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MATKARAPORTTI 
 
HYMY – hyvinvoiva maaseutuyrittäjä -hankkeen opintomatka Viroon 31.8. – 3.9.2012 
 
 
Johdanto 
 
HYMY -hanke järjesti eteläsavolaisille sukupolvenvaihdosta suunnitteleville nuorille ja naudanlihan 
tuottajille neljän päivän mittaisen opintomatkan Viroon. Opintomatkalla tutustuttiin virolaisiin ja 
suomalaisiin maitotiloihin ja naudanlihantuotantotiloihin. Tilakäyntien teemat liittyivät maatilojen 
johtamiseen, tuotannon strategioihin, investointien toiminnallisuuteen ja rakenteisiin, henkilöstön 
hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja sukupolvenvaihdokseen.  
 
Matkalle valmisteltiin jokaiselle osallistujille oma ”Reissuvihko”, jossa oli opintomatkan päivien teemojen 
mukaan vinkkikysymyksiä tilakohteista, tilaa omille muistiinpanoille ja matkajohtajien pitämien alustuksien 
aiheiden tiivistelmät. Linja-automatkojen aikana työstimme reissuvihkoja ryhmissä ja ryhmätyöt purettiin 
koko matkaseurueen kanssa yhdessä.  
 
    
    

 
 

Matkalle osallistui 24 henkilöä, joista kolme toimi matkan johtajina. 
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31.8.2012 Timo Nakon ja Kirsi Poikolaisen lypsykarjatila, Valkeala 
Teemana monialainen yrittäjyys ja maidontuotannon laajentaminen 
 m 
 
 
 
 
 

 
Opintomatkan ensimmäisenä tilakohteena oli Nakon 55 lehmän luomutila. Tila on tuottanut luomumaitoa 
vuodesta 2000 alkaen. Lypsy tapahtuu De Lavalin robotilla. Tilan kotieläintalouden työmäärä on n. 2 000 
h/v ja navettatöistä vastaa pääasiassa emäntä. Hänen lisäkseen navettatyössä on yksi ulkopuolinen 
työntekijä. Lehmät siemennetään itse. Navetassa on aperuokinta ja robotilla houkutusrehuna viljaseos ja 
rypsi. Vasikoilla on hapanjuotto. Maidontuotantoa on suunnitelmissa laajentaa muutaman vuoden sisällä 
puolella nykyisestä tuotannosta.  
 
Tilalla on peltoa viljelyksessä 152 ha, joista nurmia yli 70 %. Tilalla viljellään myös kauraa ja härkäpapua 
sekä niiden seosta, syysrypsiä, kevätrypsiä ja vehnää. Peltoviljelystä vastaa pääasiassa isäntä. Peltotöissä ei 
käytetä vierasta työvoimaa, mutta tilojen välistä yhteistyötä tehdään. Pellot ovat olleet luomuviljelyssä 
vuodesta 1996 alkaen.  
 
Tilalla on viisi vuokramökkiä, joita markkinoidaan omien Oravasalmen Huvilat www.oravasalmi.com  -
sivuston kautta. Mökkien vuokraustoiminnasta vastaavat pääasiassa tilan vanhempi emäntä ja emäntä. 
Heidän lisäkseen mökkivuokraustoiminnassa työskentelee tilan ulkopuolinen ”mökkiemäntä” osa-
aikaisesti.  
 
Tilan isäntä on perustajajäsenenä mukana Kaapelikaivu Oy:ssä www.suomenkaapelikaivu.fi, jossa hän tilan 
töiden ohella myös itse työskentelee. Kaapelikaivu Oy työllistää yhteensä noin 14 htv.  
 
 
 

 
 
 

  

http://www.oravasalmi.com/
http://www.suomenkaapelikaivu.fi/
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31.8.2012 Simo Mänttärin emolehmätila, Sippola 
Teemana sukupolvenvaihdos maatilalla ja naudanlihan tuotanto 
 
Ensimmäisen päivän toinen kotimainen tilakohde oli Mänttärin emolehmätila 
Sippolassa. Tilalla on tehty sukupolvenvaihdos vuonna 2006. Ennen 
sukupolvenvaihdosta tilalla oli lypsykarjaa. Isäntä työskentelee tilalla 
pääasiassa yksin ja maatalouden työmäärä on noin 2 200 h/vuosi.  
 
Mänttärin tilalla on 45 emolehmää (hf+rist). Kylmä pihatto on rakennettu 
vuonna 2008. Navetassa on osin kestokuivikepohja (vinopohja) ja kuivikkeena 
käytetään turvetta ja olkea.  
 
 
Lehmävasikoiden keskimääräinen välityspaino on 250 kg ja sonnivasikoiden 270 kg. Välitysikä on n. 7 kk. 
Sonnit laitetaan laumoihin juhannuksen aikoihin. Poikimiset tapahtuvat maalis-huhtikuussa, joten 
talvikaudella sisäruokinnassa on vain emoja. Emoille tehdään tiineystarkastukset. Tyhjät emot ovat 
poistolistalla ensimmäisenä. Poikimisia ei valvota erityisesti. Laumasta noin viisi emoa vuodessa tarvitsee 
apua poikimiseen. Poistolistan toisena ovat vuorossa poikimisongelmaiset. Nautojen käsittelyn 
helpottamiseksi tilalla on lukkoaidat.  
 
 
Tilalla on peltoa viljelyksessä n. 45 ha, joista viljakasveilla n. 8 ha ja nurmikasveilla n. 37 ha. Pellot ovat 
suurimmaksi osaksi savipitoisia. Tilan erikoisuutena on peltopuolella maisiin viljely eläinten rehuksi. Viljely 
aloitettiin viisi vuotta sitten. Maissia kylvetään n. 23 kg/ha (n.75 000 kpl/ha) tavallisella kylvökoneella, 

jonka leveys 2,5 m. Kylväessä pidetään neljää vannasta 
auki. Kasvustoa aidataan osa kerrallaan naudoille, kun 
maississa on kaksi tähkää. Laidunnus kestää yhteensä n. 
kolme viikkoa.  
 
 
 
 
Yhden miehen yrityksessä riskejä hallitaan perheen oman 
työvoiman avulla (vanhemmat) ja urakointipalvelujen 
käyttämisellä. Peltotöistä on ulkoistettu puinti ja lannan 
levitys.  
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1.9.2012 Marmorland 
Teemana erikoistuminen vai monialaisuus maatilayrityksessä?  
 
 
Toisen opintomatkan päivän aloitimme 
vierailulla virolaisella Marmorland -
emolehmätilalla, jonka isäntä osoittautui 
monipuoliseksi maatalousyrittäjäksi.  

Marmorland on luomutila, jossa on tällä 
hetkellä 90 emolehmää. Rotuna on Aberdeen 
Angus. Tila on yksi Viron parhaista 
jalostuskarjoista. Tila on tunnettu hyvistä 
sonneistaan ja yrittäjä tuo myös spermaa 
Skotlannista.  

Tilan naudanlihan tuotanto on aloitettu vuonna 2006 tuomalla Skotlannista 36 emoa ja 2 sonnia ja vuonna 
2007 ostettiin Skotlannista 35 emoa lisää. Emojen määrä on tarkoitus lisätä nykyisestä laajuudesta 120 
emoon.  
 
Eläimet myydään pääasiassa eloon. Sonnien vieroituspaino on 370 kg ja lehmillä 352 kg. Vieroitusikä on 7-8 
kk. Emot poikivat helmikuusta alkaen ja sonnit pääsevät laumoihin toukokuussa. Vasikoiden syntymäpainot 
ovat 30-40 kg. Vasikkakuolleisuus on 10-12%. Vasikoiden kuolemiin johtavat isännän mukaan eniten liian 
suuret syntymäpainot ja rotavirus. Marmorland –tilalla painotetaan jalostuksessa terveyttä, luonnetta ja 
rakennetta. 
 

Tilalla on peltoa n. 640 ha ja aidattua laidunta n. 86 ha.Tilan 
pelloilla viljellään ohraa, hernettä, vehnää, kauraa ja 
nurmikasveja. Emot pääsevät ympäri vuoden vapaasti ulos 
kylmäpihatosta, jossa on kestokuivekepohja. Navetta 
tyhjennetään 1-2 krt/vuosi.   

Siitossonnin myyntihinta alkaa 3 000 eurosta. Vieroitetun 
siitoseläimen myyntihinta on n. 1 600 euroa. Lihan hinta on n. 
2,70 €/kg (elopaino kg). Virossa teurastamot maksavat lihasta 
pelkästään painon mukaan.   

 

Isännän mukaan naudanlihantuotanto on Virossa kasvussa. 
Lihaeläimet viedään kuitenkin vielä teurastettavaksi ja myyntiin 
pääosin Turkkiin 250 – 300 kg:n painoisina.  Siitossonnit 

myydään pääasiassa Valkovenäjälle, Viroon, Latviaan ja Liettuaan.  
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Isäntä on osakkaana sianlihan tuotantoon erikoistuneessa maatilassa, jolla on oma liha-alan kaupat. 1/3 
sianlihasta menee omiin kauppoihin. Liha kulkee tilalta kauppoihin omien lihanleikkaajien ja teurastamon 
kautta. Sianlihasta 2/3 menee muille tukkuostajille. Sikatilalla on 500 emakkoa ja 1 000 lihasikaa. Tämän 
lisäksi rakenteilla on 600 emakon porsitussikala. Sikaloissa, teurastamoissa ja kaupoissa on yhteensä 23 
työntekijää.  
 
Yksi tilakokonaisuuksista on omaksi yritykseksi eriytetty 1 200 hehtaarin viljatila, jossa on osakkaana 
kolmen tilan isännät. Yksi tilakokonaisuus on maidontuotantotila, jossa on 500 lypsylehmää.  
 
Isäntä kertoo Viron peltohehtaarin maksavan tällä hetkellä 2 000 – 2 500 €. Pellon vuokra on puolestaan 40 
- 50 € ha. Peltoa ei nykyään juuri tule myyntiin, vaan pelto peritään tai sitten niitä tulee harvoin myyntiin 
kuolinpesien kautta.  
 
 
1.9.2012 Kure Mõis OÜ, Kureküla, Rannu 
Teemana maidontuotannon laajentaminen 
 
 
Toisena matkapäivänä pääsimme 
vierailemaan paljon jo etukäteen 
odotettuun Kure Mõis -tilaan.  Kure 
Mõis on entinen Leninin sovhoosi. 
Nykymuotoinen tilan pito on 
aloitettu vuonna 1998 
vuokrapeltojen avulla. Isäntänä 
tilalla toimii yksi tilan suomalaisista 
osakkaista Antti Mennala. Tilalla on 
27 työntekijää. Suurin osa 
työntekijöistä on virolaisia. Tilalla 
on muun muassa oma eläinlääkäri, 
keinosiementäjä, sähkömies ja 
tilanhoitajana suomalaissyntyinen 
Arto Auer.  
 
 
 
Tilalla on peltoa viljelyksessä n. 1 300 hehtaaria, josta n. 700 hehtaaria on omaa. Tilalla viljellään maissia, 
nurmea (timotei, puna-apila ja sinimailas-seos), rapsia, ohraa, kauraa, kevätvehnää, syysvehnää ja 
ruisvehnää. Ruisvehnästä odotetaan ykköskasvia hyvien satotasojen ja ruokinnallisten arvojen vuoksi. Tilan 
konekanta on ulkopuolisin silmin arvioituna kevyempi verrattuna suomalaisittain totuttuun.  
 
Vuoden 2012 satokausi näyttää erittäin hyvältä ja esim. vehnästä odotetaan yli 10 000 kg/ha. 
Lannoituksessa käytetään myös lehtilannoitusta. Säilörehu tehdään niittomurskaimella ja noukinvaunulla. 
Säilörehua tehdään pelloilla, jotka sijaitsevat alle 2 km:n päässä tilakeskuksesta. Kaikki pellot sijaitsevat 
lähellä tilakeskusta, noin kolmen kilometrin säteellä.   
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Tilan liikevaihto on n. 2 milj. €/v. Tilan säilörehun 
tuotantokustannus on 2,5 – 3 snt/ka kg. Maidon 
tuotantokustannus on 20 snt/litra. Tilan tuet ovat n. 15 % 
liikevaihdosta ja maidon myyntihinta on 29 snt/l. Tila on 
sitoutunut ympäristötukeen. Maito myydään sille 
meijerille, joka maksaa siitä parhaiten. Myyntineuvottelut 
tehdään itse ja sopimuksia uusitaan melko tiuhaan. Lainan 
saanti Virossa on tilanhoitajan mukaan tällä hetkellä 
Virossa helppoa ja korko on n. 4 % (sis. marginaalin). 
Investointituen ehtona on kuuluminen tuotosseurantaan.  
 
Kure Mõis tilalla on 600 lypsylehmää. Maitokiintiö on 3,5 
milj. l ja tuotos n. 5,5 milj. l/v. Lehmien keskituotos on n. 
9 000 kg/v. Lypsy tapahtuu lypsyasemalla. Vanhassa 
navetassa on 300 parsipaikkaa ja sen viereen on 
rakennettu 2x12 lypsyasema (De Laval) sekä reilun sadan 
lehmän metallirunkoinen parsipihatto. Lisäksi tilalle on 
valmistunut vuonna 2010 440 lehmän pihatto.  
 

 
Elämillä on aperuokinta ja valkuaiset ja kivennäiset ostetaan tilan ulkopuolelta. Seoksia tehdään kahdeksaa 
erilaista. Sonnivasikat menevät välitykseen enimmäkseen Saksaan.  
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2.9.2012 Männiku Piim OÜ, Roiu, Haaslava 
Teemana maidontuotannon laajentaminen 
 
Kolmannen matkapäivän aloitimme Männiku Piim –tilalla, 
jossa on n. 350 lypsylehmää ja nuorkarjaa n. 300 kpl. Lypsy 
tapahtuu viidellä De Lavalin robotilla. Virossa noin puolet 
roboteista on Lelyä ja puolet De Lavalia.  
 
Tila on kymmenen osakkaan yritys, jossa on yhteensä 15 
työntekijää.  
 
Tila on valittu Viron parhaaksi maitokarjatilaksi vuonna 2010. Palkinto on myönnetty vuodesta 2000 alkaen 
ja valintakriteereinä ovat esim. maidon laatu, karjan jalostusarvot, tilan toiminnan ekologisuus ja 
yritystoiminnan innovatiivisuus. Karjan keskituotos n. 10 500 kg/v (2011), Virossa keskituotos n. 7 500 kg/v 
(2010). Keskituotos on ollut vuonna 1993 2 800 kg. Hyvän tuloksen aikaansaamiseksi tilalla on satsattu 
erityisesti karjan jalostukseen ja ruokintaan. Rotuina ovat holstein-friis. (k.tuotos 10 172 kg v. 2010, 
valtarotu, 320 kpl) ja Eestin punainen (k.tuotos 8 700 kg v. 2010, 30 kpl). Navetan prosesseissa tähdätään 
erityisesti sopivaan lehmien poikimaväliin.  
 
Yrityskoon koetaan nyt olevan sopiva eikä laajentamisaikeita ole. Tuotannonprosessit vaikuttivat 
ulkopuolisin kuultuna olevan hyvinkin hiottuja ja hyvin johdettuja. Lähitulevaisuuden tavoitteena on 
kohentaa keskituotosta. Omistajayrittäjillä on noin kahden viikon loma vuodessa. Navettatyöntekijöillä on 
varajärjestelmä.  
 

 
 
Männikuu Piim tilan tuotannon tuloksia:  
 
* siem./poikiminen 1,2 hiehoilla ja 1,5 lehmillä 
* hiehot poikivat n. 25 kk iässä 
* poikimaväli 396 pv 
* umpikausi 2 kk 
* maidon valk. 3,5, rasva 3,5 ja solut 28 - 29 
 
 
 
 

 
 
 
Kaikille hiehoille käytetään seksattua siementä. Hiehoista n. 80 % tiinehtyy ja maksimissaan siemennetään 
6 kertaa. Välityseläimet myydään elävänä Turkkiin. Välitysvasikat menevät Saksaan ja Hollantiin.  
 
Tilalla on peltoa yhteensä 1 300 ha. Pellot ovat noin kuuden kilometrin säteellä tilakeskuksesta. Tuhannella 
hehtaarilla viljellään viljaa ja rapsia. Viljoista 50 % on syysviljoja. Viljasta noin ¼ käytetään omalle karjalle ja 
loput myydään tilan ulkopuolelle päivittäin tehtävän futuurikaupan avulla. Kaupat tehdään itse. Villisiat 
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tuottavat erityisiä ongelmia viljelylle, joten niiden vuoksi maissia ei viljellä itse. Säilörehu on tehty jo vuosia 
biologisilla aineilla, mutta parhaillaan menossa olevalla kasvukaudella kokeillaan hapolla tekemistä. 
Lannoituksessa käytetään myös lehtilannoitteita.  
 
Ruokintasuunnitelmat tehdään itse. Appeessa on pääosin rypsirouhetta, maissia ja säilörehua. Ape jaetaan 
kaksi kertaa päivässä ja seoksia on kolme. Säilörehun laatuun kiinnitetään erityistä huomiota ja se 
syötetään laadun mukaan eri eläinryhmille. Robotilla lehmät saavat väkirehua maksimissaan 7,5 kg 
riippuen maitotuotoksesta. Kovatuottoisten lehmien väkirehuprosentti on n. 60. Rehukomponentteja 
ostetaan tilan ulkopuolelta ja tällä hetkellä edullisimman sitä saadaan Latviasta. Nyt parhaillaan syötössä 
olevassa appeessa on maissia, vehnää ja omaa rapsirouhetta. Rehun hankintahinta määrittää syötettävää 
rehua; Latviasta on tilattu jaetta, joka on sisältänyt mm. maissia, ruista ja vehnää.  
 
Lehmät poikivat poikimakarsinoissa. Kuivikkeena käytetään purua ja olkea.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kolmannen opintomatkapäivän välipalaksi nautimme mukavan 
lotjaristeilyn Emajoella, Emajõe Lodjaselts –yrityksen hyvissä 
käsissä. Iltapuolella tutustuimme Tarton kaupunkiin oppaan 
avulla.  
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2.9.2012 Margus Keldon Tsura talu -tila Neerutin kylässä 
Teemana erikoistuminen vai monialaisuus maatilayrityksessä?  
 
 

Viron viimeisenä tilakohteena oli Tsura talu –tila, jonka isäntä 
Margus Keldo esitteli meille tiluksiansa varsin erikoisen 
kyytipelin avustuksella. Tila on monialainen yritys, joka 
sijaitsee kumpuilevien maisemien keskellä Neerutin kylässä. 
Tila on perustettu vuonna 2005. Tila on luomutila, joka 
laajentaa toimintaa. 
 
Tilalla on nyt 90 emolehmä, 500 lammasta ja 20 hevosta. 
Tilalla on peltoa 450 hehtaaria ja 450 hehtaaria metsää. Koko 
peltoala on nurmituotannossa. Alueesta osa sijaitsee 
Hiidenmaalla, jossa osa lampaista hoitaa luonnonhakana 
olevaa aidattua aluetta.  

 
Tilalla työskentelevät isäntä, emäntä ja yksi kokoaikainen työntekijä. Lisäksi peltotöissä ja sesonkiaikoina 
on muitakin työntekijöitä osa-aikaisena. Vuonna 2007 tilalle rakennettiin sosiaalitilat ja konehalli, jossa 
otetaan vastaan vierailijaryhmiä.  
 
 
Emolehmätuotanto on aloitettu ostamalla Tanskasta 15 Hereford -rotuista emoa ja sonni. Tilalta myydään 
pääasiassa jalostuseläimiä eloon (tiineet hiehot). Siitoseläimiä tuodaan edelleen tarvittaessa Tanskasta. 
Vasikoiden syntymäpainot ovat n. 45 kg. Vieroitus tapahtuu 8 kk:n iässä. Vieroituspainot ovat n. 370 – 380 
kg.  
 

 
Lammastuotanto koostuu siitoseläinten, lihan ja villan 
myynnistä. Ulos myydään noin 15 jalostuslammasta 
vuodessa. Lihaksi päätyvät lampaat menevät Turkkiin ja 
villa käsityöläisille Saarenmaalle. Tuotannon yhtenä 
haasteena on villan keritsemisen kalleus. Lammasrotuna 
on Eestin valkeapäinen -lammas.  
 
 

 
Hevoset ovat pääosin ratsastuskäytössä. Tilalta myydään nuoria hevosia ratsuiksi ja erikoisuutena on niiden 
opettaminen karjankäsittely -hevosiksi (lännenratsastus).  
 
Vierailun lopuksi isäntä kuljetti ryhmäämme emojen ja lampaiden laitumilla traktorilla ja (puhtaalla) 
lantakärryllä.  
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Opintomatkan palautteet 
Tiivistelmä opintomatkan palautteista 
 
 
 

 


