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Viestintäkalenteri
Katetuottolaskelmat tarkastelluista kasveista
Niemeläinen, O., Keskitalo, M., Niskanen, M., Raiskio, K. ja Teinilä, T. Kuminan, heinän ja nurmikasvien siementuotannolla kasvipeitteisyyttä rantalohkoille. Raportti ”Sieppari pellossa” -hankkeen kenttäkokeista. Luonnonvarakeskuksen raportti x/2018. (Julkaistaan v. 2018).

1.

Tiivistelmä

Saaristomeren valuma-alueella viljely on kevätviljapainotteista. Tässä hankkeessa lisättiin viljelijöiden
tietoisuutta nurmikasvien siementuotannosta, myyntiheinän tuotannosta ja kuminan viljelystä vaihtoehtona viljan viljelylle. Ne lisäisivät talviaikaista kasvipeitteisyyttä. Talvipeitteiset kasvit ovat suotavia, jotta
eroosio ja ravinnekuormitus vesistöön olisivat mahdollisimman vähäistä. Lisäksi nurmen ja kuminan lisääminen kasvintuotantotilojen viljelykiertoon parantaisi peltomaan rakennetta ja ylläpitäisi peltojen kasvukuntoa.
Hankkeessa pyrittiin lisäämään viljelijöiden tietoisuutta kasvintuotannon vaihtoehdoista. Hankkeessa demonstroitiin myös lannan ja biokaasulaitoksen kuivajakeen ja rejektiveden käyttämistä kuminan ja nurmikasvien lannoitteena. Lisäksi kuminalla demonstroitiin rikkakasvien torjuntaa suojaviljaa käyttämällä. Demonstraatiot/koeviljelykset toteutettiin Ammattiopisto Livian Tuorlan toimipaikassa ja Luken Ylistaron toimipisteessä. Niistä saatiin materiaalia ja koetuloksia viestinnän tueksi.
Kasvustoja esiteltiin pellonpiennarpäivissä. Tuloksista kerrottiin näyttelyissä ja seminaareissa sekä oppilaitosten koulutuksessa ja verkkosivulla. Nurmikasvien siemenviljelyn aloittamista helpotettiin parantamalla siemenviljelyn tietoaineistojen saatavuutta. Hankkeessa tuotettiin palvelu, jossa on valmisteltuja hakupalveluja ohjeistuksiin ja alan julkaisuihin. Hankkeen seminaareissa kokoontuivat kuminan, nurmisiementuotannon ja heinäntuotannon eri tahot. Niissä todettiin tarve ja lisätä puna-apilan, nurmi- ja ruokonadan
sekä englanninraiheinän siementuotantoa ja myyntiheinän tuotantoa. Myös luomukuminan tuotannonlisäykselle on tarvetta.
Kuminan, heinän ja aikaisin puitavien nurmiheinien siementuotanto antaa mahdollisuuksia lisätä talvikasvipeitteisyyttä myös epäsuorasti. Koska sato korjataan aikaisin, syysviljan kylvö on niiden lopetusvuonna
hyvin mahdollista. Hankkeen aikana demonstroitiin eri vesistöalueiden viljelyn rakennetta ja erityisesti
tarvetta talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäämiseen. Apuna käytettiin Biomassa-atlas palvelua. Tällä
tavoin pyrittiin vaikuttamaan viljelijöiden päätöksiin sijoittaa talvipeitteiset kasvit huuhtoutumisriskin kannalta kriittisimmille lohkoille.
Nurmikasvien ja kuminan lisääminen viljelykiertoon parantaa maan rakennetta. Positiivinen jälkivaikutus
jatkuu lohkojen viljelyyn seuraavien vuosien aikana. Hanke toimi vuorovaikutuksessa niin nurmisiementen, myyntiheinätuottajien kuin kuminan sopimusviljelyttäjien ja viljelijöiden kanssa. Hanke kesti kasvustojen perustamisvuoden 2015 sekä satovuodet 2016 ja 2017. Ammattiopisto Livian ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyö oli sekä hankkeen toteuttamisen että vaikuttavuuden kannalta onnistunut. Opiskelijat osallistuivat viljelyohjeistuksen perusteena olevaan tutkimustyön tekemiseen ja olivat apuna viljelykokeista
näytteitä otettaessa. Heille kertyi ensikäden kokemusta näiden erikoiskasvien tuotannosta. Demokokeiden viljelyn dokumentoinnissa ja tiedotusmateriaalin tuotannossa hyödynnettiin niin drone -kuvauksia kuin
videoiden tuottamista. Ne todettiin hyvin käyttökelpoisiksi menetelmiksi konkreettisen neuvonta- ja opetusmateriaalin tuottamiseksi sekä opiskelijoille että viljelijöille.
Demonstraatiokentän kokeista tehtiin seuraavat merkittävimmät konkreettiset tulokset ja johtopäätelmät:
-

-
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Perustamalla kumina vihantana korjattavaan suojaviljaan voidaan perustamisvuoden kemiallista
rikkakasvitorjuntaa vähentää ja tarvittaessa välttää kokonaan.
Lietelantaa käyttämällä päästään vastaaviin satoihin kuin väkilannoitteilla.
Luomukuminan tuotanto osoitettiin mahdolliseksi.
Heinän tuotannossa kasvusto on syksyllä kattavasti maata suojaava ja kasvimassaa ei ole paljon
alttiina talven ja syksyn jäätymis- ja sulamissykleille -> ravinteiden huuhtoutumisriski heinäkasvuston syysodelmasta on vähäinen. Heinän tuotanto sopii sen vuoksi erinomaisesti rantapeltojen
tuotantomuodoksi.
Nurmikasvien siementuotannossa Varte -puna-apilalajike todettiin selkeästi Saija-lajiketta aikaisemmaksi. Se pienentää sadonkorjuuriskiä, sillä eteläisimmässä Suomessa korjuu on todennäköistä jo elokuun aikana.

-

Englanninraiheinän siementuotanto sopisi hyvin Saaristomeren valuma-alueen viljelyyn. Se perustetaan aluskasvimaisesti suojaviljaan ja otetaan yksi tai kaksi siemensatoa.
Mahdollisuudet myös siemenen vientituotantoon tulisi perusteellisesti selvittää, sillä englanninraiheinän siemenmarkkinat ovat hyvin laajat, ja Etelä-Suomessa siementuotannon onnistuminen
on mahdollista.

Saaristomeren kuormituksen kannalta keskeisellä alueella on noin 66 000 ha kuminan, nurmikasvien
siemenviljelyn ja heinäntuotannon alaa, jota voitaisiin lisätä runsaalla 2000 hehtaarilla kotimaan markkinoita varten. Se mahdollistaa syysviljojen kylvämisen noin 22 000 hehtaarin alalle. Nämä kasvit mahdollistavan noin 90 000 hehtaarin viljelyn talvikasvipeitteisenä kuormituksen kannalta tärkeällä alueella. Talvikasvipeitteisyyden suurin merkitys vesistöjen kuormituksen kannalta on eroosioalttiuden pienentäminen.
Käyttämällä kynnetylle maalle 1000 kg/ha keskimääräistä eroosiota, ja talvipeitteisen kasvuston noin 50
prosentin vähennysvaikutusta eroosion määrään, on 90 000 hehtaarin alalla eroosion vähenemä 45 000
tonnia maata vuodessa.

2.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta osana ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan
parantamista koskevaa ohjelmaa. Hanke edisti monivuotisten viljelykasvien ottamista käyttöön Saaristomeren valuma-alueella, ja siten lisäsi kasvuston talvipeitteisyyttä erityisesti vesistöön rajoittuvilla lohkoilla.
Lisäksi hanke edisti lannan käyttöä kasvinviljelytiloilla siemennurmien, heinän- ja kuminanviljelyssä. Näillä
toimilla nurmikasvien siementuotannon omavaraisuus kohenee, ja Suomeen hyvin sopivan siemenmateriaalia on entistä paremmin saatavilla.
Hanke motivoi viljelijöitä hyödyntämään nurmia ja kuminaa viljelykierrossa. Hankkeessa edistettävä tuotanto on viljelijöille kannattavaa toimintaa, ja helposti sovellettavissa. Kynnystä esiteltävien kasvien viljelyn aloittamiseen, ja lannan käytön lisäämiseen pyrittiin madaltamaan. Tavoitteena oli kohentaa viljelijöiden tietoisuutta kierrätysravinteiden käytön, monivuotisten viljelykasvien, ravinteiden huuhtoutumisen
ehkäisyn ja pellon kasvukyvyn edistämisen positiivisesta yhteisvaikutuksesta. Viestinä oli, että viljelijöillä
on mahdollisuus edistää viljelyn positiivisia ympäristövaikutuksia, ja samalla tuottaa kustannustehokkaasti
ja taloudellisesti tuotteita markkinoille. Viljan viljelylle on vaihtoehtoja!
Konkreettisena tulostavoitteena oli lannan käytön lisääntyminen kuminan, heinän ja nurmikasvien siementuotannossa. Lisäksi ao. kasvien viljely sijoitettaisiin ympäristövaikutusten kannalta suurimman edun
antaville lohkoille eli vesistöön rajoittuville lohkoille. Kotimaisen nurmisiementuotannon osuus siemenen
käytöstä lisääntyisi. Talviaikainen kasvipeitteisyys lisääntyi Saaristomeren valuma-alueella. Tavoitteena
oli tuottaa arvio esiteltävien kasvien viljelyn ympäristövaikutuksesta ohran viljelyyn verrattuna.
Hanke tuki RAKI-ohjelman tavoitetta maan kasvukunnon parantamisesta ja maatalouden vesien-suojelun
tehostamisesta talvikauden kasvipeitteisyyttä lisäämällä. Ravinteiden kierrätystä edistettiin lisäämällä
lannan käyttöä. Samoin apilan siemennurmet edistivät ravinteiden kierrätystä hyvän esikasviarvonsa
vuoksi.
Hankkeen tavoitteet olivat:
-
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Monivuotisia viljelykasveja otetaan käyttöön Saaristomeren valuma-alueella.
Viljely sijoitetaan ympäristön kannalta parhaimman hyödyn antaville lohkoille.
Kasvipeitteisyyttä lisätään.
Monivuotisten kasvien positiivinen vaikutus viljelykierrossa tiedostetaan ja otetaan huomioon.
Lantaa käytetään enenevästi siemennurmien, heinän- ja kuminanviljelyssä.
Nurmikasvien siementuotannon omavaraisuutta kohennetaan ja parannetaan Suomeen hyvin
sopivan siemenmateriaalin saatavuutta.

Hankkeen lopullisia hyödynsaajia olivat erityisesti nurmisiementuottajat ja heinänviljelijät sekä kuminan
nykyiset ja uudet viljelijät, sekä kotimaisen kuminan ja nurmisiemenen kauppa. Saaristomeren alueen
hyödyntäjät ja ympäristö laajasti ovat lopullisia hyödynsaajia. Hanke tuotti hallinnolle tietoa ympäristöön
positiivisesti vaikuttavien viljelytoimenpiteiden edistämiseen.
Hankkeen välittömiä hyödynsaajia olivat a) hanketoteuttajat (tutkimus ja opetus) sekä b) nurmisiemenkaupan ja kuminan sopimusviljelyttäjät sekä muut välittömät yhteistyökumppanit hankkeen aikana. Nämä
tahot olivat hankkeessa tiiviissä yhteistyössä. Muita sidosryhmiä olivat c) maatalousneuvojat, d) laatuheinän tuottajaryhmittymät, e) siementuotannon ja kuminanviljely tarkastustoiminta sekä f) oppilaitokset
jotka voivat hyödyntää tuloksia omassa toiminnassaan.

3.

Hankkeen osapuolet ja menetelmät

Hankkeen toteuttivat Luonnonvarakeskus ja Ammattiopisto Livian Tuorlan yksikkö Kaarinassa. Lisäksi
hankkeeseen osallistuvat osarahoittajina Kylvösiemensäätiö, Etelä-Pohjanmaan Kylvösiemenviljelijäin
yhdistys ja kuminantuotantoyhtiö TransFarm Oy.
Hanke koostui viidestä työpaketista:


TP1 Kuminan ja nurmikasvien siementuotannon ja myyntiheinän tuotannon esittelykenttä
Ammattiopisto Liviassa Kaarinassa



TP2 Kuminan ja nurmikasvien siementuotannon ja myyntiheinän tuotannon esittelykenttä
Luken toimipisteessä Ylistarossa



TP3 Esittelytilaisuudet nurmisiementuotannon, heinän ja kuminan viljelyn edistämiseksi sekä tiedottaminen viljelyn ympäristövaikutuksista



TP4 nurmikasvien siementuotannon ohjeistuksen hakupalvelu



TP5 Koordinointi ja raportointi

3.1.

Hankkeen työpaketit

3.1.1.

TP1 ja TP2 Kuminan ja nurmikasvien siementuotannon ja heinäntuotannon esittelykentät Tuorlassa ja Ylistarossa

Esittelykasvustot toteutettiin normaaleina toistettuina kenttäkokeina, jotta kokeista saatiin myös tutkimustuloksia. Koejäsenten kerranteita eli toistoja oli 3. Nurmikasvien siementuotannossa esiteltiin timotein,
nurminadan, ruokonadan, englanninraiheinän, punanadan (vain Tuorla) ja puna-apilan siementuotantoa
(Kuvat 1-4). Dronella saatiin kuvatuksi havainnollista materiaalia kokeiden toteutuksesta (Kuvat 2 ja 3).
Siementuotannossa oli lantaa/kierrätysravinteita hyödyntävä ja väkilannoitteilla tehty käsittely. Ylistarossa
kierrätyslannoitteena käytettiin sian lietelantaa ja Tuorlassa koulutilan oman biokaasulaitoksen kuivajae ja
rejektivesi. Heinäntuotannossa kasvina oli timotei, joka lannoitettiin orgaanisilla lannoitteilla tai pelkästään
väkilannoitteilla. Heinäsato korjattiin kaksi kertaa kasvukaudessa.
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Kuva 1. Lentokoneesta otettu kuva perustamisvaiheen kasvustoista Tuorlassa 5.7.2015. Taustalla näkyy merenlahtea. Kuva: Eero Mäkeläinen.

Kuva 3. Dronella otettua korjuun jälkeistä kuvaa
8.8.2017 Tuorlasta. Kuva: Timo Teinilä.

Kuva 2. Kuminalla suojaviljan käyttö näkyy selkeänä vaikutuksena kasvustojen kukintaan 6.7.2016 otetussa drone-kuvassa.
Kuva: Timo Teinilä.

Kuva 4. Kokeet valmiina esittelykierrokselle Ylistaron
Peltopäivässä 2016. Ylistaron asemalla viljelijät tutustuivat merkattuihin kokeisiin ja koeruutuihin myös omatoimisesti kokeita kiertämällä. Kuva: Markku Niskanen.

Esittelykasvustoista saatiin paljon käyttökelpoista tulos- ja esittelymateriaalia. Livian maatalousopetuksen
lehtorin Timo Teinilän ottamat drone-kuvat sekä drone-videot tuottivat mielenkiintoista ja havainnollista
materiaalia hyödynnettäväksi.
Kaikilta osin esittelykasvustot eivät onnistuneet suunnitellusti. Tuorlassa vuonna 2016 ja 2017 monivuotisten kasvustojen verranteeksi perustetut kevätviljat taimettuivat ja kasvoivat niin heikosti, että niistä saadut tulokset eivät olleet vertailukelpoisia esittelykasvustoihin verrattuna. Ylistarossa perustettuun koekenttään kasvoi kolmantena vuonna paljon timoteikasvustoa. Timotein runsastuminen oli yllättävää, koska
edellisestä siementuotantokasvustosta oli jo useita vuosia. Ilmeisesti maanmuokkauksessa oli noussut
siemenpankista pintaan itämiskykyistä timoteita, joka runsastui toisena satovuonna kasvustoja haittaavaksi. Kasvukauden viileys ja kasvustojen valmistumisen myöhäisyys haittasi vuonna 2017 Ylistaron kokeista saatavia tuloksia. Sinänsä oli hyvä, että viileänä ja myöhäisenäkin satovuonna 2017 Tuorlassa
pystyttiin mm. puna-apilan siemenviljelykasvustot korjaamaan ja saamaan kohtuullinen sato.
Kuminan viljelyssä tutkittiin sekä orgaanisten lannoitteiden että väkilannoitteiden vaikutusta satoon. Kasvustot perustettiin suojaviljan kanssa tai ilman suojaviljaa. Nykykäytännön mukaan suojaviljaa ei kylvetä.
Kuminan kylvösiemenmääriä oli kaksi: 7 kg/ha ja 15 kg/ha. Molemmilla esittelypaikoilla verranteena viljeltiin kevätviljaa.
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Esittelyjakson päättyessä eli syksyllä 2017 tutkittiin tuotantotavan vaikutusta maan liukoisiin ravinteisiin.
Maanäytteet otettiin kuminan viljelyä, heinän tuotantoa, ja puna-apilan sekä timotein ja nurminadan siementuotanto esittelevistä lohkoista.

3.2.

TP3 Esittelytilaisuudet nurmisiementuotannon, heinän- ja kuminanviljelyn
edistämiseksi ja tiedottaminen viljelyn ympäristövaikutuksista

Kasvustoja esiteltiin ammattikunnalle pellonpiennarpäivissä. Hanketta esiteltiin myös näyttelyissä ja tilaisuuksissa. Lisäksi pidettiin hankkeen omat seminaarit, joissa kuultiin esitelmät tuloksista. Lehtiartikkeleita
kirjoitettiin hankkeen tavoitteista ja tuloksista. Hankkeessa tuotettiin kuva- ja videomateriaalia etenkin
kasvukaudella 2017.

3.3.

TP4 Hakupalvelu nurmikasvien siemenviljelytekniikkaan ja ohjeistukseen
liittyvään tietoon.

Hankkeelle perustettiin verkkosivu MTT:n verkkosivurakennetta ja MTT:n palvelinta hyödyntäen. Lisäksi
hankkeelle tuli Luonnonvarakeskuksen projektien esittelyn mukainen suppea hankesivu. Yhteistyössä
ostopalvelutoimittajan kanssa kehitettiin nurmisiemenjulkaisujen hakupalvelu helpottamaan nurmisiemenviljelyyn liittyvän tiedon löytämistä.

3.4.

TP5 Koordinointi ja raportointi

Hankkeen koordinoinnista ja raportoinnista vastasi erikoistutkija Oiva Niemeläinen Lukesta. Ympäristöministeriö ulkoisti hankkeen valvonnan Pöyry Finland Oy:lle. Hanketoimija raportoi suoraan valvojalle, joka
välitti raportoinnin ympäristöministeriölle. Hankkeelle ei perustettu omaa ohjausryhmää vaan noin neljännesvuosittain pidettiin seurantakokoukset hankkeen etenemisestä hankeryhmän ja Pöyryn Finland Oy:n
nimeämien valvojien kanssa.

4.

Hankkeen tulokset

Tässä kuvataan eri työpakettien keskeisimmät tulokset. Yksityiskohtaisemmin hankkeen kenttäkokeiden
toteutus, saadut tulokset ja johtopäätelmät esitetään vuonna 2018 julkaistavassa raportissa (Liite 3).
Demonstraatiokokeista saadut tulokset tukivat niitä tavoitteita, joihin hankkeella pyrittiin. Lannan käyttöä
olisi mahdollista lisätä kuminan ja nurmikasvien siementuotannossa sekä myyntiheinän tuotannossa.
Orgaanisilla lannoitteilla saatiin väkilannoitteita vastaavia satotuloksia niin kuminalla, heinällä kuin siemennurmellakin. Kumina- ja nurmikasvikasvustojen syksyn kasvipeitteisyydestä saatiin viestintämateriaalia.

4.1.

Kuminan ja nurmikasvien siemenviljelyn ja heinäntuotannon esittelykasvustoista saadut tulokset

4.1.1.

Kuminan esittelykokeiden keskeisimmät tulokset

Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, miten orgaaniset lannoitusvalmisteet soveltuvat kuminan viljelyyn.
Uutta tutkimuksessa oli se, että nyt orgaanista lannoitetta levitettiin myös satovuosina. Samansisältöiset
kokeet tehtiin Ylistarossa ja Tuorlassa. Kuminalle annettiin kokeessa mineraalilannoitusta ja orgaanisessa
muodossa olevaa lannoitusta sekä keväällä että korjuun jälkeen elokuussa. Tavoitteena oli levittää samansuuruiset typpimäärät peltoon lannoitustavasta riippumatta. Muiden, ravinteiden määrissä vaihtelu
sallittiin.
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Kylvövuoden keväällä peltoon laitettiin typpeä 60 kg N/ha ja satovuosina 80 kg N/ha. Korjuun jälkeen
peltoon levitettiin lannoitteita, jotka vastasivat noin 30 kg N/ha. Orgaanisena lannoitteena käytettiin kylvövuoden keväällä biokaasulaitoksen kuivajaetta ja satovuosina rejektivettä (Tuorla) ja sianlietettä (Ylistaro). Lisäksi selvitettiin kuminan siemenmäärän (7 kg/ha tai 15 kg/ha) vaikutusta satoon.
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Kuva 5. Kahden vuoden yhteenlasketut kuminasadot (kg/ha, 11 %:n kosteudessa) Ylistaron (YLI) ja Tuorlan (TUO)
koepaikoilta, kun lannoituksena on käytetty mineraali (NPK)- ja orgaanista (ORGAANINEN) lannoitusta. Kumina on
perustettu ilman suojaviljaa kahdella eri kylvösiemenmäärällä (7 kg/ha tai 15 kg/ha).

Sadot vaihtelivat huomattavasti koepaikasta riippuen (Kuva 5). Lannoitustavalla oli selvästi vähemmän
vaikutusta. Orgaaninen lannoitus Tuorlassa tuotti parhaat sadot sekä 7 kg/ha että 15 kg/ha kylvösiemenmäärällä. Ero orgaanisella lannoitteella lannoitettujen koejäsenten hyväksi verrattuna mineraalilannoituksen vastaaviin koejäseniin oli 340 kg/ha (siemenmäärä 7 kg/ha) ja 60 kg/ha (siemenmäärä 15 kg/ha).
Ylistarossa sadot olivat selvästi pienemmät, ja eroa eri lannoitustapojen välillä oli vähän. Orgaaninen
lannoitus tuotti 7 kg/ha siemenmäärällä 100 kg/ha enemmän satoa kuin mineraalilannoitus. Mineraalilannoitus tuotti 15 kg/ha siemenmäärällä vajaat 300 kg/ha enemmän kuin orgaaninen lannoitus. Tutkimus
osoitti sen, että orgaaninen lannoitus soveltuu kuminalle hyvin, ja sillä voidaan tuottaa mineraalilannoituksella saatujen satojen tasoisia satomääriä. Tulosten mukaan orgaanisten lannoitevalmisteiden ravinnemäärien vaihtelut eivät haitanneet kaksivuotisen kuminan kasvua.
Toisena tavoitteena oli selvittää, miten voitaisiin kehittää vaihtoehtoja kuminan rikkakasvien torjuntaan.
Tähän asti torjunta on ollut pääasiassa kemiallista. Samaan kenttäkokeeseen kylvettiin kumina ilman
suojakasvia ja suojakasvin kanssa. Suojakasvina oli ohra. Suojaviljan oletettiin kasvattavan kuminaa nopeammin maata peittävän kasvuston ja siten vähentävän rikkakasvien taimettumista.
Ohran annettiin kasvaa elokuun alkuun saakka, jolloin ne niitettiin, ja tuoresato korjattiin pellolta pois.
Varhaisella niitolla haluttiin varmistaa, että kumina saa riittävästi valoa ja ravinteita syksyn kasvua varten.
Normaaleina vuosina kuminan voimakkain kasvu on vasta loppusyksyllä. Kahden satovuoden yhteenlasketut sadot vaihtelivat koepaikkojen välillä. Tässä tarkastelussa sekä Ylistaron että Tuorlan koepaikoissa
saatiin suojaviljaan perustetun kuminan parhaat sadot orgaanista lannoitusta käyttäen (Kuva 6). Tuorlan
kokeessa satoerot olivat suuret, sillä ohran seassa kumina ei kasvanut kunnolla vaan ensimmäinen sato
jäi hyvin pieneksi. Syynä tähän oli todennäköisesti kuminan liian tiheä kasvusto.
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Kuva 6. Kahden vuoden yhteenlasketut kuminasadot (kg/ha, 11 %:n kosteudessa) Ylistaron (YLI) ja Tuorlan (TUO)
koepaikoilta, kun lannoituksena on käytetty mineraali (NPK)- ja orgaanista (ORGAANINEN) lannoitusta. Kumina
kylvettiin kahdella eri kylvösiemenmäärällä (7 kg/ha tai 15 kg/ha) ja suojakasvina oli ohra.

Kuminan kylväminen suojakasvin kanssa samalla, kun kasvustoa lannoitettiin orgaanisella valmisteella,
nosti esille aivan uudenlaisen löydöksen. Orgaaninen lannoitevalmiste kasvatti ohraa riittävästi rikkakasvien taimettumisen hillinnän kannalta, muttei kuitenkaan heikentänyt kilpailullaan liiaksi kuminan sadonmuodostusta. Menetelmä ei toiminut mineraalilannoituksen kanssa, jossa ohra rehevöityi liikaa ja heikensi silloin kuminan kasvua. Menetelmän taloudellista kannattavuutta tullaan vielä selvittämään vuonna
2018 ilmestyvässä tutkimusraportissa. Joka tapauksessa tulokset ovat merkittävä askel kuminan kemikaalittomaan rikkakasvien hallintaan. Sillä tulee olemaan merkitystä luomutuotannon lisäksi myös tavanomaisessa kuminantuotannossa.

4.1.2.

Nurmikasvien siementuotannon ja heinänviljelyn kokeiden keskeisimmät
tulokset

Tuorlan siementuotantokokeessa englanninraiheinän suuret sadot ensimmäisenä nurmivuonna vahvistavat pohjaa englanninraiheinän siementuotannon lisäämiselle. Englanninraiheinä sopisi hyvin yksivuotiseksi siementuotantokasviksi. Lisäksi nurminadan ja ruokonadan suuret siemensadot toisena satovuonna
kannustavat viljelyyn. Punanadan siementuotantoa ei Suomessa ole. Ensimmäinen vuosi oli siemensadoton kuten Tuorlassa vuonna 2016, mutta tässä kokeessa saatiin poikkeuksellisen suuret sadot vuonna
2017 (Kuva 7).
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Kuva 7. Tuorlan siementuotantokokeen satotulokset (kg/ha) vuosina 2016 ja 2017. ERH = englanninraiheinä.
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Ylistarossa oli vaikeuksia hyvin viileän satokauden vuoksi vuonna 2017. Timoteista saavutettiin vuonna
2017 normaali sato ja nurminadasta vuonna 2016 normaali sato (Kuva 8). Muutoin siemensadon määrä
jäi pieneksi. Vuonna 2017 heikkoon siemensatoon vaikutti kenttäkokeeseen maan siemenpankista perustunut timoteikasvusto, joka valtasi alaa toisena nurmivuonna muilta nurmikasveilta. Orgaanisella lannoitteella ei ollut selkeää vaikutusta Ylistarolla. Tuorlassa orgaaninen lannoitus antoi vuonna 2016 hieman
väkilannoitusta suurempia satoja, mutta vuonna 2017 tilanne oli päinvastoin.

Sianliete

2017

Kuva 8. Siemensadot Ylistaron siementuotantokokeessa vuosina 2016 ja 2017. ERH = englanninraiheinä.
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Kuva 9. Puna-apilalajikkeiden siemensadot (kg/ha) Tuorlassa vuosina 2016 ja 2017 ja Ylistarossa vuonna 2016.
Kasvustot lannoitettiin väkilannoitteella tai orgaanisella lannoitteella.

Puna-apilan siementuotantokokeista saatiin Tuorlassa erinomaisen suuret sadot vuonna 2016 (Kuva 9).
Varte-lajike osoittautui selvästi muita lajikkeita aikaisemmaksi niin kukinnassa kuin sadon valmistumisessa. Aikaisuus vähentää merkittävästi sadonkorjuun riskejä, joka on merkittävin riskitekijä puna-apilan
siementuotannossa. Hankkeen tulosten pohjalta on syntymässä eri toimijoiden kesken innostus kehittää
puna-apilan siementuotantoa. Yhteistyössä olisivat viljelijöiden ja siemenkaupan lisäksi mehiläisten hoitajat ja maatalousalan tarvikekauppa. Puna-apilan ohella englanninraiheinästä sekä ruoko- ja nurminadasta
saatiin Tuorlassa kannustavia tuloksia.
Heinä kasvaa Suomessa hyvin. Timoteista saatiinkin heinäntuotannon esittelykasvuostoista suuret, 9 000
-11 000 kg/ha, kahden niiton hehtaarisadot kasvukaudessa (Kuva 10).
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Kuva 10. Ensimmäisen ja toisen niiton kuiva-ainesadot heinäntuotannossa Tuorlassa ja Ylistarossa vuosina 2016 ja
2017.
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Heinäntuotannon demon yksi merkittävä tulos liittyy heinäkasvuston biomassan määrään satovuoden
syksyllä. Kahteen kertaan korjatut heinäkasvustot ovat satovuoden syksyllä hyvin pellon peittäviä, mutta
niissä ei ole paljoa biomassaa. Nämä ravinteet olisivat alttiina syksyn ja talven aikaiselle ravinteiden
huuhtoutumiselle, kun kasvustot jäätyvät ja sulavat (Kuvat 11 ja 12). Tämä on erityisen tärkeää juuri heinäkasvustojen kohdalla, koska niitä voidaan pitää tuotannossa 3-4 vuotta.

Kuiva-ainesato (kg/ha)

Kuva 11 a, b, c. Nurmisiemen-, heinä-, apila- ja kuminakasvustot Tuorlassa 26.9.2016.
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Kuva 12. Heinä- ja siemennurmien odelmasato (kg kuiva-ainetta/ha) ensimmäisen ja toisen satovuoden myöhäissyksyllä Tuorlassa.

Talviaikainen kasvipeitteisyyden edistäminen Saaristomeren valuma-alueen viljelyssä on hankkeen keskeinen tavoite. Siemenviljely- ja heinäntuotantokasvustojen määritykset myöhään syksyllä juuri ennen
talven tuloa osoittivat, että heinäkasvustot soveltuvat tarkoitukseen hyvin. Ne suojasivat maata sateiden
ja lumen sulamisvesien eroosiota vastaan, mutta jäätymiselle ja sulamiselle, ja siitä aiheutuvalle ravinteiden huuhtoutumiselle altista kasvimassaa on vähän (Kuva 12).

4.1.3.

Nurmikasvien siemenviljelyn ja heinäntuotannon kannattavuustarkastelu

Nurmikasvien siementuotannon ja kuivaheinäntuotannon kannattavuutta suhteessa muihin viljelykasveihin tarkasteltiin ProAgrian Tuottopehtorin tuotannon kannattavuustarkasteluohjelmiston avulla. Tarkastelussa satotietoina käytettiin Luonnonvarakeskuksen satotilastojen vuosien 2010–2016 keskisatoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella. Taulukossa 1 esitetään eri viljelykasvien viljelyalat Kaakkois-
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Suomen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueilla
keskimäärin vuosina 2010–2016. Taulukossa 2 esitetään eräiden kasvien keskisadot satotilastojen perusteella laskettuna vuosina 2010–2016. Taloustarkastelun satotiedoksi valittiin Varsinais-Suomen ELYkeskuksen sadot, koska alueen viljelypinta-alat ovat suuria, kaikista tarkasteltavista kasveista on satotieto
käytettävissä, ja alue on Saaristomeren kuormituksen kannalta keskeinen.
Taulukko 1. Eri viljelykasvien korjuualat (1000 ha) eräiden ELY-keskusten alueilla keskimäärin vuosina 2010–2016.
Lähde: Luken tilastot.
ELY-alue
KevätReMalKaura Rypsi SyysRuis
KuTimoKuivavehnä
huohra lasohra
ja
vehnä
mina*
tein
heinä
rapsi
siemen
Kaakkois20,5
20,7
6,5
27,9
6,5
1,8
1,6
0,5
0,2
8,4
Suomi
Uusimaa
52,3
15,2
19,3
23,1
11,8
4,7
4,4
1,4
0,5
7,3
VarsinaisSuomi
Satakunta

70,5

50,3

35,5

38,4

19,9

15,4

5,9

1,7

1,4

7,2

18,1

30,5

7,4

37,0

5,0

1,9

2,0

0,5

0,2

4,7

Häme

25,2

27,0

25,0

37,8

10,9

4,4

3,6

1,6

1,3

7,3

Pirkanmaa
Yhteensä

14,9
201,4

26,3
169,9

4,8
98,4

40,6
204,8

7,2
61,3

2,6
30,8

2,0
19,4

0,9
6,6

0,7
4,2

11,3
46,1

*Taulukossa esitetään kasvien korjuualat. Kuminasta ei perustamisvuonna saada satoa. Kuminan viljelyala on noin
kolmasosan suurempi kuin kuminan korjuuala.
Taulukko 2. Eri viljelykasvien keskimääräiset hehtaarisadot (kg/ha) eri ELY-alueilla keskimäärin vuosina 2010–2016.
Jos satohavaintoja ei ole ollut riittävästi, niin se on merkitty pisteellä.
ELY-alue
KevätReMalKaura Rypsi SyysRuis
KuTimoKuivavehnä
huohra lasohra
ja
vehnä
mina*
tein
heinä
rapsi
siemen
Kaakkois4018
3502
4070
3703
1532
3982
2832
.
.
4090
Suomi
Uusimaa
4142
3857
4158
3905
1675
4593
3357
.
.
4122
VarsinaisSuomi
Satakunta

4645

4493

4443

4512

1677

5040

3895

730

578

4763

4978

4513

4913

4288

1753

5220

3535

.

.

4807

Häme

4337

4117

4297

4318

1797

4787

3932

835

540

4662

Pirkanmaa

4420

4058

4038

3690

1540

4613

2998

700

477

4107

Viljelykasvia valitessaan viljelijä tarkastelee vaihtoehtoisten viljelykasvien viljelyn kannattavuutta keskenään. Kevätvehnä, kaura, ja rehu- ja mallasohra ovat keskeisimmät viljelykasvit Etelä-Suomessa (kts.
Taulukko 1). Tuottopehtorin kannattavuustarkastelu tehtiin kevätvehnälle, rehuohralle, rypsille, syysvehnälle, timotein siementuotannolle sekä kuivaheinän tuotannolla käyttämällä Varsinais-Suomen vuosien
2010–2016 keskisatoja. Taulukossa 3 esitetään Tuottopehtorin laskelmilla esitetyt katetuottotarkastelun
tulokset. Ne on laskettu tukialueen A tukien mukaisesti. Laskelmat ovat raportin liitteenä 2. Taulukossa 3
esitetään laskelmassa käytetty hehtaarisato sekä tuotteen kilohinta. Katetuotto A kuvaa sadon myyntiarvosta ja viljelyn tuista muuttuvien kustannusten jälkeen saatavaa katetuottoa euroina hehtaaria kohti.
Katetuotto B ottaa huomioon myös työkustannuksen, ja katetuotto C ottaa huomioon tuotantoon liittyvät
kone-, rakennus- ja yleiskustannukset. Katetuotto C on kasvintuotannon katetuottotarkasteluissa usein
negatiivinen. Silloin tuotannosta saatavat myyntitulot ja tuet eivät kata 15,80 euron tuntihinnalla laskelmissa hinnoiteltua työpanosta, ja viiden prosentin korolla arvotettua tuotantoon sidotun pääoman tuottovaatimusta. Tarkastelu on suuntaa antava. Tuottopehtorin mallilaskelman pohjana on kuivaheinän tuotanto karjatilalla rehuksi ja odelmasadon korjuu säilörehuksi. Myyntiheinän osalta työpanos myyntiheinän
markkinoinnissa ja rahdissa tulisi kuulua kustannuksiin samoin kuin rahti, mutta niitä ei tässä laskelmassa
otettu huomioon. Katetuottotarkastelu taulukossa 3 osoittaa timotein siementuotannon ja kuivaheinätuo-

14

tannon olevan suhteellisesti paremmin kannattavia kuin rehuohran, kevätvehnän, rypsin ja syysvehnän
viljely.
Taulukko 3. Eri viljelykasvien viljelyn kannattavuustarkastelu Tuottopehtorin katetuotto-mallilaskelmien avulla laskettuna (laskelmat ovat liitteenä). Satotasona on käytetty Varsinais-Suomen ELY-alueen vuosien 2010–2016 keskisatoja.
Rehuohra
Kevätvehnä
Rypsi
Syysvehnä
Timotei
Kuivaheinä*
Sato (kg/ha)
4500
4640
1670
5000
570
4760
Hinta (€ /kg)
0,13
0,16/0,14
0,35
0,16/0,14
1,40
0,20
Tuotot (tukineen)
1070
1214
1134
1275
1283
1477
Muuttuvat kulut
470
534
453
670
433
454
Katetuotto A €/ha
600
680
681
605
850
1023
Työkustannus (a
190
190
190
190
237
269
15,80 e/h)
Katetuotto B €/ha
410
490
491
415
613
754
Kone-, rakennus- ja
699
688
705
709
678
798
yleiskust.
Katetuotto C €/ha
-289
-198
-214
-294
-65
-44

Kannattavuustarkastelua täydennettiin englanninraiheinän, nurminadan ja puna-apilan siementuotannon
katetuottotarkastelulla sekä syysrukiin ja siemenkevätvehnän katetuottotarkastelulla. Siemenviljelyn erikoistuotantoon pystyvällä tilalla (ei hukkakauraa tai muita siementuotannon estäviä rajoitteita) siemenkevätvehnä olisi keskeinen mittari kasvivalinnoille. Tässäkin tarkastelussa nurmikasvien siemenviljelyn katetuotto osoittautui selkeästi siemenkevätvehnän katetuottoa suuremmaksi (Taulukko 4). Verrattaessa nurmikasvien siemenviljelyn ja heinäntuotannon katetuottoja muiden talvikasvipeitteisyyttä edustavien kasvien eli syysvehnän ja syysrukiin katetuottoihin, ovat heinäntuotannon ja nurmikasvien siemenviljelyn katetuotot korkeimmat (Taulukot 3 ja 4).
Taulukko 4. Englanninraiheinän, nurminadan, puna-apilan, syysrukiin ja siemenkevätvehnän viljelyn kannattavuustarkastelu Tuottopehtorin katetuotto-mallilaskelmien avulla laskettuna (laskelmat ovat liitteenä). Syysrukiin ja siemenkevätvehnän satotasona on käytetty Varsinais-Suomen ELY-alueen vuosien 2010–2016 syysrukiin ja kevätvehnän
keskisatoja, ja nurmikasveista hyvissä oloissa saavutettavissa olevia siemensatoja.
Eng.raiheinä
Nurminata
Puna-apila
Syysruis
Siemenkevätvehnä
Sato (kg/ha)
700
500
250
4000
4640
Hinta (€ /kg)
2,0
2,0
3,80
0,16/0,12
0,18/0,14
Tuotot (tukineen)
1871
1475
1435
1150
1283
Muuttuvat kulut
537
468
425
588
595
Katetuotto A €/ha
1334
1007
1010
563
688
Työkustannus (a
300
269
300
205
237
15,80 e/h)
Katetuotto B €/ha
1034
738
710
358
451
Kone-, rakennus- ja
686
678
770
756
688
yleiskust.
Katetuotto C €/ha
348
60
-60
-398
-237

Kuminan viljelyn kannattavuustarkastelu poikkeaa tässä nyt tarkasteltujen kasvien kannattavuustarkastelusta, koska kuminalla perustamisvuosi on tavallisesti sadoton, ja sato saadaan toisena ja kolmantena
vuonna. Timo Karhula (2014) ja Sari Peltonen (2014) tarkastelivat kuminan viljelyn kannattavuutta. Kuminan viljelyssä on pienemmät muuttuvat kustannukset kuin viljojen viljelyssä. Kumina viljelyn kannattavuus
on suuremmin tuista riippuvainen kuin viljojen viljelyn kannattavuus. Kuminan viljely oli tarkasteluissa
kannattavampaa kuin vertailukasvien, rehuohra ja kevätrypsi, kannattavuus. Silloin (2010–2013) kannattavuusrajan saavuttaminen edellytti noin 750 kg/ha keskisatoa käytetyillä hinnoilla ja oletuksilla (Karhula
2014). Kuminaa viljellään pääasiassa viljatiloilla, joten kiinteissä kustannuksissa ei ole merkittävää eroa
viljanviljelyssä ja kuminan viljelyssä. Kuminan suhteellisen kannattavuuden viljoihin nähden ratkaisee
viljan hinta (Peltonen 2014).
Kannattavuustarkastelun perusteella nurmikasvien siementuotannon ja heinäntuotannon kannattavuus on
syysviljojen ja kevätviljojen ja rypsin viljelyn kannattavuutta parempi.
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4.2.

Esittelytilaisuudet nurmisiementuotannon, heinän- ja kuminanviljelyn
edistämiseksi, sekä tiedottaminen viljelyn ympäristövaikutuksista

Tuorlassa yhteistoiminta Ammattiopiston Livian kanssa osallistui 36 opiskelijaa hankkeen aikana. He
hoitivat esittelykasvustoja ja ottivat niistä näytteitä kokeiden eri vaiheissa (Kuva 13). Kasvustojen esittelytilaisuuksia oli Tuorlassa vuosina 29.6.2016 paikalliselle viljelijöille (osallistujia noin 25) ja 21.6.2017 virolaisille nurmisiementuottajille (osallistujia noin 30). Ylistaron peltopäivillä 28.7.2016. Tuorlan avointen
ovien päivänä toukokuussa 2016 ja 2017 kasvustot ja posteri hankkeesta olivat niin ikään esillä. Tuorlan
avointen ovien tapahtumaan osallistui molempina vuosina runsaat 2000 osallistujaa. Osallistujat olivat
pääasiassa lapsiperheitä.
Pellonpiennarpäivien järjestäminen kasvukaudella todettiin tässä hankkeessa kuitenkin haasteelliseksi,
sillä eri kasvien mielenkiintoiset vaiheet ovat eri ajankohtina. Viljelyn esittelytilaisuuksia koekentillä kylläkin pidettiin vuosina 2016 ja 2017. Kasvustojen videointi viljelytoimenpiteitä tehtäessä havaittiin hyödylliseksi. Videoinnissa oli eduksi, että useita kasvustoja oli samanaikaisesti esillä lähekkäin. Videomateriaalin työstäminen neuvonta- ja opetuskäyttöön on parhaillaan käynnissä.
Hanketta esiteltiin alan näyttelytapahtumissa Luken ständillä pääasiassa viljelijäväelle (Kuva 14).
Hanke-esittely oli Västankvarnin Peltopäivillä Inkoossa 9.7.2015 ja 6.7.2017 sekä Okra Maatalousnäyttelyssä Oripäässä 6-9.7.2016. Ylistarossa esiteltiin näytekenttää Pohjanmaan peltopäivillä v. 2016. Farmarinäyttelyssä oltiin esillä Seinäjoella 16-17.6.2017. Esitelmiä oli siemenkaupan ja kuminan sopimustuottajien tilaisuuksissa. Hanketta esiteltiin videkonferenssi esityksenä Etelä-Pohjanmaan Kylvösiemenyhdistyksen vuosikokouksessa 6.4.2016 (osallistujia 10). Marjo Keskitalo esitteli hankkeen alustavia tuloksia
neljässä kuminan sopimusviljelyttäjien (TransFarm Oy ja Caraway Finland Oy) viljelijätilaisuudessa keväällä 2017. Salossa kuulijoita oli n. 120, Huittisissa 80, Porissa 30, ja Lapualla noin 100 kuulijaa. Kuminan sopimustuotannon viljelijätilaisuudet tavoittavat hyvin alan tuottajat ja muut toimijat. Hankkeen esittelyn aiheena oli mm. kuminan luomutuotannon mahdollisuudet. Marjo Keskitalo piti kuminan luomutuotannon mahdollisuuksista myös esitelmän Luomututkimusseminaarissa Mikkelissä 8-9.6.2016.
Nurmikasvien siementuotannossa kaupallisia toimijoita on useita, ja tuottajat ovat eripuolella Suomea.
Kylvösiemenlehti on keskeinen väline heidän tavoittamisekseen. Hankkeesta oli Kylvösiemenlehden toimittajan Tuure Kivirannat kirjoittamat artikkelit tammikuussa 2016 otsikoilla
 ”Siemenviljelyä varaa lisätä”,
 ”Nurmisiementen ja kuminan viljelyssä mahdollisuuksia”,

”Nurmi- ja ruokonataa tuodaan runsaasti”.
Artikkelit oli tuotettu hankkeen Maataloustieteen Päiville 2016 tuottamien postereiden pohjalta. Lisäksi
Kylvösiemen 1_2016 lehdessä oli
 ”Nurmisiemenartikkelit viljelijöiden tietoon” Oiva Niemeläisen ja Maj-Lis Aaltosen kirjoitus esittelmässä nurmijulkaisujen hakupalvelua. Kylvösiemenlehdessä 2017_1 Oiva Niemeläisen kirjoitus
 ”Nurmisiemenen käyttö on lisääntynyt” sekä Tuorlan seminaarista kertonut
 ”Teemapäivä piensiemenistä” -artikkeli.
Kylvösiemen 2017_3 numerossa oli Oiva Niemeläisen ja Markku Niskasen kirjoitus
 ”Puna-apilan siementuotanto nousuun Varten avulla”, mikä pohjasi hankkeessa Vartesta saatuihin hyviin koetuloksiin vuonna 2016. Joulukuussa 2017 ilmestyvät Oiva Niemeläisen artikkelit
 ”Katseet englanninraiheinään ja ulkomaille” sekä
 ”Nurmikasvien siemenviljelyn sijoittuminen Biomassa-atlaksen avulla”.

Hanke järjesti kolme seminaaria ja yhden workshopin hankkeen eri toimijoiden kanssa. Hanke piti puolenpäivän seminaarit Tuorlassa 16.2.2017 ja Seinäjoella 6.4.2017. Näissä kerrottiin tuloksista ja laajemminkin aihepiiristä. Tuorlan seminaarissa oli 20 ja Seinäjoen seminaarissa 30 kuulijaa. Loppuseminaarissa Tuorlassa 21.11.2017 oli 30 osallistujaa. Seminaarit onnistuivat hyvin. Tilaisuuksissa oli paikalla siementuotannon ja kuminanviljelyn eri toimijoita (viljelijöitä, pakkaajia, sopimusviljelyttäjiä, neuvojia, laatu-

16

heinäntuottajia). Keskustelu kävi vilkkaasti, ja kokemuksia vaihdettiin puolin ja toisin. Yhteisen käsityksen
muodostuminen markkinatilanteesta on kaikkien osapuolten etu.
Kevään seminaareissa esillä olivat mm. nurmisiementuotannon markkinatilanne, menossa olevat kokeet,
nurmikasvien siementuotannon julkaisujen hakupalvelu, sekä uusi kuivuriratkaisu piensiementen kuivaukseen. Aluskasvisäädökset ovat selvästi lisänneet nurmikasvien siemenen käyttöä. Myös nurmisiemenen tuotantoalat ovat kasvaneet. Tulevina vuosina kotimaista siementä saataneen timoteista riittävästi
kotimaan markkinoille. Puna-apilan siemenviljelykokeista Tuorlassa saadut hyvät tulokset olivat rohkaisevia, ja tilaisuuksissa innostettiin viljelijöitä ja kauppaa lisäämään erityisesti puna-apilan siementuotantoa.
Itse esitysten lisäksi seminaarit tarjosivat alan toimijoille hyvän mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja
verkottua. Hankkeen loppuseminaarissa kiteytyi voimakas yhteinen halu kohottaa puna-apilan siementuotannon kotimaisuusastetta ja selvittää englanninraiheinän vientituotantoa. Loppuseminaarissa havaittiin
myös, että englanninraiheinä ja muut kotimaiset nurmikasvit sopivat hyvin aluskasvikäyttöön ja siten siemenmarkkinat lisääntyisivät myös sitä kautta. Hankkeen tuloksista kerrottiin kuminan sopimusviljelyttäjien
tilaisuuksissa monipuolisesti. Kuminan luomusiementuotannon kehittämiselle on tarvetta. Markkinoilla on
kysyntää luomukuminasta. Heinän, nurmisiementuotannon ja kuminan viljelyn käsittely samoissa seminaareissa oli se etu, että kuminantuotannossa vientimarkkinat ovat jo tutut ja tuotannon mahdollistaja.
Heinän- ja nurmisiemenentuotannossa vienti ulkomaille edustaa uutta suurta mahdollisuutta, ja kuminan
menestyksekäs vienti ulkomaille vahvistaa uskoa vientitoiminnan onnistumiseen myös muilla kasvilajeilla.

Kuva 13. Livian opiskelijat osallistuivat Tuorlan koekentillä mm. näytteiden ottamiseen. Toiminta oli hyödyllistä
niin oppimisen kuin tutkimuksen kannalta. Kuva: Marjo
Keskitalo.

4.3.

Kuva 14. Oiva Niemeläinen kertomassa kasvipeitteisyyden merkityksestä ravinnekuormituksen vähentäjänä
OKRA Maatalousnäyttelyssä vuonna 2016. Kuva: Katariina Manni.

Hankkeessa kehitetty ”Nurmisiemenjulkaisujen hakupalvelu”

Hankkeen verkkosivu (linkki: http://www.luke.fi/siepparipellossa) avattiin 29.7.2015. Hankkeessa kehitettiin nurmisiementen tuotantoon liittyvä ”Nurmisiemenjulkaisujen hakupalvelu”
http://www.nurmiyhdistys.fi/MITsny.php?aihe=nurmisiemen.(Kuva 15). Hakupalvelu on oikotie jo julkaistuun tietoon ja avuksi omatoimiseen tiedonhankintaan. Sivusto johtaa nurmisiemenviljelyn oppaisiin sekä
säännöstöjen sivuille. Julkaisujen hakulinkki tuo uusimpiakin julkaisuja sitä mukaa kuin niitä ilmestyy.
Hakupalvelussa varsin monimutkaiset eri tietopalvelujen hakukaavat on kirjoitettu sisään muotoiltuihin
hakulinkkeihin. Hakulinkkejä on mm. kasvilajeihin, viljelytekniikan eri osa-alueisiin (lannoitus, sadonkorjuu), tutkimukset jne. Palvelu on sijoitettu Suomen Nurmiyhdistyksen verkkosivulle www.nurmiyhdistys.fi.
Vuoden 2017 aikana Suomen Nurmiyhdistyksen sivujen selailumäärä on ollut parhaimmillaan lähes 400
viikoittain. Hakupalvelusta tiedotettiin seminaareissa ja tapahtumissa viljelijöille ja neuvojille. Lisäksi palvelusta informoitiin maatalousoppilaitosten kasvinviljelyn opettajia ja heidän kauttaan opiskelijoita. Sivusto ja siten hakupalvelu kuuluvat Suomen Nurmiyhdistys ry:lle. Hankkeessa tuotettiin materiaalia oman
verkkosivun ohella tämän hakupalvelun sivuille. Suomen Nurmiyhdistys ry:n ylläpitää verkkosivua ja palveluja hankkeen päättymisen jälkeen. Palvelussa tietolähteet haetaan päivittyvistä tietopankeista, jolloin
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palvelun päivittämistarve on vähäinen. Tietosisältönä ovat mm. artikkelit, ohjeistukset, tilastot, säännökset, tutkimus- ja kehityshankkeet Suomessa ja ulkomailla, linkitykset muille hyödyllisille sivuille.

Kuva 15. Kuvakaappaus palvelusta Suomen nurmiyhdistyksen sivulta.

4.4.

Yhteistyö toteuttajatahojen kesken

Yhteistyö Ammattiopisto Livian ja Luken välillä sujui työn ohessa juohevasti. Hankeyhteistyön kehittyminen Luken ja monipuolista toimintaa harjoittavan Livian välillä on yksi merkittävä tulos tässä hankkeessa,
Yhteistyö oli hyödyllistä sekä Livian opetustoiminnalle että Luken tutkimustoiminnalle. Samalla hanke
tavoitti kohdealueen viljelijöitä ja tulevia viljelijöitä opiskelijoina. Livian opetustoimintaa ei osattu ottaa
riittävästi. Toteutus sujui silti hyvin, vaikka hankkeen työaika Liviassa kohdentui miltei pelkästään opetustyöhön.
Yhteistyö Ammattiopisto Livian ja Luken välillä sujui työn ohessa juohevasti. Hankeyhteistyön kehittyminen Luken ja monipuolista toimintaa harjoittavan Livian välillä on yksi merkittävä tulos tässä hankkeessa.
Yhteistyö oli hyödyllistä sekä Livian opetustoiminnalle että Luken tutkimustoiminnalle. Samalla hanke
tavoitti kohdealueen viljelijöitä ja tulevia viljelijöitä opiskelijoina. Livian opetustoiminnan vuosittaista rytmitystä ei osattu ottaa hanketta suunniteltaessa riittävästi huomioon. Opetusta ei ole kovinkaan paljon kesä, heinä- ja elokuun aikana, ja opiskelijat ja opettajat ovat silloin poissa Liviasta. Opiskelijat ovat niin nuo-
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ria, että heidän palkaaminen hankkeen harjoittelijoiksi ei tullut kysymykseen. Aikuisopiskelijat olivat kiinni
päätoimisssaan. Toteutus sujui silti hyvin, mutta Jokioisista jouduttiin tekemään ennakoitua enemmän
kenttäkokeiden havainnointia ja näytteiden ottoa. Muita hankkeita Livian ja Luken välillä on jo toteutumassa. Livian maatalousopetuksen lehtori Timo Teinilä työskentelee vuonna 2018 pääosin hankkeissa.

5.

Hankkeen vaikuttavuus /vaikutukset

5.1.

Hankkeen antamat lähtökohdat pitkäaikaiselle vaikuttavuudelle

Hankkeen seminaareissa, joita järjestettiin kolme, onnistuttiin saamaan koolle siementuottajien, kuminan
viljelijöiden ja heinäntuottajien edustajia sekä alan toimijoita. Kaikissa kolmessa tuotantosuunnassa on
valmiutta ja halukkuutta kehittää ja laajentaa viljelyä. Kuminan osalta etenkin luomutuotanto toisi laajentamisen mahdollisuuksia. Apilan, natojen sekä englanninraiheinän siementuotannolle on tarvetta, jotta
tuontia voitaisiin korvata tuontia kotimaisella tuotannolla. Myös myyntiheinän (hevosheinän) on markkinanoita uusille tuottajille. Kuminasadosta viedään jo nykyisin valtaosa maailmalle. Loppuseminaarissa
21.11.2017 syntyi varsin vahva käsitys pyrkiä vientituotantoon myös englanninraiheinän siemenen, että
kuivaheinän osalta. Englanninraiheinän Euroopan nurmiviljelyn valtakasvi, ja markkinat ovat valtavat timoteihin verrattuna.
Tehtyjen kannattavuustarkastelujen perusteella edistettävä tuotanto on viljelijöille kannattavaa suhteessa
viljanviljelyyn ja helposti sovellettavissa ja monistettavissa. Kynnys siemennurmien ja kuminan viljelyn
aloittamiseen kasvinviljelytilalla ei ole kovin suuri. Heinän tuotannossa on keskeistä sopia ostaja tuotettavalle rehulle sekä löytää korjuu-urakoitsija. Lannan käyttöä lisätään todennäköisimmin luomutuotannossa.
Etenkin kuminan ja myös nurmikasvien siementuotannossa on tarvetta siementuotannon lisäämiseen.
Luomutuotannossa orgaanisen lannoitteen käyttö on luontevaa. Konventionaalisessa tuotannossa väkilannoitteiden etu on helppokäyttöisyys. Orgaanisten lannoitteiden ravinnepitoisuutta olisi saatava suuremmaksi., Hehtaaria kohti levitettävät lannoitemäärät olisivat pienempiä ja levittäminen edullisempaa.
Tällä hetkellä orgaanisten lannoitteiden käytöllä ei saada suurta kustannusetua, koska levityskustannukset ovat merkittävät.
Hankkeen keskeisenä ympäristötavoitteena oli vähentää ravinnehuuhtoumia vesistöihin lisäämällä talviaikaista kasvipeitteisyyttä. Kuminan viljelyssä pinta-alan lisäämismahdollisuuden luo luomukuminan viljelyvarmuuden kehittäminen. Nykyisin luomukuminan viljelyä on vain yksi prosentti kuminanviljelystä (suullinen tiedonanto Jyrki Leppälä 11.12.2017). Leppälän mukaan mahdollisuuksia olisi runsaan viidensadan
hehtaarin luomukumina-alaan ilman, että lisäyksestä tulisi markkinahäiriötä. Nurmikasvien siementuotantoalaa voitaisiin kasvattaa runsaalla kahdella tuhannella hehtaarilla kotimaan markkinoille (Taulukko 5).
Lisätarve olisi suurin puna-apilasta, timoteista ja nurmi- ja ruokonadasta sekä alsikeapilasta. Englanninraiheinä kotimainen markkina on varsin pieni, mutta siinä olisi vientituotannon onnistumisen kautta hyvin
merkittävään siementuotantoalan lisäämiseen. Nykyisen koko nurmisiementuotantoalan kaksinkertaistamiselle - noin 10000 hehtaarille – ja laajemmallekin alalle olisi Euroopassa jo valmiit englanninraiheinän
siemenmarkkinat olemassa, jos siementä pystyttäisiin tuottamaan markkinoille kannattavasti. Tämän
hankkeen tulokset antavat hyvän perusteen selvittää käytännön mahdollisuudet vientituotannon toteuttamiseen. Hankkeen loppuseminaarissa pohdittiin kuivaheinän vientituotannon mahdollisuutta mm. Pietarin
alueelle Venäjällä, Keski-Eurooppaan sekä Gulf-alueelle. Jos heinän vientituotanto olisi kannattavaa, niin
tuotantoala voisi olla useita kymmeniä tuhansia hehtaareja suurempi kuin nykyisin.
Taulukko 5. Nurmikasvien keskimääräiset tuontimäärät (kg) siementuotantokausina 2010/2011–2016/2017, tuontia
korvaavan kotimaisen tuotannon hehtaarisato-olettama sekä tuontia korvaavan alan tarve (ha)

Timotei
Tuonti (kg)
Sato-olettama (kg/ha)
Tuonnin korvaava ala
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277500
600
460

Nurminata
158100
450
350

Ruokonata
111300
400
280

Englanninraiheinä
107300
800
130

Punaapila
178400
200
890

Alsikeapila
58200
200
290

Peltojen rakenne ja kasvukunto paranevat, ja vaikutusala on siten laajempi kuin nurmikasvien siemenviljelyn, myyntiheinän ja kuminan viljelyn pinta-alat yhteensä.
Innovaatio oli oivaltaa kierrätysravinteiden käytön, monivuotisten satoa tuottavien viljelykasvien, ravinteiden huuhtoutumisen ehkäiseminen ja pellon kasvukyvyn edistämisen positiivinen yhteisvaikutus. Sekä
kumina että aikaisin korjattavat siemennurmet ja kuivaheinä mahdollistavat nimittäin syysviljojen perustamisen myös myöhäisinä satovuosina. Siten aitoa talvikasvipeitteisyyttä on mahdollisuus lisätä näiden
kasvien viljelyllä myös epäsuorasti.
Noin yksi kolmasosa kuminan, siemennurmien ja heinän tuotantoalasta uusitaan vuosittain ja tällä alalle
voitaisiin kylvää syysviljoja. Kuminan ja nurmikasvien siemenviljelyssä se merkitsee noin 10 000 hehtaaria. Heinäntuotannosta on vaikeampi arvioida myyntiheinän tuotannon osuutta koko heinäalasta. Vuonna
2016 heinäntuotantoalaa oli koko Suomessa yhteensä 94 200 ha. Tarkastelimme Uudenmaan, VarsinaisSuomen, Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Ahvenanmaan
ELY-keskuksissa vuoden 2016 viljelytietojen perusteella syysviljojen, kuminan, heinän ja siemennurmien
tuotantoaloja. Syysviljoja oli yhteensä 44 700 ha ja kuminaa, siemennurmea ja heinää yhteensä 66 100
ha. Siitä heinää oli 44 100 ha, kuminaa 14 000 ha ja siemennurmia 8 000 ha. Jos vuosittain uudistetaan
yksi kolmasosa niiden alasta, niin vuosittain syysviljalle perustettavaa alaa syntyy noin 22 000 ha. Se on
tärkeä tekijä mahdollistamaan syysviljojen perustamista etenkin myöhäisinä satovuosina. Vuonna 2017
syysviljojen perustamisalan ilman näitä esikasveja oletetaan olevan hyvin pienen. Edellä mainittujen,
Saaristomeren kuormituksen kannalta keskeisten, ELY-keskusten alueella on noin 66 000 ha kuminan,
nurmikasvien siemenviljelyn ja heinäntuotannon alaa, joka mahdollistaa lisäksi syysviljojen kylvämisen
noin 22 000 hehtaarin alalle. Kun otetaan huomioon lisäksi 2000 hehtaaria uutta siementuotantoalaa
tuontia korvaavaan käyttöön ja 500 hehtaaria uutta luomukuminan viljelyalaa voidaan arvioida näiden
kasvien mahdollistavan noin 90 000 hehtaarin viljelyn talvikasvipeitteisenä kuormituksen kannalta tärkeällä alueella. Talvikasvipeitteisyyden suurin merkitys vesistöjen kuormituksen kannalta on eroosioalttiuden
pienentäminen. Turtola ym. (2007) tutkimuksen mukaan nurmen sänki vähensi maan eroosiota 48 %
kynnettyyn maahan verrattuna (407–1700 kg/ha). Käyttämällä kynnetylle maalle 1000 kg/ha keskimääräistä eroosiota, ja talvipeitteisen kasvuston noin 50 prosentin vähennysvaikutusta eroosion määrään,
saadaan 90 000 hehtaarin alalta eroosion vuosittaiseksi vähenemäksi 45 000 tonnia maata.
Vuorenmaan ym. (2002) tarkastelussa maatalousmaalta kokonaisfosforin tappioiden arvioitiin olevan
keskimäärin 1,1 kg P/ha, ja 15 kg kokonaistyppeä/ha. Talvikasvipeitteisyyden lisääntymisen vaikutus
ravinteiden huuhtoutumiseen on moniulotteisempi kuin vaikutus eroosioon. Kasvillisuus vähentää erodoituneen maa-aineksen mukana poistuvia ravinteita, mutta pintavaluma voi lisääntyä ja maan pintakerroksen liukoiset fosforihuuhtoumat lisääntyä (Uusitalo ym. 2007). Toistuva jäätyminen ja sulaminen keväällä
rikkovat kasvisoluja ja aiheuttavat fosforin vapautumista kasviaineksesta (Uusi-Kämppä ym. 2012). Sen
vuoksi kasvustot niitetään niin, että maan päällä on talven aikana vain vähän kasvustoa. Heinäntuotanto
osoittautui tässä mielessä erinomaiseksi.

5.2.

Hankkeen tavoitteiden ja suunniteltujen tulosten toteutuminen

Hankkeen välittömät tavoitteet olivat:
1) Lisätä nurmikasvien siementuotantoalaa Saaristomeren valuma-alueella.
2) Lisätä lannan käyttöä siemennurmien, myyntiheinän ja kuminan viljelyä harjoittavilla tiloilla.
3) Motivoida viljelijöitä sijoittamaan kuminan ja nurmien tuotanto lohkoille joilla niiden vaikutus valumariskien pienentämiseen on suurin.
4) Motivoida viljelijöitä hyödyntämään monivuotisten kasvien vaikutusta viljelykierrossa.
5) Tavoitteiden saavuttamista seurataan viljelytilastojen avulla. Viljelijöiden motivointiin ja viljelytapoihin liittyviä muutoksia selvitetään viljelijöille hankkeen lopulla tehtävän tiedustelun avulla.

20

Viestiä nurmisiementuotannon lisäämistarpeesta kotimaan markkinoille saatiin hyvin vietyä viljelijöille, ja
osoitettiin myös mahdollisuudet huomattavan vientituotannon kehittämiseen (1).
Kuminalla hanke loi hyvää pohjaa luomutuotannon kehittämiseen (2). Luomukuminalla on kysyntää ja sen
tuotannon kehittäminen luo mahdollisuuden kuminan tuotantoalan lisäämiseen. Se lisäisi orgaanisten
kierrätyslannoitteiden käyttöä (2).
Biomassa-atlaksen avulla konkretisoitiin jokien valuma-alueiden viljelyn rakennetta, ja viestittiin tarpeesta
lisät talvikasvipeitteistä viljelyä ja sijoittaa viljely eroosion kannalta riskialtteimmille lohkoille (3).
Puna-apilan siementuotannon lisäämiseen syntyi voimakas yhteinen tahtotila. Puna-apilan siementuotannon lisäämisen lisää biologista typen sidontaa sekä tuotantovuosina että jälkivaikutuksena seuraavalle
kasville (4). Aikaisin korjattavat nurmiheinät (nadat, englanninraiheinä sekä kumina) mahdollistavat syysviljojen perustamisen myöhäisinäkin syksyinä, ja auttavat siten myös epäsuoraan talvikasvipeitteisyyttä
lisäävästi (4).
Kaikki esitetyt tuotantomuodot estävät eroosiota pelloilta Saaristomeren vesistöalueelle, koska pellot ovat
talvella kasvillisuuden peitossa.
Hankkeen vaikutukset vaativat aikaa näkyäkseen tilastoissa, eikä tilastoseurantaa ja kyselyä viljelytapojen muutoksista vielä toteutettu (5). Sopiva ajankohta tarkasteluun on noin viiden vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä.
Jatkohankkeet mm. englanninraiheinän siemenen vientituotannon ja puna-apilan siementuotannon kehittämiseksi toisivat lisähyötyä. Myös heinäntuotannossa olisi tarkasteltava vientituotannon mahdollisuutta
esim. heinäpelletteinä. Kuminan luomutuotannon lisääminen mahdollistaisi viljelyalan kasvattamisen.
Kasvustot ovat Saaristomeren kannalta hyvin suotuisia, mutta alojen merkittävä lisääminen edellyttää
vientimarkkinoiden avaamista muillekin kasveille kuin kuminalle. Vientiin pohjaavan kuminan mukana olo
samassa kokonaisuudessa oli erittäin hyödyllinen konkretisoimaan vientituotannon mahdollisuutta.

5.3.

Muut vaikutukset

Epäsuora vaikutus syyskylvöisten kasvien viljelyn lisäämiseen nurmikasvien ja kuminan jälkeen kun aikaisin korjattavien kasvien jälkeen on mahdollisuus syysviljojen kylvämiseen. Kasvinsuojeluaineiden käyttöä voidaan vähentää, sillä kuminalla rikkakasveja on vähemmän perustamisvuonna, kun käytetään suojakasvia. Luomutuotannon mahdollistaminen vähentää edelleen kasvinsuojeluaineiden käyttöä.
Hankeen toimenpiteiden vaikutuksesta peltoon sitoutuu hiiltä ja kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Pitkäikäiset nurmet, syväjuuriset kasvit, kuten kumina, sekä ympärivuotinen kasvipeitteisyys sitovat ilmakehään vapautunutta hiiltä. Myös lannan ja muiden orgaanisten lannoitteiden käyttö lisää maaperän hiilivarantoa. Nurmisiementuotannosta saadaan sivuvirtana siemenolkea ja odelmaa, joita voidaan käyttää
biokaasulaitoksen syötteinä. Korvaamalla biokaasulla fossiilista polttoainetta sadon kuivauksessa tai traktoreiden käyttövoimana alennettaisiin fossiilisista polttoainelähteistä aiheutuvaa kasvihuonepäästöä. Palkokasvien viljely vähentää typpiriippuvuutta ja typpilannoituksen kasvihuonekaasuvaikutuksia sekä niiden
tuotantovuosina että jälkivaikutuksena seuraavalle tuotantokasville alentamalla sen typpilannoitustarvetta.

6.

Viestinnän toteutuminen ja tulokset

6.1.

Ydinviestit

Viestinnän tavoitteena oli tavoittaa viljelijät joilla on mahdollisuuksia aloittaa tai lisätä nurmikasvien siemenviljelyä, heinän myyntiviljelyä tai kuminan viljelyä. Huomio kiinnitettiin myös viljelylohkojen sijoittamisella viljelykiertoon ympäristövaikutusten kannalta optimaalisesti. Kuminan ja nurmien viljelyssä tavoitel-
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tiin lannan maksimaalista hyödyntämistä kasvustojen eri vaiheessa. Oli paljon helpompi tavoittaa jo tuotantoa harjoittavat viljelijät kuin uudet tuotantoa aloittavat tuottajat.
Ydinviestit olivat:
- Monivuotisia ja satoa tuottavia viljelykasveja viljelemällä voidaan edistää kierrätyslannoitteiden
käyttöä, vähentää ravinnehuuhtoumia sekä parantaa pellon kasvukykyä.
- Viljelykierron monipuolistaminen parantaa samalla myös viljanviljelyn edellytyksiä.
- Nurmikasvien siemenviljelyä tarvitaan lisää. Se on hyvin ympäristöystävällistä tuotantoa.
- Kuminan viljelyä voidaan kohdentaa ravinnehuuhtoumien kannalta entistä paremmin ongelmapelloille, sillä se lisää talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja sitoo ravinteita.
Nyt hankkeen päätyttyä tulokset ovat käytettävissä ja ne mahdollistavat yksityiskohtaisempaa viestintää.
Viestintä jatkuukin aktiivisen saatujen tulosten ja jatkotarkastelujen pohjalta ainakin vuonna 2018 monin
eri tavoin alan toimijoiden tilaisuuksissa, artikkeleina ammattilehdissä ja esitelminä seminaareissa. Mm.
Biomassa-atlaksen tuottamaa mahdollisuutta kuvata eri jokien valuma-alueiden viljelyä tullaan aktiivisesti
käyttämään viestinnässä, ja samalla sitomaan hankkeen tuloksia talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä sanomaan (Kuvat 16 ja 17 ja Taulukko 6).

Kuva 16. Biomassa-atlas antaa oivan mahdollisuuden
tarkastella mm. eri jokien vesistöalueiden viljelyn rakennetta.

Kuva 17. Saaristomeren ja Ahvenanmaan vesistöalueen viljelyssä talviaikaista kasvipeitteisyyttä oli noin 35
prosentilla peltoalasta vuonna 2015 Biomassa-atlaksen
tiedosta laskettuna.

Taulukko 6. Eräiden vesistöjen valuma-alueiden maatalousmaan ala (ha) sekä kevätviljojen viljelyn ja talviaikaisen
kasvipeitteisyyden osuus maatalousmaasta sekä kuminan, kuivaheinän ja nurmisiementen tuotantoalat (ha) Biomassa-atlaksen avulla laskettuna. Luvut kuvaavat vuoden 2015 tilannetta.
Paimionjoki
Aurajoki
Saaristomeri
Karvianjoki
Kyrönjoki
Lapuanjoki
& Ahvenanmaa
Maatalousmaata (ha)
43061
29346
55476
14794
113757
81570
Kevätviljaa (%)
59,8
60,5
49,0
49,9
61,8
53,9
Talvikasvipeitteistä*(%)
27,1
30,2
34,6
39,9
27,9
34,7
Kuminaa (ha)
671
184
460
198
974
1394
Kuivaheinää (ha)
894
510
1426
1726
1948
1668
Nurmisiementä (ha)
436
217
156
23
187
208
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6.2.

Viestinnän pääasiallinen sisältö, määrä, laatu ja kohderyhmät

Viestintäkalenteri on liitteenä 1. Siinä esitetään viestintätapahtumat hankkeen ajalta.
Pääkohderyhmänä olivat alalla jo toimivat viljelijät sekä uudet näiden kasvien viljelyn aloittamista harkitsevat viljelijät.
-

-

6.3.

Hanke oli esillä Västankvarnin Peltopäivillä Inkoossa Luken ständillä vuosina 2015 ja 2017.
Vuonna 2016 hanke oli esillä OKRA Maatalousnäyttelyssä Oripäässä sekä vuonna 2017 Farmarimaatalousnäyttelyssä Seinäjoelle.
Maataloustieteen Päivillä vuonna 2016 oli kaksi posteriesitystä hankkeesta.
Postereista tehtiin artikkelit Kylvösiemenlehteen, joka leviää hyvin siemenviljelijöiden piiriin.
Oiva Niemeläinen piti hankkeesta ja nurmikasvien siementuotannon julkaisujen hakupalvelusta
esitelmän Etelä-Pohjanmaan nurmisiemenyhdistyksen vuosikokouksessa 6.4.2016.
Tuorlan avointen ovien päivinä 21.5.2016 ja 20.5.2017 esiteltiin kasvustoja. Avointen päivien esittelyt olivat satsaus tulevaisuuden viljelijöihin ja info suurelle yleisölle.
Varsinais-Suomen MTK:n Pellonpiennarpäivässä Tuorlassa 29.6.2016 Kirsi Raiskio ja Marjo
Keskitalo esittelivät Tuorlan kokeita. Ylistaron Peltopäivässä kokeet esiteltiin vuonna 2016.
Tuorlan opiskelijat ja aikuisopiskelijat (yhteensä 36) osallistuivat Tuorlan demokentän hoitotoimiin
kokeiden eri vaiheissa.
Luomutuotantoseminaarissa Mikkelissä 29.5.2016 Marjo Keskitalo esitteli kuminan luomutuotantomahdollisuuksia. Seminaariin osallistui noin 35 asiantuntijaa.
Hankkeen omat seminaarit pidettiin 26.2.2017 Tuorlassa ja 6.4.2017 Seinäjoelle sekä loppuseminaari Tuorlassa 21.11.2017. Kaikkiin seminaareihin osallistui noin 30 osallistujaa. Seminaarien
kohderyhmänä olivat alan toimijat, ja esitysten sisältönä hankkeen kokeista saadut tulokset. Niitä
täydennettiin alan toimijoiden esityksillä ajankohtaisista kysymyksistä mm. markkina- ja tuotantotilanteesta.

Arvio viestinnän onnistumisesta, viestintäsuunnitelman toteutumisesta

Esittelykasvustojen hyödyntämisessä pellonpiennarpäivissä epäonnistuttiin. Viljelijöiden tavoittaminen
kiireisenä kesäaikana oli vaikeaa, ja näillä erikoisaloilla suuremman viljelijämäärän tavoittaminen osoittautui mahdottomaksi. Toisaalta vaikeudet pellonpiennarpäivien järjestämisessä kannustivat videopohjaisen
neuvontamateriaalin tuotantoon, johon esittelykasvustot antoivat erinomaisen mahdollisuuden. Riittävän
työpanoksen ja riittävän asiantuntemuksen varaaminen tähän tarkoitukseen olisi ollut tarpeellista. Nyt tätä
aineistoa tehdään hankkeen päätyttyä. Kuminan tuottajat tavoitettiin hyvin liikkeiden viljelijätilaisuuksissa.
Hankkeessa olisi ollut tarpeellista varata hankkeen tiedottamiseen keskittynyt henkilö. Kuukauden työpanoksella vuotta kohti olisi pystytty tavoittamaan paremmin uusia ryhmiä. Kenttätoimien toteuttaminen ja
viestintämateriaalin tuottaminen ja levittäminen samanaikaisesti ei täysin onnistunut. Tosin merkittävä osa
tiedottamisesta on ajankohtaista vasta nyt, kun on saatu riittävästi tuloksia toteutetuista kokeista. Käytännössä 2,5 vuoden hankesykli oli tässä hankkeessa haastava. Ensimmäiset satotulokset saatiin vasta
toisena hankevuonna, ja hanke raportoidaan ennen jo vuodenvaihdetta. Paras valmius tuloksista tiedottamiseen on keväällä 2018. Tiedottamista tullaankin merkittävästi jatkamaan vuoden 2018 aikana. Myös
uusien toimijoiden yhdessä suunnittelemien hankkeiden kokoaminen tämän hankkeen tulosten pohjalta
tulee olemaan aktiivista vuoden 2018 aikana.

7.

Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen

Hankkeessa saatu kuva-, dronekuva- ja videomateriaali muodostavat hyvin konkreettista ja informatiivista
materiaalia talviajan kasvipeitteisyydestä. Materiaalia tullaan hyödyntämään esitelmämateriaalina neu-
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vontatilaisuuksissa ja koulutuksessa. Saatujen tulosten ja kuvien avulla on helppo kuvata mitä käytännössä pelloilla tapahtui.
Englanninraiheinän siementuotanto sopisi erittäin hyvin mm. vesistöjen valuma-alueiden rantalohkojen
viljelyyn Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Perustamisvuonna englanninraiheinä – kuten myös muut
nurmisiemenet – toimivat kerääjäkasvien tyyppisinä typen ja fosforin sitojina syksyllä. Ne suojaavat kasvipeitteisinä peltoja syksyn ja talven sateissa peltomaan eroosiota vastaan. Ja siemenviljelijä taatusti
haluaa syksyksi hyvin orastuneen ja vahvan nurmikasvuston, joka myös toimisi erinomaisesti kerääjäkasvitehtävässä. Seuraavana vuonna hyväkuntoinen kasvusto tuottaa siemensadon. Kerääjäkasvituki nurmisiementuotannossa perustamisvuodelle olisi perusteltu.
Säännöstöä olisi syytä muuttaa siten, että nurmikasvien siementuotantokasvustot ovat oikeutettuja kerääjäkasvitukeen perustamisvuonna, vaikka niistä otettaisiin siemensato seuraavina vuosina. Se olisi ympäristön etu, joka tukisi siementuotantoa ja myös siemenen ostajaa. Kerääjäkasvituki (100 €/ha) lisäisi tuotannon kiinnostavuutta. Se kehittäisi myös vientituotantoa. Ympäristöperusteilla maksettu perustamisvuoden kerääjäkasvituki olisi valtiontaloudelle edullista, jos tuki mahdollistaisi englanninraiheinän vientituotantoa. Tulevaisuusvisiossa tukea maksettaisiin 10 000 hehtaarille (á 100 €/ha) jolloin kustannus olisi
1 milj. € vuodessa. Vientituloja saataisiin 10 000 hehtaarin alalta runsaat 10 milj. € vuodessa, mikäli keskisato olisi 700 kg/ha ja kilohinta1,5 €/kg.. Arvioidulla 700 kilon hehtaarisadolla englanninraiheinän siementuotanto olisi varsin kilpailukykyinen tuotantomuoto Suomessa.
Yhteistyö Livian ammattiopiston kanssa osoittautui monella tavalla hyödylliseksi niin kummallekin osapuolella kuin yleensä aihepiirin edistämisessä. Oppilaille tutkimushankkeessa mukana oleminen avarsi opintoja ja opetti havainnoimaan viljelyohjeistusten takana olevia tutkimusmenetelmiä. Hankkeesta saatua
materiaalia käytettiin opetuksessa. ja ohjeita kirjoittaneiden tutkijoiden tapaaminen antoi tietojemme mukaan intoa teoriaopintoihin. Näytekokeista tuotettua video- ja kuvamateriaalia työstetään edelleen opiskelijoiden ja aloittavien viljelijöiden käyttöön. Tämän materiaalin tuottamiseen näytekentät olivat erinomaisen
hyvät, mutta videotuotanto pystyttiin aktivoimaan vasta viimeisenä vuonna ja materiaalin työstäminen on
kesken.
Työstettävää materiaalia on käytettävissä varsin hyvin. Tuorlassa myös jätettiin yksi kerranne eli yksi
kolmasosa kokeesta vielä kolmanneksi satovuodeksi. Kasvustoa käytetään vielä 2018 opetuksessa, ja
sieltä voidaan tuottaa lisää videomateriaalia koulutukseen. Materiaalia voidaan hyödyntää vastaavissa
oppilaitoksissa myös laajemmin. Tätä viestintää tullaan jatkamaan.

8.

Talousraportointi

Hankkeen budjetti (euroa) ja toteutuneet kustannukset ja rahoitus esitetään taulukossa 7. Hankkeen
suunniteltu kokonaisbudjetti oli 216 601,80 euroa. Ympäristöministeriön rahoitusosuus siitä oli 162 266,80
euroa eli 74,91 prosenttia. Luken ja Livian suunniteltu omarahoitus oli 51 335 euroa eli 23,7 prosenttia
kokonaiskustannuksista, ja muiden rahoittajien 3 000 euroa eli 1,39 prosenttia kokonaiskustannuksista.
Hankebudjettiin tehtiin muutosehdotus 29.8.2017, joka hyväksyttiin. Siinä Ympäristöministeriön rahoitusta
muutettiin siten, että 9 345 euroa Ympäristöministeriön Livian palkka- ja palkansivukulujen korvaamiseen
varatuista varoista siirrettiin käytettäväksi pääasiassa Luken palkka- ja palkansivukulujen korvaamiseen.
Livian henkilökunnan sekä opiskelijoiden käyttäminen kenttäkokeiden havainnoinnissa ja hoitamisessa
kesäkausina ei onnistunut siinä mitassa kuin oli ennakoitu. Livian opiskelijat olivat liian nuoria, että he
olisivat voineet toimia työsopimussuhteessa hankkeen harjoittelijoina kesäaikana. Opettajien lomat ajoittuvat myös kesäaikaan, jolloin työnohjaus olisi ollut puutteellista. Tämän vuoksi Jokioisista tehtiin ennakoitua enemmän kenttätöitä, josta aiheutui lisäkustannuksia. Lisäksi Luken Liviaa suuremman yleiskustannusprosentin vuoksi hankkeen kokonaiskustannukset kohosivat kahdeksan prosenttia suunniteltua
budjettia suuremmaksi ollen 233 879,28 euroa. Hanketoteuttajien omarahoitusosuus nousi 29,34 prosenttiin, ja Ympäristöministeriön rahoitus pysyi alkuperäisen budjetin mukaisena, jolloin sen rahoitusosuus
pieneni 69,38 prosenttiin. Muiden rahoittajien osuus oli 1,28 prosenttia. Hankkeen muina rahoittajina oli-
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vat Etelä-Pohjanmaan siemenviljelijäin yhdistys ry. sekä TransFarm Oy. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstö palkkakulut + henkilösivukulut (122 207,40 e) ja yleiskustannukset (99 235,15 e).
Taulukko 7. Hankkeen kustannus- ja rahoitussuunnitelma (eur), sekä toteutuneet kustannukset ja niiden jakautuminen kustannuslajeittain sekä rahoitus.

Henkilöstök.
Luke
Henkilöstök.
Livia
Ulkop.
palvelut
Matkakulut
Koulutus
Materiaalit
Yleiskulut
Julkaisukulut
Muut kulut
Yhteensä

Kustannusarvio

YM

94972,80

Luke
Livia

Muut

Toteutuneet
kustannukset

YM

Luke
Livia

94972,80

114275,82

111640,52

2635,30

16848

16848

7951,58

7951,58

7000

4000

3000

4522,42

1522,42

3000
5000
1500
85781
1500
1000
216601,80

3000
5000
1500
34446
1500
1000
162266,80

3000

2460,50
3935,06
1518,75
99235,15
0
0
233879,28

2460,50
3953,06
1518,75
33257,97
0
0
162266,80

51335

51335

Muut

3000

65977,18

68612,48

3000

Hanke oli kolmivuotinen, ja siinä toteutettiin kaksi huomattavan suurta kolmevuotista kenttäkoetta kahdella koepaikalla, sekä edistettiin nurmikasvien ja kuminan viljelyä tiedottamalla ja julkaisujen hakupalvelua
kehittämällä. Toiminta oli kustannustehokasta.

9.

Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten

Hankkeessa edistetyt tuotannot ovat ympäristön kannalta positiivisia ja osoittautuivat myös kannattavuudessa kilpailukykyisiksi viljanviljelylle. Tuotannon lisäys on mahdollista kotimarkkinoillekin, mutta huomattavaan lisäykseen tarvitaan vientimarkkinoiden avaaminen niin nurmisiemenille kuin kuivaheinä. Oli oikein
hyvä, että hankkeessa oli mukana kuminan tuotanto, jonka sadosta valtaosa viedään ulkomaille. Se oli
hyvä esimerkki muille vientituotantoon pyrkiville aloille.
Jatkohanke, jossa avataan kanavia nurmisiementen ja heinän vientituotannolle tulisi rakentaa.
Myyntiheinäntuotannon markkinoiden laajentaminen esim. Pietarin alueelle tulisi selvittää. Englanninraiheinän siemenen vientituotanto on suuri mahdollisuus, jota ei Suomessa ole vielä perusteellisesti testattu kaupallisella tasolla. Englanninraiheinän avulla olisi mahdollisuus lisätä merkittävästi talvikasvipeitteisyyttä Saaristomeren valuma-alueella sekä suoraan englanninraiheinän siemenviljelyssä että epäsuorasti mahdollistamalla syysviljan perustamisen satovuosina aikaisen siemensadon korjuun vuoksi.
Puna- ja alsikeapilan siementuotannon lisäys noin 1000 hehtaarilla kotimaan siemenmarkkinoita varten
olisi mahdollista. Siemenviljelyn kehittäminen vaatii monipuolista eri osapuolien yhteistä toimintaa. Hanke
kehitti tähän nyt hyvän tahtotilan, ja maatiloilla tehtäviin perustuva apilan siementuotannon kehittämishankkeelle olisi nyt otollinen aika. Uusia kotimaisia lajikkeitakin on tulossa viljelyyn.
Etenkin nurmisiemenosuudessa useita viljelykasveja sisältävä esittely pellonpiennarpäivissä osoittautui
ongelmalliseksi. Esittelyn kannalta kiinnostavat kasvuvaiheet eivät satu samaan aikaan, ja myös kasvurytmi voi vaihdella vuoden mukaan lähes kuukauden. Videomateriaalin tuottaminen kriittisistä vaiheista on
toimivampi tapa. Videoita esitellään verkkosivuilla ja talvella pidettävissä tilaisuuksissa. Videoita tuotettiin
vuonna 2017, ja siihen esittelykasvustot sopivat hyvin

25

10.

Johtopäätökset / Yhteenveto hankkeesta ja päätuloksista

Hankkeessa perustettiin siemennurmien, heinätuotannon ja kuminanviljelyn esittelykentät Kaarinan Tuorlassa ja Ylistarossa. Koejärjestelyjen ansioista esittelykentistä saatiin myös tutkimustuloksia. Koekentiltä
saatuja tuloksia, kokemuksia ja kuvamateriaalia hyödynnettiin viestintätilaisuuksissa ja neuvontamateriaalin tuotannossa.
Heinän tuotanto on ympäristövaikutusten kannalta erinomainen. Kasvipeitteisyyttä on riittävästi syksyllä ja
talvella, mutta ei liikaa, jolloin kasvustoon sitoutuneet ravinteet olisivat huuhtoutuneet talven ja syksyn
aikana.
Kuminan luomutuotantoon on Suomessa mahdollisuuksia. Viljelyssä voidaan hyödyntää kierrätyslannoitteita. Kasvusto kannattaa perustaa suojaviljaan rikkakasvien hillitsemiseksi.
Nurmikasvien (puna-apila ja nadat) siementuotantoa olisi mahdollista lisätä kotimaan markkinoita varten.
Kuminan, heinän ja natojen siementuotanto mahdollistaa syyskylvöisten kasvien viljelyä. Syyskylvöt onnistuvat myös myöhäisinä kasvukausina sillä siemenheinien sato korjataan aikaisin. Kasvustot lisäävät
siten talviaikaista kasvipeitteisyyttä myös epäsuorasti syysviljojen kautta.
Videotuotanto esittelykasvustoista on yksi sopiva tapa viestintämateriaalin tuottamiseen. Dronekuvaukset tuottivat mielenkiintoista ja hyödyllistä dokumentointia kasvustoista ja työvaiheista.
Taloustarkastelussa todettiin nurmisiemenviljelyn ja heinäntuotannon kannattavuus kilpailukykyiseksi
viljanviljelyn kanssa. Kuminan osalta sama on todettu hiljattain tehdyssä toisessa tarkastelussa. Viljan
hinta ja nurmikasveista ja kuminasta saatava hehtaarisadon määrä ovat kannattavuuteen keskeisesti
vaikuttavia tekijöitä.
Vientiä varten suositellaan erityisesti englanninraiheinän siemenentuotannon kehittämistä. Englanninraiheinän siemenmarkkinat ovat laajat ja onnistuessaan siementuotanto voisi mahdollistaa usean tuhannen – jopa usean kymmenen tuhannen hehtaarin käytön englanninraiheinän siementuotantoon. Luonteva
tuotannon sijoittumisalue olisi Etelä-Suomi ja erityisesti Saaristomeren valuma-alue viettävine peltoineen.
Positiiviset ympäristövaikutukset olisivat huomattavan suuret.

26

Kirjallisuus:
Karhula, T. 2014. Kumina – kilpailukykyinen kasvi pohjoisissa olosuhteissa. Kumina tuotantokasvina.
MTT Raportti 136. Toimittanut M. Keskitalo, ss. 67-69.
Peltonen, S. 2014. Kuminan tuotannon kannattavuus. Kumina tuotantokasvina. MTT Raportti 136. Toimittanut M. Keskitalo, ss. 70-72.
Turtola, E., Alakukku, L., Uusitalo, R. and Kaseva, A. 2007. Surface runoff, subsurface drainflow and soil
erosion as affected by tillage in a clayey Finnish soil. Agricultural and Food Science 16: 332-351.
Uusi-Kämppä, J., Yli-Heikkilä, K., Kaseva, J. ja Niemeläinen, O. 2012. Nurmen niittoajankohta vaikuttaa
vesistöjen fosforikuormitukseen. Maaseudun Tiede 69 3 (22.10.2012): 17.
Uusitalo, R., Turtola, E, and Lemola. R. 2007. Phosphorous losses from a subdrained clayey soil as affected by cultivation practices. Agricultural and Food Science 16: 352-365
Vuorenmaa, J., Rekolainen, S,, Lepistö, A., Kenttämies, K. and Kauppila, P. 2002. Losses of nitrogen and
phosphorous from agricultural and forest areas in Finland during the 1980s and 1990s. Environmental
Monitoring and Assessment 76: 213-248.

27

Liitteet.

28

1. Viestintäkalenteri
2. Katetuottolaskelmat tarkastelluista kasveista
3. Niemeläinen, O., Keskitalo, M., Niskanen, M., Raiskio, K. ja Teinilä, T. Kuminan, heinän
ja nurmikasvien siementuotannolla kasvipeitteisyyttä ranta-lohkoille. Raportti ”Sieppari pellossa” -hankkeen kenttäkokeista. Luonnonvarakeskuksen raportti x/2018. (Julkaistaan v.
2018).

Liite 1
Sieppari pellossa –hankkeen viestintäkalenteri. Päivitetty 20.12.2017.
Mitä
Verkkosivut

Milloin ja
missä
1.8.2015
alkaen
koko hankeajan

Kohderyhmä
Hankkeen sidosryhmät ja kaikki asiasta
kiinnostuneet

Västankvarnin Peltopäivä
Sidosryhmäpäivä
Tuorlassa

9.7.2015
Viljelijät
Inkoossa
29.10.2015 Sidosryhmät, viljelijät, opiskelijat, hankeryhmä

Maataloustieteen
Päivät

12-13.1.
2016 HY
Viikki

Tutkijayhteisö ja
neuvojat, viljelijät

Lyhyt esite hankkeesta

helmimaaliskuu

”Massatapahtumien”
osanottajat

Etelä-Pohjanmaan
Kylvösiemenyhd.
Kokous

6.4. 2016

Siementuottajat Etelä-Pohjanmaalla

Nurmisiementietopalvelun työpaja

helmimaaliskuu
2016
11.3.2016

(Ei tehty. Arvioitiin, että
ei olisi tarkoituksenmukainen. Sen
sijaan tehtiin A3 -juliste
hankkeesta)

Lehtijuttu nurmisiemenpalvelusta
Avoimet ovet Tuorlassa

21.5.2016

Pellonpiennarpäivä
Tuorlassa

29.6.2016

Luomututkimusseminaari Mikkelissä

8-9.6.2016
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Keinot ja kanavat

Kuka vastaa
Verkkosivut ja sinne Oiva Niemekehitettävä palvelu
läinen yhdessä hankeryhmän
kanssa
Posteri ja keskuste- O. N. & Kirlut
si Raiskio
Esitykset hankkees- Hankeryhta, kenttäkierros,
mä: O.N.,
biokaasulaitokseen
Marjo Kestutustuminen, keskitalo, Timo
kustelut. Tuloksia
Teinilä
vuodelta 2015.
Esittely alkaneesta
O.N., M.K.,
hankkeesta ja sen
M.N.
tavoitteista (2 posteria ja jutut niistä)
Koko hankeKohdennettu viesti
ryhmä/ON
printataan tapahtumia varten itse

Esittely hankkeesta
ja v. 2015 saaduista
tuloksista (6.4.)
Oiva N.
Siementuottajat ja
Työpaja tietopalvealan toimijat
lun kehittämiseen
(4.2. ja 10.3.)
Siementuottajat
Kylvösiemenlehti
+ jutut postereista.
Tuorlasta kiinnostu- Kasvien esittely
neet sekä kuminan ja viljelystä kiinnostunurmisiemenviljelijät neille ja suurelle
yleisölle
Viljelijöille MTK:n
Nurmikasvien ja
järjestämä päivä
kuminan viljelyn
esittely viljelijöille
Tutkijoille ja sidosEsitelmä
ryhmille luomuku-

Markku Niskanen &
Oiva Niemeläinen
O.N. & M.N.

O.N. & M.N.
T.T., M.K.,
O.N.

M.K., K.R.

M.K.

Maatalousnäyttely
Okra Oripäässä

6-9.7.
2016

minan tuotannosta
Suuri yleisö ja viljelijät ylipäänsä

Ylistaron Peltopäivät

28.7.2016

Viljelijäväestö

Paikallislehtijuttu->
ProAgrian asiakaslehdet viljelijöille
Satoa ilm. 10.2.2017

syksy 2016 Paikallislehdille
Kevät ja
ProAgrian lehdet
läpi vuomenee viljelijöille
den 2017

Viljelijätapahtuma
tai viljelyn talousasioihin perehtyvä
workshop (Tuorlassa)
Kaupan viljelijätapahtumassa tulosten
esittely

syksy 2016
(tai talvi
2017)
16.2.2017

EPO:n nurmisiemenviljelijät

6.4.2017
seminaari
Seinäjoella
kevät 2017
ja loppuvuosi 2017

Oppimateriaalia

Avoimet ovet Tuorlassa

Videoklippien tuotanto

talvella
2016-2017

20.5.2017

Kasvukauden aikana
eri toimenpiteistä
Farmari
14-17.6.
2017 Seinäjoki &
Ylistaro
NJF Organic produc- 19-21.6.
tion conference
2017 Mik-
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Viljelystä kiinnostuneet uudet ja vanhat
viljelijät ja vientituotannosta kiinnostuneet
Kauppiaitten sopimusviljelijätapaamiset kevättalvella
2017

Ao. tuotannon ja
tuotantomahdollisuuksien esittely;
Kenttäkokeiden
esittely
Tuotannon ja tuotantomahdollisuuksien esittely ja viljelijätilaisuudesta kertominen
Viljelijöiden ja
kenttäkokeista saatujen kokemusten
jakaminen. Taloustarkastelu
Esitelmät (3-6 kpl)
hankkeen tuloksista
ja aiheesta kohderyhmien mukaan

Siementuottajat ja
viljelyttäjät

Esitelmä hankkeen
tuloksista

Maatalousoppilaitosten opettajat ja oppilaat

Hankeryhmä, K.R.,
M.K., O.N.
M.N.
M.K.; O.N.
Ilmoitus seminaareista
kahdessa
lehdessä
M.K. & O.N.
M.N.
Tuorlan seminaari
16.2.2017
O.N. , M.K.,
M.N.
(3 tilaisuuteen osallistuttu)
M.N.

Tiivis powerpoint
esittely kuminan ja
nurmikasvien siemenviljelyn tärkeimmistä asioista
ja myös videomateriaali
Suuri yleisö ja Tuor- Kasvien ja kulan opinnoista ja
minatuotteiden esittuotteista kiinnostu- tely
neet.
Aloittavat viljelijät
Lyhyet videoklipit
lannoituksesta, ruiskutuksista, sadonkorjuusta,

O.N., M.K.,
M.N.
Tämä loppuvuoden 2017
aikana.
Myös Timo
TeiniläTT, MK,
KR
Osallistuttu

Suuri yleisö (näyttelyssä) ja viljelijät
kenttäkohteella

O.N. 16.
ja17.6.

Tutkimusyhteisö ja
luomuasiantuntijat

Hankkeen tulosten
esittely Luken standillä ja kokeen esittely Ylistarossa
Luomuviljelyyn
liittyvien tulosten

ON, KR ym
Videoklippejä otettu

MK, ON
(ei osallistuttu)

Västankvarnin Peltopäivät 6.7.2017

Lehtijutut tukemaan
hankkeen aihepiiriä
lisätä talviaikaista
kasvipeitteisyyttä
Loppuseminaari

Verkkosivujen ja ao.
tietopalvelun päivitys
Maataloustieteen
Päivät 2018
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keli
heinäkuu
2017

Viljelijät, Sidosryhmät

Loppukesän ja syksyn aikana

Viljelijät ja suuri
yleisö

21.11.
2017;
Tuorla
elokuujoulukuu

Sidosryhmät, viljelijät

10-11.1.
2018

Tutkimusyhteisö,
viranomaiset

Viljelijät, sidosryhmät

esittely
Demokasvustojen
esittely (astiakasvustot) ja tulosten
esittely Luken ständillä
Maakunta- ja paikallislehdet; Biomassa-Atlaksesta
taustatietoa
Esitelmät hankkeen
tuloksista ja muut
esitelmät
Materiaalit kattavasti verkkosivulle –
myös videoclipit
Esitelmät & posterit
hankkeen tuloksista
ja suosituksista

O.N., (K.R.,
M.K.)

ON ym.

O.N., M.K.,
M.N., KR,
TT
ON ym.

M.K., O.N.

