
Ravinne- ja 
energiatehokas 

maatila II



Hankkeen tavoitteet
1. Verkoston toiminnan vahivistaminen ja pysyvien 
yhteistyökäytäntöjen luominen eri toimijoiden välillä sekä 
opetusmaatilojen mallitilakäytäntöjen kehittäminen.

2. Tiedon keruun kerranteet vuodelta 2017.

3. Teemoihin liittyvien tietopakettien syventäminen ja 
materiaalin käsitteleminen ja työstäminen verkossa 
julkaistavaan monimedialiseen muotoon. 

4. Yhteisen opetuskokeilun suunnittelu. 



Osallistujat (n. 55 henk)
● Mustialan opetusmaatila, Hämeen ammattikorkeakoulu 

ja Hämeen ammatti-instituutti
● Erkkilän koulutila, JEDU / Haapjärven ammattiopisto
● Tarvaalan opetusmaatila ja biotalouskampus, 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Pohjoisen 
Keski-Suomen oppimiskeskus

● Tuorlan opetus- ja tutkimusmaatila, Ammattiopisto Livia
● Västankvarns försöks- och undervisningsgård, 

Yrkeshögskolan Novia
● Koivikon opetusmaatila, Oulun ammattikorkeakoulu ja 

Oulun seudun ammattiopisto
● Peltosalmen koulutila, Savonia ammattikorkeakoulu ja 

Ylä-Savon ammattiopisto
● Ilmajoen opetusmaatila, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

ja Koulutuskeskus Sedu



http://ravinnejaenergia.fi/



Teemat 
Teemat HAI HAMI HAMK JAMK Livia Novia OAMK OSAO Savonia SEAMK

Biokaasu
x x x x x Vetäjä x

Energiatehokkuuden 

mittaaminen
x x x Vetäjä x x x x x x

Kiinteät biopolttoaineet x x Vetäjä

Kompostointi
x Vetäjä

Lantalogistiikka x Vetäjä

Omalannoitteet Vetäjä x x

Valkuaisomavaraisuus Vetäjä x

Vesiensuojelu ja 

ravinteiden hallinta x x x Vetäjä x x x x x x



Painopisteet toiminnassa syksyllä 2017
● HAI: lannoituskokeen toteuttaminen, sähkökulutuksen mittaaminen, polttoainekulutuksia, 

lohkokohtaiset satomäärät. 
● HAMK & HAMI: Mustialan opetusmaatilan peltolohkojen viljelytoimenpiteiden dokumentointi ja esille 

tuominen verkossa, lohkokohtaiset satomäärät, ruokinnan seurantatiedot
● JAMK: sähkönkulutus navetassa
● Livia: erilaisia mittauksia 

● Novia: Kerääjäkasvien viljelykoe, kompostointi, mallikosteikon suunnittelu, polttoainekulutuksia, 
sähkökulutus navetassa

● OAMK: sähkönkulutus navetassa, salaojavesien ravinnepitoisuuksia 
● OSAO: polttoainekulutuksia, salaojavesien ravinnepitoisuuksia, vesien virtaama määrä.
● Savonia: salaojavesien ravinnepitoisuuksia, sähkönkulutus navetassa, valmistella yhteinen 

verkko-kokonaisuus 
● SEAMK: sähkönkulutus navetassa, dronen infrapunakameran käyttömahdollisuudet viljelyssä
● Kaikki osallistujat: monimediaisten verkkomateriaalien tuottaminen



Erilaset mittaukset

● Esimerkki: Kuivurilohko, lohkotiedot 
● Esimerkki: Raviennetaselaskelmat 
● Esimerkki: Energiankäytön mittaaminen Seamk Ilmajoki
● Esimerkki: Opetusmaatilan sähkön kulutus 
● Esimerkki: Polttoainekulutuksien seuranta
● Esimerkki: Tarvaala Biotalouskampuksen energiasuunnitelma
● Esimerkki: Tarvaalan mallikosteikkoon liittyviä mittauksia
● Esimerkki: Salaojavesien laadun laadun seuranta

http://ravinnejaenergia.fi/peltolohkot/lohko-11-kuivurilohko/
https://drive.google.com/file/d/0B5noRYCGipSFOGdhTHgzbXlTT3c/view
http://egauge31548.egaug.es/57A4C/
http://ravinnejaenergia.fi/materiaali/opetusmaatilakoivikko/koulutilan-energian-kulutus-ja-kustannukset-vuonna-2016/
http://ravinnejaenergia.fi/materiaali/opetusmaatilakoivikko/vuoden-2015-polttoaineen-kulutus/
http://ravinnejaenergia.fi/site/wp-content/uploads/2017/06/EnergiasuunnitelmaRAETarvaala2017.pdf
http://ravinnejaenergia.fi/materiaali/tarvaalanmallikosteikko/automaattinen-vedenlaadun-mittaus/
http://ravinnejaenergia.fi/fi/salaojavesien-veden-laadun-seuranta-jatkuvatoimisten-mittalaitteiden-avulla/


Hanke netissä ja sosiaalisessa mediassa
www.ravinnejaenergia.fi

https://www.facebook.com/Ravinnejaenergia-261626717514651/

https://www.instagram.com/ravinnejaenergia/

https://twitter.com/remaatila

http://www.ravinnejaenergia.fi/
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