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PRO NAVETTA -HANKKEEN HINNAT

Tilakäynti mahdollistaa tilan kehitystarpeiden ja halujen 
kartoituksen. Samalla asiantuntija pystyy tekemään omat 
havaintonsa tilojen toimivuuden ja kehittämisen, sekä 
tulevien investointien näkökulmasta. Käynnin perusteella 
laaditaan tilakohtainen investoinnintarveselvitys, joka 
antaa tilalle selkeän kuvan haluamistaan erilaisista 
investointivaihtoehdoista.

Toimistotapaamisella käydään tilakäynnin perusteella 
laadittu tarveselvitys asiakkaan kanssa läpi. Tässä tapaa- 
misessa on paikalla myös ProAgrian asiantuntija, joka 
antaa neuvoja tilan prosessien tehostamiseen, jotta koko  
tuotantoketju olisi tehokas. Tarveselvityksen ja kehitys- 
kohtien perusteella laaditaan tilalle investointi- ja kehitys- 
polku.

TILAKÄYNTI Hinta 100 e/tila alv 0 % 

TOIMISTOTAPAAMINEN Hinta 100 e/tila alv 0 %

- Toimistotapaaminen jossa käydään läpi tilalle
laadittu investointitarveselvitys

- Keskustelu tilan prosessien kehitystarpeista
asiantutijan kanssa

- Laaditaan edellisten perusteella tilakohtaista
kehityskokonaisuutta tukeva investointipolku

- Rakennusammattilaisen käynti tilalla
- Erilaisten investointimahdollisuuksien läpikäynti
- Tilakohtainen investoinnintarveselvitys

KOULUTUSMATKAT      Hinnat alkaen 75 e/hlö alv 0 %

-  Hankkeen aikana järjestetään useita koulutus-
matkoja erilaisille tiloille ja kohteisiin. Matkoilla
tutustutaan sekä uusiin navettarakennuksiin että
vasta rakenteilla oleviinkin.

Koulutusmatkoilla käydään myös korjaus- ja laajennus- 
kohteissa, joissa on innovatiivisia ideoita mm. parsinave- 
toiden muutosmahdollisuuksista robottinavetoiksi. Tilat 
valitaan osallistujien halujen ja mielenkiinnon mukaan. 
Tulossa on myös kansainvälinen tutustumiskohde 
Euroopassa!

KOULUTUSPÄIVÄT Hinta 35 e/hlö alv 0 %

-  Koulutuspäivillä saat kattavan kuvan maatila- 
rakentamisen nykysuuntauksista. Päivillä
pureudutaan investointien näkökulmasta eri
vaihtoehtoihin ja mahdollisuuksiin. Ääneen
pääsevät myös suunnittelijat, valmistajat,
rakentajat, rahoittajat ja viljelijät.

Koulutuspäiviä järjestetään useita Kuopio/Iisalmi -akse- 
lilla hankkeen aikana. Mukana on useiden eri alojen 
asiantuntijoita.  Koulutuspäivien sisältö teemoitetaan 
toiveiden mukaan, niin että ne palvelevat kaikkia mukana 
olevia. Aiheina ovat mm. investointituet, tilan prosessien 
tehostaminen, työssä jaksaminen ja työnmäärän vähen- 
täminen, korjaus- ja laajennusmahdollisuudet, esisuun- 
nitelmien merkitys kustannushallinnassa ja paljon muuta. 

OPPIMISNAVETTA Hinta 200 e/tila alv 0 %

-  Tekemällä oppii. Nyt sinun on mahdollisuus
työskennellä erilaisilla maatiloilla ja kuulla
kokemuksia erilaisista laite- ja materiaali- 
valinnoista.

Oppimistiloilla pääset tutustumaan erilaisiin työvaihei- 
siin esimerkiksi asema- ja robottilypsyyn. Hyvä tapa tutus- 
tua eri vaihtoehtoihin, jos olet investoimassa, mutta et 
vielä tiedä mitä haluat.
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