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RAKENNUSKOHDE 

Suunnittelun lähtökohtana on ollut hyödyntää tilalla vajaakäytössä ollut kalustohalli, 
viereisen lihasikalan rehunsekoitus- ja lämmityslaitteistot sekä lannankäsittelyj ärj estel-
mä. Toimirmallisena lähtökohtana on ollut rutiinityön (karsinoiden siivous, ruokinta) 
määrän minimointi, jotta voidaan keskittyä eläinten tarkkailuun ja hoitoon. 

Tuotantoralcennuksesta 2/3 on vanhassa kalustohallissa ja 1/3 laajennusosassa. Lisäksi 
on rakennettu siipi lastaustiloja varten. Rakennus on kaksikerroksinen siten, että 
yläkerrassa on porsitusosasto ja alakerrassa vieroitus- ja kasvatusosasto. Sosiaali- ja 
toimistotila on kaksikerroksinen, ulokkeena tuotantotilojen vieressä. 

Porsitusosaston koko on 350 m2  ja siellä on 50 porsimispaikkaa, vieroitusosaston 
koko on 224 m2  käsittäen 520 vieroituspaikkaa ja kasvatusosaston koko on 123 m2  eli 
110 lihasikapaiklcaa (tämän lisäksi vanhan lihasikalan kasvatuspaikat). Lisäksi on 
lastaustilaa 33 m2. Tilojen keskinäinen sijainti selviää 1. ja 2. kerroksen pohjapiirustuk-
sista. 

TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENTEET 

Satelliittisikalan rakenteet selviävät piirustuksesta 3 ja siihen liittyvistä detaljipiirroksista. 

Perustukset 

Laajennusosaan on tehty normaali antura-perusmuuriperustus. Vanhaan osaan on valettu 
primääripalkkien kannatuspilareita varten 6 kpl 1000 mm x 1000 mm anturoita. Ne on 
upotettu tasaushiekkaan siten, että lietealtaiden kumikalvo on voitu levittää yhtenäisenä 
anturoidenkin yli. Kumikalvolla peitetyn anturan ja tukipilarin väliin on laitettu muovilevy, 
jotta alapäästään vapaasti anturan päällä lepäävä tukipilari ei hankaa lieteallaskumia puhki. 
(Detalji 1) 

Sosiaalitila on lähdetty muuraamaan suoraan varastohallin vanhan betonilaattalattian 
päältä ilman lisävahvistuksia. 

Alapohja 

Alapohjassa alimpana kerroksena on tasoitettu ja tiivistetty hiekka. Vieroitusosastolla sen 
päälle on levitetty yhtenäinen muovikalvo, joka on nostettu reunoilla yli ritilöiden tason. 
Kalvon päälle on muurattu harkoista lietealtaiden väliseinät karsinajaon mukaisesti. 
Teräksiset ritilätasot on tuettu ulkoseinien puolelta seinään kiinnitetyillä terästapeilla, 
detalji 2. Rakennuksen keskiosassa ritilätasot on ripustettu välipohjarakenteesta kierre-
tangoin, detaljit 3 ja 4 sekä 5. Kävelytnsot on rakennettu ritilätasoihin liittyvien karmak-
keiden varaan 30 mm filmivanerista. 
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Kasvatusosa.ston ja lastaustilan lietealtaat on valettu betonista. Altaiden väliset seinät 
toimivat betonisten ritiläpalldden karmattajina. Ulkoseinien osalta betonipalkit on tuettu 
seinän betonisokkeliin. 

Vieroitusosaston alapohjarakenne on edullinen verrattuna perinteiseen betonialapohjaan. 
Alapohjan kokonaisneliöhinnaksi lieteallasmuuraukset mukaan lukien tuli 48 mk, mihin 
eivät sisälly itsekantavat teräsritilät. Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 1996 ohje-
kustannusten (IVIRO E2) mukaan halvimmillaan lämpöeristetty maanvarainen betonilaatta 
maksaa 101 mk/m2. Tähän ei sisälly vielä lietelantako-urun seiniä, joiden ohjekustannus 
betonista valamalla on 250 mk/m2. 

Välipohja 

Välipohjan kantava rakenne muodostuu hallin teräskehien väliin hitsaamalla kiinnitetyistä 
teräksisistä primääripalkeista ja näiden väliin hitsatuista sekundääripalkeista, detalji 6. 
Selcundääripalldt on sijoitettu siten, että niiden varaan on voitu koota itsekantava 
porsituskarsinajärjestelmä, kuva 5. Säänkestävästä 30 mm filmivanerista tehdyt 
kävelytasot on keskiosassa tuettu porsituskarsinan reunassa olevaan ulokkeeseen ja 
sekundääripalkkeihin. Reunimmaiset kävelytasot on lisäksi tuettu ulkoseinärakenteeseen. 
Päätykäytävät on tuettu suoraan teräspallddrakenteeseen. 

Erikoiseen välipohjarakenteeseen on päädytty kustannussyistä. Välipohjan neliökustan-
nulcseksi tuli rakennuskohteessa noin 60 mk. MRO E2:n mukaan betonisen välipohjalaatan 
kustannus on halvimmillaan 224 mk/m2. Tämän lisäksi voidaan tarvita pintabetonointi, 
joka maksaa 30 mk/m2. Välipohjan kannatukseen tarvitaan vielä runkopilareita, joiden 
hinta teräsbetonisina on 2500 mk/brutto-m3. 

Yläpohja ja vesikate 

Kantavana rakenteena on teräskehät 4 metrin välein ja niiden välissä 50 mm x 175 mm 
pulttaamalla kiinnitetyt orret. Eristeeksi on puhallettu selluvilla. Sisäverhouksena on 
proffilipelti.Vesikatteena on muovipinnoitettu peltikate ja sen alla kuitumassa-aluskate. 

Ulkoseinät 

Kantavana rakenteena on teräskehät 4 metrin välein ja niiden väliin asennetut 50 mm x 
100 mm lankut. Ulkoverhouksena on muovipinnoitettu profiilipelti, sitten tuuletusväli 
ja tuulensuojalevy. Eristeenä on märkäpuhallettu selluvilla, jolla vanhassa rakennuksessa 
jo hiukan painuneiden lankkujen välit on saatu tiiviisti eristettyä. Laajennusosassa 
ensimmäinen kerros on tehty harkkomuurauksella. Sisäverhouslevynä on tuotantotiloj en 
alaosassa noin 1 metrin korkeuteen asti uusiomuovista valmistettu levy ja siitä ylöspäin 
filmivaneri. 
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Kalusteet 

Porsitusosasto muodostuu 50 itsekantavasta porsituskarsinasta, jotka kootaan paikalla 
yhtenäiseksi rivistöksi. Galvanoidun kehikon varaan on nostettu ensin muovinen 
lantakaukalo ja sen päälle porsas-ja emakkoritilät. Emakkokarsina ja ruokintakaukalo 
on kiinnitetty pulteilla emalckoritilään. Karsinoiden seinät on tehty filmivanerista. 

Vieroitusosaston teräsritilöiden, joiden tuenta on selvitetty alapohjan kohdalla, päälle 
on asennettu seinään ja ripustustankoihin tuetut väliseinät filmivanerista ja muodostettu 
siten sopivankokolsia karsinoita. Vieroituskarsinoita on 20 kpl ja sairaskarsinoita 4 kpl. 
Kasvatus- ja lastausosaston karsinat on koottu betoniritiläpalkiston päälle teräksisten 
kulmatolppien väliin tulevista muovilanlcuista. Kasvatuskarsinoita on 12 kpl ja lastausosas-
tolla 4 kpl. 

Ruokinta 

Kaikilla sioilla on liemiruokinta. Rehun sekoitusta ja jakoa ohjaa tietokone, joka on 
sijoitettu viereisen lihasikalan yhteyteen. Tietokoneessa ollutta ohjelmaa on laajennettu 
emakkosikalan tarpeita varten. Emakoiden ruokinta on kaksi tai kolme kertaa päivässä 
tuotantovaiheesta riippuen. Porsaat ruokitaan porsituskarsinoihin ja muutama päivä 
vieroituksen jälkeen vieroituskarsinoihin käsin porsasrehulla ja sitten siirrytään 
liemirehuun. Vieroitus- ja kasvatusosastoissa on ns. rajoitettu vapaaruokinta. 

Emakoilla on kullakin oma ruolcintaruuhi. Porsffilla on ritilään kiinnitettävä ruokintakup-
pi, 1 - 2 kpl karsinaa kohti. Vierotus- ja kasvatusosastoilla on ruokintalaite sijoitettu 
karsinoiden väliaitaan ja siten minimoitu ruokintalaitteiden määrä, kuva 8. 

Porsitusosastolla emakoilla on ruolcintaruuheen kiinnitettynä juomanippa, jonka tuotto 
on 10 1/min. Porsailla on sekä juomanippoja että -kuppeja, joissakin karsinoissa on 
molemmat. Vieroitusosastolla on kaksi eri tasossa olevaa juomanippaa kussakin kar-
sinassa. Järjestelyllä on haluttu varmistaa hyvä juoma-asento sekä juuri vieroitetuille että 
kasvatusosastolle siirtymässä oleville porsaille. Kasvatusosastolla on juomanipat. 

Ilmanvaihto 

Ilmanvaihto on tasapaineinen. Porsitusosastoon ilma otetaan yläpohjasta vesikaton alta. 
Sinne ilma otetaan lappeiden alta, talvella etelään olevalta seinustalta ja kesällä 
pohjoispuolelta. Porsitusosastolla on kaksi tuloilmapuhallinta ja yksi poistopuhallin. 
Maksimi-ilmanvaihto on 14 000 m3/h. 

Vierottusosastolla on yksi tuloilmapuhallin keskellä osastoa ja kaksi poistopuhallinta 
ritilästön alapuolella sekä yksi poistopuhallin seinässä. Alapoiston, mikä pidetään 
kokoajan käynnissä, osuus on 1/3 maksimipoistoilmasta.Tuloilma otetaan viereisen 
varaston kautta. Maksimi-ilmanvaihto on 18 000 m3/h. 

Kasvatusosastolla on tuloilmalcanava osaston pitkittäissuunnassa. Ritiläpalkiston alla 
on poistokanava ja lisäksi poistopuhallin seinässä. Maksimi-ilmanvaihto on 17 600 m3/h. 
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Lastaustilassa on tuloilmakatto. Ilma poistuu ritilälattian alla olevan poistokanavanja  
katossa olevan poistopuhaltimen kautta. Maksimi-ilmanvaihto on 6 000 m3/h. Kullakin 
osastolla on oma ilmastointia säätävä automatiikkansa. 

Lannanpoisto 
Kaikki lanta poistetaan imujärjestehnällä. PorSitusosaston lantakaukalot on liitetty. 
vieroitus-J a kasvatusosaston katossa kulkevaan viemäriputkistoon, jossa joka kuudennen 
karsinan jälkeen on luistiventtiili. Lanta poistetaan järjestyksessä venttiilejä avaamalla 
1 - 2 kertaa viikossa. 

Vieroitus-, kasvatus- ja lastausosastojen lietealtaissa on kussakin lannanpoistoaukot, 
jotka on suljettu betonitulpilla. Liete poistetaan altaista kasvatuserien vaihdon yhteydessä 
nostamalla tulpat ylös. 

Karsinoiden siivoustyön minimoimiseksi vieroitusosaston ritilöiden ja seinän väliin 
on jätetty rako, jolloin seinustoille tuleva lanta putoaa suoraan lietealtaaseen, kuva 9. 

Eläinten siirto 
Emakot tuodaan ja kuljetetaan pois suoraan toisen kerroksen tasolla olevan lastauslaiturin 
kautta. 

Vieroitetut porsaat siirretään vieroitusosastolle kuljetusvaunulla, joka työnnetään 
nostimeen kiinnitetylle alustalle, lasketaan alakertaan ja työnnetään oikean karsinan 
kohdalle. Vieroitus- ja kasvatusosastolta poiskuljetettavat siat siirretään ensin lastaustilaan 
ja sieltä edelleen kuljetuslaatikkoon tai -autoon. 

Sosiaalitiloj en järjestely 
Sisäänkäynti on järjestetty siten, että siellä on selvä jako likaisen ja puhtaan (sisätilat) 
puolen välillä; tulija istahtaa penkille, riisuu ulkojalkineet ja -vaatteet, kääntää itsensä 
penkillä toisinpäin ja pukee sisävaatteet ja -jalkineet ylleen. Sosiaalitilassa on myös 
pyykinpesu ja kuivausvarustus, jolloin sisävaatteita ei tarvitse viedä lainkaan sikalan 
ulkopuolelle. 

Porsimisosaston tasolla oleva toimisto on varustettu siten, että siellä voidaan yöpyä 
porsimisten valvomisen yhteydessä. 

Kustannukset 
Hankkeen kustannusten jakautuminen on esitetty seuraavassa taulukossa. Rakennusteknis-
ten töiden osuus on runsaat 30 % toteutuneista kokönaiskustannuksista. Rakentamisesta 
ovat pääosin vastanneet palkatut työmiehet ja ui akoitsij at. Oman työn osuus on rajoittunut 
aputöihin ja tarvikkeiden hankintaan. Palkkakustannukset työnjohto ja suunnittelu mu-
kaanlukien ovat 29 % toteutuneista kokonaiskustannuksista. 
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Raketmusosa/varuste Osuus 
kustannuksista 

% 

Laitteissa jako 
osastoittain 

% 

Perustukset 4 
Runko 13,5 
Ala-ja välipohja 8 
Yläpohja 5 
Sosiaali- ja toimistotila 3 
Sähköistys 7,5 
Lämpö, vesi ja viemäröinti 5,5 
Ilmastointi 5,5 porsitus 2 

vieroitus 2 
kasvatus 1,5 

Ruokinta- ja juomalaitteet 15 porsitus 7 
vieroitus 4 
kasvatus 4 

Lannanpoisto 4 porsitus 0,5 
vieroitus 2 
kasvatus 1,5 

Sikalalcalusteet 29 porsitus 16 
vieroitus 8 
kasvatus 5 

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset ovat 1,6 milj. mk. MRO E2:n tapaisia 
eläinpaikkakohtaisia kustannuksia ei ole laskettu, koska 

rakennuksessa on sekä porsas- että lihasikatuotantoa, mutta eri volyymeissa 
ylä-ja alakerroksen kustannuksia on valitun rakennusjärjestelmän takia vaikea erotella 
toisistaan 

- rehustus- ja lämmitysjärjestelmä on yhteinen viereisen lihasikalan kanssa 

Eläinpaikkakohtaisia kustannuksia ei myöskään voisi verrata esim. MRO E2:n mukaisiin 
ohjekustannuksiin, koska emalckopaikan hintaan sisältyisi porsituspaikan ja vieroituspaik-
koj en kustannukset, mutta ei joutilaiden emalckojen paikkoja, joita satelliitissa ei ole. 

Palo- ja pelastussuunnitelma 

Paikallinen paloviranomainen suositteli kohteeseen laadittavaksi palo- ja pelastussummi-
telman, joka toimitettuna kunnan palolaitokselle antaa mahdollisen tulipalon sattuessa 
palokurmalle perustiedot palopaikasta ja siten helpottaa palo- ja pelastustehtävää. Palo-
ja pelastussuurmitelma on lyhyt kirjallinen selostus siitä, missä ovat eri rakennusten 
poistumistiet ja allcusammutusvesipisteet, sekä mahdollinen muu alkusammutusvarustus 
tilalla ja minne se on sijoitettu. Lisäksi selvitetään palokunnan vedensaantimahdollisuudet. 



Kuva 2. Alapohjassa muovikalvo, jossa on läpiviennit lannanpoistoa varten, ja sen päälle muuratut 
lietealtaan seinät, joiden yläreuna pyöristetään betonilla. Vieroituskarsinoiden ripustukset välipohjaraken-
teesta ovat jo paikoillaan ja ensimmäiset itsekantavat teräsritilät asennettu. 

Kuva 3. Kasvatusosaston alapohjan lietealtaat, joiden päälle betoniritilät asennetaan. Keskellä alapoistoa 
varten asennettu 300 mm muoviputki. Välipohjan tukipilarit ovat alaosastaan ruostumatonta terästä. 
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Kuva 4. Välipohjan rakenne. Primääripalkit, 
joiden väliin on hitsattu sekundääripalkit. 
Vieroitusosaston reunimmaisten karsinoiden 
käytävän puoleinen reuna on ripustettu pri-
määripalkkiin hitsatullakierretangolla (edessä 
vasemmalla) ja keskimmäisten karsinoiden 
käytävän puoleinen reuna apupalkkiin pult-
taamalla (takana oikealla). Yläpuolisen porsi-
tusosaston lannanpoistoputki näkyy sekun-
dääripalkin vieressä. 

Kuva 5. Porsituskarsinat kootaan suoraan 
sekundääripalkkien varaan. Etureunassa ole-
van ulokkeen päälle asennetaan käytävälevyt, 
jolloin emakot ja hoitajat ovat samalla tasolla. 



Kuva 7. Kasvatusosaston karsinat on koottu 
teräksisten tolppien väliin ladotuista muovilan-
kuista. Vapaaliemiruokkija on asennettu väl iai-
taan. Katossa on ilmastointikanava, jonka reu-
nalla koko pituudelta tuloilma-aukot. Tarvitta-
va I isäläm pö saadaan lämm ityspattereilla. 
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Kuva 6. Porsituskarsinan rakenne. Galvanoidun kehän (1) päälle asennetaan ensin lantakaukalo (2) ja sen 
päälle ruostumatonta terästä olevien palklcien (3) avulla kootaan ritilät, valurautainen (5) lantaluukulla (6) 
varustettu emakon alle ja muovinen (4) irtonaisella lämpölevyllä (10) varustettu porsaille. Karsinaan 
kuuluvat kiinteästi myös ruokintaruuhi (7) ja häkki (8) sekä lannanpoistoputki (9). 
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Kuva 8. Porsituskarsinan juomanippojen asennuskorkeus on riittävän matala pienille porsaille. Porsaiden 
muoviritilä on hieman alempana kuin emakon makuualusta, jolloin pääsy alanisille helpottuu. 

Kuva 9. Vieroituskarsinoiden ritilän ja seinän 
väliin on jätetty pieni rako, josta lanta putoaa suo-
raan lietealtaaseen. Ensimmäisten kasvatuserien 
aikana systeemi on toiminut hyvin eikä karsinoita 
ole tarvinnut käydä käsin siivoamassa. 
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