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Lujabetoni ja Versowood julkistivat Sar-
ka-messuilla uuden yhteistyökuvionsa. 
Lujabetonin kanssa tehtävän kaupan yh-
teydessä on mahdollisuus saada tarjous 
myös Versowoodin valmistamista puu-
osista. Tiskillä yhteistuumin Koneviestin 
rakennusteemanumeroa selaamassa Lu-
jabetonin Ismo Hyvönen (oik.), Timo Juu-
tinen ja Olli Voutilainen sekä Versowoodin 
Tomi Koskenniemi. Lujabetonin Olli Vou-
tilainen (toinen vas.) sen sijaan keskittyi 
kaupantekoon.

Seinäjoki

Tammi–helmikuun vaihteessa 
Seinäjoki Areenassa jo kuudetta 
kertaa järjestetyt Sarka-messut ke-
räsivät reilut 11 000 kävijää. Väki-
määrä takasi sen, että messuosas-
toilla riitti vilinää. Ilmapiiri oli sel-
västi positiivisempi kuin pitkään 
aikaan, ja monet esittelijät uskalsi-
vat todeta sen jo ääneenkin.

Muutaman hiljaisen investoin-
tivuoden jälkeen patoutuneita pai-
neita on purettu ja kun maatilara-
kentamisen rahoituskausi vaih-
tuu, kannusti se monia tuottajia 
laittamaan jo viime vuoden puo-
lella vireille tuotantorakennus- 
investointeja. Tulevan kesän aika-
na nousseekin maahan mukava 
määrä lypsykarjanavetoita. Jopa 
siinä määrin, että jotkin tavaran-

toimittajat huokailivat jo ennak-
koon tulevaa kiirettä.

Sikaseminaarissa  
hyvinvointi puhutti
Messujen yhteydessä järjestetään 
joka vuosi myös Suomen Sikayrit-
täjät ry:n järjestämä Sikaseminaari.

Tänä vuonna esillä oli erityises-
ti Welfare Quality -tulosten analy-
sointi, joita oli kuulemassa liki sa-
lintäysi yleisö. Tilaisuudessa pu-
huttiin paljon sikojen virikema-
teriaaleista saaduista tutkimustu-
loksista. Suomalainen sika voi hy-
vinvointimittausten mukaan par-
haiten Euroopassa. Vaikka Suomi 
on pieni sikamaa, meillä on teh-
ty maailman WQ-tutkimuksista 
puolet. Tutkimukset kattavat yli 

15 prosenttia tuotannosta. 
Tilaisuudessa puhunut Suomen 

Sikayrittäjät ry:n puheenjohtaja 
Martin Ylikännö kritisoi sitä, että 
hyvinvoinnin ja kannattavuuden 
välillä ei ole mitään korrelaatiota. 
Kun hyvinvointikäppyrät osoitta-
vat ylöspäin, menee tuotanto alas-
päin. Keskustelu turhautti monia 
kuulijoita ja aiheutti kritiikkiä kes-
kustelun jälkeen. WQ-tutkimus 
palvelee monen farmarin mieles-
tä elinkeinoa huonosti, kun kulut-
tajatkin puhuvat eri kieltä. Pirjo 
Kortesniemi Eläintautien Torjun-
tayhdistyksestä kiitti sikapuolen 
läpinäkyvää tapaa toimia. n

Seinäjoella tammi– 
helmikuun taitteessa 
järjestetyt Sarka-messut 
piristivät jälleen kerran 
pitkää talvea. Reilu kä-
vijämäärä kertoo tuot-
tajien kiinnostuksesta 
investointeihin.

n   Teksti: Matti Turtiainen,  
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Orastavaa pöhinää 
maatalousrakentamisessa

Sarka-messut 2014

ã Ala-Talkkarin valmistama Nordtec ATP-276 2G -lumilinko sopii 
traktorin etunostolaitteeseen. Lumen kuljetuksessa linko on mainio 
työkalu, sillä puhaltamalla täytetyssä kuormassa kulkee 50–100 % 
enemmän lunta kuin kuormaamalla täytetyssä. Arvonlisäverollinen 
hinta 15 400 euroa.

ã Nord Mills Oy:n Pertti Pirttinen esitteli uusia ilmalämmittimiä.  
LK 200 -mallin teho on 20 kW ja kapasiteetti 3 400 kuutiota tunnissa. 
230 V:n sähköliitäntä takaa helpon käyttöönoton. Ilmalämmitintä on 
saatavana joko pellettikäyttöisenä (vas.) tai öljypolttimolla varustet-
tuna.

ã Tapio Pirttinen Oy:n osastolla oli esillä Faresin Magnum 2000 
-seosrehuvaunu. Kahdella pystyruuvilla varustetun vaunun maksimi-
kapasiteetti on 7 900 kg. Iso purkuaukko ja hydraulisesti säädettävä 
purkumatto takaavat hyvän tyhjenevyyden. Vaunua myytiin messu-
tarjouksena 39 500 euron alvittomalla hinnalla.

ã Eko-Erotus Oy:n Matti Yli-Mannila ja Seppo Riihimäki esittelivät 
uutta separaattorimalliaan, jonka yksinkertainen rakenne takaa var-
matoimisuuden. 3 metrin purkukuljettimella varustetun separaattorin 
hinta on 26 900 euroa (alv  0%). Eko-Erotus on sopinut separaattorin 
jälleenmyynnistä NHK-Keskus Oy:n kautta.

ã Tapio Pirttinen Oy:n King Cobra -paali-
leikkurista on tullut markkinoille leveämpi 
malli. Leikkuriin mahtuu nyt myös 180 cm 
 leveä paali. Piikkejä on tullut samalla kaksi 
 lisää. Hinta 3 630 euroa (alv 0 %).

ã FarmLEDin Kalle Sandelin esitteli erityi-
sesti siipikarjahalleihin soveltuvaa LED-valo-
putkea ja kosketusnäyttöllistä hallintayksik-
köä. Valoputken suojausluokka on IP67, jo-
ten se kestää raskaampiakin olosuhteita.

ã

Big Dutchmanin kiihdytinsiivikko on simppeli 
ratkaisu ilmanvaihdon tehostamiseen. Valmista-
jan mukaan siivikko tehostaa poistoilman virta-
usta siten, että teho lisääntyy 3 prosenttia ja il-
masuihku kulkeutuu jopa 80 prosenttia kor-
keammalle kuin ilman siivikkoa. Siivikon halkai-
sija on 63 cm ja hinta 130 euroa (alv 0 %).

Jatkuu seuraavalla aukemalla  



ã Säätötulen osastolla oli esillä pätevä 
sammutusyksikkö hakkeen ja pelletin siirto-
ruuveihin. Siirtoputken muhviin kierrettävä 
jauhesammutusyksikkö laukeaa, kun takatuli 
polttaa tulilangan poikki. Jauhesammutin 
sopii mainiosti pelletille, joka ei turpoa kuten 
vesisammutuksen tapauksessa. 

ã Rivakka-traktorilietso on tehokas laite 
viljan ja pelletin siirtoon. Maksimaalinen vil-
jansiirtoteho on 45 tonnia tunnissa ja puhal-
lusetäisyyttä voi olla jopa 80 metriä. Tehoa 
tarvitaan kuitenkin minimissään 120 hv.

ã Rivakka-siilomylly löytyy kolmena eri 
 versiona. Kuvassa on suurin, 22 kW:n malli. 
Jauhatusteho on 800–2 800 kg/h. Seulan le-
veys on 190 mm ja siirtospiraalin halkaisija 
125 mm.

Suomen suurimpaan  
navettaan karusellirobotti
Ylistaroon tänä vuonna rakennettavassa Suomen suurimmassa navetas-
sa otetaan käyttöön DeLavalin AMR- eli ns. karusellirobotti. Finnmilk Oy:n 
n. 600 lehmän karjaan asennetaan yksi AMR, joka pystyy jopa 1 600 lyp-
syyn vuorokaudessa. Kun tuotanto pyörii täysillä, lypsää robotti noin 5,7 
miljoonaa litraa maitoa vuodessa.

Finnmilk Oy:n ovat perustaneet maidontuottajat Ari Teppo sekä Kat-
ja ja Juhani Korkiamäki. Lisäksi yhtiön osakkaana on Petter Sande-
lin, joka pyörittää viljatilaa. Finnmilk Oy:n suurnavettaan siirretään ensi 
vaiheessa kahden tilan nykyiset reilut 300 lypsylehmää, ja tuotanto kas-
vatetaan sen jälkeen täyteen kapasiteettiin. Rehuntuotantoon ja lannan 
sijoittamiseen on haettu yhteistyötiloja, sillä osakastilojen oma peltoala ei 
ole yksin riittävä.

Ari Teppo kertoo, että uuteen lypsytekniikkaan päädyttiin huolellisen 
harkinnan ja ulkomaille tehtyjen tutustumiskäyntien pohjalta. Lypsyrobot-
tien sijaan uuteen navettaan haluttiin lypsykaruselli, mutta lypsytyön hel-
pottamiseksi tavoiteltiin kuitenkin automaattilypyä.

”Saimme DeLavalin lopulta tarjoamaan meille AMR-järjestelmää”, Ari 
Teppo naurahtaa.

Erikoiselta kuulostavan kommentin taustalla on se, ettei DeLavalin 
AMR-järjestelmä ole vielä sarjatuotannossa. Maailmalta löytyy kuitenkin 
kymmenkunta toiminnassa olevaa karusellirobottia ja sen sarjatuotanto 
on tarkoitus aloittaa ensi vuoden aikana.

DeLavalin AMR-järjestelmän etuna on joustavuus, joten lehmämäärä ei 
ole niin tarkasti sidottu ”robottikerranteisiin” kuin perinteisempien lypsyro-
bottien tapauksessa.

Sarka-messujen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa hah-
moteltiin AMR-karusellirobotin hinnaksi ”alle miljoonaa euroa”.

Matti Turtiainen

ã Finnmilk Oy:n osakas Ari Teppo (oik.) ja DeLavalin laitemyyjä 
Jussi Ketola olivat yhtä hymyä julkistaessaan Suomen ensimmäi-
sen AMR-karusellirobotin kaupan.
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