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Koko juttu on luettavissa Koneviestin 
sähköisessä arkistossa  
(hinta kestotilaajille 12,90 euroa/vuosi)

Iso investointi on aina riski

Konkurssi yllätti 
maidontuottajan
Rahoittaja haki pälkäneläisen Sami Mattilan 
suuren lypsykarjatilan konkurssiin viime kevää-
nä – yrittäjän mielestä kevyin perustein. Mattila 
kertoi kokemastaan rohkeasti ja avoimesti Peller-
vo-instituutin marraskuussa järjestämässä joka-
vuotisessa Maitoalan tulevaisuus -seminaarissa. 
Hän kehotti painokkaasti tuotanto-osuuskuntien 
luottamushenkilöistä, meijeriyritysten johtajista, 
tutkijoista ja poliitikoista koostunutta seminaari-
yleisöä toimimaan uupuneiden maidontuottajien 
auttamiseksi.

Mikael Wathén

Pälkäneläinen Sami Mattila on pi-
tänyt lypsykarjaa vuodesta 1997 
lähtien. Aluksi hän toimi veljensä 
kanssa yhtymänä, joka purettiin 
2006, jolloin Mattila päätti keskit-
tyä maidontuotantoon ja veli ko-
neurakointiin. Vuonna 2007 val-
mistui uusi 60 lehmäpaikan lyps-
yrobottinavetta.

Koska laajentamisaikeita edel-
leen oli ja osissa kasvattaminen on 
joka tapauksessa kalliimpaa, päätti 
Mattila laajentaa tuotantonsa seu-
raavassa vaiheessa kerralla neljän 
robotin yksiköksi. Vaihtoehtois-
laskelmia eri markkinatilantei-
siin ja toimintaympäristön muu-
toksiin tehtiin paljon, investoin-
ti näytti kuitenkin eri tilanteissa 
kannattavalta. Uusi laajennus val-
mistui vuoden 2008 loppupuolel-
la, ja lehmiä oli tällöin 280.

Vaikka itse rakennustyö oli tee-
tetty ammattilaisilla kokonais-
urakkana, eivät voimat vilkkaan 
rakentamisen jälkeen meinanneet 
riittää laajan tuotannon tehokkaa-
seen käynnistämiseen.

Keväällä 2009 yritystä rahoitta-
nut pankki haki konkurssia – Mat-
tilan mukaan yllättäen ja kevyin 
perustein. Neuvottelua ei hänen 
mukaansa yritetty. Yrittäjä vas-
tasi hakeutumalla velkasaneera-
ukseen, johon sitten päädyttiin-
kin kahdeksi kuukaudeksi pankin 

vahvasta vastustuksesta huolimat-
ta. Tämän jälkeen pankki saavutti 
hakemansa konkurssin.

Mikä meni pieleen?
Mattila vastasi omaan kysymyk-
seensä seminaarissa, jotta muut 
yrittäjät voisivat ottaa tapahtu-
neesta opiksi. Vastaus on monen 
tekijän summa.

Rahoittaja ei lopulta jaksanut 
uskoa tuotannon kannattavuu-
teen ja katsoa alkua pidemmälle. 
Tähän vaikutti Mattilan mukaan 
pankin alueellisesta maatalous-
rahoituksesta vastaavan henkilön 
vaihtuminen ja tiedonkulun kat-
kokset sekä pankin sisällä että yrit-
täjän suuntaan.

Ympäristölupaprosessi oli hidas 
ja viivästytti Mattilan mukaan pro-
jektia, mistä aiheutui lisäkustan-
nuksia. 

Kustannukset karkasivat  
Varsinaiset rakennuskustannuk-
setkin muodostuivat ennakoi-
tua suuremmiksi. Osaksi siihen 
vaikutti Mattilan kertoman mu-
kaan oma kustannussokeus pro-
jektin edetessä: ”Kun on edel-
lisellä viikolla tilannut 150 000 
euron seinät, ja seuraavaksi tar-
jotaan päälle 5000 euron raken-
netta tai konetta, joka helpottaa 
tuotantotoimintaa, ei se kustan-

nus tunnu enää miltään koko-
naisuudessa. Kun näitä lisäjut-
tuja kertyy kymmenisen kappa-
letta, onkin kustannusarvio jo 
reippaasti ylitetty.”

Johtamiseen pitää panostaa 
Myös omasta yrittäjyydestä Mat-
tila löytää paljon parannettavaa, 
mutta ne ongelmat yksin eivät 
hänen mielestään johtaneet epä-
onnistumiseen. Mattila totesi, 
että yritystoiminnan laajentues-
sa johtamiseen on panostettava. 
Erityisesti hän korosti puheen-
vuorossaan henkilöstöjohtami-
sen tärkeyttä. Jo ennen viimeistä 
laajennusta hänellä oli perheen 
ulkopuolinen maataloustyönte-
kijä, mutta sen jälkeen heitäkin 
oli monta. ”Omaa ja puolisonkin 
ajankäyttöä osaa jotenkin arvioi-
da ja ohjata. Yrittäjä voi myös ot-
taa tunteja selkänahastaan, mutta 
vieraille sitä ei voi tehdä. Ihmiset 
ovat haastavia johdettavia.”

”Rakennusaikana ihmettelin 
kymmenhenkisen urakointijou-
kon työnjohtajaa, joka ei tuntunut 
tekevän mitään. Myöhemmin ta-
jusin omien kokemusteni ja kan-
tapään kautta, miksi hän ei itse 
tarttunut lapioon, vaan kiersi käs-
kemässä muita – hänelle oli täysi 
työ johtamisessa”, Mattila kertasi 
oppimaansa seminaarissa.

Toimintaohjeita  
rahoitusongelmissa
Mattila korosti tilan talouden ajan-
tasaisen seurannan tärkeyttä. ”Älä 
peittele tai pitkitä kriisin syntymis-
tä. Ota laskut esiin ja laske tilanne 
itsellesi selväksi. Ole ajoissa yhtey-
dessä omaan ja kilpaileviin rahoit-
tajiin ratkaisun löytämiseksi.”

Rahoittajankaan intressissä ei ole 
kannattavan tuotannon kaatami-
nen, vaikka maksuvalmiudessa oli-
si ongelmia. Mattila uskoo, että hän 
olisi velkasaneerauksen avulla ja 
tuotantomäärän vähitellen vakiin-
tuessa selvinnyt tilanteesta kuiville.

Sami Mattila vetosi puheenvuo-
ronsa lopuksi maatalousyrittäjiin ja 
alan toimijoihin, jotta he seuraisi-
vat muita tuottajia tarkasti. ”Maas-
samme on paljon hyvin väsynei-
tä maidontuottajia. Väsymys voi 
tulla rakennusvaiheessa, tuotan-
non ylösajossa tai esimerkiksi viisi 
vuotta investoinnin jälkeen, jolloin 
koneet jäävät korjaamatta ja eläi-
met hoitamatta. Tarvitaan muis-
ta välittämistä ja asioihin puuttu-
mista, jotta väsyneet ihmiset eivät 
ajaudu lopullisiin tekoihin. Tässä 
ennaltaehkäisevässä työssä myös 
neuvontajärjestöt ja osuuskunnat 
ovat avainasemassa.”  n

Sami Mat-
tila kertoi 
omat koke-
muksensa 
konkurssiin 
päättynees-
tä navetta-
investoinnis-
ta. Hän pai-
notti ennalta 
ehkäisevän 
työn tärkeyt-
tä, jotta vai-
keaan tilan-
teeseen ajau-
tuneita yrit-
täjiä ehdit-
täisiin auttaa 
ajoissa.  

ã

n   Matti Turtiainen

Nordean maatalousrahoituksen 
asiantuntija Timo Jaakkola ke-
hottaa navettainvestointia pohti-
via käyttämään vakaata harkintaa 
ja järkeä investoinnin suunnitte-
luvaiheessa. Jaakkolan mukaan 
ns. pitkäksi menneet navettain-
vestoinnit ovat suurin yksittäinen 
syy maatilojen talousvaikeuksiin.

”Lehmäpaikkoja rakennetaan 
Suomessa 15 000 eurolla, mut-
ta myös 5000 eurolla. Länsinaa-
purissa lehmäpaikka saa maksaa 
enintään 5000 euroa ja eteläises-
sä naapurissa pyritään 3000 eu-
roon”, kertoi Jaakkola tammi-
kuussa Lahdessa navettainves-
tointia suunnitteleville maidon-
tuottajille järjestetyssä Robotti-
seminaarissa. Suomessa viime 
vuosina yleisin navettainvestointi 
on ollut yhden lypsyrobotin tuo-
tantoyksikkö, joka on tutkitusti 

myös lehmäpaikaltaan kallein.
Jaakkolan mukaan kustannus-

ten karkaamisen lisäksi harmaita 
hiuksia niin viljelijöille kuin ra-
hoittajallekin aiheuttaa tuotan-
non hidas ylösajo. Suurin osa na-
vetoista käy Jaakkolan havainto-
jen mukaan vajaalla kapasiteetil-
la vielä kahden vuoden kuluttua 
valmistumisesta.

Järki ennen tunnetta
Jaakkola kehottaa käyttämään 
navettainvestoinnin suunnitte-
luun aikaa ja rahaa. Vertailukoh-
taa hän hakee pk-yrityssektorilta, 
jossa tyypillisesti suunnitteluun 
käytetään 10-15 prosenttia koko 
investoinnin kustannuksesta.

”Alkuhuumassa tunne ohjaa ja 
järki alkaa voittaa vasta jälkikä-
teen”, muistuttaa Jaakkola.

Hänen mukaansa investoinnin 
lähtökohtana on oltava, että sen 

avulla tilalta saadaan myös kun-
non tulot.

”Isoa yritystä ei johdeta lomit-
tajan palkalla”, Jaakkola heittää.

Omia pääomia  
pystyttävä keräämään
Timo Jaakkolan mukaan mai-
dontuotannon toimintaympäris-
tö on muuttunut pysyvästi. Kaksi 
vuotta sitten alkoi yleismaailmal-
linen maidon hintabuumi, joka 
kuitenkin päättyi viime vuonna. 
Hänen mukaansa nyt nähtiin en-
simmäistä kertaa maidontuo-
tannossa maailmanmarkkina-
hintojen muutosten vaikuttavan 
suoraan tilojen talouteen. Ase-
telma alkaakin olla samantapai-
nen kuin sikataloudessa on ollut 
jo vuosia. Jatkossa toimialariskin 
kasvu edellyttää maitotiloiltakin 
parempaa kannattavuutta.

”Hyvinä vuosina on pystyttävä 

keräämään varoja huonoja vuosia 
varten. On päästävä tilanteeseen, 
jossa maatilayritys tuottaa voittoa 
ja omia pääomia taseeseen. Se on 
liikeyrityksen tehtävä”, Jaakkola 
painottaa ja muistuttaa, että ra-
hoittajalla ja yrittäjällä on täysin 
yhteneväiset intressit - toiminnan 
pitää olla kannattavaa.

Kannattavuusongelmien lisäksi 
rahoittajia mietityttää navetoiden 
mahdollinen jälleenmyyntiarvo. 
Rakennuksen jälkimarkkina-ar-
vo ei määräydy suinkaan sen ra-
kennuskustannusten perusteella 
vaan sen tuottoarvon perusteel-
la. Vakuusarvoon puolestaan voi 
vaikuttaa myös rakennuksen si-
jainti.

”Käytetyillä navetoilla on ohu-
et jälkimarkkinat”, Jaakkola muis-
tuttaa. n

Navettainvestoinnin suunnittelu vaatii aikaa, rahaa ja kylmää harkintaa

Vuonna 2007 kaikki oli vielä hyvin.  KV teki jutun suomen 
suurimman navetan rakentamisesta. Keväällä 2009 tilanne oli 
muuttunut ja yritys konkurssissa. 
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Saija ja Sami Mattilan navetta on 
hulppeat 126 metriä pitkä ja 30 
metriä leveä. Koko komeus ra-
kentuu liimapuupalkeista koottu-
jen kehien varaan. Kehien välinen 
seinäosa on koottu betonielemen-
teistä. Katto on niin ikään puu-
runkoinen, sillä se on kasattu ker-
topuuelementeistä.

Sami Mattila kertoo, että aluksi 
runkoratkaisuksi mietittiin teräs-
palkkirunkoa. Vaaka kallistui kui-
tenkin nopeasti liimapuisen run-
gon eduksi.

"Hintaa tälle ei tullut juurikaan 
sen enempää kuin teräsrunkoisel-
le. Teräsrunkoisessa ratkaisussa 
arvelutti kuitenkin paloturvalli-
suus. Teräsrunko olisi pitänyt suo-
jata jollain tavalla", Sami Mattila 
pohtii.

Järeä puurunko on yllättäen 

melko paloturvallinen, sillä puun 
palaessa hiiltyvä pintakerros suo-
jaa syvemmällä olevaa puuta. Puu-
rakenne ei menetä lujuuttaan pa-
lon aikana yhtä dramaattisesti 
kuin teräspalkkirunko, joka tietyn 
pisteen ylitettyään voi romahtaa 
äkillisesti.

Järeyttä runkomateriaalista löy-
tyy, sillä pilarikoko on 165x315 
alaräystäällä, 165x405 päätysei-
nillä sekä 190x440 harjalla. Ka-
ton kannattajapalkkien koko on 
165x495 päätyseinillä ja 165x990 
muualla.

Puu miellyttää silmää
Mattila myöntää, että myös esteet-
tiset seikat painoivat vaakaa puu-
rakenteen eduksi. Liimapuupalkit 
on käsitelty komean ruskeaksi ja 
näyttävyyttä navetan tulevista si-

säosista totta vieköön löytyy.
"Kun valmistaja totesi, että heil-

le on sama käsitelläänkö palkit vä-
rittömiksi vai värillisiksi, niin pää-
timme tehdä palkeista ruskeat", 
Mattila naurahtaa.

Pohjatöitä ja lietekuilujen asen-
nuksia Mattilan rakennustyömaal-
la tehtiin syksyllä, mutta varsinai-
nen rakennustyö jäi talviajalle. Lii-
mapuukehien ja keskitolppien an-
turat ja pilarit asennettiin syksyllä 
ja rungon pystytys aloitettiin ul-
koseinien pystytolppien asennuk-
sella joulukuun alussa.

Seinät koottiin liimapuukehien 
väliin asennetuilla betonielemen-
teillä sen jälkeen kun seinienpuo-
leiset liimapuutolpat olivat pys-
tyssä. Elementit eivät ole kantavaa 
rakennetta ja ne onkin kiinnitetty 
vain alaosastaan anturoihin.

Sen jälkeen helmikuussa paikal-
leen laitettiin keskimmäiset pysty-
tolpat ja viimeisenä katon alapuo-
liset paksut liimapuupalkit.

Kertopuurunkoiset kattoele-
mentit asennettiin saman tien. 
Katto saatiin päälle siis vauhdik-
kaasti muutamassa viikossa.

Valut talvella
Kun navetan keskiosaan tuleva 
valokate sekä ikkunat ja ovet saa-
daan asennettua alkaa lämmitys. 
Navetan sisäosan maaperä on saa-
tava sulaksi, sillä valutyöt aiotaan 
tehdä seuraavaksi ja vielä tämän 
talven aikana.

Paitsi kooltaan tulee uusi navet-
ta olemaan ennätysluokkaa myös 
rakentamisaikataulultaan. Saija 
ja Sami Mattila ovat rakentaneet 
uutta navettaansa lokakuusta läh-

Suomen suurin navetta 
on puurunkoinen

Pälkäneläiset Saija ja Sami Mattila rakentavat 
Suomen mittakaavassa jättinavettaa. Lähes kol-
mensadan lehmän navetan runko on tehty liima- 
ja kertopuusta.

   Matti turtiainen

126 metriä pitkä navetta on komea näky. Kattoelementtien yläpin-
nalla on valmiina alushuopa. Varsinainen vesikattomateriaalina toimi-
va huopa asennetaan jälkikäteen.
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