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Farmari 2010

Ammattiasiaa ja 
ajanvietettä tarjolla 
Mikkelissä

Farmari-näyttelyn teemat ku-
vastavat eteläsavolaisen maaseu-
tuyrittäjyyden ominaispiirteitä. 
Torstain ohjelmatarjonnassa pu-
reudutaan maatilayrityksen hal-
littuun kasvuun, perjantaina tu-
tustutaan metsäluonnon mah-
dollisuuksiin, lauantaina selvite-
tään, kuinka saadaan unelmat to-
deksi maaseudulla ja sunnuntai-
na maistellaan ”suunmukkaista 
suomalaista”. Teemat heijastuvat 
näyttelypäivien ohjelmissa, näyt-
telyosastoilla ja retkikohteissa.  

Farmariin odotetaan 500:aa 
näytteilleasettajaa ja 80 000:ta kä-
vijää. Mikkelin raviradan ympä-
ristössä järjestettävä tapahtuma 
on avoinna päivittäin kello 10–18. 

Nykypäivän maaseutuyrittämi-
sessä korostuvat ammattitietojen 
päivitys ja ajan tasalla pysyminen. 
Maatalouden high tech, neuvon-
nan, koulutuksen ja tutkimuksen 
uusin anti sekä maaseudun kehit-
tämismahdollisuudet ovatkin näyt-
tävästi esillä Mikkelin Farmarissa. 
Näyttelyssä voi tutustua kone- ja 
laiteuutuuksiin sekä jo käytössä hy-
väksi havaittuihin tuotteisiin. Koti-
eläinammattilaisille on tarjolla mo-
nipuolista ohjelmaa kotieläinken-
tällä ja juhlakatsomossa.

Vinkkejä maatilan   
energiatehokkuuden   
parantamiseen
Uusiutuvan energian vaihtoehdot 
ovat monipuolisesti esillä Farma-

ri 2010 -näyttelyn energiaosastolla. 
Osaston pääteemat ovat uusiutu-
va energia ja energiaomavarainen 
maatila. Osastolla on paikalla ko-
ko näyttelyn ajan ProAgrian ja Met-
säkeskuksen bioenergianeuvojia ja 
alan yritystoimijoita, jotka antavat 
käytännön vinkkejä energiakus-
tannusten pienentämiseen. Lisäksi 
tarjolla on vaihtoehtoja uusiutuvan 
energian tuotantoon puuta, biokaa-
sua, tilakohtaista pientuulivoimaa ja 
aurinkokeräimiä hyödyntämällä.

Osastolla on nähtävillä muun 
muassa maatilakäyttöön tarkoi-
tetttu CHP-hakevoimala, erilaisia 
aurinkokeräimiä ja tilakohtainen 
pientuulivoimala. Esillä on myös 
energiapuun korjuu- ja haketus-
ketju, klapikoneita, puunpilkkojia 
sekä biokattiloita ja polttolaitteita.

Farmarilla valtakunnalliset  
pääyhteistyökumppanit
Farmarin järjestäjä, ProAgria Etelä-
Savo, on neuvotellut tapahtumalle 

kuusi valtakunnallista pääyhteis-
työkumppania. Farmarin järjes-
telyissä tehdään valtakunnallisten 
pääyhteistyökumppaneiden kans-
sa tiivistä ja monipuolista yhteis-
työtä. Valtakunnalliset pääyhteis-
työkumppanit ovat Atria, Mikke-
lin kaupunki, MTK, NHK-Keskus, 
Tapiola-ryhmä ja Valio.   

Lisätietoja Farmarista: ProAg-
ria Etelä-Savo puh. 020 747 3550 ja 
www.farmari.net 

Tämänvuotinen Farmari-näyttely järjestetään Mikkelin raviradalla 29.7.–1.8. Maa- ja metsätalous-
tuotannon lisäksi esillä ovat uusiutuva energia ja maatilan energiaratkaisut. Päänäyttelyn lisäksi kan-
nattaa varata aikaa myös lähiseudulla sijaitseville retkikohteille.

   Matti Turtiainen, kuva: www.farmari.net

Suomen Maatalousnäyttely 2010.
29.7.-1.8.2010 Mikkelissä.



Puttosten navetassa on jo kaksi lypsyrobottia, joista toinen hankit-
tiin käytettynä. Sen turvin on hyvä kasvattaa jatkossa tuotantoa.
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Perusvarma tuotanto 
Puttosten tavoitteena

Pia ja Janne Puttonen ovat raken-
taneet maitotilansa tuotantoa har-
kitusti ja varmalle pohjalle. Put-
tosten 87-päinen lypsykarja ma-
jailee vuonna 2006 valmistunees-
sa pihattonavetassa, jossa lypsystä 
huolehtii kaksi lypsyrobottia. Na-
vetta on lämmin ja ilmanvaihto on 
koneellinen. Rakennusmateriaalit 
ovat kestäviä – navetan runko on 
betonia, terästä ja liimapuuta.

Puttosilla on käytössään peltoa 
rehuntuotantoon 160 hehtaaria. 
Pellot ovat itäsuomalaisittain suo-
rastaan poikkeavia, sillä lohkoko-
ko on keskimäärin 4 hehtaaria. Li-
säksi kilometrin säteellä laakasii-
loista on 80 hehtaaria peltoa. Säi-
lörehun korjuussa onkin käytössä 
noukinvaunu, joka näillä etäisyyk-
sillä pääsee näyttämään tehonsa.

”Paras saavutus on 45 hehtaaria 
päivässä. Teko kestää yleensä 2–3 
päivää”, Janne Puttonen kertoo.

Säilörehussa pyritään hyvään 
ruokinnalliseen laatuun. Korjuu-
kertoja on yleensä kolme kesässä. 
Rehut tehdään yhteistyössä kah-
den muun viljelijän kanssa. Re-

hukoneet ovat Puttosen, mutta 
kumppanit tuovat korjuuketjun 
kuljettajan ja traktorin. Kun mai-
totilan kumppaneina ovat sonniti-
la ja emolehmätila, antaa se jousta-
vuutta säilörehuntekoa ajatellen.

Yksinkertainen on kaunista
Puttoset kertovat panostaneensa 
rajusti säilörehun laatuun. Näin 
viljan määrä on saatu pudotettua 
appeessa minimiin. Säilörehun 
korjuu sopii muutenkin viljaa pa-
remmin Puttosten sapluunaan, 
sillä pellot ovat pääosin hietamo-
reenimaita.

”80 hehtaaria vilja-alaa pelto-
raiviolla alkaa olla liikaa. Aika ei 
riitä. Uhkasinkin viime keväänä, 
että kylvin viimeiset ohrat”, Janne 
Puttonen nauraa.

Ruokinta on toteutettu appeella. 
Navetan päädyssä olevassa rehula-
dossa on sähkökäyttöinen kiinte-
ästi asennettu apesekoitin. Ruo-
kintapöytä on kapea ja pöydän 
yläpuolella on mattoruokkija.

Korkea rehulato näyttää varsin 
tyhjältä, sillä korkeita vilja- ja re-

husiilojakaan ei ole. Vaikka navet-
ta onkin toiminut hyvin, tekisivät 
Puttoset muutaman vuoden ko-
kemuksella nyt hieman toisenlai-
sia ratkaisuja navettaansa.

”Nyt näin korkea rakennus tun-
tuu turhalta. Jos rehulato olisi ma-
talampi, voisi säästyneellä kustan-
nuksella tehdä leveämmän ruo-
kintapöydän. Rehut voisi jakaa 
traktorivetoisella apevaunulla”, 
Janne Puttonen miettii.

Kokemuksia kertynyt  
lypsyroboteista
Kun tuotanto kasvaa, tulee teknii-
kan kestävyys entistä tärkeämmäk-
si. Automaattinen tekniikka vaa-
tii säännöllistä huoltoa, mikä vie 
aikaa. Osin tästä syystä Puttoset 
hankkivat toisen lypsyrobotinkin. 
Kun lypsyssä oli 70 lehmää yhdellä 
robotilla, oli sen kapasiteetti jo ää-
rirajoilla. Kun robotilla tulee syystä 
tai toisesta muutaman tunnin mit-
tainen ylimääräinen seisokki eivät-
kä lehmät pääse normaaliin tahtiin 
lypsylle, on hässäkkä valmiina. Su-
man purkuun kuluu aikaa ja työtä.

Kun tarjolle tuli käytetty lypsy-
robotti, tarttuivat Puttoset tilai-
suuteen. Nyt tuotantoa on hyvä 
kasvattaa, kun lypsykapasiteettia 
on jälleen riittävästi.

Puttoset ovat joutuneet hank-
kimaan tavallista syvällisempiä 
kokemuksia lypsyroboteista. Ti-
lalla on menossa jo toinen lypsy-
robottimerkki, sillä ensimmäise-
nä taloon hankittu ei suoriutunut 
tehtävästään ennakko-odotusten 
mukaisesti. Kokemusta on kerty-
nyt paitsi kahdesta erilaisesta tek-
niikasta myös siitä, miten kovan 
työn takana epäonnistuneen kau-
pan purkaminen voi olla.

Kiista lypsyrobotin myyneen 
yhtiön kanssa on jatkunut näi-
hin päiviin saakka, mutta kalkki-
viivoilla aletaan kovassa kilvassa 
jo olla. Kiivaan rakentamisen ja 
tuotannon kasvattamisen lomas-
sa voimia ei olisi oikeuksien pe-
räämiseen ehkä riittänyt, ellei kyse 
olisi taloudellisesti niin isoista asi-
oista, Puttoset arvelevat. 

Juvan Hatsolassa maitoa tuottavat Pia ja Jan-
ne Puttonen luottavat kunnollisen perustuotan-
non voimaan. Puttosten navetta on valmistunut 
vuonna 2006. Pellot puskevat pääasiassa nurmea 
laadukkaan säilörehun raaka-aineeksi.

   Matti Turtiainen

Suorakylvökokeet vahvasti esillä 
neuvonnallisella osastolla
Farmari-näyttelyn neuvonnalli-
sella koneosastolla on tietoa suo-
rakylvöstä neljän vuoden käy-
tännön koetulosten perusteella. 
Kokeissa suorakylvöä on verrat-
tu kylvöön erilaisten perinteisten 
muokkausten jälkeen. Kokeet on 
tehty Loimaan ammatti-instituu-
tin koetilalla, missä koetoimin-
taa ovat vetäneet Erkki Mäkelä 
ja Tuomas Levomäki. Mäkelä on 
osastolla paikalla kaikkina näyt-
telypäivinä.

Kokeita ovat olleet tekemäs-
sä Loimaan ammatti-instituutin 
koetilan lisäksi, Maaseudun am-
mattitapahtumat ja Koneviesti-
lehti. Osastolla on esillä merkittä-
vimmät markkinoilla olevat suo-
rakylvökoneet.

Neuvonnan osastoilla on esillä 
myös laajasti ProAgrian tuotta-
mia palveluita, mm. Plus 20 -oh-
jelma, investoivan tilan tukitii-
mi -toimintamalli ja Itä-Suomen 
ProAgrioiden rakennussuun-
nittelupalvelut. Esittelyssä ovat 
myös sukupolvenvaihdospalvelut 
monialaisille tiloille sekä WebWi-
su-viljelysuunnitteluohjelma uu-

tuuksineen. Kasvintuotannossa 
esille nousevat nurmituotanto, 
kannattavuus, ravinnetaseet sekä 
lajikevalinnat.

Nurmituotannon näkökul-
miin syvennytään kotieläinken-
tällä ProAgrian Nurmesta tank-
kiin -osastolla, jonka teemana on 
säilörehusadon määrän ja laadun 
parantaminen.

Maatilan energiasuunnitelma 
esillä Farmarissa ja  
retkikohdetiloilla
Farmari-näyttelyn energiaosas-
tolla jaetaan tietoa myös maatilan 
energiasuunnitelmasta ja ener-
giatehokkuuden parantamises-
ta maatilalla. Maatilan energia-
suunnitelmaa esitellään ProAgri-
an energiaosaston lisäksi MTK:n 
ja Mavin osastoilla. Farmarin ret-
kikohteista ovat energiasuunni-
telman valossa esimerkkeinä mm. 
lihakarjatuotanto, luomumaito-
tila ja maatilamatkailu. Osastolla 
esitellään myös muita esimerkke-
jä ja kerrotaan energiatehokkaista 
ratkaisuista. 

Maatilojen energiaohjelma on 
otettu käyttöön vuoden 2010 ku-
luessa. Energianeuvojan tekemä 

energiasuunnitelma auttaa hah-
mottamaan oman tilan suurim-
pia energianieluja. Suunnitelman 
avulla pystytään tarkentamaan 
mahdollisia energian säästökoh-
teita ja -tapoja.

Energiasuunnitelmassa las-
ketaan kohteittain (esimerkik-
si asuinrakennus, kuivuri, navet-
ta, sikala, verstas) energian ku-
lutus sekä lähteen (sähkö, hake 
jne.) että käyttömuodon (lämpö, 
lämmin vesi, laite-energia, työ-
koneet) mukaan. Lisäksi laske-
taan energia euroina ja hiilidiok-
sidina. Tilan käyttämä kokonais-
energia kilowattitunteina kohdis-
tetaan tilan tuotannon mukaisesti 
maitolitroihin, ohratonneihin tai 
vaikka lihakiloihin. Tunnusluvut 
kuten kWh/maitolitra tai kWh/
viljakilo ovat käteviä mittareita 
seurattaessa maatilan energiate-
hokkuuden kehitystä esimerkik-
si uuden tuotantorakennuksen 
tai viljelymenetelmän käyttöön-
oton myötä.

 Maatilan energiasuunnitelman 
tekee valtuutettu energianeuvoja 
yhdessä tilan väen kanssa. Valtuu-
tetun energiasuunnittelijan löy-
tää osoitteesta http://snadi.mmm.

fi/energianeuvonta/. Myös paikal-
lisesta ProAgriasta tai  Metsäkes-
kuksesta voi kysyä energiasuun-
nittelijaa. 

Maatilojen energiaohjelman 
kautta on saatavissa neuvonnal-
lista materiaalia energiankäytös-
tä ja energiansäästämisestä.

Perinnekoneet ja    
-työmenetelmät esillä
Farmari-näyttelyn Vanhat kons-
tit nykypäivässä  -osastolta löytyy 
messukävijöiden suosikkiosasto-
jen joukkoon lukeutuva perinne-
koneosasto. Alan miehille suun-
natun kovan tekniikan eli vanho-
jen traktoreiden ja työkoneiden 
lisäksi tarjolla on tänä vuonna 
myös hevostyökoneita sekä erilai-
sia vanhoja työmenetelmiä. Esillä 
ovat mm. perinteiset rakentamis-
menetelmät ja niihin pureutuva 
Talon henki -näyttely. Korjaus- ja 
uudisrakentajille on tarjolla pe-
rinteisten rakentamistapojen esit-
telyä ja neuvontaa. Perinneosas-
tolla on myös erilaisia työnäytök-
siä, kuten riukuaidan tekoa ja pu-
namullan keittoa. 

betoni. Sama materiaali löytyy 
myös kahdesta muusta kasvatta-
morakennuksesta ja piha-alueelta.

Pressuhalli on ollut käytössä vii-
me tammikuusta. Mattilan mu-
kaan eläimet ovat viihtyneet siellä 
hyvin. Asia on helppo todeta, sillä 
paksun turve-olkikerroksen pääl-
lä tepastelevat eläimet ovat puhtai-
ta ja pirteitä. Halli on valoisa, sillä 
päivänvaloa tulee sisään sekä pres-
sun läpi että molemmissa päädyis-
sä olevista oviaukoista.

Monipuoliset kasvustot
Kalle Mattilan kanssa tarinoides-

sa tulee selväksi, että yrittäjä suh-
tautuu työhönsä paitsi tosissaan ja 
ammattitaitoisesti myös ennak-
koluulottomasti. Liha markkinoi-
daan kahden muun lihakarjati-
lan kanssa perustetun Beeffi Oy:n 
kautta. Teurastus ja lihanpakka-
us hankitaan rahtityönä Tuotteel-
le haetaan selvästi marketin tavaraa 
korkeampaa profiilia.

Luomustatukseen kuuluu, että 
karja laiduntaa. Mattila kertookin 
tavoitteena olevan, että kaikki eläi-
met laidunnetaan. Aitaa on tehtävä 
tavoitetta varten paljon. Tilalle on-
kin hankittu traktoriin kytkettävä 

paalutuskone aitatolppien lyöntiä 
varten.

Kalle Mattila kertoo tavoitteena 
olevan, ettei karjan rehuksi tarvit-
taisi ollenkaan viljaa. Pelloilla kas-
vaakin monenlaisia sekakasvustoja, 
jotka korjataan säilörehuksi. Kau-
ran ja ohran kanssa seoksina kas-
vaa härkäpapua ja floridanhernet-
tä. Säilörehu korjataan pyöröpaa-
leihin ja säilötään tuubissa.

Eksoottisin kokeilu tilalla on ol-
lut maissi. Sitä ei kuitenkaan korjat-
tu säilörehuksi vaan laiduntamalla.

”Se kasvoi hyvin, reilun kahden 
metrin korkuiseksi. Ensin eläimet 

söivät tähkät, sitten lehdet ja lo-
puksi varret”, Kalle Mattila nau-
rahtaa.

Mattila ruokkii karjan seosre-
hulla, mikä mahdollistaa monen-
laisten jakeiden käytön rehustuk-
sessa. Viime syksyn erikoisuutena 
tarjoiltiin kiinankaalia ja salaattia, 
joita tilalle tuli 4 kuukauden ajan 
rekkalasti kerrallaan. Kaupan tis-
kiin kelpaamaton tavara maittoi 
säilörehun ja viljan seassa lihakar-
jalle mainiosti. Apevaunun kautta 
jalostettuna nautojen herkuiksi on 
päätynyt myös porkkanaa. 

Kalle ja Hanne Mattila ovat panos-
taneet vahvasti naudanlihantuo-
tantoon muutaman viime vuoden 
aikana. Tilalle on rakennettu uudet 
kasvattamorakennukset vuosina 
2007 ja 2010. Luomuehtojen mu-
kaan emolehmäkarjaa voi kasvat-
taa nykyisestä reilusta 100 eläimes-
tä 180 emoon. Kaikki vasikat kasva-
tetaan itse teuraskypsiksi.

”Pellot ovat luomutuotannos-
sa ja ensi vuonna saamme eläimet-
kin luomuun”, Kalle Mattila sanoo. 
Kaikkiaan viljelyssä on 120 hehtaa-

ria peltoa, joista osa on vuokramai-
ta. Tämän lisäksi peltoa on käytös-
sä sopimuksilla niin lannan levityk-
seen kuin nurmirehun korjuuseen.

Limousin-rodun eläimet majai-
levat kolmessa kylmässä kasvatta-
morakennuksessa, joista kaksi on 
rakennettu perinteisemmin teräs-
rungon ja liimapuupalkkien va-
raan. Uusin, viime tammikuussa 
käyttöön otettu halli on kanadalai-
nen Cover-All-pressuhalli.

19 x 34 metrin suuruinen halli on 
rakennettu kustannustehokkaasti. 

Reilun puolentoista metrin korkeu-
teen kohoavat betonielementit ovat 
hallin seininä sivuilla ja päädyissä. 
Niiden päältä lähtevät teräskehät 
kannattelevat pressukattoa. Har-
jalla on ilmanvaihtoaukkojen ri-
vistö. Hallin päätyseinät ovat tihe-
ää verkkoa.

”Tämä oli halvin ratkaisu”, Kalle 
Mattila sanoo. ”Veroton hinta oli 
40 000 euroa asennettuna.”

Kustannustietoisuutta on har-
rastettu myös pohjassa, sillä se on 
asfalttia. Mattilan mukaan sekin 
valikoitui käyttöön hinnan perus-
teella. Asfaltti on halvempi kuin 

Yksi Farmari-näyttelyn kiinnostavimmista retki-
kohteista löytyy Haukivuorelta. Kalle ja Hanne 
Mattilan naudanlihatilalla on tuoreita näkemyk-
siä ja mielenkiintoisia rakenneratkaisuja.

   Matti Turtiainen

Kalle ja Hanne Mattilan uusin rakennusinvestointi on varsin kevyt, 
mutta toimiva ratkaisu. Teräskehien varassa oleva pressuhalli on 
edullinen kasvattamo, jossa eläimet viihtyvät hyvin.

Mattilan naudanlihatila 
suuntaa luomuun


