Jussi Knaapi tykitti uskoa
savimaiden mahdollisuuksiin
Järki Pelto aloitti savitietojen välityksen täpötäydessä auditoriossa
Savimaat ovat varsinaissuomalaisen maatalouden arkea. Tiivistynyt savi aiheuttaa ongelmia. Mutta
2.3.2017 Halikossa järjestetty Järki Pelto -hankkeen ensimmäinen luentotilaisuus jätti jälkeensä selkeän
viestin: Savelle ei pidä antaa periksi. Siihen ei saa sortua. Pitää vain kehittää hyviä keinoja savisen maan
kunnossapitämiseen. Savinen peltokin tuottaa hyvin.

Järki Pelto -hankkeen vetäjä ja
SaMaRa -ryhmän jäsen, viljelijä ja
neuvoja Olli-Pekka Ruponen oli
tyytyväinen ensimmäisen
luentotilaisuuden suosioon.
Paikalla oli parisataa viljelijää
lähinnä Salon, Sauvon ja Paimion
alueilta.
- Harvoin mihinkään tilaisuuteen,
joka ei koske tukipolitiikkaa, tulee
näin paljon kuulijoita, Ruponen
naurahti.

Koolla Järki Pellon ensimmäisessä luentotilaisuudessa olikin lähinnä käytännön savitaistelijoita; viljelijöitä
jotka ovat jo tehneet, ja haluavat tulevaisuudessa tehdä, tekoja joilla savimaiden kasvukuntoa voidaan
nostaa. Satoja halutaan parantaa kestävästi ja ympäristön ehdoilla.

Kokeilijana, kirjoittajana, viljelijänä ja
vaikuttajana tunnettu Jussi Knaapi
innosti kuulijoita ottamaan selvää
asioista ja kokeilemaan hyviä
vaihtoehtoja savimaiden ongelmien
ratkaisemiseksi.

- Ihmiset arvostavat terveellistä ja puhdasta kotimaista ruokaa, mutta siitä ei olla aina valmiita maksamaan.
Siksi avain on tuoton nostamisessa, illan innostaja ja pääpuhuja, agronomi Jussi Knaapi totesi.
Olli-Pekka Ruponen kannusti tarkkailemaan omia peltoja ja lohkoja, havainnoimaan mitä niillä tapahtuu, ja
hakemaan ratkaisuja paikallisesti ja käytännössä. Moni painii samantyyppisten asioiden kanssa ja siksi
tietojen välittäminen, keskustelu ja käytäntöjen vaihtaminen on arvokasta.
- Ongelmat eivät aina johdu maatalouspolitiikasta tai säästä. Syy saattaa löytyä oman pellon rakenteesta,
Ruponen sanoi.
Jussi Knaapi oli samoilla linjoilla ja iloitsi täydestä auditoriosta. Tieto menee paremmin perille, kun asioista
puhutaan kasvotusten. Kaikilla ei aina ole aikaa tai mahdollisuuksia hakea ja etsiä tietoja netistä ja
julkaisuista.

Marjaana ja Timo Mänkäri tulivat Vaskiolta
hakemaan uutta tietoa savimaiden
ongelmienratkaisuihin.

Knaapi nosti esiin suomalaisen viljelyn vahvuuksia. Hän sanoi muun muassa, että kun muualla maailmassa
ruokamultaa häviää kovaa vauhtia, meillä Suomessa se on hitaampaa.
-Miksi?, Knaapi kysyi ja vastasi itse, että syynä on SAVI.
Hän nosti esiin myös vahvuuksia, joita kannattaa arvostaa ja joista kannattaa pitää huolta. Yksi
tärkeimmistä on vesi, mutta siitäkin kannattaa pitää huolta. Puhdas vesi on arvokas asia.
- Ympäristön pitää voida hyvin, että pärjäämme myös tulevaisuudessa, Knaapi sanoi ja muistutti, että
peltoviljelyyn on tarjolla paljon ”ilmaisia” tuotantopanoksia, joita kannattaa hyödyntää.
- Niitä ovat esimerkiksi aurinko, hiilidioksidi, vesi ja typpi. Niitä on pelloissa maksutta, mutta niiden toiminta
on tunnettava, ettei tule tehtyä virheratkaisuja. Kaikkia tarvitaan, mutta mitään ei saa olla liikaa.

- Meillä Kemiönsaarella on valtavasti savea maassa,
sanoi Ville Hakanen, joka tuli hakemaan vinkkejä ja
tietoja siihen, miten viljelijä pärjää savisten peltojensa
kanssa myös vesien äärellä.

Yksi Knaapin tärkeistä viesteistä koski maan rakennetta. Hän sanoi, että kasvit kasvavat ja voivat hyvin, jos
niiden juuret voivat hyvin.
- Sitten onkin erilaisia keinoja, joilla tätä hyvinvointia voidaan edesauttaa.
Knaapi nosti esiin OIKEAN KÄSITTELYN merkityksen. Pitää tehdä oikeita toimenpiteitä oikeissa paikoissa,
että niistä saavutettava hyöty olisi mahdollisimman suuri.
- Pitää ottaa näytteitä, analysoida tuloksia ja päättää tarvittavista toimenpiteistä, Knaapi luetteli.
Hän muistutti myös mikrobihengityksen merkityksestä kasvulle.

Viljelijä Jari Lehtinen kuunteli
illan antia innostuneena ja
totesi ykskantaan tulleensa
paikalle pontimenaan
kaikkialla pelloissa oleva
SAVI.

Saviongelmiin ratkaisuvinkkejä hakivat
myös Jussi Launto poikansa Antton
Launton kanssa. Tilanpitoa ja viljelyä on
tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.
Siksi ratkaisuja ja oikeita toimenpiteitä
yritetään kaivaa esiin.

Keskustelut kävivät vilkkaina luentotilaisuuden tauolla ja alkukahvituksen aikana. Auditorion aulassa Berner
ja Nordkalk esittelivät omia ratkaisujaan myös savimaan ongelmiin.
Ilmaan jäi selvästi leijumaan tunnelma, että vastaavia tilaisuuksia tarvitaan lisää.

Järki-hankeperheen projektijohtaja Eija
Hagelberg kuunteli muiden joukossa
hämmästyneenä ja innostuneena Jussi
Knaapin esityksiä savimaiden ongelmista
ja mahdollisuuksista.

Vasta aloittaneen Järki Pelto -hankkeen tavoitteena onkin saavuttaa puolet Salon, Sauvon ja Paimion
viljelijöistä. Alueella on 1200 viljelijää, joten puurtamista riittää. Alku osoittaa, että kysyntää käytännön
tason toiminnalle ja tiedonvälitykselle on.
Hankkeessa on paikallisista viljelijöistä koostuva SaMaRa (savimaiden rakenne) -tiimi, johon kuuluvat
Salosta Olli-Pekka Ruponen (ryhmän vetäjä), Peppi Laine, Reijo Niemi ja Markus Junnila, Sauvosta Jarno
Suominen ja Janne Riski, Paimiosta Timo Lehtinen ja Aki-Ville Valo sekä Koskelta Veli-Matti Jalli.

Järki Pelto 2017-18
*Paimion, Sauvon ja Salon alueilla
*Tavoitteena levittää tietoa maaperän hoidosta ja peltoluonnon monimuotoisuudesta
*Hanketta hallinnoi BSAG (Baltic Sea Action Group)
*Mukana Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, Salon ja Paimion kaupungit sekä Sauvon kunta ja
Paimionjokiyhdistys
*Avoin facebook-ryhmä Järki Pelto
* Hanke saa rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta
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