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Elmia Lantbruk Djur & Inomgård näyttely keräsi mukavasti näyttelyvieraita.

Green Stall on uusi, 
joustavasta kovamuo-
vista tehty parrene-
rottaja. Joustavuutta 
ja kestävyyttä riittää, 
esittelee toimitusjoh-
taja Tommy Wollesen. 
Teräsputkesta valmis-
tettu niskapuomi on 
saranoitu ja se pää-
see nousemaan leh-
män noustessa ylös.

Sveaverke-
nin Feed Cont-
rol Premium on 
uusi kahden re-
hulinjan ohja-
uskeskus. Re-
hutasoja tark-
kaillaan optisilla 
antureilla.

Ydregrindenin kar-
sinalukko oli ehdolla 
Vuoden tuotteeksi se-
kä Vuoden työympä-
ristötuotteeksi. Salpa 
mahdollistaa portin 
aukaisun kummalta 
puolelta tai kummalta 
reunalta tahansa.

Norjalainen TKS on valmistanut jo vuosia parsinavetoihin soveltu-
vaa kiskoilla liikkuvaa korsirehuruokkijaa. Sukkulan häkki täytetään 
säilörehulla ja se liikkuu ruokintapöydän yläpuolelle asennetun kiskon 
varassa. Sukkula pysähtyy tietyin väliajoin, että lehmät voivat syödä 
siitä. Kisko kulkee läpi vuorokauden ja täyttö voidaan automatisoida. 
Valmistajan mukaan lehmät oppivat nopeasti syömään sukkulasta, 
joka tulee kunkin lehmän eteen säännöllisin väliajoin. Norjassa kuvan 
laitteita myydään yli 100 kappaletta vuosittain. Leveys tehdään mitto-
jen mukaan. Kokoja on useita, hinnat n. 15 000-19 000 euroa.

   Matti Turtiainen

Elmia Lantbruk-näyttely mahtui 
tänä vuonna kolmeen halliin ai-
emman neljän sijasta, sillä elävät 
eläimet loistivat poissaolollaan.  
Syynä tähän oli Ruotsiin rantau-
tunut sinikielitauti. 

Yhtä kaikki, näyttely tarjosi 
näinkin paljon nähtävää. Uusiu-
tuvan energian ja energiansäästön 
tuomat taloudelliset mahdollisuu-

det nousivat pääosaan näytelyn 
Bioenergi-osastolla, jossa ruotsa-
laisten viljelijöiden edunvalvonta- 
ja neuvontajärjestöt LRF ja LRF-
Konsult esittelivät näyttelyn jär-
jestäjien kanssa erilaisia teknisiä 
mahdollisuuksia maatilojen ener-
giatalouden petraamiseen.

Osastolla nähtiin sekä uusia 
teknisiä innovaatioita että eri-
laisia keinoja energian säästämi-

seen maatilalla. Osastolla järjes-
tettiin opastettuja kierroksia, jois-
sa näyttelyvieraat saivat tutustua 
niin LED- ja energiansäästölamp-
puihin kuin aurinkokeräimiin ja 
piakkoin markkinoille tulevaan 
lämmityskattilaan, joka tuotaa 
lämpöenergian lisäksi myös säh-
köä. Kymmeniä uteliaita ja ener-
gia-asioista kiinnostuneita viljeli-
jöitä osallistui kaksi kertaa päiväs-

sä järjestetylle kierrokselle, kerrot-
tiin näyttelyosastolla.

Varsinaisia uutuustuotteita 
nähtiin melko vähän, sillä ainakin 
suurimmat kotieläintekniikan yri-
tykset keskittävät voimansa Han-
noverin marraskuussa järjestettä-
vään Eurotier-näyttelyyn. Seuraa-
vassa kuitenkin läpileikkaus näyt-
telyn antiin kuvakoosteeen muo-
dossa.

Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 2008

Uusiutuvaa energiaa ja 
työturvallisuutta
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Akron-hakekuivuri soveltuu hakkeen ja muiden karkeampien materiaalien kuivaukseen. 
Kuivurissa on suomulevypohja, jonka alta puhalletaan kuivausilmaa. Kuivurin pohjalla on 
pohjapurkain ja päädyssä pyörät siirron helpottamiseksi.
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DeLaval esitteli uuden 
puskuritankin automaatti-
lypsyjärjestelmiin. Tilatankin 
pesun aikana lypsetty maito 
voidaan ohjata pieneen pus-
kuritankkiin, joka tyhjenne-
tään pesun jälkeen tilatank-
kiin. Näin lypsyrobotin toi-
mintaa ei tarvitse keskeyttää 
tankin pesun ajaksi.

Cattle Automatic System oli ehdolla Vuoden työympäristö-palkin-
non saajaksi. Järjestelmä rakentuu automaattisen älyportilla varus-
tetun vaakalaitteen ympärille. Eläimet ajetaan 10 metriä hlkaijaltaan 
olevaan pyöreään aitaukseen, josta ne voidaan ohjata vaakaan ja 
edelleen takaisin kasvatukseen tai teurastamolle menevään ryhmään. 
Järjestelmään kuuluu myös traktorin etukuormaimeen kiinnitettävä 
häkki, jolla eläimet ajetaan pyöreään aitaukseen. Työturvallisuus lai-
tumella yli kesän olleiden nautaeläinten käsittelyssä epäilemättä li-
sääntyy. Järjestelmän hinta n. 30 000 euroa.

Ålö esitteli uuden matalan 
kauhan, joka on suunniteltu 
tasaustöihin. Näkymä kau-
han kärkeen paranee mata-
lan muotoilun ja pitkän poh-
jalevyn ansiosta.

Moving Floor Concept on uusi vasikkakarsinakonsepti, joka pe-
rustuu automaattisesti liikkuvaan kumimattolattiaan. Puisen rungon 
päälle on viritelty kumimatto, joka liikkuu sähkömoottorin voimin ja 
ohjaustietokoneen ohjelmiston asetusten mukaan tietyin väliajoin 
eteenpäin. Tällöin lanta putoaa ruokintakaukalon alla olevaan kou-
ruun. Karsinan takaosassa on kuivikesäiliö, joka pudottaa kuiviketta 
aina, kun matto liikkuu. Kuivikkeena voi käyttää purua, turvetta tai ol-
kisilppua. 8 neliömetrin karsinan hinta 2918 euroa.

Ysta-tielana on monipuolisen oloinen paketti. Terät ovat hydraulisesti säädettäviä ja 
rungon päälle voi asentaa betonipalkkeja lisäpainoksi. Runko on galvanoitu. Hinta 6028 
euroa.

Multione-pienkuormaimeen on saatavissa run-
sas valikoima lisälaitteita. Kuvassa kuormaimeen 
on asennettu  0-90 asteen kulmassa kääntyvä 
sormipalkkiterä. 18-hevosvoimaisella dieselillä ja 
hydrostaattisella voimansiirrolla varustettu kuor-
main maksaa 16 600 euroa.

Sveaverken on tuonut markkinoille uuden PVX 
Pro-säätökeskuksen, jota voi käyttää moniosas-
toisissa tuotantorakennuksissa. Jokaiselle puhal-
timelle on oma säätöyksikkö, joita ohjataan yhdel-
lä ohjauskeskuksella. Kaikki ilmanvaihdon ase-
tukset voidaan tallettaa muistikortille, jolta ase-
tukset on nopea palauttaa, mikäli keskus ”buut-
tautuu” esimerkiksi ukonilman aikana. Säätöyk-
sikkö voidaan liittää osastojen puhallinsäätimiin 
lähiverkon kautta. Lähiverkko voidaan rakentaa 
toimimaan myös sähköverkon kautta, jolloin väl-
tetään kaapelin vedot.

Tornum esitteli uuden HR2-kuivurin, joka pe-
rustuu kaksinkertaiseen kuivausilman kierrä-
tykseen. Kuivauskennoston alaosan kuivausil-
ma ohjataan uudelleen kuivausprosessiin ken-
noston yläosaan.  Kiertoon menevästä ilmasta 
poistetaan pöly ja se voidaan poistaa pölytas-
kusta alakautta. Kiertoilmakuivurilla luvataan 
saavutettavan jopa 15 prosenttia pienemmät 
kuivauskustannukset erää kohti. Valmistaja lu-
paa investoinnin maksavan itsensä takaisin nel-
jässä vuodessa verrattuna tavanomaiseen kui-
vuriin.

Tornumin Cheops 
Delta on yksinkertainen 
ratkaisu viljasiilojen pur-
kuruuvien tukkeutumis-
ongelmiin. Mikäli siiloon 
pääsee kondenssi- tai 
sadevettä, kostuu viljan 
pinta, jolloin itäminen 
voi olla mahdollista. Itä-
nyt vilja valuu ensimmäi-
senä ruuville ja voi tuk-
kia ruuvin. Cheops Del-
ta kerää itäneen viljan 
pyramidin huipun päälle 
ja kuiva vilja pääsee va-
lumaan sivuilta poisto-
ruuville.

Kuvan pienen mittakaavan kaasun polttoon 
perustuva lämpövoimalaite on tulossa lähiaikoina 
markkinoille Ruotsissa. Poltin tuottaa lämpöä ja 
sähköä. Lämpöteho 17 kilowattia ja sähköteho 5 
kilowatia. Hinta ei vielä ole tiedossa.
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Calmar-aurinkokeräin voidaan liittää kaikkiin vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin. 1,89-neliömetrin 
suuruiset paneelit asennetaan katolle ja lämmitysjärjestelmän vesi kiertää paneelin yläosassa. Mustat 
pystysuuntaiset putket toimivat aurinkokeräiminä. Lasiputken sisällä tyhjiössä olevassa kupariputkes-
sa oleva liuos lämpenee jopa 250 asteiseksi ja luovuttaa keräimen ylöäosassa lämpöenergian lämmi-
tysveteen. Näin kupariputkeen syntyy luonnollinen kierto. Keksikokoiseen 130–150 neliömetrin taloon 
tarvitaan 3–5 kappaletta taustalla näkyviä paneeleja, että kesäajan lämmitys- ja käyttövesi voidaan 
tuottaa aurinkoenergialla, osastolla kerrottiin. Yhden paneelin hinta on n. 950 euroa. Yhden paneelin 
vuotuiseksi tehoksi on mitattu parhaimmillaan 767 kWh/m2.
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Väsymätön Lely Juno 
työntää rehua lehmi-
en ulottuville päivin ja 
öin.  

   Wilfried Wesselink

Lelyn uusi Juno-robotti helpottaa 
navetan arkipäiväisiä askareita. 
Robotti kulkee pitkin ruokinta-
käytävää ja työntää rehua lähem-
mäs aitaa ja lehmiä, jolloin tilallis-
ten aikaa säästyy muihin töihin.  

Robotti tekee juuri sen pituisi 
työpäiviä, kuin isäntä tai emän-
tä haluaa. Aluksi robotti kävelyte-
tään reitin läpi, ja samalla koneen 
muistiin ohjelmoidaan robotin ja 
aidan haluttu etäisyys. Alkuohjel-
mointi tehdään e-link-paneelin 
avulla. Käyttöönoton jälkeen ro-
botti kulkee käytävällä itsenäises-
ti, kellon ympäri.  

Robotti suunnistaa navetassa 
ultraäänen avulla. Sensorit seu-
raavat metallista ruokinta-aitaa. 
Aidan sijasta maamerkiksi kelpaa 
myös 65–115 sentin korkuinen 
vaakasuora putki. Robotti tunnis-
taa myös pystysuuntaiset pylväät, 
kunhan niiden välimatka on enin-
tään 80 cm. 

Juno soveltuu siis eri kokoisiin 
ja mallisiin navettoihin. Yhteen 
robottiin voi tallentaa 16 reittiä, 
myös eri rakennuksista.

Pyöreä rakenne
Robotin alaosa pyörii samalla kun 
robotti kulkee eteenpäin. Pyörivän 
renkaan yläosa on valmistettu te-
räksestä, mutta pohja on joustavaa 
kumia, joka nuolee  lattialta rehua 
ja siirtää sitä koneen vasemmalle 
puolelle. Pyörivä liike työntää te-
hokkaasti rehua sivulle.  

Junon reunoja kiertää puskuri, 
jossa on törmäystunnistin. Jos ro-
botti törmää esimerkiksi kottikär-
ryihin, se pysähtyy heti. 

Robotissa on kolme pyörää, 
joista kahdessa taaimmaisessa on 
veto. Molemmilla takapyörillä on 
omat sähkömoottorit, jotka otta-
vat virran samasta akusta (12 V, 

55 Ah). Robotti palaa joka kier-
roksen jälkeen latausasemalle, jos-
sa akku ladataan taas täyteen. 

Juno kuluttaa 120:n lehmän ti-
lalla vuodessa 500 kilowattia ener-

giaa, kun rehukierros tehdään 
kahdeksan kertaa päivässä. Junon 
sisällä on painona betonia, minkä 
ansiosta robotin kokonaispaino 
nousee 575 kg:aan. 

Robottia on testattu kahden 
vuoden ajan kymmenellä eri tilalla 
Hollannissa, Tanskassa, Ranskassa 
ja Kanadassa. 

Lely Junon hinta on noin 12 000 

Robotti työntää rehun 
aidalle

euroa, johon ei sisälly asennuskus-
tannukset.  

Robotista on kehitteillä myös 
erikoismalli, jossa on pieni mi-
neraalisäiliö. Juno F voi siis työn 
ohessa levittää mineraaleja tai re-
hutiivistettä.  

Robotille on tilausta
Lelyn mukaan aloite rehurobotin 
kehittämiseen tuli tilallisilta itsel-
tään. 

”Kasvattajat pyysivät meitä ke-
hittämään työkalun, jotta heidän 
ei tarvitsisi työnnellä rehua useita 
kertoja päivässä”, sanoo Juno-ro-
botin henkinen isä Karel van den 
Berg. ”Perheestä jonkun täytyy ai-
na iltaisin käydä vielä työntämäs-
sä rehua lehmille. Robotin ansios-
ta karjatilallisen elämä ei ole niin 
riippuvainen lehmien ruokailu-
rytmistä. Robotti parantaa tilallis-
ten sosiaalista elämää.” 

Tiheämpi rehunjakelu paran-
taa sosiaalisen elämän lisäksi leh-
mien kasvua ja maidontuotantoa. 
Rehunjakelu vaatii kallista työvoi-
maa. Van den Berg on laskenut, et-
tä 120:n lehmän tilalla Juno sääs-
tää vuodessa 180 miestyötuntia eli 
22 kokonaista työpäivää.  

”Mittasimme lypsyrobotin 
avulla Junon vaikutuksen mai-
dontuotantoon. Junon ansiosta 
lehmät kävivät useammin lypsy-
robotilla ja maidon määrä kasvoi 
3,6 prosenttia. Kun laskee säästöt 
ja lisäntyneen tuonnon yhteen, 
Juno kerryttää 8 500 euron tuotot 
vuodessa.” 

Tiheämmän jakelun ansiosta 
myös lehmien keskinäisessä hie-
rarkiassa pohjimmaiset saavat tar-
peeksi ruokaa, rehuahävikki pie-
nenee ja lehmät pysyvät hiljaisina 
ja rauhallisina. 
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Lely Juno on varsin 
tanakkarakenteinen työ-
juhta. Laitteen punaisessa 
suojakuvussa näkyvät  ult-
raäänianturin silmä ja ak-
kujen latauskiskot. Junoa 
kiertää suojapuskuri, jossa 
on törmäystunnistin. 
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Timo Jaakkola
timo.jaakkola@nordea.fi

T
aloustoimittajilta ja vähän muiltakin alkavat sanat loppua viime 
kuukausina koetulla talouden vuoristoradalla. Toisin kuin ko. lait-
teessa yleensä, nyt on menty voittopuolisesti alamäkeen, ja osa 
matkustajista tulee näissä äkkikäänteissä putoamaan junasta. Yl-

lätyksellisesti raha ei tälläkään kerralla lisääntynyt kikkailemalla, mutta aika 
moni kyllä ehti vaurastua toisten hyväuskoisuuden kustannuksella.

Maataloudessakin on koettu ensin jyrkkää nousua ja sitten melkein yh-
tä jyrkkää laskua. Kotimarkkinoilla vain maito on toistaiseksi pitänyt pin-
tansa maailmanmarkkinoiden jyrkästä laskusta huolimatta, mutta ennen 
pitkää hintoja on pakko laskea myös meillä tuontipaineen torjumiseksi. 
Alenevien tuotehintojen ja nousevien kustannusten yhtälö on kestämä-
tön, eikä tunnetusta maailmankaikkeudesta löydy tällä hetkellä yhtäkään 
kolkkaa, jossa ruuan tuotanto olisi kannattavaa.

Maailmanlaajuisen talouskriisin ja maatalouden kustannuskriisin yhtä-
lö saattaa johtaa ennätyksellisen suuriin hintavaihteluihin lähivuosien ai-
kana. Suurestakaan pinta-alasta ei ole iloa, jos sadon arvo ei riitä alkuun-
kaan kattamaan tuotantokustannuksia, tukijärjestelmää ei monissa Eu-
roopankaan maissa ole eikä pankista saa rahaa. Kun rahaa ei ole, tuotan-
topanoksia ei voi ostaa, ja tuotannon tehokkuus laskee jyrkästi.

Tiedot Manner-Euroopan markkinoilta kertovat lannoitekaupan olevan 
käytännössä pysähdyksissä. Britanniassa on arvioitu vehnän typpilannoi-
tusoptimin laskevan 200 kg/ha tasolta 160 kg:aan/ha. Suomessa tuotan-
non äärialueilla lannoituksen optimitaso laskee suhteessa vielä enemmän, 
koska meillä sääriski ja satovaihtelut ovat Britanniaa suuremmat. On esi-
tetty arvioita, joiden mukaan maailman viljasato voi tulevana satovuonna 
pudota jopa 7–15 prosentilla.

Voisi ennustaa, että kysynnän jyrkkä lasku tulee ennen pitkää alentamaan 
lannoitteiden hintoja. Hintojen laskua tukee myös energian hintojen las-
ku, jota on kasvaneen kysynnän ohella käytetty yhtenä perusteena hinto-
jen rajulle nousulle. Nyt molemmat hintoja nostaneet tekijät ovat väisty-
mässä, joten markkinataloudessa hintojen pitäisi laskea. Saattaakin olla, 
että myös Suomessa joudutaan luopumaan sinällään hyvin toimineesta 
hintaporrastuksesta jo ennen kevättä. Tilanne on ikävä niiden kannalta, 
jotka ovat jo lannoitteensa ostaneet, allekirjoittanut mukaan lukien, mut-
ta näin toimii markkinatalous ja nyt kaiken lisäksi viljelijän hyväksi.

Vallitsevilla hintasuhteilla kannattavin peltoviljelykasvi tulevalle kasvu-
kaudelle lienee viherlannoitusnurmi ja heti perässä tulee hoidettu viljele-
mätön pelto. Niillä ei kuitenkaan karjaa ruokita, joten nautakarjatilojen 
kannattaa nyt panostaa hyvään ja laadukkaaseen nurmisatoon. 
Satovuoden 2009–10 viljan hinta tulee pitkälti määräytymään kustannus-
kehityksen perusteella. Jos tuotantokustannukset eivät merkittävästi ale-
ne, korjataan syksyllä 2009 poikkeuksellisen pieni sato. Kun varastotilan-
ne tämän vuoden ennätystuotannosta huolimatta säilyy edelleen varsin 
kireänä, hinnat voivat syksyllä 2009 kiivetä jopa yli syksyn 2007 ennätys-
tason. Ja kun viljan hinnat nousevat, lannoitteiden kysyntä kasvaa ja taas 
lähtevät kustannukset kiipeämään, josta seuraa…

Viljaa kannattaa nyt ostaa, koska näin halvalla sitä tuskin tulee saamaan 
ainakaan seuraavan satovuoden aikana. Toisaalta jos ei ole välitöntä ra-
hantarvetta ja/tai hinnat jäivät keväällä kiinnittämättä, kannattaa myyn-
tejä siirtää tuonnemmaksi. Mitään pikaista hinnankorjausta ei kuiten-
kaan ole odotettavissa, sillä Euroopan markkinat ovat rehuviljaa täynnä, 
mistä me kaikki saamme edullisten tuotanto-olojen ohella kiittää kesan-
toja innolla tuotantoon ottaneita kollegojamme.

Jos nyt jollakulla sattuu olemaan elämässään kaiken kiireen keskel-
lä muutama minuutti ylimääräistä aikaa ajattelulle, ehkä niistä joitakin 
kymmeniä sekunteja kannattaisi uhrata kysynnän ja tarjonnan tasapai-
non pohdinnalle. Joskus ennusteet toteutuvat, joskus osittain, usein eivät 
lainkaan. Tärkeintä onkin selvittää itselleen miksi tekee niin kuin tekee.

Ajattelemisen aihetta

Näköalapaikka


