EuroMaito -hanke kartoittaa
maidontuotannon parhaita käytäntöjä

U

usia maidontuotannon toimintamalleja testataan 12
maitotilan, luonnonvarakeskuksen (Luke), Savonia-ammattikorkeakoulun, ProAgria Pohjois-Savon ja muiden alan asiantuntijoiden
verkostossa.
Savonian opettaja Salla Ruuska sanoo,
että hankkeessa pyritään löytämään uusia
ideoita sekä kartoittamaan, millaisia hyviä
ratkaisuja pilottitiloilla on jo käytössä.
– Esimerkiksi lannasta separoidun kuivikkeen käyttöä on tutkittu Pohjois-Savossa Lukella, ja eräs pilottitila onkin kiinnostunut kokeilemaan tätä ratkaisua omalla
tilallaan.
Ruuska mainitsee toisenkin mielenkiintoisen kehityskohteen. Lehmien kuivitukseen liittyvä keissi on hiekkaparret: toisella
pilottitilalla ovat nämä puolestaan käytössä. Tavoitteena on kartoittaa olemassa olevat hyvät käytännöt ja kertoa niistä muille, sekä jalostaa uusia ideoita käytännössä.
– Lisäksi hankkeen ytimessä on tiedotus: uusista ja vanhoista hyvistä käytänteistä kerrotaan myös muille kiinnostuneille
muun muassa ammattilehtiartikkelien ja
webinaarien avulla.
Maitotilojen pullonkaulat
Rakennemuutos koskettaa myös maitotiloja. Suuntaus on, että tilojen määrä vähenee ja yrityskoko kasvaa. Tästä syystä tarvitaan tietoa kehityksen pullonkauloista ja
kehitykseen liittyvistä uusista mahdollisuuksista.
Savoniasta lehtori Hannu Viitala näkee,
että koko toimialan näkökulmasta katsottuna kotimaisen maidontuotannon pullonkaulana pidetään alhaista tuottajahintaa.
– Toki Euroopan maihin verrattuna suomalainen tuottajahinta on kohtuullinen,
mutta korkeat tuotantokustannukset heikentävät tuotannon kannattavuutta.
Viitalan mukaan Ylä-Savosta löytyy yksittäisiä tiloja, jotka pärjäävät vertailussa tehokkaampien eurooppalaisten tilojen
kanssa.

EuroMaito -hankkeen pilottiverkoston tavoitteena on
löytää maidontuotannon parhaita käytäntöjä ja jalostaa uusia ideoita innovaatioiksi. Projektissa kehitetään
maidontuotannon kilpailukykyä, mutta myös maitotilojen kannattavuutta.

Teksti: Jouni Vornanen
Kuva: Sanni Saramäki

Alapitkällä sijaitsevalla pilottimaitotilalla testataan maidontuotannon
uusia toimintamalleja.

– Keskimäärin tuotannon tehokkuus on
kuitenkin heikkoa verrattuna esimerkiksi Tanskaan ja Alankomaihin. Tuotannon
tehokkuuteen on kuitenkin alettu kiinnittämään enenevissä määrin huomiota myös
meillä Suomessa.
Ideoita ja innovaatioita yritysten kehittämiseen haetaan pilottitiloilta, mutta myös
muilta suomalaisilta maitotiloilta sekä
Suomen rajojen ulkopuolelta. EuroMaito -hanke tekeekin tiivistä yhteistyötä eurooppalaisen EuroDairy -hankeen kanssa,
jossa on mukana 14 EU-maata ja 120 pilottimaitotilaa ympäri Eurooppaa.

Kaksivuotisen EuroMaito-hankkeen toteuttajina ovat Luonnonvarakeskus, Savonia-ammattikorkeakoulu ja ProAgria
Pohjois-Savo. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto ja tuen ovat myöntäneet Pohjois-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja
Etelä-Savon ELY-keskukset.
Tukea on myönnetty 80 prosenttia
hankkeen kustannuksista yhteensä noin
244 000 euroa. Hankkeen yksityisiä rahoittajia ovat Osuuskunta ItäMaito, Hankkija,
Atria, Faba ja Suonentieto. Hanke toimii
ajalla 1.1.2017–31.12.2018. ❒

