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ETKÖ SAANUT LEHTEÄ?
02 269 3434 Jakelupäivystys arkisin klo 6.00—1 6.30
0200 7100 Postin asiakaspalvelu arkisin klo 8.00—1 6.00
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044-591 7303, toimitus@vakka.fi

SÄHKÖPOSTI
etunimi.sukunimi@vakka.fi

SAARA HUOVINEN

Nousiainen
rajoittaisi
nopeuksia
Vesa Penttilä

Nousiaisten kunnanhal
litus esittää VarsinaisSuomen Ely-keskukselle,
että nopeusrajoitus
alennettaisiin Lemun
tiellä 60 kilometriin tun
nissa Akkoistentien
risteyksen ja valtatie 8:n
välillä.
Lisäksi kunta viestittää
Ely-keskukselle, että nopeuksia olisi laskettava
50 kilometriin tunnissa
Valpperintiellä Palon
kylästä Koljolan risteyk
seen ja Mietoistentiellä
Fatiojan sillalta valtatiel
le saakka.
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Suvinen
johtaa
Nousiaisten
vesiyhtiötä

:

Vesa Penttilä

Lemulainen viljeiljä Jari Luoto levitti ruokosilppua koepellolle tänä vuonnajo toisen kerran.

Ruoko parantaa pellon
Kolmivuotinen Ruokopelto-hanke testaa silputun
järviruo’on käyttöä maa nparannusaineena
Saara Huovinen

Viime syksynä levitetystä
ruokosilpusta ei enää näy
juuri jälkeäkään lemulai
sen Jari Luodon pellolla,
kun maaperätutldja Janne
Heikkinen iskee lapion
sa muhevaan pekomaahan.
Puolelle pellosta levitet
tim viime vuonna hehtaaria
kohti 50-80 kuutiota tuoretta ruokosiippua, ja toinen puoli jätettiin vertailun
vuoksi ilman.
Kuoppatestin perusteella
maan mumrakenne osoit-

tautuu hyväksi, ja läpi ruo

kamullan aina syvemmälle
sijaitsevaan jankkoon asti
porautuu kastelierojen pys
tysuoria, vilsimillisiä onka
loka.
Kastelierot ovat hy
viä renkejä tekemään töi
tä, kunhan annamme niille
ruokaa. Littana takapää
ei poistu koskaan reiästä,
mutta ne keräävät kaiken
orgaanisen aineen, johon
vain yltävät, keoksi reikän
sä päälle ja toimivat sitten
matohisseinä maan sisään.
Kesäruoko on hyvää ruo
—

SAARA HUOVINEN

Janne Heikkinen etsi merkkejä viime vuonna
levitetyn ruokosilpun vaikutuksista peltomaahan.

kaa lieroillekin, Heikkinen
pohtii.
TESTIPELLOLLE on saapunut

kolmenlqrmmenen
lähes
hengen joukko viljelijöi
tä, asiantuntijoita ja muita
kiinnostuneita kuulemaan
hankkeesta ja seuraamaan
tämänvuotisen ruokosilp
puerän levitystä peltoon.
Täsmällisiä tuloksia on
odotettavissa vasta vuoden
kuluttua, jolloin pellolta on
saatu testkuloksia kolmen
vuoden ajalta. Yhdysvallois
sa tehtävät testit mittaavat
maaperän biologista aktiM
suurta ja mikrobikasvuston
toimintaa, ja suomalaiset
testit kertovat maan viljavuudesta perinteisten kemiallisten testien kautta.
Myös ruo’on mukana kul
kevia ravinteita seurataan.
Viime vuonna peltohehtaa
rille kulki ruo’on mukana
noin 45 kg typpeäja 6 kg fos
foria. Määriä ei tarvitse huo
mioida lannokuksissa, sillä
ainakin toistaiseksi Maa- ja
metsätalousministeriö kat
500 ruo’on maanparannus
aineena eikä lannoitteena.
Kun hanke päättyy ko
koamme kuvion yhteen.
-

Kaikkien ei tarvitse lähteä
lukemaan fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa yliopistoon,
vaan kokoamme yksinker
taiset, kaikkia palvelevat
ohjeet, Järki-hankkeen projektijohtaja Eija Hagelberg
sanoo.
PELLONREUNALLA odottaa

kasoissa elokuussa silput
tua ruokoa, jota Jari Luoto
kahmaisee seitsemän kuution annoksissa lannanle
vityskärryyn ja pölläyttelee

pellolle.
—Tarkasti säätäminen on
mahdotonta, mutta kym
menen sentin kerros on jo
liikaa, silloin se alkaa pyöriä
muokkauksessa mukana.
Levityksen jälkeen Luoto
levittelee suurimmat sattu
mat pikkutraktorin ja äkeen
kanssa, minkä jälkeen ke
vytmuokkaa maan noin 12
sentin syvyydeltä.
Ei ruoko apulantaa kor
vaa, mutta kyllä se hyvän
tuntuista tavaraa savipellol
le on. Ei tässä ole kuin levit
tämisen vaiva, mutta jos itse
joutuisi maksamaan silp
puamisen ja pois tuomisen,
hommassa ei olisi hirveästi
järkeä.
-

Fakta
Ruokopelto-hanke
on osa ympäristömi
nisteriön ravinteiden
kierrätystä edistävää
ja Saaristomeren tilan
parantamista koskevaa Raki-ohjelmaa.
‘Hanke toteutetaan
yhteistyössä Varsi
nais-Suomen Ely-kes
kuksen ja Baltic Sea
Action Groupin Järkihankkeen kanssa.
Hankkeen tarkoitus
on löytää ruo’olle tehokkaita jatkokäyt
I.

tömahdollisuuksia,
jotta sen poistaminen
rannikoilta saataisiin
kiinnostavaksi.
Peltolevityksen on
todettu olevan yksi
kustannustehokkaim
mista tavoista käyttää
leikkuusta kertyvää
biomassaa.
ø’ Ravinteet kierräte
tään vesistöstä takai
sin peltoon parantaen
samalla peltomaan
rakennetta.

Tapani Suvinen (kok.)
toimii ensi vuonna
aloittavan Nousiaisten
Vesi Oy:n hallituksen pu
h eenjohtaja na.
Kunnanhallitus nime
si varapuheenjohtajak
si Olli Sillanpään (kesk.)
sekä hallituksen muiksi
jäseniksi Harri Ylikylän
(kesk.), Jaana Sankalan
(sdjja Heli-Johanna
Laaksosen (ps.).
Lisäksi kunnanhallitus
hyväksyi vesiyhtiön pe
rustamissopimuksen ja
yhtiöjärjestyksen.

Kalannin
Siwasta
K-market
Toukokuussa alkanut Si
wojen ja Valintatalojen
muuttaminen K-Marke
teiksi jatkuu ripeällä tah
dilla. Siwa Kalanti avaa
torstaina ovensa K-Mar
ket Kalantina.
Muutoksessa kaupan
tuotevalikoimaja ilme
vaihtuvat. Tuotteiden
hintatasoa on laskettu ja
valikoimaan tulee noin
tuhat Pirkka-ja K-Me
nu-tuotetta. Muutoksen
jälkeen kaupassa käy K
Plussa-kortti.
—Rakennamme par
haillaan Suomen kat
tavinta ja palvelevinta
lähikauppaverkostoa,
kertoo Keskon vara
toimitusjohtaja ja päi
vittäistavarakaupan
toimialajohtaja Jorma
Rauhala.

