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• Asiantuntijatyöryhmä
– Tutkijat + Ohry; MTT, HY, TTS, MMM, Evira, ProAgria, Valio

• Kirjallisuusselvitykset
• Tilatutkimus

– 82 tilaa; 50 asema, 32 robotit (2+)
– lehmiä med. 116, tuotos ka 9200 kg
– 10 907 lehmän havainnot

• Tulokset
– ”Lehmän mittainen pihatto”
– ”Lypsykarjatilan eläinten ryhmittely”
– seminaariesitykset, tieteelliset julkaisut

Hanke lyhykäisesti



• Ryhmä = eläinjoukko, jolla on oma paikka, rajattu toimintatila 
navetassa

• Ryhmittely = miten eri eläinryhmät sijoitetaan pihattoon ja 
miten niitä siirretään paikasta toiseen

• eri-ikäisillä ja erilaisissa tuotantovaiheissa olevilla eläimillä on 
erilaiset tarpeet

• Ryhmittelyn avulla optimoidaan pihaton toimivuutta -
pyritään mahdollisimman hyvään lopputulokseen eläinten ja 
ihmisten hyvinvoinnin sekä taloudellisen tuloksen osalta. 

• Laajennuksiin varautuessa kannattaa miettiä myös eläinten 
tulevaa ryhmittelyä



Ryhmittely on välttämätöntä, mutta turhia 
ryhmänvaihtoja kannattaa välttää!

• Siirto ryhmästä toiseen aiheuttaa stressiä eläimille,  
työtä hoitajalle, ja mahdollisen loukkaantumisriskin 
molemmille
– Naudoilla on selvä arvojärjestys, joka tarkistetaan aina kun 

ryhmän kokoonpano muuttuu
– Suuri osa karjanomistajien tai hoitajien työtapaturmista 

tapahtuu eläimen toimesta (vahingossa); puristuminen, 
tallominen, puskeminen yms. 

• Eläimiä kannattaa siirtää kerralla useampia
– Järkevää työajan käyttöä
– naudat muodostavat pysyviä kaveruussuhteita, 

sopeutuminen on helpompaa tutussa porukassa
– ”höykytys” ei kohdistu vain yhteen eläimeen



Ryhmittelyperusteita
• Ikä

– vasikat ja nuorkarja, ensikot/muut lehmät

• Tuotantovaihe
– ummessa/poikimista odottava/alku-, keski-, loppulypsykausi

• Lypsykapasiteetti/-tekniikka
– Maitoa per robotti, kokoomatilan koko, hidas- ja 

nopealypsyiset lehmät

• Poikiminen, sairaus, toimenpide
• Tarpeellisten ryhmien määrä riippuu karjakoosta



Näkökohtia ryhmittelyyn, 
työnkäyttöön ja suunnitteluun

• Yhtenä tärkeänä ryhmittelyn tavoitteena on eläintenhoitotöiden 
helpottaminen ja sitä kautta karjanhoitajien jaksamisen ja 
hyvinvoinnin turvaaminen

• Ryhmittelyn ja sitä kautta rakennusten suunnittelun yhtenä 
tärkeimmistä lähtökohdista tulee olla, että etenkin lypsy-, ruokinta-, 
lannanpoisto-, kuivitus- ja eläinten siirtotyöt voidaan tehdä 
sujuvasti ja turvallisesti 

• Ryhmittelyn työkuormitusta keventävä ja työmäärää vähentävä 
vaikutus riippuu tarkasteluajanjaksosta
– Ryhmittely voi jossain tuotanto-/ikävaiheessa hetkellisesti lisätä työtä, 

mutta toisaalta se voi myöhemmin vähentää ja keventää työtä sekä 
parantaa työn laatua ja tuotannon kannattavuutta

• Esimerkiksi 2 – 3 viikkoa ennen poikimista olevien lehmien ruokinta erillään 
ummessa olevien lehmien  ryhmästä voi edistää poikimisen jälkeistä syöntiä ja 
pienentää energiavajetta, mikä vähentää ketoosia, parantaa hedelmällisyyttä 
ja helpottaa tiinehtymistä sekä edistää mahdollisesti myös utareterveyttä

• Ummessa olevien lehmien ryhmittely erilleen on nykypäivää, mutta poikimista 
lähestyvän erottelumahdollisuutta ei juurikaan ole ajateltu



Näkökohtia ryhmittelyyn, 
työnkäyttöön ja suunnitteluun

– Kuinka sekoitin täytetään vs. seosten/ryhmien 
määrä

– Seosrehuvaunun koko vs. seosten/ryhmien 
määrä
miten saadaan järkevällä työllä ja tekniikalla 

kaikille ryhmille niiden vaatimukset täyttävä rehu 
ruokintapöydälle ja kuinka paljon on tarve 
varautua jakamaan joitakin rehuja käsin, jos jokin 
yksittäinen ryhmä vaatii omat seokset
– Kapea ruokintapöytä vs. rehun varastaminen
– Keskiruokintapöytä vs. eläinten 

siirtely/osastojen sijoitus

• Tekniikkavalinnat vaikuttavat tarvittavaan tilaan ja sitä kautta toiminnallisten 
tilojen sijoitteluun sekä ruokinnan mukaiseen ryhmittelyyn <-> Ruokinnan 
mukaista ryhmittelyä mietittäessä on otettava huomioon rehunjakolaitteiden ja 
ruokintapöydän asettamat rajoitukset/reunaehdot



Näkökohtia ryhmittelyyn, 
työnkäyttöön ja suunnitteluun

• Ruokintasuositusten mukaisessa ryhmittelyssä (eri 
eläinryhmien ravinnonsaanti- ja energiatarpeet erilaisia) 
ruokinnan automatisointi asettaa omat vaatimuksensa 
tekniikalle ja tilantarpeelle

• Automaattinen rehunjako huolehtii ravinnontarpeen mukaiset rehut 
jokaisen ryhmän eteen vain, jos tekniikkaa on riittävästi (mm. 
täyttöpöydät) ja ryhmissä on vain saman ravinnontarpeen mukaisia 
eläimiä

• Ruokintatyön ja ryhmittelyn kannalta eläintilat pitäisi 
suunnitella niin, että ryhmittelyjä pystytään joustavasti 
muuttamaan
– Erityisesti umpi- ja nuorkarjaosastoissa ryhmittelyn tulisi 

joustaa, koska eläinmäärät vaihtelevat ja ryhmäkoko samoin
• Joustavuutta eläintiloihin saadaan porteilla



Näkökohtia ryhmittelyyn, 
työnkäyttöön ja suunnitteluun

• Mitä enemmän karjassa on erilaiseen ruokintaan 
perustuvia ryhmiä, sitä enemmän ihmisen työpanosta 
tarvitsevaan ruokintatyöhön pääsääntöisesti kuluu aikaa
– Samoin enemmän siirtoja

• Automatisoidussa ruokinnassa ihmistyömäärä riippuu 
pitkälti rehujakeiden määrästä, joka määrittää 
täyttöpöytien tarpeen ja sitä kautta myös täyttötyön 
tarpeen

• Mitä vähemmän erilaisia ruokintaryhmiä karjassa on, sitä 
enemmän vaaditaan tarkkailutyötä, jolla varmistetaan 
kaikkien eläinten riittävä ja oikeanlainen ravinnonsaanti ja 
niiden hyvinvointi
– Eläinten siirtelyyn käytetty aika taas on pienempi

• Erityistarkkailua vaativat ryhmät olisi hyvä olla 
tarkkailtavissa suoraan toimistotiloista



Tapani jatkaa

Ryhdytään ryhmitellä
Vai onko se aletaan ryhmittelemään



korkeatuottoiset
Keskituottoiset

matalatuottoiset

umpilehmät

Tunnutettavat
lehmät
Tunnutettavat
hiehot

Vasta poikineet
lehmät

Vasta poikineet
hiehot

Lypsävät

umpilehmät

tarkkailtavat

Noin 500 lehmän
karjat

Noin 100 lehmän
karjat

korkeatuottoiset

matalatuottoiset

Ummessa olevat

Tunnutettavat
Lehmät ja hiehot

Vasta poikineet

100-300 lehmän karjat

Ryhmien muodostuminen 
esimerkkinä lypsettävät lehmät



Uudistuskarjan paikkatarve



LYPSYLEHMÄPIHATTO ELÄINPAIKKATARPEEN VAIHTELUVÄLI
maidossa olevat lehmät 74 % 81 %
ummessa olevat lehmät 12 % 16 %
poikimista odottavat hiehot 10 % 14 %
poikimassa olevat lehmät ja hiehot (1-3 pv) 2 % 4 %
vasta poikineet lehmät ja hiehot ( 2 viikkoa) 8 % 12 %

VASIKKALA

0-2 kuukautta 11 % 13 %
2-6 kuukautta 16 % 20 %

NUORKARJAPIHATTO

6 - 10 kuukautta 16 % 20 %
10 - 14 kuukautta 16 % 20 %
14 - 18 kuukautta 16 % 20 %
18 - 24 kuukautta 20 % 25 %

Eläinpaikkatarpeen arviointi



 1 poikimapaikka jokaista alkavaa 20 
lehmän ryhmää kohden yksittäis- tai 
ryhmäkarsinassa

 1 sairaspaikka jokaista alkavaa 25 
lypsylehmän ryhmää kohden 50 
lehmään saakka ja sen ylittävältä 
osalta 1 paikka jokaista alkavaa 50 
lehmän ryhmää kohden

 1 sairaspaikka jokaista alkavaa 40 
hiehon ryhmää kohden

1 robotti /               
80 lehmää 4 3 2
2 robottia             

160 lehmää 8 5 3
3 robottia /           
230 lehmää 12 6 4
4 robottia /          
300 lehmää 15 7 5

Muut välttämättömät eläintilat



Mitoitusmatikkaa…….
1 ROBOTTI 2 ROBOTTIA 3 ROBOTTIA 4 ROBOTTIA ISO ASEMA ISO ASEMA

LEHMÄT 80 kpl 160 kpl 230 kpl 300 kpl 400 kpl 500 kpl

maidossa olevat lehmät 59 - 65 118 - 130 170 - 186 222 - 243 296 - 324 300 - 405

ummessa olevat lehmät 10 - 13 19 - 26 28 - 37 36 - 48 48 - 64 60 - 80

tunnutettavat ensikot 21 
päivää

2  - 3 5  - 6 7  - 9 9 - 12 12 - 16 15 - 20

tunnutettavat lehmät 21 
päivää

5  - 6 10 - 13 14 - 18 18 - 24 24 - 32 30 - 40

poikimassa (1-3 pv) 2 3 5 6 8 10

vasta poikineet 2 viikkoa 4  - 6 8 - 13 12 - 18 15 - 24 20 - 32 25 - 40

VASIKAT 22 - 26 kpl 44 - 53 kpl 62 - 76 kpl 81 - 99 kpl 108 - 132 kpl 135 - 165 kpl

0-2 kuukautta 9 - 10 18 - 21 25 - 30 33 - 39 44 - 52 55 - 65

2-6 kuukautta 13 - 16 26 - 32 37 - 46 48 - 60 64 - 80 80 - 100

HIEHOT 59 - 72 kpl 116 - 144 kpl 169 - 207 kpl 219 - 270 kpl 292 - 360 kpl 292 - 360 kpl

6 - 10 kuukautta 13 - 16 26 - 32 37 - 46 48 - 60 64 - 80 80 - 100

10 - 14 kuukautta 13 - 16 26 - 32 37 - 46 48 - 60 64 - 80 80 - 100

14 - 18 kuukautta 13 - 16 26 - 32 37 - 46 48 - 60 64 - 80 80 - 100

18 - 23 kuukautta 16 - 20 32 - 40 46 - 58 60 - 75 80 - 100 100 - 125

24 kuukausi päänavetassa 4 8 12 15 20 25

HOIDETTAVAT LEHMÄT 8 KPL 20 KPL 28 KPL 36 kpl 48 kpl 60 kpl

erottelulehmät (1 päivä) 2 5 7 9 12 15

hoidetut lehmät (10 päivää) 2 5 7 9 12 15

ontuvat lehmät (21 päivää) 2 5 7 9 12 15

poistettavat lehmät (28 
päivää)

2 5 7 9 12 15



Palikat järjestykseen
…mutta erilleen

Asemalypsyssä
-Lehmäpihatto
-Lypsykeskus
-Vasikkatalo
-nuorkajapihatto



Palikat järjestykseen
…mutta erilleen

Robottilypsyssä
-Lehmäpihatto
-Vasikkatalo
-nuorkajapihatto



Vasikan tie lehmäksi – ”eläinflow”



Vasikkatalo on vasikan koti



Vasikkatalo  4 robotin karjalle -
yhteensä – 80 vasikkapaikkaa

Rakennuksen mitat 54,5 x 9,2 m = 501 m2
80 vasikkapaikkaa >>>>  6,2 m2/ eläinpaikka 



• Vasikalla erilaiset olosuhdevaatimukset kuin aikuisilla lehmillä
• Tautipaine pienempi, kun ikäryhmät erillään
• Suurissa karjoissa mahdollistaa työntekijöiden ”erikoistumisen”
• Voidaan suunnitella sujuvat hoitomenetelmät

terveemmät vasikat, matalampi kuolleisuus, hyvä kasvu

Miksi vasikat tarvitsevat vasikkatalon?



• Vasikat siirretään pois lehmänavetasta
• Vasikka laitetaan AINA  puhdistettuun karsinaan
• Yksilökarsina  parei ain ryhmä
• Pareittain ryhmäkarsinaan
• Juottorehu tilan käytäntöjen mukaan
• Vieroitus juotolta ryhmäkarsinassa
• Vanhempien vasikoiden kanssa samaan tilaan VASTA noin 

1 kk vieroituksen jälkeen
• Siirretään aina sama pari/ryhmä kerrallaan eteenpäin

Vasikkatalon toimintaperiaatteet



• Ensimmäiset 1-2 vkoa minimilämpö 10-15 °C, riittää
– jos EI ole vetoa
– kuivitus toimii
– energiansaanti on turvattu

• Hyvä ilmanvaihto (talvellakin neljä ”vaihtoa” tunnissa)
• Puhdistus ja kuivitus
• Tarpeeksi tilaa!

Lorenz ym. 2011

Hyvät olosuhteet



• Yksittäiskarsinoissa kasvatetut vasikat useissa tutkimuksissa 
terveempiä.

• Ryhmäkoko: pienessä ryhmässä (6-9 vasikkaa vs. 12-18)
– vähemmän hengitystietulehduksia
– parempi kasvu

• Vasikat kasvavat paremmin muuttumattomassa ryhmässä!

Lorenz ym. 2011, Svensson & Liberg 2006

Vasikoiden ryhmäkasvatus



• Tutkittiin 802 vasikkaa, 0-2 kk
• Vasikoista keskimäärin terveitä 60 %

Pihattotutkimuksen vasikat

Kliiniset oireet % tutkituilla
vasikoilla

Ripuli 13,7

Yskä 11,1

Napatulehdus 8,6

Jalkavika 2,0



Pihattotutkimuksen vasikat

• Ryhmäkarsinoiden koot

• Ryhmäkoko: 2-27 vasikkaa, ka 7,9 vasikkaa/karsina



Iglukasvatus

koskettelumahdollisuus

Kova pohja = betoni tai asvaltti

ryhmäkarsinat

ryhmäiglut

ruokintapaikka

Katettu alue

ryhmäiglut



Iglukasvatus

Hyvää
• Vasikat pois ”pää”navetasta
• Raikas ilma

• Terveemmät vasikat, †
• Helposti puhdistettavissa (?)
• Tilat helposti muokattavissa 

tarpeiden mukaan

Huonoa
• Lämpötilan säätely – usein 

lisälämmön tarve
• Vedensaanti?
• Kuivikemenekki suurempi
• Maapohjalla olevat vaikea 

puhdistaa
• Hoitajalle työläät olosuhteet



Näkökohtia ryhmittelyyn, 
työnkäyttöön ja suunnitteluun

• Iglut vaativat hoitajaltaan paljon
– Iglut, etenkin taivasalla olevat, ovat varsin työläitä 

puhtaanapitotöiden ja ruokinnan suhteen sekä 
haastavia myös työskentelyolosuhteiden suhteen 
kylmänä kautena, joten niitä ei voi suositella 
ensisijaiseksi ratkaisuksi vasikkatiloiksi työnkäytön ja 
työolosuhteiden kannalta

– Jos vasikoita pidetään igluissa ympäri vuoden, 
sääsuoja eli katos on ehdottomasti tarpeen sekä 
vasikoiden että niiden hoitajan kannalta

– Iglut tulisi sijoittaa esimerkiksi betonipohjalle, koska 
maapohjalle laitettujen iglujen puhdistus konevoimin 
esimerkiksi pienkuormaimella on hankalaa



Vasikan tie lehmäksi – sitten hiehopihattoon



Hiehopihatto
Rakennuksen mitat 53,5 x 28,7 m = 1535 m2
200 hiehopaikkaa + sairaspaikat 5  >>>>  7,4 m2/ eläinpaikka 



Vasikan tie lehmäksi – lehmäpihattoon



Missä poikimista odottelevat hiehot? 

• Lypsyosastossa?
– stressi
– tartuntavaara
– sotkevat paikat
– aiheuttavat ylitäyttöä

oppivat lypsyllä käynnin ja
utareet tarkkailussa

• Umpiosastossa?
– stressi
– tartuntavaara
– sotkevat paikat
– aiheuttavat ylitäyttöä

• Poikimakarsinassa?
– stressi
– tartuntavaara (jos 

ryhmäkarsina)
– vie tilaa poikivilta lehmiltä
– oppivat/eivät opi lypsyä



Poikivat hiehot omassa osastossa!
Tuttu porukka
Ei kilpailua rehusta/parsista
Mukava pehmeä alusta 

lopputiineelle
Ei tartuntoja vanhemmilta
Puhdasta
Lypsylle opettelu mahdollista, 

mutta työlästä (4-5 pv, 
Sutherland ym. 2013)

Edellytys: vastapoikineiden 
tilat, jotta lypsylle opettelu 
helppoa poikimisen jälkeen
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Ensikot / lehmät



Asemalypsytilojen ryhmittelyt



Asemalypsytilojen ryhmittelyt



Asemalypsytilojen ryhmittelyt



Robottitilojen ryhmittelyt



2-robottisen pihaton logistiikka



2-robottisen pihaton focusalueet



2-robottisen pihaton focusalueet





Umpilehmät ja vastapoikineet = VIP´s



Miksi?
• Valtaosa lehmien sairastumisesta tapahtuu 30 päivän kuluessa 

poikimisesta
• Sairaudet lisäävät poistoriskiä (esim. hoidettu ja parantunut 

poikimahalvaus 29 kertaiseksi)
• 68% poistoista ”involuntary” (Bell ym., 2010)
• Poistohuippu lehmillä 30 pv, ensikoilla 10 pv poikimisesta => 

lypsykausi menetetään
LYTO2; Tilalla kuolleista 
lehmistä (6% poikineista)
• 10% kuoli päivään 2,
• 25 % päivään 8,
• 50% päivään 33

mennessä poikimisesta
(Sarjokari ym., julkaisematon) 0
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Ummessaolokausi
• ruokinnan tavoitteet:

– säilyttää lihavuuskunto (sopiva energiamäärä)
– säilyttää syöntikyky (sopiva karkearehumäärä)
– oikea hiven- ja kivennäisainekoostumus
– aloittaa lypsy maltillisesti

• Ummessa ollessaan lihovat lehmät 
– Enemmän poikimavaikeuksia ja -halvauksia, huono syöntikyky
– Poikimisen jälkeen rasvavarastojen liiallinen käyttö => ketoosi, 

huono vastustuskyky, hedelmällisyyshäiriöt

• Ummessa ollessaan laihtuvat
– Ketoosi, rasvamaksa, huono vastustuskyky

• Väärä hivenaine ja/tai kivennäiskoostumus
– Poikimahalvaukset, kasvuhäiriöt, vasikan seleenin puute



”The main biological driver
of body condition score loss and

negative energy balance
in dairy cows

is BCS at calving
rather than

composition of the fresh cow diet.” 
Hayton et. Al., in Dairy Herd Health, ed. M. Green. CAB International 2012.



Figure 6   The range in acceptable profiles that allow cows to produce near maximum 
milk production for their genetics and production system, while ensuring reproduction, 
health, and animal welfare are not compromised.

J.R.  Roche , N.C.  Friggens , J.K.  Kay , M.W.  Fisher , K.J.  Stafford , D.P.  Berry. 
Body condition score and its association with dairy cow productivity, health, 
and welfare Journal of Dairy Science Volume 92, Issue 12 2009 5769 – 5801.

http://dx.doi.org/10.3168/jds.2009-2431

“The intercalving profile of BCS is a mirror image of the milk 
lactation profile”. “Management and feeding have little effect on 
early postcalving BCS loss …”



Ummessa olevat ja lopputiineet
• Ovat leveitä ja painavia
• Makaavat lyhyempiä aikoja kerrallaan, nousevat useammin 

makuulta, käyvät useammin makuulle
• Ovat ”nälkäisiä”

Poikivat
• Tarvitsevat seurantaa, ja joskus synnytysapua
• Ovat alttiita tapaturmille ja sairauksille

Vastapoikineet
• Tarvitsevat VAPAASTI ruokaa ja vettä = AINA halutessaan
• Laihtuvat silti => NEB, sorkkapatjakin ”laihtuu”
• LEPO = sorkkien verenkierto + utareen verenkierto 

+ kasvuhormoni = TUOTOS 



• Riittävästi parsia (ajoissa umpiosastoon!)
• luxusparsia; 1/1 minimi, leveät, pehmeät, 

oikein säädetyt niskapuomit, 
• Pöytätilaa 1/1 minimi, 90 cm/le,  lukittuva 

ruokintaeste, 2 vesiallasta, Ei umpipusseja

poikimapaikka

Krisse

• Ryhmäkarsina, 
kestokuivikepohjalla

• 11m2/le minimi (25 
m2/le suositus Dairy Herd
Health -kirjassa)

• Lukittuva ruokintaeste



Poikimista odottavat ryhmäkarsinassa 

Kuva: Tapani Kivinen



Kuva: Tapani Kivinen

Poikiva omaan karsinaansa

33 % ryhmäkarsinaan 
syntyneistä joi muista 
kuin omasta emästään 

(Edwards ym., 1083)

29%:lla vasikoista 
alhaiset vasta-ainetasot 
(LYTO2, Tenhunen ym., julkaisematon)



Poikimakarsina ja kuolinhazard

• Sekä yksilö- että ryhmäkarsinoita
• Vain yksilö- tai ryhmäkarsinoita



• Oma pieni ryhmä
• Ei umpipussia
• Syöntitilaa 1/1minimi

• Luxus-parret 1/1 minimi
• kumimattokäytävä
• Tarkkailu! 



Parren mukavuus ja teuraaksi joutumisen hazard

• mukava, tilava
• siltä väliltä
• kova, ahdas



Lypsyosaston ryhmäkoko 
– Robottipihatossa 120 lehmää (Rodenburg 2012 ja vähän muutkin)

+ Vähemmän jonotusta  
+ Toimintakatkokset eivät haittaa
+ Vain 1 ryhmä ja erotteluryhmä seurattavana  

– Robottipihatoissa 60 lehmää
+ Lypsävien ryhmittely mahdollista
+ Helppo löytää, hakea ja tarkkailla lehmiä

+ Lehmän helppo tunnistaa kaverit –
vakaampi ryhmä

+ Pienempi tartuntapaine
+Helpompi rajoittaa tartunta ja löytää syy

Joustavuutta!! Pitäisi olla ainakin mahdollisuus jakamiseen

– Asemalypsyssä määräytyy kokoomatilan ja aseman kapasiteetin
mukaan



Puskurivaraa 5 – 10 % parsiin, 
muista myös ummessa 

olevien osastossa!

Täyttöaste - vähemmän on enemmän!
• Tilojen ylitäyttö mm. vähentää 

ruokailuaktiivisuutta, muuttaa 
makuukäyttäytymistä ja 
vähentää märehtimistä (Grant 
& Albright 2001) 

• Lehmä tekee maitoa makuulla 
– ylimääräisten lehmien 
poiston jälkeen tuotos jopa 
paranee

• Eläinsuojelulaki kieltää 
ylitäytön
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Lypsylehmien jako ryhmiin
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Harkittu ryhmittely on yhteydessä pienempään 
utaretulehdushoitojen todennäköisyyteen

Päivää poikimisesta



Ensikoille oma lypsyryhmä 

Ensikot poikimisen jälkeen omassa 
vastapoikineiden ryhmässä, josta omaan 
lypsyryhmään (tarvittaessa sekaan terveitä, 
pieniä, arkoja vanhempia lehmiä)

• Vähentää ensikoiden kokemaa stressiä (Phillips & Rind, 2001) 

• Mahdollisuuksia parsien mitoitukseen, nännikumin 
valintaan

• Vähentää utaretulehduksen ym. tarttumista 
vanhemmilta nuoremmille



Ensikkoryhmä



Hyvän eläinliikenteen 
edellytykset automaattilypsyssä

• Ruokinta: säilörehun laatu, ruokintapaikka kaikille 
pöydässä, rehua jatkuvasti tarjolla

• Odotustila lypsylle – vähintään manuaaliportein 
suljettava

• Täyttöaste – lievä alitäyttö
• Leveät käytävät ja oikein säädetyt parret 

>2,6 lypsyä/pv (SCC , p<0,05)
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Hyvän eläinliikenteen edellytykset : 
robotin ympäristö

• Tilaa robotin edessä n. 7m
• Ei monimutkaisia reittejä, nousuja ja laskuja ym. 

– Keep it simple!
• Robottiin meno- ja poistumisreitit tarpeeksi 

kaukana toisistaan
• Mielellään samankätiset robotit
• Toimistosta näköala robotin eteen



LytoII – yhtä paljon  lypsyjä ohjatussa ja 
vapaassa liikenteessä (vain 22 tilaa)

Tiloja Sallitut
lypsyt

Lypsyjä/
pv

Ohikulut/ 
pv

Vapaa
17 3,37 2,55 1,63 

Ohjattu
5 2,45

Suos.
2  - 4 2,4 -2,8 >1

Useammat lypsykerrat mutta enemmän seisoskelua ruokintapöydän edessä ja odottelua 
lypsylle ohjatussa liikenteessä
Useammat syöntikerrat, mutta enemmän lypsylle haettavia vapaassa liikenteessä 
(Thune ym. 2002, Rodenburg 2007, Lexcer ym. 2009, Ten Have 2012)

SCC alempi vapaassa liikenteessä, p<0,01



Sairaskarsinan ”esteettömyys” tärkeää!!

Hoidettujen utaretulehduslehmien 
ryhmittely

Miksi robottitiloilla ei 
estetä tartuntoja?

- Lypsy robotilla 
sairaskarsinasta 
hankalaa?

- Lypsy kannukoneella 
tms. 
sairaskarsinassa 
hankalaa?

Tartuntariski (lypsykone 
ja parret) + 
jäämäriski

11.2.2014
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• Kunnollinen makuupaikka
• Jatkuva pääsy rehun ja veden ääreen
=> lehmät voivat odottaa rauhassa toimenpidettä /  siirtoa 
muihin ryhmiin



• Ritiläpohjainen parreton 
käsittelykarsina vain lyhyitä 
toimenpiteitä varten- eläin 
ohjataan sinne vasta  
toimenpiteeseen

• Useiden tuntien odottelu vaatii 
parren, rehua ja vettä ja 
mahdollisuuden käydä lypsyllä

• Eläinlääkärin unelma: 
käsittelytilassa  pöytä, 
välineistöä, käsien ja jalkojen 
pesumahdollisuus, hyvä 
valaistus… (ja potilas kauniisti 
odottamassa h-hetkellä)

Erottelu/käsittelykarsina

Kuva: Tapani Kivinen



Näkökohtia ryhmittelyyn, 
työnkäyttöön ja suunnitteluun

• Ruokinta voitava tehdä koneellisesti – pääsääntöisesti myös 
vasikoiden 
– Jos lehmäpihaton ruokinta tehdään seosrehuvaunulla, myös 

nuorkarjapihatto kannattaa suunnitella samalle järjestelmälle
– Jos taas lehmäpihatossa käytetään 

mattoruokkijaa ja kiinteää 
apesekoitinta mahdollisine 
täyttöpöytineen, investointitarpeen 
kannalta nuorkarjapihaton ruokinta 
kannattaa tehdä esimerkiksi 
pienkuormaimen 
rehunjakokauhalla, johon seosrehu 
haetaan lehmäpihaton 
apesekoittajalta

• Näin vältytään kahdenkertaisilta 
investoinneilta seosrehun 
valmistuksessa

• Työnkäytön kannalta tämä tietysti 
vaatii enemmän resursseja



Näkökohtia ryhmittelyyn, 
työnkäyttöön ja suunnitteluun

• Makuuparret voitava kuivittaa koneellisesti ja lannanpoisto 
koneellisesti
– Eläintilan puhtaanapito heijastuu suoraan mm. lypsyn 

työnmenekkiin ja laatuun sekä näin koko karjanhoitotyön 
tuottavuuteen ja karjanhoitajien jaksamiseen

• Olkipohjakarsinat voitava  tyhjentää ja tyhjennyksen 
yhteydessä kuivittaa koneellisesti
– Olkipohjakarsinoiden tyhjennyksen aikana eläimet on voitava 

eristää portein niin, että karsinoiden tyhjennys onnistuu ilman 
eläinten erillistä vahtimista

• Kokoomatilan olisi hyvä olla yhden lypsyryhmän suuruinen, 
jolloin lehmähallista saadaan ko. ryhmä kerralla 
kokoomatilaan
– Tämä helpottaa kuivitus- ja lannanpoistotyötä, jos se tehdään 

koneellisesti lantakäytävillä ajaen



Näkökohtia ryhmittelyyn, 
työnkäyttöön ja suunnitteluun

• Ryhmittelyn joustavuuden kannalta teleskooppiporttien 
käyttöön ja niiden sijoitteluun kannattaa kiinnittää 
huomiota suunnitteluvaiheessa

• Osastoista toisiin eläimiä siirrettäessä porttien tai karsina-
aitojen on oltava helposti aukaistavia ja suljettavia

• Karjanhoitajien osastojen välillä liikkumista varten aidoissa 
olisi hyvä olla "pakoaukkoja" vaivatonta liikkumista varten

• Sairaskarsinatiloista pitää saada kuollut tai liikuntakyvytön 
eläin siirrettyä ulos konevoimin ilman kulkemista muiden 
eläinosastojen kautta

• Siementäjän ja eläinlääkärin työtilat ja reitit on syytä 
sijoittaa lähelle ”asiakkaita” eli siemennettäviä ja 
sairaskarsinoita



Näkökohtia ryhmittelyyn, 
työnkäyttöön ja suunnitteluun

• Automaattilypsyssä lehmien ryhmittelyn periaatteet ovat lähes 
samat kuin asemalypsynavetassa
– Kun suunnittelee useamman lypsyrobotin ryhmää, on hyvä varautua 

jakamaan tarvittaessa lehmät robottikohtaisiin ryhmiin
• Työn käytön kannalta on olennaista, että lehmillä on terveet jalat ja 

ne liikkuvat hyvin ruokintapöydän ääreen ja lypsylle
– Yksi tehtävä ryhmittelyllä on ylläpitää hyvää jalkaterveyttä ja siksi 

kiimaiset lehmät tarvitsevat erottelupaikan
• Lehmäliikenteen sujumiseksi käytävien leveyksien pitää olla 

suositusten mukaiset ja robotin edessä n. 7m vapaata tilaa
• Lypsylle haettaville lehmille tulee olla vähintään manuaalisten 

porttien avulla aikaansaatu odotustila lypsylle
• Hyvä utareterveys vähentää lehmien ajamisen tarvetta lypsylle ja 

minimoi laitteen pesuihin kuluvaa aikaa



Kuivitus isoissa yksiköissä

• Pihaton tilaratkaisut ja rakenteet on suunniteltava niin, että 
makuuparsien puhdistus ja kuivitus on mahdollista tehdä konevoimin
– Korkeat kynnykset estävät ja lukuisat portit hidastavat harja-

kuivituskoneen käyttöä
– Ajettavilla tai ohjastettavilla koneilla tulisi päästä jokaiseen 

makuuparsiosastoon
– Rakolattiapalkkien on kestettävä niiden päältä ajaminen
– Koneellinen makuuparsien puhdistus ja kuivitus soveltuu myös 

robottipihattoon, vaikka parret eivät ole niissä missään vaiheessa täysin 
tyhjänä

• Tällä hetkellä isoista asemalypsytiloista 
noin puolet tekee kuivitustyön 
käsityönä ja robottilypsytiloista jopa 
reilu kahdeksan kymmenestä!!!???

• Niillä tiloilla joilla koneellistettu, 
keskilehmäluku käsityövaltaisia 
suurempi



Jakelu 
koneellisesti

Kuivikkeiden varastointi

Hygienia

Asfalttipäällyste





Työmenetelmien esiintyvyys (%) 
asemalypsy- ja robottilypsytiloilla
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Asema AMS
Ruokinta Erillisruokinta 14,0 21,9

Seosrehuruokinta 76,0 71,9
- Seosrehuvaunu 69,8 32,0
- Mattoruokin 14,0 56,0
- Pienkuormain 9,3 0,0
- Ruokintarobotti 7,0 12,0

Lannanpoisto Lantaraapat 62,0 65,6
PuuhaPete 8,0 28,1
Traktori 4,0 0,0
Pienkuormain 8,0 0,0
Bobman 6,0 0,0
Käsityömenetelmä 12,0 6,3

Kuivitus Käsityömenetelmä 53,1 84,4
Pienkuormain/traktori 36,7 12,5
Bobman 10,2 3,1

Vasikoiden juotto Ämpäri 31,0 26,7
Maitobaari 23,8 26,7
Juottoautomaatti 52,4 56,7
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Eläintautien leviämisen estäminen
1. estetään taudin tulo tilalle

– Rehu
– Vierailijat
– Ostoeläimet
– Tuhoeläimet
– Teuras-, välityseläin-,

raatoautot
– Ilmavirtaukset

2. Estetään taudin leviäminen eläinryhmästä toiseen
– Sairaan eristäminen
– Eläinryhmien pito erillään
– Tarvittaessa omat suojavaatteet



jokaiseen 
eläinrakennukseen

• tautisulku
• suojavaatteet ja 

jalkineet
• Käsien, 

saappaiden ja 
välineiden 
pesupaikat

• laskutilaa 
työvälineille



Tapani jatkaa

Maitotilan pihapiiri

Kuva: Pekka Koskinen / Satakunnan M-rakennustoimisto Oy



Modulaarinen maitotila

Transition 
barn = 
poikimatilat
umpilehmät

2 robottia

2 robottia

2 robottia

vasikkahalli

Nuoremmat hiehot

Tiineet hiehot



Hygienia ulkona pihapiirissä






