
Eläinaineksen tekijät maidontuotannossa -opintomatka 
17.-19.4.2018

Tiistai 17.4. 

Bussi lähtee Jyväskylästä ja reitti kulkee 4-tietä Pihtiputaalle. Pysähdyspaikat ovat mm. ABC 
Hirvaskangas, Viitasaaren ABC ja Putaanportti Pihtipudas. Myös muut reitille osuvat pysäkit ovat 
mahdollisia.  

klo 6.30 lähtö Jyväskylä, Harjun tilausajolaituri
klo 7.00 Hirvaskangas ABC
klo 8.05 Viitasaari ABC
               kahvitauko Pihtiputaalla
klo 9.00 lähtö Pihtipudas Putaanportilta 

Päivän aikana kolme tilavierailua, parsinavetta, 1 robotin navetta ja 3 robotin navetta. 

Satu ja Jussi Auhtola, Pihtipudas. 
Parsinavetta, 32 lehmää. Navettaan vaihdettu uudet matot sekä parrenerottajat, vanhoja parsia 
korotettiin sekä pidennettiin äskettäin. Karja holstein-voittoinen, myös ay- ja brown swiss- eläimiä 
mukana. Keskituotos 10 970, rasva 4,3 %, valkuainen 3,39 %. Keskipoikimakerta on 2,80. 
Siemennykset hoidetaan itse ja tilalla käytetään vain Semexin siementä tällä hetkellä. 

Sanna ja Markku Rajala, Köyhänperä, Reisjärvi 
Lehmiä tilalla on n. 70 ja tilalla on vuonna 2014 valmistunut robottipihatto. Karja on holstein-
voittoinen. Vuoden 2017 raportin mukaan tilalla oli 56,5 hol ja 11,3 ay, karja on muuttumassa 
puhtaaksi holstein –karjaksi. Keskituotos viime vuonna oli 13 166 kg, meijeriin toimitetun maidon 
pitoisuudet olivat rasva 4,26 % ja valkuainen 3,62 %. Keskipoikimakerta on 2,16, mutta poikimaväli 
on 427 ihan tarkoituksella. Tavoitteena robotille sopivat lehmät hyvällä tuotoksella ja terveydellä. 
Jalostussuunnitelma ja siemennykset tilalla hoidetaan itse.   

Lounas Reisjärvellä Kartanohotelli Saari, Susisaarentie 12-14. Omakustanteinen, 9,90 € kotiruoka, 
sis. lämminruoka, salaatit, jälkiruoka ja kahvi. 

Kukkulan tila Oy
3 robottia, ~150 lehmää (lypsyssä ~130), lypsävät kahdessa ryhmässä (ensikot omassa ryhmässä, 
muut yhdessä ryhmässä). 12kk keskituotos 12 098, rasva 4,08 %, valkuainen 3,39 %. Poistoprosentti 
25 %. Tilalla on kokemusta alkionsiirrosta, mutta epäonnistumisten vuoksi sitä ei käytetä tällä 
hetkellä. Siemennykset tilalla hoidetaan isäntäväen toimesta ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös 
työntekijä siementää tilalla. 

  

noin klo 17.30 Majoittuminen Cumulus/Scandic Oulu, 2hh huoneisiin 



Keskiviikko 18.4. 

Suunnataan Oulusta Vaalaan, matkaan lähtee mukaan ProAgria Oulun asiantuntija Tiina Karlström, 
joka matkan aikana nostaa esiin huomioita vierailutilojen nuorkarjoihin liittyen. 

Leinolan Maito Oy, Veneheitto 
Uusi, lokakuussa 2017 käyttöönotettu pihatto, parsipaikkoja 249. Tilalla on vesipedit ja 3 Lelyn 
robottia. Pihatossa on mahdollisuus tehdä erilliset ryhmät jokaiselle robotille. Tilalla käytetään 
Semexin siementä. Tällä hetkellä tilalla on navetan täyttö kesken, tavoitteena saada eläinpaikat 
täyteen heinä-elokuussa 2018. Keskituotos 10 800 kg, tavoitteena 12 500 kg.  

MTY Pikkarainen, Veneheitto 
Tilalla on robottilypsy ja karjassa ay sekä hol edustettuina. Tilalta on lähtöisin VR Uulas. Tilan 
tiedot tarkentuvat. 

Lounas Ruununhelmessä Oulunjärven rannalla (omakustanteinen). 

Kolmas tilavierailu Pelson vankila
Tutustutaan mm. suomenkarjan geenipankki-toimintaan.  

Torstai 19.4.

klo 8.30 lähtö hotelilta

Valkama Farmi, Kärsämäki
3 VMS robottia, 11 400 kg keskituotos, ruokinta luomusäilörehulla, eläimet tavanomaisessa 
tuotannossa. Tilan tiedot tarkentuvat vielä. 

Lounas Kärsämäki (omakustanteinen) 

Jaana ja Mikko Niskanen, Pyhäsalmi 
Puhdas ay-karja asemalypsypihatossa, n. 50 lypsävää. Karjalla korkea tuotos ja hyvät maidon 
pitoisuudet. Tilalla käytetään sekä FABAn että Semexin siementä. Tilan tiedot tarkentuvat vielä. 

noin klo 16.15 Paluu Pihtipudas Putaanportti
noin klo 16.45 Viitasaari ABC
noin klo 17.45 Hirvaskangas ABC
noin klo 18.15 Jyväskylä, Harjun tilausajolaituri

Matkan hinta on 100 €/hlö ja se sisältää matkat, majoitukset, tilavierailut, suojavarusteet sekä 
asiantuntijoiden osuuden matkalla.  

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 9.4. Susannalle p. 040 725 6603 tai 
susanna.lahnamaki-kivela@jamk.fi. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.   
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