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Yrittäjät investoivat automaattilypsyyn 

- keventääkseen työtä 

- lisätäkseen työn joustavuutta 

- vähentääkseen lypsyyn kuluvaa työaikaa navetassa

Tavoite toteutuu jos lehmät käyvät omatoimisesti lypsyllä



Eläinliikenteen sujumiseen ja hiipumiseen on monta tekijää. Harvoin on kyse 

yhdestä suuresta jarrusta, joka ratkaisemalla ongelma poistuu. Tilanteeseen 

vaikuttaa usein monen pienen tekijän summa.

- ruokinnan tasapaino, syönnin esteet ja niihin liittyvät muutokset

- olosuhteet ja niiden muutokset

- tekniikan toimivuus ja niiden muutokset

- eläinten ja ihmisten välinen viestintä

- millainen on ihminen eläimen aistimassa maailmassa?

- viestitäänkö eläimelle vai eläimen kanssa?



Keskimäärin 80% karjasta toimii oikein. Ns. ongelmayksilöitä karjasta 

riippuen 10-20% joiden kanssa menee enemmän aikaa. Jos eläin oppii 

väärän toimintamallin lypsyssä, siitä tulee päivittäinen jarru tehokkaalle 

tuotannolle. 

- 80% ajasta tehdään työtä 20% eläinyksilöiden kanssa

- ensikon poisto karjasta ”luonteen” vuoksi on kallista



Aiemmin tutut X ja X ottivat yhteyttä joulukuussa 2013 

- automaattilypsytilan eläinliikenne hiipunut. Tilannetta yritetty korjata tuloksetta. 

Tilanne epätoivoinen.

- Maitotuotos pudonnut ja eläinliikenne muuttunut ainoastaan huonompaan 

suuntaan

- Eläinliikenteen tunnusluvut

- Haettavia 20 kpl 60 lehmästä

- Lypsyjä 2,0 / lehmä (automaattilypsyn tavoite n. 2,7)

- Haettavia lehmiä 35% lehmäluvusta (tavoite max 5%)





mukaan Naudan hyvinvointi- ja käsittelykoulutukseen Kajaaniin 

joulukuussa 2013, kouluttajina Tuire Kaimio ja Tiina Karlström



X ja X tulivat 110 km matkan navettatöiden jälkeen ja toivat mukanaan 

muistiinpanomateriaalia (jota oli tehty mittavasti) sekä videoitua materiaalia 

eläinten käyttäytymisestä

- katsoimme niitä tauolla yhdessä, sekä sen jälkeen kahdestaan Tuikun kanssa

- videoilla eläinten pelkokäyttäytyminen havaittavissa, mutta kohde jää 

epäselväksi

- pelkomuisti?



Tilakäynti 29.1.2014 

- Alkukeskustelu tuvassa ja jo tehtyjen toimintojen sekä niiden vaikutusten 

analysointia ja kertausta

- Mukana myös tilan ProAgria maitotila-asiantuntija Pekka Ryymin ja Anna 

Kilpeläinen (eläintenkouluttaja ja ratsastuksen ohjaaja)  

- Sen jälkeen havainnoitiin eläinten käyttäytymistä navetassa

- Ensin ilman tilan X ja X läsnäoloa ja kahden tunnin kuluttua heidän 

kanssaan yhdessä (ja purettiin lypsysumaa)



Vahvuudet:

Erinomainen navetta, jossa hyvät tuotantomahdollisuudet. 

Korkeatasoinen eläinaines sekä oikein suunniteltu ja toteutettu rehustus.

Robotilla ei ylikuormitusta. Käyttöaste 73% hyvätasoinen maksimaalista 

maitotuotosta ajatellen eikä ylitä 85% yläsuositusrajaa. Koneella hyvin aikaa 

järjestelmän pesuihin ilman, että se ruuhkauttaa eläinliikennettä.

Robotin edustalla ei jonottavia eläimiä. Ei ruuhkasumia muuallakaan navetassa.

Kesyt, hyvin käsiteltävissä olevat eläimet. Hyvä eläin-hoitajasuhde ja 

karjanomistajien aito kiinnostus (sekä huoli) niiden hyvinvoinnista.

Eläinliikennehaasteeseen on haettu aktiivisesti apua useilta asiantuntijatahoilta. 

Mittavat muistiinpanot havaituista asioista sekä tehtyjen muutosten toimivuudesta.



Ongelmatilanne:

Navetassa tehty useita toimenpiteitä eläinliikenteen parantamiseksi. Silti usein 

muissa karjoissa auttaneet muutokset eivät ole parantaneet tilannetta haluttuun 

suuntaan. Huonosti kiertävät lehmät selvästi pelkäävät robottia, eivätkä rentoudu 

syömään lypsyn aikana. Sen vuoksi eivät omaehtoisesti sinne kulje, vaan ne on 

haettava.

Eläinliikenteen hiipuminen näkyy jo karjan maidontuotannossa sekä yrittäjien 

jaksamisessa.

> eläimet aistivat hoitajien mielentilan ja välttävät aluetta, jossa se esiintyy



Kokooma-alue puretaan pois, haettavat hoidetaan ”vetoportilla”

Kokooma-alueen ylitäyttötilanne on eläimille selvästi ahdistava. 

Hae vain 2-3 kerrallaan

Suuri haettavien kertamäärä alkaa selvästi häiritä myös hyvin 

kulkevien robokäyntejä vaarana että haettavien määrä lisääntyy



Hiehojen opettaminen robotille aloitetaan n viikko ennen poikimista

panta kaulaan ja väkirehua robotilta aina kun sinne menee

houkutellaan robotille esim väkirehukauhalla, ei pakon ja työntämisen 

tunnetta eläimelle



Matalassa maidossa olevat, pitkän poikimavälin lehmät umpeutetaan 

kuntoluokan mukaan ja siirretään umpilehmien ruokintaan

lihovat hyvällä appeella liikaa ja riski asetonitaudille kasvaa 

> uusia haettavia sitä kautta lisää



Karjanomistajien uupuminen ja motivoituminen näkyi ja 

näkyy karjan tuotantoluvuissa  & 

Muutos kumpaankaan suuntaan ei tapahdu hetkessä

> siksi vaikeasti hoksattavissa



Karjan 12 kk keskituotos  

tammikuussa 2014 8480 kg

ja kesäkuussa 2015 8832 kg

Maitotuotos + 859 kg/lehmä 



”Vaikka olet opettanut robotille kymmeniä eläimiä, on ensimmäistä kertaa 

tilanteeseen joutuvalle eläimelle kyseessä ensimmäinen kerta. Se oppii 

ainoastaan oman kokemuksensa kautta.” 

”Uudessa tilanteessa eläin on erityisen herkkä tutun ihmisen mielentilalle. 

Pelko ja aggressio nostavat adrenaliinipitoisuutta veressä ja sen nauta 

haistaa hyvin. Pyrkii luontaisesti pois alueelta, jossa tuo haju esiintyy” 

”Jos n 20 min ennen lypsyä lehmä stressaantuu tai pelkää, sen 

veren adrenaliinipitoisuus estää oksitosiinin erittymistä. Sen 

seurauksena lypsetty maitomäärä kyseisellä lypsykerralla alittaa 

lehmän tuotantokapasiteetin.” Don Höglund

”Kun kaikkensa lehmien eteen tekee, eikä tilanne silti paremmaksi muutu, 

ihminen uupuu ja väsyy. Ja eläin aistii vain hoitajan pahan mielen, 

ymmärtämättä sen syytä.”



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Älä ole ”Curling-karjakko” 

Anna eläimelle mahdollisuus 

oivaltaa itse, rennossa 

mielentilassa. Silloin se oppii 

nopeimmin ja parhaiten.



X ja X : ”Suurin ahaa-elämys tuli koulutuksessa näytetystä 

videosta, jossa ensikko vietiin ensimmäistä kertaa 

lypsyasemalle”. 

Huomion kiinnittäminen tähän näkökulmaan alkoi pikkuhiljaa 

avata tilannetta, sillä selvästi suurin ongelmaryhmä oli 

ensikoissa.

Tilanne tänään hyvä ja X&X halusivat antaa kasvot 

tapahtuneelle. Näitä tapauksia on todennäköisesti muitakin?



Pidetään yhdessä aistit avoimina havainnoimaan tilanteita myös 

tästä näkökulmasta.

Viljelijät työskentelevät karjan kanssa päivittäin ja ovat ylpeitä 

osaamisestaan. Sitä ylpeyttä ei saa murtaa.



Kiitos!


