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Aimo Kortteen Konepaja Oy

Murskesäilönnällä 
on kysyntää
Ylivieskassa toimiva 
Aimo Kortteen Kone- 
paja Oy on tuotannos-
saan keskittynyt tuo-
reen rehuviljan käsitte-
lykoneiden ja -laitteiden 
valmistukseen sekä 
murskatun tuoreviljan 
säilöntä- ja käyttöme-
netelmien kehittämi-
seen. Yhtiön uusinta 
tuotantoa edustaa puu-
biomassan pelletöinti- 
yksiköiden valmistus.

   Matti Värri

Aimo Kortteen Konepajan tuo-
teteknologian tavoitteena on val-
mistaa tuoreen rehuviljan käsitte-
lyyn, varastointiin ja käyttöön liit-
tyviä, energiaa ja ympäristöä sääs-
täviä koneita, laitteita ja automa-
tiikkaa sekä näiden avulla säästää 
käytön työtuntien määrää. Kone- 
ja menetelmäkehitystyö on yhteis-
työtä asiakkaiden, käyttäjien sekä 
kotimaisten ja ulkomaisten tutki-
muslaitosten kanssa.

Viljan käsittelyyn ja sen tuore-
säilöntään valmistettavista tuot-
teista tärkeimmät ovat: valssimyl-
lyt, spiraalikuljettimet ja tuubi-
pakkauslaitteet sekä niiden käyt-
tömenetelmät ja käytön automa-
tisointi. Toisen suuren tuoteryh-
män muodostavat traktoreiden ja 
perävaunujen levikepyörät, joiden 
osalta kotimainen markkinaosuus 
ylittää 50 %. 

Yhtiön uusinta tuotantoa edus-
taa biopelletin valmistukseen tar-
koitettujen puristuskoneiden val-
mistus, joka on jo ehtinyt osoit-
tautua kasvavaksi tuotealaksi.  
Biopellettikoneet soveltuvat pel-

letin valmistukseen sahanpurusta, 
pienhakkeesta, oljesta ja kuivasta 
lannasta. 

Viljan käsittelyyn, käyttöön ja 
säilöntään sekä pelletin puristuk-
seen liittyvät koneet ja laitteet val-
mistetaan Murska-tuotenimellä, 
levikepyörät Raju-nimellä. 

Ensimmäinen mylly 1969
Kortteen Konepaja sai alkunsa, 
kun perheyrityksen nykyinen 
omistaja Aimo Korte yhdessä vel-
jensä kanssa suunnitteli ja valmis-
ti kotitilansa ja naapurinsa yh-
teiskäyttöön tulleen valssimyllyn. 
Myllyn yllättävän hyvä toimivuus 
rohkaisi veljeksiä valmistamaan 
myllyjä lisää ja se antoi myös kim-
mokkeen toiminnan yhtiöittämi-

seen sekä myllyjen sarjatuotan-
non aloittamiseen vuonna 1971. 
Yhtiö sai nimekseen Kortteen Ko-
nepaja Oy ja tuotenimeksi valit-
tiin Raju.

Uutta meininkiä markkinoin-
tiin saatiin vuonna 1974, Maata-
louskeskon tultua koko myyntior-
ganisaatiollaan tuotteiden mark-
kinoijaksi. Siinä yhteydessä myös 
tuotenimi muutettiin Murska-
tuotteeksi. Yhteistyö yritysten vä-
lillä syveni edelleen, kun Kesko sai 
vuonna 1980 edustukseensa myös 
konepajan valmistamat Raju -levi-
kepyörät.

Vuonna 1993 yhtiössä tapah-
tuneiden omistusjärjestelyjen yh-
teydessä yrityksen nimi muuttui 
Aimo Kortteen Konepaja Oy:ksi.

Aimo Kortteen Konepaja Oy
Yrityksen nimenmuutoksella Ai-
mo Korte halusi osoittaa asiakkail-
leen, tavaratoimittajille ja muille 
yhteistyökumppaneille, että nyt 
toiminta jatkuu uudelta pohjalta 
ja uusilla tavoitteilla. Tuotekehitys 
ja markkinointi saivat yrityksessä 
korostuneen aseman. Myös vien-
tikaupan mahdollisuudet uusi 
omistaja halusi selvittää ja nostaa 
viennin osuutta 50 prosenttiin.

”Yrityksessä oli tuolloin 10 vie-
rasta työntekijää, joiden parhaim-
mistolle tarjosin yhtiöstä sijoitus-
osuuksia. Tarjouksella halusin si-
touttaa nämä avainhenkilöt yri-
tykseen”, toimitusjohtaja Aimo 
Korte kertoo. ”Muutamat tähän 
mahdollisuuteen myös tarttuivat.

Nykyisin konepajan tuotannol-
liset tilat käsittävät noin 5 000 m² 
hallitilaa, 2 000 m² varastoja sekä 
300 m² toimisto- ja sosiaalitilaa. 
Kahdessa eri kohteessa sijaitsevis-
ta toimitiloista suurin osa sijaitsee 
Ylivieskan keskustan tuntumassa, 
2,5 hehtaarin laajuisella kaupun-
gin vuokratontilla. Lisäksi yhtiöl-
lä on varaus nykyiseen tonttiin ra-
joittuvasta samansuuruisesta alu-
eesta. Vakituista henkilökuntaa 
yrityksessä on 45 ja lisäksi kesällä 
ruuhka-aikana 15 tilapäistä työn-
tekijää. Yhtiön liikevaihto oli vii-
me vuonna 7,5 milj. euroa. 

Kasvunäkymät viennissä
Tuotannosta 60 %:a menee vien-
tiin, yhteensä kahteenkymme-
neen eri maahan. Tärkeimmät 
vientimaat ovat Venäjä, Englanti, 
Valkovenäjä, Ranska ja Ukraina. 
”Erityisesti Itä-Euroopan markki-
nat tuntuvat olevan voimakkaas-
sa kasvussa, joten näkymät sillä 
suunnalla ovat hyvät”, Aimo Kor-
te arvioi. ”Esimerkiksi Venäjällä 
on 95 oplastia, eli hallintoaluetta, 
joista 75:ssä harjoitetaan maa- ja 
karjataloutta. Monet näistä alueis-
ta ovat pinta-alaltaan Suomen, jo-
pa Ranskan kokoisia.”

Aimo Kortteen Konepajalla on 
Venäjällä asiakastiloja, jotka suo-
malaisen mittapuun mukaan ovat 
todella suuria. Tilakoot ovat tu-
hansia, jopa kymmeniä tuhan-
sia hehtaareita. Kaikkein suurim-

man asiakastilan peltoala on lähes 
50 000 hehtaaria. ”Tiloista osa va-
rastoi murskaamansa tuorevil-
jan tuubiin ja osa nostaa sen ele-
vaattorilla laakasiiloon. Pietarin 
alueella murskesäilöntä on kovaa 
vauhtia yleistymässä ja nämä lähi-
aluemarkkinat kasvavatkin kaik-
kein nopeimmin, koska sielläkin 
halutaan lisää tuottavuutta sekä 
kustannussäästöjä”, Aimo Korte 
selvittää.

Kaksi vuotta sitten Aimo Kort-
teen Konepaja avasi myyntitoimis-
ton Pietariin. Sieltä markkinointi 
hoidetaan paitsi Venäjälle, myös 
Valko-Venäjälle ja Ukrainaan.

Tuotekehitys avainasemassa
Aimo Korte kertoo heidän kaltai-
selleen yritykselle tuotekehityksen 
olevan avainasemassa. ”Yrityksen, 
joka kulkee omalla alallaan kehi-
tyksen kärjessä, on turha seurata 
mitä kilpailijat saavat aikaan. On 
itse pystyttävä luomaan uusia rat-
kaisuja, kehittää niitä ja kokeilla 
riittävästi ennen kuin valmistus 
ja markkinointi voi alkaa”, hän sa-
noo. Kaikki konepajan valmista-
mat tuotteet ovat yrityksen itsensä 
kehittämiä.

Konepajan tuotekehitysosastol-
la työskentelee tuotesuunnitteli-
joina kaksi konerakennusinsinöö-
riä. Ensin mielikuvat hahmottuvat 
piirustuslaudalla konepiirustuk-
siksi, sen jälkeen osa osalta kootta-
vaksi prototyypiksi ja viimein käy-

tännön kokeisiin. Konepajalla on 
käytettävissään useita maatiloja 
joissa koneita voidaan käytännön 
työolosuhteissa kokeilla. Konei-
den tai työmenetelmien testauk-
siin osallistuvat paitsi kotimaiset, 
myös eräät ulkomaiset tutkimus-
laitokset. Suunnittelun perusta-

voitteet syntyvät aina toimitus-
johtajan ajatustyön tuloksena se-
kä asiakkaiden toiveista.

”Säilöntä- ja murskauskoneiden 
osalta ovat perusratkaisut kylläkin 
hallinnassa, mutta nyt tutkitaan 
murskatun rehun vaikutusta tuo-
tantoon ja haetaan uutta ratkai-

Aimo Kortteen Konepajan tuotannosta menee 60 % vientiin. Yksi tärkeimmistä vientimaista on Venäjä, 
jonne Murska valssimyllyjä tai yhdistetty mylly/tuubipakkauslaitteita on toimitettu jo yli 500 tilalle. Asiakas-
tilojen sijainti on merkitty kartalle nuppineuloilla. 

Murskesäilönnän kustannukset verrattuna kuivauskustannuksiin.

Jani Hautakangas viimeistelee Murska 1400:n -valssimyllyn 100 
milliä paksuja akseleita.

Asentaja Esko Pakanen kokoaa Englantiin menevää Korte 1000 
HD -tuubipakkaajaa.
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sua ruokinnan automatisointiin”, 
vientimyyjä Risto Aarnos kiteyt-
tää. Työvaiheessa on parhaillaan 
viljaa tai maissia korsineen ja sie-
menineen murskaava tuubipak-
kauskone. Maissin tuoresäilön-
tään tarkoitettu kone on tarkoitus  
piakkoin esitellä Englannin mark-
kinoilla. Myös koneen sopivuut-
ta suomalaisten viljakasvien tuo-
resäilöntään ja rehun sopivuutta 
ruokintaan testataan. 

Murska on muotoutumassa  
käsitteeksi
Ennen yleisessä puhekielessä pu-
huttiin vasara- ja valssimyllyistä. 
Sittemmin Murska-valssimyllyjen 
saavutettua johtavan markkina-
aseman, on alettukin puhua viljan 
murskauksesta ja murskeviljan ja 
-rehun tuoresäilönnästä. Tuoreen-
viljan säilönnässä puintituorevilja 
murskataan valssimyllyssä ja säi-
lötään ilmatiiviiseen pitkään tuu-
biin.

Murska-tuubipakkauslaite on 
asennettu traktorin vetämän ja 
käyttämän kuljetusalustan päälle. 
Sen valssimylly/bagger -koneyh-
distelmä murskaa puintikostean 
viljan ja pakkaa sen ilmatiiviiseen 
muovituubiin. Näin säilötty vilja 
on valmista rehua ja sopii käytet-
täväksi kaikille kotieläimille. Hal-
kaisijaltaan 150 tai 200 cm:n säk-
ki voidaan täyttää jopa 60-metriä 
pitkäksi paketiksi, jolloin siihen 
mahtuu 100–180 m³ tiivistettyä 
viljaa. Rehun hyvän säilyvyyden 
varmistavat laadukkaat säkit ja 
säilöntäaineet.

Tuubisäilönnän etuja ovat kus-
tannussäästö puinti- ja kuivatus-
kuluissa, varma viljan säilyvyys 
kosteudeltaan jopa 20 prosentti-
sena, maittavuus, pidempi säästä 
riippumattomampi puintikausi-
kausi ja aikaisempi puinti, jolloin 
myös viljan ravinnepitoisuus on 
suurempi. Murskatun viljan voi 
säilöä myös laakasiiloon. Kosteu-
deltaan 20–40 prosenttinen murs-
kevilja sopii jo hyvin  automaatti-
ruokintaan.

Tuubipakkauslaitteet ovat ko-
nepajan itsensä kehittämiä. Viljan 
varastointi niillä muovituubiin on 
edullinen ja helppo ratkaisu. Kal-
liita siilo- ja rakennusinvestointe-
ja ei tarvita. Tuubipakkauslaittei-
ta on kolmea eri kokoa: Murska 
Bagger, Murska 1400 S2x2 CB ja 
Murska 2000 S2x2 CB. Myllyso-
vituksessa Murska 350 S, 700 S2/
HD tai 1000 Hd, pultataan myl-
ly suoran baggerin päälle. Näissä 
murskevilja valuu valssien välistä 

suoraan pakkauslaitteen syöttö-
suppiloon.

Murska Crimper-Bagger on 
puolestaan asennettu valssimyl-
lyn purkuruuvin yhteyteen, myl-
lyn takaosaan. Crimper-Bagger 
on Murska 1400 S2x2 ja Murs-
ka 2000 2x2:n lisävaruste. Nämä 
myllyt voidaan saada sekä pur-
kauselevaattorilla että pakkaus-
laitteella varustettuina.

Kaikkia näitä viittä eri kokoa 
olevaa myllyä voidaan perinteisen 
tapaan käyttää myös kuivanviljan 
jauhatukseen. Niiden jauhatus-
tehot vaihtelevat kokoluokittain 
5 000 kilosta, jopa 30 000 kiloon/
tunnissa ja tehontarve 15 kW:sta 
95 kW:iin.

Biopellet on pieni pellettitehdas
Murskabiopellet on vasta hiljat-
tain markkinoille tuotu pelletti-
puristin. Sillä voidaan valmistaa 
biopellettiä pienhakkeesta, sahan- 
purusta, oljesta ja kuivatetusta 
lannasta. Se soveltuu käytettäväk-
si myös lähirehua valmistavassa 
rehutehtaissa rehun rakeistami-
seen. Rehutehtaille toimitetaan 
yleensä täydellinen rakeistuslait-
teisto, johon sisältyvä siilot, se-
koittimet, pelletöintikone ja toi-
minnan automatisointi.

Laitteessa on vaihdettavat  6 ja 
8 millin matriisit eri kokoiselle 
pelletille. Kapasiteetti 350–450 kg 
puupellettiä tai 800 kg rehupellet-
tiä tunnissa.   

Murska -biopacker. Koneen takana olevalta rullalta syötetään salaojaputki tuubin sisään.

Levypyöriä kyllä riittää. Vain renkaat vielä puuttuvat. 

Levypyörien valssaus on koneellistettu.ã
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Suomalaiset 
maatalouskoneet 
suosittuja Venäjällä

Venäläisen maatalouden yksityistä-
misen yhteydessä 1990-luvun alku-
vuosina perustettiin valtaosin vain 
suurtiloja, joten keskimääräinen 
tilakoko nousi 3 500 hehtaariin. 
Tiettävästi suurin yksityinen maa-
tila Venäjällä on peräti 50 000 pel-

tohehtaaria. Tutustuimme yhteen 
keskikokoiseen maatilaan, jolla on 
poikkeuksellisen paljon suomalai-
sia maatalouskoneita. Tämä Kras-
nogvardeiskin -tila sijaitsee Lenin-
gradin oblastin (hallintoalue) Hat-
sinassa, 40 km Pietarista etelään.

1990-luvun alussa Venäjän val-
tio päätti yksityistää sovhoosit 
luovuttamalla ne tilan työnteki-
jöiden omistukseen. Kaikki Kras-
nogvardeiskin työntekijät eivät 
kuitenkaan uskaltaneet jatkaa pe-
rustetussa osakeyhtiössä, koska 
yrityksen taloudellinen riski oli il-
meinen, eikä sillä ollut varmuutta 
osingon jakoon. Useimmat osak-
kaista tekivätkin päätöksen myydä 
osuutensa tilan omistavalle osa-
keyhtiölle. Vuodesta 2005 alkaen 
on osakkaiden määrä yhtiössä ol-
lut kuusi. Kaikki jäljelle jääneet 
osakkaat olivat aikaisemmin toi-
mineet Krasnogvardeiskin asian-
tuntijoina.

Vastaavalla tavalla tapahtui 
myös kolhoosien yksityistämi-
nen. Ensin valtio lahjoitti maati-
lan osuuskunnan jäsenten perus-

tamalle osakeyhtiölle, jonka jäl-
keen useimmat osakkaista myivät 
osakkeensa tälle uudelle osakeyh-
tiöille.

Ennakkoluulottomasti alkuun
”Emme jääneet pitkään odottele-
maan, vaan paneuduimme välit-
tömästi hankkimamme tilan tuot-
tokunnon kohottamiseen, perus-
korjausten ja koneinvestointien 
avulla”, kertoo tilayhtiön pääjoh-
taja Nikolai Sergienko. ”Maatila 
osallistuu aktiivisesti myös maa-
talousministeriön johtamaan kan-
salliseen maataloustuotannon ke-
hittämisohjelmaan.”

”Valtion vuosittain myöntämä 
tuotanto- ja investointituki yksi-
tyistiloille on varsin merkittävä 
ja myös ymmärrettävä, koska sen 
maataloudelle asettama tavoite on 

Vuodesta 1995 lähtien on suomalaisten maatalous-
koneiden vienti Venäjälle ollut selvässä kasvussa. 
Mistään nousukiidosta ei kuitenkaan voida puhua, 
mutta suunta on selkeä ja ovet itänaapurin markki-
noille avoinna. Suurinta vienti on ollut traktoreissa, 
leikkuupuimureissa, viljankuivureissa, kylvölan-
noittimissa ja seosrehuvaunuissa. Erityisesti valssi-
myllyt eli viljan murskaajat ovat olleet kysyttyjä 
Venäjällä.

   Matti Värri
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Krasnogvardeiskin pellot ovat laajat, mutta kasvus-
ton taajuudessa on vielä toivomisen varaa. Tilan pää-
johtaja Nikolai Sergienko kuitenkin uskoo, että oikealla 
lajikevalinnalla ja uudistuvan viljelytekniikan avulla 
saadaan satotaso nostettua eurooppalaiselle tasolle.

Iglu-karsinoissa vasikat viihtyvät ulkoilmassa vuo-
den kaikkina aikoina.

kaksi Sampo 2065 ja yksi Sampo 
2055 leikkuupuimurit. Kalustoon 
kuuluvat myös Kivikarhu ja Patu-5 
-kivenkeruukoneet.

Leodin Baranov sanoo, että suo-
malaiset maatalouskoneet ovat 
koko Leningradin oblastin alueella 
saavuttaneet yleisesti suuren suo-
sion. Edellä mainittujen koneiden 
lisäksi jo huomattavan markkina-
osuuden ovat saavuttaneet myös 
Valtra-traktorit, MEPU-viljan-
kuivaajat, Agronik-rehunjakajat ja 
monet tuorerehun korjuukoneet. 
Myös suomalaiset kivenkeruuvau-
nut, metsäkoneet ja hakkurit ovat 
suosittuja. Alueen kaalintaimis-
ta 80 % viljellään Lännen Tehtaan 
vihannestaimien kasettimenetel-
mällä. Pellonpajalla on parhaillaan 
menossa erityinen sikalakalustei-
den sikaprojekti.

Hyvää suomalaiskoneiden suo-
siota kuvaa parhaiten Murska-
valssimyllyjen saavuttama suuri 
suosio. Niitä on venäjällä käytössä 
jo 500 kpl, joista tuubibakkereita 
noin 100. Venäjän 95 oblastista 75 
alueella harjoitetaan maataloutta 
ja näistä jo 46 on Murskan vienti 
käynnistynyt.

Uusinta suomalaisosaamista 
kuvaa Kortteen Konepajan teke-
mä sopimus miehittämättömän 
rehutehtaan toimittamisesta ke-
vään kuluessa Krasnogvardeiskin 
tilalle. Tehtaan kapasiteetti tulee 
olemaan tonni rehua/tunti.

Kestäviä ja käyttövarmoja
”Suomalaisvalmisteiset maata- 
louskoneet ovat käytössä osoittau-

tuneet kestäviksi ja erittäin käyt-
tövarmoiksi”, Leonid Baranov 
myöntää. ”Ulkomaisten koneiden 
hinta on ruplan devalvoitumisen 
takia kovasti noussut ja hillitsee 
tällä hetkellä kysyntää. Mutta kun 
hintasuhteet tästä tasaantuvat, tu-
levat suomalaiskoneet valtaamaan 
markkinoita yhä syvemmältä Ve-
näjää.”

Varsinaisena puutteena eräissä 
suomalaisissa maatalouskoneis-
sa Baranov näkee niiden riittävän 
suurten mallien puuttumisen. 
Esimerkiksi Krasnogvardeiskin ti-
lan kaksi saksalaista John Deere ja 
Claas Mega -leikkuupuimuria 7,6 
ja 6,6 metrin leikkuuleveydellään 
ovat selväsi Sampoja tehokkaam-
pia. Sampo-Rosenlewiltä hän roh-
keneekin odottaa todella suurite-
hoista mallia.

Suomalaisten koneiden varaosi-
en saannista huolehtii kaksi Pieta-
rissa toimivaa yritystä, Agrosnab 
ja Urozhai. Huolto- ja varaosa-
palvelu saisi huomattavasti lisää 
varmuutta, jos jokaisesta konees-
ta olisi venäjänkielinen huolto- ja 
käyttöopas.

”Kokonaisuudessaan suoma-
laisten maatalouskoneiden osuus 
Venäjän maatalouden konekan-
nasta on sittenkin vielä vähäinen, 
mutta kestäviksi ja käyttövar-
moiksi todettuina niille on hyvät 
markkinaedellytykset täällä ole-
massa”, Leonid Baranov arvioi. 
”Se on kiinni nyt lähinnä suoma-
laisesta aktiivisuudesta, konemal-
lien koosta ja hinnasta. Markkinat 
kyllä vetävät.”   

Lehmien pihatto otettiin käyttöön vuoden alusta. 120 lehmän piha-
tossa on kaksi De Laval -lypsyrobottia.

”Huonossakin repussa voi olla hyvät eväät”. Ulkoseiniltään tuotan-
torakennukset ovat vanhat, mutta sisätiloiltaan kaikki peruskorjatut.
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elintarvikeomavaraisuuden saa-
vuttaminen”, Sergienko toteaa.

Maatilayritys työllistää isäntävä-
en lisäksi 110 työntekijää ja yrityk-
sen liikevaihto oli viime vuonna 
noin 100 miljoonaa ruplaa, eli eu-
roiksi muutettuna 2,5 milj. euroa.

Karjassa talon turva
Krasnogvardeiskin peltoala on 
3 000 hehtaaria ja sillä viljellään re-
huviljaa 1 200 ha, perunaa 200 ha 
sekä vähäinen määrä siemenviljaa 
ja maissia. Loppuosa, eli 1 500 heh-
taaria on nurmikasveilla, laitume-
na ja tuorerehun viljelyssä”, tilan 
varajohtaja, pääinsinööri Leonid 
Baranov erittelee. ”Viljasadot ei-
vät vielä yllä suomalaiselle tasolle, 
mutta neljänneksen takaa-ajoase-
masta ollaan jo hyvässä kirissä.”

Rehuntuotannon ohella Krasno-
gvardeiskissa harjoitetaan voima-
kasta karjataloutta. Tilalla on 2 200 
nautaa, joista lypsylehmiä 1 000. 
Loppuosa naudoista on nuorta 
karjaa ja lihasonneja. Pääasiallisin 
myyntitulo tulee maidosta ja peru-
nasta sekä jonkin verran lihasta ja 
jalostuseläinten myynnistä. ”Kar-
jassa talon turva”, Baranov sanoo.

Konsultit asialla
”Tietoa maatalouden tehosta-
miseen haettiin lähinnä Saksasta 
ja Suomesta, joissa molemmissa 
maissa asiantuntijamme paneu-
tuivat viljelytekniikkaan, maata-
louden koneellistamiseen ja kar-
jan ruokintaan”, Leonid Baranov 
kertoo. ”Kun yrityksen taloudelli-
set edellytykset sallivat, aloitimme 
myös saatujen kokemustietojen 
toteuttamisen. Venäläisen maata-
loustuotannon kehittämisessä ha-
lusimme edetä maatilojen eturin-
tamassa.”

Vuonna 1996 Krasnogvardeis-
kissa siirryttiin karjanruokinnas-
sa säilörehun käyttöön. Säilöre-
hua valmistetaan paitsi heinästä 
myös tuoreesta viljasta. Sitä varten 
on tilalle hankittu jo useita Aimo 
Kortteen Konepajan valmistamia 
Murska-valssimyllyjä. Pari vuotta 
myöhemmin tilalle hankittiin en-
simmäinen Junkkarin seosrehu-
vaunu. Sekä viljan murskesäilöntä 
että seosrehuruokinta onnistuivat 
alusta lähtien erittäin hyvin. Ny-
kyisin nämä molemmat menetel-
mät tunnetaan jo yleisesti kautta 
Venäjän, Kaliningradista aina Blo-
goveshenskiin asti.

”Säilörehun käyttö ja seosrehu-
ruokinta näkyivät nopeasti myös 
karjan tuotosmäärissä”, sanoo 
Leonid Baranov. ”Kun karjamme 
keskituotos oli vuonna 1996 vain 

5 424 kiloa, oli se kolmessa vuo-
dessa noussut jo 6 818 kiloon ja 
vuonna 2002 ylittyi 7 500 kilon ra-
ja. Tuotosmäärä on jatkanut edel-
leen nousuaan ja niinpä se vuon-
na 2008 ylti jo 8 000 kiloon. Hyvä 
tuotoskehitys on nostanut myös 
tilan kannattavuutta.”

”Säilörehun valmistuksessa ei 
pidä vitkastella. Rehu on tehtävä 
nopeasti, hyvässä korjuusäässä 
ja kasvuston oikeassa kehitysvai-
heessa. Esimerkiksi viime kesänä 
saimme ensimmäisen niiton teh-
dyksi kahdessa viikossa. Pienellä 
porukalla tehtynä se oli meille to-
della hyvä tulos”, Leonid Baranov 
ylpeilee. Säilörehua tehtiin vii-
me vuonna 18 000 tonnia. Lisäk-
si valmistettiin 5 000 tonnia säilö-
rehua kokoviljasta laakasiiloon ja 
murskemenetelmällä säilöviljaa 
rehusiiloon tai muovituubiin yh-
teensä 3 000 tonnia.

Parsinavetat pihatoiksi
Vuosina 2006–2008 tilan kaikki 
vanhat parsinavetat peruskorjat-
tiin. Sadalle lypsylehmälle, nuor-
karjalle ja kahdellesadalle liha-
sonnille valmistui pihatot. Tämän 
vuoden alusta pihaton lypsyleh-
mät siirrettiin robottilypsyyn, De 
Lavalin lypsyrobotteja on kaksi. 
Parsinavetoissa lypsy jatkuu put-
kilypsynä.

Myös pikkuvasikat ovat saaneet 
uudet sijoitustilat. Pari vuotta sit-
ten niille hankittiin ensimmäinen 
Iglu-karsinajärjestelmäyksikkö, 
jossa vasikat ovat karsinoissaan 
ulkoa ympäri vuoden. Viime syk-
synä hankittiin jo toinen Iglu-kar-
sinayksikkö lisää.

Konekanta
Vuosien mittaan on ulkomaisten 
maatalouskoneiden määrä tilalla 
lisääntynyt. Suomalaisten konei-

den ohella on käytössä myös sak-
salaisia ja venäläisiä maatalousko-
neita. Tällä hetkellä tilan koneis-
tuksessa on suomalaisvalmisteisia 
koneita: Tumen 4 m äes, yksi Tu-
men ja useita Junkkarin (Maestro) 
kylvölannoittimia, Elhon paalin-
käärijä ja -leikkuri, neljä Kortteen 
Konepajan Murska-valssimyllyä, 
220Sm ja 1400S2x2CB sekä yksi 
tuubipakkauslaitteella varustettu 
Murska Bagger, kolme Junkkarin 
A MIX-11 -seosrehuvaunua sekä 

Aimo Kortteen Konepajan toimitusjohtaja Aimo Korte (vas.) esitte-
lee Murska Baggerin työtä Krasnogvardeiskin tilalla.

Maatilayrityksen varajohtaja, tilan pääinsinööri Leonid Baranov (oik.), yhdessä traktorikuljettajan kans-
sa. Baranov on tyytyväinen suomalaisten maatalouskoneiden käyttövarmuuteen. Hän kuitenkin odottaa 
markkinoille nykyistä suurempia konemalljea. Keltaiset Sampo-leikkuupuimurit erottuvat selvästi muista 
koneista.
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