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OPINTOMATKA HOLLANTIIN JA SAKSAAN 
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Nuorille maatilan sukupolvenvaihdosta 

suunnitteleville tai äskettäin 

sukupolvenvaihdoksen tehneille nuorille 

järjestettiin opintomatka Hollantiin, jolle 

osallistui 23 nuorta ja kolme ProAgrian 

asiantuntijaa. Matkan tavoitteena oli 

tutustua erilaisiin, yritysmäisesti toimiviin 

maatilayrityksiin. Tavoitteena oli tutustua 

tilakäynnillä johtamiseen, tuotannon 

strategioihin, investointien 

toiminnallisuuteen ja rakenteisiin sekä 

henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. 

Matkan tavoitteena oli myös edistää 

eteläsavolaisten nuorten maatilayrittäjien 

verkostoitumista keskenään ja 

kansainvälisesti.  

Matkalla oli oppaana ja tulkkina Aaretti Sipilä, 

joka on työskennellyt Hollannissa 

maatalouden parissa.  

 

24.10. Torstai  

Menomatkalla Etelä-Savosta Helsingin 
lentokentälle esittäytymiskierroksen jälkeen 
kuulimme luennon ”Oppeja ja oivalluksia 
muista maitomaista – katsaus 
maidontuotantoon Suomessa, Saksassa ja 
Hollannissa”. Matkanjohtajista Vuokko 
Ahonen ja Matti Lyömiö ovat 
omistajanvaihdosten asiantuntijoita ja he 
pitivät bussimatkalla aiheeseen liittyvää 
kysymysklinikkaa, johon osallistujat saivat 
esittää kysymyksiä.  
 
Hollannissa matkalla ensimmäiselle 
tilavierailulle kuulimme Aaretti Sipilän 
kertomana perustietoa Hollannin 
maataloudesta.  
 
 
 

Schutte:n perheen maidontuotantotila, 

Dalfsen 

Tila on perheyritys, jossa työskentelevät 

emäntä, isäntä ja heidän poikansa. Tilalla on 

tällä hetkellä 150 lypsylehmää ja 40 -

paikkainen De Lavalin karuselliasema 

säädettävällä lattialla. Lypsy tapahtuu kahden 

henkilön voimin kaksi kertaa vuorokaudessa. 

ja työteho on nyt 130 lehmää/h. Suuri 

karuselli mahdollistaa suuremman työtehon 

tulevaisuudessa, kun lehmämäärää lisätään. 

15 asteiseksi esijäähdytetty maito menee 

siilotankkiin. Esilämmitettyä vettä käytetään 

aseman pesuun ja lehmien juomavedeksi.  

 

Kylmä pihatto on rakennettu vuonna 2011. 

Rakentaminen toteutui Dick –isännän 

mukaan nopeasti ja edullisesti, mutta 

paalutustyö oli kallista. Pihaton alle on 

laitettu 9-11 m:n paaluja n. 200 kpl ja 

paalutuskustannus oli miltei 300 000 €. 

Navetassa on valmius 250 lehmälle.  

 

 

20 000 l:n 

siilotankki säästää 

rakennus-

kustannuksia, se 

vie lattiapinta-alaa 

noin 8 m2  

 

 

 

Maidon hinta on 45 snt/litra, joka 

vierailuhetkellä sisälsi ns. talvilisän. 

Ostoväkirehun hinta oli 35 snt/kg. 

Sonnivasikat laitetaan pois 14 vrk:n ikäisenä.  

 

 

 



 

Rehustus tapahtuu kahdella väkirehukioskilla 

(asemalla houkutusrehu) ja appeella. 

Säilörehusta pyritään korjaamaan viisi satoa 

vuodessa. Pellolla kasvatetaan nurmikasveja 

50 hehtaarilla ja maissia 15 hehtaarilla.  

 

 

Parret puhdistetaan kaksi kertaa 

vuorokaudessa käsin. Kuivikkeena käytettävä 

puru levitetään puhaltamalla Bobmanilla. 

Ritilöiden puhdistus on automatisoitu.  

 

25.10. Perjantai  

Trioliet 

Ruokintajärjestelmiin erikoistunut Trioliet 
työllistä yhteensä 210 henkilöä, joista 25 
työskentelee tuotekehitysosastolla. Yritys on 
kolmen veljeksen perustama perheyritys. 
Noin 80 % tuotannosta menee vientiin yli 40 
maahan. Tuoterepertuaariin kuuluvat mm. 
apevaunut, leikkurit, kiinteät apesekoittimet, 
automaattiruokintajärjestelmät, 
lastausvaunut, lastausapuvälineet, jne.  
 
Vierailuajankohtana tehtaalla rakennettiin 
tiloja automaattisten ruokintajärjestelmien 
valmistukseen. Niiden kysynnän odotetaan 
kasvavan 2015 kiintiöiden vapautumisen 
jälkeen. Tällä hetkellä 80 % tuotannosta on 
apevaunuja. Suurimmat apevaunut menevät 
nyt Ranskan ja USA:an urakoitsijoiden 
käyttöön. Lähitulevaisuudessa yhtiössä 
odotetaan Kiinan markkinoilta runsasta 
volyymin lisäystä.  

 
 
Triolietilla valmistetaan 5 – 52m3 apevaunuja 
 
 
Maitotila, Ommen 
 
Tila on kahden omistajan yhtymä, joka on 
muodostettu kahdesta fyysisesti eri paikassa 
sijaitsevista osakkaiden tiloista. Tilalla 
työskentelevät kolme kokoaikaista ja yksi 
osa-aikainen. Navettatyöt hoidetaan kahden 
ihmisen voimin. Kaksi vuotta sitten 
rakennettiin toiselle tiloista yhteinen uusi 
pihatto maidontuotantoon. Navetassa on 36 -
paikkainen karuselliasema, kioskit ja 
automaattinen Triolietin ruokintajärjestelmä. 
Koneistuksen valintaperusteena ovat olleet 
yrittäjien mukaan halu laiduntaa lehmät 
(pitkä pelto, jonka periltä ne eivät tulisi 
lypsylle robotille), sosiaalinen 
kanssakäyminen (lypsytyö tehdään yhdessä) 
ja ajan säästö (ruokintajärjestelmä säästää 
navettatyöaikaa 17 h/viikko).  
 
Peltoa on viljelyksessä 80 hehtaaria, joista 35 
hehtaaria on tilakeskuksen yhteydessä. Osa 
pelloista on laidunnuskäytössä ja 20 hehtaa-
rilla viljellään silomaissia. Laitumet lannoi-
tetaan. Lannan levitysala on liian vähäinen ja 
sitä on vietävä pois tilalta n. 16 000 m3/vuosi. 
Pois vientikustannus on 4,5 €/m3.  
 
Tilalla on lehmiä 225 kpl ja keskituotos on n. 
9 000 kg/lehmä. Maidon pitoisuudet ovat: 
rasva 4,6 %, valkuainen 4,6 %. Maidon hinta 
oli vierailuhetkellä 44 snt/l.  



 

Poikimaväli on 400 pv, keskipoikimakerta 2,5 
– 3. Rehustuksen perusresepti on: 22 kg 
maissisäilörehua, 12 kg nurmisäilörehua, 1 kg 
sinimailaista, 2 kg soija/rapsiseosta. 
Kioskeista saatava väkirehuannos on 
maksimissaan 9 kg/lehmä. Lehmillä on vapaa 
laidunnus. Mikäli lehmät pääsevät laitumelle 
väh. 6 h/pv, saa tila meijeriltä laidunnuslisää 
1 snt/l.  

 
 
Veelersin perheen Vuohitila 

 
Veelersin vuohitila perheen emännän 
puolelta hyvin vanha sukutila, jonka 
päätuotantosuuntana nykyään 
vuohenmaidontuotanto. Tila kuuluu 
matkailurenkaaseen. Nykyinen isäntäpari on 
aloittanut tilan pidon vuonna 2000, jolloin 
tilalla oli 25 lehmää. Isäntäpari aloitti 200 
vuohella ja on siitä laajentanut nykyiseen 
1 200 vuohen tilaksi. Isäntä on työskennellyt 
ennen tilanpitoa sikatilojen siementäjänä. 
Tilalla työskentelee yrittäjien lisäksi muutama 
osa-aikainen työntekijä lypsytyössä.  

 
Tulevaisuudessa on aikomuksena ottaa 
perheen poika mukaan yritykseen ja 
mahdollisesti laajentaa tuotantoa 2 000 
vuoheen, mikä on suurin mahdollinen 
tuotantokoko Hollannissa. Maassa on n. 80 
vuohenmaidon tuottajaa he ovat perustaneet 
osuuskunnan maidon jalostukseen.  
Vuohen maidon hinta on nyt n. 60 snt/l, mitä 
yrittäjät pitävät hyvänä. Maan vuohien 
keskituotos on n. 900 – 1 000 l/v. ja Veelersin 
tilalla se on 1 200 l/v.  

Vuohet ruokitaan koneellisesti ja väkirehu 
tulee automaateista ruokintakaukaloihin. 
Tilalla ei ole traktoreita. Väkirehu ostetaan ja 
sitä menee 80 kg/100 l tuotettua maitoa. 
Tilalla on peltoa 7 hehtaaria, liikevaihto on n. 
700 000 €/vuosi.  

 
Vuohet lypsetään kahdesti päivässä ja 
lypsyaika on 2 – 4 h/krt. Yhdeltä henkilöltä 
menee yksinään tehden lypsytyössä 4 h/krt.  
 
  

26.10. Lauantai  

Meijerin perheen maitotila, De Lutte 
 
Tilalla on laajennettu portaittain 
maidontuotantoa 30 lehmästä aina nykyiseen 
200 lehmään. Navetta on valmistunut 
syyskuussa 2013 ja siellä on kaksi De Lavalin 
VMS lypsyrobottia. Tällä hetkellä 
lehmämäärä on vajaa, sillä tilalla odotetaan 
vuoden 2015 kiintiöiden vapautumista. 
Eläinten lisäys tehdään omasta karjasta.  
 
Perheen neljästä 
tyttärestä yksi on 
kiinnostunut 
maataloudesta ja hän on 
tullut juuri osakkaaksi 
tilaan. Tila on äidin, isän 
ja tyttären yhtymä.  
 
 
 
 
 



 

Tilalla on omaa peltoa 33 hehtaaria. 
Laajennuksen jälkeen maissisäilörehu ja 
väkirehu ostetaan tilan ulkopuolelta, jolloin 
tietysti suurena riskinä tuotannon 
kannattavuutta ajatellen on ostorehun hinta.  
 
Keskituotos on 9 500 kg/lehmä, poikimäväli 
410 vrk, keskipoikimakerta 4-5, 
siemennyksiä/poikiminen 2,8 kpl, maidon 
rasva 4,4 % ja valk. 3,5 %. Siemennys tehdään 
itse ja käytetään osin alkioita.  
 
Poikima-alueella on hiekkapohja, jonka päällä 
on kuivikkeena olkea. Lehmät laidunnetaan 
päiväsaikaan huhti-lokakuussa.  
 

 
Tila on Natura alueen rajalla, joka aiheutti 
rakennushankkeeseen erityisiä piirteitä 
ympäristölupien kannalta. Navetan ritiläpalkit 
ovat erikoisrakenteiset (vähäpäästöiset) ja 
niiden kustannus oli n. 70 000 €. Niiden 
hankinta oikeutti suurempaan eläinmäärään.  
 
Syväparsissa käytetään kuivikkeena 
lantajakeen (separoitu naudan lanta), oljen, 
veden ja kalkin seosta. Kuivikkeeseen on 
päädytty ”kantapään kautta oppimalla”, sillä 
ennen käytössä olleiden pelkän lantajakeen 
ja kutterin purun myötä eläinten terveys on 
kohentunut huomattavasti. Kuivike 
vaihdetaan joka toinen päivä, parret 
puhdistetaan kolmesti päivässä.  
 
 
 

Puukenkätehdas ja tuulimylly   
 

Lauantaina 
tutustuimme 
myös 
puukenkätehta
aseen, jossa 
yrittäjäpariskun
ta tekee kenkiä 
ja pitää 
myymälää.  
 
 
 
 

 
Tehtaalla osallistuimme opastettuun 
kierrokseen, jossa kuulimme yrityksen 
historiaa ja kehitystä puukenkien 
valmistamisessa.  
 
EU –hanketuella entisöity tuulimylly on 
matkailukohde, jossa pääsimme kuulemaan 
miten ennen on jauhettu viljoja myytäviksi 
tuotteiksi. Myllyn alakerroksessa on 
myymälä, josta voi ostaa myllyssä jauhettuja 
tuotteita kotiin viemiseksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Olde Bolhaar –perheen maitotila ja 
koneasema, Overdinkel 
 
Tilalla on tällä hetkellä 100 lehmää 250 –
paikkaisessa navetassa, jossa on tällä hetkellä 
kaksi lypsyrobottia. Maidontuotanto on 
perheen isän, äidin ja 26 –vuotiaan pojan 
bisnestä. Yrittäjät odottavat maitokiintiöiden 
vapautumista vuonna 2015, jolloin tuotannon 
on mahdollista laajentua täyteen mittaansa. 
Tuotannon on määrä olla täydessä 
volyymissä vuonna 2018, jolloin tilalla on 
neljä lypsyrobottia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pihatossa on vähäpäästöiset ritiläpalkkilattiat 
ja sen on ”maan tapaan” täyseristetty 
pihatto. Ritiläpalkit puhdistaa 
puhdistusrobotti. Maidontuotanto työllistää 
tällä hetkellä kaksi ihmistä. Nuorkarja on tällä 
hetkellä naapurin navetassa.  
 
Keskituotos on n. 9 500 – 10 000 kg/lehmä. 
Navetassa oli ennen kalanruotoasema ja 
yrittäjät kertoivat antibioottien käyttämisen 
vähentyneen 70 % siirryttäessä 
automaattilypsyyn.  
 
Siemennykset tehdään ostopalveluna ja 
yrittäjät kertovat robotin hoitavan 
kiimantarkkailun. Maidon hinta on 40 snt/l. 
Yrittäjät kertoivat ostorehun hinnan olevan 
tärkeämpi tuotannon kannattavuuteen 
vaikuttavan tekijän kuin maidon hinta. He 
kertoivat pystyvänsä tulemaan toimeen jos 
maidon hinta ei laske alle 33 cnt/l. Peltomaa 
maksaa 60 000 – 70 000 €/ha vuokrataso on 
800 – 900 €/ha.  

 
Koneurakoinnin puolella on työntekijöitä 
yhteensä 45 hlö. Yritys on isän ja pojan 
bisnes. Yritys harjoittaa peltoviljelyn 
urakointia, pienimuotoisesti 
yhdyskuntarakentamista ja 
biomassaurakointia. Eniten työllistää 
biomassaurakointi.  
 

 
 
 
Olde Bolhaar Eco Service, Saksa  
 
Perheen pojalla on Saksan puolella omassa 
omistuksessa oleva yritys, joka keskittyy 
biomassojen käsittelyyn. Yritys on ostettu 1,5 
vuota sitten. Yritys toimii viiden hehtaarin 
tontilla, jossa on käsittelylaitteet ja tilat 
massoille.  

 
 
 



 

Yrityksessä syntyy myytäväksi 
lopputuotteeksi kuiviketta pihattojen 
syväparsiin, polttoon menevää puujaetta, 
kompostia, multaa ja suodatin materiaalia 
biokaasulaitokselle.  
 
 

27.10. Sunnuntai  

Koneurakointiyritys, Graggenburg 
 
Koneurakointiyritys on kahden veljeksen 
yhteisomistuksessa. Yrityksen päätoimiala on 
vihannesten- ja kukkasipuleiden korjuu, 
mutta he tekevät myös säilörehun korjuuta, 
perunan nostoa, sipulin kylvöä ja muuta 
peltoviljelyyn liittyvää urakointia. Toiminta-
alue on 100 km:n säteellä tilakeskuksesta. 
Hollannissa viljellään tulppaania n. 9 000 ha:n 
alalla, joista n. 800 ha:n alan urakoi veljesten 
yritys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eniten liikevaihtoa yritykseen tuovat 
tulppaanien ja liljojen kylväminen ja korjuu. 
Yrityksen liikevaihto tehdään yhdeksän 
kuukauden aikana vuodessa, jolloin työpäivä 
alkaa klo 6.30 ja päättyy klo 20.00.  
 
Kilpailu on kovaa ja urakointitaksat yrittäjien 
kertoman mukaan melko alhaiset. Yrityksen 
liikevaihto on n. 230 000 € vuodessa. Dieselin 
hinta on 1,09 €/l. Yritys veloittaa esim. pellon 
tasaamisesta 110 €/ha ja kukkasipulien 
istutuksesta 4 000 €/ha (ilman verkkoa).  
 
 
 

 

 
 
28.10. Maanantai 
 
Maanantaina lensimme takaisin kotimaahan. 
Bussimatkan aikana Helsingistä Etelä-Savoon 
purimme matkan antia ryhmätöinä. 
osallistujilla oli mahdollista menomatkan 
tapaan tiedustella SPV – kysymysklinikassa 
sukupolvenvaihdokseen liittyviä asioita, joista 
matkan aikana keskustelimme ja jaoimme 
tietoa yhdessä.  
 
  
 


