
1

Tehhää porukalla

Pohjois-Savo Fanny ja William Ruthin Säätiö



ProAgria Pohjois-Savo

Fanny ja William Ruthin Säätiö

Taitto- ja painopaikka: Offsetpaino L. Tuovinen Ky, 2012

Kannen kuva: Jussi Tuovinen

Sisällysluettelo
Esipuhe ...........................................................................................................4

Pohjois-Pielaveden Maatalouspalvelu Oy .....................................................5

Emola Ay, Kaavi – Emolehmätuotantoa ja koneyhteistyötä ..........................8

Heinämestarit ..............................................................................................10

Maitoaho Ay, Kiuruvesi – Maidontuotantoa yhteispihatossa ......................13

Neliapila Ay, yhteisnavetta, Vieremä ...........................................................16

Koneyhteistyötä tilojen kesken 
ja Korpijärven Koneasema Oy, Varpaisjärvi .................................................18

Eero Ryhänen, Sonkajärvi – Urakointia maatalouden liitännäisenä .......... 20

Ari Nousiainen, Pielavesi – Urakointia maatilan sivuelinkeinona .............. 23

JR Lämpö Oy – Yhteinen hakelämpöyritys .................................................. 25

Heikki ja Minna Huovinen, Leppävirta 
Mattilan koneaseman aliurakoitsija ........................................................... 28

Alakylän halliyhtymä, Leppävirta ................................................................31

Myllyniemen tila, Pentti ja Pirkko Vartiainen, Kiuruvesi ............................ 33

Viljelysopimus ............................................................................................. 35

Linkit ............................................................................................................ 35

Tehhää porukalla



54

Tämä ”Tehhää porukalla – Maatilojen yhteistyötä 

 Pohjois-Savossa” kirjasen tarkoituksena on kertoa käy-

tännön esimerkeillä mahdollisuuksista ja tilanteista, jois-

sa on päädytty tekemään asioita yhdessä. Lähes kaik-

kiin esillä oleviin yhteistyömalleihin liittyy halu ja tavoite 

tehdä asioita järkiperäisesti ja taloudellisesti, useimmi-

ten myös omaa aikaa ja vaivaa säästäen. Käytännössä 

liikkeellelähtö ja onnistuminen ovat edellyttäneet aloit-

teellisuutta ja samanhenkisesti asioihin suhtautu vien 

löytymistä. Usein se on ollut sattumanvaraista, mutta 

myös aktiivisella suunsa avaamisella ja kumppaneiden 

etsimisellä on menty eteenpäin.

Maatilayrittämiselle on tänä päivänä tyypillistä voima-

kas yrityskoon kasvu ja lisääntyvä teknologian hyväksi-

käyttö tilanteessa, jossa useimmiten kustannukset 

nousevat tuottoja nopeammin. Myös tukijärjestelmiin 

liittyy jatkuvaa epävarmuutta. Tuotantokustannusten 

hallitsemiseksi on pakko löytää keinoja, joilla tuotanto-

koneistoon sijoitetulle pääomalle saadaan riittävä tuot-

to ja myös kapasiteetti mahdollisimman tehokkaaseen 

hyötykäyttöön. Yrityskoon kasvun myötä on usein ti-

lanne, että yrittäjän ei ole yksinkertaisesti mahdollista 

tehdä kaikkea itse. Ei riitä aika eikä kestä kantti jatku-

vaa oman itsensä ylikuormittamista. Silloin on järkevää 

hakea ratkaisua yhteistyömahdollisuuksista ja ulkopuoli-

sista palveluista. Kuvatuissa yhteistyöhankkeissa ollaan 

jo alkua pitemmällä ja on onnistuttu löytämään mukana 

olevien yrittäjien ja yritysten haasteisiin toimivia ratkai-

suja. Tämä rohkaiskoon meitä kaikkia löytämään omiin 

tilanteisiimme sopivia kumppaneita ja ratkaisumalleja 

yritysten väliseen yhteistyöhön.

Pielaveden alueella on aina ollut perinteikästä Maa- 

ja kotitalousseurojen yhteistyötoimintaa. Viljanviljelyn 

 lisääntyessä viljankuivauskapasiteetti oli käynyt liian 

pieneksi ja erityisesti varastotilaa oli liian vähän. Hy-

vin sujuneen yhteistyön perusteella tilat alkoivat pohtia 

 yhteiskuivurihanketta ja 23 tilaa oli kiinnostunut siitä. 

Vuoden 2003 elokuussa perustettiin Pohjois-Piela-

veden Maatalouspalvelu Oy. Osakeyhtiön 

osakaspohjaa ja yhtiösopimusta poh-

dittiin tarkoin, jotta siitä tuli kaikille 

tasapuolinen. Osakeyhtiön hallituk-

sessa on viisi jäsentä. Yhtiön pu-

heenjohtajana toimii Pentti Jääske-

läinen, joka huolehtii yhtiön  rahalii-

kenteestä ja hankinnoista. Työ aikaa 

kertyy noin 600 tuntia vuodessa. 

Syyskuussa 2003 alkoi yhteisen kuivaamon ra-

kentaminen. Hanke pysyi aikataulussa ja kuivaamo oli 

käyttövalmis elokuussa 2004. Kuivaamon suunnittelu-

vaiheessa pohdittiin ensin investoinnin koko ja laskettiin 

kustannusarvio. Pohjois-Pielaveden Maa talouspalvelu 

Oy osti kahden hehtaarin tontin kuivaamoa varten. Ra-

kennuspaikkaa valittaessa tärkeitä tekijöitä olivat kui-

vaamolle sopiva maasto, keskeinen sijainti ja riittävä 

sähköenergian saanti. 

”Ois pitäny  
tehä vähän 

isompi”

Yhteinen viljankuivaamo, rehusekoittamo ja pienimuotoista 
urakointipalvelua maatilayrityksille. Osakkaina 24 maatilaa 
Pielavedeltä ja Kiuruvedeltä

Pohjois-Pielaveden 
Maatalouspalvelu Oy

Esipuhe

Kuivaamoinvestoinnin suunnittelussa oli mukana  

 ProAgria ja kilpailutuksen voitti Antti Teollisuus Oy. 

 Investointi oli kohtuullisen iso, joten siitä tehtiin urakka-

tarjouspyynnöt. Investointia toteuttamaan valikoitui 

neljä pääurakoitsijaa: ns. normaalista rakentamisesta 

vastaava (pihat, pohjat, katot), teknisten laitteiden se-

kä siiloston toimittaja ja asentaja, metalliosien toimitta-

ja ja sähköurakoitsija. Investointiavustusta haettiin 

20 % ohjekustannuksesta, joka oli 360 000 

euroa. Osake yhtiömuoto aiheutti on-

gelmia avustuksen hakemisessa. Vil-

jankuivaamon toteutunut kokonais-

kustannus oli noin 700 000 euroa ja 

koko hankkeen, rehutehdas mukaan 

lukien, noin miljoona euroa. 

Yhtiö palkkasi yhden työntekijän, joka 

hoitaa viljankuivauksen. Osakas tai asiakas 

käy kippaamassa kuorman kaatosuppiloon, jonka 

jälkeen työntekijä hoitaa ne sieltä eteenpäin, aina siiloi-

hin asti. Viljan kosteus mitataan ennen kuivausta. Kuiva-

uksen jälkeen työntekijä mittaa viljaerän hehtolitrapai-

non. Siilosta otetaan myös koostumus analyysinäyte.

Osakastilat sijaitsivat aluksi pääosin kymmenen kilomet-

rin säteellä kuivurista. Yhtiön laajentumisen myötä, joh-

tuen pääosin osakekaupoista, kauimmaiset tilat sijaitse-

Vuosi 2011 oli ProAgria Pohjois-Savon 150. toimintavuosi 

ja samalla juhlavuosi. Neuvontajärjestön toiminnassa on 

alusta alkaen ollut korostetusti esillä maatilojen ja maa-

taloudesta toimeentulonsa saavien ihmisten välinen yh-

teistoiminta. Tämänkin takia on ollut erityisen mieluisaa 

koota aineistoa ja tehdä tämä 2010-luvun maatilojen ja 

maaseutuyritysten yhteistoiminnasta Pohjois-Savossa 

kertova kirjanen. 

Fanny ja William Ruthin säätiö on toiminnassaan vuo-

sien varrella edistänyt merkittävällä taloudellisella tuel-

la maatilojen välisen yhteistyön edistämistä ja aikaan-

saamista. Myös tämän kirjasen aineiston kokoaminen ja 

julkaiseminen on ollut mahdollista säätiön taloudellisella 

tuella. Esitän parhaat kiitokset säätiön hallitukselle tästä 

tuesta.

Erityisen kiitoksen ansaitsevat kaikki mukana olevat 

 yhteistyöyritykset ja yrittäjät. Ilman heidän suostumus-

taan ja avoimesti antamiaan tietoja ei olisi ollut mahdol-

lista tehdä tätä kirjasta. Samalla esitän lämpimät kiitok-

set myös aineiston koonnista ja kirjoittamisesta vas-

tanneille ProAgria Pohjois-Savon toimihenkilöille Taina 

 Voutilaiselle ja Heikki Paunoselle sekä taustatukena toi-

mineelle tiimiesimies Hannu Mäkipäälle.

Kuopiossa 27.12.2011

Matti Ollikainen
ProAgria Pohjois-Savo, johtaja
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Mahtuu koko kylän jyvät.

vat nykyisin noin 17 kilometrin päässä. Kuivattavaa vilja- 

alaa on yhteensä noin 600 hehtaaria. Usean osakkaan 

pellot sijaitsevat hajallaan, joten kuivurille on kätevää 

ohikulkumatkalla poiketa tuomaan kuormia. 

Isossa kuivurissa on kaksi kuivuriyksikköä, jolloin kuor-

maa tuodessa ei tarvitse jonottaa. Pienemmät vilja-

erät (alle 200 hehtolitraa) kuivataan lähellä olevassa 

maa- ja kotitalousseuran kuivurissa. Varastotilaa isossa 

kuivurissa oli aluksi noin kaksi miljoonaa kiloa. Vuonna 

2009 rakennettiin 300 tonnin lisäsiilo. Osa kuivurin siilo-

kapasiteetista on osakkaiden ja osa yhtiön käytössä: yh-

tiön perustamisvaiheessa osakkaat saivat varata siiloja 

omien vilja-alojensa mukaan. Yhtiön käyttämästä viljas-

ta 70 – 80 % tulee osakkailta. Viljelijä/osakas toimittaa 

viljan kuivurille, jossa viljaerä punnitaan ja analysoidaan. 

Kuivaamon yhteydessä on rehutehdas, joka tuottaa 

osakkaille noin kolme miljoo-

naa kiloa väkirehuja vuodessa. 

Rehutehdas ja kuivaamo työllistävät ny-

kyään kaksi vakituista ja yhden osa-aikaisen työn-

tekijän. Osakastilojen ei tarvitse investoida viljasiiloi-

hin, ruuveihin tai myllyihin, vaan valmis väkirehu tulee 

puhallettuna tilan siiloon. Työ aikaa säästyy runsaasti ja 

pölyhaitat ovat vähäiset. Työ on mielekästä eikä sisällä 

turhia työvaiheita.

Rehutehtaan suunnittelu alkoi vuonna 2006 ja linja val-

mistui vuonna 2007. Rehutehtaan toiminta on ympäri-

vuotista ja siinä on mukana 16 tilaa. Rehutehtaalla on 

rehusuunnittelija, joka suunnittelee tilakohtaisia rehu-

reseptejä tarpeen mukaan. Saatavilla on rehuviljan 

 lisäksi yli kymmenen eri rehukomponenttia kuten rypsiä, 

melassileikettä, kivennäisiä ja energialisää. Rehuseos 

räätälöidään kunkin tilan tarpeiden mukaan ja pohjautuu 

tilan säilörehuanalyysiin. Rehutehtaalla on vuonna 2009 

laadittu laatujärjestelmä, ja Evira valvoo tehtaan toimin-

taa. Lakiin perustuen tehtaalla on omavalvontasuunni-

telma, jonka perusteella rehuista otetaan näytteet sään-

nöllisesti. Positiivilistalle rehutehdas hakeutui vuon-

Kuva: Pentti JääskeläinenKuvassa vuonna 2007 valmistunut rehutehdas.

na 2010, mikä mahdollistaa tehtaan rehujen myymisen 

myös yhtiön ulkopuolisille asiakkaille. 

Pohjois-Pielaveden Maatalouspalvelu Oy tarjoaa viljan-

kuivauksen sekä rehuseosten suunnittelun ja sekoitta-

misen lisäksi mm. teiden hiekoituksia, salaojien huuhte-

luja ja muita osakkaiden tarpeiden mukaan järjestettäviä 

töitä. Uusia palveluja on suunnitteilla asiakastarpeiden 

pohjalta. Yhtiön osakkeet on jaettu kahteen ryhmään: 

A-osakkeet ovat kuivaamo-osakkeita ja B-osakkeet 

rehu sekoittamo-osakkeita. Osakkuuksia ei voi olla pel-

kästään B-puolella, koska siilostoja ja muita kuivurin toi-

mintoja tarvitaan rehun tekemiseen. Osakeyhtiö toimii 

periaatteessa kuin osuuskunta, esimerkiksi rahtikustan-

nukset ovat kaikille samat eli erikokoiset osakkaat ovat 

tasavertaisia. Yhteistyön periaatteena on, että osakkaan 

sijoittamalle pääomalle täytyy saada vastinetta. 

Yhteistyö Pohjois-Pielaveden Maatalous palvelu Oy:n 

osakkaiden kesken toimii hyvin. Osakkaiden mieles-

tä oli järkevämpää rakentaa yksi iso kuivaamo kuin  että 

jokainen olisi rakentanut oman. Vinkkinä osakeyhtiön  

perustamiselle osakkaat kertovat, että tarveselvitys 

hankkeen alussa on todella tärkeä eli investointia ei pi-

dä lähteä tekemään hetken mielijohteesta. Kaikilta kiin-

nostuneilta kannattaa kysyä mielipiteitä toiveista ja laa-

tia kaikkia osakkaita tyydyttävä osakassopimus. Yhteis-

työssä henkilökemioiden pitää toimia ja johtamisen olla 

selkeää.
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Osakkaat Mikael Hallikainen ja Juha Rissanen.

Emola Ay, Kaavi – 
Emolehmätuotantoa  
ja koneyhteistyötä

Emola Ay on kaavilainen, kahden tilan 

avoin yhtiö, jonka osakkaina ovat 

Juha Rissanen ja Mikael Halli-

kainen. Molempien tiloilla oli 

2000- luvun alussa 14 lypsy-

lehmää. Juhan hallinnassa oli 

peltoa 25 hehtaaria ja Mika-

elin hallinnassa 35 hehtaa-

ria. Tahoillaan miehet pohtivat 

tulevaisuuden suunnitelmiaan. 

Molemmille oli itsestään selvää 

ja arvokasta jatkaa sukutilan viljelyä. 

Emolehmätuotanto kiinnosti ja miehet 

tapasivat toisiaan emolehmäkoulutuksissa.  Juha 

ensimmäisenä ehdotti yhteistyötä, joka oli ollut myös 

Mikaelin mielessä. Yhteistyön tavoitteena oli volyymiä 

lisäämällä hyödyntää aiempaa isompia koneita ja 

helpottaa töitä sekä ”jakaa tuskaa”, kuten mie-

het nyt toteavat. 

Emola Ay on perustettu vuonna 2003 ja 

sen tuotantosuunnat ovat emolehmä-

tuotanto sekä pienessä määrin kone-

urakointi. Aluksi Mikael ja Juha al-

koivat haalia yhtiölle eläimiä. Pää-

roduiksi hankintamatkoilta muo-

dostuivat Simmental ja Limousin. 

Myös silloiset koneet siirrettiin 

”Kyllä kait 
sitä on vähä 

kotkaatuna ku on 
pienestä pittäin 

tehä pukertana.”

Emola Ay:n omistukseen. Mikael  vuokrasi 

pihapiirinsä läheisyydestä  tontin yh-

tiön tuotantorakennuksia varten. 

Nyt Emola Ay:llä on 80 emo-

lehmää, uudistukseen tarvit-

tavat kymmenkunta hie-

hoa, emolehmien vasikat ja 

siitokseen tarvittavat kolme  

Kuva: Heikki Paunonen

Kuva: Heikki Paunonen

Emolehmiä on tällä hetkellä noin 80 kappaletta.

Emolan osakkaat Mikael Hallikainen ja Juha Rissanen.

sonnia. Asian mukaiset 

tuotantorakennukset on 

rakennettu pääasiassa vuo-

sina 2003–2005.  Karja laidun-

taa varhaisesta keväästä loka-

kuulle. Osa karjasta viedään Juhan 

tilan pelloille muutaman kilomet-

rin päähän. Peltoa on käytettävissä 120 

hehtaaria. Lisäksi laidunkäytössä on perin-

nebiotooppialueita noin 30 ha. Sekä pellot että 

eläimet siirrettiin luomuun pian yhtiön perustamisen 

jälkeen. Molemmat osakkaat ovat vuokranneet omat 

peltonsa Emola Ay:lle ja yhtiön nimissä ovat myös kaikki 

muut vuokrasopimukset. Kaikki maa talouskoneet ovat 

Emolan omistuksessa.

Mikael hoitaa yhtiön rahaliikenteen ja muut paperiasiat. 

Juha hoitaa eläinkirjanpidon. Yhdessä miehet hoitavat 

eläimet ja tekevät peltotyöt sekä omilla että urakointi-

asiakkaiden pelloilla. Säilörehuyhteistyössä on muka-

na myös kolmas yrittäjä, ja jokaisella 

on ketjussa oma vastuu-

tehtävänsä. Säilörehun korjuuta kertyy vuosittain noin 

350 hehtaarilta. Yhteisten koneiden käyttöaste on pa-

rempi ja taloudellisen riskin jako huomattava etu, mie-

het toteavat.

Talvella Juha ja Mikael hoitavat eläimet vuoroviikoin: 

toisen voi kutsua apuun, jos jotain yllättävää ilmenee. 

Kevät talven poikima-aikana miehen valvovat emo-

lehmien poikimisia vuoroöin. Talvisin toimenkuvaan 

 kuuluu myös teiden aurausta. Viikonloppuisin ja helpom-

pina työaikoina miehet ehtivät tekemään omia hommi-

aan, myös metsätöitä. Loma-aika on kesällä ensimmäi-

sen rehunteon jälkeen.

Haasteellisimpana yhtiön perustamisessa Mikael 

ja  Juha pitävät koneiden omistuksen, peltojen 

vuokra sopimusten ja eri aikaan aloitettujen 

luomu sopimusten siirtämistä Emola Ay:lle. 

”Alku oli yhtä paperisotaa”. Yhteistyö on 

sujunut hyvin. Yhdessä Mikael ja Juha 

toteavat, että ”lähtisimme uuves-

taankin”.
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Heinämestarit on Itä- ja Keski-Suomen alueel la toimiva 

hevosheinän ja -rehun tuotantoon erikoistunut tuottaja-

ryhmä. Ajatus organisoituneesta heinäntuotannosta 

lähti liikkeelle hevostietokeskuksen hankkeesta, jossa 

kuopiolainen agronomi Timo Alatalo toimi hankesuun-

nittelijana. Markkinat kaipasivat tuolloin laadukasta hei-

nää suurella volyymillä ja siksi piti koota porukka. Alku-

vaiheen yhteistyötä edesauttoi ja rahoitti paikallinen 

TE-keskus.  

Heinämestarit on perustettu vuonna 

2001, jolloin alettiin kouluttaa vapaa-

ehtoisia, aktiivisia heinän tuottajia 

ja karjasta luopuneita maatilayrittä-

jiä laadukkaan hevosheinän tuotta-

jiksi. Tällä hetkellä Heinämestareihin 

kuuluu 45 koulutettua heinänviljelijää. 

Valtaosa jäsenistä on monitoimiyrittäjiä, joil-

la heinänviljelyn lisäksi on esimerkiksi energian tuo-

tantoa tai karjataloutta. Jäsenet tulevat Pohjanmaalta, 

Keski- Suomesta ja Pohjois-Savosta. Hevosheinäviljelyn 

yhteispinta-ala on noin 400 hehtaaria, joka sisältää sekä 

kuivaheinän että säilöheinän. Samalta pinta-alalta kor-

jataan aluksi kuivaheinä ja toinen sato tehdään säilö-

heinäksi. Tilakohtainen viljelyala vaihtelee 4–60 ha välil-

lä. Hevosia Pohjois-Savon alueella on tällä hetkellä noin 

3500.

Heinämestarien jäsenmaksu on 160 € + alv. Heinämes-

tarit markkinoivat pääasiassa peltoviljelytuotteita ja 

markkinointia hoitaa tiivis 25 tuottajan ryhmä. Mark-

kinointiryhmään pääsemiseksi viljelijän täytyy laatia 

toiminta käsikirja laatuajattelun ymmärtämiseksi; aiem-

min heinän laatuvaihtelut olivat suuria. Koulutus kes-

tää seitsemän päivää. Koulutuksessa käydään läpi hei-

nän viljelytekniikka ja laatuvaatimukset, viljelykonei-

den toiminta ja käyttö, heinän prosessointi 

ja kuivatus sekä tuotteiden markkinointi. 

Koulutuksista ei ilmoiteta, vaan moti-

voituneet tuottajat ilmoittautuvat, 

kun kiinnostuvat laadukkaan hei-

nän tuotannosta. Riittävän ryhmän 

muodostuttua koulutus toteutetaan. 

Spv- tilanteissa tuotemerkki säilyy 

 tilalla. Jäsentiloilla toteutuneissa suku-

polvenvaihdoksissa tuotanto on pääsääntöi-

sesti jatkunut tiloilla. Kun toiminta-käsikirja on olemas-

sa, ei koulutusta tarvitse käydä uudestaan. Heinämes-

tarien omat siemenseokset ovat käytössä. Myyntisopi-

mukset ja -asiakirjat tehdään pääsääntöisesti kirjallisina. 

Jäseniltä tulee myyntiin monella tavalla prosessoitua 

heinää ja tuotanto edellyttää kuivuria. Jokainen jäsen 

tuottaa heinää omiin tuotanto-olosuhteisiinsa sopivas-

sa muodossa: pienpaaleja, suurpaaleja tai kanttipaaleja. 

Tuottajat keskittyvät laadukkaaseen tuotteeseen ja yhteenliittymä  
hoitaa markkinoinnin tavoitteena tyytyväiset ostajat.

Heinämestarit

”Hyvää 
laatuheinää 
hevosille.”

Tuoteanalyysien perusteella keskitasoa korkeampi hin-

noittelu on mahdollista. 

Aktiivista tiedotusta ja markkinointia hoitaa viiden hen-

gen vaihtuvajäseninen markkinointiryhmä, joka mm. 

osallistuu maatalousnäyttelyihin ja messuille (Farmari,  

Koneagria, Nurmipäivät), laatii lehtimainontaa ja pitää 

yllä Heinämestarien kotisivuja internetissä. Lisäksi tuot-

tajien ajan tasalla pitämiseksi järjestetään Heinämes-

tareiden yhteisiä koulutuspäiviä ja retkiä ja päivitetään 

koti sivuja. Joissain raveissa on käytössä Heinämestarei-

den oma loimi. Heinämestarit tekee jatkuvaa tuotekehit-

telyä, esimerkkeinä jo liikkeelle lähtenyt lähiviljayhteis-

työ, koneiden tuotekehittely tai tuotepaketit. Tuotepake-

teilla tarkoitetaan ns. varastokuljetuksia, jotka sisältyvät 

kauppaan ja joilla heinä kuljetetaan perille lopulliseen 

varastoon. Lantakuljetusten yhdistäminen heinäkulje-

tuksiin on kehitteillä, mutta ratkaisua hygienia-

ongelmaan ei ole vielä olemassa.

Vähitellen osakkaiden välille on kehittynyt kone yhteis-

työtä, kun jäsenet oppivat tuntemaan toisensa ja alkoi-

vat urakoida toistensa pelloilla. Yhteistyö on myös ke-

hittynyt tiimimäiseksi: jos oma heinä loppuu, voi myydä 

toisen Heinämestari-tuottajan heinää. Organisaatio on 

kevyt ja tuottajat ovat motivoituneita.

Etuina ja yhteistyön onnistumisina Timo Alatalo listaa 

saavutetun tuotemerkin ja sitä kautta tuotteen laadun 

kohonneen arvostuksen, joka vaikuttaa myös myytävän 

heinän tuottajahintaan. Asiakkaat ovat laatutietoisia ja 

hevosenomistajat käyvätkin usein tarkastamassa heinän 

laadun. Erilaisilla hevosilla on erilaiset ravinnetarpeet ja 

heinän koostumuksen tulee olla hevoselle sopivaa (so-

kerin määrä, D- arvo n. 60, kasvilaji-koostumus).

Kuva: Juhani Anttonen

Säilöheinän pöyhintää Laukaassa.
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Suurimpina haasteina Timo Alatalo pitää heinän-

tuottajien sitoutumista laatuajatteluun sekä ostajien 

 tietoisuuden lisäämistä. Byrokratia, kuten ilmoittautumi-

nen Eviraan alkutuottajiksi, tuotti aikanaan omat hanka-

luutensa ja Timo Alatalo kokosikin alussa ilmoitukset 

keskitetysti. Nykyisin jokainen uusi tuottaja hoitaa il-

moituksen itse. Hevosenomistajat elävät suhdanteiden 

mukaan ja tallimaksut sekä rehujen hinta vaihtelevat. 

Myös heinän hinta vaihtelee sadon mukaan vuosittain. 

Markki nointia ja esilläoloa voisi Timo Alatalon mielestä 

tehostaa entisestään, jos olisi varaa.

Heinämestarit pyrkivät säilyttämään tuottajahinnan ta-

son, eivätkä lähde mukaan muualta tulevien erien hin-

noitteluun. Hyvinä kesinä kaikkien heinän teko onnistuu 

ja markkinat (hinnat) menevät sekaisin, jolloin tuote-

merkki on etu tasaiseen hinnoitteluun.

Hevostietokeskus, Helsingin yliopisto ja MTT ovat tärkei-

tä Heinämestareiden yhteistyökumppaneita. Helsingin 

yliopiston tutkijat ovat tehneet tutkimuksia Heinämes-

tareiden tuotenäytteistä. Myös kaksi pro gradu -tutkiel-

maa on tehty heinämestareiden avustuksella ja opiske-

lijat on palkittu stipendein. MTT Maaningalla järjestetään 

Pellonpiennarpäiviä.

Ku
va

: T
im
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Al

at
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o

Koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Osakkaat Jarno Kämäräinen, Hannu Kemppainen ja  
Matti Kämäräinen.

Maitoaho Ay, Kiuruvesi  
Maidontuotantoa 
yhteispihatossa

Maitoaho Ay on kolmen maatilan yhteisyritys, joka 

perustettiin vuonna 2002. Avoimen yhtiön 

jäseninä ovat Jarno Kämäräinen, Matti  

Kämäräinen ja Hannu  Kemppainen. 

Aiemmin kullakin osakkaalla oli 25 

lehmän parsinavetta ja peltoa käy-

tettävissään 45 – 85 hehtaaria. Na-

vetat olivat 1980-luvun alussa ra-

kennettuja tai peruskorjattuja parsi-

navetoita. Maito aho Ay:n näkökulmasta 

miehet pitävät aiempaa toimintatapaa nyt 

sitovana, näköalattomana ja työ läänä. Maitoaho Ay 

toimii navetassa, joka on lämmin, 2 x 12 – paikkaisel-

la takalypsyasemalla varustettu pihatto. Lehmiä on tällä 

hetkellä 160 ja nuorta karjaa 130 kpl, joista 70 sopi-

muskasvattajalla. Vuokrapeltoa yhtiön käytössä 

on 260 hehtaaria ja työvoimana viisi vakituis-

ta työntekijää: kolme osakasta sekä palkka-

työvoimana Hannun poika, Mikko, ja Matin 

puoliso, Seija.

Tavoitteina yhtiötä perustettaessa oli-

vat työsidonnaisuuden vähentämi-

nen, kannattavuuden ja kilpailukyvyn 

 parantaminen sekä työn mielekkyy-

den lisääminen. Vastuut ja työt hoi-

tuvat hyvin. Toiminnan perustana on 

yhtiösopimus ja ylin päättävä elin on 

yhtiö kokous. Yhtiösopimuksessa on sovittu maito-

kiintiön hallinnasta, vuokrapeltojen käytöstä, 

yksittäisen osakkaan valtuuksista, tulok-

sen jaosta, toimenpiteistä yhtiön ha-

jotessa ja riitatilanteiden selvittämi-

sestä sekä asioista, joista vaaditaan 

yksimielisyys. Yhtiökokouksessa pari 

kertaa vuodessa käydään läpi kaikki 

asiat, myös ongelmat. Maitoaho Ay:n 

tulos jaetaan tasan osakkaiden kesken.

”1 + 1 + 1 > 3”

Kuva: Maitoaho

M
ai

to
ah

on
 o

sa
kk

aa
t: 

Ja
rn

o 
Käm

är
äinen, M

atti 
Kämäräinen ja Hannu Kemppainen.
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Kaikki osakkaat osallistuvat navetan päivittäisiin rutiinei-

hin. Käytössä on työvuorolista. Vuorokiertona on seitse-

män työpäivää – kaksi vapaapäivää (viikonlopun osues-

sa kolme). Seija työskentelee vain arkipäivisin. Työ kor-

vataan osakkaille yksityisottojen muodossa. 

Matti täyttää tukihakemukset ja suunnittelee kasvin-

viljelyn sekä karjan ruokintareseptit. Hannun vastuul-

la ovat eläinten sorkanhoito ja siemennykset sekä ko-

neiden ja korjaamiseen ja rakennuksiin liittyvät asiat. 

Mikko jatkaa Hannun leiviskää. Tilalla käy ulkopuolinen 

sorkanhoitaja, mutta ensiaputapaukset hoidetaan itse. 

Jarno hoitaa Maitoahon kirjanpidon ja laskujen maksun 

sekä huolehtii rahojen riittävyydestä. Hän laatii taseen 

ja tulos laskelman kerran kuukaudessa yhtiökumppanei-

densa nähtäväksi. Seija pitää eläinrekisterin ajan tasalla 

ja vastaa karjan terveydenhoidosta yhdessä eläinlääkä-

rin kanssa. Eläinkalenteri, hoitovihko ja lypsylistat ovat 

aktiivisesti tiedonsiirron apuna. Kiimakierrolla käytetään 

muistiinpanovihkoa ja kaikki tiedot siirretään heti tieto-

koneen muistiin.

Myös osakkaat ovat vuokranneet peltonsa Maitoahol-

le, koska kotieläinstatuksella olevan tilan tuet ovat kas-

vinviljelytilaa paremmat. Byrokratian hoitaminen on 

myös helpompaa, kun sekä pellot että eläimet ovat yh-

tiön omistuksessa. Osakkaiden omistuksessa peltoa on 

6 – 8 ha/osakas. ”Näin pysytään viljelijän kirjoissa ja 

pystytään tekemään konepoistot”, sanovat osak-

kaat. Viljelyssä on säilörehua 115 hehtaaria ja 

ohra– kauraa seoksena 100 hehtaaria. Lo-

put viljelyalasta on laidunta, kesantoja ja 

luonnonhoito peltoja. Peltoviljely on pit-

kälti ulkoistettu. Osakkaat itse tekevät 

kevättyöt. Lietteen ajo, säilörehun 

korjuu ja kasvinsuojelu on koko-

naan ulkoistettu, kyntö osin. Kukin 

osakas tila saa siten urakointitu-

loa ja osakkaat urakoivat myös 

toisilleen. 

Koneista on tarkoitus luopua vähitellen: Maitoahon 

omistamat koneet ovat Avant- pienkuormain, pyörä-

kuormain vm. 1990, Natikka vm. 1977 ja apevaunu vm. 

2010.

Yhteisnavetassa jokainen pystyy hyödyntämään ja sy-

ventämään omaa osaamistaan. Käytännössä Maito-

ahossa on käytettävissä kolmen tilan osaaminen, maito-

kiintiöt ja pellot, jolloin 1 + 1 + 1 > 3. Tilakokoluokka vah-

vistaa kilpailukykyä ja mahdollistaa isot hankintaerät. 

Vastuiden jakautuminen on myös riskien minimoimista, 

jonka rahoittaja katsoo vahvuudeksi: jos jollekin osak-

kaista tapahtuu jotain, yhtiön toiminta jatkuu. Yksin ei 

tarvitse tehdä vaikeaa päätöstä ja virheelliset päätök-

set vähenevät. Lisäksi joku osakkaista on aina paikal-

la ja lomavuorossa oleva voi luottavaisin mielin lomailla, 

kun puhelimenkin voi sulkea. Yhteistyössä lisäksi ”isän-

nän askel on pidempi kuin työntekijän” eli osakkaana te-

kee työtä itselleen, mutta on samalla vastuussa toisille 

osakkaille. Yhteisnavettaa ei ajattele omana navettana:  

”myö käyvään tiällä töissä”, toteavat miehet, ”yksin 

puurtaessa sanoi huomenta radiotoimittajalle,  on ihan 

erilaista tehä porukalla”. Yhteis työ myös motivoi jatkajia 

mukaan. 

Suurimpana haasteena Maitoaho Ay:n osakkaat pitä-

vät taloudellisen riskin kasvamista. Pahimmassa tapauk-

sessa avoimen yhtiön vastuut kaatuvat yhden osakkaan 

harteille. Siksi yhtiömuoto vaatii ehdotonta luottamusta  

kumppanien kesken. Koska navetta sijaitsee erillään 

osakkaiden tiloista, autoilu ja rehun sekä lannan siirto-

kuljetukset ovat lisääntyneet. Kemppaisten sukupolven-

vaihdos odottaa: avoimesta yhtiöstä tulevat tulot ovat 

pääomatuloa jatkajalle eli jatkaja ei pysty osoittamaan 

riittävää maataloustuloa eikä saa rahoitusta osuutensa 

lunastamiseen. Maitoahon Kemppaisilta ostama tont-

ti oli liian pieni: 1,5 hehtaarin tontille ei saanut rakentaa 

navettaa. Tonttia kasvatettiin viiteen hehtaariin: 1,5 ha 

on Maitoahon omistuksessa ja 3,5 ha vuokralla. Pelto-

viljely-yhteistyön tiivistämisen miehet kokevat myös 

haasteeksi.

Osviittana yhteisnavettaa suunnitteleville Jarno, Matti ja 

Hannu kehottavat nimeämään selkeän tavoitteen, jo-

hon kaikki osakkaat sitoutuvat. Päivittäiset toimintamal-

lit kannattaa pohtia ja kirjata ylös toimintajärjestelmään 

sekä kehittää yhteistyökykyä ja mielenmalttia. Yhteis-

työ on myös jatkuvaa kehittämistä, ainakin ajatuksen 

tasolla.  Seuraavaksi Maitoahon navettaan on tulossa 

parsipedit. 

Jos Maitoahon navetassa voitaisiin tehdä jotain toisin, 

navettaan tulisi luonnollinen ilmanvaihto koneellisen si-

jasta, lypsyasema tehtäisiin erilliseen tilaan ilmanvaih-

don parantamiseksi ja rakennettaisiin enemmän poiki-

ma-  ja vasikka tiloja.

Maitoaho Ay:n hiehoja on kasvamassa Hannun navetas-

sa ja sopimuskasvatuksessa Pyhännällä. Aluksi jokai-

nen osakas kasvatti hiehoja omassa navetassaan koti-

eläintilan statuksen säilyttämiseksi. Hiehot piti kuitenkin 

hoitaa myös vapaapäivinä. Virpi Rahikkala (ent. Piippo) 

kiersi tuolloin seminologina ja hiehokasvatus lähti pu-

heeksi hänen kanssaan. Sopimus hiehokasvatuksesta 

tehtiin vuonna 2004. Koska Virpin navettatilat ja peltoala 

eivät mahdollista kaikkien tarvittavien hiehojen kas-

vatusta, osa hiehoista kasvatetaan Hannun nave-

tassa, ja Maitoahon työvuorossa olevat työnte-

kijät hoitavat ne muun navettatyön ohessa.

Kuva: Heikki Paunonen

Maitoahon osakkaat kokevat yhteisnavetan hyväksi ratkaisuksi.
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Juha ja Tuomo Kauppinen aloittivat viljelijöinä omilla  

 tiloillaan 1980–luvun puolivälissä. Pellot siirrettiin luo-

mu viljelyyn vuonna 1996 ja maidontuotanto luomuun 

vuon na 2002; liha ei mene luomulihaksi. Neli   apila Ay 

perustettiin vuonna 1998, kun molemmilla tiloilla  tuli  

ajankohtaiseksi navetan rakentaminen. Taustalla ja 

 kannustamassa olivat paikallinen maaseutusihteeri   

 Erkki Koukkari, silloinen piiriagrologi Tarja Pirkka-

lainen ja  talousagronomi Matti Ollikainen.  

Neliapila Ay on vuokrannut osakkai-

den pellot ja osakkaat omistavat 

omat metsänsä. Neliapila omis-

taa koneet ja eläimet. Viljelyssä on 

peltoa yhteensä 226 hehtaaria, jos-

ta omaa on 75 ha. Säilörehu nurmea 

viljellään 160 hehtaarilla ja viljaa 20 

hehtaarilla, lisäksi on luonnonlaitumia. 

Kauim maiset pellot sijaitsevat 25 kilometrin etäi-

syydellä navetasta, 45 ha pelloista on navetan läheisyy-

dessä.

Neliapila Ay:llä on 80 – 85 Ay- ja Holstein-lypsylehmää 

ja nuorta karjaa suunnilleen sama määrä. Hiehoilla on 

vapaa pääsy ulos jaloittelemaan ympäri vuoden, lehmät 

laiduntavat kesäisin. Osakastilojen yhteenlaskettu eläin-

määrä on tuplautunut Neliapilan aikana.

Työvoimana ovat yrittäjäparit ja lisäksi niin koti- kuin 

ulkomaisiakin harjoittelijoita sekä lomittajia. Neliapila  

Ay:ssä on neljä lomaoikeutettua. Työnjako toimii kar-

keasti niin, että navetta on naisten aluetta ja pelto-

työt miesten. Juha tekee yhtiön peltopuolen kirjan-

pidon, Tuula  talouskirjanpidon ja Tuomo tukihakemuk-

set.  Navetasta ja karjasta sekä niihin liittyvästä byro-

kratiasta huolehtivat Tuulat. Navetalla on töissä 

2 – 3 henkilöä kerrallaan. Lehmät lypsetään 

2 x 6 midi-line kalanruoto-lypsyase-

malla, jossa on siis 6 lypsy-yksikköä. 

Yksi ihminen hoitaa lypsyn. Tuomo 

on toimilupasiementäjä. Navetta-

päiväkirja toimii tiedonsiirtäjänä ja 

muistilistana: ”itekkii suapi kahtoo 

mitä on tapahtuna – ihan ehoton”. 

Työvuoroja suunniteltaessa osakkai-

den omat menot ja harrastukset merki-

tään ensin allakkaan, sitten lomittajien ajankoh-

dat. Loppu on omaa työaikaa, joka jaetaan kahtia paris-

kuntien kesken periaatteella kolme päivää töitä – kolme 

 vapaata.

Yhteistyö sujuu hyvin. Alussa ajateltiin, jotta ”kokeillaan 

ja peräännytään sitten, jos ei onnistu”. Yhteistyön perus-

tana ovat alusta lähtien olleet kannattavuus ja eettisyys 

sekä peltoalan riittävyys rehun-tuotantoon luomuvilje-

Luomumaidontuotantoa yhteisnavetassa.
Osakkaat: Tuula ja Tuomo Kauppinen, Tuula ja Juha Kauppinen.
Haastateltavina Tuula, Tuomo ja Tuula Kauppinen.

Neliapila Ay,  
yhteisnavetta,  
Vieremä

”Eettisyyttä, 
joustavuutta  
ja kustannus -

säästöjä.”

lyssä. Etuina osakkaat 

pitävät joustavuutta ja 

kustannus säästöjä. Tilan vä-

keä on aina paikalla. Jokainen 

pystyy järjestämään lomaa ja 

harrastamaan: joka aamu ei tarvit-

se lähteä navettaan.

Kokemuksina avoimen yhtiömallin yhteis-

navetasta Kauppiset toteavat, että byrokratias-

ta ei aiheudu suurta ylimääräistä työtä. Aluksi epäili-

jöitä riitti, mutta nykyisin yhteydenotot ovatkin neuvon 

kysymistä ja kommentteja; toivotaan, että löytyisi joku 

kumppani, jonka kanssa yhteisnavetan voisi perustaa. 

Kauppiset kehottavat puhumaan mahdollisimman paljon 

eri asioista. Yhteistyökumppanin pitää olla samanhenki-

nen ja omista periaatteista pitää olla valmis joustamaan. 

Sopimusta ei kannata laatia liian tiukaksi.

Kuva: Heikki Paunonen

Neliapila koristaa myös tuotantorakennuksen päätyä.

Iskola Oy
Neliapila Ay:stä liikkeelle lähtenyt yhteistyö laajeni vuonna 2008, kun Iskolan vankilan pellot tulivat 

myyntiin. Iskola Oy:n perustamissopimus kirjoitettiin samana vuonna, ja Neliapila Ay tuli osakeyhtiön 

osakkaaksi yhtenä kolmesta. Iskola Oy aloitti kesällä 2011 maidontuotannon uudessa pihattonavetassa, 

jossa on noin 450 lehmäpaikkaa.

Nyt Neliapila Ay:n luomusopimusta on jäljellä kaksi vuotta ja sitten katsotaan, lähteekö Neliapila käy-

tännössä mukaan Iskolaan. Vankilan pelloilla oli luomusopimus ja Neliapilan osuus pelloista siirtyi luo-

mussa Iskolan käyttöön. Iskolalle annetaan yhden henkilön työpanos vuodessa, käytännössä se tarkoit-

taa säilörehun korjuuta sekä koneiden korjausta ja huoltoa, mutta osittain myös navettatöitä,  

esim. mitta lypsyllä. 

Iskolan rahaliikenne ja osa kirjanpidosta ovat Neliapilalla, mutta tilitoimisto hoitaa varsinaisen kirjan-

pidon. Neliapilan säilörehuketju on siirtynyt Iskolan omistukseen ja myös muut koneet siirtyvät aika-

naan. Kauppisten mielestä Iskola Oy on iso hyppäys, isompi kuin Neliapila: Neliapilassa ”vain yhdis-

tyttiin, Iskolassa myös karjamäärää kasvatetaan”. Kun on enemmän osakkaita, on myös enemmän 

haasteita.  Isossa, kasvavassa yksikössä myös vapaa-aikaa on vähemmän.
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Korpijärvellä tilojen välinen yhteistyö lähti liikkeelle yh-

teisestä ostorenkaasta ja siitä lähtien porukka on py-

synyt koossa. Koneyhteistyötä on ollut 1990-luvun lo-

pulta lähtien. Yhteistyön puuhamiehenä on ollut Jus-

si Tuovinen,  joka Teija-vaimonsa kanssa lunasti tilan 

vanhemmiltaan 1.11.1996. Tilan konekalusto ikääntyi 

ja vanhempien jäätyä eläkkeelle yllätti työvoimapu-

la. Siksi luovuttiin tarkkuussilppuriketjusta ja ostettiin 

yhteinen noukinvaunu naapurin kanssa vuonna 2000. 

Korjuuaikana  siiloilla käytettiin tilapäistyönteki-

jää. Tilalle rakennettiin uusi robottipihatto 

vuonna 2004 ja säilörehun korjuun ul-

koistaminen tuli ajankohtaiseksi vuon-

na 2006, jolloin pelloilla urakoivat Nur-

meksen heinämiehet. Jussi ajoi ura-

koijan koneita, ja tila tarjosi urakoijalle 

pajapalvelua sekä polttoainevaraston. 

Varpaisjärven kunnan alueella urakoija te-

kee niittomurskain- karhotin- ajosilppuri -ket-

julla noin 400 hehtaaria säilörehua/korjuukerta. Toisen 

säilö rehuketjun hankinta alkaa olla ajankohtainen.

Tuovisilla itsellään peltoa on viljelyssä 45 hehtaaria, jos-

ta valtaosa on nurmella, kasvilajeina timotei-nurmi nata. 

Lisäksi naapurin kanssa on kirjallinen kymmenen vuo-

den nurmenviljelysopimus 23 ha + 5 ha. Sopimuksen  

mukaan ensimmäisen vuoden toimenpiteet tekee ja 

 tuet saa peltojen omistaja. Peltojen jatkokunnostusta  

tekee sopimusviljelijä. Tilan konehalli tuhoutui tuli-

palossa  vuonna 2009. Paikalle rakennettiin heti omin 

voimin nyky tarpeita vastaavat halli, lämpökeskus ja pa-

ja. Myös naapurit hyödyntävät koneenkorjausmahdolli-

suutta, kun isommatkin koneet mahtuvat sisälle lämpi-

mään korjaushalliin. Tuovisten omassa omistuksessa on 

traktori ja vanhoja peräkärryjä. Yhteisomistuksessa on 

säilörehukoneita, lietteenajokalusto, suorakylvökone, 

vanha kasvinsuojeluruisku ja apevaunu.

Toimivan yhteistyön perusta on valikoitu-

nut, samanhenkinen, samalla tavalla 

ajatteleva porukka. Yhteistyön etuina  

Tuoviset mainitsevat taloudellisen ja 

työn säästön, jatkuvasti kehitteillä ole-

vat uudet innovaatiot sekä monipuo-

lisen avun: ”apua saa vaikka lehmän 

poi’itukseen”.

Idea Korpijärven koneasema Oy:stä sai alkunsa ProAgria  

Pohjois-Savon Euroiksi – Menestyvä Maatilayritys -hank-

keen Perustetaanko koneasema -kehittämisryhmässä. 

Koneasema omistaa 15-kuutioisen Vredo-lietteenlevitti-

men, joka kokonsa puolesta ei ole liian painava nurmi-

viljelyssä. Tavoitelevitysmäärä vaunulla on 30 000 –   

40 000 m3 vuodessa. Osakastilojen omistuksessa on  

lisäksi 2 kpl 15-m3 lietevaunuja, joilla syötetään lietettä 

levittimelle. Vaunuihin päädyttiin, koska kuorma-autos-

Osakkaat Jussi Tuovinen, Timo Tuovinen, Jarmo Korhonen  
ja Mty Immonen. Haastateltavana Jussi Tuovinen.

Koneyhteistyötä tilojen kesken 
Korpijärven Koneasema Oy, 
Varpaisjärvi

”Kaikki 
paitsi 

multaus on 
turhaa.”

sa ei ole täyttökuormainta  

ja traktori on maastokel-

poisempi kuin kuorma-auto. 

Välikontti kuorma-auto siirtoa 

varten on kuitenkin olemassa.  

Siirtokalusto hankittiin vuonna 2011.

Mottona on ”kaikki paitsi multaus on tur-

haa”: multauksen ansiosta lietteen hajuhaitta 

sekä typen hävikki vähenevät ja viljelyolosuhteet  

paranevat.

Vredon omistusosuudet on jaettu tilojen pinta-alo-

jen ja eläinmäärien suhteessa. Naapurissa asuu kai-

vinkoneyrittäjä, jonka lavetilla Vredoa siirretään. 

Päätoimialueena  on Lapinlahti, rönsyjä on Rautavaa-

ralle, Siilinjärvelle ja Iisalmeen. Yksi nilsiäläinen traktori-

urakoitsija toimii koneaseman aliurakoijana. Traktoreissa 

on kiinteät LA- puhelimet, joilla pidetään kavereita ajan 

tasalla työn aikana. Koneaseman kirjanpidon hoitaa Pro-

Agria Pohjois-Karjala. Paikallinen metallialan yritys Tuo-

metal Oy Varpaisjärvellä valmistaa koneiden metalli osia 

varaosiksi. Kun urakoitsija tekee säilörehun, lietteen-

ajoon päästään heti perään. Liete mullataan mahdolli-

simman myöhään syksyllä nurmeen, jolloin lannoitus 

on kasvien käytettävissä keväällä kasvukauden alkaes-

sa; starttityppenä käytetään pientä määrää ureaa. Liete 

sijoitetaan aina lyhyeen kasvustoon, jotta kasvusto ei 

leikkaannu ja maaperä ilmastuu samalla. Menetelmän 

ansiosta väkilannoitekulut ovat puolittuneet. Täydennys-

kylvön tekemistä pidetään kuitenkin tärkeänä.

Yhteistyökumppanit tekevät jatkuvaa tuote-

kehitystä ja laativat tulevaisuudensuun-

nitelmia. Viljelykokeilussa on parhail-

laan 5 ha sinimailasta, jonka talveh-

timista nyt seurataan. Tekeillä on 

rikkaäes -täydennyskylvölaite, jol-

la on aikomus tehdä voi kukka-  

ja hevon hierakkatorjuntaa. 

Tuovisessa hiehoilla on jo käytössä aperuokinta ja se 

on suunnitteilla myös lypsylehmille. Ruokintakoneistus 

suunnitellaan mahdollisimman yksinkertaiseksi ja virta-

viivaiseksi. Appeen jaossa käytetään pienkuormainta 

mattoruokkijan asemesta ja laakasiiloihin suunnitellaan 

hakevarastoa ja -kuivuria. Kenties jollain aikavälillä lä-

hellä toisiaan sijaitsevilla yhteistyökumppanien navetoil-

la on tulevaisuudessa yhteinen rehu keskus ja vaikkapa 

osakeyhtiönavetta. Mikäli lisää asiakkaita kertyy, kone-

aseman toimintaa on tarkoitus laajentaa ja hankkia lisää 

kalustoa.

Kuva: Jussi Tuovinen

 

Lietteen im
em

inen siirtovaunusta levityskalustoon sujuu tehokkaasti.

Kuva: Jussi Tuovinen

Vredon lietteenmultausjälki on siisti.
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Peruskoulun jälkeen Eero Ryhänen rupe-

si itsenäiseksi yrittäjäksi maatilalle. 

Vuonna 1990 tilalla tehtiin sukupol-

venvaihdos. Tilalla oli tuolloin 20 

lehmää ja nuorkarja. 17 vuoden 

kokemuksen jälkeen maito tila-

yrittäjänä tilalla olivat vaihto-

ehtoina mittavat investoin-

nit tai tuotantosuunnan muu-

tos. Tuolloin Eero päätti luopua 

karjasta ja ruveta harjoittamaan harkitusti 

pelto puolen koneurakointia. Kaikki tie-

totaito hänelle on tullut itseopiske-

luna.

Ryhäsen tilalla on omaa pel-

toa noin 40 ha ja viljelyssä on 

vuokrapeltoineen noin 100 heh-

taaria. Pellot sijaitsevat lähellä 

talouskeskusta. Pelloilla viljellään 

nurmea ja viljaa. Viljeltävät kasvilajit 

ja viljelysopimukset vaihtelevat tilantei-

den mukaan: 2011 oli suotuisa heinäkesä ja 

”kaikki paikat ovat täynnä heinää” ja siksi peltovilje-

lyssä on uudet suunnitelmat. Nurmea käytetään 

myös viherlannoituksena ostolannoitteiden 

lisäksi; lietteen-levityksen kustannuk-

set Ryhänen kokee suuriksi verrat-

tuna saatuun hyötyyn.

Peltoviljelyurakointi kä-

sitti pyöröpaalausta ja 

vähäisessä määrin 

lietteen ajoa. Eero 

kävi urakoitsijoi-

den laatukoulu-

tuksen, mut-

ta on koke-

”Loppuelämällä 
pyritään 

tekemään sitä, 
mistä tykkää.”

Kuva: Mauri Heiskanen

Pienempiä massoja liikutellaan pienemmällä kalustolla.

nut, ettei vät asiakkaat sitä arvosta eikä laatutyöllä saa 

lisä arvoa. Sopimukset olivat pääosin suullisia. Paalaus-

urakoinnissa ”laitumen perät kierreltiin, tehtiin säilö-

rehut, myös emolehmille, paalattiin pehkuja ja välillä 

kuivaa heinää”. Parhaana kesänä ”karhon päällä” ku-

lui seitsemän viikkoa yhtäkyytiä. Tuolloin koneiden ja 

poltto aineen hinnat olivat sellaisissa suhteissa, että pys-

tyi tekemään tiliä.  Nyt laitteiden hinta on noussut, sa-

moin polttoainekustannukset, ja kustannukset kattava 

laskuttaminen on vaikeaa.  Neljän osakkaan suorakyl-

vökoneporukka muodostui vuosina 2005 – 2006. Lähi-

seudun viljelijät ja yhteistyökumppanit ovat peltoviljely-

asiakkaita.

Ryhänen alkoikin suuntautua maanrakennuspuolelle ja 

tekee maatalouskoneurakointia enää määrätylle seg-

mentille. Maanrakennusalan ammattitutkinto on valmis-

tumassa. Hän tekee piha- ja maansiirtourakointia sekä 

keskikokoisia ja pienehköjä vihertöitä pientaloasujille 

lähi alueilla ja Iisalmessa. Kyseessä on ammattitaitoinen 

tietotaitopalvelu kokoluokkaan, johon isot yritykset eivät 

lähde. Kysyntä on suurta. Tällä hetkellä on kaksi toimi-

alaa, joilla menee huonosti: maanrakennus ja kuljetus-

puoli, eli haasteita piisaa. Rinnalla on edelleen pelto-

viljelyä riskien hajauttamiseksi. Peltoviljelysopimukset 

syksyllä seuraavaa kesää varten tehdään aina kirjallisina 

edellisenä syksynä.

Kirjanpidon Eero Ryhänen tekee itse tilan kautta, vie-

raan työvoiman kohdalla hän käyttää tilitoimistoa. Ke-

sällä töitä on niin paljon kuin jaksaa ja kerkiää. Siksi Eero 

pitää lomat talvella; hän ei tee lumiurakointia. Hiljaisi-

na aikoina, jolloin rakennustarvikkeet ovat edullisem-

pia, hän tekee kannattavien urakoiden lisäksi omia ra-

kennushommia eli entisistä tuotantorakennuksista re-

montoimalla tiloja maansiirtourakoinnin käyttöön. Eero 

on suorittanut liikennelupakoulutuksen vuonna 2011, 

liikenne lupahakemuksen hän lähettää ELY- keskukseen 

ehkä jossain vaiheessa, koska pihaurakoinnissa saa olla 

enintään 30 % siirtokuljetuksia ym. 

Tulevaisuudessa myös osakeyhtiö on mahdollinen 

yritys muoto. Eero vaatii, että maanrakennuspuolella 

aliurakoitsijoilla on käytössä urakoitsijan laatujärjestel-

mä. Hänellä ei tietoisesti ole palkattua henkilöstöä, yhtä 

palkattua kuskia lukuun ottamatta, koska verkosto on 

valmiina olemassa eli kiireaikoina avuksi on saatavissa 

Y-tunnuksella varustettuja maatilayrittäjiä. Ryhäsen yri-

tyksessä ei harrasteta harmaata taloutta ja ilman palk-

katyövoimaa organisaatio on kevyt pyörittää. Yhteistyön 

etuina Eero Ryhänen listaa monipuolisuuden. Pitkäaikai-

nen yhteistyö esim. suorakylvökoneen ympärillä on toi-

minut erittäin hyvin. Yhteistyö ratkaisee työvoimakysy-

myksen. Monipuolisilla maalajeilla kylvöaika on pitkä ja 

osa yhteistyökumppaneista voi aloittaa aikaisin keväällä, 

kun toiset vasta odottelevat peltojen kuivumista. Samal-

la minimoidaan riskiä, kun veturia ei tarvitse vaihtaa ko-

neen eteen ja voi keskittyä ydintyöhön. Osakkaat teke-

vät toisilleen peltopuolen urakointia keskenään vaihdel-

len. Ryhäsen tilan oma vilja-ala vuonna 2012 on n. 70 ha 

ja neljän osakkaan vilja-ala on yhteensä 150 – 200 ha. 

Osakkaiden tilat sijaitsevat viiden kilometrin etäisyydellä 

toisistaan. Eero Ryhäsen mielestä verkostoituminen on 

uskomaton voimavara. Se minimoi riskejä ja toimii vara-

henkilöjärjestelmänä. 

Haasteina ja petraamisen paikkana Eero Ryhänen nä-

kee urakointisopimukset: kaikki eivät ymmärrä sitä, et-

tä sopimuksista pidetään kiinni. Takana on savolainen 

”voephan sitä olla tae voep olla olemattaki” -asenne; 

bisnes ei ole talkoota eikä naapuriapua. Suorakylvö-

porukka on pitänyt sopimukset pilkuntarkasti.

Eero Ryhäsen toiminnan periaatteen mukaan yhteistyö-

sopimukset tehdään kirjallisina ja ne on sanktioitu. Myös 

suullisesti sovitut asiat hän kirjaa paperille. Kaikista suo-

ritteista ovat tulleet tilit, mutta pyöröpaalausaikoina 

Eero  joutui itse venymään eli hoitamaan toisten teke-

mättömiä hommia. Hänen mielestään mikään ei ole niin 

paha kuin toimelias tietämättömyys. Tärkeää on riittävä 

nöyryys yrittämiseen. Omat resurssit pitää arvioida koh-

Eero Ryhänen, Sonkajärvi 
Urakointia maatalouden 
liitännäisenä
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dalleen eikä ylimyyntiä pidä tehdä. Viivästyksistä, kone-

rikoista ym. kannattaa informoida asiakkaita välittömäs-

ti: ” meidän talossa pidetähän mitä luvatahan”, vaikka 

Savossa ollaan. Eero Ryhänen arvostaa asiakkaita ja ha-

kee jatkuvasti lisää tietotaitoa, jotta osaa tehdä suorit-

teet mahdollisimman hyvin. Olennaista on löytää oikeaa 

tietoa ja suhtautua tietoon kriittisesti. Toimintajärjestel-

Ku
va

: M
au

ri 
He

isk
an

en

Kohti uusia haasteita.

män mukaan virheiden kohdalla ei etsitä syyllistä, vaan 

syytä, ja pyritään jatkuvaan parantamiseen. Eeron ko-

kemuksen mukaan yhteistyötä ei pidä jatkaa väkisin, jos 

yhteistyö ei toimi. Yhteistyöyritykseen kannattaa etsiä 

yhteistyökumppanit, joiden kanssa ajatukset ja toiminta-

tavat ovat lähinnä toisiaan.

Eero Ryhäsellä on omistuksessaan seuraava kalusto:

•	 18	tn	telakaivuri	vm.	2000
•	 kumitelakaivuri	vm.	2005
•	 pienkuormaaja
•	 traktori-	ja	kuljetuskalustoa	sekä	lisälaitteita:	pienenergiakoura,	 
 salaoja-aura lasermittauslaitteineen
•	 itsellä	vielä	pyöröpaalausketju,	jotta	omilta	pelloilta	ja	asiakkailta	voi	tehdä	rehua
•	 hyväkuntoinen	puimuri
•	 kaikkea	olemassa	olevaa	kalustoa	käytetään	myös	omalla	tilalla;	 
 kaikkea kalustoa  pystytään käyttämään kaikessa

Pielavetisestä Ari Nousiaisesta tuli maanviljelijä vuon-

na 1986, jolloin tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos. Mullin 

kasvatus lopetettiin 1990-luvun lopulla. Maaseutuintoa 

kuitenkin riitti, ”vaikka sanoivat, jotta mitä sinä tänne 

 jiät.”

Tilalla on peltoa 10–15 hehtaaria. Aiemmin Nousiaisen 

tilalla oli timotei-heinäsiemenviljelyä kym-

menen vuotta. Nyt pelloilla viljellään 

nurmea ja viljaa ja saadut tuotteet 

myydään rehuksi lähiseudun ti-

loille. Metsäalaa on kasvatettu 

ja sitä on nyt noin 80 ha. Kylmä-

ilmakuivurin tilalle on rakennettu 

lämmintä (paja)tilaa koneille.

Ari Nousiainen on harjoittanut kone-

urakointia 15 vuotta. Urakointi alkoi ky-

selyjen perusteella ja Nousiainen kokee sen 

pientilan kehittämisenä. Kesäisin hän korjaa säilörehua 

pyöröpaaleihin. Useampi aliurakoija niittää rehun. Pal-

veluihin kuuluvat myös kevätmuokkaukset ja kynnöt. 

Säilörehun korjuuaikaan hän saattaa liikkua seitsemän 

eri pitäjän puolella Keitele–Pyhäjärvi -akselilla. Välillä 

Nousiaisella on ollut rehunkorjuussa myös aliurakoitsi-

joita, mutta nyt heitä on vain niittohommissa. Kesäai-

kana toista konetta ajamassa on yksi viljelijä-yrittäjä-

Ari Nousiainen, Pielavesi
Urakointia maatilan 
sivuelinkeinona

taustainen työntekijä, joka ymmärtää sesonkityön luon-

teen. Talvella hän on mukana satunnaisesti lumihom-

missa. Lumityökilometrejä on 30–40 eli siirtoajoineen 

ajettavaa kertyy aamu öisin noin 100 km. Maitoauton ja 

koulu kyytien kulkuajat on otettava huomioon. Urakointi-

asiakkaat ovat pää asiassa vuosien myötä tulleita, tuttuja 

asiakkaita. Asiakkailla voi olla silppuri- tai noukinvaunu-

ketju ja urakoija tekee paali rehun. Ruokohel-

piä Nousiainen paalaa keväisin noin 50 

hehtaarilta. Säilörehun korjuuala on 

700–800 ha  kesässä, kyntöhehtaa-

reita kertyy 100–150. Varsinais-

ta markkinointia ei tarvita, vaan 

”puskaradio” hoitaa mainonnan. 

Metsätyöt ovat vastapaino muul-

le urakoinnille. Niissä mieli lepää. 

Nousiainen tekee energiapuu- ja 

hankintasavotoiden ajourakointia myös 

ulkopuolisille.

Konekanta on muodostunut kysynnän mukaan. Kak-

si traktoria on vuosimallia 2011. Toinen pyöröpaalaimis-

ta on vm. 2011. Vuoden 2008 paalain toimii varapaalai-

mena. Lisäksi Nousiaisella on käärijä, kyntöaura, äes, 

lumikoneet, metsävarustus ja metsätyökoneita sekä 

kumitelakaivuri  pieniä kaivu-urakoita varten. Koneiden 

vaihtoväli on 2–3 vuotta; traktoreihin tunteja kertyy 1000 

”Jottaiha sitä 
 on pitäny 
keksiä.”
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h/v. Lyhyen vaihto välin etuina ovat pieni väliraha, takuu 

ja koneiden toimintavarmuus.

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat ylä savolaiset 

urakoitsijat sekä konekauppojen myötä laitetoimittajat. 

Nousiainen testaa mm. kuormaimia ja paalaimia ja an-

taa parannusehdotuksia niiden toimivuuteen. Yhteistyön 

etuina Ari Nousiainen pitää ideoiden ja ajatusten vaihtoa 

muiden yrittäjien kanssa. Asiakkaiden vaihtuvuus ei ole 

suurta, vaan asiakkaat ovat tuttuja, joiden kanssa yh-

teistyö toimii.

Urakointisopimukset ovat suullisia eikä niiden kanssa ole 

tullut ongelmia. Seuraavan kesän työt sovitaan usein 

kasvukauden jälkeen. Urakoinnin hinta ja kustannuk-

set sovitaan etukäteen. Nousiainen on alkanut entistä 

enemmän käyttää isännän polttoainetta. Isännät ostavat 

muovit ja säilöntäaineet, urakoija tuo mukanaan paa-

liverkot. Paalikustannus seuraa kustannusten nousua. 

Töiden laskutus ja osa kirjanpidosta tehdään itse. Lasku-

tuksessa ei ole ollut ongelmia.

Urakoidun säilörehun laatua Nousiainen seuraa kysele-

mällä asiakkaiden säilörehuanalyysien tuloksia. Säilön-

nässä hän käyttää vain biologista säilöntäainetta. Kom-

bikoneen asemesta käytössä on erillinen käärijä, jotta 

paalit saadaan ehjinä suoraan pellon reunaan. Suurim-

pana haasteena Ari Nousiainen pitää EU:ta. Tilojen raha-

liikenne tiukkenee jatkuvasti: tuet pienenevät ja kustan-

nukset nousevat.

Nousiaisten mielestä kalastaminen mökillä käy lomasta. 

Nousiaisilla on kaksi poikaa, joista saattaa kasvaa työn 

jatkaja.

Kuva: Heikki Paunonen

Koneiden korjauskustannuksia pyritään vähentämään vaihtamalla
 niitä

 säännölli
se

st
i.

Osakkaat Jussi Linnaranta, Kuopio ja Roope Rissanen, Maaninka.
Haastateltavana Jussi Linnaranta.

JR Lämpö Oy
Yhteinen hakelämpöyritys

JR Lämpö Oy on perustettu vuonna 2006 ja siinä ovat 

osakkaina Jussi Linnaranta ja Roope Rissanen. Osakkaat 

pitävät useamman kerran vuodessa yhtiökokouksia, 

joista laaditaan pöytäkirjat. Samalla muodostuvat yrityk-

sen historiikki ja toimintamallit. Tuotantotilat rakennet-

tiin vuonna 2007 Maaningan kirkonkylälle.

Roope Rissanen omistaa Maaningalla osuuden maa-

talousyhtymästä, jolla on pitkät perinteet 

hakelämmityksestä. Haketusurakoinnin 

hän aloitti jo toistakymmentä vuotta 

sitten. Hakeurakoinnin laajentues-

sa karjasta luovuttiin ja Rissas-

ten maatalousyhtymä keskit-

tyi kasvinviljelyyn. Satu ja Jussi 

 Linnarannalla on myös kasvin-

viljelytila, jossa  sukupolvenvaih-

dos tehtiin vuonna 2001. Jussin van-

hemmilla oli kanoja 30 vuoden ajan, 

mutta edellytykset kananmunantuotantoon 

EU:n myötä heikkenivät. Ennen JR Lämpö Oy:n perusta-

mista Jussi teki tilan kehittämisen ohessa tilan ulkopuo-

lista palkkatyötä. Tilalle valittiin perinteisen maatalouden 

sijasta muu yritystoiminta, koska perinteisessä maa-

taloudessa harmittaa suuri tukisidonnaisuus. Lämpö-

yrittämisen vaihtoehdoksi harkittiin mm. emolehmä-

tuotantoa. Vuonna 2003 Linnarantojen yritys TaitoLinna 

Ky teki Karttulan kunnan kanssa sopimuksen Pihkain-

mäen koulun lämmittämisestä lämpölaitoksella, jonka 

teho on 400 kW. Pari vuotta myöhemmin tuli ajankoh-

taiseksi lämpöyrityksen laajentaminen, mikä kiinnosti 

myös kumppania. Savon Voima, joka lämmitti Maanin-

gan kirkon kylää raskaalla polttoöljyllä, järjesti tarjous-

kilpailun, johon Linnaranta ja Rissanen päättivät jättää 

tarjouksen, vaikka kyse oli isosta ja sitovasta hommas-

ta. Vuonna 2007 Maaningan kunnan lämpölaitos aloit-

ti toimintansa. Laitoksen teho on 2 MW ja 

lämpökattilan käyttöaika 10 – 20 vuotta. 

Investoinnin hintahaitari on puoles-

ta miljoonasta miljoonaan euroon. 

Pääpolttoaineena laitoksessa on 

hake, varapolttoaineena kevyt 

polttoöljy ja seospolttoainemah-

dollisuuksina pelletti ja turve. 

Niinpä JR Lämpö Oy:llä on ”lypsy-

robotti Maaningan kirkonkylällä”.

Yrittäjäkumppanuus valittiin, koska kynnys 

vieraan työvoiman palkkaamiseen oli korkea, osakkai-

den osaamisalueet täydentävät toisiaan ja varahenkilö-

järjestelmä toimii. Elämää pystyy ennakoimaan, kos-

ka molemmat kumppanukset ovat sitoutuneet yrityk-

sen toimintaan. Yrityksen perustamisen aikoihin Roope 

 Rissasella oli suunnitteilla hakkuri-investointi. Nyt Roteri 

Ay:llä, Rissasen veljesten yrityksellä, on omistuksessa 

kaksi hakkuria ja JR Lämpö Oy:llä kuljetukseen kuorma- 

 

”Lypsyrobotti 
Maaningan 

kirkonkylällä.”
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auto. Kumppanien välille on 

syntynyt luottamus, ja yhteistyö 

sujuu hyvin. Lämpölaitoksen perustamisessa laite-

valinta ja sopimustekniikka ovat tärkeitä. Pihkainmä-

en kokemukset lisäsivät uskallusta Maaningan laitoksen 

käynnistämiseen. Etukäteissuunnittelun ja asiantunti-

ja-avun merkitystä miehet korostavat, ja toteavat, jotta 

ammattitaitoista asiantuntija-apua oli vaikea saada, kos-

ka toimiala oli tuolloin melko uusi. Linnarantojen mieles-

tä kokemuksia yrityksen perustamisesta kannattaa ky-

sellä muilta yrittäjiltä. Lakimiestä kannattaa myös käyt-

tää, vinkkaa Satu Linnaranta. Jussin mielestä laskelmien 

teko on mielenkiintoista ja tärkeää: aikaa kyllä löytyy, 

sillä yksinkertaisimmillaan laskelmat hoituvat työn ää-

ressä, vaikkapa kuorma-auton kopissa. Sopimus kannat-

taa sitoa indekseihin ja hinnoittelu kirjata ylös. Sopimuk-

sen uusimiseen sopimusajan päättymisen jälkeen kan-

nattaa myös varautua ja ottaa huomioon mahdollisuus, 

ettei sopimus uusiudukaan. Toisaalta tämmöisessä yrit-

tämisessä ei synny tunnesidettä eli laitoksesta voi vaik-

ka joskus tarvittaessa luopua. 

Työaika kestää kellon ym-

päri, mutta päivystyksen ohessa 

pystyy tekemään muutakin; työajan ja 

vapaa-ajan raja on hämärä. Siksi henkilökoh-

taisesti on kokonais rasitustasosta huolehdittava ja vä-

lillä päästävä lomalle. Miesten mielestä elämäntapa ei 

sovi kaikille: kaikkien palasten on loksahdettava koh-

dalleen ja kohteen on oltava sopiva. Työ panos koos-

tuu tarkastuskäynneistä 2 – 3 kertaa viikossa ja huolto-

toimista kerran kuukaudessa. Hakkeen ajo Maaningalla 

vie yhden päivän viikossa (200 – 300 irto-m3) ja Pihkain-

mäessä yhden päivän kuukaudessa. Hälytyksiä tulee 

keskimäärin muutamia kuukaudessa ja niitä vähentä-

vät hyvin suoritetut huoltotoimet. Päivystysvuoro kes-

tää seitsemän vuorokautta ja vaihtuu keskiviikkoisin klo 

18. Molemminpuolista joustavuutta tarvitaan lomien ym. 

menojen suhteen. Kuu-

kausipalkalla miehet te-

kevät yhdessä huolto-  ja 

valvontatyöt. Roope vas-

taa kalusto- ja konepuoles-

ta. Jussi hoitaa sopimukset, 

laskutuksen, hankinnat ym. 

kirjatyöt. Osakeyhtiölain mu-

kaisen kirjanpidon hoitaa tilitoi-

misto. Lämpö laitoksen raaka-aine 

ostetaan pääasiassa isommilta fir-

moilta, mutta myös yksityisiltä, kos-

ka ollaan paikallinen yritys. Tulevan tal-

ven ja seuraavan kesän hankinnat pyritään 

sopimaan ennakkoon. Hankintasopimuksen 

teko vaiheessa käydään paikan päällä katsomas-

sa puupino ja kuljetusolosuhteet sekä peittämässä 

kasat. Sitten suunnitellaan kuljetuslogistiikka, koska se 

vaikuttaa raaka-aineen laatuun, laitoksen häiriömääriin 

ja kokonaiskustannuksiin. Toive-etäisyys lämpölaitoksen 

kannalta on alle 50 kilometriä. 

Lämpölaitosyrittämisen haasteina miehet ni meävät  so-

pimus- ja laitostekniikan yrityksen perustamis vai heessa,  

yleiset asenteet yhteistyön lisäämisessä  se kä puun-

hankinnan. Osakkaiden kesken on sovittava selkeät  

toiminta tavat ja jaettava päivystysvastuut. Miesten 

mie lestä on paljon asioita, jotka voivat mennä pieleen. 

Omaa toimintaa pitää aina kyseenalaistaa. Muilta yrittä-

jiltä kannattaa kysellä laajempaa näkemystä eikä mat-

kia naapuria tai edellisiä sukupolvia. Hyvän kumppanin 

ja asiantuntijan löytämiseen kannattaa käyttää aikaa ja 

energiaa, sillä kaikki mallit eivät sovi kaikille. Ulkopuoli-

nen asiantuntija auttaa näkemään myös omat vahvuu-

det. Yhteistyössä tai maatilayrityksen laajennuksessa 

kannattaa harkita vakavasti erilaisia yhtiömuotoja jo en-

nen toiminnan aloittamista silmälläpitäen mahdollisuutta 

yritystoiminnan edelleen laajentamisesta, toteavat Jussi 

Linnaranta ja Roope Rissanen.

Kuva: Jussi LinnarantaKuorman purkua Maaningan lämpölaitoksella. Konttiin mahtuu 40 kuutiota haketta.
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Välitalon tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 1997, 

ja koneyhteistyö siirtyi nykyiselle isäntäparille perintö-

nä edelliseltä sukupolvelta. Omaa peltoa tilalla on noin 

20 hehtaaria ja viljelyala on yhteensä noin 33 hehtaa-

ria. Suku polvenvaihdoksen jälkeen tilalla tuotettiin viisi 

vuotta maitoa, mutta Minnan sairastuttua astmaan pää-

tettiin muuttaa tuotantosuuntaa. Ensimmäinen kirjalli-

nen kymmenen vuoden yhteistyösopimus tehtiin Kö-

nösen tilan kanssa visusta viljelymuistiinpanoihin, 

avaimet käteen -periaatteella. Tuo sopimus on 

nyt päättymässä. Lietekalusto vuokrattiin 

naapuritilalta, koska omalla tilalla oli 

kuivalantanavetta. Huovisten yri-

tys sai Maaseutu-urakoitsija 

-logon laatujärjestelmän 

laatimisen tuloksena 

vuonna 2007.

Kun lietevaunun uusimistarve tuli, Heikki otti yhteyttä 

liperiläiseen Mattilan Koneasema Osakeyhtiöön vuon-

na 2007, ja se oli uudenlaisen yhteistyön alku: kolme 

lietevaunua hankittiin yhdessä Mattilan 

koneaseman kanssa ja 

”Kilpaillaan 
muulla kuin 

hinnalla, työt 
hoidetaan  
ajallaan ja 

laadukkaasti.”

Huoviset aloittivat aliurakoinnin yhdellä vaunuista. Tä-

mä yhteistyö takasi töiden riittävyyden. Tuolloin lietteen 

multaustuki ja suora kylvön yleistyminen edesauttoivat 

markkinoinnissa. Laskennallinen vuosittainen levitys-

määräminimi on 15 000 m3; ensimmäisenä vuonna levi-

tysmäärä oli 20 000 m3, nyt lietettä levitetään noin 30 

000 m3. Minna vastaa nurmen suorakylvös-

tä, jota varten aluksi hankittiin käytet-

tynä työleveydeltään 2,5 m nosto-

laitekone. Kylvöala vuonna 2008 

oli 300 hehtaaria. Nyt suora-

kylvöala on noin 500 hehtaa-

ria ja käytössä on hinattava 

suorakylvökone.

Yrityksen työvoima ovat Heikki ja Minna. Heikki vastaa 

lannanlevityksestä ja Minna suorakylvöstä, kirjanpidosta 

ja laskutuksesta. Yksi kiireapulainen on palkattuna yrit-

täjänä 5-6 viikon ajan vuodessa ja lisäksi työharjoittelija  

satunnaisesti. Ihanteellinen toiminta säde on 100 km, 

koska kalusto siirretään ajamalla. Sopimukset tehdään 

suullisina ja palaverissa Mattilan konease-

man kanssa sovitaan tulevan kesän 

hinnat. Työt suunnitellaan siten, 

ettei tarvitse ajaa turhia väli-

matkoja. Asiakaskunta on suh-

teellisen pysyvä ja levitys-

määrä kasvanut vähitellen 

vuosittain.

Lumiurakointia omalla nimel-

lä tehdään vähäisessä määrin, 

lähinnä lähiseudun yksittäisille tie-

hoitokunnille ja metsäteille. Tiet si-

jaitsevat saman lenkin varrella eli siirto-

ajoa ei kerry. Lumiurakoinnissa tehdään yhteistyötä 

toisen lähiseudun urakoijan kanssa.

Yhteistyön etuina Huoviset pitävät 

näkyvyyttä, taloudellista etua, 

yhteyksiä ja suhteita kone-

valmistajiin, pelto töiden 

aikataulutuksen por-

rastumista sekä 

Kuva: Heikki Huovinen

Lietteen multausta tehokkaalla kalustolla

Heikki ja Minna Huovinen, 
Leppävirta,  
Mattilan kone aseman 
aliurakoitsija
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Yhteistyöllä säästöjä kalustokorjauksiin ja korjaamotoimintaan.
Osakkaat Mika Karvonen, Eero Kosunen ja Vesa Tirkkonen.
Haastateltavana Vesa Tirkkonen.

Alakylän halliyhtymä, 
Leppävirta 

Alakylän halliyhtymä perustettiin vuonna 2006, kun 

Mika  Karvonen, Eero Kosunen ja Vesa Tirkkonen hank-

kivat yhteisesti alakyläläiseltä koneyrittäjältä vapautu-

neen hallin. Hallin vanha osa on noin kymmenen vuotta 

vanha ja uudempi osa oli ostettaessa täysin uusi, loppu-

tarkastusta vailla. Hallin irtaimisto ostettiin erikseen. 

Päätös hallin ostamisesta jouduttiin tekemään lyhyel-

lä aikataululla eikä sen sijainti ei ole osakkaiden kannal-

ta paras mahdollinen, vaan jokaisella on hallille 

matkaa 2–3 km. Syrjäinen sijainti kuiten-

kin estää asiattomien vierailun ja mi-

nimoi työkalujen hävikin, sanovat 

osakkaat. Osakkaista Mika Karvo-

nen ja Vesa Tirkkonen harjoittavat 

koneurakointia maatalouden lii-

tännäisenä ja Eero Kosunen pien-

kone- ja auto korjausta. 

Tirkkosten maatilalla tehtiin sukupolven-

vaihdos vuonna 1990. Tuolloin tilalla oli 12 leh-

mää. Kymmenisen vuotta sitten remontoidussa parsi-

navetassa on 28 lehmää ja eläimiä nuorkarja mukaan 

lukien yhteensä 45. Eläinmäärää on vähennetty kone-

urakoinnin lisääntyessä. Vesa Tirkkosen puoliso vastaa 

pääasiallisesti navettatöistä. Peltoa on yhteensä käytet-

tävissä 45 hehtaaria, joista valtaosalla viljellään nurmea. 

Koneyrittämisen ja perinteisen maatalouden liikevaihto 

on nyt suunnilleen yhtä suuri ja Tirkkoset pohtivatkin tu-

levaisuuden vaihtoehtoja. Maitotilan ja koneurakointiyri-

tyksen töiden yhteensovittaminen on haasteellista joh-

tuen samaan aikaan ajoittuvista työpiikeistä, jolloin tilan 

työt jäävät emännän vastuulle. Urakoinnissa on 3 – 4 

vuosittaista työpiikkiä. Maatilan jatkajasta ei lisäksi vielä 

ole varmuutta.

Vesa Tirkkosella ja Mika Karvosella on kirjalliset sopi-

mukset kiinteistöjen talvikunnossapidosta var-

kautelaisten kiinteistöyritysten kanssa. 

Töihin kuuluvat kiinteistöjen lumi-

urakointi, hiekoitus ja kevätsiivous.  

Sopimukset ovat viisivuotisia ja 

Tirkkonen jatkaa ainakin seuraa-

van sopimuskauden. Tirkkosella 

on tällä hetkellä omistuksessaan 

viisi traktoria, pyöräkuormaaja ja 

kaivinkone, mutta konekantaa ollaan 

vähentämässä ja tuottamattomia rönsyjä  

urakoinnista karsimassa. Työvoimaa on ke-

säaikana kaksi, talvella jopa viisi Vesan lisäksi. Maan-

rakennus ja kiinteistöurakointi ovat kovasti kilpailtuja 

aloja, joilla Vesa  Tirkkosen mukaan joutuu etsimään so-

pimuksia ja euroja: ”Tämänhetkinen kustannuskriisi vaa-

tii avara katseisuutta ja töiden jakamista”.

Alakylän halliyhtymän kaikki kolme osakasta ovat tasa-

arvoisia keskenään ja osakkaat sitoutuivat omalla rahal-

”Avara-
katseisuutta 

ja töiden 
jakamista.”

Huovisilla on omistuksessa  
seuraavat koneet:

•	 lietevaunu	17	m3 + kiekkomultain,  
 työleveys 8 m
•	 suorakylvökone,	työleveys	6,3	m
•	 kolme	traktoria,	joista	kahta		 	
 käytetään urakointiin, 200, 150 ja  
	 100	hv,	vm.	-06,	-05,	-87
•	 3-m	hinattava	niittomurskain
•	 alueaura,	lumilinko,	takalana
Tilan kasvinsuojelu on ulkoistettu.

vapautta sopia omat urakat. Huovisten yritys on esil-

lä Mattilan koneaseman ilmoituksissa, mainonnassa ja 

näyttelyosastoilla. 

Huoviset ovat myös kohdanneet haasteita. Valmiiden 

mallien puuttuessa yhteistyön toimintamallit on pitä-

nyt luoda itse. Koska vuodet eivät ole veljiä keskenään, 

pelto töiden ajoittuminen vaihtelee eli urakoiden suun-

nittelu on haasteellista. Yhteistyö ei toimi kaikkien kans-

sa; kokemus on osoittanut, että jos asiat eivät onnis-

tu suullisesti, eivät ne onnistu paperillakaan. Asiakas-

toiveiden, esim. urakoinnin ajankohdan huomiointi on 

joskus hankalaa; lietteen levitys painottuu yhä enem-

män kevääseen ja silloin muodostuu ruuhkaa. Huovi-

set ovat pohtineet, kuka vastaa urakoijan mahdollisista 

sanktioseuraamuksista. 

Nyt yhteistyössä on meneillään käännekohta: vuokra-

peltojen vuokrasopimus on työn alla ja kaluston uusimi-

nen ajankohtaista. Minnan työpanos vähenee ja samaan 

Kuva: Heikki HuovinenNurmen suorakylvöä keväällä 2011.

aikaan pohditaan, mitä viljellään omilla pelloilla ja miten 

jatketaan koneurakointia. Yhteistyö Mattilan Koneasema 

Oy:n kanssa jatkuu.
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lisella panoksellaan hallin ostoon. Käyttökustannuksia 

kertyy noin 6000 euroa vuodessa (sähkö, vesi ym.). Hal-

lissa käytettävä lämmin vesi ja lattialämmitys lämpiävät 

sähköllä. 

Halli on osakkaille koneiden ja laitteiden korjauspiste,  

joka on tasapuolisesti kaikkien osakkaiden käytössä. 

Osakkaat sopivat hallin käytöstä puhelimitse päällekkäi-

syyksien välttämiseksi. Kaikkien osakkaiden työt ovat 

yhtä tärkeitä ja käytännössä korjattavia koneita sijoitel-

laan eri puolille hallia, jotta kaikille riittää tilaa, ja valmii-

ta töitä siirrellään yhteisymmärryksessä. Vesa Tirkkosen 

mukaan hallin käytössä tulee välillä myös pientä otatte-

lua esim. varaosien viivästymisestä aiheutuvien viivei-

den takia; yhteistyössä kaikkien pitääkin osata olla jous-

tavia. Hiljaisempina aikoina rakennetaan mm. urakka-

työssä tarvittavia apuvälineitä. 

Hallitilaa vuokrataan myös ulkopuolisille. Vuokrakäyt-

täjinä on yhden vakioasiakkaan lisäksi muutamia sa-

tunnaisia asiakkaita vuodessa. Halliyhtymän käyttö-

kustannukset jaetaan osakkaille ja ulkopuolisille käyt-

täjille vuokrana. Riittävä liikevaihto passataan vuoden  

lopussa osakkaiden oman vuokran osuudella. Eero 

 Kosunen on halliyhtymän vastuuhenkilö, jonka kanssa 

ulkopuoliset vuokraajat sopivat vuokrauksesta päällek-

käisyyksien välttämiseksi. Halliyhtymän kirjanpidon te-

kee tilitoimisto. Tulevaisuudessa hallilla on entistä tär-

keämpi rooli, koska yrittäjät keskittyvät entistä enem-

män koneyrittämiseen.

Yhtymän perustamisvaiheessa pitää istua muutama-

na iltana sopimassa kirjalliset säännöt, Vesa Tirkkonen 

vinkkaa. Sopimukseen kannattaa kirjata yhteiset toi-

mintatavat. Alakylän halliyhtymä on sopinut esimer-

kiksi, että työkalut eivät siirry hallin ovien ulkopuolel-

le. Yhteistyön ehdottomana etuna Vesa Tirkkonen pitää 

kustannussäästöä. Kumppanien pitää olla samanhenki-

siä ja joustavia ja pelisäännöt laatia kirjallisina. Osviit-

tana muille hän vinkkaa, että yhteistä hallia ei kannata 

rakentaa tyhjänpantiksi, vaan siinä pitää olla toimintaa: 

joko omia korjattavia koneita tai vuokratoimintaa, oheis-

toimintaa tai esim. pienimuotoinen hitsauspaja, joka ei 

kuitenkaan saa olla liian dominoiva. 

Verottajalle halliyhtymä oli aluksi outo. Yhtymä ei ole 

yritysmuotona ainoa vaihtoehto, vaan jokainen voi miet-

tiä oman yhteistyömuotonsa. Jos hallin tekee yrit-

täjänä, asiakassuhteiden pitää olla varmalla 

pohjalla. 

Kuva: Heikki Paunonen

Koneita joudutaan joskus korjaamaan molemmilla puolilla.

Hiehokasvatusta maitotilalle.

Myllyniemen tila,  
Pentti ja Pirkko Vartiainen, 
Kiuruvesi

Myllyniemen tila on maitotila, jota Pentti ja Pirkko 

 Vartiainen ovat isännöineet vuodesta 1975. Aluksi tilalla  

oli kahdeksan lehmää ja kahdeksan hehtaaria peltoa. 

Navettaa Vartiaiset laajensivat kahteen otteeseen. Vuo-

desta 1995 tilalla oli 23 lehmää ja nuorkarja. Myöhem-

min myös säilörehusiiloon rakennettiin nuorkarja-tiloja 

ja kasvatettiin omat sonnivasikat teuraiksi. Ti-

lalla on omaa peltoa noin 30 hehtaaria 

ja vuokrapeltoa noin 16 hehtaaria. 

Pellot sijaitsevat lähellä tila-

keskusta ja valtaosalla niistä 

viljellään nurmea. Tilan ko-

konaisala on noin 100 heh-

taaria. Tilalla on pyöröpaa-

lausketju rehunkorjuuseen 

yhteisenä toisen maito-

tilan kanssa. Lisäksi tilal-

la on oma viljanviljelykalusto 

kylmä ilmakuivureineen.

Kun päätoimisen lypsäjän eli Pirkon kä-

det alkoivat reistata, Vartiaiset alkoivat poh-

tia vaihtoehtoja tilan toiminnan jatkamiseen. Samoihin 

aikoihin Pentti alkoi vähentää lukuisia luottamustehtä-

viään ja arveli hoitavansa yksin lehmät, mihin Pirkko ei 

suostunut. Pajulan tilan Esko ja Johanna Nuutinen olivat 

tahollaan suunnitelleet hiehokasvatuksen ulkoistamis-

ta 70 lehmän robottilypsytilallaan. Yhteinen lomittaja 

toimi Vartiaisten ja Nuutisten suunnitelmien yhdistäjä-

nä, ja talven 2009 aikana Vartiaisten navettaan tuli-

vat Nuutisilta ensimmäiset hiehot. Hiehokasvatusmallia 

Vartiaiset kävivät katsomassa Virpi Rahikkalan navetas-

sa Pyhännällä ja keskustelivat myös Rahikkalan yhteis-

työtilan kanssa. Maaliskuussa 2009 Vartiaiset luopui-

vat lypsylehmistään, joista valtaosa jatkoi elä-

määnsä Nuutisten navetassa. Kesällä 

2009 Mylly niemen tilan laitumilla 

laidunsi tilan omia ja kasvatus-

hiehoja. Pajulan tilalle han-

kittiin toinen lypsyrobotti  

vuonna 2009 ja samalla 

alettiin lisätä lehmämäärää 

hiehopaikkojen vapautues-

sa lypsävien käyttöön. Var-

tiaisten ja Nuutisten hiehot 

menevät lehmiksi Nuutisille. 

Tilojen välimatkaa on 19 kilo-

metriä, mutta välimatkalla ei Pentti 

Vartiaisen mukaan ole merkitystä, kos-

ka eläinten siirrot tehdään joka tapauksessa 

eläintenkuljetusautolla. Siirroissa käytetään samaa tut-

tua eläintenkuljetusyrittäjää.

Vartiaisten navetassa kasvaa tällä hetkellä reilut 60 hie-

hoa. Lisälämmönlähteen puuttuessa navetan on olta-

va talvella täysi lämmön riittävyyden takia. Nuutisten 

”Jäähdyttely-
vaiheeseen sopiva 
tuotantomuoto – 
pittää olla jottai 

tekemistä.”
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lisäksi kolmelta muulta tilalta on tullut muutamia hie-

hoja, jotka palaavat lehmiksi kotitiloilleen kasvatuksen 

jälkeen. Hiehot tulevat Vartiaisille 3 – 6 kuukauden ikäi-

sinä eli juottokauden jälkeen. Lypsynavetan muutos-

työ hiehokasvattamoksi sujui kivuttomasti, koska parret 

olivat ns. lyhytparsia; vain muutamia parsia lyhennettiin 

lankkujen avulla. Hiehokasvattamon parsimatot eivät 

aiheuta ongelmia hiehojen sopeutumisessa pihaton be-

tonilattialle. Pentti Vartiainen viljelee itse hiehojen rehut. 

Säilörehua kertyy ylimäärin ja osa siitä myydään; jatkos-

sa vilja-alaa ilmeisesti lisätään. Silppuavalla paalaimel-

la korjattu säilörehu jaetaan hiehoille pienkuormaimel-

la. Säilörehuanalyysiin perustuvan ruokintasuunnitelman 

tekee ProAgrian tuotantoneuvoja pari kertaa vuodes-

sa. Väkirehun sekoittaa rahtimylläri ja se jaetaan kä-

sin. Lisäksi hiehoille annetaan kivennäisiä ja vitamiine-

ja. Jalostus- ja siemennyssuunnitelman laativat Nuutiset. 

Pentti Vartiainen korostaa hiehojen kasvun ja kuntoluo-

kan seurannan tärkeyttä, jotta hiehot saadaan kantavik-

si tavoitteena noin kahden vuoden poikimaikä. Tiineys-

tarkastukset tekee joko seminologi parin kuukauden 

tiineyden kuluttua tai eläinlääkäri ultraäänilaitteella kuu-

kauden tiineyden kuluttua. Kesällä 2011 kaikki kuutisen-

kymmentä hiehoa laidunsi. Laitumella oli mukana myös 

ns. paikkaajasonni. Alkukesällä laitumek-

si vara tulta peltoalalta  korjataan säilö rehua, 

myöhemmin laitumia hoidetaan puhdistusniitoin. 

Hieho kasvatukseen siirryttäessä  peltojen viljelytehok-

kuutta kevennettiin ja luonnonhoito-peltoja on maksimi-

määrä viljelyalasta.

Myllyniemen ja Pajulan tilojen hiehokasvatussopimus 

on ollut voimassa vuodesta 2009. Sopimuksen mukaan 

Vartiaiset ostavat hiehot itselleen, jotta tila säilyy koti-

eläintilana, ja myyvät ne kasvatuksen lopussa takaisin 

Nuutisille. Eläinten osto- ja myyntihinta ovat samat. Li-

säksi Nuutiset maksavat Vartiaisille päivähoitohinnan. 

Nuutiset kustantavat hiehojen siemennykset sekä eläin-

lääkinnän. Vartiaiset analysoivat säilörehut ja teettävät 

ruokintasuunnitelmat. 

Pentti Vartiaisen mukaan hiehokasvatuksen työmäärä ei 

ole kohtuuton yksinkään hoitaessa, ja tuotanto-suunta 

on erityisen sopiva jäähdyttelyvaiheeseen. Hänen mie-

lestään kaikki toimintatavat ja vastuut kannattaa käydä  

läpi, sopia ja kirjata sopimukseen, ettei tule yllätyksiä  

jälkikäteen. Mahdolliset satunnaiset toimeksiantajat  

sopeutuvat olemassa oleviin sääntöihin ja toiminta-

tapoihin. Hiehojen siirto maitotilalle tulisi tehdä sopival-

la aikataululla ennen poikimista: kuukausi on liian vähän, 

2 – 1,5 kuukautta ennen poikimista sopiva. Hiehokasva-

tusyhteistyö Myllyniemen ja Pajulan tilojen välillä on toi-

minut hyvin. Sopimusta tarkastellaan seuraavan kerran 

tiloilla tapahtuvien omistajamuutosten yhteydessä.

Kuva: Heikki Paunonen

Pentti Vartiainen kasvattaa hiehoja Pajulan tila
lle lypsykäytöstä
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Viljelysopimus

Viljelijä (nimi) saa viljeltäväksi lohkot (lohkojen numerot ja nimet) 

sopimuksella, jossa tuet jäävät peltojen omistajalle ja sato viljelijälle. 

Pellon ylläpidosta vastaa viljelijä, paitsi ensimmäisen vuoden 

aloituskustannuksesta pellon omistaja. Samalla jatketaan peltolohkojen 

(lohkojen numerot ja nimet) käyttöoikeutta vanhaan tyyliin.  

Pihan lietesäiliön käyttöoikeus viljelijälle.

Tämä sopimus on voimassa näillä ehdoilla seuraavat kymmenen vuotta  

eli (päivämäärä) asti.

Allekirjoitukset:

------------------------------------  ------------------------------------

pellon omistaja     viljelijä

Linkit
www.proagria.fi  yritysneuvojat  

www.yrityssuomi.fi  yrityksen perustaminen

www.tts.fi  etsi: urakointisopimukset 
 urakointihinnat ja konetyön kustannukset




