
Vedenpään tila, Vierumäki

Vedenpään tilan nykyiset isännät ovat aloittaneet tilan pidon
vuonna 2000.

Tilan tavoitteena on tuottaa pihvikarjan vasikoita
jatkokasvatukseen. Lisäksi tilalla tuotetaan hernettä, vehnää 
ja kauraa teollisuudelle. Tilan toiminnan kulmakiviä ovat 
tehokkuus, eläinten hyvinvointi sekä oma hyvinvointi. 

Tilalla asustaa tällä hetkellä noin 80 nautaa ja viljelyksessä 
tilalla on 96 hehtaaria. Tilan pelloista noin puolet ovat 
vuosittain nurmella ja talviaikainen kasvipeitteisyys on 100 %. 
Lehmien ruokinta perustuu pääosin nurmirehuun. Tilan lehmät 
poikivat kerran vuodessa, keväällä. Emot hoitavat
vasikoitaan syksyn vieroitukseen asti, jolloin vasikat ovat 5-7
kuukauden ikäisiä. Vieroituksen jälkeen vasikat myydään 
loppukasvatukseen toiselle tilalle. Osa lehmävasikoista jää 
tilalle kasvamaan tuleviksi emoiksi. 





Hiilitase: Vedenpään tila

Taulukon ylemmät palkit mittaavat hiilitasetta ilman sadon sitomaa hiiltä, mikä 

tarkoittaa sitä että hiilensidonta näyttäytyy pienempinä palkkeina kuin kuvion 

alemmassa osiossa, jossa hiilensidonta on mukana. 

- Sininen palkki eli ylin rivi -234 edustaa pelkän pellon hiilensidontaa ilman 

karjan päästöjä.

- Oranssi palkki -132 eli negatiivinen oranssi palkki kertoo siitä, että maatilan 

hiilitase on edelleen negatiivinen. Tässä erona aiempaan on se, että mukana on 

myös karjan päästöt. Karjan ja maaperän yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt 

ovat siis edelleen pienemmät kuin peltomaahan, satoon, kasvintähteisiin ja 

metsään sitoutuneen hiilidioksidin määrä.

Taulukon alemmat palkit laskevat hiilitaseen eri tavalla eli siten, että sadon sitoma 

hiili lasketaan täysimääräisesti (sis. sato) mukaan!

- Sininen ylempi palkki osoittaa ainoastaan pellon hiilitaseen eli ilman 

karjapäästöjä sidonta on -921 tn/CO-ekv tonnia vuodessa. 

- Vasen alempi rivi kuvan oranssi alin palkki ottaa karjan päästöt huomioon ja 

on -818. Maatila on karjapäästöineen edelleen hiilinegatiivinen. Tämä 

tarkoittaa että tilan päästöt ovat pienemmät kuin sidonta.



Vedenpään tila/
Käytännön toimia ja havaintoja

• Tilalla luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen metsissä ja 
maatalousympäristöissä on osa normaalia maa- ja metsätaloutta. 

• Lahopuun määrän lisääminen ja peltojen viljelykierron monipuolisuudesta 
huolehtiminen ovat esimerkkejä käytännön toimista luonnon hyväksi. 

• Peltojen viljelykierto on ollut aina osa tilan toimintaa. Nyt nurmella on 
viljelyalasta n. 50%. Lopuissa kasvaa vehnää, kauraa ja hernettä 
myyntikasviksi. Nurmet uudistetaan syksykesällä, niin, että talvella 
kasvipeitteisyys on yleensä 100%.

• Vieraslajeja tilalla torjutaan omilta ja ympäristön alueelta kitkemällä, 
niittämällä ja kemiallisesti .

• Resurssitehokkuutta on tuottaa enemmän vähemmällä. Tällöin 
kasvutekijöiden on annettava parastaan. 

• Tilalla viljellään maanrakenne ja vesitalous edellä, peltojen ojitukseen on 
panostettu. 

• Paljon konetyötä vaativat kiviset mutkat yms. ovat sopimusnurmella tai 
maisemakukkana. Eli ei käytetä tuotantopanoksia sinne, mistä ei tule 
kunnon satoa tilasta riippumattomista syistä. Liittymiä pelloille monelta 
suunnalta pellon tiivistymisen vähentämiseksi. 

• Tilalla metsät ovat merkittävä hiilinielu, jota aktiivinen ja kestävä 
metsätalous turvaa. Metsien pitäminen tuottavina ja uudistamisesta 
huolehtiminen varmistaa sen, että metsät sitovat enemmän hiiltä kuin 
niistä vapautuu. 

• Metsien kasvukunnnosta huolehditaan niiden hoidolla.
• Tilalla lämmitysmuotona puu ja ilmalämpöpumppu. Aurinkopaneelit 

tulossa, kun niiden alle jäävät katot saadaan uusittua.
• Traktoreissa ajo-opastin, jolla voidaan välttää päällekkäinen 

ajoa peltotöissä. Ei myöskään mene kasvinsuojeluainetta päällekkäin kuin 
yhden kerran, samoin lannoitteitta.

• Tilalla pyritään hyödyntämään Lean – johtamismallia ja sen työkaluja, 
jolloin kaikki asiat ovat paikallaan ja tulevat työtehtävät listattuna. 

• Tilalla laidunnetaan koko laidunkauden ajan (toukokuusta lokakuuhun). 
Lisäksi lehmät ulkoilevat talvella muutaman kerran viikossa.


