kuivaamo, jossa
käsitellään vain luomuviljaa.
35-vuotias maatalousalan ammattilainen ja Kirsi-vai-

Suomalaisten alkuperäisrotujen perimä halutaan
säilyttää tuleville sukupolville. Alkuperäisrodut
rikastavat kotieläinten lajikirjoa ja ovat
tieteellisesti, taloudellisesti
ja kulttuurihistoriallisestikin arvokkaita.

Rintamäki on osakkaana Pedersöressä sijaitsevassa
pienteurastamossa, mikä helpottaa osaltaan lihan suoramyyntiä.
– Kyytön liha on pienisyistä, luonnostaan mureaa ja siinä on hieman riistaan vivahtava maku. Kiinnostus lähiruokaa ja luomua kohtaan on lisääntynyt.
Luonnonmukaiseen tuotantoon kuuluu tuotantoehtojen
noudattaminen luomutarkastajan vuosittaisine tarkastuskäynteineen, jolla varmistetaan luomuketjun toimivuus ja
tuoteturvallisuus. Kyyttöemoista maksetaan alkuperäisrodun kasvattamisen korvausta.

Kirsi ja Janne
Vainionpään
luomutilan heinä
maistuu omille
hevosille. 7-vuotias
Jenny ja 4-vuotias
Nelly auttavat auliisti
maatilan töissä. Tilalla
on oheistoimintana
maatilamatkailua.

mo käyvät kodin ulkopuolella töissä, sillä luomutila ei vielä täysin elätä.
Aikanaan luomuun siirtyminen oli elinehto tilalle, jonka elinkeinona oli sikatalous. 2010-luvun alkupuolella näkymät olivat huonot. Tuet eivät kompensoineet lihan hinnan romahtamista. Vainionpäät näkivät luomussa mahdollisuuden.
– Luomuun siirryttiin melko nopeasti vuonna 2013, kun
siat oli pantu pois. Oli paljon omasta aktiivisuudesta kiinni,
että hyvät yhteistyökumppanit löytyivät.

Luomusitoumukset

Ympäristösopimus

Luomusitoumusta voivat hakea yli 18-vuotiaat
aktiiviviljelijät. Sitoutujan tulee suorittaa luomukurssi
ja hakeutua luomuvalvontajärjestelmään viimeistään
huhtikuun viimeisenä päivänä.
Luomuvalvontaan voi hakeutua jo ennen
viimeistä hakupäivää, jolloin voit saada tiedon tilasi
soveltuvuudesta luomutuotantoon jo hyvissä ajoin.

Maaseudun maisemat ovat säilyttämisen
arvoisia. Maisemat ovat paitsi ilo silmälle, myös
koti useille lintu-, kasvi- ja eläinlajeille.
Voit saada maiseman monimuotoisuutta
ylläpitävistä toimista korvausta, kun sitoudut
ympäristösopimukseen.

Lisätiedot ympäristö- ja luomuasioissa:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntija Pekka Länsivierto
www.mavi.fi (Kirjoita hakukenttään ympäristösopimus, ympäristökorvaus tai luonnonmukainen tuotanto.)
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Maistuisiko sirkka? Hyönteiskasvatusta
vauhditetaan hankkeella
Sirkkojen siritys on merkki siitä, että kotisirkat ovat valmiita
ruoaksi. Pian kokonaisia hyönteisiä saa myydä elintarvikkeena.
Hyönteiskasvatusta on tarpeen lisätä ja nyt alan
edistämiseksi tehdään tutkimusta.
T E K S T I O U T I R A N TA L A , K U VAT K AT R I KO R P E L A

T

ällä hetkellä hyönteisiä on
saanut myydä katseltavaksi
tai koristeeksi. On ollut kuluttajan harkinnassa, käyttääkö
hän niitä ravintonaan.
Hyönteiset sisältävät proteiinia 60
prosenttia, kun lihan proteiinipitoisuus on noin 13-21 prosenttia. Pian
nämä proteiinipommit ovat ruokakaupan hyllyllä.
– Evira on muuttamassa tulkintaansa siten, että kokonaisia hyönteisiä voisi myydä Suomessa ruoaksi. Li-
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säksi EU:n uuselintarvikeasetuksen
muutos mahdollistaa hyönteisruoan
tulon, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jarkko Niemi kertoo.
Tulkintamuutoksen myötä kokonaisia hyönteisiä saa myydä ihmisravinnoksi. Tulevaisuudessa hyönteisiä
käytetään mahdollisesti myös prosessoiduissa elintarvikkeissa.
– Jo nyt hyönteisiä saa jauhaa kalanrehuun, mutta ihmisravinnoksi tämä
ei vielä ole sallittua, Niemi selventää.
Luonnonvarakeskus toimii Sei-

näjoella Framilla ja toteuttaa Entolab-hanketta yhdessä Helsingin
yliopiston Ruralia-instituutin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa noin 200 000 euron hanketta
80 prosentin tuella.

TUTKIMUSTA TILOILLA

Kurikkalaisen Markku Hirvelän
sirkkakasvattamo on Luonnonvarakeskuksen rehupilotin toteuttajana.
– Olemme kokeilleet kahdeksaa eri

1.

2.

1. Hyönteiskasvattaja
Markku Hirvelä,
tutkimusprofessori
Jarkko Niemi ja
ELY-keskuksen
asiantuntija Esa
Isosaari uskovat
hyönteiskasvatuksen
mahdollisuuksiin
elinkeinona.
2. Entolabhankkeessa muun
muassa testataan,
mikä sopii sirkoille
ravinnoksi.

3.

4.

3. Kotisirkkojen
kasvatuksen
aloittaminen ei
vaadita suuria
investointeja.
4. Kurkku on sirkkojen
herkkua.

rehua. Kananrehu ja kurkku toimivat hyvin, kun on tarkasteltu kasvua
ja kuolleisuutta, mutta niiden tilalle
tulisi löytää kotimainen vaihtoehto,
Hirvelä toteaa.
Hirvelä käy tilan ulkopuolella
töissä, mutta haaveilee laajentavansa hyönteiskasvatusta. Entiseen sikalaan perustettu kasvattamo ei ole
vaatinut suuria investointeja. Muutaman neliön kokoisen, lämpötilaltaan
ja kosteudeltaan trooppiseksi luodun
kasvattamon hyllyillä laatikkoriveissä on sirkkoja eri kasvuvaiheissa.

HYÖNTEISTEN KÄYTTÖ
MONIPUOLISEKSI

Entolab-hankkeen tavoitteena on
tuottaa tietoa tuotantoprosessista ja
arvioida taloudellisuutta, testata eri
ravintolähteitä ja selvittää hyönteisten käyttöarvoa ja hyönteismarkkinoille pääsyä sekä innostaa uusia
tuottajia alalle. Työn alla on hyönteiskasvatusopas vuodelle 2018.
– Kotimainen hyönteistutkimus
on alkutekijöissään ja ulkomaistakin
tutkimusta aiheesta on todella vähän.
Ruokinta on suuri haaste, siksi sitä
tutkitaan erityisesti. On paljon muitakin asioita, mitä pitää selvittää: millaisia kasvatusolosuhteita hyönteinen
kaipaa ja taloudellinen puoli eli voiko kasvatus olla kannattavaa, Niemi
luettelee.
Tähän mennessä tutkijat ovat tehneet hygieniaselvitystä sekä selvittäneet laajamittaisen tuotannon pullonkauloja, kuten automatisointia.
Hyönteiskasvatus on yksi vaihtoehto
hyödyntää biotalouden sivuvirtoja.
– Hankeidea sai alkunsa vuonna
2015, kun Seinäjoen yliopistokeskuksessa oli hyönteismaataloudesta kiinnostuneita aktiivisia opiskelijoita,
Niemi kertoo.

PAKASTIMEN KAUTTA PÖYTÄÄN

Kotisirkka kasvaa munasta täysikasvuiseksi noin seitsemässä viikossa.

Kotisirkka
kasvaa munasta
täysikasvuiseksi
noin seitsemässä
viikossa.

Sirkat lopetetaan pakastamalla.
– Kun alkaa kuulua siritys, tiedetään, että sirkat ovat valmiita. Ne kopautetaan kasvatuslaatikon kennosta
laatikkoon, joka nostetaan pakastimeen. Sirkat keitetään tai kuumennetaan ennen kuin niitä voi syödä, Hirvelä kuvailee.
Hirvelän sirkat ovat terveellisen
makuisia, maku on jotakin ruohon ja
kurkun väliltä. Jos sirkat söisivät suklaata, maistuisivatkohan ne suklaalta?
– On mahdollista, että sirkkojen ravinto vaikuttaa olennaisesti niiden
makuun.

TULEVAISUUDEN
RAVINNONLÄHDE

Hyönteiskasvatus luo mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalle ja koko Suomeen uuden yritystoiminnan kehittämisessä.
– Hyönteiskasvatus avaa maatalousyrittäjille mahdollisuuksia, kun
asetuksen tulkinta muuttuu ja hyönteisiä saa myydä ravinnoksi. Hyönteisiä voi mahdollisesti käyttää tulevaisuudessa myös prosessoiduissa
elintarvikkeissa proteiininlähteenä,
ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Esa Isosaari visioi.

Rahoitusta
kehittämiseen
Maaseuturahaston avulla
voi toteuttaa monenlaisia
ideoita elinkeinojen
kehittämiseksi ja
hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Hankkeissa saa kokeilla
uusia asioita esimerkiksi
markkinoinnissa,
digitalisaation
hyödyntämisessä tai
palvelujen järjestämisessä.
Voi järjestää koulutusta,
tiedottaa, edistää
yhteistyötä ja innovaatioita.
Maaseuturahaston
tuen suuruus vaihtelee
hanketyypistä riippuen 60100 prosentin välillä.
Lisätiedot:
Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen asiantuntijat
Hanna Mäkimantila,
Tapio Sivula, Esa Isosaari ja
Tuija Nikkari
www.mavi.fi  Hae:
maaseudun hanketuet
Rahoituksen hakijan
vinkkejä ja esimerkkejä
löydät: www.maaseutu.fi
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Sitkeydellä ja
suunnitelmallisuudella
elinkeinon alkuun

T E K S T I O U T I R A N TA L A , K U VAT K AT R I KO R P E L A

Uudenaikaisen robottinavetan hankkinut Riku Kurki on tyytyväinen
investointiin. Mies sai vaikeasta elämäntilanteesta huolimatta vietyä
keskeytyneen projektin loppuun.

R

iku Kurjen maatila Nevanreunan Maito sijaitsee maakunnan lounaisosassa lähellä Karvian
rajaa. Kurikassa Jalasjärven Ilvesjoella lypsetään lehmiä toukokuulla 2017 käyttöön otetussa navetassa lypsyrobotilla. Tilaa on toisellekin
robotille. Kyseessä oli yli 830 000 euron investointi, johon
ELY-keskus myönsi korkotukea ja avustusta.

Työkuviot menivät uusiksi ja Kurki ryhtyi päätoimiseksi maatalousyrittäjäksi omalle tilalleen. Äiti jäi hoitamaan
isän tilaa, joka muutettiin viljatilaksi.
– Oli selvää, että vien loppuun hankkeet, jotka isän
kanssa oli aloitettu. Meijeri ja pankki olivat hyvin joustavia ja auttoivat ratkaisevasti vaikeassa tilanteessa.

MULLISTAVA MUUTOS

Vuosi sitten valmistunut robottipihatto on viimeisintä
teknologiaa. Lantarobotti siivoaa lattiat säännöllisin väliajoin. Liete siirtyy kuljettimia pitkin suoraan ulkona olevaan säiliöön.
– Tämä on viileä pihatto. Ostin kaikki isän lehmät ja
muualta lisää. Lehmiä on nyt seitsemänkymmentä. Suuri
osa on lypsyssä ja lisäksi on vasikoita ja nuorkarjaa, joille
on tilat vanhassa navetassa.
Muotio on kiinnostunut kuulemaan, miten lehmät ovat
tottuneet uuteen robottiin. Kurki kertoo, että kokemattomatkin lehmät ovat oppineet nopeasti, kun kokeneet eläimet ovat näyttäneet mallia.
Kurki ja Muotio vaihtavat ajatuksia tilan kehittämisestä, muun muassa ruokinnasta, mahdollisesta biokaasulaitoksesta ja muista tulevaisuuden suunnitelmista.
– Mielessä on yhtenä vaihtoehtona biokaasulaitos, sellainen konttisysteemi, joka tuottaa itselle sähköä ja lämpöä.

Alku ei ollut kaikkein helpoin. Rakentaminen oli jo alkanut, kun kuolemantapaus pysäytti perheen. Kurjen vasta
vähän yli 50-vuotias isä kuoli yllättäen keväällä 2016. Surusta huolimatta nuori isäntä päätti jatkaa yksin rakennusprojektia ja tilan kehittämistä.
– Paperisota oli sanoin kuvaamaton. Tilannetta mutkisti kuolinpesän jakamisessa se, että osa sisaruksistani oli
alaikäisiä.

SITKEYS PALKITAAN

Kurjen talon pihalla tervehtimään lönkyttelee koira, joka
on oikeasti suurempi kuin vasikka. Ystävällinen lemmikki
on bernhardilaisen ja tiibetinmastiffin risteytys. Se ja talon
muut kaksi koiraa seuraavat mukana navetta-askareille.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maatalouden rahoituksen asiantuntija Marianne Muotio vieraili tilalla syksyllä. Muotio pohti, miten Kurki on jaksellut ja onko hän
pystynyt viemään suuret investoinnit loppuun. Sitkeällä
asenteella suunnitelmallisesti toteutettu hanke kuitenkin
onnistui.
– Navetta on suunniteltu niin, että siellä voi työskennellä yksinkin. Hankinta oli huolella suunniteltu. Isän kanssa kierrettiin neljä vuotta katselemassa erilaisia vaihtoehtoja, Kurki muistelee.
Vaikka moni tieto meni isän mukana, hänen hyvistä
verkostoistaan oli apua.
– Tutut tiesivät, miten hän oli asioita tavannut hoitaa.
Heistä on ollut valtava tuki, Kurki antaa tunnustusta.

KOKOPÄIVÄISESTI MAATILALLE

Agrologiksi kouluttautunut Kurki kykeni muuttuneessa tilanteessa käynnistämään projektin uudelleen. Kun rakentaminen kevättalvella 2016 alkoi, hän kävi vielä tilan ulkopuolella töissä.
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VIILEÄ PIHATTO

KUVAT:
1. Navetassa häärivä lantarobotti tuuppaa
tuotokset kuljettimeen, joka siirtää ne
ulos säiliöön.
2. Kurjen lehmille on lisätty edistyksellinen
elektroninen korvamerkki, jonka avulla
lypsyrobotti tunnistaa lypsyyn saapuvan
lehmän.
3. Riku Kurki esitteli modernia navettaansa ELYkeskuksen asiantuntijalle Marianne Muotiolle.

Avopari Riku Kurki ja
Johanna Salo hoitavat uutta
robottinavettaa varmoin
ottein. Molemmat ovat
kouluttautuneet ja
molemmilla on myös
kotoa hankittu kokemus
maatilan töistä.

1.

2.

3.

Nuoren viljelijän
aloitustuki
Aloitustuesta saat apua, kun aloitat viljelijänä
ensimmäistä kertaa. Tuella helpotetaan
sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia
viljelijöitä ryhtymään alalle.
Lisätiedot:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat
Laila Luoma, Marianne Muotio
ja Heikki Mäntykoski
www.mavi.fi  Hae: nuoren viljelijän aloitustuki
Esimerkkejä: www.maaseutu.fi
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Tiina ja Marko Pentinmäki
pitävät vuohitilaa
Jalasjärven Hirvijärvellä.

Vuohenmaidon kysyntä
houkutteli alalle

T E K S T I O U T I R A N TA L A , K U VAT K AT R I KO R P E L A

Jalasjärveläistila päätti hankkia sikojen oheen vuohia, koska alueen maidonjalostuksella oli tarvetta
vuodenmaidosta. Tällä hetkellä lypsäviä kuttuja tilan noin kolmestasadasta sorkkaeläimestä on puolet.

M

arko ja Tiina Pentinmäki päättivät aloittaa vuohen ma idont uota n non ,
kun tilan kehittäminen
tuli ajankohtaiseksi. Tähän asti heillä on ollut emakkorenkaan porsitusyksikkö, mutta kun tämä tuotantomuoto on loppumassa,
piti miettiä muita vaihtoehtoja.
– Ensin oli mielessä emakkosikalan
laajennus. Kysyin kuitenkin Juustoportin Timo Keski-Kasarilta, mikä on
vuohenmaidon tilanne ja hän sanoi,
että tuottajia tarvittaisiin lisää. Siitä
se ajatus lähti. Meijerikin on omassa
pitäjässä, Marko Pentinmäki kertoo.

SUOMALAISTA ROTUA

Uudisrakennus vuohia varten tehtiin syksyn 2016 aikana ja ensimmäiset vuohet asettuivat taloksi joulun
välipäivinä. Pääsiäisen tietämissä
päästiin ensimmäisiä lypsämään ja
vappuna tehtiin ensimmäiset maitotoimitukset meijerille.
– Eläimiä hankittiin ympäri Suomen. Meillä on suomenvuohia, joille
saamme alkuperäisrotutukea.
Tila on saanut kuttulan rakentamiseen ja vuohien hankkimiseen avustusta ja korkotuettua lainaa. Kokonaiskustannus oli vähän alle 300 000
euroa, josta tuettu osuus oli 40 prosenttia. ELY-keskuksen maaseudun
rahoituksen asiantuntija Laila Luoma tapasi Pentinmäet heidän uudessa
kuttulassaan.
– Teille tuli hyvä tilaisuus kokeilla täysin uutta tuotantomuotoa ja varmistaa, että työtä riittää molemmille
jatkossakin, Luoma kannustaa.

MUUNNELMA NAVETASTA

Pihatto on muunnelma navetasta, jossa on vuohia varten sovellettuja ratkaisuja sekä lypsyasema.
Lypsyasemalle mahtuu kerrallaan
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38 vuohta, jotka kävelevät itse lypsypöydälle rehun houkuttelemina.
– Nuorella vuohella menee pari
viikkoa opetellessa. Lypsyyn menee
tällä hetkellä pari tuntia kerrallaan,
tilan emäntä kertoo.
Pentinmäellä ei ole tilamyyntiä,
vaan kaikki kutunmaito menee Juustoportille.
Luoma kysyy, paljonko eläimille pitää olla rehua.
– Paali menee päivässä. Säilörehunurmea on noin 20 hehtaaria. nurmet
ovat monipuolista nurmiseosta. Säilörehun pitää olla todella laadukasta,
että se maistuu. Korjuu tehdään nuoremmasta heinästä kuin lehmille. Väkirehuna annetaan kauraa kokonaisena ja lehmien täysrehua lypsäville,
isäntä vastaa.

Pentinmäen kuttula
on muunnelma
pihattonavetasta.

LEIKKISÄ ELÄIN

Kuttulaan on syntynyt juuri kaksi kiliä, jotka kipittävät muiden mukana,
vielä vähän eksyneen näköisinä. Vuohet ovat uteliaita ja oppivaisia eläimiä.
– Kutut keksivät temppuja ja ovat
seurallisia, vähän koiramaisia, Tiina
Pentimäki kuvailee.
Kilejä syntyy pääasiassa talvikuukausina. Tavoitteena on saada poikimisia myös syksylle. Tilalla on kaksi astuvaa pukkia ja pari nuorempaa
kasvamassa.
– Vuohen ei ole pakko poikia joka
vuosi, että se pysyy maidossa.

SUUNNITELMISSA KASVU

Tulevaisuuden suunnitelmat Pentinmäen tilalla liittyvät vuohien pitoon.
Neljänsadan eläimen halliin on vähän varaa vielä lisätä eläimiä.
– Suunta on nyt valittu. Opittavaa
on paljon ja vuohenmaidontuotannossa riittää kehitettävää joka osa-alueella, Marko Pentinmäki pohtii.

Vuohen lypsäminen
on suureksi osaksi
käsityötä.

T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

Lypsytila
matkalla
luomuun
Kun lähdetään tekemään jotain,
tehdään kunnolla. Tämä on
motto, jota Lindholmin tilalla
noudatetaan. Lypsykarjalle on
remontoitu navetta ja hankittu
lypsyrobotti. Työ on helpottunut.

Raimo Lindholm, Marianne
Muotio ja Rainer Lindholm
vaihtoivat ajatuksia lypsytilan
kehittämisestä.

Maatalouden
investointituet
Maataloutta maatilalla harjoittavat
voivat hakea investointeihin tukea.
Rahoitusvalinnassa tärkeä merkitys
on liiketoimintasuunnitelmalla,
johon sisältyvät muun
muassa maksuvalmius- ja
kannattavuuslaskelmat. Tuen
voi saada vain toimintaansa
kehittävä maatila, jolla on
menestymismahdollisuuksia.
Lisätiedot:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
asiantuntijat Laila Luoma, Marianne
Muotio ja Heikki Mäntykoski
www.mavi.fi  Hae:
maatalouden investointituet
Esimerkkejä: www.maaseutu.fi

V

eljekset Raimo ja Rainer Lindholm ostivat
Kortesjärven Purmojärveltä lypsytilan isältään. Molemmat olivat työskennelleet aiemmin metallialalla, mutta kiinnostusta maatalousyrittäjyyteen oli ollut aina. Yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto ja maatalousyrittäjyyden liiketoimintavalmennus vahvistivat talousosaamista.
– Tilalla oli paljon velkaa rasitteena, mutta olemme vähitellen saaneet talouden paremmaksi. Tarkoitus on viedä
tila luomuun. Pellot menivät keväällä 2017 luomulle, Raimo Lindholm kertoo.
Hänen vastuullaan on tilan taloushallinto. Asioita on
pitänyt katsella uusin silmin ja miettiä ratkaisuja, jotka
ovat tuottavia ja järkeviä ja sopivat myös pitkän aikavälin suunnitelmiin.

NAVETTA ROBOTTIPIHATOKSI

Lindholmit hakivat ELY-keskukselta rahoitusta navetan
muuttamiseen pihatoksi ja lypsyrobotin hankintaan. Kokonaiskustannusarvio oli noin 150 000 euroa. He saivat 60
prosenttia korkotukilainaa ja 35 prosenttia avustusta sekä
kymmenen prosentin nuoren viljelijän korotuksen avustukseen.
Tavoitteena oli lisätä sekä eläinten että yrittäjien hyvinvointia. Lypsyrobotti on vapauttanut työaikaa muuhun
kuin lypsämiseen ja tuo
joustavuutta. Lisäksi veljekset pystyvät pitämään
vapaapäivän silloin tällöin, kun navettatyöt voi
hoitaa yksi ihminen.
Robotti on Kortesjärvellä ensimmäinen. Lindholmin
navetassa
on
kuutisenkymmentä lypsylehmää ja lisäksi vasikoita
ja nuorkarjaa.
– Robottinavetat ovat
yleistymään päin. Olemme sitoutuneet siihen, että
kiinnostuneet voivat käydä meillä tutustumassa
laitteisiin. Käymme enemmän navetassa, mutta työmäärä on keventynyt, kuvailee Rainer Lindholm,
joka vastaa tilan karjataloudesta ja jalostuksesta.

TYÖSSÄ JAKSAMINEN TÄRKEÄÄ

Tilalla vieraillut ELY-keskuksen maaseudun rahoituksen
asiantuntija Marianne Muotio korostaa parivetona toteutuvan yrittämisen hyviä puolia.
– On hyvä, että maatilalla on kaksi yrittäjää. Näin varmistetaan työssä jaksaminen.
Molemmilla veljeksillä on perhe ja pienet lapset, joten
isänäkin pitää ehtiä olemaan.
– Nyt toinen voi lomailla rauhassa, kun toinen pystyy
hoitamaan tilan yksin sen aikaa, Rainer Lindholm tuumaa.

SUORAPUHEISTA YHTEISTYÖTÄ

Veljeksillä toimii yhteistyö hyvin. Nauru irtoaa molemmilta herkästi, vaikka aina ei ole edes hymyilyttänyt. Turhista ei jäädä jurnuttamaan, vaan asiat puhutaan halki saman tien. Tavoitteet ovat samat ja roolit selvät.
– Teillä on selvä vastuunjako, se edesauttaa tilanhoidossa. Kannattaa myös kirjata tavoitteita ylös, Muotio suosittelee.
Raimo Lindholm on samaa mieltä.
– Päämäärän on oltava yhteinen, muuten tämä ei onnistu. Tila on niin kova kuin on meidän yhteistyömme. Vielä
on kehittämistä työnjakolistassa. Aina on jotakin tekemistä, vaikka lypsäminen on nyt helpottunut.
Nyt, kun uusi robotti on tehnyt elämänrytmiin joustavuutta, veljeksillä on aikaa suunnitella seuraavaa siirtoa.
Aperuokintaan siirtyminen on ajankohtaista ensi vuoden aikana, samaan aikaan, kun tila siirtyy kokonaan luomuun.
– Edellytyksenä luomuun siirtymiselle tietysti on, että
meijeri ottaa vastaan luomumaitoa.
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A-tuottajien projektipäällikkö
Niina Immonen vetää
projektia, jossa tutkitaan
käytännönläheisesti
kotimaisen valkuaisen käytön
vaikutusta sikojen rehussa.
Yksi ruokintakokeita tekevistä
tiloista on Pentti Honkalan tila
Nurmossa.

Käytännön kehitystyötä sikatilalla

T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

Sikatalouteen luodaan verkostomaista toimintamallia yhteistyössä sikatalousyrittäjän, tutkimuksen ja
lihateollisuuden välille. Tavoitteena on parantaa alan kilpailukykyä, kannattavuutta ja jatkuvuutta.

P

entti Honkalan tilalla Seinäjoen Nurmossa tehtiin ruokintakoe, jossa testattiin härkäpapua sisältävän liemirehun vaikutusta lihasikojen kasvuun.
– Härkäpapu maittaa sioille ja ne ovat kasvaneet hyvin. Lihan laatu on parantunut merkittävästi. Myös kate parani. Soijan korvaaminen härkäpavulla ei ole lisännyt ruokintakustannusta.
Ruokintakoe liittyy Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
rahoittamaan Käytännönläheinen tutkimus sikatilalla
-hankkeeseen, jonka toteuttaa A-Tuottajat eteläpohjalaisten, satakuntalaisten ja varsinaissuomalaisten tilojen sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

HÄRKÄPAVUN VILJELYYN PUHTIA

Härkäpapu korvaa osan valkuaisena käytettävästä tuontisoijasta ja sen avulla pystytään kotimaisuusastetta nostamaan rehuissa. Honkalalla ei ole omaa härkäpavun viljelyä, mutta sitä viljellään myös Nurmossa. Maan laadun on
oltava kasville sopiva. Hankkeen yksi tavoite on härkäpavun viljelyn lisääminen.
– Ruokintakokeen tulokset yllättivät positiivisesti. Härkäpavun viljely on melko haasteellista, mutta se on koko
ajan lisääntynyt, toteaa kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila ELY-keskuksesta.
Hän korostaa, että yhteistyöhankkeella on suuri merkitys koko tuotannonalalle. Tietoa jaetaan kaikille hankealueen sikatiloille riippumatta siitä, minkä lihatalon
tuottaja on kyseessä. Tutkimusta toteutetaan käytännönläheisesti sikatiloilla ja tuloksia voivat hyödyntää kaikki
alueen sikatilat.

INTOA KEHITTÄÄ TOIMINTAA

Mäkimantila tutustui Honkalan tilaan hankkeen projektipäällikön, A-Tuottajien kehityspäällikön Niina Immosen
kanssa. Immonen on iloinen siitä, että sikatalousyrittäjä
on kiinnostunut kehittämään työtään ja ala pysyy elinvoimaisena.
– Honkala ajattelee ennakkoluulottomasti ja haluaa kehittää toimintaa jatkuvasti. Tätä tarvitaan alalle enemmänkin. Hän vastasi ruokintakokeen toteuttamisesta käytännössä ja hänen roolinsa kokeen onnistumisessa oli
merkittävä, Immonen kiittää.
Honkalan mukaan jo nyt tiedonvaihto sikatalousyrittäjien kesken on avointa, mutta hankkeen myötä verkostoituminen entisestään paranee.
Esimerkiksi sikojen painonkehitystä seurattiin tiheästi ja ruokintaventtiilikohtaiset rehutiedot lähetettiin viikoittain.

14

– Samaa mallia on toteutettu hankkeen jälkeenkin.
Tämä lisää työtä, mutta tulokset taas kannustavat tekemään ylimääräistä, koska sillä voidaan parantaa tuotannon kannattavuutta ja toisaalta myös eläinten hyvinvointia, Honkala tietää.

VUOROVAIKUTUSTA KEHITTÄMISTYÖHÖN

Kotimaisten valkuaisrehujen ja sivutuotteiden käyttö rehuna parantaa valkuaisomavaraisuutta ja ruokintakokeiden avulla saadaan selville niiden sopiva käyttömäärä ja
ruokinnan kannattavuus.
– Tällainen tapa toimia käytännön kehitystyössä sikatilalla on tutkijalle todella antoisaa. Vuorovaikutus niin liha-alan yrityksen kuin tuottajan kanssa toimii hienosti ja
tiedonvaihto on ollut avointa, Luonnonvarakeskuksen tutkija Hilkka Siljander-Rasi kehuu.
Alueen tuottajat saavat tuoreeltaan tietoa tuloksista
tuottajatilaisuuksissa sekä hankkeen koti- ja Facebook-sivuilla.
– Tietoa siirtyy myös tuottajien tavatessa toisiaan. Käytännössä testatut tulokset helpottavat uuden tiedon käyttöönottoa.

Yhteistyöhanke
Elinkeinojen kehittämistä tuetaan kahden
tai useamman toimijan yhteistyöhankkeilla.
Niissä kootaan ja levitetään tietoa uusien
tuotteiden, prosessien tai palveluiden
kehittämiseksi. Yhteistyöhankkeiden tulosten
tulee olla yleisesti hyödynnettävissä. Tuki on
80 prosenttia kokonaiskustannuksista.
Lisätiedot:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat
Hanna Mäkimantila, Tapio Sivula, Esa Isosaari
ja Tuija Nikkari
www.mavi.fi  Hae: yhteistyöhankkeet
Rahoituksen hakijan vinkkejä ja esimerkkejä
www.maaseutu.fi

Ketoosimittauksilla parempaa
ennakointia lypsylehmien terveyteen

T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

Pojanluomalla hieho on alkanut poikia. Syntyvä noin 40-kiloinen vasikka kuluttaa emon energiavarastoja ja
on tärkeää, että heti poikimisen jälkeen lehmä saa ravitsevan annoksen rehua ja energialiuosta. Tavoitteena
on estää lehmää sairastumasta ketoosiin.

S

ofia ja Marko Heikkilä auttavat tottunein ottein rauhallista ensisynnyttäjää ja vasikka saadaan onnellisesti
maailmaan. Tapahtuma on
kokeneille maatalousyrittäjille tuttu.
Sen sijaan ketoosin mittaaminen maidosta on tullut osaksi työtä vuosi sitten.
– Testit tehdään parinkymmenen
lehmän maidosta säännöllisesti. Käytössä on testiliuskoja, joiden värimuutokset kertovat ketoaineiden määrästä maidossa. Tulokset ovat olleet
hyviä ja maidontuotantoa on saatu lisättyä, Sofia Heikkilä iloitsee.
Vasikka on iso muutos lehmälle, joka alkaa jälleen tuottaa maitoa ummessaolokauden jälkeen. On tärkeää,
että syöminen lähtee hyvin käyntiin,
ja lehmä saakin ravitsevan annoksen
rehua ja energialiuosta välittömästi
poikimisen jälkeen.

– Ketoosi voi olla myös piilevä. Lehmä saattaa tuottaa maitoa ja vaikuttaa hyvävointiselta, mutta ketoosimittaus paljastaa tilanteen. Joillakin on
kyky haistaa ketoosi lehmästä ja jopa
lypsetystä maidosta, tietää projektipäällikkö Anne Anttila, joka vieraili
lokakuussa Heikkilän tilalla.
– Vanha kansa puhuu asetonitaudista. Ketoosista ei ole päästy eroon ja
hankkeella onkin tarkoitus herätellä
kollegoja, Sofia Heikkilä lisää.
Anttila kertoo, että esimerkiksi poikimaväliä lyhentämällä ja säännöllisellä ruokinnansuunnittelulla sekä
tarpeenmukaisilla ruokinnan muutoksilla pystytään vaikuttamaan lehmien ketoosin esiintyvyyteen.
– Suomessa poikimaväli on hieman
pitkä, jopa 420 päivää, kun hyvä tavoite on 390-400 päivää.

KETOOSI ON PAHASTA

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamassa hankkeessa ovat ProAgria Etelä-Pohjanmaan lisäksi mukana myös Työtehoseura ja ProAgria
Keskusten Liitto. Mukana on 12 maitotilaa, joissa kartoitetaan erityisesti
piilevän ketoosin ilmenemistä poikimisen jälkeen. Tiloille annetaan toimenpide-ehdotuksia ja uusi kartoitus
tehdään noin vuoden kuluttua.
ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila on iloinen
onnistuneesta hankkeesta. Tavoitteena on parantaa maidontuotannon
kannattavuutta ja kiinnittää uudella tavalla huomiota lehmien hoitoon,
olosuhteisiin ja ruokintaan.
– Hankkeella on rajattu aihealue,
josta on löytynyt monta näkökulmaa.
Tieto on avointa ja tarkoitus on, että
kaikki maitotilat voivat sitä hyödyntää.

Heikkilät ovat mukana ProAgria Etelä-Pohjanmaan Maidosta maitoon
-hankkeessa, jossa pyritään mittauksilla ja oikeilla ruokintamenetelmillä
edistämään lypsykarjan terveyttä ja
parantamaan maidontuotantoa.
– Lähdimme hankkeeseen mukaan, koska meillä oli ketoosilehmiä.
Holstein on rotuna hyvä maidontuottaja, mutta myös ketoosiherkkä, Sofia
Heikkilä toteaa.
– Maidontuotos jää ketoosilehmällä
alhaiseksi. Lehmästä tulee ketoosin
takia niin sanotusti puolivillainen: se
ei tule kiimaan ja saa herkästi muita
sairauksia, Marko Heikkilä jatkaa.

KETOOSIN VOI HAISTAA

Lehmän riski sairastua ketoosiin on
suuri poikimisen jälkeen.

MONENLAISTA TIETOA

Värimuutos
testiliuskassa
paljastaa
ketoaineiden
määrän maidosta.

Anne Anttila
(oik.) ProAgrialta
pääsi sattumalta
todistamaan
lehmän poikimista
vieraillessaan Sofia
ja Marko Heikkilän
tilalla. Mittaukset ovat
auttaneet Heikkilöitä
puuttumaan ajoissa
ketoosiin, jolle lehmä
on altis erityisesti
poikimisen jälkeen.
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Hyvinvoiva eläin –
hyvä ruoka

T E K S T I O U T I R A N TA L A , K U VAT K AT R I KO R P E L A

Kurikkalainen Kriikkulan sikatila saa eläinten hyvinvointikorvausta.
Eläinvalvojien käynti koetaan tilan kehittämisen välineenä,
ei pelkkänä byrokratiana.

E

makot kyhnyttävät toistensa kyljessä. Jos on mahdollisuus, ne valitsevat itselleen bestiksen. Kaverin kanssa käydään makuulle ja pyritään
ruokailemaankin vierekkäisillä paikoilla ruokakarsinassa. Sika huvittelee mielellään tonkimalla ja olkipaalia nyhtämällä.
– Eläimet levittävät paalin parissa päivässä lattialle. Uusi paali tuodaan parin viikon välein. Hyvinvointituen vaatimuksia ei ollut mahdoton toteuttaa. Sikataloudessa on tänä päivänä otettava kaikki mahdolliset eurot, mitä saa, Marko Kriikkula tuumaa.
Hän osti vuonna 2005 vaimonsa Katrin kanssa tilan appivanhemmiltaan.
Vuodesta 2012 tila on saanut hyvinvointikorvausta.
– Investointeja piti tietysti tehdä. Ostimme maata, salaojitimme, rakensimme uuden sikalan ja kunnostimme vanhat sekä rakensimme lämpökeskuksen.

RUOKA OMILTA PELLOILTA

Katri Kriikkula kertoo, että emakot porsivat ensimmäisen kerran vuoden
ikäisinä.
– Porsaita syntyy yhdelle emakolle keskimäärin 2,25 kertaa vuodessa. Sika
on herkkä eläin ruokansa suhteen. Rehussa ei saa olla yhtään hometta, muuten tulee kiimaan häiriöitä. Ruoka pitää olla sellaista, että itse pystyisi sitä syömään.
Kriikkulan neljästä pojasta yksi on jo täysi-ikäinen ja kaksi muuta teini-iässä. Nuorin on yhdeksänvuotias. Pojat ovat mukana erityisesti kylvöissä.
– Omaa peltoa on 55 hehtaaria, hallinnassa on yhteensä sata hehtaaria. Viljelyssä on ohraa, kauraa, vehnä, hernettä ja härkäpapua.

AVOIMIN MIELIN TILOILLE

ELY-keskuksen tarkastajat tekevät tilakäynnit Maaseutuviraston tekemien
otantojen perusteella. Suurin osa eläinvalvontojen tilakäynneistä tehdään etukäteen ilmoittamatta.
– Viljelijätuet velvoittavat valvontaan. Tulemme tilalle aina avoimella asenteella ja otamme huomioon, että tulemme toisen kotiin. Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksen alueella tehdään vuosittain eläinvalvonta noin sadalle tilalle
ja peltovalvonta noin kolmelle sadalle tilalle, tarkastuspäällikkö Harri Väisänen kertoo.

VAIKUTTAVAA TOIMINTAA

Tulemme tilalle aina
avoimella asenteella
ja otamme huomioon,
että tulemme
toisen kotiin.

Vieroitettuja porsaita on välikasvatuskarsinassa kolmetoista, pihatossa emakkoja yhdeksäntoista karsinassa ja tiineytysosastolla neljä emakkoa yhdessä karsinassa. Hyvinvointituki kompensoi, kun eläimiä on vähemmän kuin
eläinsuojelulaki sallii.
Eläinten hyvinvointi tekee hyvää viljelijällekin. Valvojat ovat vaikuttuneita hyvistä luvuista.
– Vapaa porsitus aiheutti aiemmin paljon porsaskuolemia. Kriikkulan tilalla porsaskuolleisuus ennen vieroitusta on kymmenen prosenttia, mikä on todella hyvä saavutus. Se kertoo erinomaisesta hoidon tasosta ja jalostuksesta,
Väisänen hämmästelee.
Tilalla on 220 emakkoa ja tuhat porsaspaikkaa sekä siitoseläimiä omassa
osastossaan. Kriikkula ymmärtää, että valvojat tekevät työtään. Siksi yllätysvisiitikään ei ärsytä, vaikka valvontakäynnin ajaksi joutuukin keskeyttämään
päivän työt. Käynti kestää yleensä pari tuntia.

16

ja valitsevat usein
kaverin, jonka
kyljessä on mukava
kyhnyttää.

VALVOJAT HAVAINNOIVAT

Väisänen vieraili Kriikkulan tilalla
tällä kertaa sovitusti yhdessä eläinvalvojien Arja Veikkolaisen ja Anne
Mettälän kanssa.
– Valvontakäynnillä sikojen eläinryhmittäiset lukumäärät lasketaan
ja tarkastetaan eläinkirjanpito, eläinmääräilmoitukset, osto- ja myyntitositteet sekä tapahtumaotteet. Veikkolainen luettelee.
Lisäksi eläinten hyvinvointikorvausta hakeneilla tiloilla tarkastetaan
tilan hakemien eri toimenpiteiden
mukaisten vaatimusten täyttyminen.

Siat ovat seurallisia

Eläinvalvojien
käynnit kuuluvat
hyvinvointituen
edellytyksiin. Katri
ja Marko Kriikkula
suhtautuvat
käynteihin
myönteisesti.

Valvonta
Jotta saisimme hyvää, laadukasta ja turvallista ruokaa, valvotaan
maataloudessa käytettävien siementen, lannoitteiden ja rehujen laatu
ja turvallisuus, luonnonmukaisen tuotannon sekä eläinten merkintäja rekisteröintivaatimusten toteutuminen, elintarvikehygienia
kasvintuotantotiloilla sekä kasviterveyden hyvän tilanteen säilyminen.
Valvonnalla varmistetaan, että viljelijätuet kohdentuvat oikein ja ajallaan.
Lisätiedot: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus valvontapäällikkö Harri Väisänen
www.mavi.fi  Hae: valvonnan oppaat ja ohjeet

Eläinvalvoja tarkastaa,
että tilan kirjanpito ja
olosuhteet vastaavat
hyvinvointituen
kriteerejä.

Marko Kriikkula on
iloinen siitä, että
porsaskuolleisuutta
on saatu
pienennettyä.
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kasvua ja hyvinvointia
maaseudun yrityksistä
Maaseudulla toimivat kilpailukykyiset ja kasvavat
yritykset luovat työpaikkoja ja hyvinvointia.
Maaseuturahaston yritystuet kannustavat yrityksiä
kasvuun tukemalla investointeja, investoinnin
suunnittelua ja yrityksen perustamista. Yritykset
voivat kehittää toimintaansa porukassa
yritysryhmähankkeessa.
Maaseudun monipuoliset yritystuet ovat ulottuvillasi.
Tarinat kertovat miten yritykset ovat yksin tai yhdessä
hyötyneet yritysrahoituksesta.

Yritysrahoituksen KANNUSTAVA vipuvaikutus
Maaseutuohjelman
rahoitus

Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus

8,3
M€

Kokonaisinvestoinnit

40 M€

Tavoitellut
uudet työpaikat

243 kpl

224 kpl
Etelä-Pohjanmaan
Leader ryhmät

2,9
M€

14 M€

Aloittavien yritysten osuus 36,0 %

Kasvua ja kiertotalousajattelua

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Miten paperitehdas ja kutomo liittyvät toisiinsa? Lapuan Kauhajärvellä tämä on tiedossa.
Logbag Oy hyödyntää teollisuuden ylijäämämateriaalin uusien tuotteiden valmistuksessa.

L

apuan Kauhajärvelle kuskataan
viikoittain
polyesterikangasrullia Itä-Suomesta. Paperikoneen suodatinkankaalle puhalletaan uusi elämä halkokassin
muodossa.
Uusi yritys jatkaa perheyrityksen perinteitä. Halkokassit siirtyivät
toukokuussa 2017 valmistettaviksi
Logbagille, jonka Henna Riihimäki perusti veljensä Sami Riihimäen ja
lankonsa Jarno Viirumäen kanssa.

VIESTIKAPULA NUOREMMILLE

Jo ennen uuden yrityksen perustamista oli tullut laajentamisen tarve.
Vanhemmat päättivät tässä kohtaa antaa tilaa nuoremmalle sukupolvelle.
– Riihimäen matto valmisti halkokasseja 16 vuotta. Tuote kehitettiin
mattokutomossamme, kertoo Esko
Riihimäki, joka on uuden yrityksen
hallituksen puheenjohtajana ja osallistuu päivittäisiin töihinkin hoitamalla muun muassa raaka-aineen ja
tuotteiden kuljetuksia.
Esko ja Marja-Liisa Riihimäki antavat jälkikasvulleen taustatukea yrityksen pyörittämiseen ja ovat myös
lastenhoitoapuna, sillä lastenlapsia
on kahdeksan.

Logbagin Henna Riihimäki, Esko
Riihimäki ja Jarno Viirumäki
esittelivät uusia tuotantotiloja ELY-

KASVUSSA TUKENA

ELY-keskus rahoitti investointia, jolla
Logbag sai hankittua uuden isomman
hallin käyttöönsä. Investoinnin kokonaiskustannus oli 105 000 euroa. Rahoitusta haettiin pankkilainan lisäksi
ELY-keskuksesta, joka myönsi investoinnille 20 prosenttia tukea, euroissa tuki oli yli 20 000 euroa.
– Nykypäivänä on niin, että yrityksen tukena voi olla monta tahoa eri
vaiheissa. Lähtökohtamme on se, että
yritystä pyritään tukemaan eri kasvuja kehitysvaiheissa, Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksen
yritysrahoituksen
asiantuntija Juha Koski toteaa.
Asiantuntija näkee Logbagin hankkeessa monta hyvää puolta. Alueen
elinkeinoelämään investointi vaikuttaa myönteisesti, sillä se on onnistunut verkostoitumaan muiden paikallisten yritysten kanssa. Logbag
edustaa myös kestävää kehitystä.
– Yrityksen toiminnassa toteutuu
hienosti kiertotalous, Koski kehuu.

keskuksen asiantuntijalle Juha
Koskelle. Investoinnin avulla yritys
pystyy vastaamaan halkokassien
kasvavaan kysyntään. Myös vienti
on mielessä jossain vaiheessa.

Paperikoneen
suodatinkangas on luja
materiaali. Keskikokoiseen
kassiin mahtuu kaksi sylystä
klapeja. Halkokasseja on
mennyt käyttöön jopa
rakennustyömaan tiilien
nosteluun.

VASTAA KYSYNTÄÄN

Hallissa on tuplasti enemmän tilaa
kuin vanhassa. Erityisesti varastointi
on helpottunut. Yritys pystyy vastaamaan kysyntään.
– Tuotannon pitää pysyä kysynnän
tahdissa. Tuotteita myydään eri jälleenmyyjien kautta kuluttajille, Henna Riihimäki kertoo.
Kotimaa on päämarkkina-aluetta
ja suurin asiakas on Puuilo, joka toimii myös Ruotsissa.
Kasseja on viittä eri kokoa, kahta
väriä ja useita koristekuoseja, jotka
painetaan kassin kylkeen käsin. Paperikoneen suodatinkankaan alkuperäinen väri on vaaleansininen. Musta

väri syntyy Lappajärven kutomon polyesterivärjäyskoneilla.
Rahoittajan edustaja arvostaa sitä, että eteläpohjalaisyritykset investoivat ja varmistavat, että työ pysyy
alueella. Myös jatkajan löytyminen
yritykselle on aina iso asia.
– Tällä yrityksellä on ihannetilanne. On paljon vanhoja hyviä yrityksiä, joille ei tahdo löytyä jatkajaa, Koski arvioi.
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Juustola aikoo
tuplata tuotannon
Kristiinankaupungin Metsälässä toimiva Rantakallion Juustola
Oy siirtää toimintansa Isojoelle. Yritys remontoi ja koneistaa
hankkimastaan teollisuushallista nykylainsäädännön mukaiset ja
suuremmat tilat. Laajennus turvaa juustolan kasvun ja jatkuvuuden.

ELY-keskuksen
yritysrahoituksen
asiantuntija Reijo
Kivimäki tutustui
Rantakallion
Juustolan tuleviin
tiloihin. Päivi
Rantakallio odottaa
jo innolla remontin
valmistumista.
Tavoitteena on
tutun leipäjuuston
oheen kehittää uusia

T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

tuotteita.

P

äivi ja Kalervo Rantakallio ovat tehneet leipäjuustoa
yli kolmekymmentä vuotta.
Rantakallion Juustolan neliskanttinen 250-grammainen
leipäjuusto on tullut tutuksi erityisesti
länsisuomalaisten ruokapöydissä.
Päivi Rantakallio asuu nykyisin Isojoella, josta löytyi sopiva paikka isommalle juustolalle.
– Uusi tuotantotila täyttää kaikki
säädökset ja siirrämme koko toiminnan Metsälästä sinne. Tavoitteena on
laajentaa toimintaa valtakunnalliseksi ja kasvattaa liikevaihtoa.

UUSI SUKUPOLVI JO MUKANA

Uudessa juustolassa on tuotantotilaa
noin 650 ja toimistotilaa noin sata neliömetriä. Lisäksi rakennuksessa on
omat koneiden ja laitteiden huoltotilat. Meijeristin mielessä on juustontuotannon automatisointi ja uusien
tuotteiden kehittäminen.
– Tarkoitus on kehittää maultaan
vahvoja kypsytettyjä juustoja ja tuorejuustoa. Halusimme turvata perheyrityksen jatkuvuuden ja mahdollista

kasvun. Tytär Laura ja poika Mikko
ovat jo mukana yrityksen toiminnassa, Rantakallio tuumaa tyytyväisenä.

SIIRTYMISTÄ DIGIAIKAAN

Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli
500 000 euroa. Kasvu on ollut jo lokakuuhun 2017 mennessä 20 prosenttia.
– Ensi vuonna liikevaihto on tarkoitus tuplata. Automatisoinnin ansiosta saamme samalla työmäärällä
kotijuuston tuotannon kaksinkertaistettua. Itse juustonvalmistus tehdään
kuitenkin edelleen käsityönä, mutta
tiettyjä tuotannon vaiheita pystytään
automatisoimaan.
Sähköinen tilausjärjestelmä on ollut välttämätöntä ottaa käyttöön, sillä vähittäiskaupat tekevät tilauksensa sen kautta.
– Järjestelmä on aika kallis, joten
tuotantoa on senkin vuoksi lisättävä.
Muuta vaihtoehtoa ei ole, jos aikoo pysyä markkinoilla. Tämä on ollut suurimpia muutoksia kahden vuoden
sisällä. Lisäämme myös some-markkinointia ja uudistamme nettisivut.

UUDISTUMALLA KASVUA

Uudet tuotantotilat on tarkoitus saada
käyttöön vuoden 2018 alussa. Rantakallion Juustola sai noin 600 000 euron
hankkeeseensa maataloustuotteiden
jatkojalostustukea 35 prosenttia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta.
– Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka toimivat maataloustuotteiden jatkojalostuksessa, ELY-keskuksen yritysrahoituksen asiantuntija Reijo
Kivimäki kertoo.
Kivimäki on iloinen siitä, että yritys on lähtenyt uudistuksen tielle. Digitalisointi on yksi hallituksen kärkihankkeista.
– Kilpailu on kovaa, mutta yrityksellä on hyvät edellytykset vastata siihen muun muassa uusilla tuotteilla ja
sosiaalisen median hyödyntämisellä.
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Kari Knuuttila ja Katriina Aula-Knuuttila
viljelevät hamppua ja jalostavat sitä
eläintenrehuksi.

Hamppu hurmaa hummat

T E K S T I O U T I R A N TA L A , K U VAT K AT R I KO R P E L A

Hampunviljelijästä voi olla monta mielikuvaa. Katriina Aula-Knuuttila ja Kari Knuuttila eivät
mielikuvia pelänneet, kun ryhtyivät viljelemään tätä ravinteikasta kasvia.

M

artan Hamppu sai ELYkeskukselta investointirahoitusta maataloustuotteiden jatkojalostukseen.
Yritys kasvattaa ja jalostaa öljyhamppua hevosten rehuksi.
– Yrittäjät ovat tehneet tuoteperheen hevosen terveydestä huolehtiville hevosharrastajille, kilparatsastajille ja ammattilaisille. Tavoitteena
heillä on myös palkata työntekijöitä,
kertoo yritysrahoituksen asiantuntija Reijo Kivimäki Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksesta.
Yrittäjät Kari Knuuttila ja Katriina Aula-Knuuttila muuttivat miehen
sukutilalle Kurikkaan Jalasjärven
Hirvijärvelle vuonna 2013. Nuoripari mietti, mitä alkaisi tilalla tehdä ja
ryhtyi selvittelemään eri vaihtoehtoja
jo ennen sukupolvenvaihdosta. Heillä oli hevosia ja muutama kana, kukko ja ankka.
– Hamppu tuli vuonna 2012 tukikelpoiseksi. Tällä hetkellä sitä viljellään pääosin elintarvikkeeksi. On
harvinaisempaa, että sitä jalostetaan
rehuksi.
Yritys on nimetty tilan entisen
emännän, Knuuttilan isoäidin, mukaan.

VANHASTA KANALASTA TILAT

Rahoituksen avulla vanha kanala
muutettiin tuotantotiloiksi. Kustannus oli noin 30 000 euroa.
– Rakennuksessa oli vaneripinta.
Tilat pestiin ja desinfioitiin, vaikka
lintuja ei ollut tiloissa pidetty vuosikausiin. Betonilattiaan tehtiin epoksipinta pölisemisen estämiseksi. Seinät
pellitettiin ja rakennukseen uusittiin
sähköt.
Alkuun yritys pääsi käytetyillä
laitteilla. Rahoituksella hankitaan
vielä eräsiiloja, kuljettimia ja puoliautomaattinen pakkauskone.
– Prosessissa hampunsiemenet sekoitetaan ja litistetään. Rehuun lisätään
muun muassa pellavaa, porkkanaa, pu-

najuurta, nokkosta, omenaa, banaania,
ruusunmarjaa ja auringonkukansiementä, Aula-Knuuttila luettelee.

TERVEYSVAIKUTUKSET
KIISTATTOMAT

Vaihtoehtoja selviteltyään pariskunta
pani merkille, että Suomessa ei ollut
monta hampunviljelijää. He päättivät
ryhtyä viljelemään sitä, sillä heillä oli
tiedossa kasvin terveysvaikutukset ja
uskoivat myös lopputuotteeseen.
– Nimellä on ehkä monen korvaan
negatiivinen kaiku. Toisaalta hamppu
myös jää siitä syystä mieleen. Viljelemässämme lajikkeessa THC-pitoisuus,
josta kasvin päihdyttävä vaikutus tulee, on hyvin alhainen, merkityksetön, Aula-Knuuttila huomauttaa.
Hevoset pitävät hampun mausta.
Maku on pähkinän ja tuoreen herneen sekoitus.
– Hampussa on omega3-, -6- ja -9-rasvahappoja, öljyä ja proteiinia enem-

män kuin viljakasveissa, hän luettelee.
Hän tietää, että terveysvaikutukset
ovat tuotteen etu.
– Hyvinvoinnin näkee eläimestä:
hevosen karva kiiltää ja kavioaines on
sitkeä ja kova, jolloin kengät eivät putoa. Hyttysistä ja öttiäisistä iho-oireita saavat hevoset kestävät paremmin
kesän riesanaan tuomat ötökät eivätkä välttämättä oireile yhtä voimakkaasti kuin ilman hamppua. Meillä on
myös ankoille ja kanoillle sopiva rehusekoitus, joka sisältää muun muassa hiivaa. Nämä linnut tarvitsevat hiivan sisältämää niasiinia.
Investointi on rahoittajan näkökulmasta onnistunut. Se tuo hyvinvointia alueelle ja koko Suomelle.
– Hankkeessa korostuu kotimaisuus, lähituotanto, luonnonmukaisuus
ja terveellisyys, Kivimäki listaa.

Nimellä on ehkä
monen korvaan
negatiivinen kaiku.
Toisaalta hamppu
myös jää siitä
syystä mieleen.

Vanhasta kanalasta
remontoiduissa
tiloissa syntyy
superfoodia hevosille.
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Kultainen neste sisältää
paljon omega3rasvahappoja ja
runsaasti E-vitamiinia.

Kultaa pulloon lakeuksilta

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Rypsiöljyä valmistava Alavuden Öljynpuristamo kasvaa ja vahvistuu. Tuotteiden kysyntä on kasvanut niihin
mittoihin, että oli tehtävä investointeja tuotannon automatisoimiseksi ja laadun varmistamiseksi.

A

lavuden öljynpuristamo hankkii raaka-aineensa lähituottajilta. Rypsi ja rapsi tulevat
sadan kilometrin säteeltä. Omega3-rasvahappoja sisältävät kotimaiset tuotteet pärjäävät
terveellisyydessä ulkomaiselle oliiviöljylle.
– Kysyntä kasvaa koko ajan. Meille tuli painetta kehittää tuotantoa, joten lähdimme investoimaan, toimitusjohtaja Hanna Yli-Kuha sanoo.
ELY-keskus tuki runsaan 200 000 euron laite- ja koneinvestointia 35 prosenttia maataloustuotteiden jatkojalostustukea, jonka ansiosta yritys pystyi hankkimaan markkinoiden parasta kalustoa.
– Olemme automatisoineet ja kehittäneet puristusprosessia. Vielä on hankinnassa pullotuslinjasto.

TUOTANTO MONINKERTAISTUU

Siemenet kylmäpuristetaan öljyksi. Tähän asti rypsin vastaanottamisesta on mennyt pari kuukautta ennen kuin tuote on ollut pullossa. Jatkossa aika lyhenee kahteen viikkoon.
– Pullotuslinjaston ansiosta tuotannon automaatio lisääntyy. Työvaiheet vähenevät ja prosessi nopeutuu,
Yli-Kuha kuvailee.
Uusi linjasto pullottaa saman verran rypsiöljyä tunnissa kuin vanha menetelmä koko päivänä.
– Jatkossa tuotantokapasiteetti on noin 3 000 pulloa päivässä, kun nykyisin päivän tuotos kyseisellä linjastolla on
noin 500 pulloa.

POHJALAISÖLJYLLÄ ON MENEKKIÄ

– Meillä on kova työ saada oliiviöljy syrjäytettyä, mutta myös turvata suomalaisen rypsin saatavuus, Yli-Kuha
kertoo.
Entisen osuusmeijerin tiloissa toimivan tehtaan yhteydessä pidettävässä myymälässä on hyllyillä makuöljyjä
kuutta eri laatua. Maustamatonta rypsiöljyä pullotetaan
muillekin, kuten S-ryhmän Kotimaista-tuotemerkille.
– Tuotteita löytyy kaikista suurimmista kaupoista. Molemmat ketjutkin ovat ottaneet tuotteemme valikoimiinsa.

YRITYKSILLÄ YHTEISIÄ INTRESSEJÄ

Alavuden Öljynpuristamo on verkostoitunut monen muun
yrityksen kanssa. Ruokaprovinssi-kontaktit ovat edesauttaneet tuotteiden tunnettuutta.
– Ruokaprovinssin kautta olemme saaneet monia kontakteja, joita muuten ei ehkä olisi tullut. Teemme yhteistyötä markkinoinnissa muiden eteläpohjalaisyritysten
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kanssa ja muussakin, esimerkiksi kuljetuksissa seinäjokelaisen Pirjon Pakarin kanssa.

HYVÄÄ YMPÄRISTÖLLE

Investointi on myös ympäristöteko. Kylmäpuristaminen
on jo itsessäänkin ympäristöystävällistä. Tuotannosta ei
synny lainkaan jätettä, sillä siemenet saadaan käytettyä
prosessissa kokonaan.
– Aiemmin öljysäiliöiden pesun yhteydessä saattoi kulkeutua siementen kiintoainesta viemäriin. Uudistetun
tuotannon myötä tämä asia korjaantuu, Yli-Kuha tuumaa
tyytyväisenä.
– Hankkeen avulla pyritään edistämään ja turvaamaan
lähiruuan tuotantoa ja jatkojalostusta sekä parantamaan
yrityksen kilpailukykyä, sanoo asiantuntija Reijo Kivimäki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritysrahoituksesta.

Alavuden Öljynpuristamo
investoi uusiin laitteisiin ja
moninkertaisti tuotannon.
Toimitusjohtaja Hanna
Yli-Kuha haluaa pitää
tuotannon kuitenkin
sopivalla tasolla laadun
varmistamiseksi.

Yhteistyöllä uusia
luontohyvinvoinnin palveluja

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Viisi yritystä yhdisti voimansa ja sai aikaan hankkeen, jolla maaseudun monipuoliset mahdollisuudet
paketoidaan maatilalla tarjottaviksi hyvinvointituotteiksi. Syntyi idea Voimavaratila Toiskasta.
Vuorovaikutus niin ihmisten kesken kuin eläinten kanssa korostuu palveluissa.

T

oiskan tallilla Ilmajoen Koskenkorvalla on järjestetty jo pitkään sosiaalipedagogista hevostoimintaa, joka tukee Toiskan perhekodin lastensuojelupalveluja. Keijo Viertoma ja Tiina Tuominen
loivat perhekodilleen luonnonläheiset puitteet ja
Green care -tyyppisen toimintaidean jo yli 25 vuotta sitten.
– Ensimmäinen hevonen hankittiin, kun meille tuli sijoitukseen tyttö, joka harrasti ratsastamista. Siitä lähti kehittymään hevosavusteinen toiminta, Viertoma muistelee.

YHTEISTYÖTÄ TIIVISTETÄÄN

Perhekodin rinnalla palveluja tuottavat yritykset Ilon Kopse ja Ponivarikko ovat mukana yritysryhmähankkeessa,
jossa kehitetään luonto- ja hyvinvointipalveluja aiempaa
systemaattisemmin.
– Arki pyörii niin tiiviisti täällä, että melkein unohtuu
se vau-efekti, jota pystymme ihmisille tarjoamaan. Yhdessä saamme paljon aikaan, Toiskan hevostoiminnasta vastaava Ilon Kopseen yrittäjä Teea Ekola pohtii.
Satu Aution ja Noora Nyrhisen Ponivarikko tarjoaa hevostoimintaa lasten harrastetoimintana ja eläinavusteista
toimintaa erityisryhmille sekä Toiskan tallin tuottamaa
uutta maatila-asusteista päivätoimintaa.
– Olemme saaneet hankkeen avulla uusia asiakkaita, Autio iloitsee.
Mukana on myös Seinäjoella Ämmälänkylässä toimiva Leppälän perhekoti, jonka toiminnassa Toiskan tapaan korostuu luonto hyvinvoinnin lähteenä.

UUSI KONSEPTI

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut Elämänmaku-yritysryhmähanketta, jota hallinnoi Sedu Aikuiskoulutus. Projektipäällikkö Osku Ketola tuntee toiskalaiset ennestään.
– Kehitämme uutta konseptia palveluille maatilaympäristössä. Lähtötilanne oli hyvä, kun yrityskohtaisia toiveita oli valmiiksi mietittynä.
Kyseessä on luonto- ja hyvinvointipalvelujen pilotointi.
Vastaavaa ei ole muualla vielä olemassa. Ideana on rakentaa palvelu asiakaskohtaisesti.
– Toiskan hevosavusteinen toiminta sopii vaikka työpaikan hyvinvointipäivän ohjelmaan.

TALON TAVOILLA

Elämänmaku-yritysryhmähankkeen projektipäällikkö Osku Ketola Sedu
Aikuiskoulutuksesta ja Tuija Nikkari ELY-keskuksesta tapasivat tallin
kulmilla iloisen joukon luontohyvinvointipalvelujen kehittäjiä: Keijo
Viertoman, Teea Ekolan, Satu Aution, Kalle Reinikan ja Noora Lipposen.

Yritysten
yhteistyöhankkeet
Maaseuturahasto tukee yritysten yhteistä kehittämistä, jota voi olla esimerkiksi markkinointi- ja
myyntiyhteistyö, kansainvälistyminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yritysryhmässä 3-10 yritystä kehittää yhdessä toimintaansa kehittäen samalla jokaista yritystä myös yrityskohtaisesti. Yritysryhmälle voi
järjestää myös esimerkiksi laatuvalmennusta. Koulutuksessa osallistujamäärälle ei ole ylärajaa. Yritysryhmän tuki on 75 prosenttia ja yritysten osuus on
25 prosenttia kustannuksista. Yritysryhmässä ei voi
olla mukana maatalouden alkutuotantoa palvelevaa
kehittämistä.

Erityispiirteensä palvelukonseptille tuo se, että Toiskan
talli on julkinen paikka, mutta lastensuojelun toiminta ei
ole. Viertoma toteaakin, että perhekodin nuoret ovat etusijalla kaikessa, mitä tontilla tapahtuu.
– Jos arvioidaan, että jonkin ryhmän tai henkilön vierailu haittaa perhekodin asukkaiden elämää, sellaisia
vierailuja ei järjestetä. On tärkeää, että meidän nuoremme saavat kohdata erilaisia ihmisiä täällä, mutta kaikki
tapahtuu heidän hyvinvointinsa ehdoilla.

Lisätiedot: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
asiantuntija Tuija Nikkari

RÄÄTÄLÖITÄVISSÄ YRITYSRYHMITTÄIN

Green care tutuksi
eteläpohjalaisille

ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Tuija Nikkari pitää onnistumisen edellytyksiä erityisen hyvinä silloin,
kun yritysryhmähanke lähtee liikkeelle luontevasti yritysten omasta aloitteesta.
– Elämänmaku-hankkeessa on mukana kehittämistyössä paljon perään kuulutettua kokeilukulttuuria.
Yritysryhmähankkeen ideana on tarjota yrittäjille räätälöity kehittämishanke, jossa maaseudun pienet yritykset saavat toisten yritysten vertaistukea ja yrityskohtaista kehittämistä. Yhdessä kokeiltavista asioista voi avautua
uusi markkinoita jopa kansainvälisesti.
– Etelä-Pohjanmaalla on jo käynnistynyt toistakymmentä yritysryhmähanketta vajaan kahden vuoden sisällä. Mukana on yli kuusikymmentä yritystä. Ilahduttavaa
on, että näistä yli puolessa tähtäimessä on kansainvälistyminen.

www.mavi.fi  Hae: yhteistyöhankkeet
Rahoituksen hakijan vinkkejä ja esimerkkejä:
www.maaseutu.fi

Green Care -ajattelun leviämistä edistetään Etelä-Pohjanmaalla.
Kyseessä on luontoon liittyvä toiminta, jolla edistetään
ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia ennalta ehkäisevänä tai
kuntouttavana toimintana. ELY-keskuksen rahoittama Green
Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hanke pyrkii tuomaan
yhteen hyvinvointipalvelujen tuottajat ja käyttäjät toteuttamalla
käytännön demonstraatioita yhteistyössä alueen toimijoiden
kanssa sekä tukemalla Green Care -toiminnan näkyvyyttä.

Lisätietoja:
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Anne Matilainen, anne.matilainen@helsinki.fi
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www.gcfinland.fi/kehittaminen/hankkeiden-omat-sivut/
green-care-tunnetuksi-etela-pohjanmaalla---hanke

Perheyritys uskaltaa uudistua

T E K S T I O U T I R A N TA L A , K U VAT K AT R I KO R P E L A

E. S. Lahtinen Oy valmistaa Esla-potkukelkkoja ja muita liikkumisen apuvälineitä Seinäjoella.
Kouran tehtaassa valmistuu myös alihankintana alumiiniprofiilien osia.

P

aljon on virrannut vettä Nurmonjoessa siitä, kun
Raimo Lahtinen otti ohjat käsiinsä perheyrityksessä. Yritys on neljässäkymmenessä vuodessa
kehittynyt ja kasvanut. Ja kasvu jatkuu.
– Liiketoiminta Kourassa alkoi Indian-moottoropyörien edustussopimuksesta. Yrityksen perustaja Erkki Sakari Lahtinen oli isoisäni. Vuodesta 1933 olemme valmistaneet potkukelkkoja. Ensi vuonna yritys täyttää 90
vuotta, Raimo Lahtinen kertaa taustoja.

TERVEET ARVOT

Potkukelkoilla mainetta niittänyt yritys on tehnyt pitkään myös alumiinintyöstön alihankintaa alajärveläiselle Mäkelä Alu Oy:lle. Yritykset kuuluvat noin kymmenen yrityksen alumiinituotannon osaamisverkostoon
La Alucenteriin, joka tarjoaa alumiinin jatkojalostuksen
huippuosaamista. E. S. Lahtisen arvot ovat sopineet verkostonkin arvoiksi.
– Rehellisyys on meille tärkeä arvo. Olemme myös miettineet aivan käytännön tasolla, mitä se tarkoittaa.
Tehtaalla on erittäin siistiä, mikä myös kertoo yrityksen arvomaailmasta. Tiloista ja tavaroista pidetään hyvää
huolta, mitään ei jätetä lojumaan ja jäljet siivotaan. Työntekijöistäkin taidetaan pitää huolta, koska 37 työntekijästä
useimmat ovat työskennelleet yrityksessä pitkään ja henkilökunnan vaihtuvuus on pieni.

LAATU EDELLÄ

Tuotevalikoimaan kuuluvat kelkkojen lisäksi potkulaudat, potkupyörät ja rollaattorit. Kaikki valmistetaan Kou-

ran tehtaalla. Kilpailua tulee erityisesti Kiinasta, mutta
yritys on pystynyt vastaamaan kilpailuun laadulla. Parina viime talvena Suomessa ei ole ollut kelkkailukelejä.
– Nykyään tukkuliikkeet eivät tee ennakkotilauksia eivätkä pidä varastoja. On vaikea ennakoida potkukelkkojen menekkiä, Raimo Lahtinen pohtii.
Seinäjoella Nurmon Kourassa tehdas pysyy jatkossakin.
Tuotantotilat ovat omat ja yritys on velaton.
– Kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia. Houkutuksia on
kyllä ollut Aasian suuntaan, mutta olemme päättäneet pitää tuotannon kotimaassa.

UUTTA POTKUA

Yrityksen motto on ”Uutta potkua”. Viimeisten vuosien aikana E. S. Lahtinen on toteuttanut onnistuneita hankkeita
kasvun varmistamiseksi. ELY-keskus on tukenut kasvua
eri vaiheissa.
– Raha on tietysti hyvä houkutin lähteä suunnittelemaan kehityshankkeita, joiden takaisinmaksuaika on
pitkä. Suurin hyöty yritykselle tulee kuitenkin siitä, että
ELY-keskus pakottaa tekemään tarkan suunnitelman tavoitteineen ja aikatauluineen. Jopa välitavoitteet on kirjattava, Raimo Lahtinen pohtii.

TUOTANTOON INVESTOINTEJA

Yritys toteuttaa parhaillaan 270 000 euron alumiiniprofiilien jatkojalostuksen investointihanketta, johon yritykselle on myönnetty 20 prosentin avustus ELY-keskuksen maaseudun yritysrahoituksesta. Hankkeeseen kuuluvat muun
muassa pyörivä työkaluvarasto, jota ohjataan digitaalisesti sekä uuden rei’ityslinjan hankinta, jolla työ pystytään
tekemään aiempaa tarkemmin.
– Uusilla investoinneilla tehostetaan yrityksen tuotantoa ja parannetaan kilpailukykyä, jotta pystytään vastaamaan kasvavaan kysyntään ja pysymään alumiiniverkoston kehityksessä mukana, asiantuntija Juha Koski
muistuttaa.

ELY-keskuksen asiantuntijat
Juha Koski ja Kari Välimäki
vierailivat E. S. Lahtisella.
Isäntinä olivat yrityksen
tuore toimitusjohtaja
Mika Lahtinen ja hänen
Potkukelkkojen
ja muiden
liikuntavälineiden
lisäksi E. S. Lahtinen
valmistaa alumiinista
erilaisia kappaleita
muun muassa ikkunaja oviteollisuuden
tarpeisiin.
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edeltäjänsä Raimo Lahtinen.

KONSULTIN NEUVOJA

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluja on myönnetty kolmeen eri asiakokonaisuuteen, joista jokaisessa tukiosuus on ollut 4500 euroa. Markkinointiin ja asiakkuuksiin, digitalisaatioon sekä omistajastrategian luomiseen
liittyvistä hankkeista on ollut konkreettista hyötyä ja niiden avulla yritys on voinut siirtyä seuraavaan kehittämisvaiheeseen.
Konsulttipalvelua käyttämällä on lujitettu yrityksen
valmiuksia lähteä kasvattamaan liiketoimintaa uusille
markkinoille. Suunnitelmallisuus ja rohkeus ajatella isosti on kouralaisyrityksen vahvuus.
– Yritys on hyvä esimerkki siitä, että maaseudullakin
voi syntyä vientiyritystoimintaa, kehityspäällikkö Kari
Välimäki sanoo.

VIENNILLE EDELLYTYKSIÄ

ELY-keskus on myöntänyt yritykselle kehittämisavustusta
vientimarkkinoiden kartoittamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alan yrityksen kehittämisavustus on
tarkoitettu kannustamaan yrityksiä määrätietoiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen.
Kansainvälistymistä vasta harkitseva pk-yritys voi selvittää alustavasti, kuinka uusilla markkinoilla toimitaan
tai kuinka yrityksen tuotetta tai palvelua kannattaisi viedä kansainvälisille markkinoille. Jo vientiä harjoittava
yritys voi laajentaa toimintaansa uusille alueille tai selvittää uuden tuotteen mahdollisuuksia nykyisillä kansainvälisillä markkinoilla.
– Avustuksella halutaan tukea yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä. E. S. Lahtinen Oy:n hanke Suomessa valmistettujen korkean kotimaisuusasteen
Esla-tuotteiden viennin kehittämiseksi tukee tätä tavoitetta.Yrityksen 72 000 euron vientihankkeeseen myönnettiin
avustuksena puolet, asiantuntija Leena Foudila toteaa.
E. S. Lahtisen markkinointipäällikön Raija Soukan mukaan tuki on helpottanut osallistumista ulkomaisille messuille.
– Olemme parin vuoden aikana luoneet uusia kontakteja muun muassa Ruotsin markkinoille ja tehneet työtä
myös USA:ssa ja Kanadassa. Tavoitteena on lisätä vientiä
Pohjois-Amerikkaan.

Maaseudun
yritysrahoitus
Maaseudun yritysrahoitus on tarkoitettu
maaseutualueilla toimiville pienille yrityksille.
Yritysrahoitusta maaseuturahastosta voivat
hakea aloittavat tai toimintaansa laajentavat
yritykset. Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen
ydinkeskustan alue on rajattu tukialueen
ulkopuolelle.
Yrityksen investointitukea voi saada
rakentamiseen, koneiden, laitteiden ja
muun käyttöomaisuuden hankintaan
sekä aineettomiin investointeihin, kuten
ohjelmistojen ja patenttien hankintaan.
Investointitukea voi saada 20-40 prosenttia
kustannuksista. Investointien edellytysten
selvittämiseen ja suunniteluun voi myös
saada tukea.
Lisätiedot:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat
Reijo Kivimäki ja Juha Koski
www.ely-keskus.fi > Elinkeinot >
Maaseutuelinkeinot > Maaseudun kehittäminen
www.mavi.fi/yritystuet
Rahoituksen hakijan tärppejä ja esimerkkejä:
www.maaseutu.fi

VETOVASTUU SIIRTYY NUOREMMALLE

Raimo Lahtinen siirsi toimitusjohtajan vetovastuun nuoremmalleen ja jatkaa itse yrityksen kehitystehtävissä.
Uutena toimitusjohtajana lokakuun alussa aloitti hänen
serkkunsa poika Mika Lahtinen. Yrityksessä on noin neljäkymmentä osakasta, kaikki saman suvun edustajia.
– Olen työskennellyt tuotepäällikkönä raisiolaisella
Awutek Oy:llä 18 vuotta. Paluu perheyritykseen on todella mieluisa. Visioita on monenlaisia, mutta erityisesti Pohjois-Amerikan vientiprojekti on kiinnostava. Harvalla firmalla on tuote, jota on sarjatuotantona tehty vuodesta 1933.

Yrityksen
kehittämisavustus
Yrityksen kehittämisavustus on tarkoitettu
kasvua, kansainvälistymistä tai muuta
merkittävää liiketoiminnan uudistumista
tavoitteleville pk-yrityksille. Kehittämiseen
avustusta voidaan myöntää 50 % ja
investointeihin 10–20 %. Kehittämisavustus
on työ- ja elinkeinoministeriön kautta tulevaa
rahoitusta.
Lisätiedot: ELY-keskuksen asiantuntijat
Leena Foudila, 0295 027 545
ja Hilkka Huhtamäki, 0295 027 557

Alumiiniklusteri
vahvistaa verkostoja
E. S. Lahtinen Oy on mukana noin kymmenen
yrityksen klusterissa, La Alucenterissä, joka
on Suomen johtava täyden palvelun alumiinin
osaamisverkosto. Taustalla on pitkä yhteistyö
alajärveläisen Mäkelä Alu Oy:n kanssa, jolle E.
S. Lahtinen on tehnyt alihankintana alumiinin jatkojalostusta. Noin kymmenen vuotta
sitten yhteistyöverkostoon alkoi tulla muitakin dynaamisia ja kehittyviä alan yrityksiä.
La Alucenter -verkoston tarjonta kattaa
alumiiniprofiilien valmistuksen, osien jatkojalostuksen, toimitusketjun hallinnan sekä
alumiiniteknologian palvelut. Verkosto tarjoaa osavalmistusta, kokoonpanoa ja valmiita
tuotteita. Tuotteiden koko tuotantoketju hoituu verkoston kautta.

www.ely-keskus.fi > Etelä-pohjanmaa >
Elinkeinot > Yritysrahoitus

Yritysten
kehittämispalvelut
Yritysten kehittämispalvelut ovat ELYkeskuksen tarjoamia analyysi-, konsultointija koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan
pk-yritysten kasvua ja uudistumista.
Lisätiedot:
Kehityspäällikkö Kari Välimäki, 0295 027 642
www.yritystenkehittamispalvelut.fi
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T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

Lisäarvoa sähköisestä historiikista
Satavuotiaan MTK Etelä-Pohjanmaan tarina ja vaiheet oli aluksi tarkoitus koota pelkästään
kirjankansien väliin. Matkan varrella syntyi idea myös sähköisestä historiikista.

–M

TK Etelä-Pohjanmaalla oli hyvää videomateriaalia. Ehdotin digitaalista
versiota
375-sivuisesta
historiikista ja he innostuivat siitä välittömästi, yrittäjä Anssi Orrenmaa kertoo.
Orrenmaan yritys Niksimedia sai
hankkeelle ELY-keskukselta 9 050 euron avustuksen.
– Sähköisessä versiossa on uusia ja
vanhoja videoita sekä sisältöä, jota
paperiversioon ei ole saatu.
Marraskuussa 2017 ilmestynyt Iske
ja raivaa -teos kertoo MTK Etelä-Pohjanmaan satavuotisen tarinan. Teoksen digitalisointiprojekti oli uraauurtava.
– En usko, että aiemmin on tehty
näin kokonaisvaltaista sähköistä versiota mistään historiikista. Tämä oli
pilottihanke, jonka tuloksista on hyötyä jatkossakin.
Historian
digitalisointiprojekti
otettiin ELY-keskuksessa innostuneena vastaan. Asiantuntija Juha Koski
kehuu sitä, että hankkeessa pyritään
luomaan uutta kysyntää pilotoinnin
avulla.
– Tämä oli uudenlainen tapa kertoa
organisaation tarina. Tavoitteena on
luoda uusi täydentävä ja vaihtoehtoinen digitaalinen verkkotuote.

Anssi Orrenmaa
(oik.) toteutti MTK
Etelä-Pohjanmaan
historiikista
digitaalisen version.
Yhteistyökumppanina
teknisessä
toteutuksessa oli
Jussi Metsäpelto, joka
teki sekä paperi- että
digiversion visuaalisen
ilmeen sekä
viisi uutta videota.

Perustamistuki
Maaseuturahaston perustamistuki helpottaa yritystoiminnan
alkutaipaleella. Toimiva yritys voi myös hakea perustamistukea,
jos toimintaa uudistetaan merkittävästi. Perustamistuki on
5000 - 35 000 euroa. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2000 -10 000 euroa.

Lisätiedot:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat
Reijo Kivimäki ja Juha Koski
www.ely-keskus.fi > Elinkeinot > Maaseutuelinkeinot >
Maaseudun kehittäminen
www.mavi.fi/yritystuet
Rahoituksen hakijan tärpit ja esimerkkejä: www.maaseutu.fi

Alajärveläisyritys astelee kasvun portaita
Tähtiporras valmistaa Alajärvellä puu- ja korkeapainelaminaattirunkoisia portaita ja kaiteita.
Yritys kasvaa vauhdilla, viime vuosina kasvu on ylittänyt jopa 30 prosenttia.

Mikko Hyytinen ja Pasi Alanen
luottavat yrityksensä vahvuuksiin
porrasmarkkinoilla.

tuksen. Tuotantotehokkuus on parantunut ja tuotannon materiaalivirrat
selkiytyneet, kun laajensimme tuotantotiloja, toimitusjohtaja Pasi Alanen kertoo.
Lämmintä tuotantotilaa rakennettiin noin 200 neliömetriä lisää. Toukokuussa tuotanto siirtyi uusiin tiloihin. Nyt mielessä on uusi hanke.
– Seuraavana suunnitelmissa on
investoida koneisiin ja laitteisiin. Konekantaa uudistamalla pystymme
vastaamaan kysyntään ja kilpailuun
paremmin ja kapasiteettimme paranee, Alanen kertoo.

T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

TOIMINTA PYSYY ALAJÄRVELLÄ

A

lajärveläinen Tähtiporras
on hyödyntänyt ELY-keskuksen kehittämispalveluja yrityksen kasvua suunniteltaessa.
– Laajennuksen kustannusarvio oli
238 000 euroa, johon saimme ELY-keskukselta 20 prosentin investointiavus-
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Tähtiportaalla on Alajärvellä 16 työntekijää omistajat mukaan lukien. Alanen on kotoisin paikkakunnalta. Hän
luottaa alajärveläiseen puusepäntaitoon ja työmoraaliin kuin kirveensilmään.
– Alajärvellä puualan osaaminen
on korkea. Meillä on Etelä-Pohjanmaalla hyvät yhteistyökumppanit,
jotka ovat mahdollistaneet kasvun
yhdeksi maan merkittävimmistä porrastoimittajista.

Hyvän alihankintaverkoston merkitys korostuu Alasen mukaan tämän
hetken trendeissä, kun portaassa pitää olla esimerkiksi lasia, metallia ja
valoja.
Vähemmistöosakkaana
on
lapualainen Mikko Hyytinen, joka vastaa käytännön toiminnoista Alajärvellä. Alanen asuu Helsingissä, jossa
yrityksellä on myyntitoimisto.
– Meillä on pääkaupunkiseudulla vahva markkina-asema. On etu, että asiakkaat pääsevät tutustumaan
tuotteisiin toimistollamme. Siellä on
kaikki porrasvaihtoehdot nähtävillä.
Kaupat syntyvät helpommin, kun itse pystyy olemaan pelipaikalla, Alanen sanoo.

TUKEE ALAN KEHITYSTÄ

– Yrityksen tekemät investoinnit toimintansa kehittämiseen ovat tukemassa puurakentamisen toimialan
kasvua ja kehitystä. Samalla edistetään yritysten välistä yhteistyötä ja
verkostoitumista, toteaa yritysrahoituksen asiantuntija Juha Koski Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

eteläpohjalainen
elää metsistä
Etelä-Pohjanmaalla on metsätalouden maata lähes
miljoona hehtaaria ja yli 20 000 metsänomistajaa. Moni
eteläpohjalainen ”elää metsästä”. Etelä-Pohjanmaalla
on monenlaisia mahdollisuuksia metsävarojen
parempaan hyödyntämiseen ja elinkeinojen
kehittämiseen. Maaseuturahaston tuella tehtävällä
kehittämistyöllä lisätään metsäenergian tuotantoa
ja käyttöä sekä puurakentamista, parannetaan
puuteollisuuden kilpailukykyä ja kansainvälistymistä
sekä edistetään metsien monikäyttöä.
Metsänomistajien ikääntymisen takia tarvitaan
sukupolvenvaihdoksia. Kun metsiä hoidetaan hyvin ja
puuston määrä kasvaa, se sitoo hiiltä ja on ilmaston
kannalta hyödyllistä.
Tarina kertoo mitä kasvua ja innovaatioita
metsistä syntyy.
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Tuore hake palaa hyvin –
Kauhava näyttää mallia
kaukolämpötekniikassa

T E K S T I O U T I R A N TA L A , K U VAT K AT R I KO R P E L A

Tuorehakkeen käyttö lämpöenergian raaka-aineena on vielä tuore asia.
Kauhavalla kokeillaan energiapitoista tuorehaketta lämmönlähteenä.
Tulokset ovat erittäin lupaavia.

K

äytännön kokeiluja tuorehakkeen poltosta tekevän Kauhavan lämpölaitoksen lämmöntuotto on
maailmanennätystasoa. ELY-keskuksen rahoittamaa Tuohi-hanketta hallinnoi Vaasan yliopiston
Levón-instituutti.
– Tarkoitus on saada mitattua kokonaishyötysuhde koko
lämmöntuotantoketjussa. Hanketta ennen ei ole ollut olemassa tieteellisiä tutkimustuloksia. Yhteistyökumppaneina on Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston kemian laitos, projektipäällikkö Alpo Kitinoja kertoo.

KOKO ENERGIA TALTEEN

Kokeilu on tuottanut lupaavia tuloksia ja lämpöhyöty on
kymmeniä prosenttia.
– Tuore puu palaa yhtä hyvin kuin kuiva hake, josta kuivattaessa menetetään haihtuvat aineet. Puusta tiivistyvä
kosteus otetaan talteen savukaasupesurilla, joka kasvattaa energianmäärää huomattavasti. Lisäksi tuorehakkeen
logistiikka on 6-18 kuukautta nopeampaa, Kauhavan Kau-
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kolämmön toimitusjohtaja Ari-Matti Mattila kiteyttää.
Kaksi vuotta vanhassa laitoksessa kerätään tuorehakkeesta kaikki mahdollinen energia talteen. Kymmenessä
kilossa tuorehaketta voi olla kuusi kiloa vettä.
– Jos ostaa puuenergiaa yhden yksikön, sitä menee 1,2
energiayksikköä verkkoon. Kattilan hyötysuhde on 85-90
prosenttia ja 35 prosenttia lisää tulee savukaasuista, Mattila muotoilee.
Kauhavan laitos on teholtaan kymmenen megawattia.
Puu tulee lähialueelta. Laitos polttaa nyt tuorehaketta hiukan alle 20 000 kiintokuutiota vuodessa.
– Tuoretta puuta kannattaa polttaa talvella, jolloin puun
kosteus on laitokselle optimaalista eikä se jäätyneenä menetä haihtuvia aineitaan. Puuta tulee nyt meille sitä mukaa kuin poltetaan.
Alahärmässä ja Ylihärmässä on hieman vanhemmat
polttolaitokset, joissa uusi menetelmä on otettu käyttöön
myös.

1.

3.

2.

4.

5.

1. Tapio Sivula, Alpo Kitinoja, Juho Lahti ja Ari-

4. Puhdasta lauhdevettä voi vaikka juoda.

Matti Mattila ovat innoissaan tuorehakkeen
mahdollisuuksista kaukolämmön tuotannossa.

5. Luukusta voi katsella, miten tuore puu palaa.

2. Tuohi-hankkeeseen liittyvä kokeilu
Kauhavalla on herättänyt kiinnostusta laajasti.
3. Kauhavan kaukolämpölaitos polttaa
tuorehaketta 20 000 kiintokuutiota vuodessa.

METSÄNOMISTAJA HYÖTYY

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija
Tapio Sivula tietää, että metsänomistajat ja metsäalan toimijat hyötyvät välittömästi, kun puun varastointi jää pois.
Mattila lisää, että metsänomistajan ja puuntoimittajien
kannalta tämä on muutos parempaan, sillä raha liikkuu ja
hinta on kilpailukykyinen.
– Nyt nuorten metsien käyttöä voidaan lisätä, Sivula
huomauttaa.

ÄLÄ KOKEILE KOTONA

Suurten lämpölaitosten kattilat ovat kehittyneet niin, että niillä pystyy polttamaan erittäin kosteaa tuorehaketta.
Lisälämpö tehdään savukaasusta.
– Tämä on taloudellista ja myös ympäristöteko, Kitinoja määrittelee.
Tuorepuulla ei kannata yrittää virittää valkeaa olohuoneen takkaan tai muuhunkaan pieneen tulipesään.
– Tuorepuun poltto ei onnistu kotona eikä edes maatilojen pienemmissä laitoksissa, joissa ei ole lämmön talteenottoa. Tällä hetkellä lämmön talteenoton asentamiseen
vaaditaan vähintään kolmen megawatin teho, Kitinoja
muistuttaa.

TUTKIJAT TOHKEISSAAN

Tuorehakkeen polton mittaustuloksia seuraava Seinäjoen

ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Juho Lahti näkee monta hyötyä tuorehakkeen poltosta.
– Hakkeen kokonaiskulutusta voidaan vähentää, koska haketta tarvitaan entistä vähemmän saman lämpöarvo tuottamiseksi.
Seinäjoen ammattikorkeakoululla on metsätalousosaamista. Tutkijat ottavat puusta näytteet sekä tuoreena että kuivatettuina. Helsingin yliopiston kemian laboratorio
analysoi lämpöarvon ja haihtuvien uuteaineiden määrän.
Tulokset viittaavat siihen, että puun polton tuottavuutta voidaan nostaa useita kymmeniä prosentteja lyhyellä aikavälillä Suomessa. Kauhavan kokeilu on herättänyt
kiinnostusta koko maassa ja ulkomaita myöden. Innovatiivinen hanke kestää vuoteen 2018.
– Kyseessä on teollinen tiedonhankintahanke, johon
ELY-keskus on myöntänyt tukea 80 prosenttia. Tavoitteena on tuoreen energiarangan hankintalogistiikan ja polton kehittäminen sekä uusien tuotteiden ja menetelmien
kehittäminen. Puun energiakäytössä pyritään alhaiseen
sitoutuneeseen pääomaan, Sivula listaa.
Visioita on. Lauhdevesi on puhdasta ja sitä voi vaikka
juoda. Vesijohtoverkostoon Mattila ei sitä kuitenkaan olisi
johtamassa, mutta hän heittää idean, josta lähialueella olisi välitöntä hyötyä.
– Naapuriin kasvihuoneelle voisi täältä järjestyä lähes
ilmainen lämpö ja vesi.
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Yhteismetsässä
hoitovastuu on jaettu
Yhä useampi metsänomistajista asuu kaukana palstastaan. Ratkaisu voi
löytyä liittämällä oma palsta yhteismetsään.
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Suomen
metsäkeskuksen
metsätilarakenteen
johtava asiantuntija
Antti Pajula
veti Seinäjoella
metsäpäivän, jossa
retkeiltiin kolmella
metsäpalstalla
ja katsottiin
harvennusten
vaikutusta.

Seinäjokelaisilla
Terttu ja Martti
Ikosella on
yhteismetsäosakkuus
Ilomantsissa.

Jaakko Liinamaa ja Riitta Koivukoski
järjestävät Pohjalaiset metsät
aktiivisiin käsiin -hankkeen
tilaisuuksia metsänomistajille
ja metsäalan toimijoille.
Tavoitteena on edistää erityisesti
etäomistuksessa olevien metsien

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

hoitoa.

V

iljelijävetoiset metsät vähenevät, kun yhä
useammin omistaja on kaupunkilainen. Projektipäällikkö Riitta Koivukoski Suomen metsäkeskuksesta kertoo, että valtaosa suomalaisista
metsänomistajista on yli 60-vuotiaita.
– Iäkäs omistaja voi liittyä yhteismetsään. Perintönä
siirtyy näin osuus yhteismetsästä,
jonka tuotosta maksetaan vuosittain jakorahaosuus, mutta ei vaadi osakkaan osallistumista metsänhoitoon.

toa yhteismetsiin liittymisestä ja yhtenä tavoitteena on
saada yhteismetsät verkostoitumaan ja näin hyödyntämään osaamista ja erilaisia toimintatapoja. Moni metsänomistaja on saanut konkreettista apua. Uusia yhteismetsiä
on perustettu, Koivukoski iloitsee.
Hän muistuttaa, että metsällä on muutakin merkitystä
kuin taloudelliset hyödyt. Monelle
suomalaiselle metsällä on myös virkistysarvo.

METSÄT TUTUKSI

Koivukosken kanssa projektia toteuttaa metsän- ja luonnonhoidon
MONET KUNTAVETOISIA
Metsällä on
neuvoja Jaakko Liinamaa.
– Kunnillakin on intressinä maa– Yksityismetsien keskipinta-ala
seudun elinkeinojen edistäminen ja
muutakin merkitystä
Etelä-Pohjanmaalla on 25-30 hehse, että oman alueen metsät pysyvät
kuin taloudelliset
taaria, Keski-Pohjanmaalla vähän
hoidettuina. Harvennukset lisäävät
hyödyt. Monelle
isompi. Hankkeen yhtenä tavoitteemetsien tuottoa. Etelä-Pohjanmaalna on kasvattaa metsänomistusyksila yhteismetsiä on muun muassa
suomalaiselle
köiden keskikokoa. Tähän päästään
Kauhajoella, Kauhavalla, Soinissa,
metsällä on myös
muun muassa sukupolvenvaihdosAlajärvellä ja Lappajärvellä. Kurivirkistysarvo.
ten järkevällä suunnittelulla.
kassa ja Evijärvellä yhteismetsä on
Seinäjoella vietettiin lokakuusperusteilla. Molempiin ehtii vielä
sa yhteismetsien toimitsijoiden ja
mukaan, Koivukoski kannustaa.
hoitokuntien jäsenten metsäpäiYhteismetsää varten perustetaan
vää. Maastopäivän aikana retkeilosakaskunta, jolle laaditaan perustiin mitatuilla eri kehitysvaiheiden
tamissopimus, ohjesääntö ja valimetsikkökuvioilla, joista oli tarkat
taan hoitokunta. Osakkaiden tulee
laatia yhteismetsään metsänhoitosuunnitelma. Liittyville puuston kasvutiedot monen vuoden ajalta.
Terttu ja Martti Ikonen olivat vuosikausia kulkeneet
metsätiloille tehdään tila-arvio.
Yhteismetsää hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Ilomantsissa hoitamassa metsäpalstaa, kunnes perikunta
Monet yhteismetsät ostavat palvelun metsäammattilaiselta. päätti perustaa yhteismetsän.
– Sukuni yhteismetsä on 150 hehtaaria. Perustimme sen
vuoden 2016 kesällä, Martti Ikonen kertoo.
TIEDOTTAMISELLA VAIKUTUSTA
Seinäjokelaispariskunta on saanut paljon hyvää tietoa
Suomen metsäkeskuksen hallinnoiman kolmivuotisen tiedonvälityshankkeen kokonaisbudjetti on 450 000 euroa, metsäkeskuksen järjestämissä tilaisuuksissa.
– Onni, että tällaisia tilaisuuksia järjestetään. Olemme
josta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa 75 ja Keski-Pohjanmaan ELY-keskus 25 prosenttia. 30 000 euron saaneet niin hyödyllistä tietoa ja päässeet neuvomaan vetuensiirto-osuudella osatoteuttajana on Metsänhoitoyh- rottajaakin, Ikonen naurahtaa.
distys Keskipohja.
Lokakuusta 2015 lähtien järjestettyihin 91 tilaisuuteen AKTIIVINEN HANKE
on osallistunut jo 2 764 henkilöä. Tavoitteena on vauh- Kehittämisasiantuntija Tapio Sivula ELY-keskuksesta pidittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajil- tää hankeen toimintaa erittäin aktiivisena.
le ja edistää yritysmäistä metsänomistusta. Hankkeessa
– Metsänomistajat ovat osallistuneet aktiivisesti tiedonon laadittu maakuntakohtaiset asiantuntijaluettelot, jotta välitystilaisuuksiin. Hanke tuo kasvua, työtä ja lisätulometsänomistajat löytäisivät sukupolvenvaihdossuunnitel- ja maaseutualueille ja toimenpiteet lisäävät metsätaloumille käytännön toteuttajan.
teen liittyviä yritystoiminnan mahdollisuuksia alueella.
Hankkeesta saatavaa kokemusta voidaan hyödyntää eri Lisätieto edesauttaa iäkkäiden metsänomistajien ja myös
puolilla Suomea.
nuorten sukupolvien päätöksentekoa, koska omistusasiat
– Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin -hanke jakaa tie- ovat joskus vaikeita itse ratkaista, vaikka halua olisikin.
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hyvinvoivat ihmiset
ja kylät
Eteläpohjalaisissa kylissä on voimavaroja, jotka
vaikuttavat ihmisten ja koko kylän hyvinvointiin.
Kylissä on panostettu muun muassa yhteisiin
harrastuksiin, liikuntaan, kulttuuriin ja
palvelujen kehittämiseen. Toimintaa varten on
tehty investointeja, rakennettu ja korjattu yhteisiä
tiloja toimiviksi. Vireällä talkoohengellä on ollut
merkittävä rooli investointien toteutuksessa. Yhteinen
tekeminen luo yhteisöllisyyttä, joka on myös tärkeää
hyvinvoinnin ylläpitäjä. Ympäröivä luonnon tarjoamia
mahdollisuuksia virkistymiseen, matkailuun ja
yritystoimintaan on hyödynnetty. Maaseutuohjelman
rahoitus tukee kylien kehittämistä ja yleishyödyllisiä
investointeja aktiivisten kyläläisten
omien tarpeiden pohjalta.

Kylien investoinnit

kokonaisinvestoinnit
2015-09/2017

Etelä-Pohjanmaan
Leader ryhmät

44 kpl

111 kpl

Yleishyödyllisten
kokonaisinvestoinnit
(yhdistykset ja kunnat)

9,3 M€

5,1 M€

Julkinen rahoitus
(EU + valtio + kunta)

7,8 M€

3,2 M€

Yhdistysten rahoitus

1,5 M€

1,9 M€

Investoituja kohteita
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Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus

Moderni majapaikka keskellä metsää
Jyrki Vuorjoki esittelee ylpeänä
Nurmon metsästysmajaa, jota
metsästysseura vuokraa eri
tilaisuuksiin. Rakentamiseen seura
sai yleishyödyllisen hankkeen

T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

avustuksen.

N

urmon metsästysseura rakensi uudelle tontilleen
metsästysmajan
nykyaikaisin varusteluin. Rakennus ei ole vain metsästysseuran jäsenten käytössä, vaan majaa
vuokrataan ulos.
– Seura joutui lähtemään edellisestä paikasta, joka jäi liian lähelle uutta
Karhuvuoren asuinaluetta. Kaupunki osti meiltä vanhan tontin ja löysi
korvaavan paikan Nurmosta, jonne
päätettiin rakentaa kunnon pytinki, seuran varapuheenjohtaja Jyrki
Vuorjoki kertaa.
Maja on suurelta osin vuokrauskäytössä, sillä metsästysseura pitää siellä
vain kokouksensa sekä metsästyskauden avajaiset. Muu metsästykseen liittyvä toiminta sijoittuu viereen omalla kustannuksella rakennettuun lahtivajaan.

– Metsästysmajan hakemusvaiheen
kustannukset olivat 286 000 euroa ja
tukea saatiin 214 500 euroa. Omaa
työtä käytettiin rakentamiseen paljon. Meillä on porukassa eri alojen
ammattilaisia.
ELY-keskus
myönsi
rahoitusta
yleishyödylliselle hankkeelle, joka
monipuolistaa vapaa-ajan palveluita
ja luo uusia mahdollisuuksia alueen
asukkaille kokoontua metsäisessä
ympäristössä.
– Jo investointien toteutuksen aikaiset mittavat yhteiset talkootyöt lisäävät eri tahojen yhteishenkeä. Metsästysseuran yhteistoiminta alueen
muiden toimijoiden kanssa lisääntyy, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Tapio Sivula veikkaa.

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Markalla ostettu
koulutalo
palvelee kylää

Maaseuturahaston tuki
yleishyödyllisiin
investointeihin
Investointien avulla
yhdistykset ja yhteisöt voivat
parantaa kylän tai laajemman
alueen viihtyisyyttä,
harrastusmahdollisuuksia
ja hyvinvointia. Kohteena
voi olla esimerkiksi
kokoontumispaikka,
liikunta- tai harrastustila,
vahvempi verkkoyhteys
tai luontokohteen kunnostaminen. Investointituen
suuruus on 75 prosenttia
kustannuksista.
Lisätiedot:
Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen asiantuntija
Tapio Sivula
www.mavi.fi/hanketuet
Rahoituksen hakijan tärppejä
ja esimerkkejä:
www.maaseutu.fi

Myllykylän kylätalon piha kunnostettiin
perusteellisesti.

E

ntinen koulurakennus on kylän sydän. Kurikan
Myllykylän koulu lakkautettiin vuonna 1995.
– Ostimme koulun Kurikan kaupungilta markalla. Kylätaloa on vuosien varrella kunnostettu
moneen kertaan, Myllykylän Maa- ja kotitalousseuran puheenjohtaja Aatos Seppälä kertoo.
Vanha kivirakennus seisoo Jalasjoen rannalla komeissa maisemissa. Kylä haki ELY-keskukselta rahoitusta kylätalon ikkunoiden kunnostukseen ja energiatehokkuuden
parantamiseen, ulkorakennuksen katon uusimiseen ja pihan perusparannukseen. Budjetti oli 76 000 euroa, johon
myönnettiin 75 prosentin avustus.
– Paljon on tehty kökällä. Kyläläiset ovat osallistuneet
ahkerasti yli tuhannella talkootyötunnilla, maa- ja kotitalousseuran sihteeri Hannu Turkulainen iloitsee.
Kylätalossa toimii säännöllisiä harrastuspiirejä ja sitä
käytetään myös erilaisiin tilaisuuksiin.
ELY-keskus tukee kylätalojen kunnostuksia. Kehittämisasiantuntija Tapio Sivula pitää hyvänä sitä, että kylätalo on kovassa käytössä.
– Investointi luo hyvät edellytykset jatkossakin käyttää
taloa monipuolisesti kylän asukkaiden kokoontumis- ja
harrastuspaikkana. Kylän yhteishenki on vahva. Myös talon energiatehokkuus paranee investoinnin myötä.

Perttu ja Reetta
Potka ovat mukana
Myllykylän kylätalon lämmitysringissä. Noin
kymmenen
hengen kyläläisten
tiimi huolehtii
lämmityksestä
vuoroviikoin. Talon
öljylämmitys vaihtui
hakkeeseen pari
vuotta sitten.
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Heinäsaaresta tuli
lampaiden laidunmaa
Ylistarossa sijaitseva Heinäsaari on vanha laidunsaari, joka on nyt hankerahoituksella raivattu
virkistyskäyttöön. Tavoitteena on tämän ja muiden luonnonkohteiden avulla
havahduttaa ihmiset huolehtimaan ympäristöstään.

Tutkija Tuija Selänpää
Luonnonvarakeskuksesta
ja maisemasuunnittelija
Riikka Asunmaa ProAgria
Etelä-Pohjanmaasta
tekevät yhteistyötä
luonnonkohteiden
kartoittamisessa.
Ylistaron Heinäsaari
on vanha laidunsaari
ja sopii mainiosti
virkistyskäyttöön.

VIIHTYISYYS LISÄÄNTYY
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–H

einäsaaren puustosta on
puolet karsittu. Tällaisia laidunsaaria on ollut
Kyrönjoessa muitakin,
tietää Luonnonvarakeskuksen tutkija Tuija Selänpää.
Laidunsaarella tarkoitetaan saarta,
jonka muinainen laidunkäyttö on jotenkin pystytty todentamaan.
Heinäsaaren kesäasukkaina tepastelevat lampaat ovat pitäneet kasvillisuuden sievästi kurissa. Vieraslajien
mustalla listalla oleva jättipalsamikin on hävinnyt parempiin suihin.

LUONNONKOHTEISTA
INNOSTUSTA

Uhma-hanketta (uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä)
hallinnoi ProAgria Etelä-Pohjanmaa.
Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus
ovat osatoteuttajina. Hanketta toteutetaan kaikkien neljän pohjalaismaakunnan alueella.
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– Heinäsaari on yhtenä esimerkkikohteena, jossa tehdään tutkimusta
laidunnuksen vaikutuksesta kasvillisuuteen, muun muassa jättipalsamin
esiintymiseen. Tätä tietoa voidaan
hyödyntää myös muissa kohteissa jatkossa sen lisäksi että saadaan hieno
ja kannustava virkistyskohde ennallistettua, ProAgria Etelä-Pohjanmaan
maisemasuunnittelija ja projektipäällikkö Riikka Asunmaa kertoo.
Perinnebiotoopiksi luokitellut saaret ovat palvelleet aikoinaan laidunmaina. Nyt Heinäsaari on palautettu lampaiden laitumeksi, mutta myös
virkistyskäyttöön. Saaressa on grillikotakin, jota ainakin melojat ovat
hyödyntäneet. Saari on lyhyen venematkan päässä rannasta.
– Tällaisilla esimerkkikohteilla pyritään välittämään tietoa luonnonkohteista. Halutaan antaa esimerkkejä, jotka
voivat innostaa ihmisiä huolehtimaan
ympäristöstään, Asunmaa perustelee.

Hanke edistää paitsi asuinympäristöjen viihtyisyyttä ja henkistä hyvinvointia, myös maaseudun eri toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista.
Uusia kohteita on jo kiikarissa.
– Tulevia kohteita löytyy ainakin
Lapualta. Taajama-aluetta kartoitetaan ja katsotaan, missä paikoissa voisi laiduntaminen tulla kysymykseen.
Laiduntaminen on edullinen ympäristönhoitoratkaisu. Lapuan kaupunki on ottanut asian tosissaan ja on
kiinnostunut lähtemään työhön mukaan, Selänpää iloitsee.
Muita sopivia luonnonkohteita löytyy myös muun muassa sähkölinjojen
alustoista.
– Sähkölinjojen alustatkin ovat niin
sanottuja korvaavia elinympäristöjä,
Asunmaa määrittelee.

EDISTÄÄ MAASEUDUN
ELINVOIMAA

Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 288 800 euroa ja kokonaan
ELY-keskuksen rahoittama.
– Maaseutualueiden elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden lisääminen on
yksi maaseutuohjelman tarkoituksista. UHMA-hanke edistää maisemallisesti arvokkaiden kohteiden hoitoa,
asutun maaseutuympäristön läheisten alueiden hoitoa ja samalla lisää
maaseudun toimijoiden välistä yhteistyötä, listaa kehittämisasiantuntija Esa Isosaari Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksesta.

Tuhat toimenpidettä
Leader-hankkeilla
Etelä-Pohjanmaalla toimii neljä aktiivista Leader-ryhmää maaseudun kehittämistyön moottoreina.
Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. ELY-keskus ja Leader-ryhmät
tekevät yhteistyötä maaseudun kehittämisen suuntaamiseksi tuloksellisesti.
Leader-rahoitus on tarkoitettu ihmisten kokoisille ideoille, paikalliseen kehittämiseen yhdistyksille
ja yrityksille. Kannattaa ottaa yhteyttä omaan Leader-ryhmään
ja keskustella oman kehittämisidean toteuttamisesta.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, kehittämisasiantuntija Tapio Sivula

Kolme kylää
kimpassa

V

impelin Sääksjärven, Lappajärven
Itäkylän ja Vettelin Patanan yhteinen
tavoite on pitää kylät elinvoimaisina
tuleville sukupolville. Kylien aktiivit
päättivät lyödä viisaat päät yhteen ja
ryhtyä ponnistelemaan tavoitteen varmistamiseksi. Syntyi kolmen kylän yhteinen tiedotushanke, jolle haettiin Leader-rahoitusta.
– Aisapari rahoittaa kaksi kolmasosaa ja Keski-Pohjanmaan puolelta Pirityiset kolmasosan,
sanoo puheenjohtaja Janne Pohjoispää Sääksjärven kyläyhdistyksestä, joka hallinnoi hanketta.
Hankkeen budjetti on 40 700 euroa. Kylissä
järjestetään asiantuntijavierailuja eri teemoilla.
– Itäkylässä oli kesällä puhumassa markkinoinnin asiantuntija, joka veti lopuksi yrittäjille
työpajan, Itäkylän Maa- ja kotitalousseuran sihteeri Sari Kujala kertoo.
Patanan kyläyhdistyksen sihteeri Martti Pihlajamaa uskoo, että kylät lähtevät viriämään.
– Tilaisuuksista osallistujat saavat käytännön
eväitä siihen, miten omaa ideaa voi jalostaa paremmaksi.
Leader Aisaparin toiminnanjohtaja Mervi
Niemi-Huhdanpää korostaa, että jo ennestäänkin aktiiviset kylät ovat siirtäneet kylien kehittämisen uudelle yhteistyön tasolle.
– Maaseudun kehittäminen ei tunne rajoja.
Haasteet ovat samanlaisia, jolloin myös ratkaisuja kannattaa miettiä yhdessä.

Janne Pohjoispää,
Sari Kujala ja
Martti Pihlajamaa
herättelevät kyliensä
asukkaita ja yrittäjiä
innovoimaan
ja virittämään
toimintaa seudulle.
Vimpelin Sääksjärvi,
Lappajärven Itäkylä
ja Vetelin Patana ovat
naapurikyliä.

Leader Aisapari ry. – Vetovoiman varmistaja
Aisaparin Merkki Päällä 2020 -startegiassa on kolme kärkeä: alueen vetovoimaisuus, paikalliset yhteisöt ja
yhteisöllisyys sekä luonto ja luonnonvarat. Myönteisiä hankepäätöksiä on tehty noin 140. Kolmasosa on
yritysrahoitusta, pääasiassa yritysten investointien tukemista, kolmasosa kehittämishankkeita ja kolmasosa
yleishyödyllisiä investointihankkeita. Julkista rahoitusta, joka sisältää EU:n, valtion ja kuntarahaosuuden, on Aisaparin
rahoittamiin hankkeisiin kohdennettu 30.6.2017 mennessä noin 6,1 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon myös
yksityinen rahoitus, Aisaparin hankkeissa pyörii 10,5 miljoonaa euroa.

Aisapari toimii Lapualla, Kauhavalla, Alajärvellä, Evijärvellä, Vimpelissä ja Lappajärvellä.
Toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää puh. 0500 765 871, mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net

35

Kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Pasi Raittinen
ja varapuheenjohtaja Matti
Kallio, koulun johtaja Markus
Kivistö, vanhempainyhdistyksen
puheenjohtaja Niina Kallio ja
metsästysseuran puheenjohtaja
Aimo Pahankala haluavat pitää
Myllymäen vireänä. Kylä tuplaa
asukasmääränsä kesäisin,
kun kausiasukkaat saapuvat
mökeilleen.

T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

Yhteisöllisyyden voimannäyte

M

yllymäen kylä Ähtärissä sai Leader-rahoitusta Kuudestaan ry:ltä
60 prosenttia kylätalon kunnostamiseen sekä varasto/lahtivajan rakentamiseen, joiden kokonaiskustannusarvio oli noin 102 500 euroa.
Kylätaloa on kahden vuoden aikana kunnostettu maalaamalla sekä remontoimalla lattia, sisätilat, katto ja terassi.
– Kylätalolla pidetään monenlaisia tilaisuuksia. Suositut Rautalankatanssit järjestetään aina kesäkuun ensimmäisenä lauantaina, Myllymäen kylä- ja nuorisoseuran puheenjohtaja Pasi
Raittinen kertoo.
Vanha lahonnut painikämppä purettiin ja ti-

lalle rakennettiin varasto- ja lahtivajarakennus. Paikallinen metsästysseura on ollut mukana hankkeen toteutuksessa.
– Nyt saimme asianmukaiset tilat riistan käsittelyyn. Myllymäellä monella nuorellakin on
eräharrastus, Myllymäen Erämiesten puheenjohtaja Aimo Pahankala tietää.
Talkootunnit ylittivät tavoitteen reilusti. Koko kylä on ollut hankkeessa mukana. Koulun
johtaja Markus Kivistö kehuu pienen kylän yhteisöllisyyttä.
– Lapset oppivat ottamaan toiset ihmiset ja yhteisen omaisuuden paremmin huomioon, kun he
näkevät, että vanhemmat tekevät töitä yhteiseksi hyväksi. Heistä kasvaa vastuullisia aikuisia.

Leader Kuudestaan ry. – Nuorten aktivoija
Kuudestaan ry. tukee paikallista kehittämistoimintaa yhteensä 8 miljoonalla eurolla kuluvalla ohjelmakaudella
2014–2020. Yritystukien ja yleishyödyllisten kehittämishankkeiden rahoitushakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti,
mutta yleishyödyllisiä investointeja rahoitetaan lähinnä teemahankkeiden kautta, joiden hakuja käynnistetään
rahatilanteen mukaan. Kuudestaan ry. aktivoi alueen nuoria ja kylätoimijoita erillisten aktivointihankkeiden kautta.
2017 lokakuun puoleen väliin mennessä virallisia päätöksiä on saatu noin sataan rahoitushakemukseen. Alueen
kehittämistoiminta on vilkasta.

Kuudestaan ry. toimii Alavudella, Kuortaneella, Soinissa ja Ähtärissä.
Toiminnanjohtaja Paula Erkkilä puh. 040 507 6104, paula.erkkila@kuudestaan.net
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Leirintäalue entiseen
loistoonsa
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K

auhajoen Nummijärven leirintäalueen
pelastamiseksi perustettu Nummiska-tiimi on remontoinut leirintäalueen
rakennuksia. Kokonaisbudjetti oli lähes
160 000 euroa. Suupohjan kehittämisyhdistys rahoitti Leader-hanketta yli 100 000 eurolla. Remontin kohteena olivat rantasaunat ja
keittiörakennus, jota on myös laajennettu ja modernisoitu. Myös piha-alueita on kunnostettu.
– Kauhajoen kaupunki omistaa paikan ja Nummiska-tiimi vastaa toiminnasta, Nummiska-tiimin puheenjohtaja Janne Leppänen kertoo.
Talkootyötunteja on kertynyt yli tuhat. Nummiska-tiimin viidenkymmenen osakkaan joukosta löytyy rakennusalan ammattilaisia ja muu-

ten käteviä aktiiveja, joilla pysyy vasara kädessä.
– Kun nämä saadaan tehtyä, seuraavaksi on
vuorossa saniteetti- ja suihkutilojen korjaus, rakentamisvastaava Raimo Hakamaa suunnittelee.
Leppäseltä paikallisen kehittämisyhdistyksen toiminta saa kymmenen pistettä.
– On tärkeää, että rahoittaja tuntee alueen ja
ihmiset.
Leader Suupohjan toiminnanjohtaja Paavo
Mattila arvostaa tiimityön voimaa.
– On hienoa, että Nummiska-tiimin aktiiviset
toimijat ovat ottaneet vetovastuun kylälle tärkeiden palvelujen- ja toimintojen kehittämisestä ja näin turvanneet niiden pysymisen Nummijärvellä.

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Maaseutu
paketoitiin
taiteeksi

Anna-Liisa Vierikko
ja Aune Vierikko

K

urikan Jalasjärvellä luotiin yhteisötaidetta, jollaista ei ole aiemmin Etelä-Pohjanmaalla toteutettu. Jättimäiset pajupallot ja puulehmä vangitsevat
katseita valtatie kolmosen varressa kylätalo Harjulan kohdalla lähellä Juustoporttia.
– Halusimme auttaa kyläläisiä löytämään uusia tapoja huomata ja kokea maisema, Leader Liiverin ympäristösuunnittelija Reetta Yli-Hynnilä kiteyttää.
Kuvanveistäjä Tiina Laasonen veti työpajoja.
Hän on iloinen siitä, että ideat kumpusivat tekijöistä itsestään. Hän auttoi hakemaan oikean menetelmät ja materiaalit töiden toteuttamiseksi.
– Ihmiset ovat olleet tosi sitoutuneita ja innostuneita. Kertyi 390 talkootyötuntia.
Parikymmentä tarmokasta ja taidokasta tekijää urakoi teokset valmiiksi elokuun aikana.
Puulehmän nikkarointi houkutteli paikalle uteliasta yleisöä.
– Viereisellä niityllä laiduntavat hevoset ovat
pällistelleet aidan takaa, Keskikylän kyläyhdistyksen ja nuorisoseuran puheenjohtaja Juhani
Ala-Koski naurahtaa.
Puulehmällä on muutakin virkaa kuin silmänruokaa.
– Lehmää voi lypsää. Utareet tehtiin vasikan
juoma-automaatin tuteista, Ala-Koski toteaa.

syöttivät pajunköyttä
palloksi, joka on
halkaisijaltaan
puolitoista metriä.
Materiaali oli kerätty
lähistön ojanvarsilta

Tiina Laasonen ohjasi
yhteisötaideprojektia
Jalasjärvellä.
Keskikylän väeltä
löytyi osaamista ja
näkemystä isojen
teosten luomiseen.

Syyskuulla lopputulokset olivat ihasteltavina Lasten maatalousnäyttelyssä. Tapani Laitila toivoo, että taide auttaa lapsia löytämään palan maaseutua.
– Tosi hienoa, jos tämän ansiosta joku lapsi innostuu lypsämisestä.

Leader Liiveri ry. – Yrittäjyyden vauhdittaja
Suomen parhaaksi arvioitu Liiverin strategia toi alueen ihmisille kymmenen miljoonan euron rahapotin, joka jaetaan
puoliksi paikallisten yritysten ja yhteisöjen kesken. Tähän mennessä Liiveri on vauhdittanut 75 yrityksen syntymistä.
Hankehakijoista kolmannes on uusia toimijoita. Monet hankevaroin toteutetut lähiliikuntapaikat ja kulttuurikokeilut
palvelevat kaikkia kuntalaisia. Lisäksi Liiveri hakee aktiivisesti rahaa alueen kehittämistarpeisiin muista kansallisista ja
kansainvälisistä rahoituskanavista. Kolmessa vuodessa Liiveri on hankkinut alueen asukkaiden hyväksi reilut 800 000
euroa ylimääräistä hyvää.

Liiveri toimii Seinäjoen seudulla.
Toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki puh. 040 513 1824, sinikka.koivumaki@liiveri.net

Leader Suupohja ry. –
Vireä seutukehittäjä
Leader Suupohjan kehittämisstrategia Uudet Tuulet (20142020) panostaa vahvasti lähipalveluihin, kuten lähi- ja
luomuruokaan sekä lähimatkailuun. Kokonaisbudjetti
on noin 12 miljoonaa euroa. Tärkeitä teemoja ovat
myös yrittäjyys, biotalous ja kestävät energiaratkaisut,
digitaalisuus, kansainvälisyys ja kylien kehittäminen. Visioissa
Suupohja on vuonna 2020 elinvoimainen ja innovatiivinen
maaseutualue, joka tarjoaa aktiivisille asukkailleen
ajanmukaiset palvelut viihtyisässä asuinympäristössä. Tukien
haku on jatkuvaa. Leader Suupohjan hallitus kokoontuu
kuukausittain päättämään rahoitettavista hankkeista.

Nummiska-tiimin puheenjohtaja Janne Leppänen ja
rakentamisvastaava Raimo Hakamaa haluavat kunnostaa
1960-luvulla perustetun Nurmijärven leirintäalueen uuteen
kukoistukseen. Alueella on mökkejä, karavaanaripaikkoja,

Leader Suupohja toimii Isojoella, Karijoella,
Kauhajoella, Kurikassa ja Teuvalla.
Toiminnanjohtaja Paavo Mattila puh. 0400 423 401,
paavo.mattila@leadersuupohja.fi

saunoja, frisbeegolf-rata, tanssilava ja ravintola.
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ravinteiden kierrätys
Miksi ravinteiden kierrätystä pitäisi lisätä?
Ravinteiden kierrättämisellä vähennetään neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja estetään ravinteiden
valuminen hukkaan. Kotieläintuotanto on Suomessa keskittynyt muutamille alueille ja näillä alueilla lannan
sisältämää fosforia on kerääntynyt ylimäärin pelloille. Ravinnepitoisia lantoja ja muita orgaanisia massoja
voitaisiin kuitenkin prosessoida pidemmälle ja tuottaa niistä korkeamman jalostusasteen tuotteita kuten
täsmälannoitteita. Näin ravinteet saadaan kierrätettyä tehokkaammin ja kuljetettua kauemmas, sinne missä
niille on tarvetta. Samalla ravinteiden kierrätys tarjoaa mahdollisuuksia pienten ja keskisuurten yritysten
innovaatioille. Erilaiset rahoituskanavat mahdollistavat yritystoiminnan kehittämisen
ja innovaatioiden käytännön kokeilut.

Lapuan Peruna Oy kehittää
tärkkelysperunan tuotannon
sivuvirroille jatkokäyttöä.

Perunatärkkelyksen sivutuote
kiertää lannoitteeksi ja rehuun

T E K S T I O U T I R A N TA L A , K U VAT K AT R I KO R P E L A

Lapuan Peruna Oy kehittää perunatärkkelyksen tuotannosta sivutuotteena syntyvän solunesteen jalostamista
lannoitteeksi ja eläinrehun raaka-aineeksi. Tavoitteena on korvata osa rehun tuontivalkuaisesta kotimaisella
valkuaisella ja tarjota uusi luomuhyväksytty lannoite markkinoille.

L

apuan Peruna sai valtakunnallisesta ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta tutkimus- ja kehittämisavustusta
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksen kautta. Yritys jatkojalostaa perunan solunestettä ja kehittää siitä
lannoitetta ja rehua. Hankkeessa tehdään viljely- ja ruokintakokeita.
– Solunesteelle kehitetään uutta
käyttöä, mikä nostaa perunan jalostusarvoa, tiivistää ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki,
joka kävi Lapuan Perunalla tutustumassa uuteen tuotantoprosessiin.

LUPAAVIA TULOKSIA

Tuotantoinsinööri Antti Ulvila on
vastannut projektin käytännön toteutuksesta.
– Solunestettä on jo aiemmin levitetty väkevöimättömänä lannoitteeksi
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tärkkelysperunapelloille. Ympäristöministeriön asettama nitraattiasetus
tiukensi ehtoja liukoisen typen käyttämiseen syyslannoituksessa, jolloin solunestettä on pelloille levitetty, joten
lähdimme kehittämään haihdutusväkevöintisysteemiä vuonna 2016.
Aiemmin meijerikäytössä olleet
kaksi heramaidonhaihdutinta osoittautuivat koekäytössä sellaisenaan sopiviksi solunesteen prosessointiin.
– Lapuan Peruna ei tuota perunatärkkelystä
elintarviketeollisuudelle, vaan se myydään tärkkelyksiä modifioivalle yhtiölle, joka jalostaa sitä
edelleen paperiteollisuuteen muun
muassa liima- ja sidosaineeksi.
Nyt tutkitaan tuotannon sivutuotteena syntyvälle solunesteelle uusia
käyttökohteita muun muassa eläinrehukäyttöön.
– Olemme saaneet lupaavia tulok-

sia rehupuolelta. Syöttökokeita on
tehty muun muassa turkistuotannon
kanssa, jossa turkiseläinten pentujen ravinnon tarve on syksyisin suuri. Soluneste on toiminut erinomaisena valkuaisen lähteenä rehussa, koska
se sisältää kaikki tärkeimmät aminohapot, joita turkiseläimet tarvitsevat
kasvaakseen, Ulvila kertoo.

MULLISTAVA MENETELMÄ

Lapuan Perunan toimitusjohtaja Ossi
Paakin mukaan menetelmä on taloudellinen. Emoyhtiö Finnamyl tuottaa
Kokemäellä solunesteen valkuaista kuivaamalla, mikä vie enemmän
energiaa kuin nestemäisen rehuvalkuaisen tuottaminen. Vaikka solunesteen jatkojalostus on pieni osa koko
tärkkelystuotannosta, kehitetty menetelmä on mullistava.
– Raaka-aine saadaan lähes koko-

Perunasta
hittituote
teollisuudelle
Solunesteen
käytöstä on jo hyviä
kokemuksia muun
muassa turkiseläinten
rehun valkuaisena.

Tuotantoinsinööri Antti Ulvila
ja ELY-keskuksen asiantuntija Päivi Mäntymäki
ovat vakuuttuneita siitä, että uusi solunesteen
haihdutusmenetelmä lisää perunan
jalostusarvoa.

naan hyödynnettyä ja kiertotalous toteutuu hienosti. Perunasta suuri osa
on solunestettä. Tärkkelystä on noin 19
prosenttia ja solunesteessä kaksi prosenttia proteiinia. Merkitys on kuitenkin noin 100 000 euroa liikevaihdossa
ja samaan aikaan säästyy rahaa, kun
haihdutukseen menevää solunestettä
ei tarvitse levittää peltoon.
Puolentoista vuoden hankeaika on
tiivis ja se edellyttää Lapuan Perunalta aktiivista paneutumista hankkeen
toteuttamiseen, että kaikki suunniteltu ehditään tehdä.

KIERTÄÄ KAKSI YMPYRÄÄ

Mäntymäki pitää erityisen hyvänä
kiertotalouden edistämistä. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on
yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista.
– Hanke edistää maataloudelle välttämättömien ravinteiden kierrätystä ja nostaa biomassojen prosessointitasoa. Tässä toteutuu kaksi ympyrää
kiertotaloudesta: perunat pestään prosessista tiivistyvällä kondensaatiovedellä ja tärkkelystuotannon sivutuotteena syntyvä soluneste kiertää
takaisin maahan lannoitteeksi tai hyödynnetään eläinrehun valkuaiseksi,
Mäntymäki kuvailee hyötyjä.

T E K S T I O U T I R A N TA L A

P

erunantutkimuslaitos testaa, miten käytöstä poistetuilla turvesoilla voisi kasvattaa non food -tärkkelysperunaa. Visiot non food -perunan rajattomista
käyttömahdollisuuksista innostivat tutkijoita ja näin hanke käynnistyi. Ylistaron koeviljelmiltä on saatu lupaavia tuloksia, joita Perunantutkimuslaitos analysoi Helsingin ja Oulun
yliopistojen kanssa.
– Maanparannusaineina testataan sellu- ja paperiteollisuuden sivutuotteita kuitulietettä ja
kuitusavea, biokaasutuksen sivutuotetta biohiiltä sekä jätekipsiä, Perunantutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Jussi Tuomisto kertoo.
Jotkut sivutuotteet saattavat sisältää haitta-aineita niin paljon, ettei niitä voi levittää pellolle,
jossa tuotetaan ruokaa. Sen sijaan metsälannoituksessa ne ovat hyväksyttyjä. Hankkeen ajatuksena onkin, että turvesoilla tuotetaan vain non
food-kasveja.
Tällä hetkellä ei ole erikseen lainsäädäntöä
non food -perunantuotantoon, mutta tulokset voivat vauhdittaa lainsäädännön tarkentamista.
– Turvemaiden viljelykäyttöön liittyy kuitenkin isoja kysymyksiä korkeiden hiilidioksidipäästöjen vuoksi, jotka vaativat viljelymenetelmien
kehittämistä. Pääsääntöisesti turvemailla tulisi pyrkiä monivuotisiin kasvustoihin, täsmentää
Päivi Mäntymäki ELY-keskuksesta.
Tuomisto muistuttaa, että kierrätettävän raaka-aineen käyttöön teollisuudessa ja myös energiantuotantoon tarvitaan uusia ratkaisuja.
– On hyvä miettiä, miten Suomi on tässä kehityksessä mukana.

Ravinteiden kierrätyksen
kokeiluohjelma
Kokeiluohjelmasta rahoitetaan ravinteiden
kierrätykseen ja eloperäisten sivuvirtojen
hyötykäyttöön liittyviä käytännönläheisiä tutkimus- ja
kehittämishankkeita, innovaatioita ja investointeja.
Kokeiluohjelmasta rahoitetaan erityisesti pienten ja
keskisuurten yritysten pilotointitoimintaa. Rahoitusta
voidaan myöntää myös muille toimijoille tietyin
edellytyksin.
Ohjelmassa on jatkuva haku vuoden 2018
loppuun saakka.
Lisätietoja:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Päivi Mäntymäki
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma
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kuukausittain Etelä-Pohjanmaan
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