
Anne Penttilä

Kokoviljasäilörehu on tullut 
jäädäkseen Juha ja Teija Ku-
jalan tilalle Nivalaan. Se antaa 

pelivaraa peltoviljelyyn ja rehujen 
tuotantoon, tuottaa sekä ruokinnal-
lisesti että laadullisesti hyvää rehua, 
ja myös edullisia rehuyksiköitä, sekä 
säästää paljon työtunteja verrattuna 
puintiin ja kuivaukseen.

 Kujalassa on noin 125 hehtaaria 
viljeltyä, eläimiä on nyt yhteensä 
noin 250 päätä, lehmiä 90. Navetta 
rakennettiin viisi vuotta sitten. Kar-
jan keskituotos on 8300–8400 kg, 
tavoitteena on 9000 kg.

Viime vuonna Kujalaan hankit-
tiin uusi Claas Jaguar 850 -ajosilp-
puri suoraniittopäällä ja krakkeril-
la. Tämä kesä on sille toinen käyt-
tökausi.

Viime kesänä korjattiin koko-
viljasäilörehuksi noin 15 hehtaaria 
kauraa, 15 ha vehnää ja 6 ha ohraa. 
Nurmisäilörehua on ollut keski-
määrin 50 hehtaarilla, viime kesänä 
korjattiin vain 40 hehtaarilta. Osal-
ta lohkoista otettiin kolmaskin sato. 
Kauraa puitiin ja kuivattiin noin 35 
hehtaarilta.

”Tärkeintä on, että saa kasvaneel-
le karjamäärälle ruokaa kohtuu-
hinnoilla ja pienellä työmenekillä. 
Ajosilppurin ja kokoviljasäilörehun 
avulla vuotuisesta työmäärästä läh-
ti pois 200 tuntia. Itse asiassa koko 
touhu ja koneen hankinta lähti liik-
keelle työn tehostamistarpeesta se-
kä halusta välttää puimurihankin-
taa. Mutta en arvannut että merki-
tys olisi näin suuri. Työmäärät ovat 
tämän kokoisessa yksikössä jo aika 
merkittäviä”, sanoo Juha Kujala.

”Nykyään täällä ei karjatiloilla ol-
la enää monessa asiassa huonompia 
kuin Keski-Euroopassa, paitsi mais-
sia ei pystytä viljelemään.”

Kiinnostusta on,
mutta epäluulojakin
Omien hyvien kokemustensa perus-
teella Kujala  uskoo kokoviljasäilö-
rehun leviävän laajemmaltikin suo-
malaisille karjatiloille. Rehuista on 
otettu näytteitä ja mukana on ollut 
mm. Maatalouden korkeateknolo-

gia -hankkeen ihmisiä Haapajärvel-
tä. Analyysitulokset ovat osoittaneet 
kokoviljasäilörehun rehuarvot yllät-
tävänkin hyviksi, paremmiksi kuin 
esimerkiksi MTT:n rehutaulukoissa.

Uuden tyyppisen rehun viljely 
leviää kuitenkin aika hitaasti. Vaik-
ka kiinnostusta on, riittää edelleen 
epäluulojakin.

”Menetelmää epäillään kalliiksi ja 
urakoitsijoiden koneita painaviksi. 
Kallistahan se ei ole, tehokasta kyl-

läkin. Rengasvarustus on koneiden 
mukainen, joten pintapaineet ovat 
huomattavasti pienempiä kuin van-
halla kalustolla ja ajokertoja on vä-
hemmän. Kallis konehankinta on 
menetelmän ainoa huono puoli.”

Koneen kapasiteettia käytetään 
myös Juhan veljen, Heikki Kujalan 
koneasemalla. Suomessa on toki 
useampia ajosilppureita, mutta Ku-
jalan veljesten tietämän Suomesta 
löytyy vasta kaksi krakkeria. Muu-

alla krakkereita on käytetty pitkään 
maissin korjuussa.

”Krakkeri sopii hyvin myös ko-
koviljasäilörehulle, koska se rikkoo 
korren solmukohdat ja lastuaa ol-
jenpätkät paloiksi, mikä helpottaa 
rehun tiivistämistä ja parantaa säi-
lyvyyttä. Krakkerointi rikkoo myös 
jyvän kuorta parantaen rehun su-
lavuutta. Osan jyvistä se katkaisee, 
joitakin se vähän naarmuttaa”, ku-
vaa Heikki Kujala.

”Krakkerin käytöllä on todennä-
köisesti osuutta hyviin rehuarvoi-
hin. Näin voisi olettaa ainakin omi-
en ja ulkomaisten tutkimustulosten 
perusteella. Viime kesänä teimme 
kaikki kokoviljasäilörehut krakkerin 
kanssa, ilman sitä ei kokeiltu. Ulko-
mailla on ajosilppureitakin käytet-
ty jo 70-luvulla, joten kokemusta ja 
tutkimusta on. Koska karjakoot ovat 
pääsääntöisesti suurempia, siellä ei 
ole varaa tehdä asioita kovin väärin 
tai kalliisti.”

 Lisävarusteen hinta oli noin 
kymppitonnin kieppeillä. Noukki-
men tilalle vaihdettava suoraniitto-
pää maksoi noin 17 000 euroa ja itse 
kone 250 000 euroa.
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Yllättävän hyvää rehua
Kokoviljasäilörehu toi pelivaraa rehuntuotantoon

Suoraniittopää on samanlainen kuin Claasin Medion-puimureissa.

Rehun laatu on osoittautunut yllättävänkin hyväksi.

Karjatalous



mutta esimerkiksi epätasainen tu-
leentuminen ei haittaa. Tämä suosi-
tus ei tunne vielä krakkeritekniikkaa, 
joka mahdollistaa ”puintivalmiinkin” 
kokoviljasäilörehun laadukkaan säi-
lönnän. Ellei krakkeria ole, on viljan 
oltava ”rehutuoretta”.

”Viime kesänä meillä oli kokovil-
jasäilörehulle tilausta senkin vuoksi, 
että uusittavaa nurmialaa oli lisäksi 
12 hehtaaria. Suojaviljana käytettiin 
kauraa. Uusi nurmi ehtii vahvistua 
hyvin ennen talven tuloa kun vil-
ja otetaan päältä pois aikaisin, eikä 
olkiakaan tarvitse korjata erikseen. 
Kun keväällä teimme säilörehua uu-
delta nurmelta, niin huomasimme 
nurmikasvuston olevan hämmästyt-
tävän vankka, kun puintijätteitä ei 
ole seassa.”

 Kaikissa kokoviljasäilörehuissa 
hehtaarisato oli keskimäärin 15 ton-
nia. Kokoviljasäilörehu korvaa osit-
tain nurmisäilörehua ruokinnassa. 
Viljan korjuun aikaan tiedetään jo 
minkä laatuista on säilörehu, joten 
nurmisäilörehussa voidaan vaikkapa 
tavoitella sulavuutta ja kokoviljasäi-
lörehuna tuottaa massaa sekä märeh-
tijän tarvitsemaa kuitua.

 ”Kokoviljasäilörehun avulla voi 
suunnitella monella tavalla mitä tar-
vii. On erilaisia lohkoja, viljat lähte-

vät kasvuun ja onnistuvat eri lailla 
eri vuosina. On vesoneita ja lakokas-
vustoja. Tänäkin keväänä osa lähti 
hyvin, osa tuli vasta paljon myöhem-
min pintaan, joten valmistuvassa vil-
jassa voi olla paljon vihreää seassa. 
Sellaisia viljoja saisi pyörittää kuivak-
si ties kuinka kauan. Huonommat 
kasvustot voi korjata säilörehuksi ja 
jättää paremmat puitavaksi ja kui-
vattavaksi.”

Kujalassa on säilötty joka viljalaji 
eri laakasäilöön, mutta seosvilja kiin-
nostaa. Esimerkiksi kaura-vehnäsäi-
lörehu voisi olla erittäinkin maitta-
vaa ja viljat tasoittaisivat toistensa 
rehuarvoja.

”Lannanlevityspinta-alaa on 
enemmän, millä on tulevaisuudes-
sa suurempikin merkitys fosforiar-
vojen takia.”

Lisäplussana on suorakylvön hel-
pottuminen, mikä puolestaan vä-
hentää kyntö- ja äestystarvetta ja 
laskee osaltaan rehujen tuotanto-
kustannuksia.

”Yksi suurimmista eduista on val-
tava työmäärän säästö. Jos viljaheh-
taari korjataan kokoviljasäilörehuksi, 
työtä kuluu 0,5 tuntia per hehtaari 
laakasiiloon asti. Jos vilja puidaan ja 
kuivataan sekä oljet korjataan, heh-
taaria kohti kuluu 7–8 tuntia työtä. 
Sääriski ja ennen kaikkea kuivurin 
öljylasku pienenee. Varastot ja jatko-
käsittelylaitteet ovat halvempia koko-
viljasäilörehulla.”

Kujalassa käytetään edelleen myös 
puitua ja kuivattua viljaa. Senkin ol-
jet korjataan silpuksi ajosilppurilla 

tai pyöröpaalataan. Valmista olki-
silppua on helppo käyttää hiehojen 
appeeseen, paali per päivä, sekä kui-
vikkeena.

Maidontuotanto
ei ainakaan laskenut
Vehnä- ja ohrasäilörehut käytettiin 
lehmille, kaura sopi paremmin hie-
hojen rehuksi. Hiehot eivät saaneet 
nurmisäilörehua ollenkaan ja ko-
koviljasäilörehuun sekoitettiin ol-
kea, jottei ape olisi liiankin hyvää. 
Kokoviljasäilörehun tuotantovaiku-
tuksesta on vaikea sanoa mitään, 
koska maidontuotantoon vaikuttaa 
tietenkin koko apeseos ja sen koos-
taminen.

”Sen verran on huomattu, että 
lehmät ovat olleet aktiivisia ja vir-
keitä, sekä näyttävät kiimansa hyvin. 
Samanlaista tietoa on löytynyt ulko-
mailtakin.”

Lypsävien appeeseen on sekoitet-
tu Kujalassa nurmi- ja kokoviljasäi-
lörehua, kuivattua ja litistettyä viljaa; 
kaura-ohra-vehnäseos, sekä rypsiä, 
kivennäisiä ja vitamiineja.

”Kokoviljasäilörehulla saa halpo-
ja rehuyksiköitä. Yksi hyvä vaihto-
ehto olisi myös ostaa viljaa pystyyn 
ja korjata se säilörehuksi. Sokerire-
hun osto on jätetty pois kokonaan, 
samoin tulee käymään juurikasleik-
keelle. Niistä saatu sokeri ja kuitu 
tulevat nyt kokoviljasäilörehusta. 
Säästetyllä rahalla saa reilusti tehtyä 
kokoviljasäilörehut siiloon poljet-
tuina. Lisäksi tulee vielä työn sääs-
tö päälle.” r
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Säätöä korjuuajalla
ja leikkuukorkeudella
Oheisiin taulukoihin on kerätty ana-
lysoituja rehuarvoja Kujalan kokovil-
jasäilörehuista, sekä vertailun vuok-
si arvoja märehtijöiden rehutaulu-
koista. Kokoviljasäilörehuista löytyi 
taulukkoarvot ainoastaan kuitupi-
toisuuksiltaan erilaisille ohrasäilö-
rehuille. Kaurakokoviljasäilörehun 
arvojen rinnalle haettiin kuivatun 
kauran ja oljen arvot, joiden mu-
kaan 1+1 näyttäisi olevan enemmän 
kuin kaksi.

Yleisten rehuarvojen ja oman 
pellon tuotteiden rehuarvojen ver-
tailu ei tietenkään ole näin yksioi-
koista, koska moni asia vaikuttaa: 
maalaji, lannoitus, lajike, kasvu-
kausi, viljelytoimenpiteet... Lisäksi 
kokoviljasäilörehun arvoihin vai-
kuttavat mm. korjuun ajankohta; 
mitä myöhäisempi, sitä pulleam-
pia ja jauhoisempia jyviä ja toisaal-
ta korsiintuneempaa vartta. Myö-
häisessä korjuussa jyvien karise-
misriski voi kasvaa, mikä riippuu 
myös korjuumenetelmästä. Suora-
niittopäällä kaikki saadaan talteen, 
ainoastaan valmiiksi peltoon karis-
seet menetetään.

”Korjuu meni viime vuonna mel-
ko myöhäiseksi, keltatuleentumisas-
teen puolelle. Viljat olivat kokosäi-
lörehuksi vähän liiankin valmiita, 
varsinkin aikainen Anniina-vehnä, 
koska viljat pyrkivät täällä muuten-
kin tuleentumaan aikaisin viime kas-
vukaudella”, kertoo Juha Kujala.

Toinen arvoihin vaikuttava tekijä 
on leikkuukorkeus, jolla säädetään 
korren osuutta massasta. Näillä sei-
koilla viljelijä voi säätää kokovilja-
säilörehun rehuarvoja haluamaan-
sa suuntaan. Kujalassa ajettiin viime 
kesänä kaikki viljat noin 15 sentin 
sänkeen, koska nimenomaan mas-
sa kiinnosti.

”Mutta varsinkin hiehoille ko-
koviljasäilörehusta pyrki silti tule-
maan liiankin hyvää tavaraa, niiden 
rehua varten voisi korjata 10 sentin-
kin sänkeen.”

Kokoviljasäilörehu on erittäin hy-
vää rehua myös lihakarjatilalle.

Rehuarvot yllättivät
myönteisesti
Kaurasäilörehun rehuarvoista sil-
miin pistävät erityisesti korkea soke-
ripitoisuus, joka tekee rehusta mait-
tavaa, hyvä sulavuus (D-arvo), hyvä 
säilönnällinen laatu ja suhteellisen 
korkea valkuaispitoisuuskin. Vilja-
lajista riippumatta kokoviljasäilöre-
huilla on myös melko korkeat tärk-
kelyspitoisuudet.

”Todennäköisesti myöhäisestä 
korjuusta johtuen näiden kokovil-
jasäilörehujen tärkkelyspitoisuudet 
ovat olleet varsin korkeita. Jyvien 
kovettuminen ja tuleentuminen vai-
kuttaa säilörehun ravintoarvoihin. Se 
ei ole ongelma, kunhan vain muis-
taa ottaa tärkkelyksenkin huomioon 
seosrehurehureseptin koostamisessa. 
On todettu, että kuiva-aineen saan-
nista saisi olla enintään 25 % tärk-
kelystä, muuten lehmät laiskistuvat”, 
sanoo Janne Kiljala Haapajärven 
ammatti-instituutin Maaseudun ke-
hittämispalveluista. Hän vastaa mm. 
Teknologiaa nykyaikaiselle maitoti-
lalle -hankkeesta.

Juha Kujala vahvistaa, että lehmi-
en käyttäytymisestä huomasi, jos ap-
peen tärkkelyspitoisuus pääsi nouse-
maan liian korkeaksi.

”Lypsämme karuselliasemalla, 
mutta lehmien lypsylle tulo hidas-
tui selvästi.”

Tärkkelyksen jälkeen toinen tär-
keä silmällä pidettävä arvo on ap-
peen valkuaispitoisuus. Viime kesän 
nurmisäilörehussa raakavalkuaispi-
toisuus oli yli 20 %:n. Ape oli talvel-
la liian valkuaispitoista, ja maidon 
ureapitoisuus kävi yli 40:ssä. Keväällä 
urealuku oli 36.

”Kun ureat kävivät korkealla, ap-
peesta vähennettiin rypsiä. Se ei vai-
kuttanut tuotokseen, mutta syönti 
lisääntyi. Rypsi jätettiin lähes koko-
naan pois ja sitten alkoi tapahtua. 
Lehmät söivät ja lypsivät hyvin.”

Miehet toteavat kokoviljasäilöre-
hun omaan käyttöön sopivaksi kui-
va-ainepitoisuudeksi noin 40 %. Säi-
löntä onnistuu kyllä muillakin pitoi-
suuksilla. Tähän voidaan vaikuttaa 
nimenomaan tuleentumisasteella, 
käytännössä maitoasteelta kovaksi 

jyväksi. Kuten analyysituloksista nä-
kyy, ainoastaan ohrasäilörehu oli 40-
prosenttista, vaikka vehnän korjuus-
sa otettiin kastekin mukaan.

Viljat eroavat toisistaan siinä, et-
tä kauran oljessa on enemmän kui-
tua ja se on heikommin sulavaa kuin 
ohran ja vehnän olki. Mutta myös jy-
villä ja niiden tuleentumisasteella on 
suuri merkitys kokoviljasäilörehun 
sulavuuteen. Kaurasäilörehun D-ar-
vot olivat 62–68 ja vehnällä tasaises-
ti 68–70 korjuuajasta riippumatta. 
Nurmet uudistettiin kaura suoja-
viljana, ja kaurakasvustossa oli juu-
riheinää, joka saattoi vähän paran-
taa sulavuutta. Ohrassa sulavuus oli 
68–69. Jos jyvät pääsevät varisemaan 
peltoon, sulavuuskin laskee.

Joustavuutta
rehuntuotantoon
Joustavuus rehuntuotannossa mer-
kitsee ensinnäkin sitä, että kokovil-
jasäilörehu ei ole kovinkaan tarkka 
korjuuajankohdasta. Yleensä koko-
viljasäilörehu suositellaan korjatta-
vaksi taikinatuleentumisvaiheessa, 

Analyysituloksia Kujalan tilan kokoviljasäilörehuista sekä taulukkoarvoja 
Kuiva-aine 

%
Tuhka 
%/k-a 

Raaka- 
valkuainen % 

Tärkkelys 
%/k-a 

SulavuusD
-arvo % 

Vehnä Anniina, aikainen korjuu 54 4,4 14,2 40 70 
Vehnä Anniina, myöh. korjuu 56 4,6 12,4 38 68 
Kaura SW Vaasa 35 4,7 8,9 25 62 
Ohra Erkki 40 4,7 12,5 37 69 
Kokoviljasr ohra NDF 450 g/kg ka* 35 7,0 10,0 - 69 
Kokoviljasr ohra NDF 500 g/kg ka* 35 7,0 10,0 - 64 
Kokoviljasr ohra NDF 550 g/kg ka* 35 7,0 10,0 - 60 
Kujalan viljat on korjattu taikinatuleentumisen loppuvaiheessa tai keltatuleentumisen alussa. *Arvot märehtijöiden rehutaulukkko, MTT. 

Märehtijän rehutaulukko: Analysoitu
arvo 

(suositus)*
Kaura

 54-58 kg/hl 
Kauran ja 
ohran olki 

pH 4,19 (<5,06) - - 
Ammoniakkityppi 
% /kok.N 

5 - -

Liukoinen typpi 
% /kok.N 

41 - - 

Sokeri g/kg ka 123 (50-150) - -
D-arvo % /ka 68 (>68) 71 43 
Kuiva-aine % 48,4 86 85
Raakavalkuainen 
% /ka 

11,3 13,4 0,04 

NDF %/ka 43,6 29,0 -
Ry-arvo ry/kg ka 0,90 1,03 0,51 
Korvausluku kg/ry 2,3 - -
OIV g/kg ka 84 (78-84) 94 54 
PVT g/kg ka -30 -19 -52
Syönti-indeksi 101 - -
ME-indeksi 100 - -
Maito- ja muura-
haishappo g/kg ka 

18 (35-80) - -

Haihtuvat rasva-hapot 
g/kg ka 

6 (<20) - -

Kaurasäilörehu korjattiin Kujalan tilalla noin 15 cm sänkeen. *Analyysi Valio. 
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ME-indeksi 100 - -
Maito- ja muura-
haishappo g/kg ka 

18 (35-80) - -

Haihtuvat rasva-hapot 
g/kg ka 

6 (<20) - -

Kaurasäilörehu korjattiin Kujalan tilalla noin 15 cm sänkeen. *Analyysi Valio. 

Krakkeri murskaa lisää sekä silppurin hienontamaa olkisilppua että jyviä.
Kesäkuun toisena päivänä kaurasäilörehu näytti edelleen hyvältä. Rintaus 
etenee noin 20 sentin päivävauhtia.

Uusi Jaguar ja suoraniittopää pääsivät tositoimiin Kujalan viljapelloilla viime kesänä.
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Krakkeri rikkoo jyvät ja 
oljenpätkät
Anne Penttilä

Krakkeri on kehitetty mais-
sisäilörehun tekoa varten, 
mutta se sopii mainiosti 

myös kokoviljasäilörehulle. Kun 
koko silputtu massa puristuu mil-
lin telavälistä, särkyvät oljen solmu-
kohdat ja pätkät hajoavat säleiksi. 
Osa jyvistä puolittuu, joihinkin 
krakkeri tekee ainoastaan naarmun 
tai särkee kuoren. Krakkerointi hel-
pottaa kokoviljasäilörehun tiivistä-
mistä ja parantaa säilyvyyttä, sekä 
viljan kuoren rikkominen ja osit-
tainen murskaaminen parantavat 
jyvien sulavuutta ruokinnassa.

Krakkeritelat sijoittuvat koneis-
toon heti silppuriterien jälkeen, en-
nen kuin massa lähtee lietsoon ja 
torveen. Krakkerissa on kaksi kar-
kaistua ja uritettua valssia, joista 
toinen kiertää 4500 rpm ja toinen 
3000 rpm, mikä saa aikaan hiertä-
vän vaikutuksen. Lisäksi rihlojen 
hammastukset kaatuvat eri suun-
taan. Valssien väli voidaan säätää 
millistä viiteen. Pääsääntönä on, 
etteivät jyvät pääse ehjinä läpi.

Krakkeri kulkee mukana konees-
sa ja sen saa muutamassa minuu-
tissa käyttöön työntämällä se kis-
koja pitkin omalle paikalleen.

”Vaikka väli on ahdas, telat ei-
vät tukkiutuneet kertaakaan viime 
kesänä. Valssit ovat jousikuormit-
teiset, eikä ainakaan vielä kivistä 
ole ollut mitään vahinkoa”, kertoo 
Heikki Kujala.

Ei metallia tai
kiviä rehuun
Ajosilppurin keulalla on joko Me-
dion-puimurin leikkuupöytä vil-
jankorjuussa tai 4-metrinen nou-
kin nurmisäilörehulla. Suoraniit-
topään voi säätää uivaksi, jolloin 
sängen pituus voi olla alkaen viisi 
senttiä. Silpun pituus on täysvil-
jasäilörehulla keskimäärin kolme 
senttiä.

Säilöntään käytetään AIV2+-liu-
osta saman verran kuin nurmisäi-
lörehullekin; 4–5 litraa tonnille. 
Koneen kiinteään happosäiliöön 
mahtuu 400–500 litraa happoa. Te-
hokkaalla täyttöpumpulla säiliö on 

täynnä 2–3 minuutissa.
”Lautasniittopääkin olisi ollut 

vaihtoehtona, mutta tässä on pa-
rempi näkyvyys leikkuukorkeuden 
säätöön. Koneistossa on metallin-
paljastin, joka tunnistaessaan me-
tallia kääntää syöttölaitteet heti pa-
kille. Yritettiin kerran syöttää sille 
aitalangan pätkiä, mutta se oksen-
si ne pois. Tänä vuonna on tulos-
sa kivitunnistin; rehumassa menee 
kahden syöttörullan lävitse, joiden 
äkillinen liike kääntää pakin pääl-
le. Kivi ei ehdi mennä teloille asti, 
vaikka rehun nopeus onkin 40–
50 km/h. Kun säilörehua korjataan 
päivässä 60–70 hehtaaria, kone ei 
oikein ehtisi olla korjattavana.”

Suoraniittopäällä on saatu kor-
jattua hyvin talteen jopa lakokas-
vustoa, vaikkakin se hidastaa kor-
juuta. Kaatokela säädetään kam-
paamaan kasvustoa ylös, kuten 
puimurissa. Ajonopeutta ei kui-
tenkaan kannata nostaa yli 10 km 
tunnissa, muuten korjuun tarkkuus 
ja rehun laatu voivat kärsiä.

”Viime talvena karjassa oli tosi 
vähän kolitulehduksia. Voihan ko-
libakteereja tulla muualtakin, mut-
ta ainakaan rehussa niitä ei ole ol-
lut”, kiittelee Juha Kujala.

Vehnä kasteella,
kaura ilman
Kokoviljasäilörehun korjuussa aa-
mukasteen on yleensä annettava 
haihtua, joten korjaamaan pääs-
tään vasta puolen päivän maissa. 
Varsinkin kaurakasvuston juures-
sa ollut heinä oli aamupäivällä niin 
märkää, ettei suoraniittopäällä oli-
si voinut ajaa kunnolla haluttuun 
sängenpituuteen.

Koska vehnät olivat lähes puinti-
kuntoisia, niillä tehtiin toisin; aloi-
tettiin viiden–kuuden maissa ja 
lopetettiin puolilta päivin. Illalla 
aloitettiin korjuu uudestaan. Kun 
vehnäkasvustot korjattiin mahdol-
lisimman märkinä, saatiin säädet-
tyä kokoviljasäilörehun kosteus so-
pivammaksi. Muuten se olisi ol-
lut liian kuivaa. Aikainen Annii-

na-vehnä tuppasi ainakin viime 
kesänä kuivumaan käsiin. Satoisa 
ja myöhäinen Erkki-ohra todettiin 
hyväksi raaka-aineeksi kokovilja-
säilörehulle.

Viime kesänä kaksi hehtaaria 
oli realistinen tuntivauhti. Ajos-
sa oli kaksi traktoria, pienempi ja 
50 kuution perävaunu. Siilolla oli 
kolmas traktori, eli neljä konet-
ta ja neljä miestä. Kuljetusmat-
ka oli enintään 5–6 kilometriä ja 
tiet hyviä, päällystettyjä. Silppuri 
joutui vähän odottelemaan, kolme 
hehtaaria tunnissa olisi mahdol-
linen korjuutahti hyvissä olosuh-
teissa. Tälle kesälle saadaan toinen 
50 kuution perävaunu.

Kokoviljasäilörehun korjuu ottaa 
koneesta enemmän voimaa kuin 
nurmisäilörehun korjuu, mikä nä-
kyy mm. polttoaineenkulutuksessa, 
kertoo Heikki Kujala.

”Korjuuleveys on viljasäilöre-
hulla 4,2 metriä. Kuusi metriä oli-
si maksimi, mutta silloin pöydän 
leveys häiritsee jo vierellä ajavaa 

traktoria. Säilörehua on hyvä kor-
jata 12 metriltä yhteen karhoon. 
Kun silppurilla voidaan ajaa rau-
hallisemmin riittävän suurta kar-
hoa, on vahinkoriski pienempi.”

Laakasäilöjä
kokoviljasäilörehulle
Korjuumenetelmä edellyttää laa-
kasäilöjä kokoviljasäilörehullekin, 
mutta veljekset eivät pidä niiden 
rakentamista liian suurena inves-
tointina.

”Ei pyöröpaalikorjuukaan ole 
halpa tai nopea menetelmä. Lisäksi 
jyvien varisemistappiot voivat olla 
merkittäviä.”

Kujalassa on viisi laakasäilöä, 
joista viljasäilörehuille käytettiin 
kaksi vanhaa katettua ja kaksi uu-
dempaa kattamatonta. Taivasalla 
sijaitsevat säilöt on tarkoitus kat-
taa tänä kesänä.

Uusissa laakasäilöissä on vapaa-
ta leveyttä neljä metriä ja korkeut-
ta 2,9 m. Kaurakokoviljasäilörehua 
on noin 2,5 metrin korkeudelta. 
Päiväkulutus on 650 kg lehmille ja 
450 kg hiehoille, eli reilun kuution 
päivässä. Etenemä on noin 20 cm 
vuorokaudessa. Aurinko paistaa 

suoraan rehuun ja rehu on pin-
nasta kuivaa. Heti irtonaisen pin-
tarehun alla rehu on kuitenkin vii-
leää ja vähän kosteaa. Rehun tuok-
su on hyvä.

”Laakasäilöt olisivat voineet ol-

la leveämpiäkin, mutta tehtiin var-
man päälle, jotta etenemää on riit-
tävästi päivässä. Lämpiämisongel-
ma on kuitenkin poistunut krak-
kerin ansiosta.”

Kun sekä nurmi- että viljasäi-

lörehut ovat valmiiksi lyhytkorti-
sia, apevaunun ei tarvitse silputa 
rehua. 15 kuution Peeconissa on 
kaksi pystyruuvia ja Juha Kujala 
pitää vaunun tekemän appeen il-
mavasta rakenteesta. r

Krakkerilla on säilytyspaikka koneessa ja sen saa käyttöön muutamassa minuutissa työntämällä kiskoja pitkin.

Krakkeripaketti on irrotettu talveksi koneesta korjaamohallin lattialle.



Anne Penttilä

Tanskalainen SAC osti viime 
vuonna hollantilaisen Ho-
kofarm Beheer -yrityksen, 

johon kuului myös mm. Galaxy-
lypsyrobotin kehittäjä Insentec. SAC 
toimi aiemmin Galaxyn jälleenmyy-
jänä, joten luonteva seuraava as-
kel oli robotin siirto omiin nimiin. 
Galaxystä tuli RDS Futureline, jossa 
perustoimintaperiaate pysyi, mutta 
tiettyjä toimintoja kehitettiin ja mu-
kaan tuli uuttakin.

RDS eli Robotic Dairy System 
tarkoittaa vapaasti suomennettu-
na robottikarjanhoitojärjestelmää. 
Laitteistossa on edelleen yksi tai 
kaksi lypsypaikkaa ja kiinnityskä-
sivartena teollisuusrobotti. Viides 
lypsin puhdistaa ja kuivaa vetimet 
sekä ottaa tarkistussuihkeet. Uutta 
on mm. vedinten desinfiointimah-
dollisuus.

Yhden lypsypaikan robotin ka-
pasiteetti on 150–180 lypsyä vuo-
rokaudessa, kahdella paikalla 270–
320 lypsyä /vrk. Lypsyssä oleva leh-
mämäärä riippuu lehmien käynti-
tiheydestä, maitomäärästä ja ennen 
kaikkea maidonantinopeudesta.

Yksipaikkainen perusvarusteinen 
robotti maksaa noin 113 000 euroa 
verottomana ja ilman asennusta, 
kahdella lypsypaikalla hinta on noin 
185 000 euroa. Perusvarustukseen 
kuuluu mm. transponderit, robo-
tin ohjausohjelmisto sekä veritun-
nistusjärjestelmä.

Uusittu pesu ja
verimaidon tunnistus
 Lypsyn sanotaan olevan hieman 
nopeampi kuin edellisessä mallissa 
perustuen esikäsittelyn ja vedinten 
tunnistuksen nopeutumiseen. Ve-
dinten löytäminen tapahtuu kame-
ran ja laserin yhteispelillä. Lasersäde 
katkeaa vedinten kohdalla, minkä 
kamera tunnistaa. Kiinnityskäsivar-
ren liikkeissä on kaksi nopeusaluet-
ta, hitaampi lehmän alla ja nopeam-
pi muuten. Pesu- ja kiinnitysjärjes-
tyksen voi määritellä lehmätasolla, 
mutta alipainetaso on vakio kaikil-
la lehmillä.

Pohjoismaiden myyntijohtaja 
Lars P.Povlsen esitteli lypsyrobotin 
tekniikkaa tarkemmin.

”Robotin kehitystyössä on pyrit-
ty vähentämään maidon laatuon-
gelmia. Robottilypsytiloilla on kes-
kimäärin jonkin verran huonompi 
maidon laatu kuin muilla tiloilla; 
vapaita rasvahappoja, bakteereja ja 
soluja on enemmän. Tällä järjestel-
mällä on mahdollista päästä lähelle 
tavanomaisesti lypsetyn maidon va-
paita rasvahappopitoisuuksia, koska 
maidon siirtojärjestelmää on kehi-
tetty mahdollisimman vähän ilmaa 
käyttäväksi ja maitoa muokkaavak-
si. Myös uusien tulehdusten määrä 
on usein kasvanut tilan siirryttyä 
robottilypsyyn. Uusittu pesujärjes-
telmä auttaa vähentämään solulu-
kujakin.”

Joka lypsyn jälkeen tapahtuva 
maitoletkun ja vedinkupin puhdis-
tus on uusittu. Nyt pesuvesi kul-
kee toiseen suuntaan; syöttö mai-
toletkuun ja ulos lypsimestä, mikä 
parantaa lypsyhygieniaa. Edellisen 
lehmän bakteerit tai solut eivät siir-
ry seuraavalle lehmälle.

IMAC (Intelligent Milk Accepta-
tion Control) on lakisääteinen, veri-
sen maidon tunnistava järjestelmä.

”Jos veripitoisuus maidossa on 
alle kuusi millimyytä, maito on hy-
vää, yli 120 millimyytä on huonon 
raja, jolloin maito tulisi ehdotto-
masti erotella tankkimaidosta. Tällä 

laitteistolla erottelurajan voi laskea 
kymmeneen millimyyhyn, eikä tule 
vääriä erotteluja.”

Laitteisto mittaa maidon sähkön-
johtavuutta ja vertaa sitä muiden 
vedinten maitoon, edellisiin lyp-
syihin, ja tarvittaessa sitä voi myös 
verrata muun karjan maidon säh-
könjohtavuusarvoihin, minkä avul-
la voi sulkea pois jonkin koko karjaa 
koskevan stressitekijän. Automaat-
tinen erottelu tankkimaidosta voi-
daan määritellä haluttaessa tietyn 
sähkönjohtavuusarvon perusteella.

Solumittaria ei ole tulossa lait-
teistoon ainakaan aivan lähiaikoina. 
Keskustelua on ollut erään yrityksen 
kanssa, joka kehittää sen tyyppistä 
tekniikkaa.

SAC ei kehitä omaa maitonäyt-
teenottolaitteistoa.

”Eri maiden tarkkailuorganisaa-
tiot ovat toivoneet, ettei maidon-
mittaukseen robottilypsyssä tulisi 
kovin paljon erilaisia järjestelmiä, 
joten meidän laitteistomme on yh-
teensopiva Lelyn Shuttle-laitteen 
kanssa.”

Maidon talteenottolaitteisto voi 
erottaa maitoja neljään astiaan. 
Käyttäjän on luonnollisesti ohjel-
moitava erotus, jos hän haluaa an-
tibiootti- tai ternimaidot erotetta-
vaksi.

Kaikki liikenne-
järjestelmät käyvät
Hiehoille ennen poikimista on 
opetteluohjelma, jolloin lypsypaik-
ka toimii hieholle väkirehuasema-
na. Edelleen mukana on manuaali-
vaihtoehto, jolla lypsimet voi kiin-
nittää käsin. Robotin ohjelmisto on 
kehitetty Windows-pohjalle, jolloin 
sen tietoja mm. pystytään käsittele-
mään muissa Windows-ohjelmis-
sa, esimerkiksi taulukkolaskennas-
sa. Aktiviteettitunnistus on lisäva-
rusteena.

SAC ei naulaa robottiaan min-
kään tietyn lehmäliikennejärjestel-
män kannattajaksi.

”Tuottaja valitsee liikennejärjes-
telmän ja me toimitamme sellaiset 
portit kuin hän haluaa. Lehmälii-
kenne voi olla mitä tahansa; vapaa, 
puoliohjattu, ohjattu, tai ns. rehu 
ensin -liikenne.”

Povlsenin mukaan useimmat ro-
bottilypsyyn siirtyvät tilat joutuvat 
karsimaan eläimiään enemmän tai 
vähemmän, tai sitten lypsävät edel-
leen tietyt lehmät itse robotilla.

”Kyllä tuottajat useimmiten jou-
tuvat luopumaan esimerkiksi 10–30 
prosentista lehmistä, silloin kun he 
siirtyvät robottilypsyyn. Se näyttää 
tulevan monelle tuottajalle aika ta-
valla yllätyksenä. Utareen muoto 
ei ole ainoa syy, myös lypsynope-
us on tärkeä tekijä, jolla on paljon 
vaikutusta robotin kapasiteettiin. 
Ei siellä voi olla joukossa kovin pal-
jon lehmiä, joilla lypsy kestää aina 
15 minuuttia ja maitoa tulee saman 
verran kuin jollain 7–8 minuuttia 
lypsävällä.”

Sekä Christensen että Povlsen ko-
rostavat koko navetan ja lehmän lä-
hiympäristön sekä myös mm. ruo-
kinnan suunnittelun tärkeyttä.

”Lypsyrobotti on kuitenkin vain 
yksi osa kokonaisuutta. Jos muukin 
navetta on suunniteltu hyvin, lehmä 
voi hyvin ja se tuottaa hyvälaatuista 
maitoa. Sitähän on tutkittukin, että 
jos lehmät ovat stressaantuneita, so-
lupitoisuus maidossa nousee.”

Käyttöönotto
nopeammaksi
Laitteistoa on kehitetty modulaa-
risemmaksi asennusaikojen lyhen-
tämiseksi. Esimerkiksi lypsypaikan 
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SAC:lle oma lypsyrobotti
Galaxystä kuoriutui RDS Futureline

koneisto tulee tilalle yhtenä blok-
kina. Robotin asentaminen vie ai-
kaa noin 110–150 työtuntia, yleen-
sä suurimman ajan ottaa rst-maito-
putkiston asentaminen paikoilleen. 
Ruostumaton on kuitenkin todettu 
parhaaksi vaihtoehdoksi, koska ma-
teriaali kestää 90 asteen pesuja.

Laitteiston sähkön ja vedenkulu-
tuksesta Povlsen toteaa niiden ole-
van samalla tasolla muiden merk-
kien kanssa. Esimerkiksi alipainetta 
tuottaa taajuussäätyvä pumppu.

Huoltokustannuksissa tulee ole-
maan jonkin verran eroja eri mai-
den välillä, johtuen mm. etäisyyk-
sistä. Huoltovaihtoehtoja voi ol-
la esimerkiksi viittä erilaista ta-
soa. Tanskassa matalin taso, jolloin 
tuottaja tekee lähestulkoon kaiken 
itse, maksaa noin 2000 euroa vuo-
dessa.

”Varsinkin täydellisimmän vaih-
toehdon hinta vaihtelee maittain. 
Siinä kaikki huoltopalvelut on os-
tettu huolto-organisaatiolta. Jois-
sakin maissa, esimerkiksi Norjassa, 
etäisyydet ovat pitkiä, mikä voi käy-
tännössä johtaa siihen, että tuotta-
jan on otettava huoltovastuu pää-
osin itselleen. Tällöin tuottaja myös 
koulutetaan tekemään huoltotoi-
menpiteitä parin viikon kurssilla.”

Yleensä käyttöönoton yhteydessä 
annetaan tuottajille noin 40 tuntia 
käyttökoulutusta tilalla. Myöhem-
min tiedustellaan, josko olisi tar-
vetta lisäkoulutukselle. 

Tavoite 400 paikkaa
ensimmäisenä vuotena
SAC paljasti myyntitavoitteensa, jot-
ka eivät ole aivan vähäiset; ensim-
mäisenä vuonna Pohjoismaihin 180–
200 lypsypaikkaa ja muualle Euroop-
paan vähintään 200 paikkaa.

”Mielestämme se ei ole kova ta-
voite, koska jo ennen julkistusta on 
myyty yli 50 lypsypaikkaa, 32 paik-
kaa Pohjoismaihin ja 18–19 muualle 
Eurooppaan.”

Suomeenkin on jo myyty toista-
kymmentä lypsypaikkaa RDS-ro-
botteja, kertoo Vesa Latvala Pel-
lonpajalta.

”Tuottajien kanssa tehtiin kaup-
paa edellisestä mallista, mutta kun 
kuulimme keväällä, että uusi mal-
li on tulossa, myös tuottajille sopi 
että kauppojen vahvistamisia siir-
rettiin.”

SAC laskee kaupat siis lypsypaik-
koina, ei tiloina tai kiinnitysyksiköi-
nä. Eri maissa karjakoot ovat erilai-
sia, joten tyypilliset robottikokoon-
panotkin vaihtelevat. Esimerkiksi 
Tanskassa tavallinen yksikkö on 3-4 
paikkaa kahdella kiinnityslaitteella, 
kun taas Suomen kaltaisissa maissa 
tyypillisempi ratkaisu on yksi- tai 
kaksipaikkainen.

Lypsimet kiinnittävä teollisuus-
robotti valmistetaan Saksassa, muut 
osat Hollannissa. Insentecin tehtail-
le on rakennettu lisäkapasiteettia, 
jonka avulla tuotanto on 7–10 lyp-
sypaikkaa viikossa. r

Uuden robotin myötä SAC pyrkii alalle johtavaksi, kaikki lypsytekniikat kat-
tavaksi toimittajaksi, sanoo toimitusjohtaja ja yrityksen omistaja Steen A. 
Christensen.

SAC esitteli lypsyro-
bottinsa kesäkuun 
puolivälissä Tanskas-
sa. Silloin maassa oli 
yksi kone toiminnas-
sa tilalla.
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Esa Manninen
MTT Maitokoneet

Tilasäiliön toiminta vaikuttaa 
suoraan maidon laatuun ja si-
ten myös maitotilan talouteen. 

Tilasäiliötä hankittaessa on monia 
asioita, joita ostajan on pidettävä 
mielessä. Meijeriltä tai osuuskun-
nasta saat hyviä vinkkejä hankin-
taan ja muutenkin heidän on hyvä 
tietää tulevista muutoksista.

Tilasäiliön ostoa suunniteltaessa 
on tärkeää muistaa, että ostaja mää-
rittää minkälaisen ja minkälaisilla 
ominaisuuksilla varustetun tilasäi-
liön hän haluaa. Nämä vaatimukset 
tulee myös kaupanteon yhteydessä 
kirjata kauppakirjaan. Myyjä vas-
taa puolestaan siitä, että laitteesta 
annetut tiedot pitävät paikkansa ja 
että ostajan asettamat vaatimukset 
täyttyvät. Seuraavassa käydään lä-
pi asioita, joihin tilasäiliön ostajan 
tulisi kiinnittää huomiota hankin-
tapäätöstä tehdessään.

Tilasäiliön koko
ja sijoittaminen
Tilasäiliön tilavuus on hyvä mitoit-
taa viidelle lypsykerralle, kuitenkin 
niin, että ensimmäisen lypsykerran 
maitomäärä on aina vähintään 10 % 
nimellistilavuudesta. Jos tilasäiliön 
täyttöaste on alhainen, muokkautuu 
maito ja seurauksena voi olla mai-
don makuvirheitä. Tilan tulevaisuu-
densuunnitelmat on myös otettava 
huomioon. Mitoituskaavana voi-
daan käyttää esim. seuraavaa: 

Tilasäiliön tilavuus = Maks. leh-
mäpaikkojen lukumäärä * keski-
tuotos * 1,3/180. Yleensä tilasäiliötä 
suurennettaessa kannattaa siirtyä 
seuraavan tilasäilökokoluokan yli.

Tilasäiliön siirtoreitit maitohuo-
neeseen ja tilantarve on mietittävä 
etukäteen. Mahtuuko tilasäiliö mai-
tohuoneeseen ja ennen muuta, saa-
daanko se kuljetettua sinne? Aina 
ei ole kyse pelkästään oviaukkojen 
leveydestä vaan myös korkeudesta. 
Maitohuoneessa säiliön ympärillä 
tulisi olla vähintään 0,5-1,0 m tilaa 
ja tyhjennysyhteen edessä vähin-
tään 1,5 m.

Mikäli koneikko voidaan hank-
kia irrallisena, voidaan se sijoittaa 

muualle ja siten säästetään tilan-
tarvetta. Tilasäiliön sijoittamisessa 
pitää huomioida entistä lyhyem-
mät maitoautojen imuletkut, eli ti-
lasäiliön tyhjennysyhde pitää saada 
mahdollisimman lähelle ulko-ovea. 
Tulevaisuudessa imuletkun pituus 
on enintään 8 metriä.

Tyhjennysyhde
ja kylmäaine
Tilasäiliön tyhjennysyhteestä on 
huomioitava ainakin kaksi seikkaa. 
Uusissa tilasäiliöissä varsinaisesta 
maitosäiliöstä lähtevän tyhjennys-
yhteen ulkohalkaisijan tulee olla 
76 mm. Hanan jälkeen käytetään 
toistaiseksi supistuskappaletta, jol-
la halkaisija muutetaan 51 milliin, 
johon maitoauton imuletku kiin-
nitetään. Kun tulevaisuudessa mai-
toautojen pumppaustehot ja letku-
jen halkaisijat suurenevat, muute-
taan myös supistukappale vastaa-
vasti suuremmaksi. Näin tilasäiliön 
tyhjennysyhde ei rajoita maidon 
pumppaustehoa.

Kylmäaineista on joidenkin 
merkkien kohdalla tarjolla kaksi 
vaihtoehtoa: R134a tai R404a. Näil-
le kylmäaineille ei näillä näkymin 
ole tulossa käyttörajoituksia, mutta 

varmaa on se, että kylmäainepuoli 
ei tule rauhoittumaan.

Kylmäaineet R134a ja R404a 
poikkeavat toisistaan niin merkittä-
västi, että on tarpeen vertailla kum-
mankin kylmäaineen kompresso-
reita, jäähdytystehoja jne. erikseen. 
Kylmäainevalinnasta kannattaa kes-
kustella paikallisen tilasäiliöhuolta-
jan kanssa. Heillä on sananmukai-
sesti erinomainen näppituntuma 
tilasäiliöistä ja myös muista tilasäi-
liöiden ominaisuuksista. 

Ne tilasäiliöt, joissa on CFC- tai 
HCFC-kylmäainetta (esim. R12 tai 
R22) yli kolme kiloa, on nykyisen 
lainsäädännön mukaan tarkastetta-
va vuosittain vuotojen varalta.

Jäähdytysteholuokka
vähintään 4CI
Yleisenä suosituksena on, että tila-
säiliön jäähdytysteholuokan tulee 
olla 4CI tai parempi, jolloin myös 
4C0, 4BI tai 4B0 tulevat kysee-
seen (ISO-standardi 5708). Merkin-
tä löytyy tilasäiliön kilvestä, mutta 
kauppaa tehdessä tieto on saatava 
myyjältä.

Automaattilypsyssä lämmintä 
maitoa tulee tilasäiliöön perinteistä 
lypsyjärjestelmää tasaisemmin, jol-

loin myös tehontarve on pienempi. 
Automaattilypsyssä yhden robotin 
tiloilla tilasäiliön kompressorin te-
ho voi olla puolet 4CI -luokasta. Jos 
AMS-tilalla on käytössä kaksi vuo-
rottain täytettävää tilasäiliötä, jol-
loin maitoa tulee tilasäiliöön suh-
teessa nopeammin, pitää jäähdytys-
teholuokan olla normaali 4CI.

Energiankulutusta
vaikea vertailla
Ilmoitettuihin energian kulutuslu-
kuihin (Wh/l jäähdytettyä maitoa) 
on suhtauduttava varauksella. Usein 
näkee lukuja, jotka on mitattu vain 
yhden lypsyn aikana. Tämä ei ole 
koko totuus, sillä ensimmäisessä 
lypsyssä lämpötilaerot ovat suurem-
mat kuin muissa lypsyissä ja silloin 
lämpöenergia siirtyy helpommin.

Neljän lypsyn energiankulutus 
jäähdytyksessä on paras luku tila-
säiliöiden keskinäiseen vertailuun. 
Tilasäiliön säädöt käyttöönoton yh-
teydessä vaikuttavat merkittävästi 
tulevaan energiankulutukseen.

Pesujen energian, veden ja pesuai-
neen kulutukset ovat myös vaikeita 
vertailtavia, sillä lopputulos on kiinni 
erityisesti tilasäiliön pesurin säädöis-
tä, jotka tehdään käyttöönoton yhte-
ydessä. Pesutuloksen on tietysti oltava 
hyvä jatkuvassa käytössä.

Pesuissa
helposti ongelmia
Käytännössä suurin syyllinen huo-
noon pesutulokseen on ollut kuu-
man veden puute. Tämän vuoksi on 
tärkeää, että tuottaja tietää varautua 
kuuman veden kulutukseen. Pesu-
laitteisiin saatavan ylläpitovastuksen 
sijaan olisi ehkä kannattavampaa 
investoida kuumavesivaraajaan ja 
vielä niin, että varaaja olisi kytketty 
vain pesulaitteisiin.

Hyvää pesutulosta edesauttaa hy-
vä esihuuhtelu. Pesurissa tulisikin 
olla mahdollisuus valita riittävät 
esihuuhtelut, jotta maitojäämät saa-
daan kunnolla pois ja vielä niin, että 
esihuuhtelut esilämmittäisivät tila-
säiliön pesuvaihetta varten. Pesuvai-
heen loppulämpötilan ei tulisi olla 
alle 50–55 C-astetta. Loppuhuuhte-
lun on oltava kylmä, jotta tilasäiliö 
jäähtyisi ennen maidon tuloa.

Tilasäiliön hankinnassa 
huomioitavia asioita

Tilasäiliön tyhjennysyhteen edessä on hyvin tilaa ja tilasäiliö on sijoitettu myös 
lähelle ulko-ovea. Maitoauton imuletkun liittäminen on helppoa. Kuva Kaj 
Nyman, MTT Maitokoneet.

Minne ja miten
maidon lämpömäärä?
Suorajäähdytteinen tilasäiliö luo-
vuttaa maidon lämmön ilmaan ly-
hyessä ajassa ja tämä asettaa vaa-
timuksia maito- tai konehuoneen 
ilmanvaihdolle. Ilmanvaihdon pe-
riaatteena on se, että maitohuo-
neessa olisi lievä alipaine, mutta 
korvausilma ei saa tulla navetasta. 
Tätä edellyttää uusi alkutuotanto-
asetuskin.

Jos siirrytään jääpankkitilasäi-
liöstä suorahöyrysteiseen tilasäili-
öön, ilmanvaihdon tarve lisääntyy 
merkittävästi. Nykyisille uusille ti-
lasäiliöille pelkkä painovoimainen 
ilmanvaihto ei riitä. Tällöin vaihto-
ehdoksi tulevat termostaattiohjatut 
puhaltimet.

Suuremmissa tilasäiliöissä voi 
tulla kannattavaksi käyttää läm-
mön talteenottoa, jolla maidon 
lämpö voidaan siirtää kylmäai-
neesta veteen ja näin vähentää il-
manvaihdon kuormitusta ja sa-
malla saadaan lämmintä vettä. 
Lämmön talteenoton kannatta-
vuus riippuu tietysti talteenotto-
laitteiston hinnasta, onko lämpi-
mälle vedelle tarkoituksenmukais-
ta käyttöä ja mitä kuuman veden 
tuottaminen tilalla maksaa. Tila-
säiliön jäähdytysteho ei kuiten-
kaan saa kärsiä lämmön talteen-
otosta. Maidon on jäähdyttävä no-
peasti joka tapauksessa.

Valvonnan pitää
olla luotettavaa
Erilaiset maidon jäähdytykseen ja 
tilasäiliön pesuun liittyvät valvon-
nat ja hälytysjärjestelmät ovat pe-
rusteltuja, kunhan ne toimivat toi-
votulla tavalla. Liian usein tulee 
vastaan tilasäiliöitä tai niiden pe-
sulaitteita, jotka antavat jatkuvasti 
virheellisiä hälytyksiä, koska val-
vontalaite ei toimi oikein. Tällainen 
laite ei ole minkään arvoinen eikä 
maksa itseään koskaan takaisin. Se 
vain turhauttaa käyttäjän. Laitteen 
vika on korjattava.

Monet meijerit edellyttävät tuot-
tajilta tilasäiliölämpötilan säännöl-
listä kirjaamista ja tällä menette-
lyllä onkin ennaltaehkäisty monta 
vahinkoa. Automaattisella lämpö-
tilojen rekisteröinnillä ja hälytys-
järjestelmällä voidaan korvata kir-
jausmenettely, mutta järjestelmän 
toimivuuden varmistaminen edel-
lyttää säännöllistä seurantaa.

Tieto hälytyksestä jää helposti 
huomaamatta tai viivästyy, jos hä-
lytys on vain valo tilasäiliön käyttö-
paneelissa. Hälytyksen tulisi välittyä 

eteenpäin käyttäjälle, esimerkiksi 
matkapuhelimeen.

Päätös, kauppakirja ja
vastaanottotarkastus
Parasta tukea hankintapäätöksel-
leen maidontuottaja saa meijeriltä 
ja tilasäiliöhuollosta. Näihin suun-
tiin kannattaa olla yhteydessä. Kaik-
ki sovitut asiat on kirjattava kaup-
pakirjaan. Asiat ovat silloin mo-
lemmille osapuolille selvät, kun-
han kirjaaminen on tehty selvästi 
ja yksiselitteisesti. Usein on tullut 
väärinkäsityksiä mm. asennuksista 
ja esimerkiksi lämmöntalteenotto-
laitteiston kohdalla siitä mitä toimi-
tukseen kuuluu.

Tilasäiliön saavuttua tilalle on 
syytä tarkastaa ainakin seuraavat 
seikat. Tilasäiliöstä on löydyttävä 
tilasäiliön merkki ja malli, nimel-
listilavuus, ISO-standardin mukai-
nen jäähdytysteholuokka, kylmäai-
neen tyyppi ja määrä, CE-merkin-
tä ja vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus (vuonna 1995 ja myöhemmin 
markkinoille tulleet).

Tilasäiliön mukana on oltava 
käyttäjänkielinen käyttöohje, jos-
sa on myös pesuohjeet ja tiedot 
pesuveden laatu-, lämpötila-, mää-
rä- ja painevaatimuksista. Sitten on 
joukko tarvikkeita ja hiluja, joista 
ei välttämättä edes tiedä, mihin ne 
kuuluvat. Tällöin kuormakirja voi 
olla hyvä lista, johon verrata toi-
mituksen sisältöä. Tilasäiliön kun-
to on tietysti syytä tarkastaa esim. 
kuljetusvaurioiden varalta.

Käyttöönotto
ja säädöt
Jotta tilasäiliö toimisi käyttöpaikas-
saan parhaalla mahdollisella hyöty-
suhteella, on se syytä koeajaa ja tar-
vittaessa säätää käyttöönoton yhte-
ydessä. Asioita, joihin tulee kiinnit-
tää huomiota:

–  Mahdollisimman tehokas jäähdy-
tys ilman maidon jäätymisriskiä.

– Lauhduttimelle riittävästi ilmaa, 
jonka lämpötila olisi +5-25 C-as-
tetta.

– Talviajan ilmanvaihtojärjestelyt 
lauhduttimen ja kompressorin 
sijoituksesta riippuen.

– Maidon lämpömäärän siirtämi-
nen joko ilmaan ja pois maito-
huoneesta (konehuoneesta) tai 
siirtäminen veteen.

– Tehokkaat pesut ilman veden, 
energian ja pesuaineiden liika-
käyttöä.

– Tarkastuspöytäkirjaan tehdään 
tarvittavat merkinnät. r
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DXCEM T2502)
alk. 45 000,-

U
14000-32000, 8 kokoa

522-855x227-252x264-319
2x9,6-4x11

76

Copeland Scroll
 ZS 96…110 K4E

..
4C0 tai 4C1

nim.15-17/4 lyps.

nim.17-19/4 lyps.

X
autom, neste

5
Vapaasti, 32 ohjelmakohtaa

anturi
Mallikohtainen
Mallikohtainen
Suositus alle 80

13/L

X
X
X
X
X
X
X
.

        Frigomilk-Finnlacto Oy   Serap - Kärki-Agri

Frigomilk4 MT  
alk. 6 900,-

A,S
1000... (1880)
227x139x115

16 A
63

Lunite Hermetique
TFH 4524Z

2,5
4CI
19,1

Saatavana

L
K/J, K+A/N

1
Useita

Aika, paineanturi
Säädettävä
Säädettävä

90
0/6/9/L

X
X
-
-
-
X
X

Finnlacto O10
alk. 10 100,-

U,S pysty
1600  (2300)
270x160x129

16 A
63

Maneurop
MTZ36JG4A

2,75
4CI
21,4

Saatavana

X
A/N 2 kpl

1
1

Aika
31 port.säätö
26 prt.säätö

90
9/L

X
X
-

Näytöllä 10 viim.
-
X
X

G 9
alk. 12 600,-
U,S makaava

2000..(16000)
293x139x170

16 A
63

Maneurop
MTZ40JH4A

5
4CI
15,2

Saatavana

X
A/N 2 kpl

1
1

Aika
44 port.säätö
41 prt.säätö

90
9/L

X
X
-

Näytöllä 10 viim.
-
X
X

1100.SE
11 405,-

U
1100

243x131x160

76 tai 51

TAJ4519Z

1,3
4CI

X
A / N

7
7

pinta- /paine ant.
säädettävissä
säädettävissä
ei rajoituksia

../L

X
X
X
X
X
X
X

1300.SE
11 435,-

U
1300

266x131x160

76 tai 51

TFH4524Z

1,7
4CI

X
A / N

7
7

pinta- /paine ant.
säädettävissä
säädettävissä
ei rajoituksia

../L

X
X
X
X
X
X
X

1500.SE
11 718,-

U
1500

243x151x172

76 tai 51

TFH4531Z

2
4CI

X
A / N

7
7

pinta- /paine ant.
säädettävissä
säädettävissä
ei rajoituksia

../L

X
X
X
X
X
X
X

1700.SE
12 207,-

U
1700

261x151x172

76 tai 51

TFH4540Z

2,7
4CI

X
A / N

7
7

pinta- /paine ant.
säädettävissä
säädettävissä
ei rajoituksia

../L

X
X
X
X
X
X
X

Tilasäiliöt  1000-6000 l

5200.SE
18 520,-

U
5200

376x201x204

76 tai 51

MTZ 80

2x3
4CI

X
A/N
7
7

pinta- /paine ant.
säädettävissä
säädettävissä
ei rajoituksia

../L

X
X
X
X
X
X
X

6000.SE
19 569,-

U
6000

412x201x204

76 tai 51

MTZ 100

2x3
4CI

X
A/N
7
7

pinta- /paine ant.
säädettävissä
säädettävissä
ei rajoituksia

../L

X
X
X
X
X
X
X

DF-OV 
 5 475,- 

A,S
1200

233x141x149
3,1/2,4

51

MTZ
28
..

4CI
18-23

MTZ
36
..

4CI
16-20

L
K/N
5
1

Paineanturi
45
70
85
-

-
X
-
X
-
-
-

DF-OH
7 560,-

A,S
1500

253x161x155
3,8/3,2

51

MTZ
36
..

4CI
18-23

MTZ
50
..

4CI
16-20

L
K/N
5
1

Paineanturi
50
80
85
-

-
X
-
X
-
-
-

DF 953
12 160,-

U,S
1600

245x135x185
3,8/3,2

51 

MTZ
36
..

4CI
18-23

MTZ
50
..

4CI
16-20

X
A/N
8
6

Pinta-anturi
60
80
85

10/L

X
X
-
X
L
X
X

DF 953
12 920,-

U,S
2000

285x135x185
5,7/4,1

51

MTZ
50
..

4CI
18-23

MTZ
64
..

4CI
16-20

X
A/N
8
6

Pinta-anturi
70
90
85

10/L

X
X
-
X
L
X
X

DF 953
15 385,-

U,S
3200

335x150x205
7,1/4,6 

51

MTZ
64
..

4CI
18-23

MTZ
100

..
4CI

16-20

X
A/N
8
6

Pinta-anturi
80
100
85

10/L

X
X
-
X
L
X
X

DF 953
13 960,-

U,S
2500

325x135x185
5,7/5,2

51

MTZ
50
..

4CI
18-23

MTZ
80
..

4CI
16-20

X
A/N
8
6

Pinta-anturi
80
100
85

10/L

X
X
-
X
L
X
X

        WedholmS - Wedholms Suomi Oy 

Tilasäiliöt  1000-6000 l

Malli .................................................................................
Hinta euroa kesäkuussa 2006 (sis. alv) ..............................
Tyyppi: A=avo, U=umpi, S=suorahöyryst., J=jääpankki
Nimellistilavuus l ...............................................................
Mitat pituus x leveys x korkeus cm ....................................
Liitäntäteho kW ................................................................
Tyhjennysyhteen sisähalkaisija säiliössä mm ......................
kylmäaineella r404a
– Komperssorin merkki ja 
   malli ..............................................................................
– Kylmäaineen määrä kg ...................................................
– Jäähdytysteholuokka (ISO 5708) ....................................
– Energiankulutus jäähdytyksessä Wh/l  ............................
kylmäaineella r134a
– Komperssorin merkki ja 
   malli ..............................................................................
– Kylmäaineen määrä kg ...................................................
– Jäähdytysteholuokka (ISO 5708) ....................................
– Energiankulutus jäähdytyksessä Wh/l .............................
Tilasäiliön pesuautomaatti
– Vakiona / lisävarusteena hinta ........................................
– Pesuaineiden annostelu käsin/autom., neste/jauhe .........
– Valmiita pesuohjelmia kpl ..............................................
– Ohjelmoitavia pesuohjelmia kpl ......................................
– Veden otto: pinta-anturi, paineanturi, aika ......................
– Kuuman veden tarve l ....................................................
– Kylmän veden tarve l ......................................................
– Suurin sallittu pesulämpötila ..........................................
– Ylläpitovastus teho kW vakio/lisävaruste.........................
hälytyksiä
– Lämpötilan nousu ..........................................................
– Jäähdytysaika ................................................................
– Jäätyminen ....................................................................
– Pesulämpötila ................................................................
– Pesuaineen annosteluhäriö
– Toimintakatkos ..............................................................
– Automaattikäynnistys sähkökatkon jälkeen .....................
Lisävarusteet  muuta .........................................................

Malli .................................................................................
Hinta euroa kesäkuussa 2006 (sis. alv) ..............................
Tyyppi: A=avo, U=umpi, S=suorahöyryst., J=jääpankki
Nimellistilavuus l ...............................................................
Mitat pituus x leveys x korkeus cm ....................................
Liitäntäteho kW ................................................................
Tyhjennysyhteen sisähalkaisija säiliössä mm ......................
kylmäaineella r404a
– Komperssorin merkki ja 
   malli ..............................................................................
– Kylmäaineen määrä kg ...................................................
– Jäähdytysteholuokka (ISO 5708) ....................................
– Energiankulutus jäähdytyksessä Wh/l  ............................
kylmäaineella r134a
– Komperssorin merkki ja 
   malli ..............................................................................
– Kylmäaineen määrä kg ...................................................
– Jäähdytysteholuokka (ISO 5708) ....................................
– Energiankulutus jäähdytyksessä Wh/l .............................
Tilasäiliön pesuautomaatti
– Vakiona / lisävarusteena hinta ........................................
– Pesuaineiden annostelu käsin/autom., neste/jauhe .........
– Valmiita pesuohjelmia kpl ..............................................
– Ohjelmoitavia pesuohjelmia kpl ......................................
– Veden otto: pinta-anturi, paineanturi, aika ......................
– Kuuman veden tarve l ....................................................
– Kylmän veden tarve l ......................................................
– Suurin sallittu pesulämpötila ..........................................
– Ylläpitovastus teho kW vakio/lisävaruste.........................
hälytyksiä
– Lämpötilan nousu ..........................................................
– Jäähdytysaika ................................................................
– Jäätyminen ....................................................................
– Pesulämpötila ................................................................
– Pesuaineen annosteluhäriö
– Toimintakatkos ..............................................................
– Automaattikäynnistys sähkökatkon jälkeen .....................
Lisävarusteet  muuta .........................................................

DXOB1)
alk. 2 840,-

A
200-1800, 12 kokoa

115-255x99-160x80-143
0,4-2,2

50

Copeland Scroll
 ZS 19...21 K4E

..
4C0 tai 4C1

nim.15-17/4 lyps.

-
-
-
-
-

L
Vallinnainen

5
Vapaasti, 19/32 ohjelmakohtaa

Mallikohtainen
Mallikohtainen
Mallikohtainen
Suositus alle 80

13/L

- /X jos pesuautomaatti
- /X jos pesuautomaatti
- /X jos pesuautomaatti
- /X jos pesuautomaatti
- /X jos pesuautomaatti

X
X

           delaVal - DeLaval

DXOC1)
alk. 3 490,-

A
300-1800, 11 kokoa

182-262x100-160x80-143
0,6-2,2

50

Copeland Scroll
 ZS 19...21 K4E

..
4C0 tai 4C1

nim.15-17/4 lyps.

-
-
-
-
-

L
Valinnainen

5
Vapaasti, 19/32 ohjelmakohtaa

Mallikohtainen
Mallikohtainen
Mallikohtainen
Suositus alle 80

13/L

- /X jos pesuautomaatti
- /X jos pesuautomaatti
- /X jos pesuautomaatti
- /X jos pesuautomaatti
- /X jos pesuautomaatti

X
X

DXCE T100 2)
alk.13 600,-

U
1600-12000, 18 kokoa

245-550x140-215x154-224
1,9-2x7,5

76

Copeland Scroll
 ZS 19…75 K4E

..
4C0 tai 4C1

nim.15-17/4 lyps.

 ZS 26…96 K4E

..
4C0 tai 4C1

nim.17-19/4 lyps.

X
autom, neste

5
Vapaasti, 32 ohjelmakohtaa

anturi
Mallikohtainen
Mallikohtainen
Suositus alle 80

13/L

X
X
X
X
X
X
X

DXCR T102)
alk. 9 400,-

U
1100-6000, 11 kokoa

186-414x125-165x175-219
1,9-7,5

76

Copeland Scroll
 ZS 19...75 K4E

..
4C0 tai 4C1

nim.15-17/4 lyps.

 ZS 26…96 K4E

..
4C0 tai 4C1

nim.17-19/4 lyps.

X 
autom, neste

5
Vapaasti, 19 ohjelmakohtaa

aika
Mallikohtainen
Mallikohtainen
Suositus alle 80

13/L

X
X
X
X
X
X
X

2060.SE
12 435,-

U
2060

289x151x173

76 tai 51

TFH4540Z

2,7
4CI

X
A / N

7
7

pinta- /paine ant.
säädettävissä
säädettävissä
ei rajoituksia

../L

X
X
X
X
X
X
X

2550.SE
12 838,-

U
2550

270x179x191

76 tai 51

TAG 4553Z

2,8
4CI

X
A / N

7
7

pinta-/paine ant.
säädettävissä
säädettävissä
ei rajoituksia

../L

X
X
X
X
X
X
X

3000.SE
13 344,-

U
3000

294x179x191

76 tai 51

TAG 4553Z

2,8
4CI

X
A / N

7
7

pinta-/paine ant.
säädettävissä
säädettävissä
ei rajoituksia

../L

X
X
X
X
X
X
X

3500.SE
15 111,-

U
3500

323x179x192

76 tai 51

TAG 4568Z

2,8
4CI

Vakio
A / N

7
7

pinta- /paine ant.
säädettävissä
säädettävissä
ei rajoituksia

../L

X
X
X
X
X
X
X

4000.SE
15 600,-

U
4000

357x179x193

76 tai 51

TAG 4573Z

2x2,7
4CI

Vakio
A / N

7
7

pinta- /paine ant.
säädettävissä
säädettävissä
ei rajoituksia

../L

X
X
X
X
X
X
X

4500.SE
16 494,-

U
4550

398x179x193

76 tai 51

MTZ 80

2x2,7
4CI

X
A/N
7
7

pinta- /paine ant.
säädettävissä
säädettävissä
ei rajoituksia

../L

X
X
X
X
X
X
X

          Serap - Kärki-Agri

Paljon vaihtoehtoja kaikissa malleissa
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DF 953
17 650,-

U,S
5000

380x170x220
10,4/6,4

51

MTZ
100

..
4CI

18-23

SZ
160

..
4CI

16-20

X
A/N
8
6

Pinta-anturi
90

110
85

10/L

X
X
-
X
L
X
X

DF 953
19 630,-

U,S
6000

435x170x220
2x4,2/8,1

51

2xMTZ
64
..

4CI
18-23

SZ
160

..
4CI

16-20

X
A/N
8
6

Pinta-anturi
100
120
85

10/L

X
X
-
X
L
X
X

  WedholmS - Wedholms Suomi Oy                                       WeSTFalia Japy   K-Maatalous

Tilasäiliöt  1000-6000 l

Kryos 2110
14 297,- 

U,S
2110

339x121,5x171,5

76

L’unite 
Hermetique

4CI

X
A/N
7

Rajattomasti
Pinta-anturi

40
67
80

5,6 / L

X
X
X
X
X
X
X

Kryos 2400
15 509,-

U,S
2400

284x151x202

76

L’unite 
Hermetique

4CI

X
A/N
7

Rajattomasti
Pinta-anturi

42
70
80

5,6 / L

X
X
X
X
X
X
X

       WeSTFalia Japy   K-Maatalous

Kryos 2700
15 972,-

U,S
2700

303x151x202

76

L’unite 
Hermetique

4CI

X
A/N
7

Rajattomasti
Pinta-anturi

40
67
80

5,6 / L

X
X
X
X
X
X
X

Kryos 4200
20 465,-

U,S
4200

394x151x205

76

L’unite 
TAN4590Z

4CI

X
A/N
7

Rajattomasti
Pinta-anturi

58
80
80

8,4 / L

X
X
X
X
X
X
X

Kryos 3100
15 892,- irrallisella mäkoneikolla

U,S
3100

289x151x203 *

76

L’unite 
Hermetique

4CI

X
A/N
7

Rajattomasti
Pinta-anturi

43
72
80

5,6 / L

X
X
X
X
X
X
X

Ilman kylmäkoneikkoa

Kryos 3600
17 618,-

U,S
3600

353x151x203

76

L’unite 
Hermetique

4CI

X
A/N
7

Rajattomasti
Pinta-anturi

45
75
80

5,6 / L

X
X
X
X
X
X
X

Kryos 5200
22 317,-

U,S
5200

458x151x206

76

L’unite 
Hermetique

4CI

X
A/N
7

Rajattomasti
Pinta-anturi

67
112
80

8,4 / L

X
X
X
X
X
X
X

Kryos 6000
24 426,-

U,S
6000

410x178,5x230,5

76

Copeland
Scroll

4CI

X
A/N
7

Rajattomasti
Pinta-anturi

67
112
80

8,4 / L

X
X
X
X
X
X
X

DF 953
16 540,-

U,S
4000

390x150x205
9,2/4,6

51

MTZ
80
..

4CI
18-23

SZ
120

..
4CI

16-20

X
A/N
8
6

Pinta-anturi
90
110
85

10/L

X
X
-
X
L
X
X
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Paljon vaihtoehtoja kaikissa malleissa

Pellonpaja hakee kasvua

Arto Pohto 50 v
Matti Värri

Karjatalouskoneiden valmis-
tukseen ja markkinointiin 
keskittynyt ylihärmäläinen 

teollisuusyritys Pellonpaja OY 
hakee toiminnassaan voimakasta 
kasvua. Viime vuonna ei liikevaih-
dossa kasvua tosin syntynyt, koska 
päämarkkina-alueilla Suomessa ja 
Ruotsissa ei juurikaan ollut si-
kalainvestointeja. Tänä vuonna 
kasvuprosentti on sen sijaan kova, 
noin 40 %. Karjatalouskonekau-
passa 30 %:n markkinaosuutta 
hallitsevan yrityksen tavoitteena 
on päästä ehdottomaan markkina-
johtajan asemaan Suomessa. 

Viime vuoden elokuusta Pellon-
pajan toimitusjohtajana aloittaneel-
la Arto Pohdolla on yrityksen ko-
vasta tavoitteesta huolimatta jalat 
tiukasti maassa. Onnistuneesta tuo-
tekehityksestä, osaavasta henkilös-
töstä ja hyvistä ulkomaisista kone- 
ja laite-edustuksista johtuen hän 
uskoo tavoitteiden myös toteutu-
van. Ainakin alkuvuosi on edennyt 
suunnitteen mukaisesti.

Huhtikuussa 50 vuotta täyttänyt 
kauppatieteidenmaisteri Arto Poh-
to on koko työuransa ajan toiminut 
joko pankkien tai metalliteollisuus-
yritysten johtotehtävissä. Pankki-
kriisiä lukuun ottamatta Arto Pohto 
on aina saanut toimia menestyvissä 
ja kasvuhakuisissa yrityksissä. Me-
talliteollisuuden palvelukseen hän 
siirtyi SYP:n Kauhavan konttorin 
johtajan paikalta vuonna 1992.

Rahoittajasta  
rahankäyttäjäksi
 SYP:n konttorinjohtajan paikal-
ta, kauhavalainen menestysyrittäjä 
Jorma Lillbacka sai 

houkuteltua Arto Pohdon siir-
tymään omistamansa metalliteolli-
suusyrityksen talousjohtajaksi 

vuonna 1992. Talousjohtajan toi-
mi oli laajennettu rahoitus- ja yleis-
ten talousasioiden lisäksi 

koskemaan myös eräitä operatii-
viseen toimintaan liittyviä osia.

Niiden 10-vuoden aikana, jotka 
Arto Pohto Lillbacka OY:ssä toimi, 
sai yrityksen toimiala kokonaan uu-

sia ulottuvuuksia ja sen liikevaihto 
kahdeksankertaistui. Lopulta 

yrityksen toimiala jakautui kol-
meen pääryhmään: ohutlevytekno-
logiaan, eli levytyökeskuksien, 

taivutusautomaattien, särmäys-
puristimien, laserleikkureiden ja 
FMS -valmistusjärjestelmien 

tuotantoon, kuljetus- ja huolin-
tatoimintaan sekä viihde- ja vapaa-
ajanpalveluun. Kun Jorma 

Lillbacka vuonna 2002 myi le-
vyteknologian pääomasijoittaja 
EQT: lle, pyysi uusi omistaja Arto 

Pohtoa, uuden yrityksen toimi-
tusjohtajaksi. Siihen tehtävään hän 
lupautuikin kolmen vuoden 

ajaksi.
Kolmen vuoden kuluttua syys-

kesällä 2005 Pellonpaja Oy:n silloi-
nen toimitusjohtaja perusti oman 
yrityksen, jolloin paikka Pellonpa-
jalla kuin tilauksesta vapautui Arto 
Pohdolle.

Pellonpaja Oy
Pellonpaja on karjatalouskoneiden 
ja -laitteiden valmistukseen, niiden 

asennukseen, huoltoon ja mark-
kinointiin keskittynyt toimialansa 
suuriin kuuluva perheyritys Ylihär-
mässä. Päätoimialan muodostavat 
navetta- ja sikala -automaatiot se-
kä niiden koneet, laitteet ja kalus-
teet. Emoyhtiön lisäksi konserniin 
kuuluvat: 
-  Ydre-Grinden Ab (Sales in Swe-

den), Ruotsissa navetta-, sikala- ja 
talli koneita, laitteita ja kalusteita 
valmistava ja markkinoiva yhtiö

-  Pellon S.p.z.o.o (Sales compa-
ny in Poland), Puolassa toimiva 
myyntiyhtiö

-  Datatech Oy, tuottaa atk-ohjel-
mistoja maatiloille

-  Tekno-Sähkö Oy, maatilakäyt-
töön suunnattujen puhdistusai-
neiden mahantuontia ja markki-
nointia harjoittava yritys.

"Konsernin liikevaihto oli vuon-
na 2005 noin 18,7 milj.e. "Tämän 
vuoden tavoitteena on nostaa lii-
kevaihto 24 miljoonaan euroon ja 
tavoitevauhdissa on ainakin alku-
vuosi pysytty", toimitusjohtaja Ar-

to Pohto toteaa. "Me tavoittelem-
me selkeästi alamme markkinajoh-
tajuutta Suomessa. Nyt kuulum-
me kolmen suurimman toimijan 
joukkoon." 

Konserni työllistää 130 henki-
löä ja niiden lisäksi 60 itsenäistä 
huoltoyrittäjää. Välillisesti työllis-
tävä vaikutus on myös niillä 30 ali-
hankkijalla, jotka toimitussuhteessa 
Pellonpajaan toimivat.

Tuotanto perustuu  
oman tuotekehitykseen
    
Karjatalouskoneiden ja -laitteiden 
tuotekehitystyössä Pellonpaja luot-
taa pitkälti omaan osaamiseen ja 
kokemukseen. Uutta teknologiaa 
tietenkin tarkasti seurataan. Ideoi-
ta haetaan sekä kansainvälisiltä että 
kotimaisilta messuilta sekä käyttä-
jäpalautteista. "Emme kuitenkaan 
halua olla yleistä kehitystä seuraa-
va yritys, vaan ideoitten toteutta-
jana edelläkävijä", Arto Pohto tote-
aa. "Vankan ja luotettavan pohjan 
tuotekehitykselle tarjoaa se vuosi-

Onnittelemme 

Toimitusjohtaja Arto Pohto uskoo Pellonpajan nousevan karjatalouskone- ja laitetoimitusten markkinajohtajaksi.



sen eläimille ryhmäkohtaisesti. Re-
hujen sekoitus TMR -sukkulassa ta-
pahtuu kolakuljettimen avulla, joka 
siirtää sukkulassa olevaa rehua sen 
etupäähän ja vierittää rehumassaa 
kasan päältä alaspäin. Sekoitusta 
vielä tehostaa keskellä sukkula vaa-
katasossa oleva ruuvi. Muita suk-
kulamalleja ovat Pihatto-, Combi-, 
tuorerehu- ja väkirehusukkulat.

Mattoruokkijalle rehu johde-
taan suoraan joko täyttölaittees-
ta tai kiinteästä sekoittimesta, esi-
merkiksi mattokuljettimen avulla. 
Mattoruokkijan päällä edestakaisin 
kulkeva aura pudottaa rehun tasai-
sesti ruokintapöydälle, tarvittaessa 
molemmin puolin mattoruokkijaa. 
Ruokintajäjestelmien monipuoli-
suutta täydentävät monet rehun 
sekoitus- ja täyttölaitteet, siilot ja 
myllyt sekä vasikoille suunniteltu 
oma juottojärjestelmä ja näiden au-
tomaattista toimintaa ohjaavat oh-
jausjärjestelmät.

Pellon Grapihics -ohjausjärjestel-
mä voi ohjata yksittäistä väkirehu-
ruokkijaa tai laajaa ruokintalinjaa. 
Järjestelmän toiminta, käyttö tai 
käyttöönotto ei vaadi PC:tä, vaan 
kaikki tieto voidaan syöttää järjes-
telmään näyttöyksiköltä. Tarvitta-
essa järjestelmän etäohjaus voidaan 
järjestää PC-tekniikan avulla tai ra-
joitetusti GSM-puhelimella.

Ilmastoinnista ja  
lannanpoistosta  
huolehditaan
Pellon DryAir -ilmastointijärjestel-
mä lupaa poistaa jopa kolmannek-

sen navetassa syntyvästä kosteu-
desta, jolloin normien mukaisella 
ilmanvaihdolla varustetun navetan 
ilma on kuiva, hajuton ja työympä-
ristönä miellyttävä. Ylimääräinen 
kosteus tiivistyy kondensiopellille, 

josta se valuu alla olevan kouruun 
ja edelleen viemäriin. Samalla kun 
vesihöyry tiivistyy, vapauttaa se si-
tomaansa lämmön tuloilmaan. Yli 
15 -asteen pakkasessakin tuloilman 
lämpötila nousee -5 C-asteeseen.

Lannanpoistojärjestelmistä löy-
tyy ratkaisumalli jokaiseen lannan-
poiston vaihtoehtoon. Kuivalanta, 
lietelanta ja virtsanerotus löytä-
vät oman käsittelymallinsa. Samoin 
lietteen käsittely, sen ajo ja levitys 
peltoon.

Erityisen tunnetuksi ovat tulleet 
Pellonpajan navetta- ja sikalaka-
lusteet. Kuumasinkittyjä parsi- ja 
karsinarakenteita on valmistettu jo 
vuodesta 1960 lähtien. Käytössä ne 
ovat osoittautuneet kestäviksi, help-
pokäyttöisiksi ja eläinystävällisiksi. 
Valmistusjärjestelmä mahdollistaa 
vakiomittaisten tuotteiden lisäk-
si myös määrämittaisten tilausten 
toimittamisen.

"Valtakunnallisen myynti-, asen-
nus-, huolto- ja varaosatoiminto-
jen organisaatioiden avulla Pellon-
paja huolehtii kaiken kattavasta 
toiminnasta kautta maan. Oikeute-
tusti voimmekin todeta, että kaikki 
ne tarvikkeet mitä navetta- ja sika-
larakentamisen sisustaminen, ko-
neistaminen ja eläinten hoito näis-
sä tiloissa edellyttää sen Pellonpaja 
pystyy toimittamaan ja sen käytön 
toimivuudesta myös vastaamaan", 
Arto Pohto toteaa. r
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kymmenten työ, joka Pellonpajal-
la karjatalouskone ja -laitevalmis-
tajana on."

Tuotannossa ja markkinoinnissa 
sekä ulkomaisten valmisteiden kau-
passa on löydettävissä selkeitä tuo-
teryhmiä, joista tärkeimmät ovat 
lypsyasemat ja robotit, maidonkä-
sittelylaitteet, ruokintakoneet ja -
järjestelmät, rehusiilot ja rehunkä-
sittely-, ilmastointi-, juotto- ja lan-
nanpoistojärjestelmät sekä navetta- 
ja sikalakalusteet.

Lypsyasemaratkaisut ovat kaik-
ki Pellonpajan omaa tuotesuun-
nittelua ja tuotantoa. Tandem-ase-
massa jokaisella lehmällä on oma 
lypsyparsi, joka takaa lehmälle eh-
dottoman lypsyrauhan ja yksilölli-
sen lypsyn. Lypsyn ohjaus tapahtuu 
maidonmittauslaitteistolla tai lyp-
sinirroittimella. Aseman teho 5–6 
lehmää/tunti/paikka.

Perinteistä kalanruotoasemaa 
voidaan suositella 40-100 lehmän 
karjoihin. Suurille 60-150 lehmän 
karjoille suositellaan jo rinnakkais-
kalanruotoasemaa, jossa lypsy ta-
pahtuu takaapäin. Siinä lypsypai-
kan leveys on vain 70 cm. Kalan-
ruotoasemien hienouksia edustavat 
Fast Exit- ja Side by side -asemat.

Tanskalaiset  
lypsykoneet
Pellonpaja tuo maahan, markkinoi, 
asentaa ja huoltaa tanskalaisia SAC:
n valmistamia Galaxyn lypsyrobot-
teja, lypsykoneita ja kaikkia lypsyyn 
ja maidon käsittelyyn ja laadun val-
vontaan liittyvää elektronisesti toi-
mivaa automatiikkaa. Laitteiston 
asentamisessa käytetään Pellonpa-
jan omaa laite- ja rakennetekniik-
kaa. Galaxy -lypsyrobotin vahvoi-
na puolina pidetään sen taloudelli-

suutta, varmatoimisuutta ja alansa 
edistyksellisyyttä. Galaxyn Satur-
nus-ohjelma on selkeälukuinen. Se 
mahdollistaa tila- ja lehmäkohtai-
set raportit ja näyttää selkeästi pu-
naisella ne lehmät, jotka tarvitsevat 
erillisen huomion.

Parsinavetassa tapahtuvaan lyp-
syasemakäyttöön on pellonpaja ke-
hittänyt oman lypsyradan, joka ke-
ventää ja nopeutta lypsäjän työtä. Se 
on kevyt ja varmatoiminen ja sopii 
kaikille lypsykoneiille ja on helppo 
asentaa myös vanhoihin karjasuojiin. 
Lypsyvaunu liikkuu kevyesti ja ää-
nettömästi kiskoilla ja vaihteissa.

Ruokinnan  
automatisointi lisää  
kannattavuutta
"Automaattisessa rehunjaossa ruo-
kintapöydän leveydeksi riittää 

2 metriä, kun se ajettavilla koneil-
la tule olla vähintään 4 metriä. In-
vestointikustannuksissa se säästää 
lähes saman summan mitä auto-
maattisesti toimiva rehunjakovau-
nu tai mattoruokkija maksaa", Ar-
to Pohto laskee. "Automaattinen 
rehunjako säästää oleellisesti myös 
työaikaa. Varsinainen työntarve ra-
joittuu vain rehun siirtämiseen laa-
kasiilosta täyttölaitteeseen."

Pellonpajalla on tarjota useita 
vaihtoehtoja automaattisista ruo-
kintalinjoista: täyttölaite+TMR-
s e k o i t i n + m a t t o r u o k k i j a , 
täyttölaite+TMR sukkula, CutMi
x+mattokuljetin+pihattosukkula, 
täyttölaite+Combisukkula ja täyt
tölaite+mattoruokkija. Vaihtoeh-
doissa on siis valinnanvaraa. 

Kiskoilla kulkeva seosrehusuk-
kula sekoittaa rehut ja jakaa seok-

Johtajaksi syntynyt 
Arto Pohto syntyi pankinjohtaja perheeseen 50 vuotta sitten Seinäjo-
ella. Hän kävi koulunsa kotikaupungissaan, jossa kirjoitti ylioppilaaksi 
Seinäjoen Lyseosta 1975. Lukion jälkeen hän kävi kauppaoppilaitoksen 
ja sen jälkeisen asevelvollisuuden suoritettuaan aloitti opintonsa Vaa-
san Kauppakorkeakoulussa, josta valmistui kauppatieteiden maisteriksi 
vuonna 1985.

Opintojensa vielä ollessa kesken häntä houkuteltiin jo mukaan työ-
elämään, esimiesharjoittelijaksi SYP:iin. Oltuaan vasta 28 -vuotias hänet 
nimitettiin jo SYP:n Jalasjärven konttorin johtajaksi, josta edelleen vas-
taavaan tehtävään Kauhavan konttoriin. 

Arto Pohto kertoo suunnitelleensa itselleen työuraa teollisuuden kan-
sainvälisen kaupan parissa. Toisin kuitenkin kävi, kun SYP oli tarjonnut 
hänelle ja eräille muillekin kauppatieteiden opiskelijoille aikaistettua 
työuraa pankkisektorilta. Sittemmin asia kuitenkin loksahti alkuperäi-
seen suunnitteeseen, kun Jorma Lillbacka tarjosi hänelle talousjohtajan 
paikkaa menestysfirmassaan. Lillbackan yritys oli tuolloin SYP:n Kau-
havan konttorin asiakas. Saman konttorin asiakas oli myös Pellonpaja 
OY. Molempien mainittujen yritysten taloudellinen tilanne oli luonnol-
lisesti Arto Pohdon tuntema.

Asunto edelleen Kauhavalla
Arto Pohdon perhe asuu Kauhavalla, josta työmatka Ylihärmään on 

vain 11 km. Viestintäsihteerinä työskentelevän vaimo Pirjon lisäksi per-
heeseen kuuluvat kaksi aikuista tyttöä ja asevelvollisuuttaan parhaillaan 
suorittava insinööriopiskelija poika. Tytöistä vanhempi toimii ravintola-
päällikkönä ja nuorempi on valmistumassa tradenomiksi tänä vuonna. 

Arto Pohto harrastaa musiikkia, hän on pohjimmiltaan todellinen 
jazz-mies. Hän on mukana nurmolaisessa pikku bändissä, joka heit-
tää vuodessa 2–3 esityskeikkaa. Muutoin musisointi tapahtuu porukan 
omaksi iloksi. Talvisin Arto Pohto harrastaa hiihtoa ja kesäisin mökkeilyä 
Virroilla. Mökkeily on hänen mielestään niin fyysisesti kuin psyykkisesti 
aina rikastuttavaa, kunhan sen pariin vain ehtii.

Varsin pitkään hän oli mukana myös Rotaryklubi -toiminnassa, mut-
ta joutui työkiireitten takia siitä luopumaan. Hyötyäkin siltä ajalta per-
heelle oli, sillä klubin vaihto-oppilastoiminnan kautta vanhin tytöistä 
sai vuodeksi opiskelupaikan Brestistä ja tuomisiksi sieltä ranskankie-
len taidon.

Eri mittaisista moduuleista koottava mattoruokkija voi pituudeltaan olla jopa 
80 m. Näitä yksiköitä voidaan asentaa samaan linjaan useita, jolloin todella 
suurtenkin karjojen ruokinta on mahdollista.

Pellon TMR-seosrehusukkula kulkee kiskoilla ja jakaa rehun ruokintapöydälle.

Matto-
ruokkijaan 
sadaan 
riittävä 
pituus 
suurtenkin 
karjojen 
ruokin-
taan.
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Tuomas Rytky

Luja tahto vie läpi harmaan ki-
ven, mutta luja tahto yhdistetty-
nä sopivan avoimeen ja humo-

ristiseen luonteeseen tekee naisesta 
varaosamyyjän. Ensimmäinen väite 
on hankala näyttää toteen, mutta 
keminmaalainen Anne Peltoniemi 
on todistanut jälkimmäisen todeksi. 
Hän on yksi Suomen harvoista nais-
varaosamyyjistä, eikä mikään eilisen 
teeren tyttö, sillä jouluna tulee täy-
teen yhdeksän vuotta alalla.

"Etsin aikoinaan töitä ja työvoi-
matoimistossa huomasin asuinpaik-
kani lähellä vapaana varaosamyyjän 
paikan. Kun mainitsin asiasta en-
simmäisen kerran miehelleni, hän 
meinasi tukehtua nauruun. Myö-
hemmin kävin uudestaan työkkä-
rissä ja näin paikan olleen edel-
leen auki. Silloin päätin hakea ja 
ajattelin, että miksi minä en op-
pisi niitä hommia, kun jätkätkin 
oppivat. Työhaastattelussa sanoin 
Tauno Keinäselle suoraan, että en 
tiedä traktoreista muuta kuin, et-
tä niissä on renkaat ja ratti. Mutta 
sanoin myös, että minulla on kova 
halu oppia", Peltoniemi palaa ajas-
sa taaksepäin.

Jälkikäteen Peltoniemi sanoo, et-
tä silloinen työnantaja otti ymmär-
rettävästi kovan riskin palkatessaan 
täysin noviisin myymään traktorei-
den varaosia. Koulutus työpaikalla 
alkoi kuulemma sillä, että Peltonie-
mi opetteli erottamaan laturin ja 
starttimoottorin toisistaan. Myö-
hemmin inventaarioiden tekemi-
nen opetti tehokkaasti "nippelei-
den" nimiä.

"Alussa se oli sitä, että näytin 
varaosakuvastoa asiakkaalle ja yh-
dessä etsimme oikean osan", Pelto-
niemi muistelee. Varsinkaan Poh-
jois-Suomessa kaikki asiakkaat eivät 
hae palvelua tiskiltä. Puhelin on ää-
rettömän tärkeä kaupantekoväline, 
sillä kauimmaiset vakituiset asiak-
kaat asuvat kuudensadan kilomet-
rin päässä Kemistä. Puhelimessa 
kaupankäynti oli aloittelijalle vai-

keampaa ja vastaavasti asiakkaan 
oli helpompi antaa negatiivista tai 
suorastaan asiaankuulumatonta pa-
lautetta.

"Puhelinta läimittiin aluksi kor-
vaan. Monesti oltiin hyvin pitkään 
hiljaa ja sitten kysyttiin varoen, että 
soitinkohan oikeaan paikkaan. Joku 
uskalsi sanoa suoraankin, että johan 
on kumma, kun nainen vastaa. Vielä 
vuosi sitten joku kysyi, että saisiko 
jonkun miehen puhelimeen. Välil-
lä palaute oli hyvinkin suorasukais-
ta, jos olin esimerkiksi lähettänyt 
väärän osan asiakkaalle", Peltonie-
mi kertaa.

"Kaikesta huolimatta äijien kans-
sa on sata kertaa helpompaa tehdä 
töitä. Miehet sanovat asiat suoraan, 
eikä selän takana supista viikkokau-
sia", Peltoniemi lieventää.

Kysyjästä neuvojaksi
Jos ensimmäinen työnantaja otti 
käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen 
käyneen Peltoniemen palvelukseen-
sa riskillä, ei hän varmaankaan ole 
katunut ratkaisuaan. Samoin pa-
laute on muuttunut vuosien aikana 
aivan toisensävyiseksi.

Nykyään Peltoniemi on vastaava 
traktoriosaston Kemiin vastikään 
avatussa JM-auto-osassa. Hän on ai-

dosti ylpeä sanoessaan, että nykyään 
osa asiakkaista haluaa asioida ni-
menomaan hänen kanssaan. Myös 
asiakkaan kanssa yhteisestä vara-
osakuvaston lukemisesta on tultu 
pitkä matka nykyiseen tilanteeseen, 
jossa Peltoniemi osaa usein ehdottaa 
asiakkaalle mitä rikkinäiseen trakto-
riin kannattaisi vaihtaa.

"Käymme mieheni kanssa ke-
säisin tansseissa. Siellä on monesti 
hauskoja tilanteita, kun asiakkaat 
tulevat kehumaan miehelleni, että 
kyllä se tuo sinun vaimo osasi rat-
kaista sen ja sen ongelman tosi hy-
vin", Peltoniemi nauraa ja jatkaa, et-
tä puolison on pitänyt aivan opetel-
la välillä huomattavaksikin paisuvan 
kiitoksen vastaanottamista.

 
Sähköiset kuvastot  
helpottavat 
Jokainen varaosien kanssa jollakin 
tapaa tekemisissä ollut tietää, kuin-
ka vaikeaa on joskus osata nime-
tä haluamansa osa. Kerran minul-
ta tultiin ostamaan öljynsuodatinta 
punaiseen traktoriin. Keskustelim-
me tovin ja pääsimme yhteisym-
märrykseen, että kyseessä oli Case. 
Annoin asiakkaalle kaikki hyllystä 
löytyvät mallit mukaan ja sanoin, 
että tuo ylimääräiset pois. Niin se-

kin loppujen lopuksi ratkesi."
Kun Peltoniemi aloitti varaosien 

parissa, kuvastoja tihrustettiin mik-
rofilmeiltä. Nykyään tietotekniikka 
helpottaa tätäkin alaa. Asiakas voi 
monissa tapauksissa selata kuvas-
toja verkossa ja ilmoittaa liikkeeseen 
pelkän osanumeron. Toinen tapa on 
se, että myyjä lähettää varmistuksen 
vuoksi osan kuvan sähköpostilla en-
nen tilausta. Se on sitä paljon pu-
huttua palvelua, josta yhä useampi 
on nykyään kiinnostunut.

Myös logistiikka on kehittynyt 
yhdeksässä vuodessa valtavasti. Jos 
osa on Euroopassa, se on myös La-
pissa parin päivän sisällä.

Traktoreista ei 
harrastukseksi
Mikä sitten saa naisen pysymään 
miehisellä alalla äijien keskellä. Yksi 
vastaus on edellä esitetty onnistu-
minen. Toiseksi tekijäksi Peltoniemi 
listaa asiakaspalvelusta nauttimisen: 
"Yli kaiken nautin siitä, kun saan 
tuottaa asiakkaalle sen mielihyvän, 
mikä tulee, kun saa oikean osan hy-
vällä asiakaspalvelulla."

Peltoniemi todella vaikuttaa sil-
tä, että hän pitää työstään. Onko 
niin, että traktorit kiehtovat myös 
vapaa-ajalla?

"Ei kyllä ole. Vapaa-aikani olen 
yrittänyt pyhittää mieheni kanssa 
olemiseen. Kuljemme paljon pyö-
räillen tai kävellen tai menemme 
veneilemään. Myös loppusuoralla 
oleva merkonomikoulutus on ollut 
yksi suuri vapaa-ajan rohmu. Kun 
olen sen käsi- ja taideteollisen käy-
nyt, niin teen mielelläni tyttärelle 
vaatteita. Sen verta minulla on mie-
hisiä harrastuksia, että tykkään teh-
dä vanhan omakotitalomme kun-
nostushommia."

Jutun lopuksi Peltoniemi haluaa 
vielä innostaa tyttöjä ja naisia lähte-
mään rohkeasti alalle: "Tyttöjä kyllä 
on esimerkiksi autopuolella, mutta 
en tiedä mihin he opiskelujen lo-
puttua häviävät. Tällä alalla on kui-
tenkin tilaa naisille, ja työ tekijäänsä 
neuvoo." r

Suodatin vaikka pelkän 
traktorin värin perusteella

Anne Peltoniemi taitaa varaosamyynnin


