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Työmaalta. Uusi moderni opetusnavetta rakentuu vanhaa navettaa vastapäätä Ollikkalankadulle. uRnRrrrÄRrr

sella on mahdollisuus kdydä
seuraamassa navetan toimia
paikan päällä, Maarit Ktuki
summaa.

Kannuksen toimipisteeseen
on investoitu lisäksi metsä-
kone- ja monitoimisimulaat-
torit sekä pieneläinklinikan
laitteistoa, Kaustiselle puo-
lestaan ravi- ja ratsastussi-
mulaattorit. Elokuussa pien-
eldinklinikalla aloittaa myös

eläinlääkäri, joka tulee työs-
kentelemäån yhdessä opis-
kelijoiden kanssa.

-Uusi röntgenlaite on täs-
sä vaiheessa jo asennettu
pieneläinklinikalle. Uusi-
tun laitteiston ja eläinlää-
kärin palkkaamisen myötä
koulutustarj ontaan on saatu
lisättyä klinikkaelåinhoita-
jan koulutusohjelma, Kärki
kertoo.

Projektipäällikkö uskoo

tr

uudistusten synnyttävän
yhä enemmän mielenkiin-
toa ammattiopiston Kannuk-
sen toimipistettä kohtaan.

-Syksyksi kaikki koulun
aloituspaikat ovat täynnä
ja palaute on ollut tähänkin
saakka hyvää. Hankkeen
myötä teknologiapuolelle
saadaan niin hyvä varus-
tus, että kiinnostus opinah-
j oa kohtaan todennäköisesti
kasvaa entisestään.

Uutta teknologiaa ja
imisympäristöjä

Kehittamis- ja investointihankkeilla vahvistetaan luonno nvara-alan koulutusta
- uutta modernia opetusnave ttaa rakennetaan parhaillaan Kannukseen
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Keski-Pohjanmaan ammat-
tiopiston Kannuksen toimi-
paikkaan toteutettava suur-
hanke on hyvässä vauhdissa.
Kehittämis- ja investointi-
hankkeet ovat osa Luova
Kampus -kehittämiskokonai-
suutta, jolle myönnettiin 2,5
miljoonan euron EAKR-rahoi-
tus. Rahoituksen on myöntä-
nyt Keski-Pohjanmaan Liitto.

Investointihankkeen suurin
sijoitus on uusi opetusnavet-
ta - robottipihaton rakentami-
nen aloitettiin huhtikuussa.
Pääurakoitsijana on VANA-
Valmisnavetta, jonka raken-
tama pihatto tulee valmis-
tuttuaan sisältämään yhden
Lely-lypsyrobotin sekä noin
Zo lehmää. Modernin koti-
eläintuotannon oppimisym-
päristön on määrä valmistua
3o.11.2o21 mennessä.

Noin sata metriä pitkän
opetusnavetan rakennustyö-
maalle tehdään parhaillaan
LVl-asennustöitä. Pohjatyöt
ovat ottaneet aikansa, sillä
tontin maa-aines on hyvin
pehmeää-rakenteiden tu-
eksi maa on paalutettu yh-
teensä 27o:n paalun voimin,
jotka ovat kiinni peruskallios-
sa. Seuraavana työvuorossa
on lietekuilujen valaminen.

Opetusnavetta tulee sisäl-
tämään paljon automatiik-
kaa ja uutta tekniikkaa, sil-
lä opiskelijoille pyritään
takaamaan hyvät valmi-
udet toimia kehittyvällä
luonnonvara-alalla. Hank-
keen projektipäällikkö Maa-
rit Kåirki toteaa päivitetys-
tä tekniikasta olevan hyötyä
myös tiedonhankinnallises-
ta näkökulmasta. Kehittä-
mishankkeesta hyötyy ko-
ko elinkeino.

-Laadukas ja ajan tasalla
oleva koulutus on tietysti

priorisoitu ensimmäiseksi.
Lisäksi esimerkiksi navet-
taan tulevista mittauspis-
teistä hyödytään elinkeinon
saralla muutenkin, kun tie-
toa kerätään koko ajan, pro-
jektipäällikkö sanoo.

Hankkeet toteutuvat yh-
teistyössä Oulun ammatti-
korkeakoulun kanssa, jonka
vastuualueena on digisillan
toteutus. Digisilta hyödyn-
tää rakentuvaa navettaa
virtuaalisena oppimisym-
päristönä ja lähettää dataa
opiskelij oiden käytettäväk-
si. Digisilta luo hyvät edel-
lyrykset etäkäytölle.

- Digisillasta hyötyvät niin
Kannuksen kuin Oulunkin
opiskelijat. Digijärjestelmä
mahdollistaa navetan seu-
raamisen reaaliajassa, si-
jainnista riippumatta, Kär-
ki kertoo.

Opetusnavetan toteutuk-
sessa on mietitty myös ku-
luttajaa. Valmistuessaan
rakennus saa osakseen nä1t-
telytilan, joka toteutetaan
kymmenmetrisenä kävely-
siltana navetan kyljessä. Kä-
velysillalta on mahdollista
kåydä seuraamassa navetan
elämää.

-Näyttelytila tuli osaksi
suunnitelmaa, koska halu-
amme kertoa avoimesti mai-
don tuottamisesta. Nyt j okai-

Hanke etenee hyvin. Luova Kampus -hankkeen projektipäällikkö on Maarit Kärki. HerurunsnrH,l6irru

Hankkeen myötä
teknologiapuolelle
saadaan niin hyvä
varustus, että var-
masti kiinnostus
opinahjoa kohtaan
todennäköisesti
kasvaa entisestään.

Maarit Kärki


