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Verhoseinäpihatoita eli niin sanottuja viilei-
tä pihatoita oli 12,7 prosenttia ja varsinaisia 
kylmäpihatoita 3,9 prosenttia (taulukko 1).

Lämpimiä pihatoita oli rakennettu kahtena 
huippukautena, toisaalta vuosina 1997–2001 
ja toisaalta vuosina 2006–2009 (kaavio 1).

Kylmäpihatoiden ja verhoseinäpihatoiden 
osalta kuivikekyselyn tulokset on esitetty 
TTS:n tiedotteessa 5/2012 (640): Kuivitus-
käytännöt uusissa pihattonavetoissa, osa 1: 
Kylmäpihatot ja verhoseinäpihatot.

Kuivituskäytännöt uusissa 
pihattonavetoissa, osa 2:

Lämpöeristetyt pihatot

Tutkija Sakari Alasuutari, TTS

Kuivikekyselyn mukaan lehmien kuivitusta robottinavetassa pidettiin paikoin mah-
dottomana, koska makuuparret eivät koskaan ole yhtä aikaa tyhjinä. Kiskokuivi-
tusjärjestelmä on suunniteltu nimenomaan robottinavetoita varten. Kuivitusvaunu 
tunnistaa, milloin parsi on tyhjä ja pudottaa kuiviketta vain vapaaseen parteen. 
Kuvat: Sakari Alasuutari

KOTIELÄINTUOTANTO

Kuivikkeen käytön on todettu maitotiloilla olevan 
usein niukkaa. Syyksi tarjotaan milloin kuivikkeen 
puutetta tai kalleutta, lannanpoiston vaikeutumis-
ta tai yksinkertaisesti työmäärän kasvua parsimää-
rän kasvaessa. Kunnolliseen kuivittamiseen ei ole 
enää aikaa, kun se on uuden navetan yhteydessä 
ajateltu tehtävän käsipelillä niin kuin aina ennen-
kin. Kuivitus on kuitenkin mahdollista toteuttaa 
sujuvasti, kunhan se otetaan huomioon jo navetan 
suunnitteluvaiheessa.

TTS:ssa on menossa yhteistyössä Maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja Kuopion 
työterveyslaitoksen (TTL) kanssa MMM:n rahoitta-
ma tutkimushanke, jonka tavoitteena on parantaa 
kuivittamiskäytäntöjen nykytilaa. Yhteistyötahona 
toimii myös ProAgria Keskusten liitto, jonka kautta 
saatiin yhteystiedot sähköpostikyselyä varten. 
Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa menetel-
mistä, joilla kuivitus voidaan toteuttaa isoissakin 
karjoissa sujuvasti. 

pa tarpeettomana? Kyselyllä kartoitettiin 
kuivittamiskäytäntöjä ja tärkeimpiä kehit-
tämiskohteita ja ongelma-alueita kuivitta-
misessa. Tavoitteena oli löytää esimerkkejä 
hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista, 
joilla voidaan sujuvoittaa ja keventää kui-
vittamistyötä.

Kyselyyn vastanneiden pihattotyypit
Suurimmalla osalla oli lämpöeristetty eli 
niin sanottu lämmin pihatto, 82 prosenttia. 

Tutkimushanke käynnistyi tilakyselyllä ke-
väällä 2012. Kohderyhmänä olivat tuotos-
seurannassa olevat yli 50 lehmän pihatot. 
Kysely toteutettiin sähköisesti. Kysely lä-
hetettiin kaikkiaan 503 tilalle, ja vastauksia 
saatiin 228 vastausprosentin ollessa noin 
45 prosenttia. 

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajilta muun 
muassa koetaanko lehmien kuivittaminen 
työläänä, vai sujuuko kuivitus helposti ja 
vaivatta. Vai pidetäänkö kuivitusta jo jo-
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Lantajärjestelmä ja lannanpoistomenetelmä
Lämminpihatoissa ja viileissä pihatoissa oli valtaosalla 
lietelantajärjestelmä (taulukko 2). Pihatoiden lannanpois-
tomenetelmissä oli vaihtelua, mutta joukossa oli myös 
selvästi muita yleisempiä menetelmiä (taulukko 3). Ylei-
sin lannanpoistomenetelmä lämminpihatoissa ja viileissä 
pihatoissa oli avokouru ja raappa, joka oli 45 prosentilla 
lämminpihatoista ja 38 prosentilla viileistä pihatoista. Seu-
raavaksi yleisin lämminpihatoissa oli rakolattia ja puhdis-
tusrobotti, 20 prosentilla tiloista, ja rakolattia ja lantaraap-
pa 15 prosentilla tiloista.  

Lypsyjärjestelmä
Automaattilypsyn nykyinen suosio näkyi myös kyselyyn 
vastanneiden kohdalla. Kaikista vastanneista 55 prosen-
tilla oli käytössä automaattilypsy ja 45 prosentilla lyp-
syasema. Pihattotyypin mukaan oli kuitenkin vaihtelua. 
Lämpimissä pihatoissa automaattilypsy oli selvästi suo-
situin (taulukko 4).

Makuuparsien pintamateriaali
Kyselyssä tiedusteltiin makuuparsista, olivatko pihatos-
sa pelkät betoniparret vai olivatko käytössä parsimatot 
tai parsipedit. Myös mahdollisista hiekkaparsista tai 
kestopehkuparsista kysyttiin. Kyselyn mukaan pelkät 
betoniparret alkavat olla uusissa, suurissa pihatoissa 
lähes historiaa (taulukko 5). Vain yhteensä kahdeksan 
tilaa ilmoitti käytössä olevan betoniparret. Lämpimissä 
pihatoissa oli käytössä pääsääntöisesti parsimattoja ja 
parsipetejä. 

Kuivittamattomat tilat
Kyselyyn vastanneista 4 tilaa (1,8 %) ilmoitti, etteivät kui-
vita lainkaan lehmiä. Näillä tiloilla lehmät olivat lämpimis-
sä pihatoissa. Syyksi tähän kerrottiin muun muassa, että 
parsimatot tai parsipedit pehmentävät parsia jo riittäväs-
ti. Lehmien sanottiin pysyvän myös puhtaampina ilman 
kuivitusta. Kuivituksen sanottiin myös aiheuttavan on-
gelmia lannanpoistossa, minkä lisäksi kuivittaminen on 
liian työlästä. Kuivikkeet mainittiin myös kalliiksi. Sahan-
purua käytettäessä oli havaittu lisäksi kintereiden aukea-
van, minkä vuoksi kuivituksesta oli luovuttu kokonaan.

Toisaalta kun kysyttiin, haluaisitteko käyttää lehmi-
en makuuparsissa kuivikkeita, ellei mahdollisia ongel-
mia olisi, useimmat vastasivat myöntävästi. Todettiin 
muun muassa, että parret pysyisivät puhtaampina, jos 
ne kuivittaisi. Myös lehmien kinnervaivat vähenisivät ja 
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toiden rakennus-
vuodet.

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden pihattotyypit.
kpl % lehmiä keskim. parsipaikkoja lehmille

Lämmin pihatto 187 82,0 77 81
Verhoseinäpihatto 29 12,7 101 116
Kylmäpihatto 9 3,9 57 55
Ei ilmoita navettatyyppiä 3 1,3 115 126
Yht. 228

Taulukko 2. Pihatoiden lantajärjestelmät
Kylmäpihatot Viileät pihatot Lämminpihatot

kpl % kpl % kpl %
lietelanta 2 22 27 93 179 97
kuivalanta 7 78 2 7 6 3

Taulukko 3. Pihatoiden lannanpoistomenetelmät
Kylmäpihatot Viileät pihatot Lämminpihatot

kpl % kpl % kpl %
avokouru+ajettava työkone 4 44 3 10
avokouru+lantaraappa 3 33 11 38 91 45
rakolattia 27 13
rakolattia+lantaraappa 3 10 30 15
rakolattia+lantaraappa
+lantaraappa lietekuilussa

2 7 6 3

rakolattia+ puhdistusrobotti 4 14 40 20
rakolattia+puhdistusrobotti
+lantaraappa lietekuilussa

5 17 1 0,5

rakolattia+lantaraappa lietekuilussa 1 3 2 1
slalom 3 1
ajettava työkone 2 22 3 1

Taulukko 4. Pihatoiden lypsyjärjestelmät.
Kylmäpihatot Viileät pihatot Lämminpihatot

kpl % kpl % kpl %
lypsyasema 8 89 15 52 80 42
automaattilypsy 1 11 14 48 109 58

Taulukko 5. Makuuparsien pintamateriaali
Kylmäpihatot Viileät pihatot Lämminpihatot

kpl % kpl % kpl %
betoni 1 13 1 3 6 3
parsimatto 4 50 1 3 78 40
parsipeti 28 90 113 57
hiekkaparsi 2 25 1 3
kestopehku 1 13
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utareet pysyisivät puhtaampina kuivikkeiden 
myötä. Todettiin myös yksinkertaisesti, että 
kuivitus parantaisi lehmien olosuhteita.

Kuivituskäytäntöjä lämpöeristetyis-
sä pihatoissa
Kyselyn tulosten mukaan 54 prosenttia ti-
loista tuo kuivikkeen käsin kantaen parsiin. 
Yleisimmin kuivike kannettiin saavilla, mut-
ta myös esimerkiksi tyhjiä lannoitesäkkejä 
käytettiin kuivikkeen kantamiseen. Lisäksi 
pakattua kuiviketta käyttävät tilat kantoivat 
yleisesti kuivikkeen pienpaaleissa parsiin.

Kolmannes kyselyyn vastanneista tiloista 
(36 %) hyödynsi kottikärryjä tai jotain muu-
ta renkaallista jakokärryä kuivikkeen levityk-
sessä. Yhdellä tilalla kuivikekärryn käsittelyä 
eläintilassa oli helpotettu ripustamalla kärryt 
kiskoon lantakäytävän yläpuolelle. Kiskona 
oli niin kutsuttu lypsinkisko. Kärryt voitiin ir-
rottaa ripustuksesta kuivikevarastoon työn-
töä ja täyttöä varten, ja kärryjen korkeutta 
kuivikkeen jakovaiheessa voitiin säätää kam-
pimekanismilla. 

Kymmenellä prosentilla tiloista oli käytös-
sä varsinainen koneellinen kuivitus. Koneista 
kymmenellä tilalla oli käytössä pienkuormai-
men levityskauha, kuudella tilalla päältä ajet-
tava kuivituskone ja kahdella tilalla kiskoilla 
kulkeva kuivituskone.

Parsien etuosan käyttö kuivikkeiden va-
rastopaikkana oli hyvin yleistä. Vastanneista 
tiloista 47 prosenttia ilmoitti varastoivansa 
kuiviketta parsien etuosaan. Kuiviketta tuo-
tiin parsien eteen yleisimmin 1–2 kertaa vii-
kossa. Osa tiloista toi kuiviketta joka toinen 
viikko. Kuivike tuotiin yleensä kantaen saavil-
la tai pienpaaleina, työntäen kottikärryillä tai 
sitten pienkuormaimen kauhalla. 

Taulukko 6. Makuuparsien puh-
distuskerrat.

Krt/vrk Tilat, kpl %

2 66 37

2–4 85 47

4–6 26 14

6-12 3 2

Taulukko 7. Uuden kuivikkeen 
levityskerrat makuuparsiin.

Krt/vrk Tilat, kpl %

1 19 11

2 96 55

2–4 33 19

4–7 12 7

Käsin tapah-
tuvaa kuivi-
tustakin voi 
helpottaa. 
Kuivikevaunu 
voidaan tässä 
ratkaisussa nos-
taa kulkemaan 
lypsinkiskoa 
pitkin lantakäy-
tävän päällä. 
Kärryjen korke-
utta kuivikkeen 
jakovaiheessa 
voidaan säätää 
kampimekanis-
milla.

Kymmenellä prosentilla kyselyyn vastanneista tiloista, joilla oli lämminpi-
hatto, oli käytössä varsinainen koneellinen kuivitus. Yleisimmin oli käytössä 
jonkinlainen pienkuormain, jossa oli kuivikkeenlevityskauha.

Taulukko 8. Käytetyt kuivikkeet.
Kuivike Tilat/kpl %
turve 78 41
kutteri 100 53
olkisilppu 4 2
pitkä olki 1 1
seos 5 3
sahanpuru 1 1

Taulukko 9. Kuivikkeen määrä / 
makuuparsi.
Litraa/parsi Tilat/kpl %
alle 2 34 24
2–4 70 50
5–8 28 20
10–15 7 5
20–50 2 1

Makuuparsien puhdistus
Makuuparret puhdistettiin yleisimmin kah-
desta neljään kertaan vuorokaudessa (tau-
lukko 6). Kolmannes ilmoitti puhdistavansa 
parret kaksi kertaa vuorokaudessa, käytän-
nössä asemalypsytiloilla lehmien lypsyllä 
ollessa.

Makuuparsien kuivitus
Uutta kuiviketta levitettiin makuuparsiin 
myös yleisimmin kaksi kertaa vuorokaudes-
sa parsien puhdistuksen yhteydessä (tauluk-
ko 7). Useamminkin parsia kuivitettiin varsin-
kin silloin, kun kuiviketta varastoitiin parsien 
etupäässä, josta uutta kuiviketta oli helppo 
vetää kolalla parteen. Toisaalta muutama tila 
ilmoitti kuivittavansa parret vain muutaman 
kerran viikossa eikä lainkaan päivittäin.

Mitä kuiviketta käytettiin?
Yleisimmin käytetty kuivike lämpimissä pi-
hatoissa oli kutteri (taulukko 8). Kuiviketurve 
oli lähes yhtä suosittua. Kutterin ja turpeen 
seosta käytti viisi tilaa. Pitkää olkea käyttäväl-
lä tilalla oli kuivalantajärjestelmä. Aikaisem-
min yleistä kuiviketta sahanpurua käytti vain 
yksi tila.

Kuivikkeen määrä parressa
Makuuparsiin levitettiin kuiviketta keski-
määrin 2–4 litraa (taulukko 9). Neljännes 
tiloista ilmoitti levittävänsä parsiin kuiviket-
ta alle 2 litraa, ja viidennes tiloista ilmoitti 
kuivitusmääräksi 5–8 litraa partta kohti. 
Muutama tila kertoi levittävänsä parsiin yli 
kymmenen litraa kuiviketta. Eräässä kom-
mentissa todettiin kuivitusmäärän vakiin-
tuneen tiettyyn määrään, eikä sen enempää 
viitsisi enää kantaa.
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Kuivikkeen menekki
Turvetta kuivikkeena käyttävät tilat hankki-
vat kuiviketurpeen pääasiassa irtotavarana 
(taulukko 10). Sen sijaan kutteria käyttävillä 
tiloilla pienpaaleihin paalattu kutteri oli ylei-
sempää kuin kutterin hankkiminen irtota-
varana. Turve-kutteri-seosta käyttävät tilat 
hankkivat kuivikekomponentit aika tasaises-
ti joko irtotavarana tai pakattuna.

Suurin osa sekä turvetta että kutteria käyt-
tävistä tiloista ilmoitti kuivikkeen kulutuksen 
olevan 100–200 m3 vuodessa (taulukko 11). 
Kaiken kaikkiaan kutteria käyttävillä tiloilla 
kuivikkeen menekki oli hieman vähäisempää 
kuin turvetta käyttävillä tiloilla.  

Kuivikkeiden varastointi
Suurin osa tiloista, 40 prosenttia, varastoi 
kuivikkeet pihattorakennuksessa olevassa 
varastotilassa (taulukko 12). Kuitenkin lä-
hes saman verran, 33 prosenttia, varastoi 
kuivikkeet erillisessä katetussa varastora-
kennuksessa. Neljännes varastoi kuivikkeet 
aumassa tai muussa ulkovarastossa. Pihalla 
varastoitiin myös kuivikepaaleja kuormala-
voilla, muovilla peitettynä. Viidellä tilalla oli 
kuivikkeille varastokontti.

Yleisin kuivikevaraston koko oli 50–100 m3. 
Yli 1000 kuution kuivikevarastoja oli kolmel-
la tilalla. Kuivikevarastot olivat keskimäärin 
pienempiä kuin tiloilla, joilla oli viileä pihatto 
osin pienemmän karjakoon vuoksi.

Taulukko 10. Kuivikkeen hankkiminen irtotavarana tai pakattuna (% tiloista).
Turve Kutteri T/K -seos

irtotavarana 86 39 44
pakattuna 11 52 39
molempia 3 9 17

Taulukko 11. Kuivikkeen kokonaismenekki (m3/v) turvetta tai kutteria 
käyttävillä tiloilla (% tiloista).

Turve Kutteri
alle 100 m3 13 28
100–200 m3 48 54
200–500 m3 31 19
500–1000 m3 4 0
yli 1000 m3 4 0

Taulukko 12. Kuivikkeiden varastointitapa.
Tilat, kpl %

aumassa tai muussa ulkovarastossa 52 25
erillisessä katetussa varastorakennuksessa 69 33
pihattorakennuksessa olevassa varastotilassa 83 40
kontissa 5 2

Taulukko 13. Kuivikevarastojen koko.
Lämminpihatot Viileät pihatot

Tilat, kpl % Tilat, kpl %
10–20 m3 15 15 1 5
20–50 m3 17 17 0 0
50–100 m3 29 29 3 16
100–200 m3 22 22 10 53
200–500 m3 12 12 3 16
500–1000 m3 3 3 2 11
yli 1000 m3 3 3 0 0

Kutteria käyttävillä tiloilla pienpaaleihin 
paalattu kutteri oli yleisempää kuin kutterin 
hankkiminen irtotavarana. Vaikka paalatun 
kutterin hintaa pidettiin korkeana, painoivat 
sen edut, kuten käsiteltävyys ja varastointi 
navettaan, hankinnassa enemmän. Toisaal-
ta kallis hinta saattoi vaikuttaa siihen, että 
kuiviketta levitettiin parsiin niukasti.

Kolmannes kyselyyn vastanneista varastoi kuivikkeet erillisessä katetussa varastorakennuk-
sessa. Usein aperehuvaraston yhteydessä, jossa on omat osastot rehun eri komponenteille ja 
kuivikkeelle. Varaston edustan lisäksi koko piha-alue kannattaa päällystää puhtaanapidon ja 
kantavuuden vuoksi.
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Tiloista 35 prosenttia välivarastoivat kui-
vikkeita. Välivarastointipaikkoina toimivat 
muun muassa pihaton sopivat väliköt, 
ruokintapöydän pääty tai lantakäytävien 
päädyt. Kuivikkeita välivarastoitiin myös 
muun muassa rehuladossa, parvella, katol-
lisessa laakasiilossa, ajosillan alla, vanhassa 
navetassa, vanhan navetan kuivalantalassa 
ja konesuojassa, irtotavarana peräkärryssä. 
Pihattoihin oli rakennettu myös varsinaisia 
kuivikkeiden välivarastoja.

Kuivikkeen ominaisuuden vaikutus 
valintaan
Käytetyn kuivikemateriaalin valintaan vai-
kutti eniten kuivikkeen ominaisuus (46 %), 
mutta lähes yhtä tärkeänä pidettiin kuivik-
keen saatavuutta (37 %). Kuivikkeen hintaa 
piti valintaan vaikuttavana tekijänä 16 pro-
senttia vastaajista (taulukko 14).

Kutterin valinneet korostivat muun mu-
assa kutterin tasalaatuisuutta, jäätymättö-
myyttä, pölyämättömyyttä, siisteyttä, puh-
tautta, vaaleutta ja helppoa käsiteltävyyttä. 
Varsinkin kutteripienpaalien näppärää kä-
siteltävyyttä kehuttiin. Lehmien kerrottiin 
lisäksi pysyvän kutterin avulla puhtaina, kun 
taas esimerkiksi turpeen sanottiin menevän 
sotkuiseksi, liukkaaksi liejuksi, jos on paljon 
valuttavia lehmiä. Myös lypsyrobotin pe-
suharjojen sanottiin likaantuvan enemmän 
turpeen kanssa.

Turpeen hyvinä ominaisuuksina mainit-
tiin esimerkiksi turpeen hyvä imukyky ja 
happamuus, ja sen tuoma antibakteerisuus. 
Turpeen sanottiin olevan parempi eläinten 
kintereille kuin kutteri, minkä lisäksi tur-
peen sanottiin toimivan lietelannan kanssa 
paremmin kuin kutterin. Turpeen sanottiin 
myös pysyvän parressa paremmin kuin kut-
terin. Turve mainittiin myös hyväksi pellolle 
lannanlevityksen yhteydessä.

Turve-kutteriseoksen valinneet korostivat 
muun muassa seoksen imukykyä, pölyämät-
tömyyttä ja pehmeyttä. Seoksella ei tule niin 
paljon hankaumia kuin yksistään kutterilla, 
ja turvetta pelkästään moitittiin liukkaaksi 
ja pölyäväksi. Kutterin kerrottiin pehmene-
vän, kun on turvetta seassa, minkä sanottiin 
vähentävän samalla hiertymiä. Kutteri tuo 
ilmavuutta turpeen joukkoon. Pölyämättö-
myyden vuoksi seoksen käsiteltävyyttä pi-
dettiin helppona. Myös seoksen mukavuutta 
lehmille korostettiin. Pelkän turpeen sanottiin 
tarttuvan lehmien sorkkien väleihin, mutta 
lisäämällä joukkoon kutteria, ei vastaavaa vai-
vaa enää ole. Lisäksi kutterin kerrottiin pysy-
vän parressa paremmin turpeen kanssa kuin 
ilman turvetta. Toisaalta myös todettiin, että 
kuivikeseosta tilalla käytettäisiin, jos olisi jokin 
sekoituskone seoksen tekemiseen. 

Taulukko 14. Kuivikemateriaalin valintaan eniten vaikuttava tekijä.
Vaikuttava tekijä kpl %
saatavuus 66 37
hinta 29 16
"kuivikkeen ominaisuudet" 82 46

Muita kuivikkeen valintaan vaikut-
tavia tekijöitä
Kutteripaalit olivat suosittuja ja niitä kehut-
tiin useammassa kommentissa. Pienpaaleja 
on kätevä varastoida navetassa, minkä lisäk-
si paalien käsittely käsin todettiin helpoksi ja 
vaivattomaksi. Paalikutterin ei sanottu tar-
vitsevan erillistä varastoa. Toisaalta paalattua 
kutteria moitittiin kalliiksi, minkä vuoksi sitä 

käytettiin niukasti. Kuivikkeen tarkoituksen 
parsissa korostettiin olevan juuri kuivitta-
misessa eikä parren pehmustamisessa. Peh-
meillä parsipedeillä ei katsottu tarvitsevan 
olla paksusti kuiviketta. Kuivikkeen kerrottiin 
olevan nimenomaan lannan poistoa parsista 
helpottava aine. Kuivikkeettomalta parsipe-
diltä on tiukkaan painunutta lantaa vaikea 
kolalla irrottaa.

Käytetyn kuivikemateri-
aalin valintaan vaikutti 
eniten kuivikkeen omi-
naisuus. Kutterin va-
linneet korostivat mm. 
kutterin tasalaatuisuut-
ta, jäätymättömyyttä, 
pölyämättömyyttä, 
siisteyttä, puhtautta ja 
vaaleutta.

Turpeen hyvinä ominai-
suuksina mainittiin mm. 
turpeen hyvä imukyky 
ja happamuus, ja sen 
tuoma antibakteeri-
suus. Turpeen sanottiin 
olevan parempi eläinten 
kintereille kuin kutteri, 
minkä lisäksi turpeen 
sanottiin toimivan liete-
lannan kanssa kutteria 
paremmin. Turpeen 
sanottiin pysyvän lisäksi 
kutteria paremmin 
parressa.

Turve-kutteriseoksen 
valinneet korostivat 
mm. seoksen imukykyä, 
pölyämättömyyttä ja 
pehmeyttä. Seoksella ei 
kokemuksen mukaan 
tule niin paljon han-
kaumia kuin yksistään 
kutterilla, ja turve 
pelkästään on liukas ja 
pölyävä.
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Monessa vastauksessa moitittiin kutterin 
karkeutta. Todettiin markkinoilla olevan lii-
an karkeita kuivikepuruja, jotka eivät sovellu 
lypsylehmille, koska lehmille tulee kinterei-
siin herkästi hiertymiä. Kuiva kutterinpuru, 
jossa oli mukana sahajauhoa, oli osoittautu-
nut lehmille paremmaksi.

Turpeen monista hyvistä ominaisuuksista 
huolimatta sen käytössä oli todettu myös 
epäkohtia. Kerrottiin esimerkiksi että palo-
varoitinjärjestelmä ei siedä turpeen käyttöä, 
minkä vuoksi oli päädytty kutteriin. Tur-
peen sanottiin sitovan myös liiaksi nestettä 
pumppukaivosta. Turpeen liukkautta moi-
tittiin useammassa kommentissa. Oli huo-
mattu että varsinkin kesäaikana turve tekee 
ritilänpinnat liukkaiksi, kun ensin päivällä on 
kuivaa ja sitten illalla lehmien tultua sisälle 
turve kostuu. Märällä lypsyasemalla lehmät 
liukastelevat turpeen tarttuessa sorkan poh-
jiin. Yhdellä tilalla turvekokeilu oli jouduttu 
lopettamaan, kun lehmät eivät tulleet enää 
lypsyasemalle. Myös hoitajat olivat liukastel-
leet.

Ei kutterin käyttökään ollut ongelmatonta. 
Kutterin moitittiin muun muassa haittaavan 
lietelannan toimivuutta. Lietelannan kokooja-
kuilun todettiin toimivan parhaiten turpeella. 
Kutterilla tulee paakkuja ja tulppia matkalle. 
Muutenkin todettiin, että kuiviketta ei voi 
runsaasti käyttää, koska lietejärjestelmä ei sit-
ten toimisi. Robotin huoltomiesten kerrottiin 
puolestaan suositelleen, ettei pelkkää turvetta 
kannata käyttää lypsylehmillä, koska turve-
pöly kulkeutuu koneistoon ja joka paikkaan. 
Todettiin lisäksi, että turvetta käytettäisiin 
enemmän, jos se ei pölyäisi niin paljon.

Käytössä ollut kuivituskalusto vaikutti 
myös kuivitukseen. Todettiin muun muassa, 
että kuivitus- ja harjakone toimii paremmin 
kutterilla, koska se on tasalaatuisempaa kuin 
turve. Irtoturpeen juuren kappaleet tukkivat 
koneen syöttökierukan helposti.

Tyytyväisyys kuivituksen nykytilaan?
Vastaajien tyytyväisyyttä kuivituksen ny-
kytilaan kartoitettiin viidellä monivalinta-
kysymyksellä. Kuivittamisen työmäärää ja 
kuormittavuutta, kuivikkeen kulutusta ja 
pölyävyyttä, sekä kuivikevarastoja saattoi ar-
vioida asteikolla: erittäin tyytyväinen, melko 
tyytyväinen, menettelee, parannettavaa tai 
paljon parannettavaa.

Vastaukset erosivat sen mukaan, oliko 
tilalla käytössä koneellinen kuivitus vai teh-
tiinkö kuivitus käsityömenetelmin (kaaviot 2 
ja 3). Koneellisessa kuivituksessa työn kuor-
mittavuuteen ja työmäärään oli yli puolet 
vastaajista melko tyytyväisiä ja kolmannes 
erittäin tyytyväisiä. Sen sijaan käsin kuivi-
tettaessa työn kuormittavuudessa ja työ-

Kuivitus- ja harja-
koneen oli todettu 
toimivan paremmin 
kutterilla, koska se 
on tasalaatuisempaa 
kuin turve.  Irtotur-
peen juuren kappaleet 
tukkivat herkästi 
koneen, minkä 
vuoksi monet koneella 
kuivittavat käyttivät 
paalattua turvetta.

Olkisilpun käyttö on 
mahdollista myös 
rakolattian ja lietelan-
nan kanssa. Kuvassa 
parsia kuivitetaan 
tarkkuussilppurilla 
korjatulla olkisilpulla 
8-9 litraa/parsi. Oljen 
ei ole todettu hait-
taavan lannanpois-
toa käytävältä eikä 
aiheuttavan ongelmia 
lietelannan kanssa. 
Raappa puhdistaa 
lantakäytävän kerran 
tunnissa läpi vuoro-
kauden.

Osastoiden väliset 
portit vaikeuttavat tai 
vähintään hidastavat 
koneellista kuivitusta. 
Osastointia tarvitaan 
eikä porteista päästä 
kokonaan eroon, 
mutta haasteena 
navettasuunnittelijoil-
le ja laitevalmistajille 
navettaan kannattaisi 
miettiä jonkinlai-
sia ”läpiajettavia” 
portteja. 

Varsinkin perinteiset 
kottikärryt todettiin 
monessa vastaukses-
sa kiikkeräksi, helposti 
aisoista kaadettavaksi 
ja hankalaksi nave-
tassa. Kaksipyöräisinä 
kottikärrytkin sovel-
tuvat kuivitukseen jo 
paremmin, ja näitä 
kärryjä voi tarvittaes-
sa yhdellä kädelläkin 
työntää.
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määrässä nähtiin viiden prosentin mielestä 
paljon parannettavaa. Kuivikkeen kulutusta 
arvioitaessa käsin kuivittavat olivat koneel-
lisesti kuivittavia tyytyväisempiä. Ilmeisesti 
koneella kuiviketta kului joidenkin vastaajien 
mielestä turhan paljon. 

Esiin nousseita ongelmakohtia
Kyselyssä tiedusteltiin kuivittamisen yhtey-
dessä esiin nousseita ongelmakohtia ja nii-
den muutosratkaisuja. Ja oliko mahdollisille 
parannuskeinoille teknisiä tai rakenteellisia 
esteitä.

Selvänä ongelmana todettiin irtoturpees-
sa oleva puutavara, juurenkappaleet, jotka 
vaikeuttavat koneellista kuivitusta. Myös 
esimerkiksi runsaan kutterin käytön todet-
tiin heikentävän lietteen valumista kuiluissa. 
Robottinavetan koneellista kuivittamista pi-
dettiin jopa mahdottomana, koska aina joku 
lehmä on makuulla. Pohdittiin myös, onko 
kuivitus yleensä mahdollista, jos eläimet ovat 
samassa tilassa, jossa kuivitus tapahtuu. Joku 
kaipasi sopivaa laitetta riittävän lyhyen olki-
silpun saamiseksi, jolloin voisi lisätä kutterin 
joukkoon olkisilppua. Toiveena myös esitet-
tiin, että kuivikkeen levityksen koneellistami-
seen tulisi voida saada investointitukea eläin-
ten ja hoitajan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kuivikkeiden varastoinnissa navettasuun-
nittelun puutteet nousivat useassa vastauk-
sessa esiin. Kuivikkeiden varastointia navetan 
yhteydessä ei ollut yksinkertaisesti suunni-
teltu. Navetan läheisyyteen kaivattiin kui-
vikevarastoa, jonne olisi mahdollista ottaa 
irtokuivike. Välivarastosta oli tullut jossakin 
tapauksessa liian pieni. Isompi tarvittaisiin, 
jotta talvella kuivike ehtisi sulaa paremmin.

Koneellista kuivitusta ei ollut otettu huo-
mioon navettaa suunniteltaessa. Todettiin 
muun muassa, että olisi pitänyt ajatella pi-
temmälle ja tehdä navetan ovet niin, että 
ajo pienkuormaimella lantakäytäville olisi 
mahdollista. Lisäksi avokourupihatossa kyn-
nykset olivat liian korkeat koneilla kulkea, 
eivätkä ovet olleet kourujen päissä, mikä 
jo sinällään esti tehokkaasti kuivituksen ko-
neellistamisen. Navetan käytävistä oli myös 
tehty liian kapeat koneiden käytölle. Ja jos 
vaikka koneella sopisi navetassa kulkemaan, 
puuttui navetasta ajettavan kuivituskoneen 
säilytyspaikka.

Navettasuunnittelussa olisi vastaajien mu-
kaan pitänyt enemmän kiinnittää huomiota 
kuivitusreittiin ja rakennuksen korkoeroihin. 
Nyt kuivittelureitti oli monessa tapauksessa 
työläs ja hidas, kun kuivike haettiin kottikär-
ryillä varastosta mutkitellen pihattoon. Yh-

dessä vastauksessa kuitenkin todettiin, että 
tekniset ja rakenteelliset ongelmat ovat ehkä 
enemmän isäntäväen korvien välissä kuin 
todellisia esteitä. Sokkeloisen navetan kui-
vitusratkaisuna esitettiin kuivikkeen tuontia 
navetan sisälle jollakin kuljettimella. Kun kui-
vikkeen saisi automaattisesti välivarastosta 
parsien päälle, josta kuivikkeen voisi pudot-
taa parteen tarvittaessa.

Monessa vastauksessa pohdittiin myös 
koneellisen kuivituksen hyötyjä. Todettiin, 
että olisi saatava merkittävää tuotannollista 
ja taloudellista lisäarvoa kuitenkin suhteel-
lisen helppoon, nopeaan ja harvoin tehtä-
vään työhön, ennen kuin kannattaa lähteä 
koneellistamaan. Kuivittamiseen kuluvaan 
aikaan nähden koneellistaminen nähtiin 
jonkin mielestä tarpeettomana, minkä lisäksi 
kuivikkeen käyttömäärää lietelantanavetassa 
pidettiin niin pienenä, ettei kuivituksen ko-
neellistamista nähty kannattavaksi vanhassa 
rakennuksessa.

Kuivitustyötä helpottamaan
Suurin osa kuivituskyselyyn vastaajista, 90 
prosenttia, kertoi levittävänsä kuivikkeen 
käsin tai korkeintaan kärryjä apuna käyttä-
en. Työhön oli kehitelty monenlaista helpo-
tusta.
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työmäärä

kuormi avuus

kuivikkeen kulutus

pölyävyys

varastot

Koneellinen kuivitus:
Kuinka tyytyväinen ole e kuivituksen nyky laan?

eri äin tyytyväinen melko tyytyväinen mene elee paranne avaa paljon paranne avaa
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Käsin kuivitus:
Kuinka tyytyväinen ole e kuivituksen nyky laan?

eri äin tyytyväinen melko tyytyväinen mene elee paranne avaa paljon paranne avaa

Kaavio 2. 
Tyytyväisyys 
kuivituksen 
nykytilaan 
lämminpihat-
totiloilla, joilla 
on koneellinen 
kuivitus.

Kaavio 3. 
Tyytyväisyys 
kuivituksen 
nykytilaan 
lämminpi-
hattotiloilla, 
joilla kuivitus 
tehdään käsin.
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Moni kertoi käyttävänsä kuivitukseen 200 
tai 450 litrasta, pyörällistä roska-astiaa, josta 
kauhalla tai lyhytvartisella lapiolla levitettiin 
kuiviketta parsiin. Roska-astian etuina pidet-
tiin suurta kokoa, helppoa liikuteltavuutta 
ja vakautta. Varsinkin perinteiset kottikärryt 
todettiin monessa vastauksessa kiikkeräksi, 
helposti aisoista kaadettavaksi ja hankalak-
si navetassa. Kaksipyöräisinä kottikärrytkin 
soveltuvat kuivitukseen jo paremmin. Myös 
vanhoja jauhokärryjä oli tuunattu kuivitus-
käyttöön vaihtamalle alle paremmat ren-
kaat. Näitä kärryjä oli lisäksi helppo säilyttää 
kuivitusvälillä tyhjässä parressa, ja kärryt sai 
tarvittaessa parsirakenteisiin kiinni työntö-
kahvoistaan.

Moni käytti kuivitukseen edelleen saave-
ja. Nopeaa ja helppoa, mutta joku sentään 
kertoi, ettei hyvien kuivitussaavien löytämi-
nen ole helppoa. Saavien kantokahvat on 
yleensä väärin suunniteltu kuivitustyötä aja-
tellen. Joku oli liittänyt saaveihin rattaat alle, 
jolloin niitä saattoi siirrellä käytäviä pitkin. Ja 
toinen kertoi, että käyttää saavin kahvassa 
pantaa, jota voi käyttää henkselinä olkapään 
yli, jolloin saavia ei tarvitse roikottaa käsien 
varassa.

Kutterilla kuivittavat suosivat pienpaale-
ja. Paaleja siirreltiin yleisesti nokkakärryillä, 
jolloin paaleja ei tarvinnut joka käänteessä 
nostella. Joku oli tehnyt kumiköydestä val-
jaat paalien kiinnittämiseen kärryyn, jolloin 
paalikuorman kuljetus lehmienkin joukossa 
onnistui.

Mielenkiintoinen ratkaisu oli lantakäy-
tävällä lypsykiskossa kulkeva kuivikevaunu. 
Vanhaan jauhokärryyn oli tehty omana työ-
nä kiinnitysratkaisu, joka mahdollisti myös 
vaunun korkeuden säädön kammen avulla. 
Vaunusta kuivike lapioitiin parsiin.

Ajettavan kuivituskoneen hankkineet oli-
vat koneeseen poikkeuksetta tyytyväisiä. 
Konetta ei enää pois annettaisi. 

YHTEENVETO
Kyselyn vanhimmat lämpöeristetyt pihatot 
oli rakennettu viisitoista vuotta sitten, kun 
uusimmat oli ollut vasta pari vuotta käytös-
sä. Hyvin erilaisia rakenneratkaisuja oli siis 
käytössä, mutta kaiken kaikkiaan kyseessä oli 
varsin uudet ja nykyaikaiset lämminpihatot. 

Lähes kaikissa pihatoissa, 97 prosentis-
sa, lantajärjestelmänä oli lietelanta. Yleisin 
lannanpoistomenetelmä oli avokouru ja 
raappa, joka löytyi 45 prosentista lämminpi-
hatoista. Seuraavaksi yleisin oli rakolattia ja 
puhdistusrobotti, 20 prosentilla tiloista, ja ra-
kolattia ja lantaraappa 15 prosentilla tiloista.

Parsimatto ja parsipeti olivat lähes yhtä 
suosittuja makuuparsien pintamateriaalina. 
Parsipeti alkoi olla jo kuitenkin hieman suo-
situmpi. Pelkkä betoniparsi oli enää muuta-
malla yksittäisellä tilalla käytössä.

Kymmenellä prosentilla tiloista oli käytös-
sä varsinainen koneellinen kuivitus. Yleisin 
kone oli pienkuormain, jossa oli levityskau-
ha. Käytössä oli myös päältäajettavia kuivi-
tus- ja harjakoneita, minkä lisäksi kahdella 
tilalla oli käytössä kiskoilla kulkeva kuivitus-
kone. Suurin osa kuivituskyselyyn vastaajista, 
90 prosenttia, kertoi levittävänsä kuivikkeen 
käsin tai korkeintaan kärryjä apuna käyttäen. 

Kyselyn tulosten mukaan 54 prosenttia 
tiloista tuo kuivikkeen käsin kantaen parsiin. 
Yleisimmin kuivike kannettiin saavilla, mutta 
myös esimerkiksi tyhjiä lannoitesäkkejä käy-
tettiin kuivikkeen kantamiseen. Kolmannes 
kyselyyn vastanneista tiloista (36 %) hyödyn-
si kottikärryjä tai jotain muuta renkaallista 
jakokärryä kuivikkeen levityksessä.

Parsien etuosan käyttö kuivikkeiden va-
rastopaikkana oli hyvin yleistä. Vastanneista 
tiloista 47 prosenttia ilmoitti varastoivansa 
kuiviketta parsien etuosaan. Kuiviketta tuo-
tiin parsien eteen yleisimmin 1–2 kertaa vii-
kossa. 

Makuuparret puhdistettiin yleisimmin 
kahdesta neljään kertaan vuorokaudessa. 

Uutta kuiviketta levitettiin makuuparsiin 
yleisimmin kaksi kertaa vuorokaudessa par-
sien puhdistuksen yhteydessä. Makuuparsiin 
levitettiin kuiviketta keskimäärin 2–4 litraa 
kerralla. Yleisimmin käytetty kuivike läm-
pimissä pihatoissa oli kutteri, 53 prosentilla 
tiloista. Kuiviketurve oli lähes yhtä suosittua, 
41 prosentilla tiloista. 

Käytetyn kuivikemateriaalin valintaan vai-
kutti eniten kuivikkeen ominaisuus (46 %), 
mutta lähes yhtä tärkeänä pidettiin kuivik-
keen saatavuutta (37 %). Kuivikkeen hintaa 
piti valintaan vaikuttavana tekijänä 16 pro-
senttia vastaajista.

Selvänä kuivittamiseen liittyvänä ongel-
mana todettiin irtoturpeessa olevat juu-
renkappaleet, jotka vaikeuttavat koneellista 
kuivitusta. Myös muun muassa runsaan kut-
terin käytön todettiin heikentävän lietteen 
valumista kuiluissa. Robottinavetan koneel-
lista kuivittamista pidettiin jopa mahdotto-
mana, koska aina joku lehmä on makuulla. 

Kuivikkeiden varastoinnissa navettasuun-
nittelun puutteet nousivat useassa vastauk-
sessa esiin. Kuivikkeiden varastointia navetan 
yhteydessä ei ollut yksinkertaisesti suunni-
teltu. Niin ikään koneellista kuivitusta ei ollut 
otettu huomioon navettaa suunniteltaessa. 
Todettiin mesimerkiksi, että olisi pitänyt 
ajatella pitemmälle ja tehdä navetan ovet 
niin, että ajo pienkuormaimella lantakäytä-
ville olisi mahdollista. Navettasuunnittelussa 
olisi vastaajien mukaan pitänyt enemmän 
kiinnittää huomiota kuivitusreittiin ja ra-
kennuksen korkoeroihin. Nyt kuivittelureit-
ti oli monessa tapauksessa työläs ja hidas, 
kun kuivike haettiin kottikärryillä varastosta 
mutkitellen pihattoon. Sokkeloisen navetan 
kuivitusratkaisuna pohdittiin kuivikkeen 
tuontia navetan sisälle jollakin kuljettimella. 
Kun kuivikkeen saisi automaattisesti väliva-
rastosta parsien päälle, josta kuivikkeen voisi 
pudottaa parteen tarvittaessa.


