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Seinäjoki
Vana on uusin tulokas ns. konseptinavetoiden markkinoil-
la. Suomen Valmisnavetta Oy:n rakentamat navetat varus-
tellaan DeLavalin tekniikalla. Rakenneosien toimittajana 
on Lujabetoni, kertovat Lujabetonin myyntipäällikkö Pekka 
Mönkkönen (oik.) ja Jyrki Petsalo. (MT)

ã      NHK-Keskus esitteli uuden ratkaisun viileän navetan seinärakenteeksi. Säleikkuna mukautuu monenlaiseen keliin ja tarjoaa verhoseinän 
edut kuitenkin välttäen kylmän kelin aiheuttamat ongelmat. Kesällä kokoseinä saadaan auki ja toisaalta suora auringonpaahde voidaan heijas-
taa ulos sopivasti avatuilla säleillä. Talvella 16 tai 32 mm paksu kennolevy toimii kondensoivana pintana tiivistäen navettailman kosteutta kyl-
mään rakenneosaan, josta se voidaan johtaa pois. Yhden säleen leveys on 60 cm ja seinärakenteeseen voidaan laittaa 3-4 sälettä. Säleseinä 
on jonkin verran verhoseinää kalliimpi, NHK:lta kerrotaan. (MT)

ã ã

Termo Panels esitteli Sarka-messuilla uusia PU-eristerakentei-
ta. Tiilikuvioinen elementti tuo näyttävyyttä seinäpintaan. Katon ra-
kentamiseen löytyy paksu asennusvalmis elementti. (MT)

ã Pellon Groupin Apila-pihattokonsepti esiteltiin jo syksyn KoneAg-
ria-näyttelyssä. Nyt konseptinavetta on saanut jo lisää ilmaa siipiensä 
alle ja ensimmäisiä kauppoja on tehty, kertoo myyntijohtaja Tapani 
Puumala. Sarka-messuilla 149 lehmäpaikan automaattilypsynavettaa 
tarjottiin vajaalla 1,3 miljoonalla arvonlisäverottomalla eurolla avaimet 
käteen -pystytyksenä. Hintaan ei kuulu pohja- ja perustustöitä eikä 
liete- ja rehusäiliöitä. (MT)

ã DeLavalin ilmanvaihtoikkuna on kätevä vaihtoehto visiiriseinäi-
seen navettaan, esittelee DeLavalin Kyösti Rikkola. Materiaalina on 
joko kirkas akryyli, polykarbonaatti tai eristetty polystyreeni. Ikkuna 
avautuu ylhäältä alas liukujen varassa. Ohjaus on joko automaattinen 
tai manuaalinen ja lisävarusteena on saatavana lintuverkko. Hinta al-
kaen 180 eur/m (sis. alv. 23 %). (MT)

ã

Jatkuu seuraavalla sivulla  

Sarka-messuilta ideoita 
maatilarakentamiseen

Sarka-messujen näyttelytarjon-
ta ei rajoitu pelkkään rakentami-
seen, kuten viime Koneviestin nu-
merossa julkaistusta Sarka-jutusta 

hyvin kävi ilmi. Rakentaminen on 
kuitenkin näyttelyn ydin ja toivot-
tavasti sellaisena pysyykin. Maati-
larakentaminen on oma taiteen-

Seinäjoen Sarka-maatilarakennusmessut ovat 
selkeästi lunastaneet paikkansa näyttelykartalla. 
Rakentaja löytää mukavasti uusia ideoita kom-
paktinkokoisesta ja hyvin yhden päivän vierailu-
ohjelmaan sopivasta näyttelystä. 

   Matti Turtiainen

lajinsa, joka valitettavasti usein 
puuttuu muista Suomessa järjes-
tettävistä rakennusalan näyttelyis-
tä.

Eniten maatilarakentamisessa 
näyttää tapahtuvan ns. konsepti-
navetoiden ja -rakennusten saral-
la. Seinäjoella nähtiin jälleen yksi 
uusi konseptinavetta, kun ennes-
tään maatilarakentamisesta tutut 
tekijät Lujabetoni ja DeLaval esiin-
tyivät Vana-valmisnavetan osastol-
la. Vana-valmisnavettakonseptissa 
kolmantena osapuolena on Suo-
men Valmisnavetat Oy.

Vanan osastolla Sarka-näytte-
lyssä häärinyt Lujabetonin myyn-
tipäällikkö Pekka Mönkkönen 
kertoi, että työnjako kolmikolla on 
selkeä. Lujabetoni toimittaa run-
got ja rakenneosat, DeLaval ruo-
kinta- ja lypsytekniikan ja rakenta-
misesta huolehtii Suomen Valmis-
navetat Oy. Halutessaan asiakas saa 
siis käyttövalmiin navetan avaimet 
käteen -periaatteella. Valmisnave-
tan yhtenä hyvänä puolena nope-
an aikataulun lisäksi Mönkkönen 
piti myös näin minimoituvia kon-
sulttikustannuksia.  
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2. Suomen Rehun Break-virikeannostelija sai kolmos-
palkinnon. Eläimet ravistavat karsinaan ”makupaloja” 
leikkimällä ämpärin pohjan läpi kulkevalla ketjulla. (UO)

1. Pellonpajan kapulapidike on tehokas tapa päästä 
eroon kapuloista ym. Siat järsivät mielellään mänty- tai 
kuusirimoja. (UO)

4. Parhaimmaksi ratkaisuksi valittiin Esko Viholaisen 
kehittämä makunaru. Telineeseen kiinnitetty köyden-
pätkä kastetaan maittavaan liuokseen, kuivunut naru 
ripustetaan karsinassa olevaan telineeseen ja siat saa-
vat mielekästä puuhaa imeskellessään narua. (UO)

3. Kilpailuun osallistui kolme olkien syöttöhäkkiä. Ran-
sucon kehittämä virikehäkki arvostettiin kilpailun toi-
seksi parhaaksi virikelleluksi. (UO)

5. Sikojen aika kuluu rattoisasti, kun ne järsivät lattiaan 
tai karsinan seinään pultattua laudanpalaa. Kilpailuver-
siossa käytettiin tammilankkua, koska siinä olevat aro-
mit eivät ole sikojen makuun, jolloin palikka kuluu hi-
taammin. (UO)1 2
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Suomen sikayrittäjät ry

Sikaseminaarin alustuksena oli 
Kathy Zurbriggenin esitys Kana-
dan sikataloudesta. Hän työsken-
telee Ontarion osavaltion maa-
talousministeriön eläinlääkintä-
osastolla tehtävänään suunnitella 
ratkaisuja, jotka edistävät sekä si-
kojen hyvinvointia että vähentä-
vät tuottajien työpanosta. Lähes-
tymistapa on erinomainen, kos-
ka työmäärän vähentäminen on 

tehokas keino vähentää ainakin 
yrittäjän uupumisesta johtuvia 
hyvinvointiongelmia.  

Kanadan tuotanto-olosuhteet 
poikkeavat melkoisesti suoma-
laisista. Kanadassa on olemassa 
vain eläinten pitoa ja -kuljetuksia 
koskeva peruslainsäädäntö, jon-
ka painopiste on ruokaturvalli-
suudessa. Sikatalouden toimin-
taohjeet (Code of Practice) anta-

Suomen sikayrittäjät ry järjesti Sarka-messuil-
la sikaseminaarin, jonka yhteydessä järjestettiin 
virikemateriaali-kilpailu. Seminaarin osallistu-
jat voivat äänestää ehdolla olleista vaihtoehdoista 
parhainta.  

   Uolevi Oristo

Virikemateriaalikilpailu Sarka-messuilla
vat vain suositusluonteisia ohjei-
ta tuottajille.  Yrittäjät voivat siten 
valita käytännön tuotantoratkai-
sunsa melko itsenäisesti ja talou- 
dellisin perustein, vierotettuja 
porsaita pidetään yleensä kokori-
tilällä. 

Valinnan vapaudesta huolimat-
ta ongelmat ovat pitkälti samoja 
kuin meillä, rehu ja palkkakustan-
nukset kasvavat nopeasti ja taudit 
alentavat jonkin verran tuotan-
toa. Tuottajien määrä laskee niin 
nopeasti, että koko sikatalouden 
tuotanto laskee vaikka keskikoko 
kasvaakin. Ennusteen mukaan ny-
kyisistä 2000 tuottajasta on kym-
menen vuoden kuluttua vain 400 
jäljellä. 

Virikemateriaalien käyttö vaatii 
enemmän työtä kuin rahaa
Suomen Sikayrittäjät ry:n järjestä-

mään virikemateriaalikilpailuun 
oli ilmoitettu kymmenkunta eri-
laista ratkaisua. Puuhalelujen hin-
nat vaihtelivat muutamista kym-
peistä alle sataseen karsinaa koh-
den. Kustannus ei ole koko sika-
laa ajatellen kohtuuton ja tuottaja 
voi valmistaa osan leluista itsekin. 
Työmäärä lisääntyy, mutta tuotta-
ja saa ainakin osan kustannuksis-
ta takaisin vähentyneen hännän-
purennan kautta, rauhalliset eläi-
met kuluttavat myös vähemmän 
rehua.  
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