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Setälä- Eerolan tila

Lihanaudantuotanto pää-
tuotantosuuntana

Monipuolinen viljelykierto mukana 
nurmea, saneeraus- ja palkokasveja

Viljan ja valkuaiskasvien tuotantoa 
lisätään tulevaisuudessa

Tavanomainen tuotantotapa

• Tavoitteena kehittää tilan 
tuotantoa uudistavan 
maatalouden menetelmillä

• Tilan omistaa Jari Eerola ja Elisa 
Uusi- Heikkilä

• Peltoa 155 ha ja metsää 350 ha
• Lihanautoja 180 kpl
• Eerolan sukutila yli 350 vuotta



Johtoajatus, arvot

Pelto

Ihmiset

Eläimet

Monipuolinen viljely, eläinyksikköä kohden noin 1,6 ha peltoa

Eläinten hyvinvointi (ruokinta, hoito ja olosuhteet) tärkeintä

Tuotantoprosessit omassa hallinnassa (oma konekalusto), ulkoistettu 
ainoastaan kuivalannan levitys ja lietelannan siirto etäsäiliöön

Taloushallinto ulkoistettu (sähköinen), johtamisen apuna käytetään 
parasta mahdollista osaamista



Miksi uudistava 
viljely ?
• Carbon Action alkoi 2019

• Altia (nyk. Anora) yhteistyö

• Tyytymättömyys nk. tavanomaiseen 
viljelyyn

• Vaihtoehtona naudanlihan 
tuotannon laajentaminen, 
ympäristölupa 450 eläimelle

• Naudanlihan tuotannon 
laajentaminen ei olisi parantanut 
kannattavuutta



Viljelykierto

• Nurmen viljely rehuksi, tai 
maanparannukseen

• Nurmet 2-4 vuotta, perustaminen
suojaviljaan tai ilman

• Nurmet mahdollisuuksien mukaan
lopetetaan kesällä. Syksyllä kylvetään
joko syysohra tai syysvehnä

• Viljojen välissä herne tai öljykasvi

• Kierron viimeisenä kasvina kevät- tai 
syysvilja



Nurmen 
viljely



Nurmen
viljelyn talous



Valkuais- ja 
typensitojakasvit
• Viljakierron välikasveja

• Herne ja härkäpapu sopivat 
nautojen valkuaisrehuksi

• Typensidonnan ansiosta ei 
tarvitse lannoitusta

• Kasvijätteen esikasviarvo typpeä 
25- 30 kg/ha

• Viljojen tautikatko



Valkuaiskasvien
viljelyn talous
• Säästö lannoituksessa 300 eur/ 

ha, 15 ha alalla 4 500 eur
• Korvaa nautojen ruokinnassa

rypsin, säästö 10 000 eur/ vuosi
• Esikasviarvon säästö

lannoituksessa 80 eur/ ha ja 
tautiaineessa 40 eur/ ha, 15 ha 
alalla 1 800 eur

• Bonuksena valkuaiskasvipalkkio
(v.2021) 115 eur/ ha, 15 ha alalla
1725 eur

• Tuotot ja säästöt yhteensä 15 ha 
alalla 18 025 eur



Kerääjäkasvit

• Italianraiheinä- valkoapilaseos, kylvö viljan kylvön yhteydessä tai 
rikkaäkeellä n 10 kg/ha

• Muokataan keväällä, ensimmäinen kerta kiekkomuokkaimella, toinen
joko läpileikkaavalla äkeellä tai kultivaattorilla

• Parantaa kantavuutta ja mahdollistaa aikaisemman muokkauksen



Kerääjäkasvin 
vaikutus talouteen

• Kerääjäkasvipalkkio 100 eur/ha -siemenkustannus 35 
eur/ha, nettotuotto 65 eur/ha 

• Ravinteiden parempi hyötykäyttö multavuuden nousun
vuoksi, lannoitustarve – 10 % 40 eur/ha

• Kerääjäkasvin tuotto 35 ha yhteensä 3657 euroa



Orgaaniset lannoitteet

• Naudan lietelanta 2200 m3/ vuosi, 
käyttömäärä 20-30 m3/ ha. 

• Lietalanta käsitellään zeoliitilla, ja levitetään
multaavalla kalustolla

• Naudan kuivalanta 300 tn/ vuosi, 
käyttömäärä 20 tn/ha, voidaan käyttää myös
pohjavesialueella

• Kuivalanta kompostoidaan sekoittaen kasa
seitsemän viikon välein



Orgaanisten lannoitteiden 
talous

• Lietalannalla korvataan keinolannoitetta 15 000 
kg

• Kuivalannalla korvataan keinolannoitetta 1 700 
kg

• Taloudellinen hyöty saadaan maanparannuksen
kautta pidemmän ajan kuluessa



Maanparannusaineet, 
kalkitus

• Maanparannusaineiden ja kalkin käyttö
perustuu maanäytteisiin ja maaperän
hoitosuunnitelmaan

• Kalkki ja tuhkalannoitteet ensisijaisesti
hivenravinnetarpeiden mukaisesti. Ph:n
nosto toissijainen tarkoitus, koska pienet
mineraalilannoitteiden käyttömäärät eivät
alenna ph:ta

• Paperiteollisuuden sivutuotekuidut hyviä
orgaanisen aineen lisäykseen



Satotaso vuonna 2022

Viljojen keskisato yli 4 tn/ha

Ohra 37 ha, keskisato 5 tn/ha

Herne 15 ha, keskisato 4,4 tn/ha

Säilörehunurmien satotaso 10 
tn/ka/ha



Yhteenveto

• Nurmen viljelyn tuotot ja säästöt 24 900 eur

• Valkuaiskasvien viljelyn tuotot ja säästöt 18 025 eur

• Kerääjäkasvien tuotot ja säästöt 3 657 eur

• Tuotot ja säästöt yhteensä 46 582 eur

• Päätuotanto naudanlihan volyymi n. 45 000 kg lihaa

• Elintarvikeviljan tuotanto 50- 100 tn/vuosi



Energiatehokkuus

• Sähkön kulutus aiemmin 80 000 
kWh/vuosi

• Led valaistus ja painovoimainen
ilmanvaihto, lisäksi
sähkönkulutuksen online seuranta, 
kulutus pieneni n. 45 000 kWh/ vuosi

• Aurinkovoimala teho 28,8 kW, 
tuotanto 25 000 kWh/vuosi

• Kulutus pienenee 30 000 kWh/vuosi, 
loppu sähkö myyntiin



Yhteistyöllä
tuloksia

Käytämme parasta mahdollista osaamista
talouden, tuotantokustannusten ja 
peltoviljelyn kehittämisessä



Kiitos mielenkiinnosta !


