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Anne Penttilä

Tanskan maidontuotannon ra-
kennemuutos on ollut nopeaa. 
Maitotilan keskilehmäluku on 

jo ylittänyt sadan lehmän rajan. 
Maassa on yhteensä noin 5500 mai-
totilaa ja maidonlähettäjien luku-
määrä on vähentynyt kymmenellä 
prosentilla vuodesta 2004. Keski-
määräinen maitokiintiö on 750 000 
kiloa ja lehmien energiakorjattu 
keskituotos on 8000 kiloa.

Jo 80 prosenttia Tanskan yhteen-
sä 580 000 lehmästä asustaa piha-
tossa. Uudet navetat suunnitellaan 
useimmiten 400-500 lehmälle, ker-
too vanhempi neuvoja Jan Brøgger 
Rasmussen Tanskan maataloustek-
niikan ja rakentamisen neuvonta-
keskuksesta.

"Uusien navetoiden lukumäärä 
on tasaisesti laskenut huippuvuo-
desta 1999, jolloin rakennettiin 460 
uutta ja remontoitiin nelisenkym-
mentä navettaa. Arvio viime vuo-
delle on noin 140 toteutunutta uut-
ta kohdetta."

Rakennemuutos ja keskittymi-
nen näkyvät mm. pellon hinnassa. 
Peltohehtaari maksaa keskimäärin 
16 000 euroa, ja Rasmussen kertoo 
kauppoja tehdyn viime aikoina jo-
pa 30 000 euron hehtaarihintaan. 
Maitokiintiö maksaa keskimäärin 
0,60 euroa /kg.

Navetan rakentamiseen ei saa in-
vestointitukea. Tuotannon laajenta-
minen alkaa jo olla niin kallista, että 
jotkut tanskalaiset maidontuottajat 
ovat muuttaneet edullisempien tuo-
tantopanosten ääreen Viroon, Liet-
tuaan tai Slovakiaan.

Pihatot yhä
avoimempia
Tanskalainen navetta on siis tyypil-
lisesti uudehko ja suuri. Se on eris-
tämätön ja siinä on luonnollinen 
ilmanvaihto. Verhoseinät ovat val-
lanneet yhä suuremman alan sivu-
seinistä. Alkuvaiheessa sivuseinien 
alaosat tehtiin kiinteiksi, nyt esimer-

kiksi tiilirakenteinen kiinteä osuus 
voi olla yhä matalampi, tai sitä ei 
ole ollenkaan. Tuuliverhot avataan 
kesällä, ja uusimmissa toteutuksis-
sa ne rullautuvat auki sekä alhaal-

ta että ylhäältä. Alarulla voi kerätä 
pölyä ja hiekkaa, mikä ei tee hyvää 
verholle.

Verhoseinät ovat jo ehtineet näyt-
tää huonotkin puolensa. Tuuliver-

kot likaantuvat ja tukkeutuvat, jol-
loin tuuli ei läpäise niitä eikä ilmaa 
vaihtu tarpeeksi. Verhot saattavat 
repeytyä ja tarvitsevat vahvat sivut-
taistuet sekä päätyrakenteet. Ilma-
pussiverhoista Rasmussen ei pidä.

"Jos tulee sähkökatkos eikä tilal-
la ole varavoimaa, ilmapussiverhot 
putoavat alas. Useimmiten sähkö-
katkoksia esiintyy myrskysäällä, jo-
ten navetassa on äkkiä vähän liikaa 
raitista ilmaa. Myös linnut voivat 
hakata pussiverhoja."

Verrattaessa Tanskan olosuhteita 
meikäläisiin, on aina muistettava, 
että Etelä-Suomessakin on vuodessa 
neljä kuukautta, jolloin kuukauden 
keskilämpötila laskee alle nollan. 
Keski-Suomessa Oulun korkeudel-
le kuukausia on viisi ja siitä ylös-
päin kuusi. Tanskan luku on pyö-
reä nolla.

Rasmussen muistuttaa myös, että 
luonnollinen ilmanvaihto edellyt-
tää myös tilaa rakennuksen ympä-
rille. Ilma ei vaihdu riittävästi läm-
pimänä vuodenaikana, jos lähellä 
on puustoa, maastoesteitä tai muita 
rakennuksia. Rakennus on sijoitet-

Tanskalainen navetta on 
yhä avoimempi

Uudet pihatot suunnitellaan jo 400-500 lehmälle

Nelirivinen uusi 130 makuuparsipaikan pihatto. Kuva on Jørgensenin tilalta, josta tarkemmin robottilypsyartikkelissa.

Verhot ovat vallanneet alaa ja sivuseinän kiinteä osuus on jäänyt yhä mata-
lemmaksi viime vuosina.

Karjatalous
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gelmitta 700 grammaa sahanpurua 
per parsi. Silputtu olki vaatii puo-
lestaan avokourun raappalannan-
poistolla, muuten tulee ongelmia."

Agromekissä on jo vuosikaudet 
ollut tarjolla laaja kirjo pienkuor-
maintyyppisiä kuivitus- ja harja-
koneita, jotka paitsi puhdistavat 
parren peräpään ja lantakäytävän 
reunan, myös heittävät uudet kui-
vikkeet parteen. Rasmussenin mu-
kaan ne ovat tulleet tiloilla hyvin 
suosituiksi koneiksi.

Päältä ajettava laite maksaa noin 
12 000 euroa, pari vuotta sitten esi-
telty kiskoruokkijatyyppinen kuivi-
tusautomaatti on vähän kalliimpi.

Lisää väljyyttä
lantakäytäville
Tarve vähentää ammoniakin haih-
tumista vaikuttaa paljon lantakäy-
täväratkaisuiden suunnitteluun ja 
valintaan tanskalaisissa navetoissa. 
Avokouruja ja ritiläpalkkikuiluja on 
suurinpiirtein yhtä paljon.

Pihatoissa on kahdesta viiteen 
makuuparsiriviä. 10-15 vuotta sit-
ten Tanskassa tehtiin paljon kaksiri-
visiä pihatoita, joissa ruokintapöy-
täaidassa on yksi ruokinta-aukko 
lehmää kohti. Nyt rakennetaan pal-
jon 4- tai 5-rivisiä pihatoita.

"Yritämme vaikuttaa tuottajiin, 
että lehmien kulkukäytävät olisivat 
aina tarpeeksi leveät. Tilaa tarvitaan 
erityisesti liikenteen solmukohdis-
sa: risteysalueilla, ruokintapöydän 
äärellä ja juomakuppien lähellä. 
Makuuparsialueiden lisäksi piha-
tossa pitäisi olla käytäväalaa neljä 
neliötä lehmää kohti."

Lietekuiluissa on lietteen kierrä-
tysjärjestelmä, muuten lietteitä ei 
saada ulos.

Rasmussenin mukaan monet 
tuottajat ovat hankkineet ritilän-
päällysraapat viime aikoina. Riti-
löiden puhdistusrobotteja on ollut 
markkinoilla reilun vuoden, Joz esi-
teltiin EuroTierissä 1,5 vuotta sitten 
ja Lelyn robotti nähtiin Agromekis-
sa vuosi sitten.

"Niiden ongelma vain on korkea 
hinta, noin 14 000 euroa, puhdis-
tettava pinta-ala on melko pieni ja 
lisäksi Lelyllä on ollut jotain tekni-
siä ongelmia."

Avokouruissa valmiit, uritetut ja 

virtsanerotuksella varustetut beto-
niset kouruelementit ovat vallan-
neet alaa paikalla valetuilta latti-
oilta, jotka eivät yllä tasaisuudessa 
elementtien tasolle. Elementtikou-
ruun on usein kehitetty juuri siihen 
sopiva lantaraappa. Myös kumilat-
tiat vaativat soveltuvan raapan, jos-
sa lattiaan vastaava huullos on joko 
kumia tai muovia.

Ritilänpäällyskumien kestoikä 
arveluttaa Rasmussenia edelleen.

"Ainakin ne edellyttävät erittäin 
huolellista kiinnitystä ja kumipin-
nalle sopivaa raappaa. Itse hank-
kisin kumimatot kokoomatilaan 
ja ruokinta-alueelle, joissa lehmät 
joutuvat seisomaan pidempiä aiko-
ja. Monet tuottajat ostavat mattoja 
myös päästäkseen eroon sorkanvä-
lin ajotulehduksesta, mutta siihen 
ne eivät kyllä auta."

Bakteeriperäistä sorkanvälin ajo-
tulehdusta (dermatitis digitalis) on 
Tanskassa arvioitu olevan 80 %:lla 
karjoista. Lantakäytävien kosteus ja 
likaisuus on ainakin osasyy ongel-
maan, joten tehokkaaseen lannan-
poistoon halutaan panostaa.

Tehokkaalla lannanpoistolla on 
kääntöpuolensa. Kesäkuumalla "lii-
an siistit" käytävät voivat kuivua 
liikaakin, jolloin lannan poistosta 
huolimatta kouruun jäänyt ohut 
lantakalvo muuttaa pinnan niljai-
sen liukkaaksi. Liukkaus lisää leh-
mien tapaturmariskiä. r

tava aukiolle ja mielellään poikit-
tain vallitsevaan tuulensuuntaan 
nähden.

Viimeaikainen kehityssuunta on 
ollut sivuseinien korkeuden kasvat-
taminen, aiemmasta 320 sentistä 
350-380 senttiin.

Parsiin pehmeyttä
ja avonaisuutta
Uusien navetoiden makuuparsissa 
on pehmuste, joko matto tai pak-
sumpi parsipeti. 

Lehmien makuuparsisuositukset 
ovat muuttuneet yhä avoimempaan 
suuntaan, varsinkin eturakenteiden 
osalta. Pehmopetien lisäksi on tehty 
jonkin verran Pohjois-Amerikasta 
tuttuja hiekkapetejä. Rasmussenin 
mukaan hiekkaparsiin ovat siirty-
neet sellaiset tuottajat, jotka halu-
avat pitää erityisen hyvää huolta 
lehmistään.

"Vaikka parsien hoitamiseen ku-
luu enemmän aikaa ja hiekka on 
hankalaa lannanpoistojärjestelmäs-
sä, silti nämä tuottajat vaikuttavat 
olevan tyytyväisiä ratkaisuunsa."

Tanskassa hiekkapeteihin käy-
tetään erityistä hiekkaa, jota saa-
daan maan pohjoisosista. Yleensä 
hiekkaa on parressa noin 20 sen-
tin kerros.

Agromekistä löytyi kanadalaisen 
yrityksen osastolta jopa yksi uusi 

hiekkaparsisovellus. Parressa on alla 
parsipetityyppinen rakenne ja pääl-
lä muutaman sentin hiekkakerros. 
Hiukan korkeampi takakynnys pi-
telee hiekkaa parressa, kuten tavan-
omaisissakin hiekkaparsissa. Samal-
la osastolla oli myös etukuormain-
käyttöinen hiekanlevityskauha.

Ratkaisun kehuttiin helpottavan 
hiekkaparsien hoitoa, mikä onkin 
erittäin oleellista, sanoo Rasmus-
sen.

"Hiekkaa on lisättävä säännölli-
sesti parsiin, muuten parsi jää kuo-
palle ja lehmä voi vahingoittaa itse-
ään parsirakenteisiin."

Uusissa parsissakin
voi olla vikoja
Makuuparsirakenteissa yleisin vir-
he on liian matalalla tai takana ole-
va niskaputki.

"Varsinkin holstein-friisiläiset 
eläimet ovat yhä korkeampia. Kun 

lehmä ei pääse tarpeeksi eteen par-
ressa, se joutuu laskeutumaan ma-
kuulle vinottain parteen nähden. 
Yleensä tuottajat tekevät tästä sen 
johtopäätöksen, että lehmällä on 
liikaa tilaa parressa ja siirtävät nis-
kaputkea vielä taaksepäin, kun si-
tä pitäisi päinvastoin siirtää eteen-
päin."

Toinen parsirakenteen vika voi 
olla etupoikkiputki juuri keskellä, 
siten että lehmän on varottava sitä 
makuulle laskeutuessaan, jottei lyö 
siihen päätään.

"Myös ruokintapöytäaidan nis-
kaputki voi olla liian matalalla. Sen 
huomaa siitä, että lehmät seisovat 
syödessään vinossa ja niillä voi olla 
niskahiertymiä."

Kuivitusta kehotetaan
lisäämään
Rasmussen soisi tanskalaisten mai-
dontuottajien käyttävän yleensä 
enemmän kuivikkeita, myös pehm-
opetiratkaisuissa. Tanskassa tehdyn 
selvityksen mukaan suurin osa ti-
loista käyttää 100 tai 300 g kuiviket-
ta per parsi, kun vaihtoehdot olivat 
100, 300, 500 tai 700 grammaa.

"Säästely kuivittamisessa näkyy 
vaurioina lehmien kintereissä ja 
polvissa. Kesällä riittäisi 300 gram-
maa, talvella 500 grammaa olisi pa-
rempi, kun sataa melkein joka päi-
vä. Ritilänavetassa voi käyttää on-

Vapaata tilaa tarvitaan erityisesti pihaton risteysalueilla ja juoma-altaiden ympärillä. Koroke estää sontimisen, mutta altaat 
on silti puhdistettava säännöllisesti. Ongelmana ovat rehurippeet.

Ritilän päällysraappa kolaa koko linjan puhtaaksi. 

Kanadalainen 
yritys esitteli 
Agromekissä 
uutta hiekka-
parsiratkai-
sua, joka yh-
distää pedin 
ja hiekan.
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Tanskalaisten navetoiden koon 
kasvu on luonnollisesti pai-
suttanut myös lypsyasemien 

kokoa. Kalanruoto on silti edelleen 
yleisin uusi asematyyppi. Kalanruo-
dot ovat joko 2x14- tai 2x16-paik-
kaisia ja rinnakkaisasemat 2x20-
24-paikkaisia. Niissä on yleensä pi-
kapoisto sivulle ja lypsintukivarret. 
Rakenteissa käytetään yhä enemmän 
ruostumatonta terästä.

Karusellit ovat vallanneet alaa 
suuremmissa yksiköissä, viime vuo-
sina myös ulkopuolelta lypsettävät 
mallit. Sisäpuolelta lypsettävän ka-
ruselliaseman tyypillisimmät koot 
ovat 28–36 lypsypaikkaa, ulkopuo-
listen 36–40 paikkaa.

Esimerkiksi vuonna 2004 Tans-
kassa otettiin käyttöön 85 kalan-
ruotoasemaa, 38 karusellia (joista 
13 ulkopuolisia) ja 22 rinnakkais-
asemaa. Uusia navetoita rakennet-
tiin yhteensä 190.

Lypsytehossa jopa
kaksinkertaiset erot
Jan Brogger Rasmussen on tutkinut 
suuria lypsyasemia yhdessä Lars Kurt 
Laugesenin ja Henrik Abildgaard 
Hansenin kanssa, jotka työskentele-
vät maidonlaatuneuvojina Tanskan 
meijeriyhdistyksessä. Selvityksestä 
tehty tanskalainen tilatestiraportti il-
mestyi viime vuonna ja se löytyy 
myös Internetistä tanskankielisenä. 
Osoite on: www.lr.dk/bygningerog-
maskiner/informationsserier/farm-
test/ft_kva_033_malkestald.pdf.

Tutkimuksessa oli mukana yh-
teensä 13 tilaa, joiden lypsyasemat 
olivat vuosilta 2002–05 (kahdeksan 
otettu käyttöön vuonna 2004). Ul-
kopuolisia karuselleja oli seitsemän: 
DeLaval 40- ja 36-paikkaiset, SAC 36 
paikkaa, Strangkolta kolme 40-paik-
kaista sekä Westfalialta 50-paikkai-
nen. Kalanruotoja pikapoistolla oli 
Boumaticilta ja DeLavalilta 2x14-
paikkaiset sekä SAC:ltä ja Strangkol-
ta 2x16-paikkaiset. Lisäksi mukana 
oli kaksi Strangkon rinnakkaisase-
maa pikapoistolla, 2x22 ja 2x32.

Tutkimus sisälsi yhden aamulyp-
syn tarkkailun ja mittauksen sekä 
haastattelut. Keskimäärin lypsyllä 

kävi 225 lehmää. Asemissa on ko-
koomatilat, joissa ajolaitteet. Ohei-
sessa taulukossa on pääkohtia tutki-
muksen luvuista.

Lypsykapasiteeteissa oli suurta 
vaihtelua, kuten odotettiinkin. Mi-
tattiinpa asemakohtaista tai lypsäjän 
lypsytehoa, oli ero hitaimmista no-

peimpiin sadan prosentin luokkaa. 
Eli nopeimmat asemat ja lypsäjät 
lypsivät kaksi kertaa nopeammin 
kuin hitaimmat.

Liika kiire voi
hidastaa lypsyä?
Rasmussenin mukaan varsinkin ns. 
"turbolypsäjät" pitävät karuselleista, 
mutta toisaalta liika kiire voi johtaa 
lehmien huonoon esivalmisteluun. 
Tutkimuksen yleishavainto oli riit-
tämätön ja liian lyhyt esikäsittely. 
Lypsyn alussa oli tyhjälypsyä, lyp-
sinten hörimistä ja lehmät olivat 
rauhattomia. Seurauksena oli lyp-
sinten irtoamisia ja poispotkuja. 
Myöskään lypsintukivarsia ei aina 
maltettu säätää oikeaan asentoon.

Kokonaisajankäyttö oli ulkopuo-
lisissa karuselleissa keskimäärin 33 
sekuntia /lehmä (vaihtelu 26-45), 
muissa asemissa 54 s (32-62). Eni-
ten lypsytehoa haittaisivat utareiden 
likaisuus, lehmien rauhattomuus se-
kä huonosti liikkuvat ja erillislypset-
tävät lehmät.

Suuria lypsyasemia 
tutkittiin

Myös lypsytyön ergonomiaa sel-
vitettiin. Lypsäjän kyynärpäästä pi-
täisi olla pystysuunnassa 30 senttiä 
lehmäpaikan lattiaan. Säädettävä 
lypsymontun lattia tai karusellin 
lypsäjätasanne alkaa kuulua jo va-
kiovarusteisiin.

"Sitä vain pitäisi muistaa käyt-
tää", sanoo Rasmussen ja näyttä ku-
van lyhyestä lypsäjästä kurkottele-
massa lypsimiä lehmän alle. Matkaa 
vetimiin näyttää olevan liikaa sekä 
korkeus- että syvyyssuunnassa.

"Hän on hyvä lypsäjä, joka tällä 
menolla pilaa terveytensä todennä-
köisesti muutamassa vuodessa."

Sisääntulokapeikot
hidastavat liikennettä
Ahtaat paikat ja huonosti lehmälle 
näkyvät kulkusuunnat sekä lypsy-
aseman tulo- että poistumispuo-
lella saattavat romuttaa muuten 

tehokkaasti sujuvan lypsyn. Leh-
mien sisääntulo asemalle hidas-
ti liikennettä eniten, huolimatta 
tutkimuksessa mukana olleiden 

navetoiden kokoomatiloista ja ajo-
puomeista. Ahdas sisääntuloväylä 
oli yleisin syyllinen takkuavaan 
lehmäliikenteeseen, ja hidas täyt-

tö vaivasi varsinkin kalanruoto-
asemia.

Jos asemalla on pikapoisto, on 
Rasmussenin mukaan tärkeää, et-
tä lehmille on myös riittävästi ti-
laa poistua. Tanskalainen suositus 
on vähintään kolme metriä pika-
poiston etupuomista sivuseinään. 
Sorkkakylpy hidastaa poistumis-
ta, varsinkin jos se on kovin lähel-
lä asemaa.

Ulkopuolelta lypsettävän karu-
sellin poistumispaikan on oltava 
vähintään kolme lypsypaikkaa leveä 
ja taaksepäin tilaa pitää olla kolme 
metriä karusellitasanteen reunas-
ta seinään.

 Jos lehmien kulkuteillä on kiiltä-
viä putkia, lehmät hiertävät niihin 
itseään ohimennessään. Poistumis-
käytävien leveydeksi suositellaan 
90 senttiä. Automaattisesti toimivat 
utaresuihkeet käytävälattioissa ase-

Lehmät vaikuttivat varsin rauhallisilta karusellikierroksen aikana.

Poistumispaikalla lehmä peruuttaa karusellista, ellei halua vesisuihkua 
päällensä.

Mouritsenin tilalla on 32-paikkainen ulkopuolelta lypsettävä karuselli ja lypsy 
sujuu vauhdikkaasti. Lehmillä on kiire lypsylle, mitä edesauttanee väkirehun 
jako asemassa.



man poistumiskäytävällä todettiin 
huonoiksi ratkaisuksi.

"Useimmiten suihkaus menee 
kuitenkin aivan muualle kuin se 
on tarkoitettu, koska lehmät eivät 
aina kävele samaa tahtia. Lehmät 
eivät myöskään näytä oikein pitä-
vän niistä."

Erotteluportitkaan eivät aina toi-
mineet kuten pitäisi.

"Joskus ne erottelevat väärin. Ne 
voivat olla kolisevia, ahtaita, liian 
kapeita ja jotkut lehmät ovat jopa 
loukanneet itseään erotteluportissa. 
Markkinoille on toivottavasti tulos-
sa parempia."

Aikaavievä
loppusiivous
Lypsyaseman puhdistus lypsyn jäl-
keen voi viedä yllättävänkin paljon 
aikaa. Tutkimuksen mukaan ase-
man huuhtelu- ja puhdistusaika 
oli keskimäärin 24 minuuttia, eikä 
puhdistusaika juurikaan riippunut 
asematyypistä tai valmistajasta.

Esimerkiksi 2x20 rinnakkaislyp-
syasema nopealla poistolla tuo mu-
kanaan noin 300 neliömetriä puh-
distettavaa lattia- ja seinäpinta-alaa 
ja 40-paikkainen ulkopuolelta lyp-
settävä karuselli noin 360 neliötä, 
laskee Rasmussen. Ja näyttää kuvan, 
joissa lantaputous valuu karusellin 
reunan yli joko lehmien sisääntulo- 
tai poistumistasanteelta. Toisessa 
kuvassa lattialla on noin kymme-
nen sentin paksuinen lantakerros 
useiden neliöiden alalla. Ilmeisesti 
se on juuri huuhdottu pois lypsy-
asemalta.

Puhdistuksen helppouteen, esi-
merkiksi ritiläalueisiin, kiinteiden 
lattioiden kaatoihin, sekä viemäri-
kaivojen kokoon, lukumäärään ja 
sijaintiin kannattaa todella kiinnit-
tää huomiota aseman suunnittelu-
vaiheessa. Lannan ajelu vesiletkul-
la pitkin lattioita vie paljon aikaa 
- ja vettä.

Väkirehuruokintaa
karuselliasemassa
Oheiset kuvat ovat Peter Mourit-
senin lypsykarjatilalta, jossa on 240 
lehmää ja ulkopuolinen 32-paikkai-
nen karusellilypsyasema. Suoma-
laisryhmä pääsi seuraamaan ilta-
lypsyä, ja huomiota kiinnitti erityi-

sesti aseman puhtaus. Lehmät eivät 
juurikaan ulostaneet karusellissa 
ollessaan, mikä saattoi ehkä johtua 
väkirehuruokinnasta asemalla.- Tai 
ne olivat tehneet tarpeensa jo odo-
tustilassa.

Joka tapauksessa väkirehun saa-
minen kiinnosti lehmiä selvästi, 
mikä näkyi ajoittain jopa liiallisena 
kiireenä päästä lypsylle. Kahta leh-
mää kun ei millään mahtu yhteen 
lypsypaikkaan.

Lehmä ei ehtinyt matkustaa ka-
rusellissa yleensä edes puolta kier-
rosta, kun rehut oli jo syöty. Lop-
puajan useimmat lehmät näyttivät 
tyytyvän katselemaan rauhallise-
na toisiaan. Suurten lypsyasemien 
tutkimuksessa havaittiin, että kau-
kaloiden puhtaanapito on asema-
rehunjaon heikko kohta.

Mouritsen omistaa viisi tilaa, 
joista yhdellä ovat lypsylehmät. Pal-
kattua työvoimaa on neljä henkilöä, 
joista kaksi miestä hoitaa pääasial-
lisesti lypsyn. Lypsäjästä riippuen 
lypsyteho on keskimäärin 120 tai 
160 lehmää tunnissa, eli lypsyaika 
on 1,5-2 tuntia.

Karjan maitotuotos on 2,7 mil-
joonaa kiloa vuodessa, tavoitteena 
on kolme miljoonaa kg. Mouritsen 
laskee, että uuden navetan raken-
tamisen jälkeen on tuotettava 550 
kiloa maitoa, jotta voidaan maksaa 
yksi tunti työtä. Ennen rakentamis-
ta suhde oli 200 kiloa /tunti. r

Lattiaan asennetussa kaariputkessa on jälkikäsittelysumutin utareille. Se osuu kohteeseensa vaihtelevasti.

Keskimääräiset lypsykapasiteetit 
Ulkopuolinen

karuselli 
Kalanruoto ja 

rinnakkais 
Lehmää /tunti /asema 125 (97-161) 106 (71-181) 
Lehmää /tunti /lypsäjä 108 (81-137) 75 (58-103) 
EKM kg /tunti /asema 1753 (1419-2611) 1488 (942-2506) 
EKM kg /tunti /lypsäjä 1392 (925-1940) 1019 (751-1403) 
EKM kg /le /lypsy /asema 14,03 14,02 
EKM kg /le /lypsy /lypsäjä 12,90 13,50 

Malkestalde og –karuseller. Farmtest Kvaeg nr. 33 2005, Dansk Landbrugsrådgivning 
Landscentret, Byggeri og Teknik. 
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Anne Penttilä

Automaattilypsy lisääntyy 
Tanskassa tasaista tahtia. Jou-
lun alla 2005 Tanskassa oli 

416 robottilypsytilaa, joka on vajaat 
kahdeksan prosenttia lypsykarjati-
loista. Tiloilla oli keskimäärin kaksi 
robottiyksikköä. Vuodessa otetaan 
käyttöön noin 50-70 automaattilyp-
sylaitetta, joista noin puolet asenne-
taan uusiin rakennuksiin.

Tanskan lypsyrobottimarkkinat 
jakautuvat lähinnä neljän merkin 
kesken. Eniten on Lely Astronaut- 
ja DeLaval VMS-robotteja. Galaxyjä 
on 27 tilalla, yhteensä 75 lypsypaik-
kaa. SAC omistaa nykyään Galaxy-
robottien hollantilaisen valmista-
jan. Niinikään hollantilaisen Pro-
lionin valmistamia 2-5-paikkaisia 
Titan-lypsyrobotteja (aiemmin Li-
berty) tuo maahan RMS. Niitä on 
55 tilalla.

Robottilypsystä on luopunut 
vuosien varrella noin 25 tanskalais-
tilaa. Syitä voi olla useita, mutta Jan 
Brøgger Rasmussenin näkemyksen 
mukaan tekniset ongelmat ovat ol-
leet pääasiallisena syynä noin puo-
lessa tapauksista. Toinen puoli on 
lopettanut jonkin muun syyn ta-
kia, esimerkiksi taloudellisten on-
gelmien vuoksi tai petyttyään odo-
tuksissaan.

Laatutilastojen mukaan robot-
tilypsytilojen maidon laatu ei yllä 
aivan samalle tasolle kuin muilla 
tanskalaisilla maitotiloilla.

Suomalaisryhmä pääsi tutustu-
maan Agromek-matkan yhteydessä 
kahteen navettaan, joissa oli Galaxy-
lypsyrobotit.

Peilikuvarobotti
110 lehmän tilalla
Vagn Sørensenin tilalla Glejbjer-
gissä on 110 lypsylehmää ja 150 
hehtaaria peltoa. Galaxyn peiliku-
vamallissa on yksi kiinnitysyksik-
kö ja kaksi lypsypaikkaa sen mo-
lemmin puolin. Robotti on ollut 
käytössä 2,5 vuotta. Isännän lisäk-
si tilalla työskentelee yksi palkattu 
työntekijä, vaimo käy työssä tilan 
ulkopuolella.

Aiemmin tilalla oli 80 lehmää ja 
2x8 kalanruotolypsyasema.Vuon-

na 2003 pihattoa jatkettiin toisesta 
päästä ja hankittiin lypsyrobotti, jo-
ka sijoitettiin uuden ja vanhan osan 
yhtymäkohtaan.

"Suurin muutos oli se, että kar-
janhoitotyö helpottui eikä vie enää 
niin paljon aikaa, vaikka lehmiä on 
nyt enemmän kuin aiemmin. Auto-

maattilypsyn huono puoli ovat hä-
lytykset, joita voi tulla aivan mihin 
vuorokauden aikaan tahansa. Niitä 
tulee viikottain yksi tai kaksi, yleisin 
syy on pois potkittu lypsin", kertoo 
Sørensen.

Thomas Petersen oli ollut tilal-
la töissä vasta viikon. Työaika on 

yhdeksän tuntia päivässä ja työhön 
kuuluu pääasiallisesti lypsykarjan ja 
nuorkarjan hoitamista, kesällä ehkä 
peltotöitäkin. Pienempi nuorkarja 
sekä poikima- ja hoitokarsinat si-
jaitsevat tilan vanhassa navetassa.

"Viikon kokemuksella robotin 
käyttö on ollut helppo oppia. Tie-
dän jo mitä tehdä hälytystilantees-
sa."

Kaksi tasaista
lypsyryhmää
Karjan keskituotos on 9000 kiloa 
maitoa. Päivätuotos on noin 2800 
kg maitoa, kun lehmiä on lypsyssä 
102. Aluksi lehmät kävivät lypsyllä 
keskimäärin kolme kertaa vuoro-
kaudessa, nyt käyntimäärä on va-
kiintunut 2,5-2,6 kertaan. Molem-
missa ryhmissä on saman verran 
lypsäviä, eikä niitä ole jaettu ryh-
miin minkään erityisen kriteerin 
mukaan. Tilalla arvioitiin, että pei-
likuvamallilla pystyisi lypsämään 
tällä tuotostasolla enintään 115-116 
lehmää.

Karjan solutilanne on parantunut 
verrattuna asemalypsyaikaan, solu-

Robotit lypsävät yli 400 
tilalla

Sørensenin tilalla on yksi Galaxy-yksikkö kahdella lypsypaikalla. Vanhaa pihattoa jatkettiin samalla runkoleveydellä, ja 
robotti sijoitettiin uuden ja vanhan osan yhtymäkohtaan.

Vagn Sørensen (oik.) on harjoittanut robottilypsyä 2,5 vuotta. Thomas Petersen 
oli työskennellyt tilalla vasta viikon.

Yksi lypsäjä:
– Ulkopuolelta lypsettävä karuselli 40 paikkaa
– Kalanruoto pikapoistolla 2x12-14 paikkaa
– Rinnakkaisasema pikapoistolla 2x12-14 paikkaa

Kaksi lypsäjää:
– Ulkopuolelta lypsettävä karuselli 60 paikkaa
– Kalanruoto pikapoistolla: enintään 2x24 paikkaa
– Rinnakkaisasema pikapoistolla: 2x32 paikkaa

Jos lypsyllä on kaksi henkilöä, heidän on sovitettava työskentelyrutii-
ninsa yhteen, muuten työskentely voi olla tehotonta.
Muutamia esimerkkejä lypsytekniikan keskimääräisistä verottomista 
hinnoista Tanskassa: 2x16 kalanruotolypsyasema pikapoistolla 115 333 
euroa, ulkopuolinen 40-paikkainen karuselli 194 667 euroa ja yksipaik-
kainen lypsyrobotti 153 333 euroa.

Lypsyasemakoot,  
tanskalaiset suositukset
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lehmistä oli vähässä maidossa."
"Pitkiin aikoihin ei ole ollut mi-

tään teknisiä ongelmia, mutta viime 
viikolla lehmä potkaisi toisen ro-
botin kiinnitysvartta ja siitä taipui 
yksi rauta. Huoltomiestä on tarvit-
tu ainoastaan säännöllisillä huolto-
käynneillä."

Tällä tilalla on testattu mm. Ga-
laxyn verisen maidon tunnistustek-
niikkaa. Lypsykerran maito menee 
maidonkokoojasta eteenpäin vasta 
sen jälkeen kun on varmistunut et-

tei veripitoisuus ylitä asetettua raja-
arvoa. Jos raja ylittyy, maito erotel-
laan automaattisesti.

Lehmät saavat aperehua kerran 
päivässä, ja kerran käydään kolaa-
massa. Lisäksi lehmät saavat lyp-
sypaikoilla vähän enemmän väki-
rehua kun normaalisti, kahta vä-
kirehua ja lisäksi sokerirehua. Os-
torehukustannus on 28 eurosentin 
tuottajahinnasta noin kuusi sent-
tiä. r

luku on 300 000 kpl/ml. Bakteeripi-
toisuudessa ei ole tapahtunut muu-
tosta, se oli hyvä jo aiemmin.

Isännän mukaan robotissa oli 
jonkin verran teknisiä häiriöitä en-
simmäisen puolen vuoden aika-
na, mutta nyt niitä on hyvin vä-
hän. Huoltosopimus maksaa tilal-
le 32 000 kruunua vuodessa, noin 
4200 euroa. Sopimus sisältää huol-
tokäynnit kuusi kertaa vuodessa, 
mutta ei kuluvia osia.

Molemmissa lypsyryhmissä on 
vapaa lehmäliikenne, lehmät ovat 
sisällä ympäri vuoden.  Lehmät 
saavat seosrehua ainoastaan kerran 
päivässä, aamuisin. Lisäksi on luon-
nollisesti kolauskertoja. Ruokinta-
pöydän aidassa on sulkuetuesteet. 
Parret puhdistetaan kaksi - kolme 
kertaa päivässä ja ritiläkäytävillä on 
päällysraapat. Ruokintapöydän toi-
sella puolella ovat nuorkarjakarsi-
nat, joissa on makuuparret.

Kaksi robottia
135 lehmän tilalla
Andreas Jørgensenin tilalla Esbjer-
gissä on 135 lehmää, joista vierai-

lun aikaan lypsyssä oli 117. Tilalla 
on kaksi erillistä Galaxy-robottia, 
eli kaksi lypsypaikkaa ja kummas-
sakin oma kiinnitysyksikkö. Peltoa 
on 150 hehtaaria ja työväkeä kolme 
henkilöä. 

"Poika on ollut töissä tilalla, jossa 
lypsettiin Lelyllä, mutta halusimme 
robotin, jossa myös käsinlypsy on 
mahdollista. Valitsimme kaksi eril-
listä robottiyksikköä, koska niiden 
lypsykapasiteetti on peilikuvamallia 

suurempi", perustelee Jørgensen.
Tilalla on kaksi uutta navetta-

rakennusta. Lypsävien navetassa 
on noin 130 parsipaikkaa ja suu-
ri pehkupihatto poikiville. Lypsä-
vät ovat yhdessä lypsyryhmässä ja 
lehmäliikenne on lähestulkoon va-
paa. Ainoastaan pääsy roboteilta 
suoraan makuuparsirivien välisille 
käytäville on estetty yksisuuntaisil-
la porteilla. Lehmän on kierrettävä 
ruokintapöytäkäytävän kautta ma-
kuualueelle.

Nuorkarjalla on oma navetta. 
Kaksi rakennusta ja lypsyrobotit 
tulivat maksamaan yhteensä vä-
hän yli 900 000 euroa. Suomessa 
yhden paikan Galaxy maksaa 120 
000 euroa ja peilikuvamalli 220 
000 euroa.

Tilan maitokiintiö on 1,25 mil-
joonaa kiloa. Karjan keskituotos on 
noin 10 000 kg, vierailun aikoihin 
maitoa tuli päivässä noin 3300 kg. 
Lypsykertoja oli keskimäärin 2,6 ja 
maidon keskivirtaus oli 1,6 kg mi-
nuutissa.

Karjasta on lypsetty jatkuvasti 
käsikiinnityksellä neljästä kuuteen 
lehmää. Lypsyluvallisista lehmis-
tä viittä - kuutta joudutaan hake-
maan.

"Soluluku oli viimeisessä mitta-
uksessa 204 000 ja bakteerit ovat 
olleet 8000-10 000. Kuukausi sitten 
soluluku oli 300 000, kun suuri osa 

Andreas Jørgensenin lehmät ovat yhdessä ryhmässä ja ne voivat valita vapaasti kumpaa robottia käyttävät. Jotkut lehmät 
suosivat enemmän toista robottia, mutta käyttö on tasaista.

Suuri osa lehmistä oli syömässä, mutta parsissa makasi vain muutama. Silmiinpistävän moni lehmä seisoi parressa.
Kiinnitysyksiköllä on välillä luppoaikaakin, vaikka se palvelee kahta lypsypaik-
kaa Sørensenin navetassa.



Jorma Voutilainen
Kuvat: Pinox Oy

Uutisoin KV 13/05:ssä ylöjär-
veläisen metsäkonevalmistaja 
Pinox Oy:n ja petroskoilaisen 

Harvy Foresterin yhteistyösopimuk-
sesta, jolla aluksi Karjalaan ja myö-
hemmin koko Venäjälle toimitettavat 
Pinox-metsäkoneet kootaan Karhu-
mäessä paikallisin voimin. Myös 
markkinoinnin ja huollon hoitaa 
Harvy Forester. Ensimmäisten ko-
neiden oli määrä valmistua viime 
vuoden loppuun mennessä.

Pinox Oy ei ole osakkaana Harvy 
Foresterissa. Sopimus ei myöskään 
sisällä tuoteoikeuksia. Osa koneen 
komponeinteista on paikallista al-
kuperää.Tärkeimmät niistä ovat 
renkaat, vanteet ja hydrauliletkut. 
Komponenttien vaihtamisesta on 
asianmukaisesti sovittu.

Vihkiäiset pidetty
ja ykköset metsässä
Yhteistyö on edennyt aikataulussa. 
Tarkoitukseen kunnostetun teol-
lisuushallin vihkiäisiä vietettiin 
6.12.2005 asianmukaisin seremo-
nioin. Tilaisuudessa ensimmäisen 
koneen ajoi, kuulemani mukaan, 
ulos hallista Karjalan Tasavallan 
pääministeri Pavel Tshernov. Sen 
verran tapahtumaan liittyi teatteria, 
että vihkiäisten koneet oli aikatau-
lullisista syistä koottu Ylöjärvellä. 
Ne olivat kyllä väriään myöten yh-
tenevät tulevien Karhumäen ko-
neiden kanssa. Nimet ovat muut-
tuneet: Vihreä Pinox 856-harveste-
ri on paikallisesti koottuna sininen 
Harvy 10H ja kuormatraktori Pi-
nox 816 muuttui Harvy 10F:ksi.

Sopimuksen molemmilla osa-
puolilla on oikeus markkinoida 
myös vihreitä Pinoxeja niiden al-
kuperäisellä varustuksella sinisten 
Harvyjen ohella niin Venäjälle kuin 
muuallekin maailmaan.

Ensimmäiset todella oman ko-
koonpanon Harvyt valmistuivat 

tehtaalla tammikuussa ja ovat jo 
töissä Karhumäen metsissä. Toinen 
kokoonpanokierros on menossa.

Harvy 10H-harvesteri on lähes 
samaa rakennetta ja kokoa kuin 
meillä parhaiten tunnettu Pinox 
956. Pinox 600D-hakkuupäässä on 
kaksi syöttörullaa perinteisen kol-
men sijasta.

Kuormatraktori Harvy 10F on 
6-pyöräinen. Aika näyttää, onko 
mallille markkinoita myös muual-
la maailmassa. Suomalaisversio on 
nimeltään Pinox 816.

Alkuvaiheessa kokoonpano pai-
nottuu enemmän harvestereihin. 
Halliin mahtuisi kerralla 3-4 konet-
ta. Varsinaista kokoonpanolinjaa ei 
tehtaalla ole. Noin kymmenen hen-
gen asentajaryhmä kokoaa koneen 
kerrallaan, apunaan Suomessa kou-
lutetut työnjohtajat. 

Työnjohtajat ovat jo entuudes-
taan metsäkonealan ammattilaisia, 

Omaa työtä arvostetaan 
myös Karjalan tasavallassa

Pinox-kokoonpano on alkanut Venäjällä

Pinox Oy:n tj Erkki 
Kare esikuntineen 
vietti poikkeuksel-
lisen, mutta mie-
luisan itsenäisyys-
päivän kokoonpa-
notehtaan vihki-
äisissä Venäjällä, 
K a r h u m ä e s s ä . 
Tilaisuus oli kuu-
lemma noteerattu 
korkealle paikal-
listen päättäjien 
silmissä.  Metsä-
varojen tehostuva 
hyödyntäminen 
ja raakapuun jat-
kojalostus luovat 
Karjalassa tärkeitä 
työpaikkoja.

Metsä
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Jorma Voutilainen

Tapasin Vesannolla viime syk-
synä kaksi erittäin tyytyväistä 
metsämiestä. Toinen heistä oli 

jo aktiiviuransa lopettanut metsuri 
Reijo Huuskonen ja toinen met-
sätalousyrittäjä Kosti Korhonen. 
Miehiä yhdistävä tekijä oli Kor-
hosen ylitiheänä kasvanut nuori 
männikkö, jolle oli tehtävä jotakin 
ettei riukuuntuminen alkaisi.

Luonto oli oli täydentänyt viljellyn 
ja kerran raivatun männikön tihey-
teen 2800 r/ha yli neljän sentin pak-
suisia puita. Kuten sellaisissa metsi-
köissä käy, runkojen läpimitta vaih-
teli kuitupuukelpoisesta alamittaisiin 
riukuihin. Runkomäärä tarkoittaa, 
yhdelle puulle on kasvupinta-alaa 
3,57 m²:ä. Keskimääräinen puuväli 
on 1,89 metriä. Iso mies yltää levite-
tyin käsin puusta toiseen.

Kuitupuuaineksen vähäinen ker-
tymä hehtaaria kohti ei hevin kiin-
nostanut ostajia pystykaupalla.

Polttopuuta
vähällä karsinnalla
Vesannolla metsänomistaja tarvitsi 
metsänhoitotyötä ja metsuri polt-
topuuta omaan sekä poikansa tar-
peisiin. Molemmat alansa ammat-
tilaiset yksinkertaisesti sopivat, että 
Reijo Huuskonen saa puut tekopal-
kalla jos korjuujälki on virheetön. 
Jäävän tiheyden tavoitteeksi ajourat 
mukaan lukien sovittiin maksimis-
saan 1400 r/ha. 

Leimikko (2.keh.lk) täytti nuo-
ren metsän hoidon Kemera-ehdot 
sekä järeydeltään että poistumal-
taan. Kosti Korhonen on ollut mo-
nissa energiapuukokeiluissa pri-
mus-moottorina. Nuoria metsiä 
on käsitelty ennakkoluulottomasti 
kaikin mahdollisin tavoin sekä met-
sänomistajan että korjuuyrittäjän 
näkökulmista. Nyt tuli kokeilutoi-
mintaan jatkoa. 

 Otin tämän leimikon ja siinä 
tehdyn ratkaisun esille siksi, että 
on ollut kovaakin polemiikkia siitä, 
riittääkö aikaiselta ensiharvennuk-

selta hakattujen puiden arvo kat-
tamaan vieraalla teetettyä korjuu-
ta. Onko yleensä mahdollista, että 
metsänomistaja työpalkkojen mak-
sun ja puiden myynnin jälkeen jää 
miinukselle eli maksun puolelle?

Korjuun työn jälki oli suorastaan 
upeaa luokkaa. Ammattimaisuus 
näkyi erityisesti siitä, että puuva-
linnassa Huuskonen oli rohkeasti 
jättänyt kasvamaan metsikön par-
haimmat puut välittämättä orjalli-
sesti laskennallisesta puuvälistä.

Jälkitarkastuksessa jäävä tiheys 
oli 1400 r/ha. Mittaamatta olisin 
väittänyt harvemmaksi, sillä ajou-
rattomuus hämää. Pieni maatalo-
ustraktori ja metsäreestä tehty pe-
rävaunu olivat mahtuneet puikke-
lehtimaan puitten luontaisista vä-
liköistä. 1400 r/ha tarkoittaa 2,67 
metrin keskimääräistä puuväliä.

Tasainen maasto, 200 metrin kes-
kimääräinen ajomatka ja leimikon 
rajoittuminen maantiehen lisäsivät 
Reijo Huuskosen halukkuutta kor-
juusopimukseen. Hän tiesi etukä-
teen, mihin oli ryhtymässä.

Polttopuuta syntyi pystystä mo-

ninkertaista vauhtia verrattuna esi-
merkiksi latvusten karsimiseen ja 
keruuseen normaalin hakkuun jäl-
jiltä. Näin tiheässä metsässä Reijo 
Huuskonen korostaa hyvän met-
säjärjestyksen merkitystä hakkuun 
edetessä. Kasaamista on  tehtävä ta-
vallista useammin, etteivät pöllit jää 
oksien alle. Samalla vapautuu tilaa 
uusille kaadoille.

Jälleen kerran
tuet ratkaisivat
Biologisesti metsälle oli eduksi ok-
sien jääminen tasaisesti hakkuualu-
eelle.

Jälkimittauksessa polttopuita ker-
tyi 40 m³/ha. Kuitupuuksi niistä oli-
si saanut tehtyä 20 m³:ä. Joku yhtiö 
olisi ehkä katkaissut suurimmista 
kuitupuista jopa muutaman mo-
tin pikkutukeiksi. Tässä leimikossa 
kaikki meni energiapuuksi.

Ilman Reijo Huuskosen poltto-
puun tarvetta Kosti Korhonen oli-
si saanut leimikostaan kuitupuitten 
pystykaupalla 20 m³ x 10, eli yhteen-
sä 200 euroa. Alikasvokset kiusasivat 
jäävää puustoa edelleen.

Jos metsänomistaja olisi itse 
kaatanut etu- tai jälkikäteen kui-
tupuitten lisäksi alikasvoksia maa-
han sen verran, että niiden luku-
määrä lisättynä kuitupuurunkojen 
määrällä olisi ylittänyt 1000 kpl/
ha, hän olisi saanut nuoren met-
sän hoidon kemera-tukea puolet 
maahankaadon kuluista eli omana 
työnä 135/ha. Tuloja olisi ollut yh-
teensä 335:a. Siitä pitää miinustaa 
raivauksen kulut.

Polttopuusavotassa Reijo Huus-
konen teki täydellisen raivaustyön 
myös alikasvokselle. Vastikkeena oli 
puitten arvo.

Metsänomistaja sai molemmat 
kemera-tuet: Energiakäyttöön luo-
vutetusta puusta kasaamis- ja kulje-
tustukea 40 m³x 7€ ja hehtaaritukea 
135/ha. Verotonta rahaa tuli yhteen-
sä 425/ha. Metsä jäi mainioon kas-
vukuntoon. Seuraavan kerran sitä 
hakataan jopa alle kymmenen vuo-
den päästä. Silloin pinoon tulee ty-
vitukkeja useimmista puista.

Samaan rahaan pelkällä kuitu-
puukaupalla olisi leimikon parem-
mista puista pitänyt hakata lisää 
noin 600 runkoa; jopa alle 800 run-
gon tiheyteen.

Vapaaehtoista
pienyrittäjyyttä
Vesannon esimerkki ei tässä yhtä-
lössä rajaa tekijää pelkästään omaan 
energiakäyttöön tulevaan puuhun. 
Tekijä voi myydä puut myös muille 
energiapuun tarvitsijoille. Tili para-
nee, jos energian hinta nousee.

Toimintamalli perustuu vapaaeh-
toisuuteen leimikkokohtaisesti. Sa-
man korjuutyön luulisi kannattavan 
myös metsänomistajalle itselleen, jos 
aikaa vain liikenee. Pienin kemera-
tuettava energiapuuerä on 20 m³.

Metsänomistaja vastaa metsänsä 
käsittelystä. Kosti Korhosen ei tar-
vinnut opastaa ja valvoa Reijo Huus-
kosta. Kesämökkisahaajan kanssa so-
pimusta tuskin olisi syntynyt. Tukien 
tuoma etu hupenisi puitten leimaa-
miseen ja valvontamatkoihin. r

Tekijälle puut veloituksetta  
ja metsänomistajalle tuet

Nuori männikkö kokonaan polttopuiksi

Ex-metsuri Reijo Huuskonen (vas) tiesi tarkkaan mihin ryhtyi, kun metsäta-
lousyrittäjä Kosti Korhonen (oik) tarjosi hänelle tiheää harvennusmännikköä 
polttopuuksi tekopalkalla. Alun 2800 rungosta poistui hakkuussa tasan puolet. 
Metsä jäi täysin raivattuna hienoon kasvukuntoon. Puita kertyi 40 m³/ha. Siitä 
määrästä puolet olisi ollut kuitupuuainesta, mutta sekin meni polttopuuksi. 
Metsänomistaja sai molemmat nmh:n kemera-tuet. Rahaa tuli yli kaksinkertai-
nen määrä verrattuna pelkkään kuitupuun pystykauppaan samaan tiheyteen 
hakattuna. Molemmat osapuolet vakuuttivat tyytyväisyyttään sopimukseen.

jotka ovat saaneet perusoppinsa 
esimerkiksi Suomen metsäkone-
kouluilla. Pinox-erikoiskoulutusta 
on annettu sekä Ylöjärvellä että Pi-
noxin voimin paikan päällä Karhu-
mäessä. Kaikkiaan tehtaalla työs-
kentelee 25 henkilöä. Yhtiön pää-
konttori on Petroskoissa.

Tavoite tälle vuodelle on 20-25 
konetta tai kymmenkunta korjuu-
ketjua. Sama tehdas vastaa konei-
den huollosta ja korjauksista. En-
simmäinen oma korjuuketju on 
tarkassa seurannassa.

Työllistämisestä
lisäarvoa alueelle
Sinivalkoistenkaan silmälasien lä-
pi en näe Harvyjen kokoonpanos-
sa mitään negatiivista. Päinvastoin, 
käynnistynyt yhteistyö on jo aihe-
uttanut kiireen poikasen kompo-
nenttien toimittamiseksi Suomen 
päässä. Kun rahaliikenne on toimi-
nut, eikä vaihtokoneista ole riskiä, 
Pinox Oy:lle Harvy Foresterin edis-
tyminen on mieleistä.

Markkina-alueella ei ole edes suo-
malaisia metsäkoneurakoitsijoita, 
jotka joutuisivat väistymään sinisten 
koneiden tieltä. Koneellinen puun-
korjuu on edistysaskel alueelle.

On turha luulla, etteikö työllä ja 
työllistämisellä olisi naapurissa sa-

ma arvo kuin meilläkin. Konekan-
nan parantuminen on jo johtanut 
siihen, että kokoonpanotehtaan vie-
reen on syntymässä vanhojen teol-
lisuushallien seinien sisään paikkal-

lisin voimin restauroitu sahalaitos. 
Puuta halutaan jalostaa pidemmäl-
le itse sen sijaan, että sitä vietäisiin 
raakapuuna ulos. Sahaamisen on 
määrä alkaa maaliskuussa.

Karjalan alue on laaja ja siellä on 
kasvavia metsiä. Venäjän federaati-
on metsissä hakkuita tehdään vain 
35 prosentilla. Työsarkaa metsäko-
neille riittää. r

Pinox 600D syöttää puuta kahdella metallirullalla aiemman mallin kolmen 
sijasta. Valmistajan mukaan syy muutokseen on puun parempi pysyvyys kou-
rassa. Luulenpa, että syy on sittenkin enemmän kustannuskysymys.

Tänä vuonna pitäisi tavoitteen mukaan valmistua 20-25 konetta. Pääpaino on 
aluksi harvestereissa, mutta pyrkimys on valmistaa koko korjuuketjun koneet. 
Vihkiäisissä koneiden toimintaa esiteltiin tehdasalueella steriilisti vanhoilla tu-
keilla. Pian hallin läheisyydessä nähdään tuorettakin puuta, kun naapuritontilla 
aloittaa maaliskuussa sahalaitos.

Harvy 10F kuormatraktori on yhteistyökumppanin nimenomaisesta pyynnöstä 6-pyöräinen. Suomessa kaikki sen esikuvat, 
Pikat/Pinoxit, ovat olleet 8-pyöräisiä. Aika näyttää, onko mallilla kysyntää muuallakin kuin Venäjällä. Sapluuna ainakin 
on valmis. Kuva on Karhumäestä.
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Satelliitti- ja ilmakuvien 
yhteiskäytöllä

Lisää  
tarkkuutta 
puustoarvioihin
Puustoarvioinnissa satelliit-

tikuvien ja ilmakuvien yh-
teiskäyttö parantaa monissa 

tapauksissa arvioinnin tarkkuutta, 
ilmenee Metlassa tehdystä tutki-
muksesta. Satelliittikuvien pääetu-
na on hyvä värien erotuskyky, kor-
keailmakuvista taas erottuvat hyvin 
pienehköt kohteet, kuten yksittäiset 
puut. 

 Tutkimuksessa verrattiin satel-
liittikuvaa ja lentokoneesta otet-
tuja korkeailmakuvia puustotun-
nusten arvioinnissa. Satelliittikuva 
tuotti kaikkien tutkittujen met-
sikkötunnusten osalta tarkemmat 
arviot kuin ilmakuva. Satelliitin 
rekisteröimä laaja sähkömagneet-
tisen säteilyn alue eli spektrinen 
alue palvelee metsäninventointia 
paremmin kuin korkeailmakuvan 
hyvä, kohteiden kokoon perustu-
va erotuskyky eli spatiaalinen re-
soluutio. 

Eri kasvillisuustyypit erottu-
vat paremmin tarkasteltaessa laa-
jaa aallonpituusaluetta, koska eri-
tyyppisen kasvillisuuden heijastus 
on erilainen sähkömagneettisen 
säteilyn eri aallonpituusalueilla. 
Landsat -satelliittikuvan spektri-
nen alue ulottuu näkyvän valon 
sinisestä lämpösäteilyyn.

Käytettäessä satelliitti- ja ilma-
kuvapiirteiden yhdistelmää arvi-
oinnin tarkkuuteen saatiin jon-
kin verran parannusta useimpi-
en tunnusten kohdalla, sen sijaan 
männyn ja koivun tilavuuksien se-
kä latvuspeiton kohdalla Landsat-
satelliittikuvan piirteillä yksinään 
päästiin tarkimpiin arvioihin.

Satelliittikuvia on laajalti käy-
tetty metsävarojen arvioinnissa, 
esimerkiksi Suomessa valtakunnan 
metsien 8. inventoinnista (1986-
94) lähtien. Käytetty menetelmä 
yhdistelee tietoa maastomittauk-

sista, satelliittikuvista ja numeeri-
sista kartoista. Mustavalkoilmaku-
via on aikaisemmin hyödynnetty 
esimerkiksi valtakunnan metsi-
en 5. inventoinnissa (1964-70), ja 
menetelmää sovellettiin vielä kah-
dessa seuraavassa inventoinnissa, 
mutta nykyisin ilmakuvien käyttö 
metsätaloudessa rajoittuu lähin-
nä metsikkökuvioiden rajaukseen 
metsäsuunnittelussa. 

Mustavalkoisen korkeakuva-ai-
neiston saatavuus ja ajantasaisuus 
ovat kuitenkin hyviä. Ilmakuvien 
käyttöä rajoittaa niiden satelliitti-
kuvia korkeampi hinta suhteessa 
pinta-alapeittoon. Ilmakuvia voi-
daan käyttää esimerkiksi peittä-
mään satelliittikuvissa olevia, pil-
vien aiheuttamia aukkoja.

Tutkimusalue sijaitsee Häme-
Uudenmaan metsäkeskuksessa 
Lahden ympäristössä. Alueen ko-
ko on noin 281 000 ha, josta met-
sätalousmaata 172 000 ha. Tutki-
muksessa käytetty Landsat 7 ETM 
-satelliittikuva oli vuodelta 2000. 
Oikaistun kuvan erotuskyky eli 
resoluutio oli 25 m. Korkeailma-
kuvat olivat vuodelta 1999. Kuva-
uksen mittakaava oli 1:60 000, ja 
niiden resoluutio oli 1 m. 

Lisätietoja : Sakari Tuominen, 
Metla/Vantaa, p. 010 211 2167, 
sakari.tuominen @ metla.fi; Mar-
kus Haakana, Metla/Vantaa, p. 010 
211 2179, markus.haakana @ met-
la.fi r

Deere sulkee Woodstockin  
metsäkonetehtaan
Deere & Company sulkee ko-

kopuumenetelmän koneita 
valmistavan tuotantolaitok-

sensa Woodstockissa, Kanadassa tä-
män vuoden syyskuussa. Toiminta 
siirretään Deeren Davenportin- ja 
Dubuquen-tehtaisiin Iowaan. 

Päätös on osa Deeren konsernin-
laajuista hanketta tehostaa toimin-
taa ja se perustuu laajaan selvityk-

seen, jossa kartoitettiin tuotantora-
kenteen kilpailukykyä. Muutoksel-
la haetaan kustannusten säästöä ja 
toimitusaikojen lyhentämistä. Sa-
malla mahdollisuudet panostaa en-
tistä vahvemmin kokopuumenetel-
män tuotteisiin paranee. Muutok-
sen kustannusvaikutukset seuraa-
vien 1-1,5 vuoden aikana ovat noin 
60 miljoonaa dollaria.

Woodstockin-tehtaan sulkemi-
nen ei vaikuta Deeren tehtaan toi-
mintaan Joensuussa, jossa valmis-
tetaan tavaralajimenetelmän konei-
ta. Kokopuumenetelmää käytetään 
pääasiallisesti Pohjois-Amerikassa.

Joensuun-tehtaan tuotantokapa-
siteettiin ja laatuun on investoitu 
paljon viime vuosina. Lisäksi Jo-
ensuuhun valmistuu tänä vuonna 

suuri asiakaspalvelukeskus palvelun 
tehostamiseksi.

John Deere Forestry Oy:n koti-
paikka on Tampere. Yhtiön liike-
vaihto oli viime vuonna 353 mil-
joonaa euroa. Sen palveluksessa on 
kaikkiaan noin 820 henkilöä, jois-
ta 650:n sijaintipaikkana on Suo-
mi. r

Puolueeton EuroTest

Valmet -metsäkoneille  
turvallisuussertifikaatti
Komatsu Forest on ainoana 

metsäkoneiden valmistajana 
maailmassa hankkinut oma-

ehtoisesti uusille hakkuukoneilleen 
ja kuormatraktoreilleen EuroTest-
vaatimusten mukaisen turvallisuus-
sertifikaatin. 

Riippumaton kolmas osapuoli, ruot-
salainen SMP ( Svensk maskinprovning 
AB ), on Komatsu Forestin tuotteita ar-
vioituaan myöntänyt niille lakisääteisen 
CE-merkinnän.

 Yleensä metsäkoneiden valmistajat 
järjestävät CE-merkintään liittyvät toi-
met sisäisesti, mutta Komatsu Forest vie 
CE-merkintäprosessin uudelle tasolle 
Valmet-kuormatraktoreidensa ja -hak-
kuukoneidensa osalta.

"Haluamme asiakkaidemme koke-
van tuotteidemme käytön turvallisek-
si. Siksi olemme antaneet pakollisen 
CE-sertifioinnin toimeksi ulkopuoliselle 
kolmannelle osapuolelle EuroTest-vaa-
timusten pohjalta", kertoo Komatsu Fo-
restin pääsuunnittelija Per Hedström.

Kolmannen osapuolen suorittama 
sertifiointi on laajamittainen hanke, 
joka käsittää viitisenkymmentä testiä 
kullekin konetyypille. Testeissä todet-
tiin Valmetin koneiden ylittävän vaati-
mustason reippaasti. Tähän on päästy 
koneiden käyttöohjeiden hienosäädön 

avulla, minkä myötä käyttöturvallisuus 
on lisääntynyt entisestään. 

Kaikki testeistä saatavat tiedot taltioi-
daan järjestelmällisesti suunnittelijoiden 
hyödynnettäväksi kehitystyön jatkuessa.

"Tällä hetkellä Valmet on maailman 
ainoa metsäkoneiden valmistaja, jolle 

on myönnetty EuroTest-sertifikaatti", 
kertoo SMP Svensk maskinprovningin 
Uumajan yksikön päällikkö Stefan Frisk. 
"Käytännössä Komatsu Forestilla on siis 
mustaa valkoisella siitä, että Valmetin 
koneet ovat huipputurvallisia."

Komatsu Forestin koneista EuroTest-

sertifikaatin piiriin kuuluvat Valmet 
901.3-, 911.3- ja 941 -hakkuukoneet 
sekä Valmet 830.1-, 840.2-, 860.1.- ja 
890.2 -kuormatraktorit. Myös uusille 
kuormatraktorimalleille 840.3, 860.3 
ja 890.3 tullaan hankkimaan EuroTest-
sertifiointi. (JV)

Uutispöytä
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Erkki Holma

Ruotsalaisella Peltorilla on jo 
vuosia ollut tarjolla radiolla 
varustettuja kuulosuojaimia 

joita on voinut käyttää yhdessä 
matkapuhelimen kanssa. Ainoa, 
mutta ratkaiseva, vika on ollut 
se, että yhteys kuulokkeiden ja 
puhelimen välillä on kulkenut joh-
don välityksellä ja tuolla johdolla 
on taipumus kiertyä urakkanupin 
ympärille tai tarttua vipuihin. Nyt 
tuo langallinen yhteys on korvattu 
langattomalla Bluetooth-teknii-
kalla. 

Testatussa kokoonpanossa kän-
nykkä saa olla taskussa ja kuulok-
keet päässä, eikä välillä tarvita joh-
toja. Ensi kokemusten mukaan yh-
distelmä toimii hyvin. Urakoitsijan 
toiveuni on toteutunut. Molemmilla 
käsillä voi tehdä töitä ja silti vapaasti 
puhua kännykkään, myös meluisas-
sa ympäristössä. 

Bluetooth-tekniikka
Peltorin WS Alert kuulosuojainyh-
distelmä vaatii matkapuhelimelta 
Bluetooth-valmiuden. Se tarkoit-
taa sitä, että puhelimessa on pieni 
lähetin, joka lähettää puhelimeen 
tulleen puheen edelleen kuulok-
keiden vastaavaan Bluetooth-vas-
taanottimeen. Uudemmissa kän-
nykkämalleissa se alkaa olla va-
kiona, vanhempiin saa Bluetooth-
adapterin, mikä on käytännössä 
pieni lisäpalikka.

Bluetooth on langaton äänen ja 
datan siirtotekniikka, joka perus-
tuu standardiin ja on käytössä eri 
puolilla maailmaa. Taajuusalue on 
2,45 GHz ja puheen siirtoon käyte-
tään taajuushyppytekniikkaa. Taa-
juus muuttuu 1600 kertaa sekun-
nissa. Jos yhdellä taajuudella sat-
tuisi olemaan häiriöitä, puhe välit-
tyy tuolla yhdellä taajuudella niin 
häviävän pienen ajan, että häiriö ei 
ole havaittavissa.

Puhelimen ja  
kuulokkeiden  
Bluetooth-lähettimien 
tulee tunnistaa toisensa
Otettaessa kännykkäkuulokkeita 
käyttöön, kännykän ja kuulokkei-
den Bluetooth-lähettimien tulee 
saada yhteys toisiinsa. Niiden on 
tunnistettava toisensa. Kun tuo 
yhteys on kerran luotu, se säilyy 
(ainakin sen pitäisi säilyä), vaik-
ka puhelimesta otetaan välillä vir-
rat pois.

Ensi yhteyden luominen voi ol-
la hiukan konstikas toimenpide, 
riippuen puhelimesta, ja sen takia 

on hyvä, jos kuulokkeet voi ostaa 
asiantuntevalta kauppiaalta.

Peltorin Alert-kuulokkeiden 
Bluetooth-lähetin on aika voima-
kas. Yhteys kuulokkeiden ja puhe-
limen välillä säilyi senkin jälkeen, 
kun puhelin oli 5-6 metrin pääs-
sä toisessa huoneessa ja ovi välillä 
kiinni. Jos matkapuhelin on käyt-
täjän taskussa, vaikka sitten monen 
puseron alla, yhteys säilyy.

Puhelinhälytys kuuluu selkeästi 
molemmista kuulokkeista ja  ra-
dio vaimenee automaattisesti hä-
lytyksen tullessa. Kun vasemman 
kuulokekuvun takapuolella olevaa 

nuppia painetaan, puheyhteys syn-
tyy. Puhelu katkaistaan painamalla 
uudelleen samaa nuppia. 

Melu ei haittaa  
kuuluvuutta eikä  
puhumista
Suun eteen kääntyvä mikrofoni on 
nk. melukompensoitu. Käytännös-
sä tämä  tarkoittaa sitä, että mikro-
foni suodattaa pääosan ulkopuoli-
sesta melusta. Traktorin melussa 
puhuttaessa puhekumppani kuu-
lee taustalla vain vaimeata sirinää. 
Puhelinyhteyden alussa vastapuo-
li on joskus valittanut äänen hie-
man huonoa kuuluvuutta, mut-
ta ensimmäisten lauseiden jälkeen 
kuuluvuus parantuu, kun laite ka-
libroi itsensä. 

Toisen osapuolen puhe kuuluu 
molemmista kuulokkeista ja on 
selkeätä heti puheyhteyden alus-
ta alkaen.

Peltorin WS Alert-kuulokkeet 
ovat myös "kuulevat" kuulosuo-
jaimet. Kummankin kuulokeku-
vun etupuolella on mikrofoni, joka 
välittää kuulijan korviin normaalit 
ympäristön äänet ja leikkaa pois 
melun. Äänen voimakkuutta voi 
nupista kiertämällä säätää. Hirvi-
miehet sanovat, että eläimen tulon 
kuulee paremmin kuulosuojaimet 
päässä kuin ilman. Joka tapaukses-
sa hälytysäänet, lähestyvien ajo-
neuvojen tulon ja normaalin pu-
heen kuulee yhtä hyvin on kuulok-
keet päässä tai ei.

Kuulokkeista on saatavana sekä 
päälakisangalla että kypäräkiin-
nitteisenä.

Peltorin maahantuojana toimii 
Kaukomarkkinat Oy. r

Kuulosuojaimet, radio 
ja langaton yhteys 
matkapuhelimeen

Koneurakoitsijan toiveuni on toteutunut

Suun edessä oleva mikrofoni suodattaa pääosan ulkopuolisesta melusta. 
Traktorin melu kuuluu vastapuolelle vain vaimeasti. Vasemman kuvun ta-
kapuolella on pyöreä nuppi. Kun puhelu tulee, nuppia painetaan kerran ja 
puhelu kytkeytyy. Kummankin kuvun etupuolella on mikrofoni, joka välittää 
ympäristön äänet (melu vaimennettuna) käyttäjän korviin. Keskustelu kaverin 
kanssa onnistuu hyvin.


