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MTK Häme ry
Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä
Alueellinen
Kanta- ja Päijät-Häme
1.9.2015-31.12.2017

Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä-tiedonvälityshanke toteuttaa samannimistä hämäläisen ruokaketjun kehittämisstrategiaa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Hankeen
tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta ruuantuotannosta, sen kestävyydestä ja merkityksestä alueella sekä viestiä suurelle yleisölle EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta ja
tukien merkityksestä maataloudelle. Hanke lähentää ja vahvistaa erilaisin viestinnän keinoin ruuan tuottajien, jatkojalostajien ja kuluttajien sekä ruokatuotantoon vaikuttavien
päättäjien suhdetta oman alueen ruokatuotantoon. Lisäksi hanke palvelee Hämeen ruokasektorin kehittäjien hanketoimintaa sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja
välittää tietoa ruuantuotannon kehittämiseen käytettävissä olevista maaseutuohjelman välineistä maatalousyrittäjille. Hankkeen toiminta koostuu pääasiassa tiedotuksesta.
Tiedotuksessa keskitytään erityisesti sähköiseen viestintään: laadukkaiden ja ajantasaisten nettisivujen ylläpitoon sekä sosiaaliseen mediaan. Hankkeessa järjestetään myös
360 092,74 € muutama suuri hämäläisen ruokaketjun markkinointitapahtuma sekä useampia infotilaisuuksia maatalousyrittäjille. Hankkeen kohderyhmää ovat kaikki alueen ruokaketjun
360 092,74 € toimijat eli alkutuottajat, jalostava teollisuus ja kuluttajat sekä kehittäjät.
360 092,74 €
- €
- €

Hämeen ammattikorkeakoulu
Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja
kasvua Hämeessä
alueellinen
Kanta- ja Päijät-Häme
15.11.2015-31.5.2018
Luonnonvarakeskus, Koulutuskeskus Salpaus
399 906,76 €
399 906,76 €
359 915,00 €
39 991,76 €

-

Hakija

ProAgria Etelä-Suomi ry

Hanke
Hankkeen luonne
Toteutusalue
Toteutusaika
Tuensiirtokumppanit
Kustannusarvio
Rahoitussuunnitelma
ELY
Muu julkinen/kunta
Yksityinen

Elinvoimainen maatilatalous Hämeessä - ELINA
alueellinen
Kanta- ja Päijät-Häme
1.11.2015-30.6.2018
Työtehoseura ry, ProAgria keskusten liitto

Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä hankkeessa sovelletaan uusinta tutkimustietoa sekä tuodaan esille uusia toimintatapoja kokeiluja
kehittämistoiminnan kautta. Hankkeessa toteutetaan innovaatioverstaita, havaintojaluentopäiviä sekä opintomatkoja. Yleisinä tavoitteina uudet toimintatavat, kokeilut ja tätä
kautta yhteistyön ja osaamisen kehittyminen hämäläisessä ruokaketjussa, esimerkit hyvistä toimintatavoista sekä uudet hankeaihiot. Verstaiden teemat ovat elintarvikeketjun
kehittäminen, resurssiviisas toimintatapa ruokaketjussa, luonnonmukainen tuotanto ja maatilojen innovaatiot sekä hankkeen aikana esiin nousevat teemat. Hankkeen
kohderyhmä ovat Hämeen Ely-keskuksen alueella ruokaketjun (koko elintarvikealan) asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Painopisteinä alkutuotannon ja elintarvikeyritysten
kanssa toimivat asiantuntijat (neuvonta, koulutus, tutkimus, hallinto, jalostavaja panosteollisuus). Hankkeen hyödynsaajana on koko hämäläinen maatalousja elintarvikesektori.
Innovaatioverstaiden kautta saavutetaan kaikki elintarvikeketjun osapuolet alkutuotannosta kauppaan. Alan opiskelijoiden kannustetaan osallistumaan hankkeen toimintaan ja
tuomaan tuoreita näkemyksiä työskentelyyn. Osaamisen kehittyminen ja konkreettisen yhteistyön lisääntyminen (tutkimuskoulutusneuvontayrittäjät) parantaa asiantuntijoiden
mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä erilaisten maatilojen ja elintarvikeyritysten toimintaa sekä ratkaista olemassa olevia ongelmia. Hanke on yhteistyöhanke ja sen
toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus ja Koulutuskeskus Salpaus. Tiedottamisessa hyödynnetään perinteisten kanavien lisäksi erilaisia
yhteisöpalveluita. Havaintoja luentopäivät jaetaan reaaliaikaisesti verkossa. Hanke kuuluu Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelmaan.

€

Elinvoimainen maatilatalous Hämeessä -hankkeessa kehitetään Hämeen maatilojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta järjestämällä viljelijöille tapahtumia, koulutusta ja
valmennusta. Hankkeessa järjestettävä koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Osaamisen vahvistaminen edistää maatilojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvilla
markkinoilla. Hankkeen toiminta liittyy maatilojen investointien ja sukupolvenvaihdosten tukemiseen, tilojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä
tuotantoedellytysten vahvistamiseen maito- ja kasvinviljelytiloilla. Hankkeen kohderyhmä on Hämeen ELY-keskusalueen viljelijät. Osaamisen lisäämisen tarve on suurta tilojen
muutostilanteissa sekä nykyisen toiminnan tehostamisessa. Muutostilanne voi olla esimerkiksi ajankohtaisen investoinnin toteuttaminen, sukupolvenvaihdos tai jokin muu tilan
kehittämiseen liittyvä toimenpide. Myös sivutoimiset viljelijät ja tilanpitoa hankealueelle suunnittelevat voivat osallistua hankkeen tapahtumiin. Elinvoimainen maatilatalous
450 000,00 € Hämeessä -hanke on yksi Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä -teemaohjelman hankkeista. Hankkeessa järjestetään seminaareja ja teemapäiviä, pienryhmätoimintaa sekä
450 000,00 € opintomatkoja. Aiemmissa hankkeissa hyvän palautteen saanut tilakohtainen valmennus on sisällytetty maatilojen toiveesta myös tähän hankkeeseen.
405 000,00 €
- €
45 000,00 €
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Turun yliopisto
Tiedolla ja osaamisella kasvuun - elintarvikealan
yhteistyöhanke
alueiden välinen
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomi, Häme, Satakunta, Pirkanmaa
1.1.2016-31.8.2018
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Ahlmanin koulun Säätiö,
Pyhäjärvi-instituuttisäätiö
899 624,00
899 624,00 €
719 699,20 €
180 954,00 €
- €
179 924,80 €

Hakija

ProAgria Etelä-Suomi ry

Hanke
Hankkeen luonne
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Tuensiirtokumppanit
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Rahoitussuunnitelma
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Hämeen ELYn osuus
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Yksityinen

Voimaa puutarhayritysten osaamiseen - VoPu
alueiden välinen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomi, Häme, Uusimaa, Pirkanmaa
1.2.2016-31.8.2018
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
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2015 - 2019

12.7.2019

Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Pirkanmaan muodostama Suomen ruoka-aitta nojautuu monipuoliseen ja aluetaloudellisesti merkittävään
ruokaketjuun, jonka hyvinvoinnin ja kannattavuuden turvaaminen edellyttää jatkuvaa yrittäjien osaamisen ja taitamisen kartuttamista. Tässä Turun yliopiston Braheakeskuksen, Pyhäjärvi-Instituuttisäätiön, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Ahlmanin koulun Säätiön yhteisessä hankesuunnitelmassa esitetään tälle alueelle toteutettavaksi
"Tiedolla ja osaamisella kasvuun" -hanketta, elintarvikealan yhteistyötoimenpiteen alla. Hankkeen tavoite on yritysten osaamisen lisääminen, yhteistyöhön kannustaminen ja
koko toimialan kasvun mahdollistaminen. Esitetyt toimenpiteet kattavat mm. alaan liittyviä infopäiviä, netti-infoja, käytännön osaamisen lisäämiseen tähtääviä teemapäiviä,
pilotointeja sekä koti- ja ulkomaille suuntautuvia ammattimatkoja. Hankesuunnitelma pohjautuu hanketoimijoiden aiempien hankkeiden palautekyselyiden perusteella alueen
yrittäjiltä saatuihin palautteisiin ja toiveisiin. Useamman maakunnan ja vakiintuneen hanketoimijan muodostama kokonaisuus tarjoaa vahvan tietämyksen toimialasta sekä
laajan kokemus- ja osaamispohjan hankkeen toiminnalle. Lisäksi useamman maakunnan laaja yrittäjäkenttä mahdollistaa kustannustehokkaasti syvälle substanssiosaamiseen
menevien toimenpiteiden suunnittelemisen ja järjestämisen. Kokonaisuutena hankkeella tavoitellaan avointa tiedonvaihtoa sekä aitoa yhteistyötä kaikkien elintarvikealan
toimijoiden välille.

Voimaa puutarhayritysten osaamiseen - VoPu -hankkeessa parannetaan Etelä-Suomen avomaa-puutarhatilojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta järjestämällä viljelijöille
täsmäkoulutusta heidän tarpeeseensa alkutuotannon yritystoiminnan kehittämiseksi. Osaamisen vahvistaminen edistää avomaan puutarhatilojen kilpailukykyä haasteellisilla
markkinoilla. Hankkeen toiminta suuntautuu avomaan puutarhaviljelyosaamisen kehittämisen lisäksi myös jatkojalostus-, tuotteistamis- ja markkinointiosaamisen
kehittämiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusalueiden avomaan puutarhatilat. Myös puutarhaviljelyä
hankealueelle suunnittelevat ja sivutoimiset viljelijät voivat osallistua hankkeen tapahtumiin. Hankkeessa järjestetään koulutuspäiviä, pienryhmätyöpajoja ja opintomatkoja
ajankohtaisista aiheista sekä toteutetaan selvitys- ja kartoitustöitä.
288 236,22 €
288 236,22 €
259 412,60 €
91 007,85 €
28 823,62 €

Luonnonvarakeskus
FutureCrops Uusia kasvilajeja tuotantoon - tietoa ja
elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi
alueiden välinen
Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, EteläPohjanmaa, Pohjanmaa, Kainuu
1.5.2016-30.4.2019
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Kulttuuriyhdistys Kuvio
ry,Ammattiopisto Livia/ maaseutuopisto Tuorla
512 096,04 €
512 096,04 €
512 096,04 €
88 637,39 €

Hanke vahvistaa uusiin ja erikoisiin viljelykasveihin liittyvien liiketoimintojen mahdollisuuksia lisäämällä tiedon siirtoa, kannustamalla ja aktivoimalla toimijoita yhteistyöhön ja
kasvattamalla kuluttajien kiinnostusta alaan. Hankkeessa luodaan uusien tuotantokasvien nettiportaali sekä järjestetään alan toimijoille erilaisia demonstraatio ja
infotilaisuuksia. Kohderyhmänä ovat alkutuotantoa lähellä olevat toimijat kuten viljelijät, sopimusviljelyttäjät, pienet- ja keskisuuret elintarvikkeiden jatkojalostusyritykset,
neuvonta ja koulut sekä ketjun loppupään ruoka- ja kulttuurialan ammattilaiset sekä harrastelijat. Kysyntää kasvattavana kohderyhmänä ovat taajamien ja kaupunkien
kuluttajat, joille terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen terveellisen ruuan ja kulttuuritapahtumien kautta ovat tärkeitä. Tavoitteena on ketjun eri toimijoiden ammattitaidon ja
tuotannon kannattavuuden parantuminen, alan houkuttelevuuden lisääminen, vuorovaikutuksen lisääminen, uudenlaisten verkostojen synnyttäminen sekä kuluttajien
kiinnostuksen lisääminen.

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA
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Hakija

Luonnonvarakeskus

Hanke
Hankkeen luonne
Hakemus
Toteutusalue
Toteutusaika
Tuensiirtokumppanit

Revi - Resurssitehokas vihannestuotanto
alueiden välinen
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Häme
1.3.2016- 28.2.2019

Kustannusarvio
Rahoitussuunnitelma
ELY
Hämeen ELYn osuus
Muu julkinen/kunta
Yksityinen

Vihannesviljely on taloudellisesti merkittävä kasvintuotannon haara Suomessa. Viljely on hyvin intensiivistä, ja siinä käytetään runsaasti tilan ulkopuolisia tuotantopanoksia.
Tuotannon taloudellista kannattavuutta heikentää mm. varastotautien aiheuttama suuri hävikki. Tämän hankkeen päämääränä on lisätä vihannestuotannon
resurssitehokkuutta ja viljelijöiden ympäristötietoisuutta, vähentää viljelyn ympäristöhaittoja sekä parantaa tuotannon kilpailukykyä. Hanke koostuu kolmesta työpaketista: 1.
ravinteiden tehokas hyödyntäminen vihannesviljelyssä, 2. vihannesmaiden kasvukunto ja 3. sipulin ja porkkanan varastotaudit. Hankkeessa toteutetaan vuosina 2016-2018 tilaja kenttäkokeita, pellonpiennartilaisuuksia, työpajoja ja opintomatkoja sekä laaditaan talouslaskelmia ja oppaita viljelijöiden päätöksen teon tueksi. Hankkeen toteuttajia ovat
Luonnonvarakeskus (Luke), HY/Ruralia-instituutti, ProAgriat Länsi-Suomi, Etelä- Suomi ja Pohjois-Savo sekä Hämeen ammattikorkeakoulu.

HY/Ruralia-instituutti, ProAgria Pohjois-Savo, ProAgria EteläSavo, ProAgria Länsi-Suomi, HAMK Lepaa
553 900,00 €
553 900,00 €
443 120,00 €
104 000,00 €
110 780,00 €

Hakija

Luonnonvarakeskus

Hanke
Hankkeen luonne
Hakemus

Uutta liiketoimintaa sivutuotteista - Uusivu
alueiden välinen
Uudenmaan Ely-keskus
Uusimaa, Häme, Varsinais-Suomi, Kaakkois-Suomi,
Pirkanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo
1.1.2017 - 31.12.2019
Hesingin yliopisto, maataloustieteiden laitos
335 750,00 €

Toteutusalue
Toteutusaika
Tuensiirtokumppanit
Kustannusarvio
Rahoitussuunnitelma
ELY
Hämeen ELYn osuus
Muu julkinen/kunta
Yksityinen

Hakija
Hanke
Hankkeen luonne
Toteutusalue
Toteutusaika
Tuensiirtokumppanit
Kustannusarvio
Rahoitussuunnitelma
ELY
Kunnan suora rahoitus
Yksityinen

12.7.2019

Kasvis-, pienteurastamo-, kala- ja broileriyrityksissä muodostuu paljon erilaisia, erilaatuisia sekä eri tarkoituksiin sopivia sivutuotteita, joita voitaisiin hyödyntää tehokkaammin,
jos se olisi taloudellisesti järkevää. Yrityksissä on syntynyt tarve kehittää sivutuotteiden hyödyntämistä nykyisestä, koska sivutuotteiden käsittelyvaatimukset kiristyvät ja
samanaikaisesti käsittelylaitosten maksut sekä kuljetuskustannukset koetaan suurina. Sivutuotteiden käsittelyä voitaisiin tehostaa ja taloudellisuutta parantaa erilaisten
yritysten yhteistyötä kehittämällä sekä lisäämällä tietoa sivutuotteiden käyttömahdollisuuksista ja arvoketjuista. Uusivu-hankkeessa kehitetään yritysten yhteistyötä tuomalla
yrityksiin tietoa potentiaalisista yhteistyökumppaneista sekä organisoimalla malleja tehokkaista käsittelyketjuista, yhteisten laitteiden hyödyntämisestä ja yhteiskuljetuksista.
Lisäksi selvitetään tapoja käsitellä sivutuotteet siten, että niistä voidaan valmistaa uusia tuotteita. Käsittelyketjua tarkastellaan kestävän kehityksen vaatimusten pohjalta
(ympäristö, talous, sosiaalinen kestävyys). Digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään selvittämällä mahdollisuudet tiedonkäsittelyn tehostamisessa ja
markkinoinnissa.

335 750,00 €
268 600,00 €
57 749,00 €
67 150,00 €

MTK Häme ry

Hankkeen tehtävänä on edistää Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien ruokasektorin tunnettuutta, kehitystä sekä yhteistä tekemistä monipuolisen tiedotuksen sekä erilaisten
tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Hankkeessa tehdään näkyväksi alueen ruokajärjestelmä, mitä se tarkoittaa, miten eri osaset kytkeytyvät toisiinsa ja miten se toimii nyt ja
tulevaisuudessa. Erityisesti tuodaan esiin ruuantuotannon kestävyyttä, ilmastokysymyksiä, hiilensidontaa, uusia innovaatioita, tulevaa maatalous- ja ruokapolitiikkaa sekä
aluetaloudellista vaikuttavuutta. Samalla tuotetaan suuntaviivat Kanta- ja Päijät-Hämeen tulevaisuuden ruokatuotannon kasvulle ja kehittymiselle vuoteen 2030. Hanke luo
edellytyksiä Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokamaakuntaimagon vahvistumiselle sekä kuluttajien ja ruokaketjun alkupään toimijoiden vuorovaikutukselle. Hankkeen päättyessä
maakunnallisten päättäjien ja asukkaiden ymmärrys ruokasektorin merkityksestä alueelle on lisääntynyt ja mahdollisten vakiintuneiden ruokatapahtumien kautta myös alueen
ruokamatkailun vetovoima on kasvanut. Uusilla, toimintansa mahdollisesti käynnistävillä, maakunnilla on hyvät eväät ruokasektorin kehittämiselle. EU:n uuden
400 001,56 € maatalouspolitiikan toimenpanon käynnistyessä vuoden 2020 jälkeen alueen maatalousyrittäjillä ja ruokasektorin toimijoilla on selkeämpi käsitys alansa kehittymisedellytyksistä
400 001,56 € sekä tukipolitiikan ja markkinakysynnän tarjoamista mahdollisuuksista. Valmiudet alan kehittäjien tiiviin yhteistyön jatkumiselle ovat hyvät.
400 001,56 €

Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaviesti vuoteen 2030 - Kestävää
ruokaa ja kasvua Hämeessä
alueellinen
Kanta- ja Päijät-Häme
1.11.2018 - 31.12.2021

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA
HÄMEEN ELY-KESKUS
Rahoitetut alueelliset ja aluiden väliset hankkeet

2015 - 2019

Hakija

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Hanke
Hankkeen luonne
Toteutusalue
Toteutusaika
Tuensiirtokumppanit
Kustannusarvio
Rahoitussuunnitelma
ELY
Muu julkinen
Yksityinen

Luomussa vara parempi - ruokaa ja digi hyötykäyttöön
alueellinen
Kanta- ja Päijät-Häme
1.1.2019 - 31.12.2021
LUKE, Koulutuskeskus Salpaus, ProAgria Etelä-Suomi ry
536 751,92 €
536 751,92 €
480 000,00 €
56 751,92 €

Hakija

ProAgria Etelä-Suomi ry

Hanke
Hankkeen luonne
Toteutusalue
Toteutusaika
Tuensiirtokumppanit
Kustannusarvio
Rahoitussuunnitelma
ELY
Hämeen ELYn osuus
Muu julkinen
Yksityinen

Elinvoimainen maatila Elina II HUMKS
Alueiden välinen
Häme, Kaakkois-Suomi, Uusimaa
1.11.2018 - 31.12.2021

12.7.2019

Luomussa vara parempi - ruokaa ja digi hyötykäyttöön ¿ hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia Luomualusta HAMK Mustiala, Luomutuotanto maatiloilla ja Luomuruoka
ammattikeittiöissä. Tavoitteena on luomutuotannon ja luomuruuan määrän kasvu, yhteistyön ja osaamisen sekä kokeilukulttuurin lisääminen ja olemassa olevien
digisovellusten ja ¿tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntäminen. Ensisijainen kohderyhmä ovat luonnonmukaisen ruokajärjestelmän alkutuotanto, tutkimus, koulutus,
neuvonta ja ammattikeittiöt. Kaikki hankkeessa syntyvät tulokset voidaan hyödyntää myös tavanomaista tuotantoa harjoittavien tilojen neuvonnassa ja toiminnan
kehittämisessä. Hankeosapuolet ja hankkeen toteuttamisessa mukana olevat yritykset hyötyvät tiivistyvästä yhteistyöstä ¿ yhdessä tekemisen ja toisilta oppimisen kautta
saadaan lisäarvoa toimintaan. Alan opiskelijat ovat mukana hankkeen toiminnassa ja tuovat tulevaisuuden ammattilaisten näkemykset mukaan työskentelyyn. Hämäläisen
luomun tiekartta tuo esiin yhteiset tavoitteet ja tahtotilan luomuntuotannon ja luomuruuan kehittämiseksi myös jatkossa. HAMK Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila tuottaa
tietoa luomukasvinviljelystä ja lypsykarjasta kaikkien toimijoiden käyttöön alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeessa muodostetut luomulihan toimitusketjut mahdollistavat
laajamittaisen luomulihan käytön ammattikeittiöissä. Luomuasiantuntijoiden osaaminen lisääntyy ja tilojen toimintatapojen sparraaminen parantaa tilojen osaamista ja sitä
kautta tuotannon kannattavuutta. Hämäläisen luomun näkyvyys ja tunnettuus lisääntyvät ja asenteet luomua kohtaan muuttuvat niin, että luomu nähdään varteenotettavan
vaihtoehtona. Konkreettinen kansainvälinen yhteistyö lisääntyy erityisesti tanskalaisten luomutoimijoiden kanssa. Hanke on yhteistyöhanke ja sen toteuttavat Hämeen
ammattikorkeakoulu Oy (hakija), Luonnonvarakeskus Luke, ProAgria Etelä-Suomi ja Koulutuskeskus Salpaus. Hanke kuuluu Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä
hankeperheeseen.
Elina II HUMKS -hankkeen tavoitteena on hämäläisten, kaakkoissuomalaisten ja uusmaalaisten maatilayritysten kannattavuuden parantaminen lisäämällä johtamisosaamista ja
hallitsemalla maatilakokonaisuutta ympäristövaikutuksineen. Osaamisen vahvistaminen edistää maatilojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvilla markkinoilla sekä
muutoksessa olevassa toimintaympäristössä. Elina II HUMKS -hankkeessa aktivoidaan ja edistetään maatilayritysten toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta järjestämällä
viljelijöille seminaareja ja teemapäiviä, pienryhmätoimintaa sekä opintomatkoja. Hankkeessa järjestettävä koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Hankkeen
kohderyhmänä ovat maatilayritykset, jotka toimivat Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan Ely-keskusten alueella.

844 444,44 €
844 444,44 €
760 000,00 €
300 000,00 €
84 444,44 €

Hakija

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Hanke
Hankkeen luonne
Rahoittaja
Toteutusalue
Toteutusaika
Tuensiirtokumppanit
Kustannusarvio
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ELY
Hämeen ELYn osuus
Muu julkinen
Yksityinen

Satoa ja laatua pölytyspalvelulla
alueiden välinen
Pohjois-Savon Ely-keskus
Pohjois-Savo, Häme
1.1.2019 - 31.12.2020
Luonnonvarakeskus
272 754,40 €
272 754,40 €
245 478,96 €
122 739,48 €

Kasvinviljely- ja varsinkin erikoiskasvien viljely sekä marjan- ja hedelmien viljelyn onnistuminen on vahvasti riippuvainen pölyttäjien määrästä. Valitettavasti luontaisten
pölyttäjien määrä on vuosikymmenien saatossa merkittävästi vähentynyt ja ympäristöhaitat ovat vakava uhka pölyttäjien säilymiselle. Mehiläislajien on arvioitu pölyttävän n. 7580 % maailman kasvilajeista, joten ne ovat merkittävä osa ruoantuotantoamme. Rahallisesti Suomessa pölytyksen arvon on laskettu olevan jopa 60 miljoonaa euroa vuodessa.
Luonnonpölyttäjien tuottaman ekosysteemipalvelun, eli pölytyksen, arvo on n 2 750 € hehtaaria kohden ja tarhamehiläisten pölytykselle 2 460 € yhtä hehtaaria kohden.
Mehiläistarhaajat voivat tarjota tarhamehiläisiään viljelijöiden käyttöön lisäämään pölyttäjien määrää pölytyspalvelun avulla. Suomessa viljelijöiden ja tarhaajien yhteistyö on
kuitenkin varsin vähäistä.. Pölytyspalvelu on meillä vielä kovin uutta eikä tiedotus ole ollut riittävää. Satoa ja laatua pölytyspalvelulla -hankkeen tavoitteena on: - Parantaa
kasvinviljely- ja erityisesti erikoiskasvinviljelytilojen sekä marjan- ja omenanviljelijöiden satotasoja ja sadon laatua tuomalla tunnetuksi pölytyspalvelun käytön mahdollisuudet Lisätä pölytyspalvelun tarjontaa tarhaajien keskuudessa, tuoda tunnetuksi kyseinen toimintatapa - Löytää logistisesti ja toimintatavoilta käytännöllisiä ratkaisuja pölytyspalvelun
toteutukseen - Lisätä maataloustuottajille, urakoitsijoille sekä muille kasvisuojeluaineiden parissa toimiville tahoille tietoutta käytänteistä, kuinka voimme välttää
pölyttäjätuhoja - Lisätä maatalousalan toimijoille yleistä tietoutta pölyttäjien merkityksestä ekosysteemissä ja ruoantuotannossa Hankealueena on Pohjois-Savon ja Hämeen elykeskuksien alueet. Hanketta hallinnoi Savonia ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppanina on Luonnonvarakeskus Luke Hämeessä. Hankeaika on 1.1.2019-31.12.2020 ja
hankkeen budjetti on 272 754,40 €.
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Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Valkohäntäpeurakannan ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevan vuosikymmenen aikana. Metsästysseurojen ja -yhdistysten kautta tapahtuva järjestäytynyt metsästys
kohtaa haasteita jo nykytilanteessa. Valkohäntäpeuran metsästys pyyntiluvilla tapahtuu kokonaisuudessaan metsästysseuroissa ja -yhdistyksissä, jolloin metsästystä pystytään
ohjaamaan yksityiskohtaisesti ja kannan kasvua kontrolloimaan. Hyvinvointia riistasta -välmående av vilt -hankkeen tavoitteena on tarjota välineitä metsästysseuroille ja yhdistyksille, jotta ne voivat vastata riistakannan kasvuun kehittämällä metsästyslupien erilaisia myyntimalleja. Samalla metsästäminen mahdollistetaan metsästäjille, jotka
toimivat metsästysseurojen ja -yhdistysten ulkopuolella. Koska metsästykseen liittyy voimakkaita perinteitä ja paikallista kulttuuria, tullaan tarvitsemaan erilaisia toimintamalleja
ja siten myös taloudelliset mallit tulevat muuttumaan. Kun valkohäntäpeurojen metsästystoimintaa avataan ja enemmän eläimiä kaadetaan, myös riistanlihan saatavuus
Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pirkanmaa, Häme, Satakunta
markkinoilla lisääntyy. Hanke pyrkii löytämään metsästysseuroille ja -yhdistyksille malleja tarkastamattoman riistanlihan myyntiin suoraan kuluttajille ja paikalliseen
1.1.2019 - 31.7.2021
Hanken Svenska Handelshögskolan, Suomen Riistakeskus,
vähittäismyyntiin. Riistatalouskäsitteeseen kuuluu myös se, että maa- ja metsätalous tukee elinvoimaisia luonnonvaraisia kantoja ja tasapainottaa lisääntyneiden riistakantojen
Brahea-keskus, Turun yliopisto
negatiivisia taloudellisia vaikutuksia tarjoamalla vaihtoehtoja riistaturismin ympärille. Lisääntynyt riistatalous, metsästys- ja riistaturismi sen kärjessä, tuo maaseudun toimijoille
433 100,00 € elinvoimaa ympärivuotisesti. Hankkeen toiminta on kaksikielinen. Toiminta-alue sijoittuu Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Pirkanmaalle, Kanta-Hämeeseen, Satakuntaan ja
433 100,00 € Päijät-Hämeeseen. Kohderyhmiä ovat metsästysyhdistykset ja metsästysseurat, maaseudun elintarvikepalvelusektori ja palveluntuottajat. Edunsaajia ovat mm kunnat, ravintola433 100,00 € ala, yritykset ja palveluntarjoajat, elintarvikepalvelut, sekä toisen ja kolmannen asteen koulutus.
86 620,00 €
Hyvinvointia riistasta - Välmående av vilt
alueiden välinen
Varsinais-Suomen Ely-keskus

Luonnonvarakeskus

Kotimassa menestyvien valkuaiskasvien eli herneen, härkäpavun ja makean lupiinin tuotanto on riittämätöntä. Herne ja härkäpapu koetaan haastaviksi kasvattaa, ja riskit
sadonmenetyksistä heikentävät viljelyn suosiota. Makealupiinin viljely on vasta alkamassa. Viime vuosina herneen tuotanto ei ole lisääntynyt, vaikka sen viljelyllä olisi paljon
hyödyllisiä vaikutuksia niin esikasvina viljelykierrossa kuin valkuaisomavaraisuutta rakentamassa ja IP- viljelyn osana. Härkäpavun tuotantoala vastaavasti on ollut kasvussa,
mutta sen päämarkkinat ovat edelleen pääosin eläinten rehuna. Haasteista huolimatta näille proteiinipitoisille palkoviljoille löytyisi kysyntää niin rehu- kuin
elintarviketeollisuudessa. Suurimmat kehittämistarpeet kotimaisten palkokasvien tuotannon lisäämiseksi löytyvät alkutuotannosta. Tärkeimpiä syitä viljelyhaluttomuuteen ovat
muun muassa riittämättömäksi koettu tiedonsaanti palkoviljojen viljelytavoista, sadon muodostumisen varmentaminen, haasteellinen korjattavuus sekä palkokasvien
Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa ja Kanta-Häme
kasvinterveyden hallinta. HUKKA-hankkeen tavoitteena on parantaa herneen, härkäpavun ja makealupiinin viljelyn kannattavuutta ja luoda toimiva tuotantoketju sekä tähdätä
1.4.2019 - 31.12.2021
valkuaisomavaraisuuden kohentamiseen kaikkia osapuolia edesauttavin menetelmin. Tämä hankesuunnitelma on valmisteltu Luonnonvarakeskuksen (Luke), Satafood
Satafood Kehittämisyhdistys ry
Kehittämisyhdistyksen sekä hankkeen yksityiseen rahoitusosuuteen osallistuvien yritysten yhteistyönä. Hankkeessa pyritään löytämään konkreettisia tekniikoita herneen,
340 000,00 € härkäpavun ja makean lupiinin korjattavuuden ja sadon parantamiseen sekä kasvinsuojelun kehittämiseen tuottamalla ajankohtaiset ja selkeät ohjeet kyseisten palkoviljojen
340 000,00 € viljelytavoista nykyaikaisessa formaatissa.
272 000,00 €
40 800,00 €
Hukka-hanke - Herneen, härkäpavun ja makealupiinin
tuotanto ja uudet korjuumenetelmät
alueiden välinen
Varsinais-Suomen ELY-keskus

68 000,00 €
Sikatilan bioturvallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja, joilla minimoidaan taudinaiheuttajien pääsy sikalaan ja niiden leviäminen. Suunnitelmallinen ja hyvin toteutettu
Satafood Kehittämisyhdistys Ry
Bioturvallisuus - elinehto tulevaisuuden sikatiloille
bioturvallisuus vähentää eläintautien esiintymistä, parantaa tuotannon kannattavuutta ja edistää koko elintarvikeketjun turvallisuutta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja
tehostaa porsastuotantosikaloiden bioturvallisuuden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kaikille hankealueen merkittävimmille porsastuotantosikaloille tehdään
alueiden välinen
bioturvaluokitus ja bioturvasuunnitelma. Niiden avulla saadaan luotettava kuva tilojen todellisesta bioturvan tasosta ja pystytään kehittämään sitä suunnitelmallisesti.
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Suomalaisten
Varsinais-Suomi, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pirkanmaa,
Hämekotieläinten terveys ja elintarviketurvallisuus ovat maailmanlaajuisesti erittäin hyvällä tasolla. Tähän on päästy tuottajien, teollisuuden ja viranomaisten hyvällä
1.4.2019 - 30.9.2021
yhteistyöllä. Eläintautilainsäädäntömme on muita EU-maita tiukempi ja sen noudattaminen aiheuttaa sikataloudelle ylimääräisiä kustannuksia. Suunnitelmallisen bioturvan
Finnpig Oy tarve ja toteuttaminen korostuu sekä tilakoon kasvaessa että tautitartuntojen riskin jatkuvasti lisääntyessä. Eläintaudit lisäävät eläinten lääkitystarvetta, heikentävät tuotantoa
225 700,00 € ja hyvinvointia ja niistä aiheutuu huomattavia kustannuksia. Eläintautitartunta aiheuttaa sikatilalle niin suuren taloudellisen riskin, että siihen varaudutaan ns.
225 700,00 € ryhmäeläintautivakuutuksella. Luotettava bioturvaluokitus mahdollistaisi sikaloiden riskitason huomioimisen vakuutusmaksuissa, ja sikatalousyrittäjä voisi omalla toiminnallaan
180 560,00 € vaikuttaa vakuutusmaksuunsa. Näin lisätään sikatalousyrittäjien motivaatiota kehittää sikaloiden bioturvallisuutta ja parannetaan suomalaisen elintarvikeketjun turvallisuutta.
11 410,00 € Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskusten alueella. Sikatalous on hankealueella huomattava
maaseutuelinkeino ja alueelle sijoittuu 88,5 % Suomen emakoista.
45 140,00 €
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Kilpailukykyä laadulla
alueellinen, yritysryhmähanke
Kanta- ja Päijät-Häme
12.8.2019 - 31.12.2020

Ruokaketju
Hämeen ELYn rahoitus

2015 - 2019

Yritysryhmän kehittämishankkeen tavoitteena on tuotteiden jalostusasteen ja pakkausten lisäarvon nostaminen sekä prosessien toiminnan laadun kehittäminen. Mukana on
viisi elintarvikealan toimijaa Kanta- ja Päijät-Hämeestä.

viisi elintarvikealan toimijaa
50 970,00 €
50 970,00 €
38 227,50 €
12 742,50 €

3 127 154,52

16 hanketta
€

15
1

3 088 927,02 € Kehittämishankkeet
38 227,50 € Yritysryhmähankkeet
3 127 154,52 €

12.7.2019

