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Tervehdys kaikille! Olen Jonkan Heikki ja viljelen kotitilaani täällä Sadonmaan
kylässä, tilanpidon olen aloittanut marraskuussa 2004. Viljelytouhujen ohessa
harrastellaan maatalouskoneurakointia, haketusurakointia, kiinteistönhoitoa,
piha- ja ongelmapuiden kaatoja sekä kantojen jyrsintää. Sahaillaan myös
asiakkaille kenttäsirkelillä sahatavaraa. Lisäksi myydään tilalta heinää ja olkea
sekä omaa puuta hakkeena, klapeina ja lautoina.
Tällä viikolla luvassa siis vähän puuta heinää!

26.9.

Alijonkan tilalla vuonna 2004 tehty sukupolvenvaihdos on se mistä oma urani
yrittäjänä sai alkunsa. Tällä hetkellä maatilanarki ja liitännäiselinkeinot pitävät
kiireisenä uusperheen, johon kuuluu puolisoni Sanni sekä molempien lapset.
Myös vanhempani auttavat paljon arjen askareissa. Lisäksi apuna on 1-2
ulkopuolista työntekijää, ja voisi kai sanoa että heidän toimenkuvansa on varsin
vaihteleva ja laaja.

Muutamaa vuotta ennen tilakauppoja tilalla oli siirrytty suorakylvöön ja
käytännössä koko ala viljellään vieläkin suorakylväen, ainakin kevennettyä
muokkausta käyttäen. Viljelyssä on puhdaskauraa, eli gluteenitonta kauraa. Sen
viljely edellyttää gluteenitonta viljelykiertoa eli ohran, vehnän ja rukiin viljely ei ole
mahdollista. Tuotanto on sopimustuotantoa Helsingin myllylle ja tuotteita löytyy
kaupoista Myllärin gluteenittomat -tuotemerkillä.

Peltopinta-alasta n. puolet on kauralla (kuvat 1-5) Lopusta alasta puolet on
nurmella, joka taas jakautuu puoliksi puitavien siemennurmien ja paalattavien
rehunurmien kesken. Siementuotanto on sopimustuotantoa ja viljelyssä on
timoteitä, nurminataa, ruokonataa ja englannin raiheinää. Nurmet puidaan
tavallisella leikkuupuimurilla, mutta saatetaan vuodesta ja kasvista riippuen
niittää karholle tuleentumaan ennen puintia (kuva 6).

Rehunurmet paalataan suurkanttipaaleihin. Valtaosa timotei-valtaisista nurmista
paalataan esikuivattuna ja kääritään muoviin, mutta myös kuivaheinää tehdään
pieniä määriä ilmoista ja asiakkaiden tarpeesta riippuen (kuvat 7-9).

Loppu korjattavasta peltoalasta on ruokahernettä ja öljykasveja. Ruokaherneet on
toimitettu laiteltuna ja säkitettynä suoraan elintarviketeollisuudelle. Lisäksi
vuosittain pelloille kylvetään riista- ja maisemakasveja, kanssakulkijoiden sekä
eläinten iloksi (kuva 10). Peltomaisemaa hoidetaan muutenkin monella tapaa
mm. niittämällä luonnonhoitonurmia ja keräämällä energiapuuta pellonreunoilta,
mutta siitä myöhemmin lisää.

27.9.





Oman viljelyn ohella tilan koneilla tehdään myös urakointia; tai sitten voi ajatella
toisinkinpäin että urakointikoneilla tehdään myös tilan työt. Joka tapauksessa
kanttipaalausurakointi työllistää meitä kesän mittaan selvästi eniten.

Paalausurakoinnin alkuvuosina, kun keväisin ennen kylvöjä paalattiin vielä
kuituhamppua, kierrettiin n. 150km säteellä Punkalaitumelta, mutta nyt kun
hampun viljely Etelä-Suomesta on loppunut, on aluetta yritetty pienentää (kuvat
1-2). Tänä kesänä paalauksia tehtiin Punkalaitumella ja sen naapurikunnissa.
Paalattuja hehtaareja kertyi n.1500, valtaosa siitä olkea.

Töitä tehdään kahdella New Hollandin BB 960 paalaimella, koneilla pystytään
myös silppuamaan paalattava kasvusto paalauksen yhteydessä. Valmiit paalit
painavat yleensä 400-800kg, riippuen asiakkaan toiveesta (kuvat 3-5). Keväisin
naapuritiloille urakoidaan suorakylvöjä 3 ja 4 metrin Vieskan metallin
suorakylvökoneilla. Omasta gluteenittomasta viljelykierrosta johtuen kylvetään
niin, että 4 metrinen kone on koko kevään gluteenittomien kasvien kylvössä ja 3
metrisellä voidaan kylvää muitakin kasveja (kuva 6). Lisäksi kesällä teemme
kasvinsuojeluruiskutuksia Hardin hinattavalla ruiskulla, pääosin samoille tiloille
joilla käymme kylvämässäkin (kuva 7).

Paalausurakointi työllistää meitä syksyisin sen verran paljon että rahtipuintia tilan
pienemmällä puimurilla kertyy kohtuullisen vähän. Toinen puimuri on pyhitetty
taas kokonaan omille gluteenittomille kasveille (kuvat 8-9). Rahtikuivaus
nykytilanteessa ei ole käytännössä mahdollista olleenkaan gluteenittomuuden
takia. Lisäksi välillä traktoreilla saatetaan urakoida maansiirtoja, lumitöitä, niittoja,
lannoitteen levityksiä, karhotuksia, kuljetuksia tai mihin nyt sattuu sopivaa
kalustoa löytymään, mutta näiden töiden osuus on hyvin pieni ja työt ovat
satunnaisia (kuva 10).

Suurin haaste maatalouskoneurakoinnissa on sen sesonkiluonteisuudesta
johtuen omien ja urakkatöiden yhteensovittaminen. Tästä johtuen on pyritty
laajentamaan yhteistyötä ja lisäämään palveluja nykyisille asiakkaille. Näin on
saatu työt jakautumaan paremmin pitkin viljelykautta. Jatketaas juttua
seuraavaks vaikka kotimaisella energialla.
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Tällä hetkellä energia-asiat ovat päivänpuheenaiheena monellakin sektorilla.
Käydään kiivasta keskustelua ensi talven osalta eri energiamuotojen hinnasta ja
riittävyydestä sekä niiden tuotantotapojen eettisyydestä. Viime aikoina
metsäenergia on ollut tapetilla EU-tasolla käytävissä keskusteluissa, joissa
pohditaan mikä osuus siitä lasketaan uusiutuvaksi energiaksi ja mikä taas ei.

No me täällä sadonmaassa uskotaan ainakin vahvasti hakkeen käytön
lisääntymiseen ja siihen että puunjatkojalostus näyttelee jatkossakin yhtä
tukijalkaa Alijonkan tilalla. Energiapuun parissa puuhastellaan enempivähempi
syksystä aina kevääseen kylvötöihin saakka. Raaka-aine hakkeeseen saadaan
keräämällä energiapuuta peltojen ja metsäautoteiden varsilta, omien
nuortenmetsien hoitokohteilta, hyödyntämällä päätehakkuiden oksa- ja
latvusmassat sekä hakkuilta kertyvät laho- ja roskapuut. Myös sirkelisahauksen
sivutuotteena syntyvät sahapinnat ovat hyviä haketukseen. Lisäksi puuta
ostetaan suoraan metsänomistajilta sekä metsänhoitoyhdistykseltä.

Haketta käytetään paljon muuhunkin kuin pelkkään lämmitykseen. Meiltäkin
kuormia on lähtenyt mm. tapahtuma- ja messualueille, ulkoliikuntapaikoille ja
pururadoille, eläinten tarhoihin ja kulkureiteille, jätevesien suodatuskenttiin,
kasvien juurille katteeksi tai muuten käytettäväksi omakotitalojen
piharakentamiseen. Jotain jäi varmasti mainitsemattakin, mutta hakkeella on siis
paljon käyttökohteita ja kokoajan niitä keksitään varmasti lisää.

Lämmitysasiakkaita minulla on kahdenlaisia, toiseen on sovittu pelkästä hakkeen
toimituksesta joko kokonaan tai osittain ja toisessa tapauksessa huolehditaan
myös lämpölaitoksen käytöstä.
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Hake valmistetaan traktorin perässä olevalla hakkurilla, hakkuri on kylläkin
varustettu omalla moottorilla. Moottori pyörittää rumpua jonka kyljissä on 80cm
pitkät terät ja rummun edessä puuta syöttävät syöttörullat. Puuta hakkurin
'kitaan' syötetään kourakuormaimella, jota ohjataan traktorin ohjaamosta.
Hakkuri puhaltaa hakkeen suoraan vaihtolavalle, lavoja siirrellään pääasiassa
vaihtolavakuorma-autolla, mutta samoja lavoja voidaan käyttää myös traktorin
perään olevilla vaihtolavakärryillä.

Valtaosa lämpölaitoksista jonne hakkeet ajetaan sijaitsee 50km säteellä, kaukaisin
sopimuspaikka lienee tällähetkellä reilun 150km päässä Punkalaitumelta. Pientä
määrää haketta pidetään kotona varastossa konerikkojen ja pienempien
toimitusten varalta. Haketuksia käydään myös tekemässä rahtityönä lähialueen
maatiloille ja muille hakelämmittäjille, mutta pääpaino on tällä hetkellä hakkeen
myynnissä ja toimituksissa.

Haketuksia eri kohteissa.

Kuivia
energiapuukasoja

peittämässä.

Hakkuutähteiden
keruuta.

Lähilämpöä kasalla
kuivumassa.

Haktarhan tekoa
hevosille.

Sisulla puunajossa. Pihahakkeiden
toimitus.



Kiinteistönhoitoa tehdään myös paikallisesti muutamalle asunto-osakeyhtiölle
sekä Punkalaitumen vanhustenkotiyhdistykselle.

Töihimme kuuluu sopimuksesta riippuen talvikunnossapito, ruohonleikkuu,
lehtienkeruu, hiekoitussepelien harjaus (kuva 1), istutusten hoito sekä pienet
kiinteistöllä tehtävät korjaukset ja vuosihuollot. Kuluneella viikolla vuosihuoltoihin
kuului mm. erään kiinteistön jauhesammuttimien käyttö vuositarkastuksessa.
Pystymme tekemään kiinteistöllä myös maanrakennustöitä kuten
piharemontteja ja nurmialueiden perustamisia (kuvat 2-4). Kiinteistöhommiin
liittyen tehdään myös ongelmapuiden poistoja ja puistoalueiden siistimisiä.
Palveluun kuuluu kohteesta riippuen joko pelkkä puun kaato, tai voidaan sopia
myös rungon ja risujen pois viennistä (kuvat 5- 7) kannon hävittämisestä
kantojyrsimellä (kuvat 8-9) ja lopuksi vielä kohteen siivoamisesta.

Huomenna sitten onkin vuorossa mun viikon viimeiset tarinat!
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Viikko on vierähtänyt äkkiä, on sunnuntai ja viimeisen päivityksen aika.
Varsinkaan sesonkiaikoina ei maatiloilla juuri pyhä arjesta eroa. Mutta eihän se
haittaa jos arki on lähempänä pyhää kuin pyhä arkea. Kieltämättä raja työn ja
perheen välillä on maatalousyrittäjälläkin joskus häilyvä ja usein asiat hoituu
sulassa sovussa (kuva 1).

Yrittäjyydessä mielestäni parasta onkin juuri vapaus järjestellä aikataulunsa ja
tekemisensä, syttyä arjen mukanaan tuomista haasteista, keksiä niihin ratkaisu ja
saada työt tehdyksi. Minusta on palkitsevaa, kun omalla tekemisellä on
merkitystä työn lopputulokseen. Niin taloudellisessa mielessä kuin ennen kaikkea
siinä, poikiiko asiakkaalle tehty työ jatkoa tai jatkuuko vanha yhteistyö edelleen.

Tälläisessä pienessä, monialaisessa, pari henkeä työllistävässä yrityksessä
tunnollisten ja ammattitaitoisten työntekijöiden merkitys on korvaamaton.
Kautta yrityksen historian olen saanut itse toimia hienojen yrittäjien
palveluksessa sekä työllistää hyviä työntekijöitä. Monella alalla toimiva yritys vaatii
työntekijältä oma-aloitteisuutta, reippautta, sosiaalisuutta, joustavuutta ja
ongelmanratkaisukykyä. Kyky ratkoa työn mukanaan tuomia yllätyksiä sekä
koneiden ja niiden rikkoutumisien (kuva 2) mukanaan tuomia haasteita onkin
mielestäni tällä hetkellä työntekijöideni ehdottomia vahvuuksia.

Osaavien tekijöiden ansiosta tehdään valtaosa koneiden huolloista ja remonteista
(kuvat 3-7) myös itse ja tarjotaan huolto- ja remonttiapua myös lähiseudun tiloille.
Meiltä saat esim. hydrauliikkaletkuja 24/7 (kuvat 8-9).

Kiitos kaikille seuraajille mielenkiinnosta ja mukavaa syksyn jatkoa omasta ja
yritykseni puolesta.
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