
NYT & TÄSSÄ JOUTSENO   TORSTAI 21. MAALISKUUTA 2019 2

N
NIMIPÄIVÄT AURINKO

Aurinko nousi tänään 
Joutsenossa kello 6.06
ja laskee kello 18.22.
Pimeä alkaa kello 19.05 ja 
päättyy kello 5.19.

VEDONLYÖNTITYHTIÖ 
Betssonin vaaliasiantun-
tijatyöryhmän laatiman 
arvion mukaan kevään 
eduskuntavaaleissa va-
lituiksi tulevien kansan-
edustajien joukossa ei ole 
joutsenolaisia.

Niin sanottuja pom-
minvarmoja ehdokkaita 
on toimiston mukaan 
kahdeksan. Heidän 
kertoimensa on pienin 
mahdollinen eli 1.01. Jos 
esimerkiksi Anneli Kil-
junen (sd.) tulee valituk-
si, 10 euron panoksella 
veikkaaja voittaisi 10,10 
euroa.

Kaakkois-Suomesta 
valitaan 17 edustajaa, ja 
kertoimien perusteella 
kaikki 17 läpimenijää oli-
si jo mahdollista luetella.

Heidän joukossaan 
olisivat Kiljusen lisäksi 
lappeenrantalaiset Juk-
ka Kopra (kok.) (1.01), 
Ari Torniainen (kesk.) 
(1.07), ruokolahtelainen 
Suna Kymäläinen (sd.) 
(1.05) ja imatralainen 
Niina Malm (sd.) (1.07).

Viimeisen läpimenijän 
kerroin on 1.10. Joutse-
nolaisen Jani Mäkelän 
(ps.) kerroin on 2.05.

Betsson 
ennustaa
joutsenolaisten 
jäävän rannalle

JOUTSENON uudesta 
koulusta tulee teräs- ja 
massiivipuurakenteinen. 
Helmikuussa laskettu 
kustannusarvio on 21,88 
miljoonaa euroa, johon on 
laskettu mukaan massiivi-
puun käyttö. Hinta on 1,79 
miljoonaa korkeampi kuin 
on tavoiteltu.

Kaupunkikehityslauta-
kunta esittää suunnitel-
man hyväksymistä, mutta 
tähdentää, että suunnitel-
lua ohjataan tavoitteiden 
mukaisiksi. Lautakunta 
kokoontui eilen keskiviik-
kona, ja listalla oli myös 
saattoliikennealueen ura-
koitsijan valinta.

Huhtikuussa päätetään 
purku-urakasta ja kesällä 
rakennusurakoista, jonka 
jälkeen kokonaiskustan-
nusarvio tarkentuu.

Koulutyömaa alkaa 
saattoliikennealueen 
rakentamisella koulun 
takana olevalle pellolle. 
Maanrakennusurakasta 
tuli yhdeksän varteenotet-
tavaa tarjousta. Kustan-
nusarvio on 314 108 euroa.

Uusi koulu rakennetaan 
pääasiassa nykyisen kou-
lun kohdalle 2021 kevää-
seen mennessä. Se otetaan 
käyttöön syksyllä 2021.

Joutsenon 
koulu tehdään 
teräksestä ja 
puusta

MAANVILJELIJÄ maalis-
kuisella hankipellolla kai-
vamassa kuoppaa lumeen 
ei ole tavanomaisin ajatus 
viljelystä.

Ravattilassa viljelevällä 
Antti Lähteellä on kui-
tenkin vankka tarkoitus-
perä. Hän tarkistaa, miten 
syksyllä kylvetty ruis on 
selvinnyt lumipeitteen alla. 
Pistokoe vaikuttaa lupaa-
valta, lumen alta nousee 
vihreä orastunut kasvusto.

Vihreän lisäksi  juuripaa-
kussa näkyy oljenpätkää ja 
madonreikiä, mikä kertoo 
multavuudesta.

— Talvehtiminen vaikut-
taa onnistuneen, Lähde 
toteaa.

Kaivuala ei ole aivan tavan-
omainen. Lähde on yksi 
noin sadasta suomalaisesta 
viljelijästä, joka osallistuu 
Carbon Action -hankkee-
seen.

Siinä tutkitaan, kuinka 
paljon maaperällä ja maa-
talouden käytännön toi-
minnalla on potentiaalia 
sitoa hiiltä ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseksi ja 
kasvattaa maaperän hiili-
varastoa. Hankkeessa yh-

distetään tieteellistä tut-
kimusta viljelijöiden ruo-
honjuuritason osaamiseen. 
Maatalouden osuus Suo-
men ilmastokuormituk-
sesta on noin 12 prosent-
tia, johon ei kuitenkaan 
ole laskettu maaperän hii-
lipäästöjä, jotka ovat noin 
kaksinkertaiset verrattuna 
muihin maatalouden pääs-
töihin.

Yksi keino on pitää pelto 
mahdollisimman suuren 
ajan vuodesta kasvipeit-
teisenä, jolloin yhteytys 
toimii mahdollisimman 
kauan. 

Tämä vähentää myös 
eroosiota ja ravinteiden 
huuhtoutumista.

— Ja onhan vihreä pelto 

kauniimpi kuin mulloksel-
la oleva.

Lähteellä on kolmen 
hehtaarin kokoinen koe-
lohko, josta puolet viljel-
lään tavanomaisesti ja toi-
sella puoliskolla kokeillaan 
eri menetelmiä, joilla pyri-
tään vahvistamaan kasvien 
kykyä sitoa hiiltä maape-
rään.

— Toiselle puoliskolle 
kylvetään keväällä rukiin 
yhteyteen seosnurmikas-
vustoa, jossa on vähintään 
kahdeksaa eri lajia siemen-
tä. Toiselle kylvetään yksi-
puolisemmin yhtä tai kah-
ta lajia. Keväällä lohkoista 
otetaan maaperänäytteet 
ja jatketaan koetta. Kaikis-
ta tehtävistä toimenpiteis-
tä ja havainnoista pidän 
kirjaa. Näytteenotto uusi-
taan viiden vuoden päästä 
ja vertaillaan tuloksia, Läh-
de selvittää omaa rooliaan 
tutkimuksessa.

Osallistumisen motiivit 
ovat monipolviset. Merkit-
tävä tekijä on hankkeen tii-
moilta poriseva keskustelu 
muiden viljelijöiden kans-
sa, joka on tärkeä sparraaja 
käytännön työhön.

— Tämä ei sotke tilan toi-

mintoja tai muuta viljelyä 
mitenkään. Kun mukana 
on yli 100 tilaa, sieltä ke-
rääntyy paljon tietoa, jota 
voi hyödyntää.

Myös ilmastonmuutos mie-
tityttää viljelijää. Sään ää-
ri-ilmiöt ovat vaikuttaneet 
viljelyyn viime vuosina, ja 

maan hyvä kasvukunto vä-
hentää sääriskiä.

— Hiiltä sitovilla viljely-
menetelmillä voi myös pa-
rantaa satomääriä. Ilmas-
ton muuttuminen tulee 
vaikuttamaan viljelyyn, ja 
siihen on syytä varautua.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

�Joutsenolaisviljelijän pelto on koelaboratorio, jolla pyritään sitomaan hiiltä maaperään.

Maata viljellen ilmaston-
muutosta vastaan

Ilmaston 
muuttuminen 
tulee 
vaikuttamaan 
viljelyyn.
Antti Lähde

Antti Lähteen ruis on selviytynyt hyvin talvesta. Tilalla viljellään rukiin lisäksi vehnää, kuminaa, rypsiä ja rapsia, härkäpapua ja hernettä.

Torstaina: Pentti
Perjantaina: Vihtori
Lauantaina: Akseli
Sunnuntaina: Kaapo, Kaappo, 
Kaapro, Gabriel, Marian 

ilmestyspäivä
Maanantaina: Aija, Aava
Tiistaina: Manu, Manne, Immo, 
Immanuel
Keskiviikkona: Sauli, Saul

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

CARBON ACTION on Ilmatieteen laitoksen, Baltic Sea 
Action Groupin ja Sitran sekä viljelijöiden yhteishan-
ke.

Hankkeen viljelijöiden viljelijäkouluttaja Juuso 
Joonan mukaan kivennäismailla sijaitsevat pellot 
luovuttavat hiiltä ilmakehään noin 200 kiloa hehtaa-
rilta vuodessa. Hankkeen laskelmissa hiiltä olisi mah-
dollista palauttaa maahan viljelymenetelmiä vaihta-
malla noin 200–1 000 kiloa hehtaarille. Joona kertoi 
hankkeesta Joutsenon Maamiesseuran järjestämässä 
Maanviljelijä ilmastonmuutoksen ratkaisijana -tilai-
suudessa viime viikolla.

Joona viljelee maatilaa Joutsenossa ja on tutkijana 
Helsingin yliopistossa. Hän on myös Soilfood Oy:n  
joka tuottaa kierrätyslannoitteita ja tutkittua tietoa 
maatalouteen, perustajaosakas.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

Monitahoinen 
yhteistyöhanke


