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VASTAUSLÄHETYS

Tarjous on voimassa 30.9.2018 asti ja se koskee kotimaan tilauksia. Tilaus alkaa ensimmäisestä mahdollisesta numerosta ja 
se laskutetaan tilauksen alettua. Antamiasi tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa Viestilehdet Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Halutessasi voit kieltää yhteystietojen käytön/luovutuksen ilmoittamalla siitä 
Viestilehdet Oy:n asiakaspalveluun: Viestilehdet Oy/Asiakaspalvelu, PL 440, 00101 Helsinki, puh. 020 413 2277 (ark. 8–21). 
Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. Asiakastietoja koskeva tietosuojalauseke löytyy verkosta viestilehdet.fi.

 Kyllä kiitos! Haluan tilata KONEVIESTIN edulliseen 
 tutustumishintaan 4 lehteä vain 35,60 €  (norm. 43,20 €)
 Kestotilaajan etu: mm. rajaton lukuoikeus verkkopalveluun, näköislehteen ja
 arkistoon! Tilaus jatkuu kestotilauksena 4 lehden jaksoissa voimassa olevaan
 normaalihintaan niin kauan kuin itse haluan. Osallistun samalla Suurarvontaan,
 jonka palkintona on Hyundai KONA -henkilöauto, arvo n. 35 000,00 €!
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Nimi _____________________________________________________________________________

Lähiosoite ________________________________________________________________________

Postinumero __________________   Postitoimipaikka _______________________________________

Puhelin _____________  –  ___________________________________________________________

Sähköposti ____________________________________@ __________________________________

Kyllä, haluan saada Viestilehdet Oy:ltä uutisia ja tarjouksia  ❏ sähköpostiini   ❏ matkapuhelimeeni
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Tilaa, osallistu arvontaan
ja voita

Hyundai KONA -henkilöauto!

Puolueeton, tekninen ammattilehti
• Ilmestyy 18 kertaa vuodessa, yli 2 000 sivua/vuosi
• Tuntee koneet ja hallitsee tekniikan järeistä 

työkoneista jokamiestä kiinnostaviin laitteisiin
• Tietoa, josta on hyötyä: testejä, esittelyjä, koeajoja, 

huolto- ja korjausasiaa

TILAUS- JA ARVONTAKORTTI

Voit tilata myös
• netissä: koneviesti.fi/lehti
• puhelimitse numerosta 020 413 2277 

(ark. klo 8–21) Mainitse tilaustunnus KAV8046

TILAA

Nro 3 2017 
150-hevosvoim

aiset traktorit vertailussa, Kire Com
bi 12, Perusm

allin hyötykelkat Traktoritaulukko

✁

Arvo n. 35 000,00 €!

Nyt 4 lehteä 
vain

8,90 €
4 lehteä kestotilauksen
1. jakso yht. 35,60 €.

Norm. 43,20 €.
+ Kestotilaajan etu!

Verkkopalvelun, näköislehden ja

arkiston rajaton lukuoikeus!

Arvonnan säännöt: koneviesti.fi/arvonta

/nro

Hiilipilotin viljelijätapaamisessa käytiin innokasta keskustelua maaperäkysymyksistä. Pyry Saarinen (vas.) ja Kalle Kivelä löysivät paljon yhteisiä näkemyksiä.

49 viljelijää istuu hiirenhiljaa 
Katajistonrannan kokoustilas-
sa Hämeenlinnan Aulangolla. 
He kuuntelevat tiukan keskit-
tyneenä Ilmatieteen laitoksen 
tutkijan ja Helsingin yliopiston 
dosentin Jussi Heinonsalon 
esitystä maaperämikrobeista, 
sienijuurista sekä hiilen sitou-
tumisesta maaperään.

Aina, kun Heinonsalo pitää 
esityksessään tauon, paikalla 
olevat viljelijät kisaavat vuo-
rosta esittää hänelle aiheeseen 
liittyviä lisäkysymyksiä.

Viljelijät todella haastavat 
dosentin.

Kysymykset osoittavat niin 
syvää ja käytännössä koeteltua 
perehtyneisyyttä päivän aihee-
seen, että tilaisuutta sivusta 
seuraava toimittajakin vain äi-
mistelee taustalla. 

Käynnissä on Carbon Action 
-hiilipilotin ensimmäinen vilje-
lijäkoulutusjakso.

Baltic Sea Action Groupin 
(BSAG) vuodenvaihteessa 
käynnistämä Carbon Action on 
ainutlaatuinen pilottihanke, 
joka on herättänyt kiinnostusta 
myös kansainvälisesti. BSAG:n 
yhteistyökumppaneina siinä 
ovat mukana Ilmatieteen laitos, 
Luonnonvarakeskus, Helsingin 
yliopisto ja Sitra.

Taustatahojen ohella oleel-
linen osa hanketta ovat vapaa-
ehtoiset viljelijät. Viljelijöitä 
haettiin mukaan pienehköllä 
sivun alareunan jutulla MT:ssä 
(1.12.2017) ja parilla ilmoituk-
sella.

Viljelijöiden into lähteä 
mukaan yllätti jopa hankkeen 
taustatahot, kertoo viljelijäyh-
teistyöstä vastaava suunnitteli-
ja Sanna Söderlund BSAG:sta.

”Viljelijöitä ei todellakaan 
tarvinnut houkutella mukaan. 

Sadan tilan tavoite täyttyi to-
della nopeasti, eikä peruutuksia 
ole juurikaan tullut.”

Yksi ensimmäisen koulutuksen 
osanottajista oli perniöläisen 
Alaspään tilan viljelijä Kalle 
Kivelä.

Hänelle osallistuminen hiili-
pilottiin oli heti ensi kuulemal-
ta itsestään selvä asia: tarjolla 
koulutusta alan huippuosaajil-
ta aiheista, joihin omin päinkin 
asioita selvittäessä törmää jat-
kuvasti.

”Olemme Alaspään tilalla 
panostaneet maan kasvukun-
toon jo muutaman vuoden ajan. 
Maan multavuuden nosto ja 
mikrobiaktiivisuus tulevat aina 
vastaan asioita opiskellessa”, 
hän kertoo.

Asioiden pohdiskeluun on 
kannustanut myös lapsiperheen 

arki ja halu vaikuttaa siihen, 
mitä ”pallosta jää jälkipolville”.

”Tulevaisuuden kannalta 
tämä on niin viljelijöille kuin 
koko maailmallekin tärkeä tut-
kimus.”

Koulutuksen jälkeen hankkee-
seen osallistuvat viljelijät valit-
sevat oman tilansa lohkon sekä 
sille sopivan toimenpiteen, 
jonka vaikutusta hiilen varas-
tointiin ja maan kasvukunnon 
parantamiseen he haluavat tes-
tata.

Jotta todelliset vaikutukset 
saadaan näkyviin, valitulle loh-
kolle on jätettävä käsittelemä-
tön – tai perinteisellä tavalla 
käsitelty – osa. Näin toimien 
vaikutuksia voidaan verrata 
lähtötilanteeseen.

Lohkoilta otetaan syksyllä 
maanäyte, jonka tutkijat analy-

soivat. Viiden vuoden kuluttua 
pilottilohkoilta otetaan uudet 
näytteet.

Lisäksi viljelijät täyttävät 
lohkoa koskevan kyselykaavak-
keen, jolla tutkijat saavat käyt-
töönsä lohkon historiatiedot.

”Ja luonnollisesti hankkeen 
aikana lohkosta on tehtävä erit-
täin tarkat muistiinpanot, jot-
ta saadaan tutkimusta varten 
riittävästi taustatietoa”, kertoo 
käytännön toimia esitellyt Hel-
singin yliopiston ja Suomen 
ympäristökeskuksen erikois-
tutkija Tuomas Mattila.

Kivelän mukaan Alaspään tilal-
la yksi valituista käytännön toi-
mista on peltojen jatkuva kas-
vipeite. Tavoitteena on pyrkiä 
parantamaan maan rakennetta 
ja lisätä multavuutta kasvien 
juuriston avulla.

Näin pellot saadaan nykyistä 
tehokkaammin sitomaan hiiltä 
ja tuottamaan hyviä satoja niin, 
että ympäristö otetaan huo-
mioon.

”Siten pystymme osaltamme 
edistämään ilmastonmuutok-
sen torjuntaa ja samalla paran-
tamaan oman tilan kannatta-
vuutta pitkällä aikavälillä.”

Yhteensä sata 
viljelijää osallistuu 
omilla pelloillaan 
tutkimukseen, 
jonka tavoitteena 
on tehostaa hiilen 
varastointia.

JUHANI REKU 
HÄMEENLINNA

Ainutlaatuinen hiilipilottihanke 
käynnistyi viljelijätapaamisella

SANNE KATAINEN

Vilja
-teemanumero 15.8.

Aiheina mm.

•  Digipalvelu mullistaa viljamarkkinat 
•  Viljantuotannon taloudellinen katsaus 
•  Avaimet pellon vesitalouden hoitoon
•  Mitä voi oppia äärisäiden kasvukausista? 
•  Silmäys kesän kasvinterveysasioihin

 
Hyödynnä suositun teeman huomioarvo ja ole 
mukana omalla ilmoituksellasi!

Tavataan joka päivä. MT.FI

MT.FI  |  300 000 printti- ja näköislehden lukijaa (KMT 2017)

Varaa oma ilmoituspaikkasi
ilmoitus@maaseuduntulevaisuus.fi

tai soittamalla 020 413 2321. 

Aineistot sähköpostitse pe 10.8. mennessä
ilmoitus@maaseuduntulevaisuus.fi

Ruotsin valtion eläinlääkintä-
laitos (Statens veterinärmedi-
cinska anstalt SVA) kertoo saa-
neensa paljon kyselyitä siitä, 
voiko afrikkalainen sikarutto 
levitä Ruotsiin tuontirehujen 
mukana.

Asia huolestuttaa monia. 
Kuivuus on ajanut kotieläinti-
lat rehupulan partaalle ja sisä-
ruokintakaudella jouduttaneen 
turvautumaan tuontiin.

SVA:n mukaan kaupallisten 
rehujen aiheuttama afrikkalai-
sen sikaruton riski on pieni.

Sikaruttoviruksen leviämi-
nen tuoreen heinän, oljen ja vil-
jojen välityksellä on suuri riski 
siellä, missä tautia esiintyy.

EU-säädökset edellyttävät, 
että tautialueelta korjattu heinä 
ja vilja pitää varastoida suojassa 
30 päivää ja olki 90 päivää en-
nen niiden käyttöä rehuksi.

Toisin sanoen kuivaheinän ja 
oljen hyvä hygieeninen laatu pi-

tää niidenkin tautivaaran alhai-
sena. Tosin säilörehun pH:ta ei 
todennäköisesti saada riittävän 
alhaiseksi ilman säilöntäaineita, 
SVA arvioi.

Afrikkalainen sikarutto on ni-
mensä mukaisesti sikojen ja vil-
lisikojen tauti. Se leviää helposti 
eläimestä toiseen eritteiden, ku-
ten veren ja lannan välityksellä. 

Virus kuolee yli 70 asteen 
kuumuudessa mutta kestää pa-
kastusta.

Alhaisempi pH kuin 4 tappaa 
viruksen muutamassa minuu-
tissa. Kuiva ympäristö heiken-
tää viruksen elinvoimaisuutta. 
Suorassa auringon valossa se 
kuolee muutamassa päivässä, 
SVA kertoo. 

Suomessa Elintarviketurvalli-
suusvirasto Evira julkaisi vuon-
na 2011 riskiprofiilin afrikka-
laisen sikaruton mahdollisista 
leviämistavoista Suomeen. 

Evira pitää mahdollisena, 

että virus voisi päästä tänne 
myös rehujen ja kuivikkeiden 
mukana, vaikka ne eivät ole-
kaan oleellisimmat leviämis-
reitit.

Sikaruttoalueilta Suomeen ei 
saa tuoda kuumentamattomia 
rehuja, kuten säilörehua ja hei-
nää sekä tuoresäilöttyä tai kä-
sittelemätöntä satoa tuotanto-
eläinten tai riistan ruokintaan. 

Eviran mukaan esimerkiksi 
viljan kuivaus ei välttämättä tu-
hoa virusta.

MAIJA ALA-SIURUA

Ruotsin SVA: tuontirehut pieni sikaruttoriski
Sikaruttovirus 
voisi päästä  
Suomeen rehujen 
ja kuivikkeiden 
mukana, vaikka 
ne eivät olekaan 
oleellisimmat 
leviämisreitit.

Parainen tarjoaa  
kaupungin maita  
avuksi rehupulaan

Paraisilla kaupunki ojentaa 
kättä heikon rehusadon kanssa 
tuskaileville kotieläintiloille. 
Tiloille on lähetetty sähköpos-
tia, jossa tarjotaan kaupungin 
tyhjiä aloja korjattavaksi re-
huksi niitä tarvitseville.

”Muutamista on jo sovittu, 
enimmäkseen kiinnostuneet 
ovat olleet hevostiloja”, kertoo 
Paraisten rakennusmestari 
Stefan Friman.

Tarjolla on isoimmillaan 
muutaman hehtaarin alueita. 

Osa on vanhoja peltoja, osa 
muita tyhjiä aloja, joita on hoi-
dettu lähinnä niittomurskaa-
malla kerran tai pari vuodessa.

Alueiden korjaamisesta ei 
tarvitse maksaa mitään, mutta 
tuottaja sitoutuu hoitamaan 
tarvittavat työt alueella.

Tarjous esitettiin tänä 
vuonna kotieläintiloille en-
simmäistä kertaa. Idea siihen 
löytyi eräältä ruotsalaiselta 
paikkakunnalta.

”Ajattelimme, että näin kau-
punki tekee sen, mitä pystyy”, 
Friman kertoo.

TERHI TORIKKA

Gammayökkönen  
tuhoaa härkäpapua

Moni härkäpapupelto on vii-
me päivien aikana muuttu-
nut pelkäksi varsiviidakoksi. 
Syyllinen on gammayökkösen 
toukka.

”Tuhot ovat pahimmillaan 
täydellisiä”, DowDuPontin 
myyntiedustaja Aki Niemelä 
kertoo. ”Härkäpapupeltoja on 

syöty muutamassa päivässä 
täysin lehdettömiksi ja tou-
kat ovat syöneet myös palkoja 
tyhjiksi.”

Niemelän omalla tilalla 20 
hehtaaria härkäpapua tuhou-
tui alle viikossa.

Gammayökkönen on is-
kenyt myös rypsiin ja rapsiin 
sekä sokerijuurikkaaseen ja 
keväällä kylvettyyn kuminaan.

SATU LEHTONEN

CARBON ACTION

Carbon Action -hiilipilotti  
on hanke, jossa tutkijat ja  
viljelijät etsivät yhdessä 
uudenlaisia keinoja edistää 
hiilen varastointia maaperään.
Hankkeen taustalla ovat 
Ilmatieteen laitos ja Baltic 
Sea Action Group (BSAG) sekä 
Sitra, joka rahoittaa hanketta 
kaksi ensimmäistä vuotta.
Mukaan on koottu sadan  
hiilitilan verkosto. Tilat  
testaavat omalla lohkollaan 
yhtä tai useampaa keinoa 

hiilen varastoinnin paran-
tamiseksi.
Kokeilutoimintaa  
hyödynnetään myös hiilen 
varastointia käsittelevän  
tutkimuksen tarpeisiin.
Tavoitteena on varmistaa 
jatkorahoitus myös tuleville 
tutkimushankkeille ja kehi-
tystyölle. Samalla haetaan 
näyttöä, jonka avulla hiiltä 
varastoivia toimia saadaan 
sisällytettyä osaksi EU:n  
maatalouspolitiikkaa.


