Maan vesitalous ja
kasvukuntohankkeen
joulukuun 2021 uutiskirje

Biokaasua ja agrisymbiooseja
Hanke järjesti tutustumiskäynnin Biopir Oy:n
toimintaan sekä tutustumaan Pirteään Porsas Oy:n
tiloihin. Biopir Oy ja Pirteä Porsas Oy on kolmen
viljelijän omistama osakeyhtiö. Pirteä Porsas Oy:llä
on emakkoja 1600 kpl, sekä se tuottaa 50 000
välitysporsasta vuodessa.
Biopir Oy:lla on biokaasulaitos, jolla on
ympäristölupa lietelannan käsittelyyn 19 800 tn.
Reaktorin kapasiteetti on 4000 m3 eli lietteen
viipymä on 80 vrk nykyisellä ympäristöluvalla.
Tällä hetkellä biokaasulaitos tuottaa CHP:llä ( combined heat and power) sähköä 120 KW ja lämpöä
130 KW teholla. Kaasukattilalla 200 KW. Kaikki Pirteän Porsaan lanta menee lietealtaaseen, josta se
pumpataan biokaasulaitoksen reaktoriin. Tämän jälkeen liete menee varastosäiliöön. Sen pinnasta n.
5 cm syvyydeltä pumpataan nesteosa seuraavaan altaaseen. Näin 90 % fosforista jää ensimmäiseen
pyttyyn. Loppu kiintoaines menee separaattorista läpi, ja tästä tuleva nesteosa menee viimeiseen
varastoaltaaseen.
Tulevaisuudessa olisi tarkoitus puhdistaa ja paineistaa
biokaasua. Tulevaisuuden
tavoitteita ovat myös
tehotuotanto agrisymbioosien
kautta. Biokaasu on
avainasemassa tässä.
Biokaasun kuivajakeen
ansiosta sikatilan ravinne
taseet paranevat, sekä
rehevöittävät ravinnepäästöt
vähenisivät. Typen hyötykäyttö parane sekä syyslevityksestä voitaisiin
luopua. Tämä vaatii koko toimintaketjun hyvää hallintaa. Maan rakenne

paranee, ja ravinteiden pidätyskyky kasvaa. Tällä saataisiin myös ilmastopäästöjä pienennettyä.
Lue lisää: Ison sikalan ravinnekierto kuntoon biokaasulaitoksen avulla - AGRImedia

kuva: Tero Knuutila

Lannan ravinteet
kiertoon – John
Nurmisen Säätiön
lantakierrätyshanke
hakee kotieläintuottajia
ja kasvinviljelytiloja
mukaan
Vuonna 2020 alkaneessa John
Nurmisen Säätiön
lantakierrätyshankkeessa
parannetaan ruoantuotannon
alueellista ravinnetasapainoa ja sitä kautta vähennetään ravinnevalumia Itämereen. Yksi keskeinen
keino selättää maatalousperäinen vesistökuormitus on kotieläintiloilla syntyvän lannan aiheuttaman
alueellisen ravinneylijäämän ratkaiseminen.
Lantakierrätyshankkeessa on etsitty sopivia eläin- ja kasvitilapareja, joiden välillä on siirretty
prosessoitua fosforipitoista kuivalantaa. Vuosina 2020–2021 hankkeessa on ollut mukana VarsinaisSuomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueelta useita kasvintuotanto- ja sikatiloja, joiden välillä
lantafosforia on siirretty yli 2000 kiloa.
Samalla on kehitetty toimintamallia ja tukimuotoa, joka kannustaisi laajemmin tilojen väliseen
yhteistyöhön ja lantafosforin vesistöystävälliseen hyödyntämiseen. Tätä työtä on tehty yhdessä
kotieläintuottajien, kasvinviljelijöiden, alan tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa.
Syntyykö tilallasi ylimääräistä lantaa? Hankkeeseen haetaan nyt mukaan uusia kotieläintuottajia ja
kasvinviljelytiloja. Tavoitteena on saada mukaan lannan luovuttajiksi sika- ja siipikarjatiloja.
Lannan luovutuksesta kiinnostuneita eläintiloja ja lannan vastaanottamisesta kiinnostuneita
kasvitiloja pyydetään ilmoittautumaan 14.1.2022 mennessä osoitteessa:
https://link.webropol.com/s/jns-lanta2022
Lisätiedot: Henri Nikkonen: henri.nikkonen@jnfoundation.fi tai 050 553 3953.

Miten viljelen syyskasvejawebinaari 17.12.2021
Hankkeemme järjesti webinaarin
yhdessä MTK-Satakunnan
Ilmastotekoja ruohonjuuritasollahankkeen kanssa.
Täältä löydät asiantuntijoidemme
materiaalit:
Elina Valkeinen ProAgria Etelä-Suomi
Mitä huomioida, kun viljelee syyskasveja?-esitys.
Timo Uusi-Rauva, Toimitusjohtaja, Peltosiemen Oy
KWS-Kosmos- viljellyin syysohralajike Suomessa.-esitys.
Matti Hämäläinen, Ostaja ja viljelijä, Viljelijän Avena Berner Oy
Syysöljykasvit-hyödynnä mahdollisuutesi.- esitys.

Pääset palaamaan webinaariin täältä.

Kaikki Pellolla- videosarjan videot nyt katsottavissasi
Pääset näkemään kaikki Pellolla-videosarjan videot täältä: Pellolla -videosarja: Esittelyjakso YouTube
Sarjan aiheitamme on:
- Esittelyjakso
- Turvepeltojen viljely
- Lannan separointi
- Salaojan huuhtelu
- Nollakuitu
- Hiilensidonta
- Maatilan hiililaskuri
- Pelto-ojan kunnostus
- Laidunnus
- Maan rakenteen aistinvarainen arviointi.
- Mitä suomalinen maatalous merkitse sinulle?

Nautinnollisia hetkiä pakkaspäiviin videosarjamme parissa.

TULEVIA TAPAHTUMIA
ILMASTONMUUTOKSEENVARAUTUVAVILJELIJÄ -WEBINAARI
Miten viljelijä voi varautua ilmastonmuutokseen? Miten uudistavaa viljelyä tehdään? Millaiset ovat
viljelijöiden ilmastonäkemykset? Entä mikä merkitys maaperän eliöstöllä on maan kasvukunnolle?
Näitä kysymyksiä pohditaan 21.1 klo 12–15 Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeen
webinaaritilaisuudessa.
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!
Ohjelma:
•
•
•
•

Viljelijöiden ilmastonäkemykset, Jaana Sorvali, Luke
Miksi ja miten varaudun ilmastonmuutokseen? Airi
Kulmala, MTK
Maaperän eliöstön monimuotoisuus ja sen merkitys
maan kasvukunnolle, Jari Haimi, Jyväskylän yliopisto
Niemelän tilan kokemuksia uudistavasta viljelystä, Pia
Niemelä, Niemelän lammastila

Tilaisuus on avoin ja maksuton. Webinaari toteutetaan Teamsyhteyden välityksellä.
Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tapahtumaan ja
ohjeet liittymiseen.
Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella.

Lisätietoja:
Paula Salonen, Projektipäällikkö
paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi
043 824 9641

Ilmoittaudu: Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -webinaari | ProAgria Koko Suomi

LUONNONMUKAISENKASVINTUOTANNON
PERUSKURSSIETÄYHTEYDELLÄ

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON
PERUSKURSSI 2022 ETÄYHTEYDELLÄ
Luonnonmukaisen tuotannon perusteet –kurssi
antaa monipuolisen läpileikkauksen
luomuviljelystä ja sen mahdollisuuksista. Saat
kurssilta vinkkejä luomutuotantoon,
tavanomaisen viljelyn kehittämiseen, maan
kasvukunnon parantamiseen ja
tuotantokustannusten alentamiseen. Luomukotieläinsitoumusta haettaessa on ehtona kahden
kotieläinpäivän suorittaminen.
Kurssilaisten toivotaan tutustuvan jo ennen kurssia luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoihin,
jotka löytyvät netistä www.ruokavirasto.fi
Kurssista annetaan todistus – vastaa luomutuotannon sitoumuksen edellyttämää luomukoulutusta
(koulutusvaatimus on luomukasvintuotannon sitoumukseen 5 kasvintuotantoaiheista päivää ja
luomukotieläintuotannon sitoumukseen lisäksi 2 kotieläinpäivää).
Teams-etäyhteydellä
Koulutuspäivä klo 9.00-15.00
Tiistai 29.3.2022 Luomun perusteet
Torstai 31.3.2022 Maaperä ja viljelykierto
Tiistai 5.4.2022 Kasvinsuojelupäivä
Torstai 7.4.2022 Palkokasvipäivä
Tiistai 12.4.2022 Talous- ja luomuehdot
Kurssin hinta on 75 euroa / päivä + alv 24%
Ilmoittautumiset kasvipäivien osalta 15.3.2022 mennessä alla olevalla lomakkeella.
Lisätietoja: Pasi Hartikainen, pasi.hartikainen@proagria.fi tai p. 040 301 2404
Ilmoittautuminen kotieläinpäivään täältä
Lisätiedot: Ulla Turunen, ulla.turunen@proagria.fi, p. 040 301 2453
Ilmoittaudu: Luonnonmukaisen kasvintuotannon peruskurssi etäyhteydellä | ProAgria Koko Suomi

PELLOTPAREMPAANKASVUKUNTOON-PIENRYHMÄ
Pienryhmään voi ilmoittautua jatkuvasti, sillä eri puolilla Etelä-Suomea on vuoden alussa alkamassa
ryhmiä. Kysy lisää - ota yhteyttä Terhi Mäkilään.
Tietoa pienryhmästä

Pellot parempaan kasvukuntoon -pienryhmässä syvennytään
maan kasvukunnon ja pellon viljelyvarmuuden parantamiseen.
Pienryhmä antaa sinulle eväitä maan fysikaalisen, kemiallisen
ja biologisen kasvukunnon parantamiseen.
Tämä pienryhmä sopii erinomaisesti juuri sinulle, jos olet
kiinnostunut viljelyvarmuuden lisäämisestä, kerääjä- ja
aluskasveista, madoista ja muista maaperän pieneliöstä sekä
multavuuden nostosta.
Koronatilanteen mukaan pienryhmien tapaamiset pidetään joko etänä tai lähitapaamisina.
Kokoontumispaikat järjestetään mukaan lähtevien osallistujien sijainnin mukaan.
Tervetuloa mukaan!

ILMOITTAUTUMINEN
Osallistumishinta on 200 eur (+ alv 24 %) per henkilö sisältäen viisi ryhmätapaamista.

LISÄTIETOJA:
Kysy lisää Terhi Mäkilältä.
Huom! Alkutapaamisessa sovitaan jatkotapaamisten aikataulut ja paikat.
Tilaisuus on osa ELINA II-hankkeen tapahtumia.
Tapahtuman ajankohta: 31.05.2022 09:00
Postinumero ja -toimipaikka: Messilän markkinaravintola, Hollola. Myös TEAMS mahdollisuus.
Hinta: 200 € + ALV 24 %/hlö. Sisältää 5 tapaamista.

Ilmoittaudu: Pellot parempaan kasvukuntoon -pienryhmä | ProAgria Koko Suomi

Mielenkiintoisia webinaaritallenteita

Ravinteet kasveille - tehoa vesienhoitoon webinaaritallenne
Webinaarin aiheena olivat maatalouden tuotantotalouden ja vesienhoidon yhdistäminen.
Tilaisuudessa on kolme osiota: maatalousympäristön vesitalous, maanrakenne ja kasvukunto
sekä vesienhoidon toimenpidekokonaisuus.
Katso webinaari: 27.1.2021 Ravinteet kasveille - tehoa vesienhoitoon webinaaritallenne - YouTube

Maan kasvukunnon hoito -webinaarin tallenne
Webinaarissa julkaistiin Maan kasvukunnon hoitomenetelmät -muistikortti. Muistikorttiin on
koottu tärkeimmät maan kasvukunnon seuranta- ja hoitomenetelmät. Maan kasvukunnon
merkitys korostuu äärevissä olosuhteissa ja lähtökohtana on tietenkin toimiva perus- ja
paikalliskuivatus.
Katso webinaari: Maan kasvukunnon hoito -webinaarin tallenne - YouTube

Ympäristösopimusinfo - Kosteikkojen perustaminen ja hoito
Infossa kerrotaan kosteikkojen perustamisesta ja hoidosta sekä kosteikkojen suunnittelusta.
Kosteikkojen perustamista varten on mahdollista hakea maatalouden ei-tuotannollista
investointitukea ja hoitoa varten kosteikkojen hoidon ympäristösopimusta. Lisäksi kuullaan
NEUVO-palvelun hyödyntämisestä kohteiden kartoituksessa.
KATSO WEBINAARI: Ympäristösopimusinfo - Kosteikkojen perustaminen ja hoito 13.4.2021 - YouTube

KERÄÄJÄKASVIT MAANPARANTAJINA -WEBINAARI
Tässä 2.12.2021 järjestetyssä webinaarissa kerrotaan kattavasti kerääjäkasveista:
- Kerääjäkasvit maanparantajina, Hannu Känkänen, Luke
- Käytännön kokemuksia kerääjäkasvien viljelystä, Marko Sairasalo, ProAgria
- CAP-uudistuksen kuulumiset, Satu-Maaria Ahopelto, ProAgria
Webinaarin järjestivät Elina II - Elinvoimainen maatila, Satotason nosto Uudellamaalla, Tietoa ja
työkaluja viljelyvarmuuden parantamiseksi (TyVi), Sääski - Maatalouden ja vesienhoidon yhteistyö.
Katso webinaari: Kerääjäkasvit maanparantajina -webinaari | ProAgria Koko Suomi

Pölyttäjäystävällinen maatila
Pölyttäjillä on keskeinen rooli maataloudessa, ja maataloudella on keskeinen vaikutus
pölyttäjäkantoihin. Pölyttäjäkato on uhka yhteiskunnan ja koko maailman hyvinvoinnille, ja
erityisesti ruoantuotannolle.
katso webinaari: Webinaari: Pölyttäjäystävällinen maatila - YouTube

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki - uutta tietoa ympäristöhyödyistä

katso webinaari: Kipsi, kuitu ja rakennekalkki - uutta tietoa ympäristöhyödyistä 8.12.2021 klo 9.0011.00 - YouTube

KASVINSUOJELUAINEET ALUS JA KERÄÄJÄKASVIEN KANSSA 9.12.2021
katso webinaari: Kasvinsuojeluaineet alus ja kerääjäkasvien kanssa 9 12 2021 - YouTube

On aika kiittää teitä viljelijöitä ja yhteistyökumppaneita kuluneelta puolelta
vuodelta, jonka aikana olen saanut tehdä teidän kanssanne yhteistyötä. Hanke
järjestää vielä ensi vuoden alussa muutaman tilaisuuden. Pääset siis vielä
mukaan mielenkiintoisiin tapahtumiin.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022

