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HYMY – ja Lihatilan Skarppiohjelma –hankkeiden yhteinen nuorille suunnattu opintomatka 
Ahvenanmaalle toteutettiin 4. – 7.9.2014. Osallistujat olivat joko vastikään tehneet 
sukupolvenvaihdoksen maatilallaan tai suunnittelemassa sitä. Matkalle ilmoittautui yhteensä 29 
henkilöä, joista 24 hlö oli nuoria jatkajia. Tulkkinamme oli Kaisa Tolonen, kuljettajana Virta Linesin 
mainio Pena ja ProAgrian puolesta matkanjohtajina Anna Sunio, Vuokko Ahonen ja Minna 
Pirkkalainen. Osallistujalista on liitteenä.  
 
 

4.9. Torstai  
 
Ensimmäisen matkapäivän aamuna starttasimme bussilla Sulkavalta ja lähdimme kohti Varsinais-
Suomea. Matkan aikana nuorilla oli mahdollisuus lähettää kysymyksiä sukupolvenvaihdosteemalla 
kysymysklinikkaan, jossa niihin antoi vastauksia sukupolvenvaihdosten asiantuntija Vuokko 
Ahonen. Teeman aiheet käsittelivät tarkemmin verotuskäytäntöjä, kauppahinnan muodostumista, 
yhtiöittämistä ja verotusyhtymiä maataloustoiminnassa ja näkemyksiä hyvin onnistuneesta 
sukupolvenvaihdoksesta.  
 
 

Inkeren kartano, Henrik ja Virpi Jensen, www.inkere.fi 
 

Inkereen kartanon isäntä Henrik Jensen esitteli meille maatilansa 
toimintaa. Tilan päätuotantosuunta on itseuudistuva 
naudanlihantuotanto. Tilalla työskentelevät päätoimisesti 
isäntäparin lisäksi kaksi työntekijää ja tarvittaessa kausityövoimaa.  
 
Tilalla on noin 170 emoa. Eläimiä myydään siitokseen, teuraaksi ja 
myös suoraan kuluttajille lihapakkauslajitelmissa. Tilalla on ollut 
emoja vuodesta 1995 lähtien. Sonnivasikoita myydään vieroitusten 
jälkeen HK:n siitossonnikasvattamoon, hiehot kasvatetaan itse 
uudistukseen ja suoramyyntiin. Suoramyyntiä on harjoitettu 
vuodesta 2000 lähtien ja markkinointi tapahtuu pääasiassa 
sähköpostitse ja puskaradion kautta.  
 

 
Emoista 20 kpl on Aberdeen Angus –rotuista, 20 kpl niiden ja Herefordin 
risteytystä ja loput puhtaita Herefordeja. Tilan emolehmätuotannon 
tärkein tavoite on teurastusikäisen sonnipojan paino ½ emon painosta. 
Tämä edellyttää emolta mm. hyvää maidontuottokykyä. Yhtenä 
hälytysrajana tuotannon tunnusluvuista pidetään vasikkahävikin 5%:a. 
Suoramyyntiin teurastettavan hiehon paino on n. 250 kg.  
 
Pihapiirissä on kolme pihattoa, joihin mahtuu noin 55 emoa kuhunkin 
rakennukseen. Makuualue on 10 m:n levyinen ja puhdistettava käytävä 
5 m. Pihattojen etuseinät ovat auki ja isäntä pitää tärkeänä sitä, että 
eläimet tottuvat ihmisiin. Avoimesta etuseinästä ne näkevät hyvin 
kaiken pihoille tapahtuvan liikennöinnin. Pihatoissa käytetään 
kuivikkeena oljen lisäksi turvetta.  

http://www.inkere.fi/


  

 

Lantakäytävä puhdistetaan talvella kaksi kertaa viikossa. Kuivikepitoinen lanta kompostoidaan ja 
se vähentää kuljetustarvetta puoleen levitysvaiheessa pellolle. Poikima-aikana käytetään 
valvontakameroita apuna. Noin 20 emoa poikii syksyllä ja loput poikimiset on jaksotettu keväälle. 
Vieroitettavilla vasikoilla on viiden vrk:n ajan läppä nenässä.  
 

Emot siemennetään itse. Tilalla on käsittelyhäkki ja 
tekeillä eläinten käsittelyalue uusine häkkeineen ja 
kujineen, jotka rakennetaan irtoelementeistä. Hyvät 
käsittelyvälineet ja –alueet helpottavat punnitusta, 
kuntoluokitusta, siemennystä, tiineystarkastusta ja 
lääkitsemistä. Eläimet ruokitaan apevaunulla.  
 
Peltoalaa on yhteensä 335 hehtaaria, joista 75 
hehtaarilla viljellään syysvehnää, kevätvehnää ja ohraa. 
Peltoalaa on omassa omistuksessa n. 200 hehtaaria.  
 

 
Tilalla tuotetaan hevosheinää 100 hehtaarilla ja loppuala on nurmena oman karjan käyttöön ml 
laidunala. Tämän lisäksi tilalla on käytettävissä luonnonlaitumia ja suojavyöhykkeitä laidunnukseen 
n. 70 hehtaaria. Osa näistä laidunnusaloista on vuokrattu ja sopimukseen mukaan vuokranantaja 
valvoo eläimiä ja vuokralainen rakentaa aidat.  
 
Isäntäpari on peltoviljelyssä satsannut erityisesti 
nurmenviljelyyn, joka on kaiken perusta hyvälle taloudelle ja 
tuotannolle kotieläintilalla. Osa nurmialasta korjataan 
säilöheinänä käyttäen runsaasti käärintämuovia paaleihin. 
Nurmet uudistetaan suojaviljaan. Tilalla on tehty nurmien 
täydennyskylvöjä, mutta tällä hetkellä on pohdinnassa sopiva 
koneistus nimenomaan tilan pelloille. Erityisesti laitumien 
täydennyskylvöstä olisi hyötyä.  Jalostuseläimiä laidunnetaan 
parhailla nurmilohkoilla lähellä tilakeskusta. Laidunalat 
hoitoniitetään. Nuorille eläimille annetaan täydennysrehua 
loppupuolella laidunnuskautta.  
 
Lannanlevitys on ulkoistettu. Säilörehua tehdään sekä siiloon että paaleihin. Urakoitsija tekee 
säilörehun noukinvaunulla siiloihin. Tilalla on kanttipaalain.  
 
Vierailuhetkellä tilalla rakennettiin yhtä eläinhallia ja eläinten käsittelyaluetta. Tilan tulevaisuuden 
visiona on pitäytyä nykyisessä tuotannon määrässä ja kehittää tuotteiden ja toiminnan laatua. 
Peltomaa on lähialueella melko kallista, joten oman pellon osto ei ole vakavassa harkinnassa. Nyt 
suoramyynnin osuus tilan koko 800 000 €:n liikevaihdosta on noin 100 000 €. Suoramyynnin 
kannattavuuteen vaikuttavat ulkopuoliset kulut (kuljetus, teurastus, lihan leikkaus), jotka ovat 
viimevuosina kohonneet. Maatilatoiminnan yhtiöittäminen on kiinnostava vaihtoehto 
nykytoiminnassa ja joskus myöhemmässä vaiheessa olevaa sukupolvenvaihdosta ajatellenkin.  
 
 
 



  

 

Ammattiopisto Livia/maaseutuopisto Tuorla 
 
Päivän toinen kohde oli Tuorlan maaseutuopisto, jossa tavoitteena oli tutustua lähinnä 
biokaasulaitokseen. Koulutilalla on emolehmiä ja emakkosikala. Lypsytyön opetus toteutetaan 
yhteistyötiloilla. Koulutilan käyttämästä energiasta 90 % on uusiutuvaa energiaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biokaasulaitos on otettu käyttöön tammikuussa 2012. Biokaasutus tapahtuu 360 m³ 
biokaasureaktorissa ja 360 m³ jälkikaasutusaltaassa. Laitoksen vuosittainen energiantuotto on 1 
200 MWh, joka vastaa noin 80 omakotitalon vuosittaista energiantarvetta. Laitoksessa 
kaasutetaan monipuolisesti nestemäisiä ja kiinteitä jätteitä.  
 
Laitoksen toiminnassa on ollut häiriöitä, 
joten alkuperäisen tavoitteen mukaisia 
laskelmia esim. kannattavuudesta ei ole 
voitu tehdä ja tuottaa jaettavaksi. Kahden 
vuoden kokeilukokemuksella ei vielä 
tiedetä miten tehokkaasti laitos toimisi 
ilman häiriöitä. Häiriöiden syyt ovat 
moninaiset. Koulutilalla on tehty 
monenlaisia kokeiluja mm. eri 
syöttömateriaalien käyttämisestä.  
 
 
 
 



  

 

 
Biokaasulaitoksessa käsitellään koulutilan 
omia syöttömateriaaleja: sian lietelantaa, 
naudan ja sian kuivikelantaa, kasvibiomassaa 
(nurmi, suojavyöhykkeiden kasviaines, 
järviruoko, pellolta kerätyt naatit ja 
kasvihuoneista ja puutarhoista tuleva 
biomassa) ja biodieselin valmistuksessa 
syntyvää glyserolia. Lisäksi laitokseen 
otetaan ulkopuolisia raaka-aineita: 
sokeritehtaan esilistintämassaa ja 
vähempiarvoista kalaa (esiselvitysvaiheessa). 
Yhteensä raaka-aineita käytetään 2 800 tn 
vuodessa.  

 
Nestemäiset jakeet syötetään 100 m3 syöttö- ja sekoitussäiliöstä ja kiinteät aineet hienontavalla 
syöttölaitteella. Biokaasutus tapahtuu 360 m3 biokaasureaktorissa ja 360 m3 jälkikaasualtaassa. 
Syntynyt kaasu varastoidaan altaiden päällä olevissa 440 m2 kaasuvarastoissa ennen käyttöä.  
 
 

5.9. Perjantai  
   
Aamulla ajoimme hotellilta suoraan satamaan, jossa seurueeseemme liittyi tulkki Kaisa Tolonen. 
Ahvenanmaalla meillä oli toisena matkapäivänä kaksi tilakohdetta.  
 
  

Ålands trädgårdshall, www.ath.ax 
 
Yritys on viljelijöiden omistama osuuskunta, joka toimittaa suurella valikoimalla vihanneksia ja 
hedelmiä tukkuihin ja keskusliikkeisiin. Osuuskunta sai alkunsa 1980 –luvulla sipulinviljelijöiden 
toimesta, jotka hoitivat yhdessä tuotteiden markkinointia ja rakensivat yhteiset varastotilat. 1980 
–luvulla tuotevalikoimaan lisättiin omenia ja vihanneksia.  

 
Osuuskunnassa on nykyään n. 150 viljelijää, joista osa 
aikoo lopettaa viljelyn lähivuosina. Osa on pieniä 
tuottajia, joilla ei ole jatkajia. Osuuskunta omistaa 
tuotteiden varastotiloja ja pakkaamon. Päätuotteita ovat 
sipulit ja omenat, joita molempia myydään n. 1 500 
tonnia vuodessa. Pienimuotoisesti on kokeiltu myös 
juuresten jatkojalostusta. Yrityksessä on 24 työntekijää, 
joista kaksi työskentelee konttorissa. Työntekijöiden 
tuntipalkat ovat 9-12 €/h.  
 
Tuotteet myydään suurille tukkuliikkeille ja suurimat 
asiakkaat ovat Kesko ja Tuko. Asiakkaita on yhteensä n. 40 
kpl. Sipulia riittää myyntiin ympärivuoden.  

http://www.ath.ax/


  

 

 
Omenoita ei käsitellä mitenkään säilyvyyden parantamiseksi, vaan omenavarastosta vähennetään 
happea säilyvyyden parantamiseksi. Noin 60 % kotimaisista omenoista tuotetaan Ahvenanmaalla. 
Kaikissa tuotevarastoissa on automatiikalla toimiva ilmanvaihto.  
 
Parhaillaan osuuskunnassa suunnitellaan sipulin lajittelulinjastojen uusimista. Uusi linjasto on 
optinen (punnitus, läpimitta, läpivalaisu), jolloin pakkaamisessa käsin lajittelu minimoituu.  
Osuuskunnan omistavat viljelijät, joten investoinnit ovat tukikelpoisia.  
 

 

 
 

 
 

Marskogens Lamm, www.marskogens.wordpress.com 
 
Seuraavaksi vierailimme pienellä tilalla, jossa hyödynnetään monipuolisesti 
lammasta. Tila on isännän kotitila, jossa on aina ollut pienimuotoisesti 
tuotantoeläimiä. Navetta on rakennettu vuonna 1906. Tilalla on 27 
suomenlammasuuhta karitsoineen. Peltoa on viljelyksessä yhteensä n. 22 ha, joilla 
viljellään lampaille heinää ja kauraa. Lisäksi lampaita laidunnetaan n. 9,5 ha:n 
suuruisella luonnonlaitumella. Metsää on n. 10 ha.  
 
Tilalla jalostetaan kaiken itse tuotetun lampaan lihan lisäksi n. 100 ostoruhoa 
vuodessa. Tilalla on pieni teurastamo ja lihan jatkojalostukseen tarkoitettuja tiloja. Tilat on 
rakennettu vuonna 2005, jolloin oli tarkoitus teurastaa ja jalostaa vain riistaa. Myöhemmin ne on 
hyväksytty myös tuotantoeläinten käsittelyyn.  

 
Emäntä pyörittää tilalla kesäkahvilaa ja puotia, jossa on 
myynnissä kahviotuotteiden lisäksi lihajalosteita, 
käsitöitä, villalankaa ja lampaan taljoja. Yritys toimii 
osakeyhtiönä, jonka liikevaihto on n. 83 000 €. 
Maatalous on eriytetty yhtiöstä. Tulevaisuudessa 
keskitytään jatkojalostukseen ja eläinten määrää tilalla 
ei aiota lisätä.  
 

http://www.marskogens.wordpress.com/


  

 

 

6.9. Lauantai  
 
Kolmantena matkapäivänä meillä oli monta erinomaista tilakohdetta. Päivä oli hyvin tiivis, mutta 
myös antoisa.  
 
 

Bolstaholms Kött, www.bolstaholm.ax 
 

 
 
 

 
Ensimmäinen tilakohteemme oli Bolstaholms Kött, jossa kasvatetaan charolaiskarjaa ja myydään 
lihaa suoraan kuluttajille. Tilan historiaa hyödynnetään tuotteistamisessa. Tila on peräisin 1420-
luvulta ja 1800 – 1900 luvuilla se vaihtoi usein omistajaa. Nykyisen omistajan isoisä oli siirtolaisena 
Amerikassa ja tuli sieltä takaisin kotimaahan vuonna 1922. Tilukset ja rakennukset olivat tuolloin 
ränsistyneet ja niitä ryhdyttiin kunnostamaan. Tuolloin perheessä oli kahdeksan lasta, joista yksi oli 
nykyisen isännän isä. Hänellä oli lehmiä aina vuoteen 1968 asti. Hänen kanssaan tehtiin 
sukupolvenvaihdos 1982, jolloin tilalla oli 18 hehtaaria peltoa. Tilan tuotantosuunta oli tuolloin 
pienimuotoinen sipulin viljely ja itseuudistuva naudanlihan tuotanto.  
 

Nykyinen isäntäpariskunta aloitti lihan suoramyynnin 1997. 
Tilalla on tällä hetkellä 50 emoa, 70 hehtaaria peltoa ja 150 
hehtaaria metsää. Pellolla tuotetaan rehua eläimille. Tila on 
kasvanut pikkuhiljaa. Kaikki liha myydään suoraan kuluttajille 
nautojen ollessa n. 12–18 kk ikäisiä. Teurastus tapahtuu 
Maarianhaminassa rahtipalveluna ja leikkaus tilan omassa 
leikkaamossa tilalla. Tilalla työskentelee yksi kokoaikainen 
työntekijä lihanleikkaajana. Tilalle ostetaan jatkojalostukseen 
teuraita kahdelta samalta arvopohjalta toimivalta 
yhteistyötilalta. Lihaa myydään ympärivuotisesti, pieni paussi 
on elokuussa.  

http://www.bolstaholm.ax/


  

 

 
Yrittäjäpariskunnan tavoitteena on tarjota kuluttajille erittäin hyvälaatuista lihaa, jatkojalosteita ja 
henkilökohtaista palvelua. Tavoitteena on tyytyväinen asiakas, joka tuntee olonsa turvalliseksi 
syödessään lihaa, jonka alkuperän hän tuntee. Ruhoja riiputetaan huolellisesti, jolloin liha 
mureutuu hyvin. Lihan käyttöön opastetaan ja emäntä on tehnyt omista reseptikokeiluista 
keittokirjan. Lisäksi reseptejä ja ideoita esitellään yrityksen nettisivuilla, tuotepakkauksissa ja 
facebookissa. Yrittäjäpariskunta tekee yhteistyötä muiden tilojen kanssa. Tuotevalikoima koostuu 
lihasta, yrteistä, marinadeista, makkaroista ja hampurilaisista. Makkarat tehdään tilan omasta 
lihasta Maarianhaminassa. Yritys on hankkinut grillivaunun, jonka avulla hoidetaan markkinointia 
ja myyntiä.  
 
Kaikki markkinointi ja asiakastiedotus hoidetaan itse. Lehtimainoksia käytetään vähän. 
Markkinointi tapahtuu pääasiassa suoramarkkinointina kuluttajille internetin kautta. Lihakaupan 
osuus yrityksen liikevaihdosta on n. 250 000 €.  
 
Vuosittain tilalla järjestetään kuluttajille suunnattuja tapahtumia, joiden tavoitteena myynnin ja 
markkinoinnin lisäksi tiedottaa tuotteiden alkuperästä ja tuottamistavasta. Tavoitteena on 
kuluttajan ja tuottajan kohtaaminen. Vierailuamme seuraavana viikonloppuna Ahvenanmaalla 
järjestettiin suuri sadonkorjuutapahtuma, jossa myös Bolstaholms Kött on mukana. Edellisenä 
vuonna tapahtumaviikonloppuna tilalla kävi yli 8 000 vierasta, joka on aika kunnioitettava määrä 
29 000 ihmisen asuttamalla saarella.  
 
Pihatto on tehty vanhaan 1700-luvun tiilinavettaan. Vasikat syntyvät kevättalvella. Eläimet 
ruokitaan kokonaan tilalla tuotetuilla säilörehulla ja viljalla.  
 
Kaikki tilan koneet ovat yhteisomistuksessa yhteistyötilojen kanssa. Nurmikoneet ovat porukassa 
kahden maito- ja lihatilan kanssa. Yhteistyö on sujunut hyvin ja yhteistyön tavoitteena on keventää 
konekannan vaatimaa pääomakulua. Säilörehu tehdään niittomurskaimella ja noukinvaunulla 
laakasiiloihin. Eläimet ruokitaan navetassa apevaunulla. Parsissa on kumimatot. Lantakäytävällä on 
raappa ja parsissa käytetään kuivikkeena purua.  
 
Sata vuotta sitten tilalla toimi meijeri, jonka tilat nykyinen isäntäpariskunta on kunnostanut 
vierailijoiden käyttöön. Suureen rakennukseen tulee rakennettavaksi myös majoitustiloja. Yrittäjät 
aikovat tulevaisuudessa tuotteistaa lisää hienoa ympäristöä ja miljöötä tarjoten vierailijoille lisää 
palveluja.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Östergårds Mjölk, www.ostergard.ax 
 

Seuraavaksi pääsimme käymään Ahvenanmaan suurimmalla 
lypsykarjatilalla. Tilalla työskentelevät isäntäparin lisäksi kuusi 
vakituista työntekijää. Tilalla on 300 lehmää.  Palkatusta 
henkilöstöstä viisi lypsää. Työntekijöistä on tällä hetkellä yksi 
Hollannista, yksi Suomesta, kaksi Ukrainasta ja kaksi 
Romaniasta. Emäntä vastaa ulkopuolisten työntekijöiden 
työnjohdosta, joka tapahtuu englannin kielellä. Kaikille 
ulkopuolisille työntekijöille maksetaan samoihin perusteisiin 
pohjautuvaa palkkaa. Palkan perusteena on osaamisen ja 
koulutuksen taso. Työntekijät eivät vaihdu usein. Palkka on 
noin 10 – 13 €/h. Alkupalkka on 8 €/h, joka nousee kahden 
kuukauden jälkeen. Työntekijöistä pyritään pitämään hyvää 
huolta. Heidän työkyvystään pidetään huolta kustantamalla 
kerran kuukaudessa hieronta ja lippuja uimahalliin. Työntekijät 
asuvat yrityksen omistamassa rivitalossa ja maksavat siitä 
vuokraa.  

 
Lehmät lypsetään kolmesti vuorokaudessa ja lypsyaika on 3 h/krt. Pihatossa on DeLavalin 2x12 
rinnakkaislypsyasema. Tiheämmän lypsyn tavoitteena on suurempi myytävä maitomäärä. 
Lypsyasemalla työskentelee kaksi ihmistä kerrallaan. Navetassa tehdään työtä kolmessa vuorossa. 
Työvuorot alkavat klo 5.00 ja loppuvat klo 01.00. Kokoomatilaan mahtuu 100 lehmää. Lypsyn 
jälkeen käytetään vedinkastoa.  
 
Kaikki konetyön on ulkoistettu. Tilalla on rehun, lannan ja kuivikkeiden käsittelyyn kaksi kurottajaa, 
traktori etukuormaimella ja traktori-apevaunu yhdistelmä. Peltoalasta 155 ha on nurmikasveilla ja 
15 ha ohralla, joka korjataan kokoviljana paaleihin.  Säilörehu korjataan paaleihin ja pyritään 
kolmeen satoon kasvukaudessa. Yhteistyötiloilta ostetaan 40 hehtaarin nurmisato, 40 hehtaarin 
säilörehuksi korjattava maissisato ja 500 tonnia vehnää. Tuotannon haasteena on niukka rehuala.  
 
Ape jaetaan kerran päivässä ja sitä siirrellään lähemmäksi 3-4 krt/pv. Vehnää ei murskata, vaan se 
käsitellään lipeällä.  

 

http://www.ostergard.ax/


  

 

Ummessa olevat lehmät laidunnetaan, muita ei. Lehmiä laitetaan umpeen joka viikko 
maanantaisin. Kuivikkeena käytetään purua, joka levitetään kerran viikossa etukuormaimella 
parsiin. Parret kalkitaan kolmesti viikossa utaretulehduksen estämiseksi. Tilalla on tällä hetkellä 
aureusongelma. Sorkkahoitaja Ruotsista käy viiden kuukauden välein. Lehmille järjestetään 
sorkkakylpy kerran viikossa perjantaisin.  
 
Isäntä ja yksi työntekijöistä hoitavat siemennyksen. Hiehojen kasvatus on ulkoistettu vuodesta 
2009 lähtien. Vasikat ovat tilalla kahden kuukauden ikään asti, jonka jälkeen hiehoiksi 
kasvatettavat lähtevät yhteistyötilalle kasvatettavaksi. Ulkoistamisen syy on niukka peltoala. 
Hiehokasvatuksen sopimus tarkistetaan ja uusitaan vuosittain. Vasikat myydään hiehokasvattajalle 
hintaan 200 €/kpl ja ostetaan takaisin hintaan 1 550 €/kpl. Siemennys maksetaan kasvattajalle. 
Hiehoja riittää myyntiin.  
 
Lehmät siirtyvät poikimahalliin kaksi viikkoa ennen poikimista ja siirtyvät lypsyhalliin viikon päästä 
poikimisesta. Vasikka otetaan pois ensimmäisen lypsyn jälkeen.  

 
Vasikat saavat heti syntymän jälkeen vasta-ainetestattua maitoa, 
joka ei ole peräisin emästä. Ternimaitoa on testattu jo viiden 
vuoden ajan. Maitoa annetaan heti puoli tuntia syntymän 
jälkeen. Maitomäärä on aluksi 4 l/vrk ja pian se nousee 5 l/vrk. 
Vasikat juotetaan viisi kertaa päivässä. Kun vasikka juo kuusi 
litraa maitoa, se siirretään igluun. Mikäli siirron aikana on yli 10 
astetta pakkasta, vasikat puetaan lämpöloimiin. Siirron jälkeen 
vasikat saavat igluissa kolme kertaa päivässä 3 l/krt tavallista 
maitoa. Vasikoilla on kahden kuukauden juottoaika. Sen jälkeen 
ne saavat lämmintä vettä tuttiämpäristä 4 litraa/pv. Maito 
tuodaan iglualueelle työnnettävällä maitotaksilla. Ämpärit 
pestään kerran viikossa. Iglut kuivitetaan kolmesti viikossa. 
Vasikoilla ei ole emännän mukaan ripuliongelmaa.  
 

 
Olkipohjat puhdistetaan kerran kuukaudessa etukuormaimella. 
Sonnivasikat lähtevät 10 pv:n ikäisenä jatkokasvatukseen. Joka 
kuukauden viimeisellä viikolla eläinlääkäri käy nupouttamassa vasikat. 
Lähitulevaisuudessa aiotaan rakentaa iglualueelle katto.  
 
Yrittäjät kertovat käyttävänsä tuotannon talouden seurannassa 
mittarina rehukustannusta. Vuonna 2013 yrityksen liikevaihto oli  
1,8 milj. €. Maatila on yhtiöitetty ja omistajina ovat emäntä ja isäntä. 
Alunperin toiminnassa oli mukana toinenkin pariskunta, mutta he 
irtautuivat yhtiöstä. Yrityksen kokonaistyömäärä on n. 16 000 h/v. 
Tilan strategiana on pysyä samassa tuotannon volyymissä, mikäli 
peltoa ei saada lisää. 
 
 
 
 

Maidontuotannon lukuja 

2013:  

 keskilehmäluku 308,8 kpl 

 keskituotos 10 911 kg 

 maidon rasva 4,48  

 maidon valk. 3,34 

 soluluku 175  

 poistoprosentti 25 %  

 keskipoikimakerta 2,5 
 



  

 

Ulfsby Gård, www.ulfsby.ax 
 
Seuraavassa tilakohteessamme nautimme 

lounaan, jonka jälkeen tilan isäntä kertoi tilan 

historiasta ja toiminnasta. Tila on 300 vuotta 

vanha sukutila, jossa harjoitetaan 

luomulihantuotantoa. Tilalla on yhteensä 1 500 

lammasta, jotka laiduntavat laajalla alalla 

saarella. Uuhia on n. 850 – 900 kpl.  

Luonnonlaidunalaa on yhteensä n. 500 ha ja 

peltoa nurmiviljelyssä n. 100 ha. Alasta suurin 

osa on vuokrattua.  

Noin kymmenen vuotta sitten tilan yhteyteen rakennettiin leipomo ja myymälärakennus. 

Leipomotoimintaa ei harjoiteta enää muuttuneiden perhesuhteisen vuoksi. Kahdeksan vuotta 

sitten remontoitiin vanhasta navetasta kivisali matkailijoille. Saliin mahtuu 150 ruokailijaa ja 

ravintola toimii nykyään tilausperiaatteella. Ravintolan työntekijät työskentelevät osa-aikaisina 

tuntityöntekijöinä. Navetta on rakennettu vuonna 1890, jolloin siinä oli 15 lehmää. 

Maidontuotanto loppui vuonna 1980, jon  ka jälkeen tilalla harjoitettiin sianlihan tuotantoa. 

Lampaita on ollut tilalla 12 vuotta ja samaan aikaa tilalle rakennettiin lihanleikkaamo. Lihaa 

käytetään tilan ravintolassa ja sitä myydään myös suoraan kuluttajille. Kuusi vuotta sitten tilalle 

otettiin Highland emoja, joita on nyt 150 kpl. Emolehmät laiduntavat lentokentän lähellä olevilla 

pelloilla. Naudat ja lampaat teurastetaan muutaman kilometrin päässä sijaitsevassa teurastamossa 

ja leikataan tilan omassa leikkaamossa.   

Maatilan puolella on yksi kokoaikainen työntekijä. Vuosittain 

nurmisatoa korjataan n. 2 500 pyöröpaalia. Kauraa viljellään n. 15 

hehtaarin alalla. Joulukuun alussa lampaat otetaan sisään ja keritään. 

Isäntä keritsee itse ja aikaa menee yhteensä n. 65 päivää. Nykyään villa 

myydään, aiemmin oli tavoitteena jatkojalostaa sitä tilalla 

enemmänkin. Rotuina ovat Texel, Oxford Down, Suomenlammas ja 

Ahvenanmaan lammas. Lampaiden laitumista 80 % on sähköaidattua.  

Laidunnuksessa tehdään yhteistyötä Museoviraston kanssa, josta 

saadaan alueita maisemanhoitoon. Laitumista suurin osa on pysyvää 

laidunmaata.  

Eläimet siirretään laitumille traktorin peräkärryllä. Suurimmalla osalla laitumista on saatavilla 

merivettä. Osalla on puolestaan kunnallistekniikalla tuotettua vettä ja osalle laitumista ajetaan 

vesi tankeilla.  

 

http://www.ulfsby.ax/


  

 

Peltohehtaarista maksetaan vuokraa 0 – 700 €/ha, tilan isännän maksama vuokra on keskimäärin 

400 €/ha. Peltomaan hinta on 17 000 – 24 000 €/ha. Perikunnat jakavat yleensä perintömaat, 

joten niitä ei tule usein myyntiin.  

Lampaanlihan tuotannossa pyritään siihen, että uuhet hoitavat itse karitsansa. Karitsoita riittää 

yksi uuhta kohti ja karitsat teurastetaan 45 kg:n painoisena. Karitsakuolleisuus on 30 %. Tuotannon 

strategiana on tehokkuus, jossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti tukijärjestelmä. Tilan 

liikevaihto on n. 400 – 500 000 €/vuosi. Liikevaihdosta noin 70 % tulee tukien kautta. 

Lähitulevaisuudessa on suunnitelmissa hankkia lisää laidunnusalueita saaristosta.  

 

Häggbloms mjölk 
 

Tilalla tehdyn sukupolvenvaihdoksen jälkeen maitotilaa 
pyörittää toinen perheen pojista yhtymänä yhdessä 
vanhempiensa kanssa. Tilalla on yksi palkattu työntekijä. 
Toisella veljeksellä on puolestaan yritys, joka hoitaa 
peltoviljelyä ja tuotteita myydään maitotilalle karjan rehuksi.  
 
Maitotilalla on 64 lehmää. Parsinavetta on alun perin 
rakennettu 1900-luvun alussa ja sitä on laajennettu ja 
paranneltu useaan otteeseen. Viimeisin remontti on tehty 
vuonna 2013, jolloin navettaan asennettiin ruokintarobotti, 
parsia pidennetty, lisätty lehmäpaikkoja ja tehty 
ikkunaremontti. Navetta on lietelannalla.  
 
Ruokinta perustuu kotovaraiseen säilörehuun, joka tehdään 
siiloihin. Väkirehuna käytetään kauraa (70 %), vehnää (30 %) ja 
ostoväkirehua.  

 
Ruokinnan haasteena on Mg puute, joka on yleistä Ahvenanmaan maaperässä. Vilja murskataan ja 
väkirehut jaetaan 6 kertaa päivässä ruokintarobotilla.  
 
Nurmet täydennyskylvetään ja kaikki nurmet 
lannoitetaan. Säilörehu niitetään itse, urakoitsija 
karhottaa ja tekee osan rehusta paaleihin. Säilörehu 
jaetaan pienkuormaimella ruokintapöydälle. Kesällä 
syötetään paalirehua ja talvella siilorehua.  
 
Lypsy tehdään tulevaisuudessa kahdeksalla yksiköllä 
kahden ihmisen voimin. Lypsyaika on yhteensä 1,5 h. 
Lehmillä on parsimatot. Tilalla panostetaan vasikoiden 
olosuhteisiin ja nuorkarjan hoitoon. Lehmien parret 
kuivitetaan purulla ja lanta kolataan käsin.  
 
 



  

 

Vasikoilla on kahden kuukauden kokomaito ämpärijuotto. 
Vasikat menevät jatkokasvatukseen veljen yritykseen 
kolmen päivän ikäisenä. Vieroitusten jälkeen vasikat 
siirretään ulos kaarihalleihin kasvamaan. Juottomaito 
ostetaan tilalta. Vasikat ostetaan takaisin maitotilalle 
hiehoina. Sonnivasikat menevät eloon lähistöllä olevaan 
kasvattamoon. Kaikki lehmävasikat genomitestataan.  
 
 

Tuotannon strategiana ja tavoitteena on tehostaminen nykyisessä tuotannon koossa. Tavoitteena 
on myös tehostaa työn tekemistä niin, että kokonaistyömäärä vähenee.  
 
 
 

Smakbyn, www.smakbyn.ax/fi 
 
 
Illan suussa lähdimme vielä Ahvenanman ehkä kuuluisimpaan 
ravintolaan, jota pyörittää Srömsö –TV ohjelmasta tuttu kokki Michael 
Björklund. Smakbyssä on ravintola, tislaamo ja puoti.  
 
Aluksi paikallinen yrittäjä Soile Wartiainen esitteli kehittämäänsä ja 
palkittua suoramyyntikonseptia. Hänen yrityksensä toimittaa 
luomutuotteita asiakkaiden valitsemissa pakkauskoossa ja –sisällössä 
suoraan kotiovelle. Tuotteet pakataan kierrätysmateriaaleista 
valmistettuihin pakkauksiin.  
 
 

 
7.9. Sunnuntai  
 
Viimeisenä matkapäivänä meillä oli vielä kaksi tilakohdetta ja laivamatka mantereelle. Laivalla 
kävimme kokoustiloissa läpi matkakohteita ja jaoimme opittua tietoa toisillemme. Matkan 
palautteiden yhteenvedot ovat matkaraportin lopussa liitteenä.  
 
  

John ja Gunilla Mattson 
 
Pariskunta on aloittanut tilalla sukupolvenvaihdoksen jälkeen vuonna 1999. Tila on ollut luomussa 
vuodesta 1982 alkaen, eli jo luopujien aikana. Tilalla on peltoa viljelyksessä 35 hehtaaria. Avomaan 
vihanneksista viljellään porkkanaa, palsternakkaa, valkokaalia, ruokaperunaa ja kukkakaalia. Lisäksi 
viljellään vehnää ja kauraa sekä nurmea ja kesantoja. Peltoalasta 10 hehtaaria on perunalla ja 
vihanneksilla, 10 hehtaaria viljakasveilla ja loppuala on nurmikasveilla ja kesantona. Tilan 
liikevaihto on n. 120 000 €/vuosi.  
 

Maidontuotannon tunnuslukuja: 
 

 Keskituotos 9960 kg 

 Keskipoikimakerta 2,4 

 Lehmien jalostusarvo ka +4 

 Hiehojen jalostusarvo ka +11,6 

 Liikevaihto 377 00 €/vuosi 

file:///C:/Users/minna.pirkkalainen.PROAGRIA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0WSXNE6X/www.smakbyn.ax/fi


  

 

Tilalla työskentelevät päätoimisesti isäntä ja emäntä. Kausityövoimaa käytetään istuttaessa ja 
satoa korjatessa.  
 

Tilalla tuotetaan luomuvihanneksia 
osuuskuntaan, jossa on 7 muuta 
luomutuottajaa. Kaikki tuotteet 
varastoidaan tilalla, lajitellaan ja ajetaan 
itse asiakkaille, joita ovat kaupat, koulut, 
päiväkodit ja vanhainkodit ympäri 
Ahvenanmaata. 95 % perunasta ja 
vihanneksista menevät suoraan asiakkaille. 
Osuuskunta hoitaa tuotteiden myynnin. 
Kolmesti viikossa tilalla on pakkauspäivä. 
Tuotteet jaetaan tilan omalla kuorma-
autolla, 8 – 9 lavaa viikossa. Perunaa riittää 
myyntiin huhtikuulle asti. Vehnä myydään 
tilalle, joka välittää sen eteenpäin.  

 
Taimet ostetaan, niitä ei tuoteta itse. Pellot ovat hajallaan tilakeskuksesta ja kauimmaiselle 
lohkolle on matkaa 25 km. Peltoviljelyn koneistus on käytettyä, eikä sido näin ollen paljon 
pääomaa. Pellolla on neljän vuoden kierto: kaksi vuotta peräkkäin perunaa, vilja ja viherlannoitus 
tai peruna, vihannes, vilja ja viherlannoitus. Porkkanan viljelykierrossa tehdään yhteistyöt muiden 
tilojen kanssa. Vihanneksia ei harsoteta, koska se nähdään liiaksi työllistävänä ja kalliina. Osa 
kasvulohkoista aidataan hirvien tuhojen estämiseksi.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satotasotietoja:  
 

 Porkkana 50 – 60 tn/ha 

 Peruna 22 – 25 tn/ha 

 Valkokaali 40 – 50 tn/ha 
(keräkoko 1,5 – 2 kg) 



  

 

 
Harry Söderberg 
 
Tilaa pyöritetään osakeyhtiönä. Toimialana on vihannes- ja puutarhatuotanto. Yritys on hyvä 
esimerkki siitä, miten pienelläkin tilalla voi harjoittaa maataloutta kannattavasti. Tilalla on peltoa 5 
ha, joilla viljellään mansikkaa, vadelmaa herukoita, vihannesten taimia kasvihuoneissa. 
Vihannesten taimia (mm. kiinankaali, jäävuorisalaatti ja maissi) kasvatetaan puutarhoille myyntiin 
reilu 1 milj. kpl vuodessa. Lisäksi tilalla viljellään mansikkaa tunnelissa. Tila on Ahvenanmaan ainoa 
ammattimainen vadelmanviljelijä. Pellot eivät ole luomussa, mutta viljelyssä ei käytetä torjunta-
aineita muuta kuin herukkapeltoja lopetettaessa. 

 
Tuotteita ei juurikaan markkinoida. Niitä mainostetaan 
ainoastaan facebooksivujen ja pakettiautossa olevan 
tarramainoksen kautta. Tilalla on viisi kausityöntekijää 
Liettuasta ja he asuvat tilalla. Työaika on klo 5.00 – 14.00. 
Lisäksi isäntä tekee urakkatyönä talvisaikaan 
hedelmäpuiden leikkausta muille tuottajille. Hän myös 
kouluttaa muita tuottajia.  
 
Mansikkakasvusto perustetaan kaaritunneliin. Pellon 
pinnan tasoon on vedetty ura, johon on asennettu 
salaojaputki, jonka päälle tulee kangas. Päällä on turvetta 
25 l/jm. Alustan päällä on muovi ja tihkukastelu. Alustaa ei 
muotoilla penkiksi talvehtimisen parantamiseksi. Kasvusto 
harsotetaan talveksi. Mereltä tuleva tuuli vaikeuttaa 
kaariviljelyä ja muovin käyttöä. Mansikkaa viljellään myös 
kasvihuoneissa.  
 

 
Maissi istutetaan taimina penkkeihin, joissa käytetään hajoavaa 
muovia. Tuottajahinta on noin 3 €/kg tai 1 €/kpl. Jokaisella 
viljelylohkolla on oma erikseen säädettävä tihkukastelu.  
 
Vuonna 2013 rakennettiin maakellari, joka toimii tuotteiden 
välivarastona. Herukoista puolet myydään kuluttajille 
itsepoimintana ja puolet poimitaan itse. Toiminnan tavoitteena 
on tulevaisuudessa edelleen hakea uusia viljelymenetelmiä, 
joiden avulla tuotantoa saadaan vielä entisestään tehostettua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Opintomatkan osallistujalista 
 
Anttonen Juho, Joroinen 
Auvinen Kari, Sulkava 
Hirvonen Anssi, Juva 
Janhunen Elsi, Juva 
Hokkanen Matti, Kangasniemi 
Hutri Tero, Hartola  
Kankkunen Jonas, Sulkava 
Kankkunen Pasi, Sulkava 
Kolehmainen Hanna-Maria, Sulkava 
Kohonen Mikko, Pankalahti 
Kohonen Tiina, Pankalahti 
Konga Tuomo, Pertunmaa 
Kosonen Hanna, Savonlinna 
Lipsanen Heikki, Juva 
Mikkonen Aku, Sulkava 
Poikolainen Pekka, Pieksämäki 
Ruotsalainen Heikki, Juva 
Reponen Sanna, Sulkava 
Rahkonen Jonna, Sulkava 
Ruotsalainen Karoliina, Nerkoo 
Sorjonen Visa, Sulkava 
Toivakka Matti, Kangasniemi 
Uotinen Tuomas, Rantasalmi 
Viinikainen Anu, Majavesi 
 
Ahonen Vuokko, ProAgria Etelä-Savo 
Sunio Anna, ProAgria Etelä-Savo 
Pirkkalainen Minna, ProAgria Etelä-Savo 
Tolonen Kaisa, tulkki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Opintomatkan palautteiden yhteenveto 
 
 

ARVIOT SISÄLLÖN TÄRKEYDESTÄ JA HYÖDYLLISYYDESTA AIHEPIIREITTÄIN   

  

Erittäin 
tärkeä/ 
erittäin 
paljon 
hyötyä 

5 4 3 2 

Ei 
tärkeä/ 
vähän 
hyötyä 

 
1 

Ei osaa 
sanoa 
tai ei 
vast. 

 
 
 
0 

Vasta-
usten 
keski-
arvo 

Keski-
hajonta Aihe ja/tai kouluttaja 

Vastausten 
lukumäärä       

Katsaus naudanlihantuotantoon 
  

Tärkeys   3 1       3,75 0,43 

Hyöty   3 1       3,75 0,43 

Sukupolvenvaihdos maatilalla 
kysymysklinikka, Vuokko Ahonen 

Tärkeys 4 6 5 1     3,81 0,88 

Hyöty 4 6 5 1     3,81 0,88 

Inkeren kartano, HF-suora- 
myynti ja jalostustila Salossa 

Tärkeys 8 7   1     5,62 1,42 

Hyöty 8 6 4 1     4,11 1,91 

Ammattiopisto Livia/maaseutu- 
opisto Tuorla, Piikkiö biokaasulaitos 

Tärkeys 4 4 7 3 1   3,37 1,13 

Hyöty  3 5 10   1   3,47 0,94 

Ålands trädgårdshall, viljelijän 
osuuskunta 

Tärkeys 3 7 5 2 1   3,37 1,18 

Hyöty  6 6 3 2 1   3,63 1,31 

Marskogens Lamm, suomen- 
lammastila, jatkojalostusta 

Tärkeys   5 8 3 3   2,79 1,00 

Hyöty  2 4 6 3 4   2,84 1,27 

Bolstaholms Kött, Charolais- 
suoramyyntitila 

Tärkeys 4 10 4 1     3,89 0,79 

Hyöty  7 9 3       4,21 0,69 

Östergårds Mjölk, lypsykarja, 
DeLavalin lypsyasema 

Tärkeys 5 8 2 1 3   3,58 1,35 

Hyöty  6 9 3   1   4 0,97 

Ulfsby Gård, Hihgland-emoja 
ja lampaita, luomutila,oma til.ravintola 

Tärkeys   5 8 4 2   2,84 0,93 

Hyöty  2 2 7 6 2   2,79 1,90 

Häggbloms mjölk, lypsykarja, 
vasikoilla kaarihallit 

Tärkeys   11 3 3 2   3,21 1,06 

Hyöty  1 10 5 1 1   3,50 0.,90 

Smakbyn, suoramyynti- 
konsepteja käytännössä 

Tärkeys 3 5 5 2 4   3,05 1,36 

Hyöty  2 4 7 2 4   2,89 1,25 

John ja Gunilla Mattson, luomuvihanneksia 
markkinoi ja toimittaa itse asiakkaille 

Tärkeys 2 5 7 3 2   3,11 1,12 

Hyöty  3 2 7 5 2   2,95 1,19 

Harry Söderberg, marjoja, vihan- 
neksia, taimituotantoa 

Tärkeys 5 6 3 2 3   3,42 3,47 

Hyöty  7 2 5 3 2   1,39 1,39 

Yhteenveto kotimatkalla 
  

Tärkeys 4 6 1       4,3 0,6 

Hyöty  5 4 2       4,3 0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

YHTEENVETO OSALLISTUJIEN PALAUTTEESTA  

YLEISARVIOT TILAISUUDESTA 

5 
Erittäin 
hyvä  

4 3 2 1 
Heikko 

Ei v../ 
Ei os. 
sanoa 

Vast. 
keski-
arvo 

Keski-
hajonta 

2. Arviosi opintomatkasta kokonaisuutena 4 13 1       4,16 0,50 

3. Miten koulutus antoi vastauksia käytännön työtilanteisiin? 2 4 10 1 1   3,27 0,93 

4. Saavutitko koulutukselle asettamasi tavoitteet? 3 8 6 1     3,72 0,80 

5. Miten kouluttaja olivat valmistautuneet tehtäväänsä? 7 7 3 1     4,11 0,87 

6. Miten jaetut materiaalit tukivat koulutusta ja oppimistasi? 2 6 6       3,71 0,70 

7. Miten koulutusmenetelmät tukivat tavoitteitasi? 1 8 3 3     3,46 0,88 

8. Arvio omasta aktiivisuudestasi päivien aikana:   12 3 2     3,58 0,69 

9. Mielipiteesi tilaisuuden käytännön järjestelyistä:                 

a. Tiedotus   8 7 3       4,27 0,73 

b. Ilmoittautumiskäytäntö 6 10 1 1     4,16 0,76 

c. Tilojen soveltuvuus tarkoitukseen 6 8 3 1     4,05 0,85 

d. Ruokailut 11 6 1       4,55 0,60 

e. Majoitusjärjestelyt                 

 
 
Mitä opintomatkan sisällöstä uskot heti voivasi soveltaa työssäsi?    
      

 Ei tullut sellaisia kokemuksia että voisi oikein mitään soveltaa työssä   

 Suoramyyntiasioita       

 Ei mitenkään       

 Markkinointi-ideoita      

 Vahvistus omasta tuotantolinjan valinnasta varmistui    

 Hyviä esimerkkejä ja vinkkejä markkinointiin (suunnitelman)   

 Esimerkkejä vihannesten käsittelytilloista, kauppakunnostuksesta, säilytystiloista  

 Pihattoideoita, toimintatapoja, miten markkinointi vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin jne. 

 Asennetta yrittäjyyteen +++      

 Lihalaatikko      
   

Mistä asioista kaipaat lisätietoa? Muita huomioita?    
     

 Miten Börjen veli peruttaa kärryn siiloon     

 Kaisa: ihana ihminen ja hyvä tulkkaus 2 

 Tulevista reissuista       

 Kiinnostaa vihannesten viljelytekniikat     

 Yhteistyökuviot toimivat ja hyödylliset, hyviä esimerkkejä    

 Lauantai vierailutahti liian tiukka. Yksi "illanviettopäivä" olisi voitu suunnitella ja seur. 
päivälle  

 Myöhäisempi herätys      

 Porukkaan tutustui hyvin, hyvä reissu!    
       
  
       
  


