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Hankkeen perustiedot

• Toteuttaja: MTK-Varsinais-Suomi 

• Osatoteuttaja: ProAgria Länsi-Suomi

• Toiminta-aika: 2018-2020

• Hankkeen hyväksytty kustannusarvio: 433 141 €

• Päätavoite: Edistää ravinteiden tehokasta käyttöä ja lisätä lannan ja muiden 
kierrätysravinteiden hyödyntämistä maataloudessa 

• Kohderyhmä: Varsinais-Suomalaiset viljelijät ja vesitalouden hallinta -osiossa 
kohderyhmänä lisäksi suunnittelijat ja ojitusyhteisöt

• Keskeisimmät yhteistyötahot: ProAgria Länsi-Suomi, SLC Åboland, Livian Tuorlan
toimipiste, Novidan Loimaan koulutila, Salaojitusyhdistys ry, MTK ry, Pyhäjärvi-instituutti, 
LUKE, Helsingin yliopisto sekä maaseutuun ja sen elinkeinoihin liittyvät hankkeet ja 
yritykset 

• Rahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus/Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
2014-2020/Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen (100%:n rahoitusosuus)
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Kolme teemaa
1. Pellon vesitalouden hallinta

• Kannustetaan viljelijöitä
huolehtimaan peltojen
vesitaloudesta

• Aktivoidaan ojitusyhteisöjä
valtaojien kunnostukseen

• Kerätään käytännön
kokemuksia ja tiedotetaan
säätösalaojituksesta ja 
kastelusta



2. Hiilen sidonta maahan  ja  
kasvukunnon parantaminen 
viljelytekniikalla
Keskeiset teemat:

• Maan rakenne ja kasvukunnon parantaminen

• Hyvien käytäntöjen ja esimerkkikohteiden esiin 
nostaminen 

• Kasvinvuorotuksen vaihtoehdot 

• Kasvinsuojelumenetelmät

• Viljelykierron monipuolistaminen ja 
kerääjäkasvien viljely

• Viljelijöiden näkemyksiä viljelyyn liittyvistä 
kehittämistarpeista -kartoitus



3. Lannan ja muiden
kierrätysravinteiden käyttö
kasvien lannoitteena

• Välitetään tietoa kasvinviljelytiloille kotieläinten
lannan tehokkaasta käytöstä

• Lantaopas: Lanta tehokkaaseen käyttöön, 
Lannasta maanparannusta ja ravinteita
kasvinviljetiloille

• Lannanluovutussopimuksen lomakepohja:                    
linkki

• Tiedotetaan kierrätysravinteiden käytön
mahdollisuuksista

https://varsinais-suomi.mtk.fi/documents/197812/0/Maveka-Lannanluovutussopimus-2020+%281%29.pdf/ea51e46b-533b-8924-5be8-354945c2c543?t=1599130263256
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MAVEKA:n toiminnasta

• Tärkeimmät tiedonvälityskanavat: uutiskirjeet, 
verkkosivut, some,  tilaisuudet, tapahtumat, 
opintomatkat, videoluennot, lehdet ja 
sähköposti.

• Viljelijäryhmät:
➢ Osallistujat voivat vaikuttaa käsiteltäviin aiheisiin ja 

toimintaan
➢ Noin 2-3 kokoontumista vuodessa
➢ Ryhmien tarvitsemaa asiantuntemusta hankitaan 

tarpeen mukaan
➢ Joustava toimintapa: viljelijät voivat valita ne tilaisuudet 

mitkä kiinnostavat 
➢ Mahdollistaa tiedonvaihtoa, verkostoitumista ja 

vertaistukea
➢ Neljä ryhmää:
1) Pellon kasvukunto
2) Peltojen kuivatuksen ja kastelun mahdollisuudet
3) Lanta ja kierrätysravinteet
4) Ruotsinkielinen Pellon kasvukuntoryhmä
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Maan vesitalous ja kasvukunto -uutiskirje
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MAVEKA-hankkeen loppusyksyn toimia

Maan vesitalous ja kasvukunto -hanke

28.10. Peruskuivatus kuntoon -peltokierrosvideo

30.10. Peltokierros Nousiaisissa -video

Vk 45 Marraskuun uutiskirje

4.11. Maaperän mikrobisto ja hiilensidonta -podcast

6.11. Peltokierros Särkisalossa -video

12.11. Salaojat kuntoon -webinaari

Vk 49 Joulukuun uutiskirje

10.12. Kohti ilmastoälykästä viljelyä -webinaari



Videomateriaaleja: MTK-Varsinais-Suomen Youtube-kanava

Maan vesitalous ja kasvukunto -hanke

https://www.youtube.com/channel/UCj0AdoipFa2ZIuzNEreYovQ/videos


Lisätiedot ja materiaalit:
www.mtk.fi/maveka

Yhteystiedot

Sami Talola, sami.talola@mtk.fi
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