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kin tapauksissa raja voi olla erittäin häilyvä, 
sillä käyttäjä on itse voinut aiheuttaa häiriön 
ymmärtämällä väärin sinällään riittävän oh-
jeistuksen. Tästä syystä hyvin samankaltaisia 
häiriötilanteita esiintyy sekä käyttäjien että 
tekniikan aiheuttamina. Seuraavassa esitel-
lään esimerkkejä molempien kategorioiden 
häiriötilanteista, joita on ilmennyt tai on 
mahdollista ilmetä nautakarjatilojen ruokin-
tajärjestelyissä. 

Nautakarjan ruokintalaitteiden 
käytössä esiintyviä ongelmia

MMM, agrologi Markku Lätti ja FM, agrologi (AMK) Miika Hartikainen

Kuva 1. Huoltamalla ja puhdistamalla ruokintalaitteet säännöllisesti sekä 
käyttämällä niitä valmistajan käyttöohjeiden mukaan vältetään valtaosa niiden 
toimintahäiriöistä. Kuva: Janne Karttunen

KOTIELÄINTUOTANTO

Ruokintateknologiaa hankitaan karjatiloille hel-
pottamaan ja keventämään rehunjakoa. Koneelli-
nen rehunjako muun muassa mahdollistaa useam-
pia rehunjakoja. Esimerkiksi väkirehun jakaminen 
useammin ja pieninä erinä edistää nautakarjan 
mahojen terveyttä. Koneellisella jaolla voidaan 
myös tarkentaa rehun käyttöä. 

Pitkälle automatisoiduissa järjestelmissä ihmisen 
tehtäväksi jää optimaalisissa tilanteissa rehuva-
rastojen täyttäminen koneellisesti, järjestelmän 
ohjelmointi ja toiminnan tarkkailu. Aina koneet ja 
laitteet eivät kuitenkaan toimi niille suunnitellulla 
tavalla. Navetan ruokintateknologian ja -automaa-
tion lisääntyessä myös mahdollisuudet vika- ja häi-
riötilanteisiin kasvavat. Vaativa navettaympäristö 
aiheuttaa suuret haasteet laitteiden kestävyydelle 
ja toiminnalle. Lisäksi laitteiden selvät käyttö-
virheet tulkitaan usein vioiksi tai puutteiksi itse 
laitteissa. Häiriöistä seuranneet ongelmat voivat 
johtaa ruokintalaitteista saatavan hyödyn mer-
kittävään alenemiseen, taloudellisiin tappioihin ja 
hyvinvoinnin vähenemiseen tai aiheuttaa suoras-
taan turvallisuusriskejä.

Tätä ei vaan aina osata yhdistää varsinaiseen 
ongelman aiheuttajaan.

Rehun huonosta laadusta johtuvat häiriöt 
luokitellaan etupäässä käyttäjien aiheutta-
miksi, vaikka käytännössä aina näin ei ole, 
sillä esimerkiksi teollisten väkirehuseosten 
valmistusvirheet ovat asiakkaista riippumat-
tomia. Vastaavasti tekniikan aiheuttamien 
häiriöiden joukkoon katsotaan myös kuu-
luvaksi esimerkiksi laitteiden puutteellisista 
käyttöohjeista johtuneet ongelmat. Näissä-

Ruokintalaitteisiin liittyviä ongelmia voidaan 
tarkastella jakamalla ne aiheuttajan perus-
teella käyttäjäperäisiin ja laitteen tekniikas-
ta johtuviin häiriötiloihin. Aina häiriöt eivät 
ole selvästi havaittavissa, vaan voi olla, että 
ne aiheuttavat erilaisia ongelmia piilevästi. 
Esimerkiksi vasikoiden juottolaitteissa voi 
laiminlyöty puhdistus aiheuttaa virheellistä 
toimintaa juoman laihuutena tai liian pie-
ninä juoma-annoksina, joka sitten näkyy 
eläimissä hieman heikompana terveytenä. 
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KÄYTTÄJÄPERÄISET ONGELMAT

Traktorit ja kurottajat
Traktoria ja sen lisälaitteita käytettäessä eri-
laiset tekniset häiriöt ovat hyvin mahdollisia, 
mutta erityisesti merkitystä on käyttäjän 
itsensä tekemillä valinnoilla. Ne eivät vält-
tämättä aina aiheuta varsinaisia rikkoon-
tumisia tai toimintahäiriöitä, vaan niillä voi 
olla merkitystä itse ruokintaan. Näin käy 
esimerkiksi säilörehua irrotettaessa aumasta 
tai laakasiilosta repijätyyppisellä leikkurilla tai 
rehupihdillä. Jos auman tai siilon rehunleik-
kuupinnasta tulee epätasainen, rehun läm-
penemis- ja pilaantumisriski kasvaa. Pilaan-
tunutta rehua ei voida enää käyttää eläinten 
ruokintaan, vaan se on nosteltava syrjään 
ennen seuraavaan ruokintaan käytettävän 
rehun ottamista. Kuljettajalle sattuvat ajo- ja 
käyttövirheet ovat myös yksi mahdollinen 
häiriötekijä. 

Ongelmia saattaa aiheutua myös kovilla 
pakkasilla, ellei traktoria tai muuta ajettavaa 
työkonetta ole lämmitetty tai säilytetty läm-
pimässä tilassa, esimerkiksi hallissa. Ruokinta 
voi viivästyä, kun koneet eivät käynnisty-
kään.

Täyttöpöydät
Täyttöpöydän oikeanlaiseen toimintaan vai-
kuttaa muun muassa repijälaite, jolla mah-
dollistetaan esimerkiksi pidempikortisen 
rehun käyttö. Kokonaiset pyöröpaalit tai 
pitkäsilppuisena korjattu säilörehu voivat 
aiheuttaa pöydän toiminnassa ongelmia. 
Mikäli rehun eteneminen pöydältä ruokin-
talaitteelle tai kuljettimelle ei suju normaa-
listi, alkaa rehu kerääntyä pöydän yläreunaan 
tukkien purkutien. Tällöin ei voi käyttää au-
tomaattijakoa, vaan on ajettava manuaali-
ajolla riittävästi rehua esim. yöajaksi. Tämä 
tuntuu olevan melko yleinen ongelma. 

Tuottajien mukaan täyttöpöydän ketjut 
myös katkeavat helpommin pitkän rehun 
keloille aiheuttaman kovan paineen vaiku-
tuksesta. Liian täyteen lastattu tai painava, 
märkä rehu voivat myös ylikuormittaa pöy-
tää ja aiheuttaa ketjujen katkeamisen tai 
lämpöreleen laukeamisen. Pöydälle annettu-
jen käyttöohjeiden noudattaminen muun 
muassa siihen soveltuvan rehun laadun ja 
määrän osalta onkin erittäin tärkeää pöydän 
toiminnan takaamiseksi. 

Ongelmia aiheuttavat myös jäiset tai liian 
suuret rehupaakut. Silloin joko täyttöpöydän 
alla oleva poikittaismatto tai rehua ruokinta-
pöydälle mattoruokkimelta pudottava aura 
voivat tukkeutua. Ongelman ratkaisuksi on 
esitetty täyttöpöydän repijäkelojen muut-
tamista halkaisijaltaan hieman suuremmiksi, 
jolloin rehua ei tulisi pohjan ja repijäkelan vä-

listä ja toisaalta ylimmän kelan yli ei pääsisi 
isoja rehutukkoja.

Ongelmat voivat olla seurausta myös 
väärästä asennuksesta. Väärään kulmaan 
asennetulla täyttöpöydällä rehu ei joko liiku 
tarpeeksi hyvin tai sitten liiankin nopeasti, 
jolloin tiiviitä rehukakkuja tai paaleja käy-
tettäessä repijälaite saa liian hyvän otteen 
rehusta aiheuttaen ongelmia.

Pöydän normaalille toiminnalle häiriöitä 
voi aiheuttaa myös esimerkiksi kuljettimia 
pyörittävien ketjujen löystyminen, jolloin re-
hua voi kerääntyä ketjun ja pöydän väliin ja 
ketju siirtyä pois paikaltaan, tai ketjujen liika 
kuluminen, jolloin ne voivat katketa. Tämä 
voi olla seurausta tarkastusten ja huoltojen 

Tässä esitetyt häiriötilanteet on koottu pää-
asiassa asiantuntijahaastatteluiden ja viljelijä-
kyselyn perusteella vuosina 2011–2012 Työ-
tehoseurassa tehdyssä Maatalouskoneiden 
tutkimussäätiön rahoittamassa tutkimukses-
sa ”Ruokintalaitteiden toimivuus ja toimin-
nallisuus nykyaikaisilla nautakarjatiloilla”. Osa 
tässä tiedotteessa esitetyistä tuloksista on jo 
aikaisemmin julkaistu hankkeessa tehdyssä 
opinnäytetyössä (Hartikainen 2012), jossa on 
käsitelty lisäksi hankkeessa kaikille Suomessa 
vuonna 2011 toimineille yli 60 lypsylehmän, 
yli 80 emolehmän ja yli 300 lihanaudan karja-
tiloille tehdyn ruokintalaitteiden toimivuutta 
koskevan kyselyn tuloksia sekä eri ruokinta-
teknologia- ja -ketjuvaihtoehtoja nautakar-
jatiloilla. Edellä mainitun kyselyn tuloksia on 
julkaistu lisäksi tarkemmin TTS:n tiedotteessa 
4/2013 (646).

   
Kuva 2. Rehurintamaa on syytä ottaa tasaisesti, jotta vältetään rehun lämpeneminen ja pilaan-
tuminen. Kuva: Markku Lätti

Kuva 3. Täyt-
töpöydälle 
annettujen 
käyttöohjeiden 
noudattaminen 
muun muassa 
siihen soveltu-
van rehun osalta 
on erittäin 
tärkeää pöydän 
häiriöttömän 
toiminnan 
takaamiseksi. 
Kuva: Markku 
Lätti
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laiminlyönnistä. Huomiota kannattaa kiin-
nittää myös pöydälle kuormattavan rehun 
laatuun, sillä esimerkiksi lämpenemään pääs-
syt rehu pilaantuu nopeasti ja aiheuttaa on-
gelmia pidemmällä ruokintaketjussa. Sama 
pätee myös täyttöpöydälle mahdollisesti 
kerääntyvään vanhaan rehuun. Täyttöpöytä 
onkin syytä puhdistaa vanhasta kertyneestä 
rehusta säännöllisesti, ettei homeista rehua 
pääse eläimille menevän rehun joukkoon. 

Työmäärää lisääviä ja työturvallisuutta 
vaarantava häiriöitä voi ilmetä myös pöydän 
täyttövaiheessa, jos käytössä on traktorista 
käsin kuljettimia liikuttava kauko-ohjain, 
joka ei saakaan signaalia täyttöpöydälle. Täl-
löin traktorista tai muusta ajettavasta kuor-
mauslaitteesta joudutaan poistumaan ja re-
hua täyttöpöydällä liikuttamaan eteenpäin 
ohjaintaulusta. 

Tornisiilot
Tornisiilon tyypillinen ongelma on, että re-
hua ei täyttöpurkaimella saada ulos siilosta. 
Talviaikaan tähän voi olla syynä rehun jää-
tyminen, eli rehu on ollut liian märkää tor-
nia täytettäessä. Toinen erityisesti käyttäjän 
vastuulla olevan seikka on täyttöpurkaimen 
kunnosta huolehtiminen. Kulunut purkain 
voi johtaa rehun hitaaseen tai epätasaiseen 
irrottamiseen. Täyttöpurkain vaatiikin van-
hemmiten enemmän korjauksia ja muun 
muassa tukkeutuu helpommin, jos putket 
ovat kuluneet ja vuotavat. 

Vääränlainen täyttöpurkaimen ohjaus sen 
käyttötaulusta voi myös johtaa vakaviin on-
gelmiin. Esimerkiksi purkaimen liika ”painat-
taminen”/laskeminen manuaaliohjauksella 
voi aiheuttaa imupään tukkeutumisen rehu-
massan kerääntyessä purkaimen keskustaan. 
Mikäli laskeminen menee reilusti yli, voivat 
nostovaijerit löystyessään tarttua jopa pur-
kaimen pyöriviin aisoihin. Tällöin seuraukse-
na on yleensä purkaimen välitön pysähtymi-

nen kuormituksen noustessa liian suureksi 
ja hätäreleen katkaistessa toiminnan. Ongel-
maa ei voida ratkaista muuten kuin torniin 
sisään menemällä, jolloin täyttöpurkaimen 
päävirta tulee olla katkaistuna ja kytkin lu-
kittuna erillisellä lukolla off -asentoon. Lukon 
avaimen tulee vielä lisäksi olla rehutorniin 
menevien henkilöiden mukana, jolloin täyt-
töpurkainta ei ole mitään mahdollisuutta 
käynnistää ennen heidän sieltä pois tuloaan. 

Pienkuormaimet, rehunjakovaunut
Pienkuormaimissa ja rehunjakovaunuissa 
oikea-aikaiset huollot, puhdistukset ja tar-
kastukset ovat toiminnan kannalta oleellisia. 
Näillä toimilla on mahdollista huomattavas-
ti vähentää esiintyviä vikoja ja samalla lisätä 
työturvallisuutta. Joissain malleissa rehu ja 
pöly tahtoo kertyä esimerkiksi moottoriti-
laan ja hydrauliikan keskeisimpiin osiin, mi-
kä voi johtaa ylikuumenemiseen. Koneiden 
kanssa on ilmennyt tulipalotapauksia, joiden 
varsinaista syytä ei kuitenkaan aina pystytä 
sanomaan. Nämä voisivat siis yhtälailla olla 
seurausta jonkin osan mekaanisesta pettä-
misestä, eikä näin välttämättä suoraan käyt-
täjänkään havaittavissa. 

Sähköjärjestelmien oikosulkutilanteiden 
varalle koneissa tulisi käyttää päävirtakytkin-
tä, jolla pienennetään tulipaloriskiä koneen 
ollessa käyttämättömänä. Toisaalta vastaan 
on tullut myös tilanteita, joissa hiertynyt 
akkukaapeli tai akkunapoihin hiertynyt 
hydrauliletku on aiheuttanut oikosulun seu-
rauksena tulipalon. Nämä tilanteet olisivat 
olleet vältettävissä säännöllisellä kyseisten 
kohteiden tarkistamisella. Ajo- ja käyttövir-
heet ovat myös näillä pienemmillä koneilla 
mahdollisia häiriötilanteita ja voivat välillises-
ti vaikuttaa ruokintaan jopa vakavina henki-
lövahinkoina. Myös osin epäonnistuneet 
huolto- tai puhdistustoimenpiteet voivat 
osaltaan johtaa häiriötoimintaan. Esimer-

kiksi sähköjärjestelmän huonosti paikoilleen 
laitetut tai irrotuksen yhteydessä osin vauri-
oituneet liittimet voivat irrota käytön aikana 
ja haitata näin toimintaa. 

Kiskoruokkimet
Kiskoruokkimilla ongelmat liittyvät pääasi-
assa laitteen liikkumiseen, rehun purkuun 
ja rehun oikeaan jakomäärään. Häiriöitä 
voivat aiheuttaa esimerkiksi likaantumaan 
päässyt kisko, liian jyrkät kiskon käännökset 
ja joissain tapauksissa talviaikaan jäätymään 
pääsevä kisko. Kaikki nämä voivat estää 
ruokkimen liikkumista tai häiritsevät sen 
paikkatunnistusta. Sähkökäyttöisinä laitteet 
ovat verrattain herkkiä virransaantiongel-
mille ja niiden toiminta lakkaa käytännössä 
heti, jos virtaa ei ole saatavilla. Akkujen kesto 
onkin aiheuttanut ongelmia. 

Lisäksi väkirehujen kiskoruokkimissa on 
havaittu ongelmia rehujen holvaantumises-
sa ja lajittumisessa. Murskeviljaa ei taas voi 
käyttää väkirehua jakavissa kiskovaunuissa, 
koska se tukkii laitteen siirtoruuvin. Myös 
navetan sisäilman kosteuden on todettu 
vaikuttavan väkirehujen holvaantumiseen. 
Lisäksi täytön pintavahdeissa/rajakytkimissä 
on esiintynyt ongelmia. Pahimmillaan nämä 
ongelmat johtavat siihen, että eläimet jäävät 
ilman rehuja tai vastaavasti saavat rehuja yli 
tarpeensa. Tästä voi seurata jopa jonkun 
eläimen kuolema tai tarve lopettamiselle. 

Käyttäjän onkin syytä huolehtia muun 
muassa laitteen puhtaudesta, akkukäyttöi-
sillä laitteilla akkujen kunnosta ja tarvitta-
essa vaihtamisesta, säännöllisistä huolloista, 
hyvälaatuisen rehun käyttämisestä ja lait-
teen säännöllisestä kalibroinnista. Joillain 
tiloilla on tapana varmuuden vuoksi vaihtaa 
esimerkiksi akut kerran vuodessa, jolloin 
vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Kalibrointi on 
oleellinen osa eläinkohtaisen ruokinnan 
onnistumista, sillä vain se pitää rehuannok-
set käyttäjän haluamina. Erityisen tärkeää 
kalibrointi on aina rehuja vaihdettaessa tai 
sen laadun muuttuessa, sillä osassa laitteis-
ta jako perustuu rehun tilavuuteen, eikä sen 
massaan. 

Kaikille kiskoruokintyypeille yhteisiä häi-
riöitä voivat olla niiden ajokiskoista pois 
paikiltaan lähteneet paikkamerkit. Tämän 
seurauksena kiskoruokkimen jako häiriintyy 
ja se ei tunnista kaikkia jaettavia paikkoja. 

Monella tilalla painotetaan säilörehu-
silpun pituuden merkitystä etenkin täyt-
töpöytää ja/tai kiskoruokinta käyttävissä 
järjestelmissä. Sen täytyy olla riittävän ly-
hyttä (max. 5 cm, mieluummin 2–3 cm) ja 
tasalaatuista silppua, jotta täyttöpöydän tai 
kiskoruokkimen purkukelojen kanssa ei tule 
ongelmia. Pitkä silppu lähtee helposti pyöri-

Kuva 4. Täyttöpur-
kaimen häiriöitä 
tornisiilossa kor-
jattaessa täytyy 
siiloon meni-
jällä aina olla 
täyttöpurkaimen 
päävirtakytkimen 
lukitusavain 
mukanaan, ettei 
täyttöpurkainta 
vahingossa laite-
ta käyntiin. Ennen 
siiloon menoa on 
myös syytä ilmoit-
taa muille tilalla 
oleville aikomuk-
sistaan. Kuva: 
Markku Lätti
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mään kelojen ympärille, jolloin järjestelmän 
tukkeutuu. Keloille kohdistuu tällöin kova 
rasitus ja niiden, sekä energian kulutus kas-
vaa. Ruokintajärjestelmää suunniteltaessa 
onkin otettava huomioon tilalla käytössä 
oleva rehunkorjuuketju ja sen soveltuvuus 
eri ruokintaketjuihin. 

Samoin ongelmia ilmenee, jos käytetään 
jäistä rehua, jota purkukelat eivät saa kulke-
maan eteenpäin. Jäinen rehu on aiheuttanut 
muun muassa laakeririkkoja ja sulakkeiden 
laukeamista. Välivaraston lämmityksellä on-
gelmasta päästäisiin, mutta tämä vaihtoehto 
tulee usein kalliiksi. Korjuuvaiheessa rehu ei 
myöskään saa olla märkää, jotta talven ai-
kana rehu ei jäädy kohtuuttomasti. Säilöre-
hun täytyykin olla suhteellisen kuivaa, että 
rehunkäsittely ja -jako toimisivat ongelmitta. 
Yli 30 % kuiva-ainetta sisältävä rehu ei jäädy 
talvella, mikä helpottaa rehun käsittelyä. Jos 
kuiva-aine pitoisuus laskee alle 30 %, tulee 
monessa ruokintaketjussa ongelmia. Suurin 
osa esikuivatuksen eduista saavutetaan jo 
kuiva-ainepitoisuuden ollessa 30–35 %. 

Paljon häiriöitä ja hälytyksiä on aiheut-
tanut myös rehun jääminen pohjaluukun 

väliin, jolloin se ei ole päässyt kunnolla sul-
keutumaan. Kiskoruokkimen, kuten myös 
muiden ruokintalaitteiden, puhtaudesta 
on syytä huolehtia säännöllisesti, etenkin 
jos rehun säilönnällinen laatu ei ole koh-
dallaan.

Mattokuljettimet
Mattokuljettimen tyypillisiä häiriöitä ovat 
tilanteet, joissa se ei jaa rehua ollenkaan tai 
jakaa rehut epätasaisesti. Rehu voi myös 
kasaantua, jolloin voi tulla tukoksia tai sit-
ten rehun virtaus on liian pieni. Ongelmat 
voivat johtua esimerkiksi jo täyttöpöydän 
häiriöistä, kuljettimen huoltojen laimin-
lyönnistä, väärästä syöttönopeudesta esi-
merkiksi apevaunulta tai rehunjako-ohja-
uksen vääränlaisesta käytöstä. Rehusilpun 
pituudella ja rehun mahdollisella jäätymi-
sellä voi olla myös vaikutusta osaan em. 
häiriöistä. Liian kostea rehu voi aiheuttaa li-
säksi ongelmia esimerkiksi jäätymällä kiinni 
mattoon, jos matto lähtee kylmästä tilasta. 
Pakkaset ovat aiheuttaneet rehujen jääty-
misestä johtuneiden häiriöiden lisäksi myös 
laitteiden korjausta vaativia ongelmia, kun 

PVC-valmisteisia kuljetinmattoja on katkeil-
lut kovilla pakkasilla.

Löysä tai liikaa kulumaan päässyt rehu-
kolan siirtovaijeri voi luistaa tai pahimmas-
sa tapauksessa katketa kesken käytön ja 
tällöin tilalta tulisi löytyä varavaijeri mat-
toruokkimen palauttamiseksi nopeasti ta-
kaisin käyttöön. Vaijeria tulisikin säännöl-
lisesti kiristää, jotta vaijerin luistamista ja 
sitä kautta kulumista voitaisiin minimoida. 
Myös muovipäällysteisen vaijerin käsittele-
misellä kitkaa lisäävällä suihkeella on saatu 
vähennettyä luistamista.

Muut kulumiset ja esimerkiksi säännöl-
lisen kiristämisen puute voivat taas johtaa 
maton siirtymiseen tai luiskahtamiseen 
vetotelalta sekä rehukolan ”hyppivään” ja 
epätasaiseen toimintaan. Löystyneen ma-
ton alle voi myös kerääntyä rehua, joka 
varsinkin talvella jäätyy eikä kuljetin jaksa 
pyöriä. Tällöin matto voidaan joutua ir-
rottamaan ja puhdistamaan lämpimässä 
tilassa. Mattoruokin ja sille rehua syöttävät 
siirtokuljettimet ovat myös melko herkkiä 
automaattikatkaisijoiden puhdistamatto-
muudesta aiheutuville häiriöille. Päivittäin 

Kuva 5. Sähkö-
käyttöiset ruo-
kintalaitteet ovat 
verrattain herkkiä 
virransaantion-
gelmille ja niiden 
toiminta lakkaa 
käytännössä 
heti, jos virtaa 
ei ole saatavilla. 
Akkukäyttöisissä 
ruokintalaitteissa 
akkujen kesto on 
aiheuttanut on-
gelmia ja niiden 
kuntoa kannat-
taakin tarkkailla 
säännöllisesti. 
Kuva: Markku 
Lätti

Kuva 6. Mattoruokkimien toiminta voidaan 
varmistaa tarkkailemalla säännöllisesti rehu-
kolan siirtovaijerin kuntoa ja maton kireyttä 
sekä suorittamalla huollot ajallaan. Kuva: 
Markku Lätti

   
Kuva 7. Siirtokul-
jettimien kaltevuus 
vaikuttaa rehun 
tasaiseen siirtoon 
mattoruokkimelle. 
Kuva: Markku Lätti
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kannattaakin tarkistaa, ettei katkaisijoiden 
päälle ole kertynyt rehua. Häiriöiden mah-
dollisuutta lisää osaltaan mattoratkaisujen 
monimutkaisuus, eli onko käytössä yksi vai 
useita toisiinsa kytköksissä olevia mattokul-
jettimia.    

Ketjuruokintapöydät
Ketjuruokintapöydissä ei ole ilmennyt 
isompia yllättäviä ongelmia, sillä niiden pe-
rusrakenne on jo varsin yksinkertainen ja 
vikasietoinen. Ongelmia on lähinnä pöydän 
käytettävyydessä, sillä ryhmäruokinnan jär-
jestäminen pöydän ympärille on haasteel-
lista.

Paalisilppurit
Paalisilppureiden kanssa on tullut esiin ta-
pauksia, joissa koneesta on hajonnut teriä ja 
jopa voimanottoakseli. Noissa tapauksissa ei 
ole ollut täysin selvää, onko silppuria yritetty 
käyttää vääränlaisen materiaalin silppuami-
seen vai onko kyseessä ollut valmistusvirhe. 
Oikean materiaalin käytön lisäksi käyttäjän 
vastuulla ovat koneen häiriötilanteita ennal-
taehkäisevät toimet, eli puhtaudesta ja sään-
nöllisistä huolloista huolehtiminen. 

Väkirehusiilot, myllyt, kuljetinrat-
kaisut
Väkirehusiilojen, myllyjen ja niihin yhdistet-
tyjen kuljetinratkaisujen tyypillisiä ongelmia 
ovat järjestelmään sopimattomien rehujen 
käyttö. Pystymallisissa väkirehusiiloissa re-
hun holvaantuminen on yksi ongelma, joka 
voi johtua muun muassa siilon muodosta, 
rehun laadusta tai liian pitkästä säilytys-
ajasta. Rehun laatu ja koostumus vaikuttaa 
myös purkumekanismien toimintaan, ja voi 
aiheuttaa esimerkiksi kuljetinspiraalin katke-
amisen. Ongelmaa on tiloilla onnistuneesti 
korjattu vaihtamalla pienempi spiraali enti-
seen putkeen. 

Huonosti puhdistetuissa siiloissa rehu voi 
pilaantua nopeasti ja hometta voi alkaa ker-
tymään. Mikäli tätä ei huomata ajoissa, voi 
homehtuneella rehulla olla vaikutuksensa 
eläinten terveyteen. Kuljetinspiraalien muo-
viputkistot ovat kulutustavaraa ja niillä on 
taipumusta kulua erityisesti mutkien koh-
dalta. Putkien kuntoa kannattaa tarkkailla 
ja kulumisen huomaa yleensä jo ulkopuo-
leltakin. Mikäli viljaruokintaan on yhdistetty 
mylly, siiloista tulevan viljan epäpuhtaudet 
voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja myös 
jauhojen laatua kannattaa tarkkailla säännöl-
lisesti. Tämä on tärkeää, jos käytössä on esi-
merkiksi rehukioskit ja automatisoitu täyttö, 
jolloin ruokintaketjussa ei pääasiallisesti tar-
vita ihmistyöpanosta. 

Väkirehukioskit
Väkirehukioskeissa ja myös lypsyroboteilla 
ja -asemilla rehua jaettaessa ongelmia aihe-
uttavat liian suuret tai pienet rehuannokset. 
Näihin mahdollisia syitä ovat laitteiston vää-
rä tai puutteellinen kalibrointi, ja esimerkiksi 
likaantumisesta johtuvat erilaiset tukokset 
ja häiriöt väkirehun siirtomekanismissa. 
Kioskeissakin rehujen jakoperusteena toi-
mii usein tilavuus ja tästä syystä on tärkeää 
säännöllisesti seurata jaetun rehumäärän to-
della vastaavan suunniteltua. Muita tärkeitä 
toimia ovat laitteen puhtaudesta huolehti-
minen ja mahdollisen takaportin toiminnan 
varmistaminen aika ajoin. 

Seosrehuvaunut ja -sekoittimet
Seosrehuvaunuissa ja -sekoittimissa käyte-
tään erilaisia sekoitustapoja ja tästä johtu-
en niissä on tyyppikohtaisia häiriötilanteita. 
Yhtenä esimerkkinä on pyöröpaalien kuor-
maaminen kelasekoittimeen, jota ei ole 
varustettu asianmukaisesti paalien käyttöä 
varten. Monet käyttäjäperäiset häiriöt kui-
tenkin ovat yleisemmällä tasolla pääasiassa 
samoja ja näitä ovat muun muassa huollon 

ja puhdistuksen laiminlyönti, vääränlaisen 
rehuaineksen käyttö, väärä rehukompo-
nenttien lastausjärjestys ja -tapa, ja väärä 
sekoitusaika. 

Vaunujen tapauksessa myös säilytys-
paikalla on vaikutuksensa esimerkiksi vau-
nun rakenteiden kestävyyteen. Vastaavasti 
kiinteiden sekoittimien asennuksella ja 
rehuvarastoon sijoittamispaikalla voi olla 
merkittävä rooli toiminnallisuudessa ja toi-
mivuudessa. Esimerkiksi liian jyrkkään kul-
maan asennettu mattokuljetin sekoittajasta 
ruokkimelle voi aiheuttaa ongelmia rehun 
tasaiseen liikkumiseen.

Epäpuhtaiden rehujen käyttö ja riittämät-
tömät huollot johtavat puolestaan muun 
muassa sekoittimen terien tylsymiseen ja 
tällä on vaikutuksensa useaan seosrehun 
valmistusvaiheeseen. Seos voi olla laadul-
taan epätasaista, sekoittamiseen kulunut 
aika voi nousta pitkäksi tai vaunu/sekoitin ei 
pura kunnolla valmista rehuseosta. Sekoitti-
mien kulumiseen vaikuttaa paljolti käytetyt 
rehujakeet ja esimerkiksi jatkuvasti käytetty 
pitkäkortinen olki voi kuluttaa säiliön sei-
närakenteet puhki muutamassa vuodessa 

Kuva 8. Väkire-
hujen kuljetin-
putkien liitokset 
kannattaa 
tarkistaa säännöl-
lisesti häiriöiden 
välttämiseksi. Esi-
merkiksi lehmät 
voivat puskemalla 
saada ajan kans-
sa putken löysty-
mään niin ,että se 
irtoaa kokonaan 
valuttaen rehun 
lattialle. Kuva: 
Markku Lätti

Kuva 9. Ruokin-
takioskit ovat 
erittäin helppoja 
automatisoi-
da ja niiden 
käyttövarmuus 
säännöllisesti 
huollettuna on 
melko luotettava. 
Heikkoja kohtia 
ovat spiraalikul-
jettimien putket, 
jotka saattavat 
ajan myötä 
kulua puhki. Kuva: 
Markku Lätti
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ja tylsyttää terät nopeastikin. Terien kuntoa 
tuleekin tarkkailla säännöllisesti ja teroittaa 
tai vaihtaa ne tarvittaessa.

Huonolaatuisia rehuja, liian pitkää kar-
kearehujen silppua tai vääriä sekoitusaikoja 
käytettäessä rehuseoksesta ei tule tasalaa-
tuista ja eläimillä voi olla taipumusta sen 
lajitteluun ruokintapöydällä. Esimerkiksi 
säilörehun olisi hyvä olla tarkkuussilputtua 
ja silpunpituuden 2–4 cm. Vaunulla, jossa 
on terävät ja hyväkuntoiset terät, sekoittaa 
tarkkuussilputusta säilörehusta (silpun pi-
tuus 2–4 cm) hyvälaatuisen ja tasaisen seok-
sen nopeasti. Tylsät terät ja pitkä karkearehu 
kuluttavat myös enemmän energiaa ja aikaa. 
Silputtua olkea käytettäessä sekoitusaika ja 
energiantarve puolittuvat. 

Myös piittaamattomuus laitteen käyt-
töohjeista tai huolimattomuus seosrehua 
valmistettaessa voivat johtaa häiriöihin ja 
virheelliseen toimintaan. Pitkä säilörehu-
silppu, kuten myös liian suuri rehumäärä, 
voivat lisätä tehontarvetta ja pahimmas-
sa tapauksessa tukkia koko sekoittimen 
esimerkiksi sekoitusruuvien pulttien kat-
kettua. Säilörehupaalit voivat myös jäädä 
jumiin, etenkin jos paaleja lastataan use-
ampia liian nopeasti, jolloin ruuvit eivät saa 
otetta paalista. Pyöröpaaleja käytettäessä 
muovit ja verkot voivat päätyä sekoittimen 
liikkuviin osiin tai ruokintapöydälle ja aihe-
uttaa myöhemmin ongelmia. Myös paalin 
pudottaminen korkealta voi heikentää teri-
en kestävyyttä ja pahimmassa tapauksessa 
rikkoa niitä. 

Sekoittimien käyttö vaatii tarkkuutta 
ja erityisesti hinattavalle seosrehuvaunul-
le traktorin voimanottoa käynnistettäessä 
tulee huolehtia turvallisuudesta ja oikeasta 
käyttötavasta. Tiedossa on esimerkiksi ta-
paus, jossa vaunun sekoitus käynnistettiin 
ajovoimanotolla suunnanvaihtajan ollessa 
taaksepäin ajoasennossa. Tämän seurauk-
sena kelasekoitin pyöri nurinpäin ja tuhosi 
vaunun päällä olevat paalien kuormaamisen 
mahdollistavat lisäraudat. 

Kiskosekoittimet
Kiskosekoittimien yleisimmät häiriöt liitty-
vät muiden kiskoruokkimien tapaan liikku-
miseen ja rehuannosten oikeaan jakamiseen. 
Lisäksi tulevat mahdolliset häiriöt sekoitta-
misen ja tietyillä malleilla sekoitusmoottoriin 
telakoitumisen osalta. Laitteen tukkeutumis-
ten välttämiseksi ja hyvän rehuseoksen mah-
dollistamiseksi tulee karkearehujen silppu 
olla riittävän lyhyttä. Laitteet tulee puhdis-
taa säännöllisesti, sillä sekoittimeen kertynyt 
vanha rehu edesauttaa myös uuden rehu-
erän pilaantumista. 

Vasikoiden juottoautomaatit
Vasikoiden juottoautomaateissa juoman 
väkevyyteen ja sekoitukseen liittyvät vaihte-
lut ovat yksi merkittävimpiä häiriötilanteita. 
Laitteiden säännöllinen kalibrointi on erit-
täin tärkeää, mutta joissain laitteissa vaih-
telua voi esiintyä siitäkin huolimatta. Yksi 
mahdollinen syy on laitteen puhdistuksen 
laiminlyönti ja näin laitteeseen kertyneet 
maitojauhe- ja juomarehujäämät. Juottolait-
teissa ilmenevät ongelmat näkyvät helposti 
vasikoiden terveydessä ja esimerkiksi niiden 
hidas kasvu, heikko karvan kunto, hengitys-
tietulehdukset ja ripulit voivat olla merkkejä 
riittämättömästä tai epäpuhtaasta juotosta. 
Toiminnallisuuden kannalta on myös tär-
keää, että yhtä automaattia kohden tulee 
vain sille suositeltu määrä vasikoita. Joissain 
merkeissä on tuottajien mukaan ilmennyt 
e-korvamerkkien aiheuttamia häiriöitä. Li-
säksi vasikat ovat ”syöneet” johtoja/letkuja 
poikki, jos ovat päässeet niihin käsiksi. On-
kin tärkeää estää vasikoiden pääsy tekemään 
tuhojaan.

Puhdistamattomuus
Useille laitteille yhteisiä ongelmia ovat esi-
merkiksi puhdistamattomuudesta johtu-
vat erilaiset tunnistin- ja kauko-ohjainviat. 
Seurauksena voi olla käyttäjälle lisätyötä tai 
laitteiden virheellistä toimintaa. Esimerkiksi 
täyttöpöydän kuljettimen kauko-ohjauksen 
häiriötilanteissa joutuu käyttäjä operoimaan 
sitä manuaalisesti, joka lisää täyttövaiheen 
työmäärää. Lisäksi mikäli täyttö suoritetaan 
esimerkiksi traktorilla, tulee ylimääräistä kii-
peämistä traktorin hyttiin ja sieltä takaisin 
käyttämään täyttöpöytää, joka puolestaan 
lisää työtapaturmariskiä. Tunnistin häiriö/- 
vika esimerkiksi pintavahdissa/rajakytkimes-
sä ruokintalaitteita täytettäessä voi aiheuttaa 
ylitäyttöä ja täyttöpaikan sijainnista riippuen 
myös ylimääräisen rehun joutumista ruokin-
tapöydälle. 

Moni vasikoiden juottoautomaattia käyt-
tänyt on pitänyt automaatin puhdistusta lii-
an työläänä, jolloin ongelmat ovat alkaneet. 
Jos pesua ei suoriteta riittävän usein, saatta-
vat muun muassa letkut tukkeutua, jolloin 
vasikat eivät saa juomaa tai se on liian laihaa.

Kuva 10. 
Seosrehu-
sekoittimen 
terien kunto 
vaikuttaa 
sekoitusai-
kaan, seok-
sen tasalaa-
tuisuuteen, 
energianku-
lutukseen ja 
jopa seoksen 
purkuun. 
Kuva: Mark-
ku Lätti
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TEKNIIKAN AIHEUTTAMAT 
ONGELMAT

Puutteelliset käyttöohjeet ja tieto-
järjestelmissä esiintyvät häiriöt
Useille eri ruokintalaitteille yhteisiä ongelmia 
voivat olla puutteelliset käyttöohjeet ja tie-
tojärjestelmissä esiintyvät häiriöt. Puutteel-
listen käyttöohjeiden takia on mahdollista, 
että esimerkiksi täyttöpöydälle tai kiskose-
koittimelle käytetään liian pitkäkortisia kar-
kearehuja ja laitteet eivät voi toimia oikein. 
Tämän seurauksena rehut voivat jakautua 
eläimille epätasaisesti tai pahimmassa tapa-
uksessa rehujen jakaminen estyy kokonaan. 
Samoin voi käydä sähkökatkoissa. Lyhyetkin 
sähkökatkot voivat sekoittaa logiikat ja vaa-
tia kalibrointia, nollausta, uudelleen käyn-
nistämistä ja virheiden kuittaamista. Häiriöt 
voivat olla vakavia, koska ruokinta voi kes-
keytyä pitkäksikin aikaa.

Navetan tuotannonohjausjärjestelmään 
voi olla yhdistettynä tilan kaikki ruokinta-
laitteet ja ruokinta on mahdollista perustaa 
automaattisesti esimerkiksi lypsyrobotilta 
saataviin maitomäärätietoihin. Tällöin tie-
donsiirtoketjuissa on useita osakokonai-
suuksia ja on ilmeistä, että näissä esiintyvät 
tiedonsiirtohäiriöt tai suoranaiset ohjel-
mistovirheet voivat aiheuttaa virheellistä 
toimintaa. Ruokinnan häiriintyessä eläinten 
kasvu ja tuotostasot eivät ole odotettuja, ja 
myös yleinen eläinten terveys voi heikentyä.

Puhdistettavuus
Yksi mahdollinen tekniikasta ja etupäässä 
laitteen rakenteesta johtuva ongelmakohta 
voi olla puhdistettavuus. Mikäli ruokintalaite 
on rakenteeltaan sellainen, että kaikkia kriit-
tisiä kohtia ei päästä puhdistamaan riittävällä 
tarkkuudella, laitteen toiminta voi häiriintyä. 
Esimerkiksi rehujäämät ympäri rehusekoi-
tinta tai kiskoruokinta aiheuttavat uudenkin 
rehun pilaantumista ja mahdollisesti myös 
osien nopeampaa kulumista. On myös tullut 
eteen tilanteita, joissa liian hankalaksi koettu 
puhdistettavuus vähentää halukkuutta ky-
seiseen tehtävään. Tällainen voi olla esimer-
kiksi tarve aukoa ruuvikiinnitteisiä peltejä tai 
vastaavia, ennen kuin päästään käsiksi päivit-
täistä puhdistusta vaativiin kohteisiin.

Rakenteelliset ongelmat/suunnitte-
lupuutteet
Säilörehutornin ja siinä olevan täyttöpur-
kaimen rakenteelliset ongelmat korostuvat 
Suomen vaativissa talviolosuhteissa. Täyttö-
purkaimen käytön luvataan onnistuvan aina 
–40°C -lämpötilaan saakka, mutta käytän-
nössä ongelmien on havaittu alkavan usei-
ta vuosia käytössä olleissa rehutorneissa jo 

pienemmilläkin pakkasilla. Ongelmien syynä 
ei aina välttämättä ole liian kostealla säilöre-
hulla täytetty torni, vaan rakenteet yksinker-
taisesti väsyvät. Tämän jälkeen niissä alkaa 
esiintyä murtumia ja katkeamisia, joita ei ole 
voitu havaita etukäteen. Seurauksena on ol-
lut muun muassa tukitankojen katkeamisia 
ja näiden aiheuttamia lisävahinkoja. Esimer-
kiksi yksi tanko on irti revettyään ottanut 
kiinni täyttöpurkaimen sähkömoottoriin ja 
halkaissut siitä suojakuoren. Toisessa tapa-
uksessa rehutornin seiniä kiertävä rehuveitsi 
on irronnut kiinnikkeiden petettyä ja jäänyt 
pyörimään purkaimen mukana tuhoten 
edelleen purkaimen imupään. Tällöin rehu-
notto on päättynyt välittömästi ja vaatinut 
mittavia korjauksia. 

Aina ongelmat eivät ole johtaneet koko 
ruokinnan keskeytymiseen, vaan pienem-
pänä haittana on ollut erilaisten metalliosi-
en kulkeutuminen ruokintapöydälle. Myös 
täyttöpurkaimen mukana laskeutuvassa re-
hut imevässä teleskooppiputkessa on esiin-
tynyt ongelmia esimerkiksi niin, että putken 
osia paikoillaan pitävät vaijerit sotkeutuvat 
toisiinsa ja putki ei enää laskeudu normaa-
listi. Tällöin se voi revetä alareunastaan irti 
ja rehut eivät kulkeudu enää putkeen, vaan 
jäävät pyörimään täyttöpurkaimen keskelle 
yhä kasvavaksi kasaksi. Erilaisia rakenteiden 
pettämiseen liittyviä ongelmia voi koettaa 
välttää tekemällä tarkastuskäyntejä torniin 
säännöllisesti ja vaihtamalla ajoissa esimer-
kiksi kiinnityspultteja ja muttereita kestä-
vämpiin. 

Kuva 11. Juottoautomaatin säännöllinen puhdistus ja kalibrointi ovat ensiarvoisen tärkeitä sen 
häiriöttömän toiminnan ja sitä kautta vasikoiden normaalin kasvun ja terveyden kannalta. 
Kuva: Janne Karttunen 

Pienkuormaimissa tekniikkaan liittyviä on-
gelmia on esiintynyt erilaisten suunnittelu-
virheiden seurauksena. Tietyssä mallissa on 
mahdollista puhkaista kuormaimen eturen-
kaat siinä käytettävällä rehupihdillä. Toinen 
suunnitteluongelma on kuormaimen moot-
torin kiinnityksessä, jolloin käynnissä oleva ja 
kovasti täristävä moottori repii irti kiinnitys-
korvakkeensa. Häiriö ei välttämättä keskeytä 
koneen käyttöä, sillä täysin hydraulisesti toi-
mivassa kuormaimessa ei moottorilta lähde 
esimerkiksi suoria akseleita vaihdelaatikolle. 
Hydrauliikan haittapuolena on mahdollisuus 
letkujen pettämiseen kesken ruokinnan ja 
niiden kuntoa tulisikin tarkkailla säännölli-
sesti. Pienkuormainten rehupihtien hitsaus-
saumat voivat repeillä, jos pihdeillä kuorma-
taan liian painavia rehuannoksia, esimerkiksi 
märkiä säilörehupaaleja.

Kiskoruokkimissa ja väkirehukioskeissa ja-
komoottorit voivat hajota kesken käytön ja 
näihin ei varsinaisesti voida varautua huolel-
lisessakaan käytössä. Laitteet saattavat antaa 
asiasta hälytyksen, jolloin ne kyllä huoma-
taan heti, jos navetassa ollaan paikalla. On-
gelmien korjaus vaatii oikeanlaisia varaosia 
ja useimmiten ammattiasentajan käyntiä. 
Vaakapäätteet eivät käyttäjien mukaan kestä 
tarpeeksi hyvin navettaolosuhteita, vaan liit-
timet hapettuvat ja murtuvat, jonka jälkeen 
tarkka punnitus ei enää onnistu.

Kiskoruokkimien kuljetusmatoissa ja ak-
kujen lataukseen liittyvissä osissa on tullut 
eteen katkeamisia ja särkymisiä, jotka tosin 
ovat voineet johtua myös normaalista kulu-
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misesta. Näissä ruokkimissa laitteen raken-
teen tulisi mahdollistaa helppo puhdistet-
tavuus, jotta nämä toimenpiteet voitaisiin 
käytännössä myös suorittaa. Sekoittavissa 
kiskoruokkimissa on sattunut rehujen sul-
loutumista vastateriä ja pohjaa vasten, mikä 
voi viitata joko vääränlaisen rehun käyttöön 
tai laitteen puutteelliseen suunnitteluun. 

Rehunjakovaunuissa erityisesti sähkökäyt-
töinen ja kaapelilla virtansa ottava malli voi 
olla tietyissä tuotantorakennuksissa ongel-
mallinen. Mikäli kaapelin kelautumisessa 
esiintyy häiriötä, se jää helposti eläinten 
ulottuville tai tulee epähuomiossa vaunulla 
itsellään yliajetuksi. Tämä luo todellisen ris-
kin käyttäjälle ja kaapelia mahdollisesti pu-
reskeleville eläimille. 

Seosrehuvaunuissa on esiintynyt vaunun 
akseleiden tai sekoitusruuvien katkeamisia 
esimerkiksi kokonaisia pyöröpaaleja sekoi-
tettaessa. Ongelmana tässä tapauksessa voi-
vat olla puutteelliset käyttöohjeet paalien 
soveltuvuudesta sekoittimelle, mutta myös 
käyttäjävirheet voivat johtaa samaan ongel-
maan. Yksi mahdollinen häiriökohta sekoit-
timissa on niiden vaaka ja sen toiminta. Mi-
käli vaaka näyttää kalibroinnista huolimatta 
väärin, oikeankokoisen rehuerän tekeminen 
on haastavaa. Tanskassa tehdyissä testeissä 
(Gjødesen 2005) seosrehuvaunujen (19 eri 
vaunua) vaakojen näyttämien painojen to-
dettiin heittävän keskimäärin 2,6 % seoksen 
todellisesta kokonaismassasta, yksittäisten 
vaakojen heittojen ollessa välillä 0,6–7,3 %. 
Eri osajakeiden kohdalla heitot olivat suu-
rempia, suurimmillaan jopa 67 % pienillä 
komponenttierillä. Vaa´an on todettu myös 
joissain tapauksissa olevan herkkä sähköhäi-
riöille erityisesti syksyllä, kun ilman kosteus 
suuri. 

Joistain seosrehuvaunumalleista on tie-
dossa tilanteita, joissa niistä irtoaa paalien 
käytön mahdollistavien lisärautojen peh-
mustekumit. Tämä ongelma ei estä vaunun 
käyttöä, mutta liikkuvat lisäraudat pitävät 

kovempaa ääntä ja irronneet kumit kulkeu-
tuvat seoksen mukana eläinten pureksitta-
vaksi ruokintapöydälle. Lisäksi materiaaleja 
on pidetty liian helposti kuluvina ja vaunuja 
liian ohuesta materiaalista valmistettuina. 

Vasikan juottoautomaateissa on esiinty-
nyt pumppuihin liittyviä ongelmia ja myös 
erityisesti täysmaitoa käytettäessä laitteen 
tukkeutumista. Mikäli laitteessa käytetään 
erillisestä säiliöstä tulevaa juomaa, pumppu-
vika voi estää laitteen toiminnan kokonaan. 
Tukkeutumista on esiintynyt täysmaitoa 
käytettäessä siitäkin huolimatta, että koneen 
huollot ja puhdistukset ovat olleet käyttäji-
en mielestä riittävällä tasolla. Myös jauhetta 
käytettäessä juoman sekoitusmekanismissa 
voi esiintyä häiriöitä, mikä johtaa epätasa-
laatuiseen seokseen.

KORVAAMATON APU
Ruokintalaitteet ovat korvaamaton apu 
helpotettaessa karjanhoidon työmäärää ja 

ruokinnan tarkkuutta, kunhan vain otetaan 
huomioon niiden vaatimukset toimintaym-
päristölle, käytettäville rehuille, ruokinta-
ketjun muille osille ja laitteiden huoltotoi-
menpiteille. Automaattisetkin laitteet – ja 
varsinkin ne – vaativat jatkuvaa valvontaa 
sekä säännöllistä huoltoa ja säätöä. Tämä on 
syytä muistaa myös työntekijöiden ja lomit-
tajien ohjeistuksessa. 
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Kuva 12. Varsinaisen ruokintajärjestelmän häiriötilanteiden varalle tilalla on oltava varajärjes-
telmä, jolla ruokintatyöt voidaan väliaikaisesti hoitaa ilman käsityötä. Kuva: Janne Karttunen


