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Avaintiedot 2017    

       
Maatila-asiakkaita 3800
Maitotilapalvelujen asiakastiloja  370
Maaseutuyrityksiä asiakkaina  300
Tukihakemusten neuvontaa  770
Neuvo 2020 -palveluja 725
Viljelysuunnitelmia  690
Luomutilojen viljelysuunnitelmia  50
Maatilojen talouslaskelmia ja liiketoimintasuunnitelmia  200
Sukupolvenvaihdossuunnitelmia 150
Maatilan yhtiöittäminen 25
Tilipalvelujen asiakkaita  280
Kasvukauden aikaisia kasvustokäyntejä (asiakkaita)  120
Työterveyshuollon työolosuhdekäyntejä 150
Kannattavuuskirjanpitotiloja 125
Vesitalouden suunnitelmia  110
Rakennussuunnitelmia 115
Pienryhmissä osallistujia 335  
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Toimintaperiaatteet
Missio

ProAgria – Onnistumme yhdessä
Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme 
maaseudun kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

Arvot
• Asiakkaan menestyminen
• Maaseudun puolesta
•Osaaminen ja innostus
• Riippumattomuus
• Kestävä kehitys

Toiminta-ajatus
Tarjoamme maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavia asiantuntija-
palveluja tukeutuen sekä omaan henkilöstöön että muiden asiantuntijaorganisaatioiden osaamiseen.
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sAsiantuntijan tuella kohti oivalluksia 

Viime syksynä Neuvo2020 -tilaneuvontajärjestelmän laajeneminen maatilan nykyaikaistamiseen ja 
kilpailukyvyn parantamiseen osoitti heti tarpeellisuutensa. Palvelun avulla maatila voi selvittää asian-
tuntijan avulla toiminnan kehittämisen vaihtoehtoja ja miettiä kannattavuuden parantamista. Myös 
ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin, kasvinsuojeluun, luomuun ja uusiutuvaan energiaan liittyviä 
kysymyksiä ratkottiin vuonna 2017 selvästi edellistä vuotta enemmän.

Maataloustuotteiden hinnat olivat edelleen alhaiset, minkä vuoksi maatilojen kannattavuus jatkui 
heikkona. Tilanne näkyy selkeästi myös ProAgria Länsi-Suomen tärkeimmän asiakaskunnan, maa-
tilayrittäjien, palveluiden kysynnässä. Heikko kannattavuus ilmenee myös vähäisinä investointeina. 
Varsinkin kotieläintuotannossa investointien nykyinen taso on liian alhainen, jotta tuotanto voisi 
säilyä nykyisellä tasolla. 

Kuluneen vuoden aikana ProAgria Länsi-Suomen palveluja käytti kaikkiaan noin 4000 maatila- ja 
maaseutuyritystä, joista viidennes hyödynsi Neuvo2020 -palvelua. 

ProAgria Länsi-Suomen toiminta-alueella maatalouden tuotantorakenne on kirjava. Se asettaa 
asiantuntijoiden osaamiselle monipuolisia vaatimuksia. Alueella tuotetaan yli puolet Suomen ka-
nanmunista, siipikarjanlihasta, sokerijuurikkaasta ja monista vihanneksista. Valtion tuen jatkuva 
väheneminen asettaa ison haasteensa toiminnan jatkuvalle tehostamiselle, sillä maatalouden kan-
nattavuuskehitys ei mahdollista palveluiden hintojen nostamista.  

Maaseudun kehittämishanketoiminta oli edellistä vuotta laajempaa. Hyödynnämme käytettävissä 
olevia rahoitusmahdollisuuksia alueemme maatalous- ja maaseutuyrittäjien eduksi. Viime vuonna 
esimerkiksi maatilojen pienryhmätoiminta antoi osallistujille tukea arkisen aherruksen tehostamiseen.

ProAgria Länsi-Suomen varsinaisen toiminnan tuotot olivat viime vuonna 4,1 milj. €. Tuotot 
kasvoivat edellisestä vuodesta 5 % lähinnä hanketoiminnan lisääntymisestä johtuen. Kustannukset 
onnistuttiin pitämään edellisen vuoden tasolla. Valtion määrärahat toimintaan olivat 12 %, hankea-
vustusten 21 % ja asiakaslaskutuksen 65 %.

Tilikauden tulos parani yli 150.000 euroa edelliseen vuoteen, kun vuoden 2017 tulos oli 56.000 
euroa ylijäämäinen (vuonna 2016 101.000 euroa alijäämäinen).

Lämmin kiitos viime vuodesta ProAgria Länsi-Suomen henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyökump-
paneille.

4.4.2018 Porissa

Timo Junnila
toimitusjohtaja
ProAgria Länsi-Suomi
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tio Hallinto ja organisaatio
ProAgria Länsi-Suomen edustajisto 2015–2018
Edustajiston pj. Juha Hämäläinen, Ulvila
Varapuheenjohtaja Lasse Kara, Salo

Jäsenet
Turun seutu: Ali-Keskikylä Raimo Rusko, Kuusela-Virtanen Tiina Merimasku, Raiko Hannu Lieto As,
Toivola Kirsi Preitilä, Tuijula Immo Masku

Salon seutu: Kara Lasse Salo, Kymäläinen Kristiina Kruusila, Laitakoski Teemu Kisko, Mikkola Kalle
Koski Tl, Mänkäri Timo Vaskio

Loimaan seutu: Mäntyharju Jarmo Oripää, Nummi Irmeli Loimaa, Salmi Turkka Kumila, Tytykoski
Martti Alastaro, Ventto Kalle Loimaa

Vakka-Suomi: Lassila Johanna Kodisjoki, Lehtilä Sirke Laitila, Olli Mikko Nousiainen, Seppä Antti
Mynämäki, Vapola Katariina Kalanti

Porin seutu: Aro Pirkko Luvia, Hämäläinen Juha Kaasmarkku, Koskiranta Pertti Lassila, Tammelin
Maarit Kaasmarkku, Kalatalouskeskuksen edustaja Erkkilä Timo Pori

Pohjois-Satakunta: Iltanen Pirjo Lavia, Kivioja Petri Lauhala, Koivula Reetta Sarvela, Markkola Susanna
Kihniö, Tammisto Pasi Lohikko

Huittisten seutu: Ali-Rantala Sami Koskioinen, Järä Henry Huittinen, Koiranen Tapani Vampula,
Lahtinen Juhani Korkeaoja, Syrjälä Maarit Kanteenmaa

Rauman seutu: Kauppi Merja Kolla, Anttila Mari Panelia As, Laine Minna Eura, Sulin Teuvo Voitoinen,
Kankare Eija Säkylä

ProAgria Länsi-Suomen hallitus 2017
Puheenjohtaja Olli Alikärri, Koski

Jäsenet
Katariina Isotalo, Salo
Matti Leikkanen, Sastamala
Tarja Kiviniemi, Loimaa (Maa- ja kotitalousnaisten edustaja)
Ilkka Mattila, Pori
Riku Olli, Mynämäki
Timo Sairanen, Lieto
Sari Vuorela, Siikainen
Toimitusjohtaja Timo Junnila (hallituksen sihteeri)
Henkilöstön edustajana hallituksessa: Anne Johansson, varalla Kari Ranta.

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallitus 2017
Puheenjohtaja Tarja Kiviniemi, Loimaa

Jäsenet
Päivi Mahlamäki, Huittinen
Jaana Pere, Nakkila
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Sirpa Pietilä, Loimaa, Alastaro
Sanna Mäki, Salo
Tuula Retulainen, Oripää
Maarit Tammelin, Kaasmarkku
Toiminnanjohtaja Maija Willman (hallituksen sihteeri)
Lisäksi hallituksessa on ProAgria Länsi-Suomen edustajana toimitusjohtaja Timo Junnila.

Maitotilavaliokunta 2017
Puheenjohtaja: Laura Mikkola Koski TI

Jäsenet
Juhani Lahtinen, Kokemäki; Mika Höynälä, Eura; Leena Kivilahti, Jämijärvi; Lassi Mäkinen,
Lieto; Marjo Uusi-Kinnala, Laitila. Sihteeri Riitta Pietilä, varalla Sanna Jääskeläinen ProAgria
Länsi-Suomesta. Valiokunnassa on myös asiantuntijajäsenet Satamaidolta, Länsi-Maidolta, Fabasta
ja ProAgria Länsi-Suomen hallituksesta.

Satakunnan Kalatalouskeskuksen johtokunta 2017
Puheenjohtaja Matti Jaakkola, Säkylä.
Merialueelta: Lasse Laippala, varalla Markku Aikko; Ilkka Toivonen, varalla Arvi Elomaa; Timo Erkkilä, 
varalla Harri Huhtinen; Heikki Salokangas, varalla Veikko Veneranta.
Sisävesialueelta: Markku Mäntyranta, varalla Matti Helle; Jukka Hietamäki, varalla Jarmo Rantala; 
Kari Kojo, varalla Esko Hyytiä; Jouko Marttila, varalla Tapio Kalli. Lisäksi johtokunnassa on ProAgria 
Länsi-Suomen edustajana Timo Junnila ja toiminnanjohtaja Johanna Möttönen.

Tilintarkastaja
BDO Oy

Järjestötoiminta
ProAgria Länsi-Suomen jäsenyhdistyksiä oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 280 ja jäseniä noin
9 100. ProAgria Länsi-Suomi ylläpitää yhdistysten jäsenrekistereitä, hoitaa jäsenmaksun keruun ja
palautukset yhdistyksille. Yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille postitettiin ja toimitettiin myös
sähköpostitse neljä järjestökirjettä.

Viestintä ja markkinointi
ProAgria Etelä-Suomen ja ProAgria Länsi-Suomen yhteinen asiakas- ja jäsenlehti Satoa ilmestyi kaksi
kertaa. Lehti kertoo ajankohtaiset asiat maaseutuyrittämisestä ja maaseudun yhteisöllisyydestä.
Lehden levikki on 33 500 maaseudun taloutta. Sen lisäksi syyskuussa ilmestyi ProAgria-keskusten 
yhteinen asiakaslehti 220-vuotisjuhlamme kunniaksi.

Tiedotimme asiakkaillemme koulutuksista, palveluista ja muista ajankohtaisista asioista. Lähetim-
me vuoden aikana asiakkaillemme, jäsenillemme ja sidosryhmillemme yhteensä noin 100 uutiskirjettä. 
Käytimme myös ProAgrian valtakunnallisia sosiaalisen median kanavia viestintään ja markkinointiin. 
Ylläpidimme verkkosivujamme www.proagria.fi/lansi, erityisesti tiuhaan tahtiin päivittyvää tapahtu-
makalenteriamme. 
Osallistuimme syksyn KoneAgria-näyttelyn järjestämiseen yhdessä ProAgria Keski-Suomen kanssa.
KoneAgria on maatalouden ammattilaisille suunnattu kone-, laite- ja tarvikenäyttely, joka järjestet-
tiin vuonna 2017 Tampereella. Kannoimme ylpeänä lippuamme Farmari-tapahtuman avajaispäivän 
ProAgrian 220-vuotisjuhlakulkueessa.
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ProAgria Maito ja Liha
Rehunkorjuu haastavissa olosuhteissa
Vuoden 2017 kasvukausi oli täysi vastakohta edelliskesän suotuisille korjuuoloille Länsi-Suomessa ja 
koko maassamme. Kesä ja syksy olivat kaikin puolin haastavia kasvinviljelylle sateisen ja kylmän sään 
vuoksi. Säilörehun määrään sateet ja kylmyys eivät suuresti vaikuttaneet, ja sitä saatiin lähes kaikilla 
alueilla riittävästi. Vilja-, valkuais- ja rypsikasveja jäi puimatta keskimäärin 10–15 % syksyn epävakai-
den kelien ja aikaisen talven tulon johdosta. Toisaalta oli tiettyjä alueita, joissa sateet eivät haitanneet 
ja päästiin jopa ennätysviljasatoihin. Kuivien kuivikkeiden saanti oli ongelmana etenkin karjatiloilla.  

Sateisen kesän ja syksyn säilörehut olivat kuitenkin selvästi märempiä kuin yleensä. Märkyys haittasi 
rehujen säilyvyyttä ja syöntiä. Niiden valkuaispitoisuudet olivat puolestaan hiukan korkeampia kuin 
vuonna 2016 ja sen myötä myös maidon keskimääräiset ureapitoisuudetkin nousivat.

Säilörehujen analysoiminen lisääntyy vuosittain ja korkeatuottoisimmat karjat analysoivat rehuja jo 
lähes kuukausittain. Myös kivennäisten analysointi rehuista oli tarpeen, sillä mm. Ca- ja Mg-pitoisuudet 
heittelivät märän kesän rehuissa ja aiheuttivat ongelmia yksittäisillä tiloilla. 

Maidon- ja lihantuotannon muutokset
Viime vuonna maidontuotanto väheni maassamme noin yhden prosentin verran. Satakunnassa 
lehmämäärä laski 3 %, mutta Varsinais-Suomen alueella se pysyi ennallaan. Luomumaidon tuotanto 
jatkoi kasvuaan lisääntyen jopa 14 % koko maassa. Luomumaidon tuottajia oli valtakunnassa 146 kpl 
ja lännen alueella 9 tuotosseurannassa olevaa maitotilaa.  EU:ssa maidon hinta sukelsi alas, mutta 
Suomessa E-luokan normimaidon hinta pysyi vakaana 36–37 snt/l tasolla.  

Lampaanliha koetaan kuluttajien keskuudessa ekologisesti, eettisesti ja vastuullisesti tuotetuksi 
lihaksi ja se kiinnostaa entistä enemmän. Suomalaisen karitsanlihan tuotantoa saatiinkin lisättyä 
edellisvuodesta kahdella prosentilla. Lännen alueella lammastalous on ollut viime vuosina selvästi 
kasvava tuotantosuunta. Lampaanlihaa tuotettiin eniten Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla ja 
Ahvenanmaalla. Lännen alueella lammastilojen tuotosseurannasta ja tuotantoneuvonnasta vastasi 
edellisvuosien tapaan Kaie Ahlskog ProAgria Etelä-Suomesta. 

Siipikarjanlihantuotanto ja etenkin broilerinlihan tuotanto jatkoi kasvuaan 3 % vuosivauhtia. 
Naudanlihantuotanto väheni hieman, sianlihantuotanto jopa 5 %. 
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Sikatalouden haasteet
Sikatalouden osalta vuosi 2017 ei tuonut juurikaan muutosta edellisvuoden alhaiseen tuottajahintata-
soon eikä siten helpotusta tilojen talousahdinkoon.  Sianlihan keskihinta vaihteli n.1,5–1,6 €/kg välillä, 
mikä oli esimerkiksi kesällä jopa EU:n alhaisin, 1,55 snt/kg. Porsaspula haittasi myös lihasikatilojen 
taloustilannetta. Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueella sikatilojen määrä väheni noin 
10 %:lla (394 tilasta 354 tilaan). Vastaavasti sikojen määrä väheni alueellamme vain 5 %. Investoinnit 
olivat edelleen erittäin vähäisiä, lähinnä peruskorjauksia tai muutoksia eläinten hyvinvointikorvauksen 
tukiehtojen täyttämiseksi. 

Afrikkalaisen sikaruton uhka läheni maatamme, sillä villisikojen määrä kasvoi viime vuonna Suo-
messa ennätystahtia. Villisikoja yritettiin myös metsästää etenkin Kaakkois-Suomessa, mutta se ei 
juurikaan tuottanut tulosta. Sikaruttouhkaan liittyen Suomen sikayrittäjät ja ETT järjestivät syksyllä 
eläintautiriskien kartoituskyselyn, Biocheck.ugent. -koulutuksen Tampereella, johon Länsi-Suomesta 
osallistui Riitta Pietilä. Biocheck-kartoitus on kehitetty Belgiassa, josta se on levinnyt useihin maihin 
suosituksi tautiriskien arvioinnin työkaluksi.  

Isoimpien sika- ja siipikarjatilojen oli viime vuonna verrattava omaa ympäristölupaansa kansainvä-
lisiä BAT-päätelmiä vasten ja täytettävä asiasta ns. BAT-lomake. Riitta Pietilä ja Jarkko Storberg osallis-
tuivat tähän liittyvään koulutukseen Loimaalla keväällä 2017 ja auttoivat tiloja lomakkeiden täytössä.  

Joulukuussa 2017 ProAgria Länsi-Suomi lähetti ensimmäisen Possuposti-uutiskirjeen sikatila-
asiakkaille. Siinä muistutettiin tärkeistä ajankohtaisista sikatalouteen liittyvistä asioista ja muutok-
sista. Possupostin lähetystä jatketaan 2–3 kk välein. Tuottajien vastaanotto ja kiinnostus Possupostia 
kohtaan oli erinomainen.  

KPI-Avaimen kehitys ja käyttöönotto
Valtakunnallisesti ProAgria ja Valio-ryhmä kehittivät yhteisen, erittäin havainnollisen KPI-mittariston 
tuottajille, joka saatiin kaikkien valiolaisten tuottajien sekä asiantuntijoiden käyttöön syksyllä 2017. 
Avaintunnuslukumittariston (KPI) avulla tila voi valita kuusi itselleen sopivinta mittaria, joita on helppo 
seurata päivittäin mm. Minun Maatilasta tai Valmasta. ProAgria Länsi-Suomi järjesti KPI-mittaris-
tosta yhteisen koulutuspäivän maitotila-asiantuntijoille sekä Länsi-Maidon ja Faban asiantuntijoille. 
Maitotila-asiantuntijat opastivat syksyn tilakäynneillä tuottajia mittarien valinnassa ja kannustivat 
seuraamaan niitä. Vuoden loppuun mennessä jo 59 % lännen alueen valiolaisista tiloista oli ottanut 
vähintään yhden mittarin käyttöön.  Mittaristoa esiteltiin myös muille meijereille. Jatkossa mittaristo 
on räätälöitävissä myös heidän tuottajien käyttöön näin haluttaessa. 

Palvelut maito-, lihanauta- ja lammastiloille
Karjatilojen palvelutarjonta pysyi ennallaan vuonna 2017. Lännen alueen tuotosseurantatiloista ruo-
kintapalveluja osti n. 44 %. Tuotannonohjaus-käynnin osti n. 180 maitotilaa. Nurmipalvelujen määrät 
pysyivät hyvin edellisvuoden tasolla. Tuotosseurannassa olevien tilojen määrä väheni noin 8 % vuoden 
aikana, nämä olivat pääasiassa tuotantonsa lopettavia tiloja. Taulukossa (s. 12) tarkempia lännen 
alueen tuotosseurantatilojen määriä ja tuotoslukuja. 

Neuvo 2020 -palvelu kiinnosti tuottajia entistä enemmän ja sitä hyödynnettiin lainsäädännön ja 
EU-tukien vaatimusten läpikäymisessä. Myös Minun Maatilani -ohjelman opastus eläinmerkkirekisterin 
päivittämisessä oli suosittua ja tuotantoeläin-osion tilakäyntejä tehtiinkin kotieläintiloille selkeästi 
enemmän 2017 kuin edellisvuonna.  

Maito-, lihanauta- ja lammaspalveluryhmässä oli resurssipulaa etenkin Pohjois-Satakunnan 
suunnalla, jonne ostettiin tuurausapua ProAgria Etelä-Suomelta maitotila-asiantuntijan töihin vuo-
den 2017 loppuun saakka. Vakka-Suomen alueella aloitti uutena asiantuntijana Iiro Lintula. Hänen 
työnkuvansa muodostui alusta alkaen maitotila-asiantuntijan töiden lisäksi myös viljelysuunnittelusta 
ja EU-tukineuvonnasta. Keväällä aloitti myös Riikka Mäkilä nurmineuvonnan, kasvustokäyntien ja 
pienryhmätoiminnan parissa. 
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Johtamalla aikaa -hankkeen toiminta kotieläintiloilla
Johtamalla Aikaa -hankkeen pienryhmätoiminta jatkui koko vuoden erittäin vilkkaana. Vanhat pienryh-
mät jatkoivat kokoontumisia, mutta myös uusia aloitettiin, mm. luomumaitotuottajien ryhmä saatiin 
kasaan Anne Johanssonin ja Virva Hallivuoren johdolla. Johtamisteemaan keskittyviä uusia pienryhmiä 
olivat mm Varsinais-Suomen johtamisryhmä, Satakunnan johtamisryhmä ja Sikatilojen pienryhmä.  
Uutena perustettiin myös yhdessä Länsi-Maidon kanssa Vastuullisuus- ja tuotantotapapienryhmiä 
kolme kappaletta (Kankaanpää, Salo, Mynämäki). Niissä mietittiin Valion tuotantotapasopimuksen 
asioiden soveltamista käytäntöön ja SOP-työohjeiden tekemistä. 

Näiden lisäksi toimintaa jatkoivat useat jo aiemmin toimineet nurmipienryhmät, hiehonkasvatuk-
sen- ja nuorkarjan pienryhmät, robottitilojen ja lammastilojen pienryhmät, maitotilan karjamana-
gement ja nuorten maidontuottajien pienryhmä. Pienryhmät tekivät myös muutamia retkiä vuoden 
aikana. Esimerkiksi robottiryhmä suuntasi Etelä-Pohjanmaalle samoin kuin sikatilojen pienryhmä. 
Nuorten tuottajien pienryhmä puolestaan tutustui Ahvenanmaan maatalouteen yhdessä ProAgria 
Etelä-Suomen alueen nuorten tuottajien kanssa. Lammastilojen pienryhmä suuntasi opintomatkansa 
Tanskaan tutustuen lampaan kasvatukseen ja lammastilojen johtamiseen. 

ProAgriassa kehitettiin aktiivisesti myös henkilöstöjohtamisen ryhmämallia valtakunnan tasolla. 
Tässä verkostossa olivat mukana Anu Ellä ja Nina Nieminen. He osallistuivat syksyllä myös Insights-
persoonallisuusprofiilikoulutukseen, jossa he saivat pätevyyden tehdä analyysejä maatilayrittäjille. 
Etenkin maatiloilla, joissa on useita työntekijöitä, on tärkeää ymmärtää toisen ajattelu- ja toiminta-
tapaa, jotta yhteistyö ja asiat sujuisivat mahdollisimman hyvin.  

Johtamalla Aikaa -hankkeen lähestyessä päätöstään järjestettiin vuoden lopussa kaikille pienryh-
miin osallistuneille yrittäjille yhteinen päätösristeily Viking Gracella. Risteilyllä esiteltiin mm. hankkeen 
pienryhmissä saatuja tuloksia sekä johtamisen työkaluja soveltaen niitä eri tuotantosuuntiin.  Mukana 
oli yhteensä noin 80 henkilöä, josta osa oli eteläpohjalaisia johtamispienryhmiin osallistuneita tiloja.  
Päätösristeily oli erittäin onnistunut ja tykätty tuottajien mielestä.  

Lean-johtamisen ja pienryhmätoiminnan oppeja haettiin aktiivisesti ulkomailta  
Virva Hallivuori ja Anu Ellä osallistuivat maaliskuussa ProAgria Oulun Maitoliideri-hankkeen opinto-
matkalle Tanskaan. Matkan kautta saatiin oppia etenkin Lean-johtamisesta ja työkaluja maitotilayri-
tyksen arjen sujumiseen. Nina Nieminen osallistui kesäkuussa 2017 European Lean Discussion Group 
-tapahtumaan Ruotsissa. Kokoontuminen painottui myös Lean-työkalujen käyttämiseen ja hyötyihin 
maidontuotannossa ja se oli suunnattu sekä maidontuottajille että asiantuntijoille. 

Näiden matkojen myötä valkotaulupalaveri, parannustaulu, arvovirtakuvaus, 5S sekä muut 
johtamisen työkalut saatiin nopeasti myös Länsi-Suomen asiantuntijoiden käyttöön. Johtamisen 
pienryhmissä opastettiin niiden käyttöönottoon ja tilojen kanssa harjoiteltiin myös systemaattista 
valkotaulupalaverin käyttöönotto-opastusta (kuva s. 11).  
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Anu Ellä ja Jarkko Storberg olivat keväällä opintomatkalla Irlannissa Teagasc-yhteistyön avulla. 
Sieltä he hakivat oppia ja vinkkejä etenkin Irlannin aktiivisesta pienryhmätoiminnasta. Upsalassa oli 
helmikuussa nurmialan seminaari, johon Anu ja Jarkko myös osallistuivat. Lisbeth Rintala osallistui 
lokakuussa Atrian nautahankkeen järjestämälle opintomatkalle Ruotsiin. Matkalla tutustuttiin ruot-
salaiseen naudanlihan tuotantoon ja vasikkakasvatukseen.

Nurmi- ja johtamispienryhmiin osallistuneille tuottajille järjestettiin lokakuussa tuottajamatka 
Hollantiin. Matkan kohteina oli useita maitotiloja, joista saatiin erinomaisia vinkkejä ja ideoita joh-
tamiseen, lannan käsittelyyn, laiduntamiseen ja energiatehokkuuteen.  Matkan vetäjinä olivat Anu 
Ellä ja Jarkko Storberg. Mukana reissulla oli noin 35 tuottajaa. 

Anu ja Jarkko kirjoittivat useita lehtiartikkeleita aiheesta Suomessa ja levittivät tietoa opintomatkoil-
ta esimerkiksi esitelmien avulla.  Kaikkien opintomatkojen antia ja uutta oppia on levitetty aktiivisesti 
sekä oman talon että valtakunnan ProAgrian asiantuntijoille, kuten myös tuottajille pienryhmien, 
seminaarien, esitelmien sekä sidosryhmäyhteistyön muodossa.  

Järjestettyjä kotieläintilojen teemapäiviä, tapahtumia yms.
• Nautojen poikima-apu ja vasikoiden ensihoito-kurssi Loimaalla 18.4.2017, yhteistyössä  

 Novida Loimaan ammattiopiston kanssa. Osanottajia päivässä oli erinomaisesti,
 n. 40 henkilöä.
• Sikatilojen Eläinten hyvinvointikorvaus-päivä 19.1.2017 Huittisissa. Päivässä kerrattiin tuen  

 ehtoja ja niiden tulkintoja. Mukana myös Satakunnan ELY-keskuksen tarkastaja Mari Virta.
• Sikatilojen kevätpäivä Huittisissa 21.4.2017. Aiheina mm. eläinsuojelulaki, Sikava ja sikojen  

 siirtymäajat. 
• KoneAgria-näyttely Tampereella. ProAgrialla oli yhteinen osasto Faban ja Mtechin kanssa 
 ensimmäistä kertaa, osasto toimi kokonaisuutena erittäin hyvin. Osastolla oli uutuutena  

 iso valkotaulu, jossa esiteltiin sen avulla konkreettisetsi viikkopalaveri- ja parannustaulu- 
 työkalujen hyödyntämistä kotieläintiloilla. 
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Maitotilojen kehityslukuja  Länsi 2017 Koko maa 2017
Tuotosseurannassa olevat:    
Karjojen määrä 350 5028
Lehmien määrä 15 032 218 498
Lehmiä kpl/karja 43,2 43,4
Luomumaitotiloja 9 107
Lehmiä luomutilalla kpl/karja 64,3 60,9
       
Tuot.seur. lehmien %-osuus 86,1 83,7
Tuot.seur.lehmät AY, % 55,6 50,7
Tuot.seur.lehmät HOL, % 42,1 47,6
Tuot.seur.lehmät SK, % 1,4 1,1
       
Virallisten karjojen tuotostulokset*  
Virallisten tuotosten osuus lehmistä 93,3 88,4
Keskituotos kg  9615 9675
Rasva-%  4,32 4,3
Valkuais-% 3,49 3,5
Keskipoikimakerta (elossa olevat) 2,49 2,47
Poikimaväli pv 416 411
Siem./poikiminen 1,9 1,93
EKM kg/elinpäivä (elävät) 14,1 14
       
Virallisten luomukarjojen tuotostulokset *  
Keskituotos kg (luomutilat) 8736 8690
Rasva-%  4,35 4,24
Valkuais-% 3,29 3,3
EKM kg/elinpäivä 12,9 12,4
   
 * laskettu vain tuotosseurannassa mukana olevien virallisten karjojen keskiarvona.
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ProAgria Kasvi
Toimintaympäristön muutokset
Kasvukausi 2017 oli poikkeuksellisen viileä, mistä johtuen sadonkorjuu ajoittui myöhäiseen syksyyn. 
Kun lisäksi vielä syksy oli sateinen, muodostuivat korjuuolosuhteet vaikeiksi ja osalla tiloista ei kaik-
kea satoa saatu korjatuksi. Lisäksi aiheutui laadun heikkenemistä. Sääolosuhteet olivat kuitenkin 
sadonmuodostuksen kannalta erityisesti viljoilla hyvät ja maakunnan tasolla kokonaissato oli hyvä. 
Yksittäisillä tiloilla, joilla satoa jäi korjaamatta, tilanne oli heikompi.

Viljojen tuotanto ja varastot säilyivät korkealla tasolla maailmanlaajuisesti. Suomessa niukkuutta 
oli erityisesti leipävehnästä ja myöhäisten lajikkeiden siemenistä. Tuotantopanosten, erityisesti lan-
noitteiden ja polttoöljyn, hinnat pysyivät likimäärin edellisten vuosien tasolla. Hyvän sadon ansiosta 
pääosalla viljelijöistä kannattavuus säilyi edellisen vuoden tasolla. Poikkeuksena tilat, joilla satoa jäi 
korjaamatta. Kasvinviljelytilojen kannattavuus säilyi edellisvuosien tapaan suhteellisen heikkona. Syksy 
oli sateinen ja myöhäinen, joten syysviljoja saatiin kylvettyä poikkeuksellisen vähän. Myös syysmuok-
kaukset jäivät joillain tiloista osin tekemättä.  

ProAgria Länsi-Suomen alueella toimii Suomen ainoa sokeritehdas, tärkkelysperunatehdas ja 
Apetitin vihannesjalostamo sekä pienempiä vihannespakkaajia ja jalostajia. Alueen teollisuuteen on 
tehty investointeja viime vuosina ja edellytyksiä erikoisviljelykasvien lisäämiselle alueella on olemassa. 
Erikoiskasvien viljelyn kautta saadaan lisäarvoa alueen viljelijöille ja muille toimijoille. Erityisesti so-
kerijuurikkaan viljelyalaa on mahdollista kasvattaa huomattavasti.

Kotieläintaloudessa Satakunta ja Varsinais-Suomi ovat erityisesti siipikarjan ja sikojen suhteen 
vahvaa aluetta. Siipikarjan tuotteiden jalostukseen ja teurastukseen on tehty investointeja, mikä luo 
maatiloille mahdollisuuksia tuotannon kehittämiseen ja laajentamiseen jatkossa. 

Viljelijöiden lukumäärä on laskenut 3–5 % vuosivauhtia. Toisaalta keskipeltoala ja keskieläinluku on 
noussut ja kotieläinten kokonaislukumäärät ovat säilyneet ennallaan. Rakennekehityksen arvioidaan 
jatkuvan samanlaisena tai jopa kiihtyvän seuraavina vuosina. 

Kasvinviljelyn palvelut
Kasvinviljelytiloilla tilakoko on kasvanut tasaisesti ja osalla tiloista maataloustoiminta on osa-ai-
kaistunut. Kehityksen seurauksena viljelijät tarvitsevat palveluja optimoidakseen tuotantopanosten 
käyttöä ja viljelyn intensiivisyyttä. Samaan aikaan kiristyvät lainsäädännön ja tukien ehdot edellyttävät 
kirjanpidolta ja suunnitelmilta äärimmäistä tarkkuutta. 
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Viljelysuunnittelu-palvelussa asiakas varmistuu tukiehtojen ja lainsäädännön vaatimusten huo-
mioimisesta viljelyssään. Rajoitukset tuovat haasteita erityisesti, kun suunnitellaan kotieläintilojen 
lannan käyttöä pelloilla. Kotieläintilojen viljelysuunnittelu muodostuu kokonaisuudesta, jossa pyri-
tään hyödyntämään tilalla muodostuva lanta ja tuottamaan laadukasta rehua tai valkuaista karjalle 
kustannustehokkaasti. Kasvinviljelytilalla suunnitellaan markkinatilanne huomioiden optimaalinen 
kasvivalikoima ja tuotantopanosten käyttö tavoitelaadun saavuttamiseksi. Viljelysuunnitteluasiakkaille 
tehdään usein myös sähköinen tukihakemus. 

ViljelyKasvu-palvelussa neuvonta on intensiivisempää ja viljelysuunnittelun ja talouden laskennan 
lisäksi käydään kesällä pelloilla ja annetaan suosituksia kuluvan kasvukauden toimenpiteiksi. Lisäksi 
neuvontapalvelua käyttäville viljelijöille järjestetään koulutuksia, joissa haetaan parhaita käytäntöjä 
tilojen käyttöön. Lohkopankista on saatavissa kasvintuotannon talouteen vertailutietoa muista tiloista. 
Palvelussa on erilliset ryhmät vilja- ja nurmitiloille. 

Viljavuusnäytteiden GPS-paikannettu näytteenottopalvelu täydensi viljelysuunnittelupalveluiden 
palveluvalikoimaa. Lisäksi tarjottiin palveluja tukihakemuksen täyttöön, ympäristötuen lisätoimen-
piteisiin liittyen sekä järjestettiin kasvinsuojelukoulutuksia. Lisäksi asiantuntijat tekivät siemenviljelys-
tarkastuksia ja siemennäytteenottoja.

Investointilaskelmia ja elinkeinosuunnitelmia tehtiin kasvinviljelytiloille vuonna 2017 eniten sukupol-
venvaihdoksiin liittyen sekä viljankuivureihin, viljavarastoihin ja salaojituksiin. Muita talousneuvonnan 
palveluja viljelytiloille ovat tilipalvelut. Tilipalveluasiakkailla  on mahdollisuus teetättää tilinpäätökseen 
liittyvä tulosanalyysi. Tuloanalyysissä on mahdollista vertailla tuloksen kehitystä eri vuosien välillä. 
Tulosanalyysiin on mahdollista saada vertailutiedoksi muiden vastaavien tilojen keskiarvotiedot, mikä 
auttaa havaitsemaan oman tilan kehityskohteita.

Satakunnassa Johtamalla aikaa -hankkeen kautta tarjottiin viljelijöille koulutusta, retkiä ja toimin-
taa pienryhmissä. Pienryhmissä keskityttiin benchmarking-toimintamallin tehokkaampaan käyttöön 
ja sitä kautta suurempaan hyötyyn. Maan rakenneasioita käytiin läpi OSMO-hankkeen pienryhmis-
sä. OSMO-hanketta toteutetaan yhdessä Ruralia-instituutin ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan kanssa. 
Hanke tarjoaa täsmätietoja ja uusia näkökulmia maan kasvukunnon hoitoon. MikäData-hankkeessa 
on kuvattu peltoja dronella ja sekä hankittu alueen satelliittikuvia. Kuvista on etsitty satovaihteluja ja 
vaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Dataan on yhdistetty mm. pelloilta kerättyjä satokartoitustietoja. Täs-
mäviljelyn kehittämiseen on runsaasti mahdollisuuksia erityisesti Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, 
joissa viljely on intensiivistä.

NEUVO 2020 -palveluilla lisääntyvä kysyntä
Kasvintuotantotiloille voidaan Neuvon kautta tarjota palveluja ympäristöön, kasvinsuojeluun, luo-
muun ja energiaratkaisuihin. Eniten Neuvoa on hyödynnetty ympäristökorvauksen toimenpiteiden 
neuvonnassa. Jatkossa lisääntyvää kysyntää on mm. luomussa, kasvinsuojelussa ja muihin tukiehtoi-
hin liittyen. Neuvo-palvelut ovat viljelijälle maksuttomia ja toimiva tapa varmistua lainsäädännön ja 
tukiehtojen oikeasta noudattamisesta tilalla.

Luomu kiinnostaa aiempaa enemmän
Yhä useampi viljelijä oli kiinnostunut selvittämään luomutuotannon mahdollisuuksia tilallaan ja kysyntä 
luomuneuvontaa kohtaan jatkoi kasvamistaan. Asiakkaamme käyttivät aktiivisesti Neuvo2020 -pal-
velua luomutuotantoon siirtymistä suunnitellessaan ja toteuttaessaan. Luomutilat käyttivät palvelua 
myös luomutilan tukiehtojen selventämisessä, luomuvalvontaan valmistautumisessa ja tuotannon 
kehittämisessä.

Kiinnostus luomutuotantoon siirtymiseen näkyi myös runsaana osallistujamääränä luomuperus-
kurssilla. Myös luomukotieläinkurssipäivät keräsivät hyvän määrän osallistujia, etenkin emolehmätiloilla 
oli kiinnostusta siirtää eläintuotanto luomuun.

Uutta Kasvua Luomusta – Osaamisella kannattavuutta Satakuntaan -tiedonvälityshanke toimi 
toista vuottaan. Luomutietoa, -osaamista ja mallia parhaista käytännöistä jaettiin pellonpiennar- ja 
infotilaisuuksissa sekä retkillä. Erityisen kiinnostava oli kesän retki Ruotsiin, jossa nähtiin ja koettiin 
erilaisia luomutiloja ja heidän markkinointistrategioitaan. Uutta Kasvua Luomusta -hanketta toteu-
tetaan yhdessä Satafood ry:n ja Pyhäjärvi-Instituutin kanssa.
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Vuoden lopulla alkoi myös uuden luomuhankkeen suunnittelu, kun Varsinais-Suomen puolelle 
käynnisteltiin omaa Luomumpi Varsinais-Suomi -tiedonvälityshanketta. Siinä tullaan jakamaan ko-
kemuksia ja hyviä käytäntöjä luomutuottajien ja luomusta kiinnostuneiden kesken sekä tuottamaan 
uusia, innovatiivisia tiedotusmateriaaleja. Hanke toteutetaan yhdessä Ammattiopisto Livian ja Axxell 
Brusabyn kanssa. 

Luomuasiantuntijamme tekivät edellisten vuosien tapaan myös luomutarkastuksia alihankintana 
Eviralle. Myös Johtamalla aikaa -hanke sai ensimmäisen luomutilojen pienryhmän, kun luomumai-
dontuottajien pienryhmä käynnistyi loppuvuodesta.

Puutarhatuotannon palvelut 
Kylmä ja sateinen kasvukausi oli useimmille puutarhakasveille erittäin epäedullinen. Erityisesti kylmästä 
säästä kärsivät paljon lämpöä vaativat juurikasvit. Porkkanan vitsauksena oli sään lisäksi erityisesti 
porkkanakemppi, jonka lento kesti pitkään heinäkuun lopulle saakka ja talvehtimaan lähtevä sukupolvi 
oli erityisen runsas. Vihannesten osalta sato jäi normaalia alhaisemmaksi ja korjuukelit olivat erittäin 
haasteelliset. Perunan satotaso oli melko hyvä ja laatukin kohtuullinen ruttopaineesta huolimatta. 
Huonoista kasvuoloista ja korjuukeleistä huolimatta melko vähän puutarhatuotteita jäi peltoon, 
mutta syystoimet jäivät paljolti tekemättä märkyyden takia. 

Mansikan osalta satokausi antoi odotuttaa heinäkuulle saakka ja sen vuoksi kysyntä oli koko 
ajan suurempaa kuin tarjonta. Satokausi oli mansikalla pitkä. Hintataso pysyi myös erittäin hyvänä 
ja kompensoi normaalia alhaisempaa satotasoa. 

Mansikanviljelyn kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä SataVarMa-hanke pääsi hyvään vauhtiin 
Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla. Mansikanviljelijät lähtivät aktiivisesti mukaan hankkeeseen. 
Yhteistyötiloilla testattiin muun muassa korotettua penkkiä, uusia lajikkeita sekä mobiilitekniikkaa 
mansikan kastelun ohjauksessa. Lisäksi hankkeessa kehitettiin mansikan syyshoidon menetelmiä kuten 
syyslannoitusta ja aikaisen syysharson käyttöä. Hanke järjesti myös retkiä ja syysseminaarin. Hankkeen 
toiminnasta kerrottiin myös aktiivisesti erilaissa tapahtumissa ja hankkeen avoimilla Facebook-sivuilla.

Lisäksi sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa jatkettiin jo edellisvuonna Johtamalla aikaa 
-hankkeen pienryhmätoimintaa. Hanke toteutti sekä koti- että ulkomaan opintomatkoja ja erilaisia 
koulutustilaisuuksia.

Puutarhatuotannon palveluissa tehtiin viljelysuunnitelmia, tukineuvontaa, tuholaistarkkailua sekä 
talouslaskelmia edellisten vuosien tapaan. Tuholaistarkkailua tehtiin toukokuun lopusta elokuun 
alkuun. Eri keskusliikkeiden vaatimat sertifioinnit työllistivät myös ProAgriaa, sillä yritykset kaipa-
sivat runsaasti neuvontaa laatujärjestelmien valmisteluun. Luomuvihannesten tuotanto on alkanut 
kiinnostaa myös Lounais-Suomessa, sillä esim. Apetit alkoi tehdä sopimuksia luomuvihannesten ja 
-perunan tuotannosta. Puutarhatuotannossa neuvontapalveluiden tarve on selvästi kasvanut viime 
vuosina ja luo paineita lisäresurssien hankkimiseksi. 

Ravinneneutraali kunta (RanKu) -hankkeessa kokeiltiin erilaisia väliviljelykasveja tärkkelysperunati-
loilla ja järjestettiin aiheen tiimoilta useita pellonpiennarpäiviä. Hanke päättyi vuoden 2017 lopussa, 
mutta hankkeen teemoja pyritään jatkamaan muissa hankkeissa.
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ProAgria Yritys 
Asiantuntijamme osallistuivat liiketoiminnan suunnitteluun sekä kannattavuus- ja maksuvalmiuslas-
kentaan 200 maatilalla, joka on sama määrä kuin vuosina 2016 ja 2015. 

Sukupolvenvaihdosten ja muita omistusjärjestelyjen suunnittelua ja toteutusta tehtiin 150 (vuonna 
2016 160) maatilalla. 

Tilipalveluasiakkaita oli 280. Luken ylläpitämään maatilojen kannattavuuskirjanpidossa oli mu-
kana 125 maatilaa. ProAgria Länsi-Suomi vastaa omalla alueellaan kannattavuuskirjanpitotilojen 
rekrytoinnista, tietojen keräämisestä ja tallentamisesta Luken tietojärjestelmään.

Yhtiöittäminen kiinnostaa
Vuoden aikana tehtiin maatilojen yhtiöittämisten suunnittelua, mutta varainsiirtoveron muutos, joka 
poisti yhtiöittämistilanteissa varainsiirtoveron vuoden 2018 alussa, siirsi yhtiöittämiset vuodelle 2018.  
Vuoden aikana valmisteltiin 25 maatilan toiminnan muuttamista osakeyhtiöksi. 

Neuvo 2020 Kilpailukyky -palvelut vauhtiin
Neuvo 2020 -palvelujen laajentuminen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen osiolla sekä 
tilakohtaisen rahamäärän nousu 7 000 euroon olivat merkittäviä uudistuksia syksyllä 2017. ProAgria 
tarjosi uuteen osioon laajasti erilaisia kilpailukyvyn parantamiseen liittyviä uusia ratkaisuja ja näkö-
kulmia. Monilla maatiloilla mietittiin yhdessä talousasiantuntijoiden kanssa, mihin tulevaisuudessa 
kannattaisi tähdätä ja millaisia erilaisia kehittämisvaihtoehtoja tiloilla on. 

Neuvo 2020 antaa mahdollisuuden tarpeen mukaisiin selvityksiin, kehittämissuunnitelmien te-
kemisiin tai pienempiin projekteihin liittyen tilan kehittämiseen. Neuvo 2020 -laajennus toteutettiin 
syksyllä, jonka jälkeen tehtiin 107 maatilalle kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävää neuvontaa.
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ProYritys-hankkeessa ennätysvilkas vuosi
Yritysryhmien aktivointi- ja neuvontainfot alkoivat tuottaa tulosta. Kuluvana vuonna valmisteltiin noin 
10 yritysryhmähanketta. ProYritys-hankkeen asiantuntijoiden työaikaa kului alkuvuodesta reippaasti 
yritysten toiminnan ja kannattavuuden analysointiin verraten ryhmähankkeen hyötyihin ja kustannuk-
siin. Suurimmassa osassa hallinnoijana toimi Satakunnan ammattikorkeakoulu, jonka kanssa yhteistyö 
ryhmähankkeiden myötä kasvoi uudelle tasolle. Yritysryhmissä oli mukana 31 yritystä.

ProYritys-hankkeessa palveltiin vuonna 2017 yhteensä 238 maaseutuyritystä ja mukana oli 29 
eri toimijaa. Neuvontatapahtumia 504 kpl ja keskimääräisesti yrityksille annettiin aikaa n. 3t/yritys. 
Asiakasyritykset investoivat ja kehittivät toimiaan yli 12,2 milj. euron kokonaiskustannusarvoilla ja 
tukea haettiin edellä mainittuihin toimintoihin 2,7 milj. euroa tukea.

Neuvontaa annettiin rahoitusmahdollisuuksien läpikäynnissä, maksuhakemuksen perusperiaatteis-
sa ja asiointipalvelun käytössä. Hyrrän käyttö on edelleen melko kankeaa maaseutuyrityksille, minkä 
vuoksi avustamme asiakkaita helpottaaksemme asiointia. Kauttamme kulkee vuosittain noin 75 % 
maaseutuohjelmaan suuntautuvista yrityshankkeista. 

Metalli- ja puuteollisuuden hyvä vire näkyi investoivina toimialoina ja matkailu yritysryhmähank-
keissa. Investointeja tehtiin lukumääräisesti enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimialoina nousi 
selvästi esiin metallin jatkojalostus ja elintarvikkeiden jalostus. Loppuvuodesta neuvottavien yritysten 
joukkoon nousi uuden toimialan edustajina ohjelmisto-, automaatio ja robotiikkayrityksiä.

KasvuOpen
ProAgria oli yhteistyökumppanina Maaseudun KasvuOpenin kasvupolussa. Mukaan valittiin viisitoista 
maaseudun kasvuhaluista yritystä ympäri Suomen sekä saman verran maaseutuyritysten asiantuntijoita 
mylläreiksi sparraamaan yrityksiä kasvun tueksi. ProAgria Länsi-Suomesta myllärinä toimi Sari Uoti.

ProAgria osana YritysSuomi verkostoa
Syksyllä Satakunnan YritysSuomitoimijat kokoontuivat kehittämispäiville Yyteriin. ProAgria järjesti 
päivät yhteistyössä Satakunnan ELY-keskuksen kanssa ja paikalla oli toistasataa yritysasiantuntijaa.
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ProAgria Tekniikka
Rakennusneuvonta ja -suunnittelu
Vuonna 2017 maatalousrakennuksia aloitettiin 3,4 miljoonan kuutiometrin verran. Kymmenen vuoden 
keskiarvo on 3,7 miljoonaa kuutiota ja ensi vuonna arvioidaan aloitusmääräksi 3 miljoonaa kuutiota.

Maatalousrakentaminen vaihtelee paljon muun muassa tukien myöntämisen vaihtelun ja viivästy-
misten vuoksi. Epävarmuutta lisäävät myös viime satokauden huonot säät. Investoinnit painottuivat 
entistä suurempiin yksiköihin, joita kertyy aiempaa vähemmän.

Tuotantorakentaminen oli edelleen voimakasta Varsinais-Suomessa sekä Pohjanmaan maakun-
nissa. Varsinais-Suomen investointihankkeisiin tuli yli 270 tukipäätöstä ja Satakuntaan 147. Vuonna 
2017 tuli myös voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka helpotti kaavoitusta ja raken-
tamista maaseudulla. Suunnittelutarveratkaisua eli poikkeuslupaa ei enää tarvita maatilaan kuulu-
valle rakennukselle, jota tarvitaan maa- ja metsätaloudessa. Tällainen rakennus voi olla esimerkiksi 
tuotanto- tai varastorakennus tai eläinsuoja. Kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessään sellaiset 
kaavoittamattomat alueet, joilla muutoksen voi tehdä ilman, että tarvitaan poikkeamispäätöstä tai 
suunnittelutarveratkaisua. Vain kunnan rakennuslupa tarvitaan.

ProAgria Länsi-Suomen rakennussuunnittelun palveluille riitti kysyntää koko vuoden. Rakenta-
mista tai sen uudistamista suunnittelevan kannattaa hyvissä ajoin selvittää eri vaihtoehtoja ja ottaa 
yhteyttä suunnittelun ammattilaisiin. Kun suunnittelijat on valittu, tehdään kirjalliset sopimukset, 
joista selviää esimerkiksi kunkin suunnittelijan vastuut, maksuerät ja aikataulut.  Aikataulutus on 
hyvin tärkeää, jotta työ voidaan aloittaa heti, kun rakennuslupa on myönnetty. Luonnoskuvavaiheen 
jälkeen rakenne- ja muut hankkeen suunnittelijat pystyvät arvioimaan hankkeen toteutettavuuden ja 
arvioimaan eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia. 

Tulevaisuuden haasteet maatalousrakentamisessa ovat erityisen vaativia, sillä entistä suurempia, 
halvempia ja monen käyttötarkoitukseen soveltuvia rakennuksia tarvitaan edelleen. Viranomaismää-
räykset on tarkistettava hyvissä ajoin ennen hankkeen aloittamista.

Investoinnin tarveselvityksellä asiantuntija kartoittaa nykyisen tilanteen ja esittää vaihtoehtoja ja 
pyrkii löytämään tilalle kustannuksiltaan sopivan ratkaisun. Investoinnin tarveselvityksiä tehtiin erittäin 
runsaasti, kaikkiaan 40 kappaletta. 
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Vuoden 2017 aikana rakennustoimisto teki suunnitelmia 30 eri kohteeseen ja kaikkiaan 16 erityyp-
piseen rakennukseen. Lämpökeskuksiin, navettoihin, kasvattamoihin, kanaloihin ja tuotevarastoihin 
liittyvät suunnitelmat muodostivat edellisvuoden tapaan suunnittelutöiden pääosan. Kotieläinraken-
nusten lisäksi suunnitelmia tehtiin myös asuinrakennuksiin, talousrakennuksiin ja kasvihuoneisiin.  

Tuotevarastot: Konevarastot, viljasiilo, laakasiilo, tuotevarastot 6 kpl
Lämpökeskukset      6 kpl
Navetta, kasvattamot      4 kpl
Kuivuri       2 kpl
Sikala       1 kpl
Lietesäiliöt, lantalat      2 kpl
Muut rakennussuunnittelukohteet    9 kpl
Kustannusarviot      22 kpl
erilliset asemakuvat      3 kpl

Suunnitteluun liittyviä asiakaskäyntejä tiloilla tehtiin vuoden aikana kaikkiaan noin 20 kpl. Suun-
nittelun lisäksi tarjosimme asiakkaillemme puhelinneuvontaa ja riippumatonta asiantuntemusta. 
Valmistuneita kohteita huomioitiin hyvin esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuus ja Käytännön Maamies 
-lehdissä. 

Vesitalousneuvonta ja -suunnittelu
Vuonna 2017 alueen salaojaneuvonnan kysyntä oli erittäin runsasta, mutta kesän viileys ja sateet sekä 
loppukesän sekä syksynkin sääolosuhteet siirsivät varsinaisia suunnitelmien toteutuksia seuraaville 
vuosille. Suunnitelmatilauksia tuli sateisena syksynä runsaasti, mutta myös avustuksen merkitys pa-
rannusten kannattavuudelle on suuri. Investointituki nousi 5 prosentilla ja on nyt salaojitukselle 35 
prosenttia ja säätösalaojitukselle 40 prosenttia. Hyväksyttävät enimmäiskustannukset ovat 3,60 €/m, 
kun ympärysaineena käytetään salaojasoraa, kivimursketta tai esipäällystettä.

Paalutustöiden kappalemäärä väheni edellisvuoden 55 työmaasta 32 paalutustyökohteeseen. Hei-
kommilla lohkoilla korjuutyöt venyivät pitkälle syksyyn ja puiduille pelloille suunnitellut salaojitukset 
jäivät pääosin tekemättä. Suunnitelmien kartoitustöitä tehtiin vuoden loppuun asti ja varsinaiset 
suunnitelmat valmistuvat vasta 2018 vuoden talvella. 

Putkitus- ja perkaushankkeiden määrät kasvoivat edellisvuodesta ja niihin liittyvää neuvontaa oli 
edellisiä vuosia enemmän. Valtio tukee peltojen peruskuivatusta maatilatalouden kehittämisrahaston 
MAKERA:n varoista. Avustusta voi saada kahden tai useamman tilan yhteistä peruskuivatushanketta 
varten. Avustuksen tukitaso on 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tukitaso on vaihdellut 30–50% 
välillä toteutuksen mukaisesti. Erityisistä syistä tukea voidaan korottaa 20 % vesiensuojelurakenteisiin 
tai jos kohteen rakentamiskustannukset ovat erityisen kalliit. 

Salaojitukseen, peruskuivatushankkeisiin ja jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa suoritettiin 
paljon puhelimessa, toimistolla avoimet ovet -päivinä sekä peltopäivillä Salossa ja ProAgrian osastolla 
KoneAgria-näyttelyssä Tampereella. 

Kuivatuskartoituksia ja -neuvontaa tehtiin myös osana Neuvo 2020 -järjestelmää ja Neuvo-palve-
luiden kysyntä lisääntyi vuoden aikana. Kunnostus kannattaa ensin kohdistaa niihin lohkoihin, joissa 
satohyöty on suurin ja sijaitsevat lähellä tilakeskusta. Neuvontaa ja kartoitusta Neuvo-palveluiden 
avulla tehtiin yli 20 tilalle.
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Vesitalous asiantuntijoiden toiminta jakaantui päätuotteille v. 2017 seuraavasti: 
Uudet salaojasuunnitelmat 40 kpl   210 ha, joista uusia säätösalaojituksia 40 ha. 
Täydennysojitussuunnitelmat 30 kpl 300 ha, joista uusia säätösalaojituksia noin 50 ha.  
Valtaojien putkitus- ja  
perkaussuunnitelmia yhteensä  35 kpl  
Salaojasuunnitelmien paalutukset 32 kpl 270 ha 
 
Kaikkiaan erilaisia suunnitelmatilauksia saimme vuoden aikana 115 kpl.  

Perinteisen vesitaloussuunnittelun lisäksi tehtiin kosteikkosuunnitelmia, maa-ainesten ottosuunni-
telmia, uusinta- ja korjaussuunnitelmia, nykyarvolaskelmia, valmistumistarkastuksia ja salaojakarttojen 
kopioiden toimittamisia. Toimintaan on edellisvuosien tapaan kuulunut yhteistyö Salaojayhdistys ry:n, 
ELY-keskuksien, salaojaurakoitsijoiden sekä putki-, tarvike- ja laitetoimittajien kanssa.

Energianeuvonta 
Energianeuvonnan osalta Vähähiilinen maaseutu -hankkeessa pyrittiin olemaan aktiivisia tapahtumien 
järjestämisen ja yleisen tiedonvälityksen suhteen koko Länsi-Suomen alueella.

Hankkeen toimesta, tai hanke oli osatoteuttajana seuraavissa tapahtumissa:
• Puhdast Valkkiaa III tilaisuudessa luento polttopuun poltosta
• Aurinkoenergiailtoja yhteensä 7 kpl eri puolilla Länsi-Suomea
• Maatilan energiapäivä Kokemäellä
• Excursiomatka Welss-energiamessuille 
• ”Aurinkosähkökierros” Pohjois-Satakunnassa 
• Masiina-messut, biokaasuautoilu, osana Suomi 100 -toritapahtumaa 
• Biokaasun yhteistoimintapalaveri
• Biokaasuhankkeiden tilannekatsaus
• Tuorlan energiatoritapahtuma
• Biokaasu Atlas & biokaasulaskuri -koulutus 
• Polta puuta puhtaasti -koulutus 
• Biokaasulaitos-retki 

Erityisesti investointien osalta aurinkosähköinvestoinnit lähtivät merkittävään kasvuun kesällä 2017 
ja hankkeen tapahtumissa kerrottiin aurinkosähkötekniikasta ja sen oikeasta mitoituksesta. Biokaasua 
kohtaan tuli runsaasti yhteydenottopyyntöjä ja selvityskartoituksia, mutta ne eivät vielä realisoituneet 
toteutettaviksi investoinneiksi. Aurinkosähköinvestoinnit sen sijaan olivat lukumääräisesti suurimpien 
investointien joukossa loppuvuonna 2017. Liikennebiokaasun osalta Turkuun ja Poriin avattiin ensim-
mäiset tankkausasemat ja kaasuautoilun mahdollisuus tuli näin toiminta-alueellemme. Huhtikuussa 
hanke järjesti opintomatkan Viroon. Mukaan ilmoittautui 20 henkeä. Matkalla saimme monipuolisen 
näkymän siitä, miten erilaiset energian hinnat ja avustukset vaikuttavat käyttöön. Matkalla poikke-
simme myös Tallinnan rakennusmessuilla, josta saatiin erityisen hyvää palautetta. 

Biomeiler-hankkeessa rakennettiin koeluontoinen biomeiler maaliskuussa ja se purettiin lokakuus-
sa. Havaintobiomeileristä koottiin raportti, jonka tulokset esiteltiin päättäjille ja samalla lähdettiin 
laatimaan biomeilerin rakennusohjetta saatujen havaintojen pohjalta. Kansainvälisessä biomeiler-
seminaarissa myös verkostoiduttiin eri maiden biomeiler-rakentajien kanssa.

Neuvo 2020 -järjestelmä on lisännyt energialaskelmien määrää. Suunnitelmia, energiatehokkuus-
neuvontaa ja uusiutuvan energian käyttöönottolaskelma tehtiin sen avulla yli 60 kpl.

Kesällä 2017 aurinkosähköinvestoinnit lähtivät merkittävään kasvuun ja hankkeen tapahtumissa 
kerrottiin tekniikasta ja oikeasta mitoituksesta.
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Länsi-Suomen maa- ja  
kotitalousnaiset

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset olivat laaja-alaisesti ja näky-
västi mukana maaseudun neuvontatehtävissä ja kehittämisessä sekä 
paikallisyhdistysten tukena. Toimintavuoden viestintä näkyi lukuisina 
osumina tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Jäsenillemme ja 
asiakkaillemme lähetimme vuoden aikana useita uutiskirjeitä, jossa 
kannustimme osallistumaan toimintaamme. Suomi100 -teemavuosi 
nousi vahvasti esille erilaisissa tilaisuuksissa vuoden aikana. Hyvin-

vointipäivän toteutimme perinteikkäässä miljöössä Euran Pirtillä. Juhlimme 100-vuotiasta Suomea 
kohottamalla maljan naisyrittäjän kuohujuomalla ja kuulimme kauhatarinoita ruoka-alan osaajilta. 
Ruokaneuvonnassa järjestettiin monipuolisesti kursseja mm. luonnonantimista, ruisleivästä, mak-
karoista sekä kasvisruuista. Saimme tälle vuodelle maakuntaliitoista rahoitusta Suomi100 -teemalla 
toteutettaviin ruokakursseihin. Maisema- ja pihasuunnittelua sekä -neuvontaa tehtiin edelleen. To-
teutimme alueellamme useita maisemahankkeita. Yritysneuvontamme painottui Satakunnan alueelle.

Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonta
Ruokakursseilla käytimme alueellamme tuotettuja ja jatkojalostettuja tuotteita mahdollisimman 
monipuolisesti. Luonnontuotteet villiyrteistä sieniin (4 kurssia) saivat väkeä liikkeelle. Toteutimme 
alueellamme valtakunnallisia hankkeita mm. #PurePerunaa -infoja (1494 hlöä) ja koulutuksia (78 
hlöä), perunan monipuolisuutta korostaen.  Parasta arjessa, yhteistyö Myllyn Parhaan kanssa, antaen 
ruokailoa syrjäytymisuhan alla oleville nuorille (56 hlöä).  Muiden ruokakurssien (9 kurssia) aiheissa 
korostuivat erilaiset proteiinilähteet, kasvisruoka sekä sadonkorjuu, maistuva maaseutu, Suomen 
juhlavuotta korostaen. Turun Ruoka- ja Viinimessuilla valitsimme teemaksi kansallisruuaksi valitun 
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ruisleivän. Jaoimme yhteistyökumppanin kuivattua ruisleivänjuurta jopa 1500 erää. Saimme ruislei-
päteemalla julkisuutta laajasti eri medioissa.

Ruoka-asiantuntijamme Anna Kari oli mukana Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen ruokaneu-
voissa jakamassa lehdistölle vinkkejä ruuanvalmistukseen sekä tuotekehityksessä Terveyttä edistävät 
välipalat -toimintamallin pilotoinnissa. Jatkoimme yhteistyötä mm. Satamaidon meijerin kanssa 
toteuttaen tuote-esittelyitä. Asiantuntijayhteistyötä tehtiin alueen muiden ruoka-alan toimijoiden, 
kuten Pyhäjärvi-instituutin ja Satafoodin Satakunnasta – Sikses parasta -lähiruokahankkeen sekä 
Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Brahean kanssa. Satakunnan kalatalouskeskuksen 
Kalaoppia kouluihin -hankkeen koulutuksissa (11) mukana ruoka-asiantuntija tavoittaen 550 op-
pilasta. Olimme myös mukana valtakunnallisen kalastuspäivän toteutuksessa Porin Kirjurinluodolla 
(noin 300 koululaista ja 20 aikuista).

Maiseman- ja luonnonhoito
Maaseudun viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi kehitettiin nykyisiä maaseutumaiseman ja 
kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä palveluja. Palveluja markkinoitiin alueellisesti eri kohderyhmille. 

Teimme Neuvo 2020 -käyntejä liittyen maisema- ja luontokohteiden kartoituksiin 27 tilalle. Sata-
kunnassa ja Varsinais-Suomessa tehtiin vuoden aikana ympäristösuunnitelmia maatiloille, yksityisille 
ja yhteisöille 9 kpl. Keväällä kaikki ympäristösopimukset olivat haettavissa ja maatalousluonnon 
monimuotoisuus- ja maisemanhoitosuunnitelmia tehtiin kevään aikana 9 kpl. Ei-tuotannollisia inves-
tointisuunnitelmia monivaikutteisten kosteikkojen sekä perinnebiotooppien perustamiseen tehtiin 6 
kpl. Vesien- ja rantojen hoitoon liittyvää koulutusta ja asiantuntijatyötä annettiin muille hankkeille ja 
maakunnallisille sidosryhmille. Osallistuimme Satakunnan ja Varsinais-Suomen kulttuuriympäristö-
työryhmien, Ympäristökasvatusverkoston ja Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien toimintaan. 
Perinteisellä puutarharetkellä heinäkuussa oli 31 osallistujaa.

Vuoden maisemateko palkinnon sai Varsinais-Suomessa Maskun Niemenkulman kyläyhdistys ry 
ja Niemenkulman Martat ry kulttuuriympäristöreitin päivitetyistä opasteista ja Satakunnassa Huit-
tisten maatalousnaiset Ripovuoren maisemaraivauksesta. Kaikki kilpailuun osallistujat saivat myös 
kunniamaininnan hyvästä ympäristön eteen tehdystä työstä.

Alueemme asiakkaille sekä sidosryhmille sähköpostitse jaettava Maisemauutiset ilmestyi kolme 
kertaa. Osallistuimme myös maisemapuolen someviestintään valtakunnallisen Facebook-sivun kautta 
sekä Instagram-tilien kautta.

Avaimet maisemaan -hanke jatkui Salon seudulla. Hanke on kylämaisemahanke, johon otetaan 
Ykkösakselin Leader-alueelta 15 aktiivista kyläyhdistystä mukaan. Vuoden aikana kylissä järjestettiin 
kyläkävelyitä, maisemanhoitotalkoita sekä yhteisiä suunnittelupalavereja.

Matkaillen kylillä -hanketta päästiin aloittamaan 8-tien varrella sijaitsevissa kylissä. Hankkeessa 
järjestettiin kesän aikana kyläkävelyitä ja suunnittelupalavereita sekä syksyllä ensimmäiset maise-
manhoitotalkoot. Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin 8-tieltä syrjään jäävien kylien matkailullisia 
ja maisemallisia vetovoimatekijöitä. Uudenkaupungin makeavesialtaan käyttö- ja hoitosuunnitelma 
-hanketta toteutettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. 

Varsinais-Suomen Liiton ja Valonian kanssa toteutettiin Virkistä dataa! -hanketta, jossa kootaan 
koko Varsinais-Suomen kattavat tietokanta virkistys- ja luontomatkailukohteista ja julkaistaan ne 
avoimena datana. Matkailuyrittäjiä, kuntia, yhdistyksiä ja eri sidosryhmiä kannustetaan kohdetietojen 
jakamiseen ja ylläpitoon mm. hankkeessa laadittavan ylläpitotyökalun avulla.   

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa on käynnistetty Kiskon Saarenjärven ravinteiden kerää-
misen yhteistyö ja ylläpitohanke SAAVI. Neuvomme hoito- ja kunnostusmenetelmien valinnassa, 
laadimme hoitosuunnitelman ja järjestämme talkoita.  
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Yritysneuvonta
Asiantuntijapalveluna panostettiin maaseutumatkailun markkinointiin ja maaseutuyritysten kehit-
tämiseen.

Maaseutumatkailun tiedonvälitys Varsinais-Suomessa -hanke on järjestänyt lukuisia infotilaisuuksia 
eri aiheista. Hankkeessa mm. kartoitettiin maaseutumatkailuyrittäjien tarpeita ja toiveita maaseutu-
matkailun kehittämiseen.

Yritysasiantuntijamme olivat edelleen mukana laajassa lähiruokaan liittyvässä Satakunnasta – Sikses 
parasta -yhteistyöhankkeessa. Teemme yritysneuvontaa yhteistyössä ProAgrian kanssa ja toimimme 
ProYritys – Yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin -hankkeessa Satakunnassa.

Asiantuntijamme järjestivät hygieniaosaamistestejä ja asiakkaille tehtiin myös elintarvikkeiden 
ravintoainelaskelmia.

Järjestötoiminta
Toimialueellamme on paikallisyhdistyksiä 108 ja henkilöjäseniä jäsenyhdistyksissä on 4451. Satakunnan 
yhdistyksistä lähes kaikki ovat rekisteröityneitä ja ne päättävät itsenäisesti toiminnastaan. Varsinais-
Suomessa suurin osa jäsenyhdistyksistä toimii edelleen maamiesseurojen alaisina naisjaostoina, 
vaikkakin hyvin itsenäisesti. Muutamien yhdistysten toiminnassa on selvästi nähtävillä positiivista 
jäsenkehitystä ja uutta aktivoitumista. Muutamat yhdistykset hakivat jopa rekisteröintiä.

Jatkoimme valtakunnallisen jäsenjärjestelmän käyttöä yhdessä ProAgrian kanssa. Nyt rekisterin-
käyttö jalkautettiin paikallisyhdistysten käyttöön toteuttamalla useita koulutustilaisuuksia. Piirikeskus 
piti yhteyttä yhdistyksiin jäsentiedotteiden lisäksi sähköpostin, nettisivujen sekä omien Facebook- ja 
Instagram-sivujen kautta. Suurimpina kokoontumisina oli keväinen Naisten virkistyspäivä Eurassa (120 
osallistujaa), Hengellinen päivä Kankaanpäässä (49 osallistujaa) sekä jäsenristeily (23 osallistujaa). 
Tukkijoella-teatteriesityksessä Porissa oli mukana 23 osallistujaa. Keittiömestari Antti Vahtera kävi 
järjestöillassa Vaskiolla kertomassa ruokakulttuurin muutoksista vuosien varrella (osallistujia 50). 
Impinpäivän teemana Impi saunoi. Lukuisten yhdistysten tempausten lisäksi kokoonnuimme Rauman 
Noitajärvellä yrttien ja saunomisen teemalla. Järjestöllisiin tapahtumiin osallistui 530 henkilöä. Edus-
tajakokouksessa Loimaan Sarka museolla (120 osallistujaa) palkittiin Vuodenmaa- ja kotitalousnaiset, 
Terttu Mäki-Korvala Satakunnasta ja Hilkka Kraama Varsinais-Suomesta.
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Satakunnan kalatalouskeskus
Satakunnan Kalatalouskeskus on Kalatalouden Keskusliiton 
maakunnallinen jäsenjärjestö, joka tuottaa kalatalouden
asiantuntija- sekä kalanpoikasten välityspalveluja. Neuvon-
tatoimintoja ohjaavat edustajakokousten päätökset sekä
maa- ja metsätalousministeriön asettamat tulostavoit-

teet. Valtionavullisen toiminnan painopisteet ovat osakaskuntien ja kalastusalueiden neuvonnan 
ja toiminnan tehostaminen, lainsäädännön muutoksista tiedottaminen, toiminta valtion kalastus-
maksukertymän lisäämiseksi sekä kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailun toimintaedellytysten 
parantaminen. Kalatalouskeskuksen oma toiminta keskittyy kalavesien omistajiin, kalastusalueisiin, 
elinkeinokalatalouteen, virtavesien kunnostukseen ja kalanpoikasten välitykseen liittyviin tehtäviin. 
Kalatalouskeskuksella on noin 85 jäsentä, jotka koostuvat pääosin osakaskunnista ja kalastusalueista.

Vastaamme jäseniemme tiedonjanoon
Uudesta kalastuslaista tiedottamista jatkettiin kuluneena vuonna myös hankerahoituksen turvin järjes-
tämällä koulutuksia eri puolilla toiminta-aluetta. Keväällä 2017 järjestettiin kuusi koulutustilaisuutta 
erityisesti kalastaville kansalaisille. Koulutusten tärkeimpänä antina pidettiin vilkasta ja antoisaa kes-
kustelua. Lainsäädäntöön ja strategioihin koskevaa tietoa julkaistiin säännöllisesti myös verkkosivuilla, 
uutiskirjeenä (Ahvenposti) ja erilaisissa paikallisissa tapahtumissa osakaskuntien ja kalastajainseurojen 
toimesta. Kaupallisen kalastuksen neuvonta -hankkeessa tiedotettiin ammattikalastajia ajankohtaisista 
asioista ja ajettiin kaupallisen kalastuksen etuja muun muassa lausuntojen myötä.

Kalanpoikasia jälleen maailmalle
Alueemme luonnonravintolammikkokasvattajat ovat jatkaneet hyvin toimivaa yhteistyötä kanssamme. 
Tärkein välitettävä kalalaji on kuha, jota myytiin sekä Satakuntaan että ympäröiville alueille. Kuhan 
ja vaellussiian kasvatus onnistui mukavasti ja myydyt poikasmäärät olivat keskimääräisellä tasolla. 
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Hautomotoiminnalla vahvistusta siikakantaan
Kauan odotetun poikashautomon toiminta käynnistyi Kokemäenjoen varrella Harjavallassa. Emokala-
pyynti ja mädin lypsy sujuivat erittäin mallikkaasti ja haudottavaksi saatiinkin n. 115 litraa Kokemäenjo-
en vaellussiian mätiä. Poikaset istutettiin toukokuussa. Mädinhankinta toteutettiin kalatalouskeskuksen 
kalastusmestarin, hautomonhoitajan ja neljän ammattikalastajan voimin. Kalastusmestarimme vastaa 
hautomotoiminnan esimiestöistä. Toiminta on kaudella 2016–2017 Satakunnan kalatalouskeskuksen, 
Selkämeren ammattikalastajat ry:n ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyötä.

Siikahankkeemme jatkui
Merikutuisen siikakannan elvyttäminen jatkui viime vuoden hyvien kokemusten pohjalta. Tänäkin 
vuonna yhteistyötä tehtiin Selkämeren Ammattikalastajat ry:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. 
Hanke yhdisti elinkeinon, tutkimuksen ja neuvonnan, vahvistaen uutta toimintamallia merikutuisten 
siikojen elinolosuhteiden parantamiseksi. Hanke tulee laajenemaan ja toimintaa jatketaan useamman 
kasvattajan voimin.

Nuorisotyöhön panostetaan entistä enemmän
Valtakunnallinen kalastuspäivä kokosi toukokuussa Porin Kirjurinluodolle yli 350 oppilasta opetta-
jineen tutustumaan kalabiologiaan, kalankäsittelyyn ja kalastuksen saloihin. Myös Porin päiväko-
deissa ja kouluissa oli tänäkin vuonna Kalastuspäivän kunniaksi tarjolla lähikalaa. Päivä järjestettiin 
yhteisponnistuksena Maa- ja kotitalousnaisten, Selkämeren Ammattikalastajat ry:n, Meri-Porin 
Urheilukalastajien, Porin virkistyskalastajien, Metsähallituksen ja Porin palveluliikelaitoksen kanssa. 
Vuoden aikana käynnistettiin ”Kalaoppia kouluille” -hanke, jossa vietiin kouluille käytännönläheistä 
tietoa kalastuksesta, kalabiologiasta ja -ekologiasta sekä kalastuksesta elinkeinona. Koulujen kysyntä 
kalaopille ylitti kaikki odotukset ja hankkeen aikana tavoitettiin yli tuhat oppilasta.

Jokitalkkari on virtavesien ja vaelluskalojen asiantuntija
Jokitalkkari suunnittelee ja toteuttaa vaelluskalojen elinympäristökunnostuksia sekä kartoittaa uusia 
potentiaalisia virtavesikohteita ja kalastusmatkailuyrittäjien mielenkiintoa näiden kohteiden kehit-
tämiseen. Olemme vuoden aikana kartoittaneet hankekonseptin toimintamahdollisuuksia Satakun-
nassa ja todenneet mahdollisuudet hyviksi ja toiminnan alueellisesti tärkeäksi, joten jatkorahoitusta 
hankkeelle on haettu.

Uusia tuulia sekä vanhaa tuttua
Vuottamme on leimannut hanketoiminnan vahvistaminen useiden hankkeiden muodossa, mutta 
perustoimintojakaan ei ole unohdettu. Maakunnassamme on yhteensä 14 kalastusaluetta, joista 
isännöimme seitsemää. Vastaamme edelleen Selkämeren Ammattikalastajat ry:n sihteerin tehtävistä. 
Muutama osakaskunta on kalastusalueiden lailla hyödyntänyt myös kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu-
amme. Neuvontatyötä olemme tehneet ahkerasti monilla eri tahoilla ja olemme vaikuttaneet useissa 
työryhmissä, jotka kehittävät alueen kalataloutta. Toimihenkilöiden lisääntymisen myötä resursseja 
on kohdistettu kalatalouskeskuksen oman toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden käynnistämiseen. 
Toiminnanjohtaja Johanna Möttösen sijaisena on hänen äitiyslomansa aikana toiminut Raumanme-
reltä tuttu biologi ja ympäristösuunnittelija (AMK) Marjo Aikko.
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Talouden tunnusluvut 2017
ProAgria Länsi-Suomi ry 1.1.2017–31.12.2017

TULOSLASKELMA      

TUOTOT     
Valtion varsinainen määräraha 443 461,45
Erityisavustus neuvontatoimintaan 57 000,00
Muut julkiset tuet, hankeraha 835 856,72
Palvelumaksut ja myyntituotot 2 639 510,03
Muut toiminnan tuotot 79 315,30
TUOTOT YHTEENSÄ 4 055 143,50
   
 KULUT   
 Palvelutoiminnan kulut – 541 754,19
 Henkilöstökulut – 2 552 936,88
 Vapaaehtoiset henkilösivukulut – 107 264,91
 Poistot ja arvonalentumiset – 20 735,35
 Muut kulut – 883 590,45
 KULUT YHTEENSÄ – 4 106 281,78
   
 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ – 51 138,28
   
 VARAINHANKINTA   
 Tuotot 131 677,00
 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 80 538,72
   
 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA   
 Tuotot 1 084,52
 Kulut – 2 577,63
 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ – 1 493,11
   
 TILIKAUDEN TULOS 79 045,61
   
 VÄLITTÖMÄT VEROT – 23 108,75
 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 55 936,86
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ProAgria keskukset valtakunnallisesti 
2017
Avaintiedot 
• BISNES+ ensiesiteltiin Farmarissa ja KoneAgriassa, avautuu asiakkaille keväällä 2018
• KPI-Avain saavutti maitotiloilla heti suuren suosion, 62 % valiolaisista tiloista käytti palvelua
• Tili- ja talousjohtamisessa painotettiin verkostomaista toimintamallia

Maito-, lihanauta- ja lammasyritysten palvelut 
 
Bisnes+ ja KPI-Avain kiinnostivat ja hyödyttivät maitotiloja
ProAgrian, Faban ja Mtech Oy:n kehittämä BISNES+ syntyi yrittäjien tarpeista johtaa maatilaansa ja 
saada kaikki käytettävissä oleva pirstaleinen tieto ja monet ohjelmat nopeasti käyttöönsä. BISNES+:ssa 
ovat yrittäjän tarvitsemat ja määrittelemät tiedot ja tulokset helposti saatavilla ja katsottavissa ker-
takirjautumalla ja yhdessä näkymässä hyvin jäsenneltynä ja selkeänä. Palvelu on käytössä 24/7 ja 
käytettävissä kaikilla päätelaitteilla. Palvelu tuo myös helpotusta tilan dokumenttien, suunnitelmien 
ja asiakirjojen hallintaan. Jatkossa ne ovat yhdessä tietoturvallisessa paikassa. Bisnes+ ensiesiteltiin 
Farmarissa ja KoneAgriassa ja se otetaan ensimmäisenä käyttöön maitotiloilla keväällä 2018.

ProAgria kehitti yhteistyössä Valion, Faban ja Mtech Oy:n kanssa valiolaisille maitotilayrityksille 
KPI-Avaimen. Sen avulla voi seurata tuotannon avaintunnuslukuja reaaliaikaisesti. Työkalu julkaistiin 
syyskuussa ja vuoden loppuun mennessä sen oli ottanut käyttöön jo 62 % valiolaisista tiloista. Määrä 
ylitti asetetut tavoitteet, mikä kertoo, että KPI-Avain on koettu hyödylliseksi. Maitotilayrittäjät olivat 
vahvasti koko ajan mukana kehittämisessä. 
Tuotosseurannan asiakaspalvelu keskittyi

Tuotosseurannan toimintoja uudistettiin kahdesta näkökulmasta: kerätyn tiedon lisäarvon kas-
vattaminen asiakkaille ja tuotosseurannan palvelun laadun ja kustannustehokkuuden parantaminen. 
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Ryhmänohjaushallitus teki marraskuussa päätöksen tuotosseurannan asiakaspalvelun keskittämisestä 
ProAgria keskuksista ProAgria Keskusten Liittoon. 

Tuotosseurannan uusi asiakaspalvelu aloitti toimintansa helmikuussa 2018. Koelypsypalvelut ja 
tietojen tallennuspalvelut tarjoaa edelleen alueellinen ProAgria Keskus lähellä asiakasta. Uusi asiakas-
palvelu pitää yhteyttä ProAgrian tuotosseurannan jäseniin ja kehittää tuotosseurantatiedon laatua.

Säilörehun märkyys ja vaihteleva laatu lisäsivät Ruokinnan ohjaus -palvelujen  
kysyntää
Ruokinnan ohjaus -palvelut vakiinnuttivat paikkansa maitoyrittäjien arjessa, erityisesti kun tavoitteena 
on kannattava tuotanto. Ruokintasuunnitelmia tehtiin 66 %:lle tuotosseurantatiloista. Kiinnostusta 
suunnitelmiin lisäsi sateisena kesänä korjatun säilörehun märkyys ja vaihteleva laatu. Ruokintasuunni-
telmia tehtiin keskimäärin 4,6 tilaa kohti eli hieman enemmän kuin edellisvuonna. Ruokintapalveluissa 
jatkui asiantuntijoiden erikoistuminen eri osaamisalueisiin. Seosrehuruokinnan ja automaattilypsytilan 
ruokinnan erityispiirteisiin valmennettiin uusia erityisosaajia.

Lammastuotosseurannan ohjelma esiselvityksessä
Lammastuotosseurantaan kuului 360 lammastilan 21 322 uuhta ja 13 vuohitilan 2 605 kuttua. Tuotos-
seurannan ohjelmistouudistuksen esiselvitysprojekti aloitettiin.  Lampaiden kantakirjausluokitukseen 
tehtiin mobiilisovellus. Lisäksi kantakirja- ja sukutodistusta päivitettiin. Vuohien kantakirjaohjesäännön 
uudistustyö aloitettiin. Seinäjoen Farmarissa Seinäjoella oli iso lammas- ja vuohiosasto.

Kasvi-, puutarha-, sika- ja siipikarjayritykset

Uusia sähköisiä toimintamalleja käyttöön
Viljelyä leimasi viileä sää ja hitaasti kertynyt lämpösumma, mikä hidasti viljelykasvien valmistumista 
ajoissa. Satoa jäi korjaamatta 130 000 hehtaaria. Se vastasi noin 440 miljoona kiloa ja arvoltaan 70 
miljoonaa euroa. Vaihtelu oli kuitenkin suurta alueittain. Esille nousivat maan rakennekysymykset ja 
toimiva vesitalous. 

Viljelyn kehittämiseen haettiin ViljelyKasvu-ryhmissä parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja kannattavuu-
den parantamiseksi sekä viljelyn tehostamiseksi. Pienryhmätoiminnassa vilja- ja nurmiviljelyssä syntyi 
uudella tavalla tilojen välistä verkostoitumista. Maatilojen neuvontajärjestelmässä, NEUVO 2020:ssä, 
tarjottiin aktiivisesti palveluita, kartoituksia ja selvityksiä ympäristön, maan rakenteen ja ilmaston 
näkökulmista, luomutuotantoon siirtymiseen, energiaratkaisuihin, eläinten hyvinvointitoimenpiteisiin 
sekä uutena osiona maatilan nykyaikaistamisen ja kilpailukyvyn parantamiseen. 
Viljelysuunnittelussa ja kasvukauden aikaisissa asiantuntijapalveluissa otettiin käyttöön tehokkuutta 
parantavia sähköisiä toimintamalleja. Asiantuntijoiden tiedonvaihtoa lisättiin kasvukauden aikaisilla 
markkinatilannetta selvittävillä katsauksilla. Kasvutilannekatsaukset tarttuivat ajankohtaisiin aiheisiin.

Talous-, yritys- ja tilipalvelut

Talouspalvelujen kysyntä kasvoi 
Maatilojen talouden hallinnan tueksi tehtiin kassabudjetteja, seurattiin toteutumista sekä tarkennettiin 
budjetteja tarpeen mukaan. Maatilojen investointien ja omistajanvaihdosten suunnittelun tueksi tehtiin 
liiketoimintasuunnitelmia, jotka sisältävät pitkän aikavälin investointisuunnitelmat, kannattavuus- ja 
maksuvalmiuslaskelmat sekä riskien analysoinnin. Liiketoimintasuunnitelmia tehtiin 960 asiakkaalle 
ja omistajanvaihdoksiin liittyviä palveluita 1 094 asiakkaalle.

Neuvo 2020 -järjestelmän uusi osuus, maatilojen nykyaikaistamisen ja kilpailukyvyn parantaminen 
otettiin käyttöön elokuussa. Loppuvuoden aikana kilpailukyky-osion palveluita halusi 1 135 asiakasta. 
Kaikkiaan Neuvo 2020 -palveluja tehtiin 6 692 asiakkaalle vuoden aikana.
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Yhtiöittämispalvelujen kysyntä kasvoi ennakoiden vuonna 2018 voimaan tullutta varainsiirtoverova-
pautta. Kysynnän kasvuun varauduttiin kouluttamalla lisää maatilojen yhtiöittämisen asiantuntijoita.

Tilipalveluissa sähköiseen toimintamalliin
Tili- ja talousjohtamisen projektissa sähköisen taloushallinnon, HR- sekä liiketoiminnan palveluiden 
osalta kehittäminen painottui ProAgria Keskuksista muodostuvan verkoston toimintamalliin osake-
yhtiömuotoisille maatiloille. Lisäksi selvitettiin yhteistyötä sähköisen taloushallinnon edelläkävijäyh-
teistyökumppaneiden kanssa. Projektissa selvitettiin myös taloushallintotyökaluihin liittyvän rapor-
toinnin kehittämistä. Vertailujen ja testauksien jälkeen valittiin kilpailukykyinen sovellus raportoinnin 
toteutukseen.

Yritysryhmä-hankkeita käynnistyi
Neuvo 2020:n Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen loi uusia mahdollisuuksia 
monialaisten maatilojen liiketoiminnan suunnittelulle. Kehittämishankkeilla vaikutettiin uusien maaseu-
tuelinkeinojen syntymiseen sekä investointi- ja kehittämishalukkuuteen, mikä oli vielä maltillista. Yrittä-
jät ottivat käyttöönsä yritysryhmä-hankkeita, joista osassa ProAgria toimii veturina. Yrityspalvelut ovat 
aluekohtaisesti mukana maakunnan uudistamisessa ja yritysten kehittämispalvelujen tuottamisessa.
Maaseudun Kasvupolkuun liittyvä Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparrauskilpailu. 
ProAgrian yritysasiantuntijat olivat mukana tilaisuuksissa yritysten ja yrittäjien sparraajina. Yritys-
asiantuntijat ovat vahvemmin mukana strategisessa johtamisessa ja panostavat osaamisessa myös 
hallitustyöskentelyyn asiakasyrityksissä.

Energiayrittäjyyden neuvonnassa ja kehittämisprojekteissa mahdollistui maatilojen lisäksi mui-
den yritysten liiketoimintaratkaisujen kehittäminen. Rakennusten energiatehokkaiden ratkaisujen 
tarkastelu sekä Neuvo 2020 -palvelut tukivat tekemistä. Valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa, 
Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla, tehtiin aktiivista viestintää eri kohderyhmille www.
energiatehokkaasti.fi -kotisivulla, Facebook-ryhmässä ja uutiskirjeillä.
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KASVI
Pasi Nummela •  0400 970 913
Palvelupäällikkö 
kasvintuotantotilojen 
palvelut 
ViljelyKasvu

Heikki Ajosenpää •  050 602 58 
kasvintuotanto, 
luomutuotanto

Juho Juusela  043 825 1224
talousasiantuntija

Elisa Kivioja  050 541 2042
kasvintuotanto, 
siementuotanto

Alma Lehti   0400 725 995
asiantuntija, luomu ja 
kasvintuotanto

Mikko Mattila   050 608 52 
maatilojen rahoitus- ja 
investointisuunnittelu

Juho Moisio  0400 838 924
kasvintuotanto

Satu Näykki •  043 825 1225 
kasvintuotanto, 
luomutuotanto

Jarmo Pirhonen •  050 569 6885
kasvintuotanto

Minna Pohjola  050 664 72
marjantuotanto

Simo Saarikallio •  0500 743 272
maatilojen rahoitus- ja 
investointi-tukisuunnittelu, 
kasvintuotanto

Marja Tuononen •  040 5919 489 
puutarha- ja 
erikoiskasvituotanto

Eero Vanhakartano   0500 190 180
Liiketoimintasuunnitelmat, 
ViljelyKasvu

MAITO JA NURMI
Riitta Pietilä •  050 413 1474
Palvelupäällikkö 
kotieläintilojen 
palvelut, sianlihantuotanto

Anu Ellä •  040 180 1260
nurmentuotanto, 
pienryhmätoiminta

Jarkko Storberg •  0400 849 992 
nurmentuotanto, 
investointien suunnittelu ja 
ympäristöluvat

Anne Johansson •  0400 719 413 
luomutuotanto, 
työterveyshuolto

Sanna Jääskeläinen • 050 517 7750 
maitotilaneuvonnan 
vastaava

Annika Kilpiö •   043 827 3571
maitotila-asiantuntija

Mari Koskela •  040 536 5863
työterveyshuolto
kasvintuotanto

Iiro Lintula  050 325 3639
maidontuotanto
kasvintuotanto

Helinä Mukka •  050 590 2083
maidontuotanto  

Riikka Mäkilä •  040 180 1560
nurmentuotanto

Nina Nieminen •  050 604 56
maidontuotanto

Tarja Peltomäki •  040 741 7397
maidontuotanto

Ulla-Maija Reinilä •  050 365 2037
maidontuotanto

Lisbeth Rintala •  050 356 4738
maidontuotanto, talous- ja 
investointisuunnittelu, 
kirjanpito

YRITYS JA TALOUS

Talous
Tapio Hietaoja •  0500 590 242
maatilojen 
omistajanvaihdokset

Kari Ranta •  050 569 6890
maatilojen 
omistajanvaihdokset 
ja yritysjärjestelyt, 
liiketoiminnan 
kehittäminen

Mikko Mattila •   050 608 52
maatilojen 
sukupolvenvaihdokset,  
liiketoimintasuunnitelmat

Pertti Riikonen •  0400 598 819
maatilojen omistajanvaihdokset 
ja yritysjärjestelyt, 
liiketoiminnan kehittäminen

Risto Heininen •   0400 862 006 
omistusjärjestelyt ja 
sopimusasiat

Tilipalvelut 
Elina Heliander •  043 825 1223
tilipalvelut

Riia Rantala •  0400 838 925
tilipalvelut, kasvintuotanto

Maarit Syrjälä •  050 590 2082
tilipalvelut, 
työterveyshuolto, maksuvalmius- 
ja kannattavuuslaskelmat

PROAGRIA L ÄNSI-SUOMEN TOIMIHENKILÖT
Neuvo 2020 
-palveluja tekevät asiantuntijamme 
tunnistat vihreästä merkistä. 
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PROAGRIA L ÄNSI-SUOMEN TOIMIHENKILÖT

Yritys
Anne Heikintalo •   050 527 7145
maaseutuyritysten rahoitus- 
ja investointisuunnittelu

Annina Luotonen •  040 661 9010
maaseutuyritysten 
rahoitus- ja 
investointisuunnittelu

Sari Uoti •   050 552 1626 
maaseutuyritysten rahoitus- 
ja investointisuunnittelu

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Maija Willman  0500 323 136
toiminnanjohtaja
ruokaneuvonta, järjestöasiat

Ruoka ja yritys
Anna Kari   050 555 8440
ruoka- ja kuluttajaneuvonta, 
kampanjat

Janita Kylänpää  043 8250 583
matkailu- ja ruokaneuvonta

Mari Mäenpää   050 603 69 
ruoka-, yritys- ja laatuneuvonta, 
järjestöasiat

Leena Ylikännö  0400 637 591
yritys-, ruoka-, matkailu- 
ja palvelualat, 
luonnontuotteet

Maisema
Terhi Ajosenpää  043 825 1221
maisema- ja 
ympäristösuunnittelu,
virkistyskäyttö

Katri Salminen •  050 664 74
maisema- ja 
ympäristösuunnittelu

Kaisu Wallin •  050 590 2085
maisema- ja 
ympäristösuunnittelu

TEKNIIKKA

Vesitalous
Kimmo Laine •  050 512 1400 
Palvelupäällikkö
vesitaloussuunnittelu

Tapani Kyrölä •  050 593 5877 
vesitaloussuunnittelu

Rakennussuunnittelu
Anu Aho    050 569 6886 
tuotanto- ja
asuinrakennussuunnittelu

Seppo Jokiniemi •   050 66 471 
tuotanto- ja
asuinrakennussuunnittelu

Energia
Manu Hollmén  0400 422 658
uusiutuvat energiamuodot, 
tekniikka ja kannattavuus, 
lämpöyrittäminen

Jukka Kontulainen •  040 829 8135 
energianhallintapalvelu 
tiloille, energiasuunnitelmat

SATAKUNNAN KALATALOUSKESKUS
Johanna Möttönen   0400 922 321
Toiminnanjohtaja

Kimmo Puosi  0500 822 181 
kalanpoikasten välitys ja 
istutus sekä 
luonnonravintolammikko-
kasvatus

Tero Ylikylä   0400 590 251
kalastusalueiden ja 
osakaskuntien neuvonta, 
elinkeinokalatalous

SISÄISET PALVELUT
Timo Junnila   0500 665 918
toimitusjohtaja

Katja Huhtala   040 726 6448
talouspäällikkö

Heidi Korhonen   050 301 4890
hankkeiden taloushallinto

Tuula Kuparinen   040 672 1490
toimistosihteeri

Tuula Salomaa   0400 929 353
toimistosihteeri

Sanna Lindén   050 66 470
v.s. markkinointi- 
ja viestintävastaava

Essi Jokela   040 672 1441
viestintäassistentti

Petteri Aakula  040 544 8877
ATK-laitteet ja ohjelmistot
(ProAgria Keskusten liitto)

Veli-Pekka Koivisto  0400 501 661
ATK-laitteet ja ohjelmistot

PALVELUTOIMISTOT: 
Pori, Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 Pori (avoinna klo 8–15.30)
Turku, Artturinkatu 2 A 67, 20200 Turku (avoinna klo 9–15.30)

ALUETOIMISTOT PALVELEVAT SOPIMUKSEN MUKAAN:
Keskuskatu 51 B, 38700 Kankaanpää
Kiiruuntie 1, 31400 Somero (yhdessä ProAgria Etelä-Suomen kanssa)
Luvalahdentie 1, 27500 Kauttua, Eura
Vareliuksenkatu 2 B, 32200 Loimaa
Torkinkatu 14, 32700 Huittinen
Örninkatu 15, 24100 Salo

s-postit ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@proagria.fi
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi



ProAgria Länsi-Suomi
Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 PORI
Artturinkatu 2 A 67, 20200 TURKU
P. 020 747 2550

info.lansi@proagria.fi
www.proagria.fi/lansi

ProAgria Keskusten ja ProAgria 
Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle 
on myönnetty ryhmäsertifikaatti.www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi

SE
R

TI
F

IO
IT

U
  L

AAT
UJÄRJESTELMÄ


