
ProAgria Lammaspalvelut Hinnasto 2018 
 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
ProAgria Keski-Pohjanmaa 
ProAgria Keski-Suomi 
Österbottens  Svenska Lantbrukssällskap       * Hintoihin lisätään alv 

 
 
 
 

Tuotosseurantapaketti 255 euroa/vuosi , 
sisältää ProAgria Lammas jäsenmaksun (80eur.), 
puhelinneuvontaa, tiedotteita, lammaskehitysmaksun  
Keskusten Liitolle Tuotosseurannantilakäynnin (100euroa + 
tilakäyntimaksu 75euroa) (2h) ; lampolassa käynti, tulosten 
analysointi ja kehittämiskeskustelua (ruokinnan ja hoidon 
ohjausta), tietojen oikeellisuuden varmistamisen. 

 
Katraskoon mukaiset eläinmaksut 
sisältävät myös laskentamaksun ja uuhikohtaisen kehitysmaksun 

 

 
tuotosuuhet ja-pässit /kpl 
<50 4,00 euroa / kpl 
51-100 3,50 euroa / kpl 
101-200 3,00 euroa / kpl 
201-300 ja yli 2,50 euroa / kpl 
Joutilaat eli karitsoimattomat uuhet 2,00 euroa / kpl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lisäpalvelut 
(taloudensuunnitte
lu, maisema- ja 
nurmipalvelut) 
 

 
laskutus hinnaston mukaan 
- talous/yrityspalvelut 
- nurmipaketit 
- eu-tukilomakkeet 
- viljelysuunnitelmat 
- maisemasuunnitelmat 

 
 
 
 
Neuvo ja korvamerkityt palvelut 

Investoinnin tarveselvitys 150e + tilakäyntimaksu 
Kehittämiskeskustelu   tilakäyntimaksu 65 euroa 
Investoinnin käyttöönotontuki 150e + tilakäyntimaksu 
Neuvo2020 (tuotantoeläimet ja luomu) 
Neuvo-ohjeiden mukaan tehdään ennakkovaraus. 
Laskutetaan mavista työ ja matkakorvaus, 
josta tuottaja maksaa alv:n osuuden. Muut lammasneuvonnan palvelut 

 

 
Ruokinnansuunnittelu 

Ruokintasuunnitelma, 
sisältää yhden 
perussuunnitelman 125,00 euroa/ kpl 
Ruokintasuunnitelman päivitys 
ja lisätunnit toimistotyönä  69,00 euroa / h 

Lisätunnit neuvontakäynnilla 50,00 euroa / h 
Muut toimistotyöt (todistukset ja 
suunnitelmat) 50,00 euroa / h 

Aloittavan lammastilan starttipaketti 
sisältää infopaketin 
ja puhelinneuvontaa 60,00 euroa/ kpl 



Jalostuspalvelut ja eläinmyynti  
 

 
Ultraäänimittaukset isot tilat voivat pyytää tarjouksen yli 100 eläimen mittauksesta. 

Uuhen Tiineystarkastus kpl 69,00 euroa / tunti 
Karitsan Lihaksen mittaus ja EUROP arvostelu 69,00 euroa / tunti 

Sukutodistus, kertatilauksena 
1-15 kpl 10,00 euroa / kpl 
yli 15 kpl   6,00 euroa / kpl 

Jalostuseläinten välitys 10% eläimen verottomasta myyntihinnasta + alv 23% 
Lammasnetti, eläimen lisäys myyntiin,  sisältää sukutodistuksen  ostajalle 30,00 euroa / kpl 
Kantakirjaus sisältää arvostelun ja todistuksen 25,00 euroa / kpl 

 

 
 
 

 
 
 
 
Ultraäänimittaus 

 
Karitsoiden valinta: 
•  Mitattavien karitsoiden tulee olla 
90 - 150 päivän ikäisiä 
•  Tilalla mitataan  kaikki puhdasrotuiset 
karitsat 
•  Karitsoilla voi olla mitattaessa villa päällä 

 
 
 
 

Painot puntariin 
Karitsoiden paino kertoo onnistumisen 
kasvuissa. 

 
 

Karitsan ikä Punnituksen raja- 
arvopäivät 

3 pv 
(syntymäpaino) 

7 päivän aikana 
syntymästä 

6 vk 35 - 49 pv 
4 kk 90 - 150 pv 
teuraaksi lähtevät 151 - 240 pv 

 
 
 
 
Mittaus tehdään karitsan selästä viimeisen kylkiluun 
kohdalta.  Selkälihaksen ja rasvan paksuus mitataan 
kahdesta kohtaa. 
 
EUROP-arvostelussa arvioidaan eläimen etuosa, selkä 
ja takaosa eli paistit,  joista kukin  saa oman 
arvosanansa. Lopuksi annetaan yleisarvosana. 
 
Mittaustulos tallennetaan selkälihaksesta kokonais- 
lukuna (25 mm) ja rasvasta desimaalilukuna, joka on 
mittaustulosten keskiarvo (1-2 1,5, 2-2 2,2-3 
2,5 jne.). 

 

 
Paikka ja tarvikkeet: 
•  Mittaria varten täytyy olla tukeva alusta, jota lampaat  eivät pääse kaatamaan 
•  Verkkovirtaa tarvitaan mittaria tai vaakaa varten (virtaa voidaan  johtaa  myös autosta tai muusta 
koneesta) 

 

 
Mittaus sisältää: 
•  selkälihaksen ja rasvakerroksen mittauksen 
•  elävän karitsan EUROP-arvostelun 

Valmistaudu mittaukseen 
- Aidat valmiiksi 
- Ryhmittele eläimet 
- Vaaka  ja muut  käsittelytelineet kuntoon 
- Merkintäväri ja muistiinpanovälineet 


