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1 Hankkeen toteuttajan nimi 
Hankkeen hakija ja vastuullinen toteuttaja: ProAgria Etelä-Savo ry, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli, etela-
savo.proagria.fi 

Hankkeen osatoteuttaja: MTT Kasvintuotannon tutkimus, Mikkeli 

Hankkeen johtaja: Heikki Pahkasalo, p. 040 5834890, heikki.pahkasalo@proagria.fi 

Hankevastaava: Mirja Tiihonen, p. 0400 638138, mirja.tiihonen@proagria.fi 

Kirjanpidosta vastaava: Mervi Savolainen, p. 0400 256593, mervi.savolainen@proagria.fi 

 

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus 
Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon 

Hankkeen numero 21443, diaarinumero 1008/3560-2013 

 

3 Yhteenveto hankkeesta 
Hankkeen tavoitteena oli parantaa Etelä-Savon kasvintuotantotilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta. 
Tuotannon tehostamiseen pyrittiin kasvattamalla viljelijöiden ammattitaitoa ja ottamalla käyttöön 
uudenalaisia neuvontamenetelmiä. Tuotannon ja talouden parantamisen keinoina nähtiin myös 
markkinointiyhteistyön tehostaminen ja jalostusasteen kasvattaminen. Tavoitteena oli jatkaa ja syventää 
Kasvintuotanto kannattaa -hankkeessa hyvin alkanutta viljelijöiden, neuvonnan ja tutkimuksen välistä 
yhteistyötä viljelijöiden osaamisen kehittämiseksi, viljelymotivaation lisäämiseksi sekä tutkimustiedon 
soveltamiseksi käytäntöön.  

Hankkeen varsinainen kohderyhmä olivat ammattimaisesti toimivat sekä ammattimaisesti toimiviksi 
aikovat tavanomaiset ja luomukasvintuotantotilat Etelä-Savossa. Hankkeesta hyötyivät myös elintarvikkeita 
jatkojalostavat yritykset sekä alueen maaseututoimijat. 

Hankkeen pääasiallisena toimintatapana oli koulutusryhmien kautta tapahtuva oppiminen, kehittyminen ja 
tämän myötä kilpailukyvyn paraneminen. Koulutusryhmien ohjaajina toimivat ProAgrian kasvintuotanto-, 
luomu- ja puutarha-asiantuntijat. Koulutusryhmät olivat samalla myös havaintokoeryhmiä. Havaintokokeet 
suunniteltiin ja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä MTT:n tutkijoiden kanssa. Koulutukseen kuuluivat myös 
erisisältöiset teemapäivät, pellonvierustapahtumat, opintomatkat ja tilakohtainen syventävä koulutus. 
Puutarhayrittäjiä koottiin yhteen myös Itä-Suomen puutarhahankkeiden yhdessä järjestämiin 
koulutustilaisuuksiin. MTT ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti olivat tärkeimmät yhteistyökumppanit 
hankkeessa. Toimijoiden välisen yhteistyön kautta varmistettiin, että päällekkäistä toimintaa ei synny.  

Hankkeen tuotoksina syntyivät viljelyohjelehtiset gluteenittoman kauran sekä tattarin hyvistä viljelytavoista 
sekä havaintokoetulokset täydentämään ja syventämään viljelijöiden osaamista. Sähköisten 
toimintatyökalujen käyttö lisääntyi neuvonta- ja pienryhmätyössä. Uuden tiedon ja parhaiden käytäntöjen 
jakaminen hyödytti kaikkia hankkeen osapuolia, joiden yhteistyö lisääntyi ja sitä kautta myös tiedon saanti 
helpottui. 
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Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.2014-31.12.2014. Hankkeen hakija ja vastuullinen toteuttaja oli ProAgria 
Etelä-Savo ja osatoteuttaja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Mikkeli. Hankkeen 
kokonaiskustannukset olivat 87 063 euroa. Päärahoittajina toimivat Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus, joiden osuus oli 90 %. Yksityinen rahoitus koostui pääosin 
koulutukseen osallistuneiden yrittäjien osallistumismaksuista. 
 

4 Raportti 
4.1 Hankkeen tavoitteet 
Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelmaa toteutettiin Manner-Suomen kehittämisohjelman 
toimintalinjan mukaisesti. Etelä-Savon linjan 1 tavoitteiksi oli määritelty mm. yrittäjien osaamisen tason 
parantaminen, uuden teknologian käyttöönotto maa- ja puutarhataloudessa, toiminnan kannattavuuden 
paraneminen, maataloustuotantosuuntaisuuden, viljelijöiden liiketoimintaosaamisen ja 
ympäristötietoisuuden lisääminen, peltoalan säilyttäminen aktiiviviljelyssä, luomutuotannon osuuden 
kasvattaminen, maatilayritysten välisen yhteistyön kehittäminen ja puutarhatuotannon säilyminen 
vähintään nykyisellä tasolla. 

Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon -hanke toteutti yllä mainittuja tavoitteita. Hankkeen tavoitteena oli 
parantaa Etelä-Savon kasvintuotantotilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta ja auttaa tilojen pysymistä 
tuotannossa. Tuotannon tehostamiseen pyrittiin kasvattamalla viljelijöiden ammattitaitoa, ottamalla 
käyttöön uudenalaisia neuvontamenetelmiä, tehostamalla markkinointiyhteistyötä ja kasvattamalla 
jalostusastetta. Viljelijöiden, neuvonnan ja tutkimuksen välinen yhteistyö lisää viljelymotivaatiota sekä 
tutkimustiedon nopeampaa käytäntöön soveltamista. Uuden tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakaminen 
hyödyttää kaikkia hankkeen osapuolia.  

Tavoitteena oli myös syventää Kasvintuotanto kannattaa -hankkeessa hyvin alkanutta yhteistyötä 
viljelijöiden kanssa heidän osaamisensa kehittämisessä ja saada mukaan uusia viljelijäryhmiä. 

 

4.1.1 Hankkeen tavoitteet ja mittarit 
Hankkeella asetettiin hankesuunnitelmassa neljä päätavoitetta ja niille mittarit: 

1. Kasvintuotannon tuottavuuden parantaminen yrittäjien osaamista lisäämällä 
Viljojen ja palkokasvien satotaso tn/ha 
Tuotantokustannus euroa/tn 
Havaintokoetoimintatilojen määrä, kpl 
Pienryhmät, kpl 
Järjestetyt pienryhmätapaamiset kpl/ryhmä 
Teemapäivät, retket, opintomatkat, kpl 

 
2. Tilojen välisen yhteistyön kehittäminen (rehun tuotanto, lannan käyttö, markkinointi)  

Markkinointiyhteistyöselvitykset, kpl 
 

3. Tuotteiden jalostusasteen nostaminen 
Pienryhmätapaamiset kpl 
Selvitykset kpl 
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4. Tuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen 
Ravinnetaselaskelmat 
Toimenpidesuositukset 

 

4.2 Hankkeen toteutus 
Hankkeen toiminta alkoi 1.1.2014 ja se jatkui 31.12.2014 saakka. Pienryhmien koulutusta toteutettiin 
ryhmäkohtaisten koulutusohjelmien mukaan. 

 

4.2.1 Toimenpiteet  
Hankkeessa keskeisiä toimenpiteitä olivat benchmarking-pienryhmät, havaintokokeet sekä 
pellonpiennartapahtumat. Lisäksi järjestettiin näitä täydentäviä koulutuspäiviä ja kotimaan opintomatka. 

 

4.2.1.1 Markkinointi ja tiedotus 
Hankkeen alkamisesta tiedotettiin ProAgria Etelä-Savon kotisivujen kautta, ProAgria Itä-Suomi -lehdessä 
1/2014 sekä suoraan kohderyhmälle tapahtumissa ja suoramarkkinointina. Hankkeelle laadittiin yleisesite, 
jota jaettiin tapahtumissa osallistujille ja ProAgria Etelä-Savon asiakkaille. 

Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon -hanketta esiteltiin Kasvintuotanto kannattaa -hankkeen 
loppuseminaarissa 29.1.2014 Mikkelissä. Hankevastaava oli myös mukana Savonlinnan K-maatalouden 
järjestämässä viljelyohjelmapäivässä 19.2.2014 Savonlinnassa esittelemässä hanketta ja sen toimintaa.  

Hankkeen koulutuksia ja tapahtumia markkinoitiin suoraan kohderyhmälle puhelimella, kirjeillä ja 
sähköpostilla. Lisäksi tapahtumat laitettiin ProAgria Etelä-Savon kotisivujen tapahtumakalenteriin. Kesän 
tapahtumia markkinoitiin myös lehti-ilmoituksilla ProAgria Itä-Suomi -lehdessä, Maaseudun 
Tulevaisuudessa ja paikallislehdissä, kun se nähtiin tarkoituksenmukaiseksi.  

Hankkeen koulutuspäivien pohjalta kirjoitettiin alkuvuonna seuraavat lehtiartikkelit: 

- IPM marjantuotannossa, ProAgria Itä-Suomi 2/2014, kirjoittajat Mirja Tiihonen ja Liisa Pietikäinen 
(ProAgria Pohjois-Savo/Marjanviljelystä vahva elinkeino Pohjois-Suomeen II -hanke) 

- Mansikkakasvustot kuntoon, Puutarha & Kauppa 11/2014, kirjoittajat Mirja Tiihonen ja Liisa 
Pietikäinen 

Havaintokokeiden tuloksia esiteltiin pienryhmissä sekä Ravinnehävikit euroiksi -hankkeen kanssa yhdessä 
järjestetyssä ajankohtaispäivässä 19.11.2014 Mikkelissä. 

Hankkeen loppuraportti, havaintokoetoiminnan raportti ja viljelyohjelehtiset ovat sähköisesti saatavilla 
ProAgria Etelä-Savon kotisivuilla etela-savo.proagria.fi. 

 

4.2.1.2 Benchmarking-pienryhmätoiminta 
Hankkeessa aloitti alkuvuonna toimintansa kolme benchmarking-pienryhmää:  

Aloittelevat luomutuottajat: Ryhmä oli suunnattu kasvintuottajille, jotka ovat käyneet luomuperuskurssin ja 
tehneet sopimuksen luonnonmukaisen tuotannon aloittamisesta. Ryhmässä oli mukana seitsemän tilaa eri 
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puolilta Etelä-Savoa. Tiloilla oli viljelykasveina viljaa, öljyhamppua ja rehukasveja, ja mm. rypsin viljelyyn oli 
kiinnostusta. Osalla ryhmäläisistä oli lihakarjaa. Ryhmänohjaajana toimi luomukasvintuotannon 
erityisasiantuntija Arja Nykänen. 

Vilja-kanaryhmä: Ryhmä jatkoi Kasvintuotanto kannattaa -hankkeen tavanomaisen vilja- ja 
palkokasviryhmän sekä kananmunantuottajien ryhmän toimintaa. Ryhmässä oli mukana neljä tilaa ja sen 
ohjaajana toimi kasvintuotannon ja talouden asiantuntija Riitta Savikurki. Ryhmäläisten tiloilla oli 
havaintokokeita kauran punahomeen torjunnasta ja mädätteen käytöstä viljan oraslannoituksessa. 

Luomutuottajien yhteistyöryhmä: Ryhmä jatkoi Kasvintuotanto kannattaa -hankkeen luomuvilja- ja 
palkokasviryhmän toimintaa. Ryhmässä oli mukana viisi tilaa. Ohjaajana toimi luomukasvintuotannon 
erityisasiantuntija Juha-Antti Kotimäki. 

Myöhemmin kesällä toimintansa aloittivat vielä luomusiementuotanto-ryhmä (ohjaaja Arja Nykänen) sekä 
viljaryhmä Pertunmaan suunnalla (ohjaaja Riitta Savikurki).  Luomusiemenryhmässä oli kuusi tilaa ja 
Pertunmaan viljaryhmässä viisi. 

Ryhmästä riippuen kokoontumisia on ollut 4 - 6 koko hankeaikana. Osa näistä tapaamisista on ollut ryhmien 
yhteisiä.  Keskimäärin osallistujia on ollut 5/tapaaminen. Pienryhmäläisten jakauma kunnittain on 
taulukossa 1. 

Taulukko 1. Pienryhmäläisten jakauma kotikunnittain. 

Espoo 1 Mäntyharju 2 
Joroinen 2 Pertunmaa 7 
Juva 4 Pieksämäki 3 
Kangasniemi 1 Puumala 1 
Kitee 1 Savonlinna 2 
Mikkeli 2 Varkaus 1 
 

Pienryhmissä on jaettu hyviä käytäntöjä tilojen kesken. Samalla viljelijät ovat saaneet uusia ideoita tilansa 
toimintaan ja sen kehittämiseen. Ryhmissä on vieraillut asiantuntijoita, mutta pääpaino on ollut toisilta 
oppimisessa. Tilojen käytäntöjä on vertailtu pääosin ohjatusti luokkatiloissa käydyissä keskusteluissa, mutta 
joitakin pienryhmätapaamisia järjestettiin myös osallistujien tiloilla, jolloin on päästy näkemään 
käytännössä, miten viljely tilalla hoituu. 

 

4.2.1.3 Havaintokoetoiminta 
Hankkeessa tehtiin havaintokokeita seuraavista aiheista: kauran punahomeentorjunta, mädätteen käyttö 
viljan oraslannoituksessa sekä luomuviljojen lajikehavaintokokeet (kaura, ohra ja vehnä). Lisäksi 
luomuviljoilla lajikkeista tehtiin virallinen ruutukoe, jonka toteutuksesta vastasivat MTT Kasvintuotannon 
tutkimus Mikkeli ja ProAgria Etelä-Savo yhteistyössä. 

Alkuvuonna havaintokokeet suunniteltiin ja perustettiin tiloille. Tilat hoitivat kokeet normaalien 
viljelytoimien yhteydessä sovittujen ohjeiden mukaan. Havaintojen tekeminen koealoilla oli pääasiallisesti 
MTT:n vastuulla luomuviljojen havaintokokeita lukuun ottamatta, joiden havainnot ja mittaukset teki 
ProAgrian asiantuntija. Muutoin ProAgrian asiantuntijat ovat toimineet käytännön töissä apuna kokeilla. 
Lajikeruutukoe toteutettiin täysin MTT:n toimesta. 
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Havaintokokeita oli seitsemällä tilalla eri puolilla Etelä-Savoa ja yksi koe Kesälahdella. Luomuviljojen 
lajikehavaintokokeita oli kolmella tilalla: Kaura- ja vehnäkoe kahdella ja ohrakoe yhdellä tilalla. Ruutukoe 
toteutettiin yhdellä tilalla ja siinä oli mukana sekä vehnä-, kaura- että ohralajikkeita. Mädätekokeet olivat 
kahdella tilalla, toisella kasvina kaura ja toisella ohra. Kauran punahomeentorjuntakoe oli kolmella tilalla.  

Tarkemmat tiedot havaintokoetoiminnasta löytyvät erillisestä raportista, joka on tämän loppuraportin 
liitteenä. (Liite 2) 

 

4.2.1.4 Pellonpiennartapahtumat 
Hankkeessa järjestettiin yhteensä kahdeksan pellonpiennartapahtumaa. Pellonpiennartapahtumat olivat 
paitsi osa hankkeeseen sitoutuneiden koulutusohjelmaa, niissä myös tiedotettiin hankkeesta muille 
viljelijöille. 

4.6.2014 Joroisten Kerisalossa Marjapäivä pellonpientareella yhteistyössä Luomulla etumatkaa Etelä-
Savolle ja Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen -hankkeiden, ProAgria Pohjois-Savon, Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutin ja Agrimarketin kanssa. Päivässä oli mukana asiantuntijoita hankkeista, 
MTT:ltä, lannoite- ja kasvinsuojeluteollisuudesta ja Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitosta. Asiantuntijat 
kertoivat lannoituksesta, kasvinsuojelusta sekä kemiallisin että biologisin menetelmin, marjojen 
tuoteturvallisuudesta ja kotimaisesta taimituotannosta. Pellolla ja pellonpientareella tutustuttiin 
käytännössä tuholaistarkkailun tekemiseen, petopunkkien levitykseen sekä kastelulaitteisiin. Osallistujia oli 
yhteensä 70, joista seitsemän Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon -hankkeen kautta. 

27.6.2014 Otavan koulutilalla Mikkelissä pellonpiennarpäivä luomuviljalajikkeiden havaintokoeruuduille. 
Mukana päivässä oli asiantuntijoina luomukasvintuotannon erityisasiantuntija Arja Nykänen ProAgria Etelä-
Savosta sekä yhteyspäällikkö Simo Ylä-Uotila Yaralta. Osallistujia päivässä oli 15, joista neljä on mukana 
hankkeen pienryhmissä. 

7.7.2014 Laidunpäivä (lypsy- ja emolehmät) Pertunmaalla yhteistyössä Lihatilan skarppiohjelma -hankkeen 
kanssa. Päivässä tutustuttiin kolmen tilan laitumiin maan rakenteen ja laidunkasvien näkökulmasta.  
Osallistujia oli yhteensä 33, joista Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon -hankkeen osallistujia oli 26. 

10.7.2014 Kauran punahomeentorjuntakokeeseen liittyvä päivä Mikkelissä, Yrjö Ehrnroothin tilalla. Päivässä 
perehdyttiin kauran kukinta-ajankohdan määrittelyyn vanhempi tutkija Päivä Parikan (MTT 
Kasvintuotannon tutkimus, Jokioinen) johdolla. Osallistujia oli viisi, joista kaksi on mukana hankkeen 
pienryhmissä ja joiden tilalla on myös punahomeentorjuntakokeet. 

18.7.2014 Lantapäivä Haukivuorella, Harjun Luomu Oy:n pellolla yhteistyössä Ravinnehävikit Euroiksi (RAE) 
-hankkeen kanssa. Vanhempi tutkija Elina Virkkunen MTT:ltä kertoi aluksi kuivikelannan biokaasutuksesta. 
Pellolla tehtiin havaintoja sinimailasen juuristosta ja maan kasvukunnosta Ruralia-instituutin 
erikoissuunnittelija Jukka Rajalan johdolla. Lisäksi oli levitysnäytös, jossa eri konetyypeillä levitettiin kuivike- 
ja lietelantaa pellolle. Osallistujia päivässä oli yhteensä 31. 

8.8.2014 Kuminakasvustojen havainnointi, Pertunmaalla. Kuminaa päästiin näkemään sekä puinti-ikäisenä 
että keväällä normaalisti ja ohran alle perustettuna. Kuminapeltoja esitteli tilan isäntä Antti Kiesilä ja 
asiantuntijana päivässä oli Trans Farm Oy:stä Sari Yli-Savola. Osallistujia päivässä oli yhteensä 13. 
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3.9.2014 Marjojen tunneliviljelypäivä Sulkavalla, Mikko Ruottisen tilalla. Päivässä esiteltiin marjojen 
tunneliviljelyä ja havainnoitiin vadelmakasvustoa tunnelissa. Asiantuntijana toimi Jarmo Röppänen Marja-
Suomen taimituotannosta Suonenjoelta. Osallistujia oli yhdeksän. 

 

4.2.1.5 Koulutuspäivät 
Hankkeessa järjestettiin yhteistyössä Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -hankkeen kanssa kolmen 
koulutuspäivän kokonaisuus ”Vaihtoehtoja marjojen ekologiseen kasvinsuojeluun” Mikkelissä. Päivät olivat 
25.3., 26.3. ja 5.4.2014. Kouluttajina toimivat asiantuntijat Puutarhaliitosta ja MTT:ltä, lisäksi kuultiin 
viljelijäpuheenvuoroja luomuviljelijöiltä. Koulutukseen osallistui yhteensä 11 marjanviljelijää, joista viisi 
Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon -hankkeesta.  

Marjojen tunnelituotantoon liittyen järjestettiin 3.10.2014 Mikkelissä koulutuspäivä tunnelituotannon 
kannattavuudesta. Kouluttajana toimivat tutkija Anu Koivisto MTT Taloustutkimuksesta sekä tilipalvelujen 
asiantuntijat Anu Linturi ja Arja Seppänen. Osallistujia päivässä oli kolme. 

19.11.2014 järjestettiin yhteistyössä Ravinnehävikit euroiksi -hankkeen kanssa ajankohtaispäivä otsikolla 
”Ravinteet rahoiksi”. Päivässä esiteltiin tässä hankkeessa tehtyjen mädätekokeiden tuloksia. Muita aiheita 
olivat lainsäädännön muutokset (nitraattidirektiivi), biohiilen käyttö ja ravinnepäästöjen vähentäminen. 

21.11.2014 järjestettiin marjojen kasvinsuojeluun liittyvä koulutuspäivä Juvalla. Päivän teemoina olivat 
rikkakasvien torjunta, biologinen torjunta vadelmalla sekä kasvinsuojelu ja tuoteturvallisuus. 
Asiantuntijoina toimivat Asmo Saarinen Berner Oy, Heini Koskula Biotus Oy sekä Liisa Pietikäinen 
Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen -hanke/ProAgria Pohjois-Savo. Koulutuspäivään osallistui 
yhdeksän viljelijää. 

 
4.2.1.6 Opintomatkat 
Hankkeessa järjestettiin opintomatka Vaasaan Marjakasvit katteen alla -koulutukseen 3.-5.3.2014. Matkalla 
oli mukana kolme viljelijää ja hankevastaava. Koulutuksen ohjelma on liitteenä (Liite 1). 

Hankkeessa suunniteltiin heinäkuulle opintomatkaa Ylistaron Peltopäivään, mutta tämä ei toteutunut 
osallistujien vähyyden vuoksi. Kasvintuotantoon keskittyvän Ylistaron Peltopäivän järjestivät 29.7.2014 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Berner ja Boreal ja tapahtumapaikkana toimi MTT Ylistaron tutkimusasema ja 
Perunantutkimuslaitos ympäristöineen. Matkan yhteyteen suunniteltiin myös tilakohteita. 

 

4.2.1.7 Syventävät tilakohtaiset toimenpiteet 
Tilakohtaisina toimenpiteinä oli kasvianalyysi ja sen tulosten tulkinta valitulta kasvilta. 
Pienryhmätoimintaan sitoutuneille tiloille kuului hintaan yksi kasvianalyysi, jolla selvitetään 
ravinnepitoisuuksia kasvissa ja voidaan havaita puutoksia ennen kuin oireet tulevat näkyviin. Analyysit 
tehtiin Viljavuuspalvelussa Yaran Megalab-ohjelman mukaan. Näitä näytteitä otettiin hankkeen aikana 19 
tilalta. Mikäli tila halusi useampia näytteitä, se maksoi muut näytteet itse. Tilat ottivat pääosin 
kasvinäytteet itse, mutta muutamilta tiloilta kävivät pienryhmäohjaajat ottamassa näytteet. 
Kasvianalyysien tuloksista tehtiin yhteenveto ja tuloksia käsiteltiin pienryhmissä. Tilakohtaista koulutusta 
käytettiin 0 - 4 tuntia/pienryhmätila. 
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4.2.1.8 Viljelyohjelehtiset 
Hankkeessa oli tarkoitus laatia tärkeimmistä viljelykasveista viljelyohjelehtiset pohjautuen havaintokokeissa 
saatuihin tuloksiin. Aiheiksi valittiin viherlannoitus, herne, härkäpapu, lupiini, punahomeen torjunta 
viljoilta, vehnä, ruis, mallasohra, rehuohra, gluteeniton kaura ja tattari.  

Tiedonkeruuvaiheessa havaittiin, että Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) on tehnyt lähivuosina hyviä oppaita 
mm. kauran, mallasohran ja vehnän viljelystä, joten samoja aiheita ei katsottu tarpeelliseksi käsitellä 
uudestaan. Lisäksi ProAgrian luomuasiantuntijat ovat aiemmin laatineet viljelyoppaat herneestä ja 
härkäpavusta. 

Hankkeessa laadittiin gluteenittoman kauran viljelyohje (liite 3) sekä tattarin viljelyohje (liite 4). 
Viljelyohjeet ovat saatavilla sähköisesti ProAgria Etelä-Savon kotisivuilla osoitteessa etela-savo.proagria.fi  

 

4.2.3 Aikataulu 
Hankkeen toteutusaika on 1.1. - 31.12.2014. Pienryhmätoiminta saatiin käynnistettyä maaliskuun aikana ja 
se jatkui joulukuun alkuun. Havaintokokeiden käytännön työt tehtiin kasvukaudella ja tulosten yhteenveto 
syyskaudella. Kesällä kokoonnuttiin viljelijöiden kanssa yhteen pienryhmien omiin ja kaikille avoimiin 
pellonpiennartapahtumiin. 

Hanke eteni pääasiallisesti suunnitellun aikataulun mukaan. Kaikkia pienryhmiä ei saatu aloitettua heti 
alkuvuonna, mutta myöhemmin aloitetuille ryhmille järjestettiin koulutusta intensiivisemmällä aikataululla. 

 

4.2.4 Resurssit ja toteutuksen organisaatio 
Hankkeen hakija, hallinnoija ja vastuullinen toteuttaja oli ProAgria Etelä-Savo ry ja osatoteuttaja Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Mikkeli.   

Hankkeelle oli resursoitu yhden vuoden toiminta-ajalle yhteensä 1,31 henkilötyövuotta, josta ProAgria 
Etelä-Savon osuus oli 1,14 htv ja MTT:n osuus 0,17 htv. Hankkeessa työskenteli ProAgrian kasvintuotanto-, 
luomu- ja puutarha-asiantuntijoita sekä taloushallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä sekä MTT:n tutkija, 
tutkimusmestareita ja toimistosihteeri. 
 
Hankkeessa toteutui 1,49 htv, josta ProAgrialle 1,15 htv (2074 h) ja MTT:lle 0,34 htv (610 h). 
 

4.2.5 Kustannukset ja rahoitus 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 87 063 euroa, joka jakaantui osatoteuttajien kesken seuraavasti: 

ProAgria Etelä-Savo 72.063,00 euroa 
MTT Mikkeli  15.000,00 euroa 

Yksityisen rahoituksen osuus oli 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista eli 8706,30 euroa ja sen 
hankkimisesta vastasi ProAgria Etelä-Savo.   

Ensimmäisellä puolivuotiskaudella hyväksytyt kustannukset olivat 37838,55 euroa, josta 30648,79 euroa 
ProAgrian ja 7189,76 euroa MTT:n kustannuksia. Yksityistä rahoitusta kertyi 5822,27 euroa.  

Toisella puolivuotiskaudella hyväksyttävät kustannukset olivat 49 224,45 euroa, josta 41 414,21 euroa 
ProAgrian ja 7810,24 euroa MTT:n. Yksityistä rahoitusta kertyi 2884,03 euroa. 
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Taulukko: Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ja rahoitus 

KUSTANNUKSET 1.1.-30.6.2014 1.7.-31.12.2014 Yhteensä Budjetti 
Palkkauskulut 29 137 35 807 64 943 66 064 
Ostopalvelut ja palkkiot 3 539 5 147 8 685 7 850 
Vuokrat 1 023 1 719 2 742 2 325 
Kotimaan matkakulut 2 884 4 003 6 886 7 184 
Ulkomaan matkakulut 0 0 0 0 
Muut kustannukset 1 256 2 550 3 806 3 640 
Yhteensä 37 839 49 224 87 063 87 063 

     RAHOITUS 1.1.-30.6.2014 1.7.-31.12.2014 Yhteensä Budjetti 
ELY-keskus 34 055 44 302 78 357 78 357 
Kunnat 0 0 0 0 
Julkinen rahoitus yht 34 055 44 302 78 357 78 357 
Yksityinen rahoitus yht 3 784 4 922 8 706 8 706 
Yhteensä 37 839 49 224 87 063 87 063 

 

Tarkempi erittely kustannusten jakautumisesta on raportin liitteenä olevassa taulukossa (Liite 5).  

 

4.2.6 Raportointi ja seuranta 
 

Hankkeen toiminnasta raportoitiin seurantaryhmälle ja Etelä-Savon ELY-keskukselle puolivuosittain 
maksuhakemusten yhteydessä. Väliraportti laadittiin jaksolta 1.1.-30.6.2014 sekä loppuraportti ajalta 1.1.-
31.12.2014. Seurantatiedot (indikaattorit) ajalta 1.1.-31.12.2014 toimitettiin rahoittajalle tammikuussa 
2015. 

Hankkeen seurantaryhmään kuului toteuttajan, rahoittajan, sidosryhmien sekä viljelijöiden edustajia 
seuraavalla kokoonpanolla: 

- Yrjö Ehrnrooth, siemenviljatuottaja ja -pakkaaja, Mikkeli, ryhmän puheenjohtaja 

- Jukka Kotro, asiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus 

- Vesa Kallio, toiminnanjohtaja, MTK Etelä-Savo 

- Sirpa Leväinen, maaseutupäällikkö, Juvan kunta 

- Jukka Rajala, erikoissuunnittelija, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti 

- Hannu Nykänen, myymäläpäällikkö, Agrimarket Mikkeli 

- Vesa Laitinen, kananmunatuottaja, Juva 

- Mikko Ruottinen, marja- ja vihannestuottaja, Sulkava 

- Juha Lahtinen, luomutuottaja, Mäntyharju, seurantaryhmän varapuheenjohtaja 

- Päivi Kurki, vanhempi tutkija, MTT Mikkeli, osatoteuttajan vastuuhenkilö 
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- Pekka Häkkinen, palvelu- ja kehityspäällikkö, ProAgria Etelä-Savo  

- Petri Tunnila, palvelupäällikkö kasvi-, puutarha-, sika- ja siipikarjayritykset, ProAgria Etelä-Savo sekä 

- Mirja Tiihonen, puutarhatuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Savo, hankevastaava, ryhmän 
esittelijä ja sihteeri 

Seurantaryhmä kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa: 19.02.2014, 06.06.2014, 25.09.2014 ja 11.12.2014. 
Kokouspaikkana oli ProAgria Etelä-Savon toimitilat Mikkelissä. 

Pienryhmätoiminnan ohjaamiseksi ja toiminnan seuraamiseksi pienryhmäohjaajat ovat kokoontuneet 
hankkeen aikana neljä kertaa. Osa palavereista on pidetty etäpalavereina WebEx-
verkkoneuvotteluyhteyden kautta. Palavereissa on käyty läpi ajankohtaisia asioita, tarkennettu 
pienryhmien koulutusohjelmia ja seurattu niiden toimintaa, suunniteltu pellonpiennarpäiviä, sekä sovittu 
työnjaosta ja käytännöistä mm. hankintojen suhteen. 

 

4.2.7 Toteutusoletukset ja riskit 
Hanke toteutettiin oletuksilla, että kasvintuotanto on kiinnostava ja varteenotettava vaihtoehto Etelä-
Savossa ja koulutusryhmissä kiinnostus tilakohtaiseen kasvintuotannon kehittämiseen lisääntyy. Lisäksi 
oletettiin, että havaintokoetoiminta innostaa tuotannon kehittämiseen ja parhaita käytäntöjä siirtyy 
suoraan koulutusryhmän sisällä jäseneltä toiselle. 
 
Hankkeen toteutuksen kannalta riskinä oli, että hankkeen koulutusryhmiin ei saada mukaan riittävästi 
tiloja. Oli myös mahdollista, että tehdyt toimet eivät toisi lisäarvoa tiloille ja suunnitellut toimet olisivat liian 
hankalia, kalliita ja vaikeita toteuttaa. Hankkeessa saatiin käynnistettyä viisi pienryhmää, lisäksi koulutusta 
järjestettiin tarpeen mukaan erillisinä koulutuspäivinä. Opintomatkalle ei saatu tarpeeksi osallistujia ja se 
jouduttiin perumaan. 
 
 

4.3 Yhteistyökumppanit 
ProAgria Etelä-Savo ja MTT Kasvintuotannon tutkimus toimivat hankkeessa solmimansa yhteistyö- ja 
tuensiirtosopimuksen pohjalta.  

Hanke teki yhteistyötä ProAgria Etelä-Savon muiden hankkeiden kanssa (mm. Ravinnehävikit Euroiksi - 
RAE). Lisäksi yhteistyötä tehtiin seuraavien hankkeiden kanssa: Luomulla Etumatkaa Etelä-Savolle (Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutti/Euroopan sosiaalirahasto) sekä Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen 
(Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus/Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto). 
Kesäkuun marjapellonpiennar järjestettiin yhteistyössä Agrimarketin kanssa. 

Hankkeen koulutuksissa ja tapahtumissa on käytetty asiantuntijoita MTT:ltä, Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutista sekä eri yrityksistä, kuten Yaralta, Berneriltä ja Biotukselta. 
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4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Hankkeen tulosten ja vaikutusten arviointiin käytetään hankeaikana kerättyjä tietoja, mm. 
havaintokokeiden tuloksia, kasvianalyysien tuloksia sekä suullista ja kirjallista palautetta pienryhmistä ja 
koulutuspäivistä. 

Tavoite 1: Kasvintuotannon tuottavuuden parantaminen yrittäjien osaamista lisäämällä 
Mittarit 
Viljojen ja palkokasvien satotaso tn/ha 
Tuotantokustannus euroa/tn 
Havaintokoetoimintatilojen määrä, 8 kpl 
Pienryhmät, 5 kpl 
Järjestetyt pienryhmätapaamiset  
 Aloittelevat luomutuottajat 6 kpl 
 Luomusiementuottajat 5 kpl 
 Luomutuottajien yhteistyöryhmä 4 kpl 
 Vilja-kanaryhmä 4 kpl 
 Pertunmaan viljaryhmä 4 kpl  
Teemapäivät 5 kpl, retket ja opintomatkat 1 kpl 
 

Kasvintuotannon tuottavuuden parantamiseen pyrittiin ensisijaisesti parantamalla yrittäjien ammattitaitoa 
koulutuksella. Hankesuunnitelmassa pienryhmiä suunniteltiin aloitettavan kuudesta seitsemään. 
Hankkeessa toteutui viisi pienryhmää. Gluteenittomien kasvien ryhmä päätettiin jättää pois, koska 
markkinatilanne vaikutti niiden osalta haastavalta. Marjanviljelijöille järjestettiin koulutusta muussa 
muodossa. Hankkeen koulutuksiin osallistui 18 tilaa vähintään 20 koulutustunnin verran. 
Hankesuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin vähintään 30 henkilöä, joten tavoitteesta jäätiin jonkin verran. 
Hankkeen pellonpiennarpäivissä ja koulutuspäivissä oli melko paljon osallistujia, jotka eivät muuten 
osallistuneet hankkeen koulutuksiin. Näissä tapahtumissa hankkeesta pystyttiin tiedottamaan myös heille. 
 
Havaintokokeita oli yhteensä kahdeksalla tilalla Mikkelistä Punkaharjulle. Havaintokokeiden teemat 
päätettiin yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Koetoiminnassa mukana ollessaan viljelijä näkee konkreettisesti 
tulokset omalla pellollaan. Havaintokoelohkoilla järjestettiin myös pellonpiennartapahtumia. 
Havaintokoetoiminnalla saadaan uusia toimintatapoja vietyä käytäntöön asti. Esimerkiksi kauran 
punahomeen torjunnasta osalta todettiin jo Kasvintuotanto kannattaa -hankkeen havaintokokeissa, että 
nykyinen vallitseva toimintamalli ei anna parasta mahdollista tulosta. Havaintokokeiden pohjalta 
kirjoitettiin viljelyohjelehtiset punahomeen torjunnasta sekä gluteenittoman kauran ja tattarin viljelystä. 
Havaintokokeiden tulokset on kerätty erilliseen raporttiin (Liite 2). 
 
Viljojen ja palkokasvien satotasot ovat Etelä-Savossa jäljessä maan keskiarvosta ja vuosittainen vaihtelu on 
melko suurta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2014 keskisadot olivat Etelä-Savossa 
rehuohralla 2940 kg/ha ja kauralla 3070 kg/ha, kun vastaavat luvut koko maan keskiarvona ovat 3640 kg/ha 
ohralla ja 3430 kg/ha kauralla. Heikohkosta keskisadosta johtuen myös tuotantokustannukset nousevat 
melko korkeiksi. Kun viljan hinta vaihtelee maailmanmarkkinahinnan mukaan rajustikin, viljelyn 
kannattavuus on ajoittain erittäin huono. Hankkeen pienryhmäkoulutuksissa on pyritty löytämään keinoja 
viljelyn kannattavuuden parantamiseen. 
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Hankkeen lopussa kerättiin palautetta pienryhmäläisiltä lyhyellä palautelomakkeella (Liite 4). Pienryhmistä 
kerätyn palautteen mukaan koulutukseen osallistuminen oli viljelijöiden mielestä melko hyödyllistä. Suurin 
osa vastaajista koki saaneensa ryhmästä uusia ideoita, motivaatiota tilan kehittämiseen sekä tukea omaan 
toimintaansa, vaikka yksittäisissä vastauksissa esitettiin myös vastakkaisia mielipiteitä. Monien mielestä 
pienryhmäkokoontumisia oli sopivan usein, toiset olisivat kaivanneet lisää toimintaa hankkeen aikana. 
Palautteen perusteella hankkeesta ja toiminnasta tiedottamista voitaisiin vielä kehittää, koska osa 
vastaajista koki, ettei tiedottaminen ollut riittävää ja että se ei ollut oikea-aikaista. Kuitenkin valtaosa 
vastaajista haluaisi osallistua pienryhmätoimintaan myös jatkossa ja voisi suositella osallistumista myös 
muille. Avoimissa vastauksissa havaintokoetoimintaa pidettiin mielenkiintoisena ja toivottiin 
useampivuotisia kokeita. 

 
Tavoite 2: Tilojen välisen yhteistyön kehittäminen (rehun tuotanto, lannan käyttö, markkinointi)  

Mittari: Markkinointiyhteistyöselvitykset 0 kpl 
 
Hankkeessa ei tehty yhtään varsinaista markkinointiyhteistyöselvitystä resurssipulan vuoksi. Asiaa on 
käsitelty aloittelevien luomutuottajien pienryhmässä. Samassa ryhmässä syntyi myös 
rehuntuotantoyhteistyötä tilojen kesken hankkeen aikana. Myös luomusiemenpienryhmässä sovittiin 
alustavasti yhteistyöstä pakkaajien ja siemenviljelijöiden välillä. 
 
Tavoite 3: Tuotteiden jalostusasteen nostaminen 

Mittarit 
Pienryhmätapaamiset 0 kpl 
Selvitykset 0 kpl 

 
Hankkeessa ei käynnistetty pienryhmää, jonka teemana olisi ollut tuotteiden jalostusasteen nostaminen. 
Asiaa on jonkin verran käsitelty muissa pienryhmissä. Tuotteiden jalostusasteen nostamiseen liittyviä 
selvityksiä ei tehty resurssipulan vuoksi.   

 
Tuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen 

Mittarit 
Ravinnetaselaskelmat 
Toimenpidesuositukset 

 

Ravinnetaselaskelmia ei hankkeessa juurikaan tehty, vaan tuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseen 
pyrittiin koulutuksen keinoin. Yhdelle nurmea ja viljaa viljelevälle tilalle tehdyn laskelman tulos on 
samansuuntainen edeltäneessä Kasvintuotanto kannattaa -hankkeessa saatujen tulosten kanssa. 

19.11.2014 Mikkelissä järjestetyn Ravinteet rahoiksi -ajankohtaispäivän esitysten perusteella voidaan 
todeta, että mikäli tilalla on käytettävissä karjanlantaa, se kannattaa hyödyntää lannoitteena. Alkavan 
ohjelmakauden tukiehdot myös kannustavat kasvinviljelytiloja ottamaan vastaan lantaa tai käyttämään 
kierrätysravinteita.  

Mädätteen levityksessä viljan oraille ei saatu selkeästi esille sadonlisää tai jyvien valkuaispitoisuuden 
nousua tässä hankkeessa tehdyssä havaintokokeessa. Voidaan kuitenkin sanoa, että levitys onnistuu 
teknisesti hyvin ja jos se tehdään oikeassa vaiheessa (pensominen), se ei myöskään vahingoita kasvustoa. 
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Liian myöhäinen levitys kuitenkin jättää jäljet kasvustoon, kun jo korsiintunut vilja tallautuu koneiden 
renkaiden alle. Mädätteen tai lietteen levittäminen oraalle voi auttaa helpottamaan kevättöiden 
aiheuttamaa kiirettä tilalla ja toisaalta vähentämään pellolle koneista aiheutuvaa tiivistymistä. 

Aloittavien luomutuottajien ryhmäläisten pelloilta otettiin kesällä kasvinäytteet ja niiden pohjalta tehtyjen 
MegaLab-analyysien tuloksia käsiteltiin pienryhmätapaamisessa. Tavoitteena oli selvittää, kuinka kyseinen 
analyysi toimii luomutiloilla. Pääsääntöisesti suuria ravinnepuutoksia ei kasvustoissa esiintynyt muutoin 
kuin rikin puutetta nurmilla ja kalsiumin puutetta viljoilla. Havaittiin myös, että viljavuusanalyysin tulokset 
eivät välttämättä ole linjassa kasvianalyysin tulosten kanssa, eli maassa voi analyysin mukaan olla 
ravinnetta saatavilla, mutta kasvianalyysin mukaan kasvi ei ole sitä saanut ja päinvastoin. Onkin 
huomattava, että kasvin kasvuun ja ravinteidenottoon vaikuttavat viljavuuslukujen ohella monet muut 
asiat, kuten esimerkiksi maan rakenne, kuivuus, märkyys ja tautien tai tuholaisten aiheuttama stressi. Jos 
analyysejä halutaan luomussa hyödyntää, pitänee niitä ottaa useampana vuonna peräkkäin ja suunnitella 
viljelykiertoa ja lannoitusta sen mukaan, mikä näyttää pidemmällä aikavälillä olevan ongelmana. 

 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
 

Tilakoon kasvaessa talouden hallinta ja tilakokonaisuuden johtaminen nousevat yhä keskeisemmiksi 
osaamisalueiksi myös kasvintuotantotiloilla. Olisi hyvä saada aikaan positiivinen noidankehä, jossa 
panostaminen tilan kehittämiseen johtaisi tuottavampaan toimintaan ja parantunut taloudellinen 
kannattavuus taas lisäisi motivaatiota kehittää tilan toimintaa eteenpäin. Etelä-Savossa on mahdollista 
kehittää rehu-, kone- ja markkinointiyhteistyötä tilojen välillä edelleen. Yhteistyön helpottamiseksi 
kaivataan uusia ratkaisuja esimerkiksi yhteiskoneiden hallinnointiin. 

Havaintokoetoiminta on ollut tässä ja edeltäneessä Kasvintuotanto kannattaa -hankkeessa vahvasti 
mukana. Kokeet ovat tiivistäneet viljelijöiden, tutkijoiden ja neuvonnan yhteistyötä. Kokeiden perusteella 
voidaan antaa suosituksia hyviin viljelykäytöntöihin ja esimerkiksi punahomeentorjuntakokeista on saatu 
tuloksia, joilla on merkitystä valtakunnallisesti. Viljelijät myös kokevat havaintokoetoiminnan mielekkääksi 
ja kiinnostavaksi. Tästä syystä havaintokoetoimintaa tullaan mahdollisuuksien mukaan jatkamaan myös 
tulevissa hankkeissa yhteistyössä Luonnonvarainstituutin kanssa. Havaintokokeisiin voidaan kytkeä 
esimerkiksi uusien viljelyteknologioiden pilottimainen kokeilu. Luomuviljojen lajikekokeita tulisi 
ehdottomasti jatkaa, sillä yhden vuoden tulokset ovat jossain määrin sattumanvaraisia ja joiltakin osin myös 
yllättäviä. 

 

6. Päiväys ja allekirjoittajat 
 

Mikkeli ___ / ___ 2015 

 

Heikki Pahkasalo   Pekka Häkkinen 
toimitusjohtaja   palvelu- ja kehityspäällikkö 
ProAgria Etelä-Savo   ProAgria Etelä-Savo 
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LIITTEET 

Liite 1: Vaasan opintomatkan ohjelma 

Liite 2: Havaintokoetoiminnan raportti 

Liite 3: Gluteenittoman kauran viljelyohje 

Liite 4: Tattarin viljelyohje 

Liite 5: Taloustaulukko 

Liite 6: Palautelomake 
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