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Pihatto on kuin akkuporakone,
maidontuotanto on kuin taulun kiinnittäminen 
porakoneella seinälle

• Porakoneessa tulee olla virtaa

• Porakonetta pitää osata käyttää

• Tarvitaan ruuveja 

• Pitää tietää minkälainen seinä on, mihin taulu kiinnitetään

• Taulu pitää saada suoraan

• Aikaa kiinnittämiseen on 15 minuuttia…



Pihatto -työkalun suunnitteluvalinnat ja töiden 
sujuvuus?

• Cow Comfort!!!

• Lay-out -ratkaisut

• Eläinten liikkuminen ja liikuttaminen

• Työntekijöiden liikkumisreitit ja työvälineiden- sekä tarvikkeiden 
sijoittelu



Kun cow comfort on puutteellinen…

utareterveydessä

jalkaterveydessä

Poikimisvaiheen 
terveydessä

- Erottelumaitoa
- Erikseen lypsyä
- Lääkitystä 

- Eläin liikkuu hitaasti
- Usein robotille ajettava
- Hoitoa ja lääkitystä

- ”Jalattomat” lehmät
- Lypsytyö karsinassa
- Yksilöllistä ruokintaa

LISÄTYÖTÄ!!!

- Hyvä ilmanvaihto
- Toimiva lannanpoisto
- Oikein mitoitettu ja hyvä parsi

- Puhtaat ja ei-liukkaat käytävät
- Oikein mitoitettu ja hyvä parsi
- Käsittelyteline erottelualueella

- Olkipohjainen karsina, joka 
robotin / aseman lähellä, ja 
jonne pääsy traktorilla

- Ruokintatila ja olosuhteet 
kunnossa myös umpilehmillä



Lay-outin ratkaisut

• Perustöiden teko oltava helppoa
• Suoraviivaiset, mielellään ”läpiajettavat” käytävät 

• Ruokinta- ja kuivitustyö oltava koneellista

• Erityinen huomio avoraappanavetoissa tasoeroihin esim. lannan pudotuskohdassa

• Erikoistöiden huomioiminen
• Jalattoman lehmän nostaminen, kuolleen eläimen poistaminen jne… (pääsy vähintään 

pienkuormaajalla joka paikkaan)

• Ovia ei ole koskaan liikaa

• Navetan sijainnilla talouskeskuksessa myös vaikutus töiden sujuvuuteen
• Työaika alkaa pirtin ovelta, millä tavalla navettaan mennään?

• Vai tuleeko työt tehokkaammin tehtyä, kun navetta on ”työmatkan” päässä?



Eläinten liikkuminen ja liikuttaminen

• Lypsyasemanavetassa asemalle menoreitit
• Menoreitti vähintään 2,4 m leveä

• Paluukäytävä voi olla kapeampi, koska siellä eläintä ei ajeta

• Isoissa pihatoissa kaksisuuntainen eläinliikenne lypsyasemalle

• Robottinavetassa huomio lehmän omatoimiseen liikkumiseen
• Ajettavat lehmät lisäävät työaikaa

• Robottien sijoittelu niin, että robotilta poistuva lehmä ei aja toiseen robottiin 
menevää pois

• Porttisuunnittelu!



Porttisuunnittelun tärkeys

• Yhden ihmisen pystyttävä siirtämään ja kytkemään kiinni yksittäisiä 
eläimiä – turvallisesti

• Toimenpidealue erityisen tärkeä (eläimen siemennys, lääkintä yms)

• Lypsyasemalypsyssä lehmien ajaminen lypsylle, robottilypsyssä 
ajettavien lehmien noutaminen robotille
• Ns mastoportit ja erilaiset navettakohtaiset erikoisportit

• Robottinavetassa erillinen ajettavien karsina erittäin tärkeä! 

• Hoitajan kulkuaukkoja ja saappaanpesupisteitä riittävästi ja oikeaan 
paikkaan 



Pyri minimoimaan työtä, joka vaatii 
kaksi ihmistä



Hyvä portitus robotin odotustilassa



Työntekijöiden liikkumisreitit ja tarvikkeiden 
sijoittelu sekä varastointi
• Mietityt reitit puhtaalta alueelta likaiselle alueelle työjärjestyksen 

mukaisesti
• Saapaspesu ja kulkuaukko

• Navettatoimisto paljon tärkeämpi kuin kahvihuone!

• Työvälineet ja -tarvikkeet mahdollisimman paljon siellä missä työ 
tehdään

• Parillinen määrä lantakäytäviä?

• Riittävän kokoiset varastointitilat!





Työpisteen sijainti -askelten määrä



Työvälineet työpaikalla



Suunnittelijan
vai käyttäjän 
virhe?

Piirustuksissa lukee ”käsittelyalue”…

Piirustuksissa lukee ”ajettavien karsina”…



Robottinavettatutkimus v. 2014 - 2015

• Omarahoitteinen työajan mittaus ja muu tiedon keruu robottinavetoissa –
hanke ”4dbarn”

• Toteutettu yhdessä MMM Marjo Posion kanssa (Proagria Oulu)
• Kehittelyssä mukana prof David Kammel (Wisconsinin Yliopisto), Jack Rodenburg 

(Dairylogix) ja 5 opiskelijaa Drontenin Yliopistolta (Hollanti) 

• Yhteensä 42 navettaa, joista 16 Suomessa, 3 Ruotsissa, 4 Tanskassa, 13 
Hollannissa ja 5 Yhdysvalloissa (Wisconsin, Minnesota)

• 1-8 robottia, 5 eri merkkiä (Lely, deLaval, GEA, SAC, Merlin)



Lyhyesti tutkimuksesta

• Valtava vaihtelu tuotantotehokkuudessa
• 140 – 930 litraa  maitoa / henkilötyötunti

• Vielä suurempi ero päivittäisessä työajan käytössä lehmää kohden
• 1,8 minuuttia – 14,3 minuuttia / lehmä / päivä

• Kärsiikö tuotanto ja laatu, kun työaika on pienempi?



ajankäyttö / lehmä vs päivätuotos?
- maitotuotoksella ja työnkäytöllä / lehmä ei ole yhteyttä
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ajankäyttö / lehmä vs solut?
- solut eivät ainakaan laske, vaikka työnkäyttö / lehmä lisääntyy
- solut siis lisäävät työtä!
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Summarum:

• Navetan suunnittelulla ja oikealla toteutuksella voidaan määrätyissä 
rajoissa vaikuttaa työn tekemisen sujuvuuteen ja käytettyyn 
työpanokseen.

• On erittäin tärkeää ymmärtää paremmin navetta tilakohtaisena
työvälineenä maidontuottamisen prosessissa – ”täydellinenkään” 
navetta itsessään ei takaa mitään, sitä pitää käyttää oikein.

• Suunnittelutilanteessa viljelijät pitää saada paremmin ymmärtämään, 
miten haluavat työtä tehdä, määritellä niistä tavoitteensa ja sitoutua 
niihin.



Miten meidän muuten kävi sen taulun 
kiinnityksen kanssa…?

Parempi etsiä konsultin puhelinnumero. 
KIITOS!


