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Hyönteistuotantoa Pyhäsalmen kaivoksessa

Pyhäsalmen kaivoksen uu-
siokäyttöhankkeina on 
vastikään onnistuneesti 
kokeiltu kasvien kasvatus-

ta 660 m syvyydessä.  Vii-
me kesän ja syksyn aikana 
kaivokseen on rakennettu 
hyönteisfarmi, jossa ensim-
mäisenä lajina kasvatetaan 
kotisirkkaa (Acheta domes-
ticus). Laitos on rakennettu 
kaivoksen päätasolle 1430 
metrin syvyyteen, yhteis-

työssä hankkeeseen osal-
listuvien yritysten kanssa. 
Callio Edible Insects From 
Mine hankkeessa pilotoi-
daan maanlaista hyönteis-
tuotantoa. Haastavissa olo-
suhteissa tavoitteena on 
kehittää ekologinen ja te-
hokas hyönteisten alkutuo-

tantolaitos, joka hyödyntää 
maaperän luonnollista läm-
pöä ja muita kiertotalouden 
periaatteita. Hankkeessa 
on tarkoituksena luoda uut-
ta tietoa hyönteiskasvatuk-
sesta, kokeilla käytännössä 
ja levittää tietoa erityisesti 
maataloustuottajille Poh-

PYHÄSALMI

Tilusjärjestely voi edesauttaa koko Reisjärveä

Noin 40 maanomistajaa 
on osallistunut maanmit-
tauslaitoksen järjestämiin 
tilusjärjestelytapaamisiin 
Reisjärvellä. Maanomista-
jien kesken henki on ollut 
niin hyvä, että koko pitä-
jää koskeva tilusjärjeste-
ly saadaan nyt liikkeelle. 
Mukaan tulevien maan-

omistajien määrä toden-
näköisesti kasvaa, kunhan 
tilusvaihto etenee.

- Isäntien keskeinen toi-
ve on, että maatalouden 
ajomatkat saadaan koh-
tuullisiksi. Siihen pyri-
tään tilusvaihdoilla, maa-
kaupoilla ja lohkoja yhdis-
tämällä. Selkeä tavoite on, 
että kaikki hyötyisivät jär-
jestelystä, kertoi tilusjär-
jestelytoimitusta hoitava 
Di Hannu Oja Ylivieskan 
maanmittaustoimistosta.

Valtio maksaa tilusvaih-

don suunnittelun. Lisäk-
si Ely-keskus tarjoaa käy-
vän hinnan niille, jotka 
ovat halukkaita myymään 
maaomaisuuttaan. Os-
tettu maa myydään sekin 
käyvällä hinnalla tilusjär-
jestelyyn lähteville tiloil-
le. Maanomistaja saa li-
säksi pienen veroedun se-
kä myydessään että ostaes-
saan maata.

MERKILLE PANTAVAA
Reisjärvellä on se, että 
myös kunta on tehnyt pe-

riaatepäätöksen tilusjär-
jestelyyn osallistumisesta.

- Kunta on mukana ai-
nakin selvitysvaiheessa. 
Lähdemmekö mukaan lo-
pulliseen järjestelyyn, sii-
tä teemme päätöksen erik-
seen. Useita yhteydenot-
toja kuntaan on kuitenkin 
tullut maanomistajilta, 
jotka haluavat ostaa maa-
ta kunnalta tai vaihtaa si-
tä kunnan kanssa, kertoi 
vt. kunnanjohtaja Marjut 
Silvast.

Lisäksi valtio tukee pe-

rusparannushankkeita, 
kuten kuivatusta, salaojit-
tamista ja tiehankkeita. 
Omalta osaltaan tämä pa-
rantaa lohkojen salaojit-
tamista, yhtenäisten loh-
kojen kokoa ja antaa mah-
dollisuuden käyttää tehok-
kaampia koneita viljelyssä.

- Siitä lähdetään, ettei 
kenellekään synny vahin-
koa. Kaikki pyritään teke-
mään sopuisasti, eikä pa-
kon edessä. Myös lohko-
jen viljavuus otetaan huo-
mioon vaihdossa, lupaa 

Oja.

REISJÄRVI ON pohjave-
siltään rikas pitäjä. Pohja-
vedet on kartoitettu ja ra-
jattu niin, ettei maatalous 
nykyisellään erityisemmin 
vaaranna niitä.

- Reisjärven maatiloilla 
on paljon nuoria maatalo-
usyrittäjiä. Heidän kannal-
taan on tervetullutta, et-
tä maatalouden mahdolli-
suuksia pystytään paranta-
maan tilusjärjestelyllä, kat-
soi Hannu Oja.

REISJÄRVI
Jouko Lassila

Euroopan syvin toiminnassa oleva perusmetallikaivos valjastetaan nyt 
ruuantuotantoon. Pyhäsalmen kaivosympäristö tarjoaa luonnonvara-
alalle merkittävän testiympäristön uusien ruuantuotantomenetelmien
kokeiluun. Kaivoksen uusiokäyttö laajentui viime vuonna kasvien kasva-
tuksesta hyönteistuotantoon 1430 metrin syvyydessä maan uumenissa.

jois-Pohjanmaalla.
- Hankkeessa keskity-

tään uuden tehokkaan ja 
automatisoidun tuotanto-
teknologian kehittämiseen 
sekä etäohjaukseen- ja val-
vontaan. Keskitymme pro-
jektissa myös kiertotalou-
den innovaatioihin  maan-
alaisessa hyönteistuotan-
nossa. Sirkkafarmista on 
rakenteilla virtuaalitodelli-
suusympäristö,  jonka avul-
la yleisö voi vierailla kaivok-
sessa virtuaalisesti VR-la-
seilla maan pinnalta. Kai-
voksen suljetut olosuhteet 
muistuttavat ympäristönä 

Marsin paineistettuja laa-
vatunneleita ja eräs hank-
keen tavoite onkin verkot-
tua kansainväliseen ava-
ruustutkimukseen, projek-
tipäällikkö Hannele Blom-
qvist kertoo.

MAANALAISET SIRKAT
kasvatetaan ruokahyöntei-
siksi ja talven aikana kokei-
lemme sirkkoja myös pilk-
ki-syöttinä. Kalastusalan 
tukkurille on lähetetty erä 
pilkki-sirkkoja testiin. Li-
säksi pilkkijät saavat testa-
ta pilkki-sirkkoja Pyhäjär-
ven pilkkikilpailuissa 11.4.

T&T Reinikainen Oy
Nivala
Haapajärvi
Reisjärvi

Metsäpäivä 
20.3. klo 10–15

Tule 
tutustumaan 
metsä- ja tuhka-
lannoitus-
kohteisiin!

Mukana myös 
Metsänhoito-
yhdistys

Tuotteita rajoitetut erät. Hinnat (sis. alv 24%) voimassa 30.4.2020 asti tai niin kauan kuin varattu erä riittää. 

Echo-sahat
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Echo CS-501SX
Ammattisaha  
Easy start
50,2 cm³ / 2,57 kW / 3,45 hv
13” ja 16” terävarustukset
Kuivapaino 4,7 kg 569,-

Aspen 2T pienkonebensiini
10 l  

Maailman myydyin 
ja ammattilaisten 
suosittelema alkylaatti! 

26,50

BMF 650 9T1 
Metsäkuormainvaunu 
yhdistelmä 

Pikkujättiläinen metsänomistajan 
omatoimiseen kuitupuun, rangan 
ja tukin ajoon
Vakiona monivipuohjaus
Lisävarusteina: oma hydrauliikka 
pumpulla ja säiliöllä, Nordic Lights 
LED -puomivalot, jarrut, lisäkarikat 
ja kuormaimen eri venttiilistöt

Tule kokeilemaan!

11 900,-

www.lantmannenagro.fi

Osallistu 
kilpailuun 
ja voita Echo 
CS-501SX 
ammattisaha!
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