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tehtiin emolehmätiloilla pääosin talven 
2010–2011 aikana. 

Lähes kaikilla vierailluilla tiloilla oli uudeh-
ko, 2000-luvulla rakennettu kylmäpihatto 
emolehmille. Erilaisia rakennustyyppejä oli-
vat kestokuivikepihatto, vinokuivikepihatto 
ja makuuparsipihatto. Neliseinäisten pihat-
tojen lisäksi kahdella tilalla oli katostyyppi-
nen rakennus, joissa ruokintapöytä on eril-
lään makuualueesta jaloittelualueen osana. 
Rakennustyyppi vaikuttaa jossain määrin 

Emolehmien hoidon työmenetelmät 

 Reetta Palva ja Tea Elstob, TTS

Emolehmien määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä lypsylehmien 
vähentyessä. Tiken tilaston mukaan emolehmiä oli vuonna 2012 jo 58 000. 
Keskimääräinen karjakoko oli 26 emoa/tila. Tiedotteen työaikatiedot ovat 
keskimääräistä suuremmilta tiloilta. Kuvat: Reetta Palva

KOTIELÄINTUOTANTO

Emolehmien hoitotyö on koneellistunut ja tehos-
tunut parin viime vuosikymmenen aikana kuten 
muukin maataloustyö. Emokarjojen koko on kasva-
nut ja emoille rakennetut uudet pihatot ovat van-
hoja rakennuksia helppohoitoisempia. On monia 
tapoja hoitaa työt emolehmätilalla. Tilan lähtökoh-
dat ovat ratkaisevia menetelmien valinnassa. 

Tehokas työnkäyttö ei välttämättä aina edellytä 
erikoiskoneita. Esimerkiksi ruokinnan voi toteut-
taa haluttaessa varsin yksinkertaisesti. Jos tilalla 
on emojen lisäksi loppukasvatusta tai osa emoista 
syyspoikivia, saattaa olla järkevää hankkia enem-
män tekniikkaa. Hoitotöiden toteuttamistapoja 
kannattaa miettiä kunnolla tuotantorakentamisen 
yhteydessä, sillä rakenteelliset ratkaisut voivat 
joskus vaikuttaa oleellisesti työnkäyttöön.  

Tässä tiedotteessa on tuloksia InnoNauta-Kehitys- 
hankkeen tutkimustiloilla tehdyistä työaikatut-
kimuksista. Tutkimuksissa keskityttiin emojen 
hoitotyöhön tilojen uusissa tuotantorakennuksis-
sa, joissa työnkäyttö oli varsin tehokasta. 

niikkaan ei voi investoida suuria määriä ra-
haa kustannussyistä. 

MTT:n hallinnoimassa InnoNauta-Kehi-
tys -hankkeessa tutkittiin emolehmätuo-
tannon työmenetelmiä ja työnmenekkejä 
16 emolehmätilalla. Hankkeessa tutkittiin 
tilakäynneillä sisäruokintakauden päivit-
täin ja viikoittain toistuvia töitä. Tilakäynti 
pyrittiin ajoittamaan sellaiselle päivälle, jol-
loin tilalla tehtiin ruokinnan ohella myös 
lannanpoisto ja kuivittaminen. Tilakäynnit 

Vaikka emolehmätuotanto ei ole yhtä työ-
voimavaltaista kuin maidontuotanto, työn-
käytön tehostamista mietitään monilla ti-
loilla. Emokarjan on oltava kohtalaisen suuri, 
jotta tuotanto tarjoaisi riittävän toimeen-
tulon. Karjakoon kasvattaminen edellyttää 
tehokkaita työmenetelmiä.

Tavoitteena voi myös olla lisäansioiden 
hankkimista muusta toiminnasta, jolloin 
emolehmien hoidon tulee sujua vähällä 
työllä. Toisaalta käytettävään tuotantotek-
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työhön ja toimintaan navetassa. Usein ra-
kennustyypin valinnassa suuri merkitys on 
kuivikkeen kulutuksella.

RUOKINTA
Ruokinnan toteuttamiseen on ehkä eniten 
erilaisia vaihtoehtoja. Ruokintastrategiaa ja 
ruokintamenetelmää tulisi tarkastella koko-
naisuutena, ja se kannattaa miettiä jo tuotan-
torakennuksen suunnitteluvaiheessa. Jotkin 
rakenteelliset ratkaisut voivat rajoittaa ruo-
kintamenetelmän valintaa ja muuttamista. 

Tiloilla oli rehunjakomenetelminä/laittei-
na kolme päämenetelmää: 

1. jako seosrehuvaunulla 
2. jako paalisilppurilla 
3. pyöröpaalit kokonaisena pöydälle/ruo-

kintahäkkiin tai hajotettuna esimerkiksi 
leikkurilla.

Emolehmien ruokinnan työaikoja mene-
telmittäin laskettiin tiloilla tehtyjen työaika-
mittausten perusteella sekä tilojen ilmoitta-
man ruokintakäytännön mukaan. Ajat on 
laskettu emolehmää ja päivää kohti, vaikka 
osalla tiloista rehua jaettiin harvemmin. Tällä 
tavalla työajat erilaisilla käytännöillä saadaan 
kuitenkin vertailukelpoisiksi. Jos samalla me-
netelmällä ja samassa rakennuksessa rehua 
jaettiin hiehoille tai sonneille, nämä laskettiin 
eläinyksiköiksi kertoimella 0,6. 

Työaika vaihteli tilojen välillä jonkin verran 
samaakin menetelmää käytettäessä, ja siksi 
erot menetelmien keskimääräisissä työnme-
nekeissä eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 
Taulukossa 1 esitetyt menetelmäkohtaiset 
työajat ovat näin ollen suuntaa-antavia. Seu-
raavassa käydään läpi ruokintamenetelmiä ja 
selvitetään ajankäyttöön vaikuttavia tekijöitä. 

Taulukko 1. Emolehmien hoidon sisäruokintakauden töiden työnmenekkejä 
InnoNauta-Kehitys-hankkeen tutkimuksista. Ajat on esitetty eläintä ja päivää kohti 
varsinaisen suoritusajan työnmenekkeinä ilman elpymis- ja häiriöaikoja. 

Menetelmä min/el/pvä min maks

Karkearehuruokinta

paalisilppuri, pyöröpaalit 0,58 0,43 0,86

paalit hajotettuna 0,56 0,46 0,75

paalit kokonaisena 0,34 0,27 0,40

seosrehu, laakasiilo 0,5 0,35 0,70

seosrehu, pyöröpaalit 1,07 0,84 1,22

Lannanpoisto 

Lantakäytävien tyhjennys kerran viikossa 0,19 0,13 0,42

kaksi kertaa viikossa 0,39 0,27 0,85

Makuuparsien puhdistus kerran päivässä 0,17 0,12 0,34

Kuivitus

   Paalisilppuri 2 x viikossa, 2–5kg/el/krt 0,09 0,09 0,10

3 x viikossa, 2–5kg/el/krt 0,14 0,13 0,15

2 x viikossa, 5–10kg/el/krt 0,15 0,10 0,30

3 x viikossa, 5–10kg/el/krt 0,23 0,15 0,45

   Etukauhalla levitys 1 x viikossa 0,05 0,02 0,08

2 x viikossa 0,11 0,04 0,16

Täydennysrehujen jako

  Rehuvaunusta kousalla emot/hiehot/vasikat, 1 krt/pvä 0,36

Seosrehu
Hankkeen 16 emolehmätilasta kuudella oli 
seosrehuvaunu. Viidellä tilalla oli hinattava 
seosrehuvaunu ja yhdellä tilalla ajettava 
(3-pyöräinen) vaunu. Vaunujen koot vaih-
telivat 6–20 m3. Yhdellä tilalla seosrehuvau-
nulla sekoitettu rehu jaettiin pienkuormai-
mella. 

Useimmiten seosrehuvaunua käytettiin 
erilaisten karkearehujen sekoittamiseen. Kol-
mella tilalla seokseen lisättiin viljanolkea, yh-
dellä tilalla heinänolkea. Lisäksi osalla tiloista 
oli myös loppukasvatusta, jolloin seokseen 
sekoitettiin myös väkirehua. 

Seosrehun tekemiseen kuluva aika vaih-
teli erityisesti säilörehun korjuumenetelmän 

Paalisilppureita käytettiin sekä 
rehun että kuivikkeen jakoon. 
Pyöröpaalien lisäksi silppurilla 
jaettiin myös siilorehua ja irtotur-
vetta.
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mukaan – oliko säilörehu paalirehua vai 
laakasiilossa. Pyöröpaaleja käyttävillä tiloil-
la ruokintaan kului kaikkiaan keskimäärin 
1,1 minuuttia/eläin/päivä, kun siilorehua 
käytettäessä ruokintaan kului keskimää-
rin 0,6 min/eläin/päivä. Vaikka keskimäärin 
ajossa on eroa, työaikoihin vaikuttivat mo-
net tilakohtaiset tekijät kuten kuinka lähellä 
rehut olivat, vaihdettiinko välillä työkoneita 
tai miten jäisiä paalit olivat. 

Tilakäynnit tehtiin talviaikaan, jolloin oli jo 
ollut kovia pakkasia. Paalirehun osalta rehun 
märkyys hankaloittaa työtä, kun rehupaalit 
jäätyvät talvella. Jäisten paalien käsittelyssä ja 
muovien poistossa kuluu helposti työaikaa. 

Siilorehua käytettäessä rehun sekoittumi-
seen tarvitaan tavallisesti vähemmän aikaa, 
koska siilorehu on yleensä irtonaisempaa 
kuin paalirehut. Lisäksi se lisätään pienem-
pinä erinä verrattuna kokonaisten paalien 
lisäämiseen, jolloin sekoittuminen lähtee 
nopeammin käyntiin. Paalien osalta ainakin 
jäisiä paaleja on pilkottava ennen vaunuun 
laittoa. Sulankin rehupaalin löyhentyminen 
vaunussa vie enemmän aikaa. 

Sekoitusajat olivat keskimäärin hieman 
pidemmät paalirehulla (23 min) kuin siilo-
rehuilla (16 min). Sekoitusaikojen erot eivät 
kuitenkaan välttämättä suoraan näy työajas-
sa, jos rehu jätetään sekoittumaan itsekseen 
ja samalla aikaa tehdään muuta työtä. Oljen 
käyttäminen ei erottunut sekoitusaikojen 
osalta tässä otoksessa. Sekoittimen terien 
kunnon on käytännössä havaittu vaikutta-
van hyvin paljon sekoittumisaikaan. 

Seosrehua tehtiin ja jaettiin pääsääntöi-
sesti kerran päivässä. Yhdellä tilalla seosta 
tehtiin kaksi erää yhdellä kerralla joka toinen 
päivä, mutta rehua jaettiin kerran päivässä 
(pienkuormaimella).

Paalisilppurit
Viidellä tilalla säilörehu jaettiin emoille paa-
lisilppurilla, tosin tilakäynnin aikaan yhden 
tilan silppuri oli epäkunnossa ja paalit jaet-
tiin pienkuormaajalla. Neljällä tilalla oli 1–2 
paalia kerralla jakava silppuri (paalikammion 
koot 3–3,5 m3), joilla säilörehu jaettiin yksi 
paali kerrallaan. Yhdellä tilalla oli suurempi, 
2–3 paalia kerrallaan jakava silppuri, jolla 
jaettiin paalirehun lisäksi myös siilorehua. 
Rehua jaettiin yleensä 1–2 kertaa päivässä, 
yhdellä tilalla joka toinen päivä.

Tilojen välillä ei ollut rehun jaon työajois-
sa suuria eroja. Yhden paalin purkamiseen 
kuluva aika oli tiloilla keskimäärin noin kuu-
si minuuttia, yhdellä tiloista silppurointi oli 
muita nopeampaa (2,5 min/paali). Purkuno-
peuteen voi vaikuttaa osaltaan myös paalien 
jäisyys tai märkyys. Eri koneissa on hieman 
erilaista repimistekniikkaa, joten konekohtai-

Seosrehuvaunuja käyttävillä tiloilla ruokinnassa oli mukana joko olkea tai rehuja sekoitettiin 
muista syistä, kuten erilaatuisia rehuja keskenään tai teuraseläimille mukaan väkirehua. 

Paalin voi lastata silppuriin myös avautuvan takaluukun avulla, jolloin ei tarvita toista traktoria 
lastaamiseen. Verkot ja muovit jäävät helposti puristuksiin koneen väliin. Sorapohjalla lastatta-
essa on vaarana, että mukaan joutuu kiviä. 

siakin eroja voi olla. Myös paalisilppureiden 
terien kunto kannattaa tarkastaa, sillä terien 
kuluminen tai puuttuminen vaikuttaa var-
muudella tehoon. 

Paalit voi lastata silppuriin avautuvan ta-
kaluukun avulla, jolloin rehunjakoon ei tarvi-
ta toista traktoria. Kaksi tilaa käytti takaluuk-
kua lastaamiseen. Työajallisesti suurta eroa ei 
eri lastaustavoilla ole. Muovien ja verkkojen 
kanssa on kuitenkin oltava tarkkana, kos-
ka ne jäävät paalien alle ja tulevat helposti 
mukaan lastaukseen. Muoveja voi joutua 

repimään tiukoistakin väleistä pois. Jos paalit 
ovat sorapohjalla, vaarana takaluukkua käy-
tettäessä on myös kivien joutuminen rehun 
joukkoon. Siilorehun lastaamiseen kului 
suhteessa enemmän aikaa kuin paalirehun 
lastaamiseen.

Paalisilppurien etuna on, että samaa ko-
netta voidaan käyttää myös kuivittamiseen. 
Koneet ovat lisäksi melko ketteriä ajettavia 
ja mahtuvat mataliinkin tiloihin. Joissain mal-
leissa on myös väkirehun annostelumahdol-
lisuus rehun joukkoon. 
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toinen päivä. Poikima-aikaan tarharuokin-
nan lisäksi rehua jaetaan ruokintapöydäl-
le paalisilppurilla. Tilalla kasvatettiin myös 
teuraseläimiä, joille rehut jaettiin päivittäin 
paalisilppurilla. 

Kolmella tilalla pyöröpaaleja hajotettiin 
ruokintapöydälle tai kaukaloon. Kahdella 
rehua jaettiin kerralla 3–4 päiväksi, yhdellä 
tilalla päivittäin. Lisäksi tilakäynnin aikaan 
normaalisti paalisilppuria käyttävällä tilalla 
paalit hajotettiin pienkuormaimella, ja työ-
aika on mitattu tästä. Kun paaleja hajote-
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Kun paalit jaetaan kokonaisena ruokintapöydälle ja tarhan ruokintahäkkeihin, rehua on tarjolla vapaasti. Rehun tulee olla energiapitoisuudeltaan 
tuotantovaiheeseen sopivaa. Kun rehua on runsaasti, eläimet helposti vetävät etenkin pitkää rehua jonkin verran jalkoihinsa. 

Pyöröpaalien jako kokonaisena tai 
hajottaen 
Yksinkertaisimmin rehunjako oli toteutettu 
silloin, kun rehu tarjottiin suoraan paaleista. 
Yhdellä tilalla pyöröpaalit siirrettiin ruokin-
tapöydälle pystyyn noin metrin välein, lisäksi 
paaleja vietiin laiduntarhaan rehuvaunuun. 
Paalit riittivät ruokintapöydällä neljäksi päi-
väksi, ja välipäivinä rehuja työnnetään lä-
hemmäksi. 

Yhdellä tilalla paalit laitettiin jaloittelu-
tarhan ruokintahäkkeihin kokonaisina joka 

taan, paalien laatu ja laitteiden ominaisuudet 
vaikuttavat työn sujuvuuteen. Hajottamises-
sa käytettiin erilaisia paalileikkureita tai kuor-
maajan talikkoa. Kuivahkot paalit hajosivat 
varsin helposti talikolla nostellen. Märkää 
tiukkaa paalia tai varsinkaan jäistä rehua ei 
saa hajalle yhtä helposti. Erilaiset leikkurit tai 
paaliveitset ovat silloin tarpeen. Leikkurei-
den terät kannattaa teroittaa säännöllisesti.

Paaliruokinnassa työnsäästöä syntyy ko-
neellisen rehunkäsittelyn vähentämisestä 
sekä osaksi rehun jaon harventamisesta. Kun 

Rehunjaon työaikoja hankkeen tutkimustiloilla jakomenetelmittäin. Työajat on laskettu eläintä ja päivää kohti. Ruokinnan kohteena olivat 
pääasiassa emolehmät. 



TTS:n tiedote: Maataloustyö ja tuottavuus 1/2013 (643) 5

rehua ei jaettu päivittäin, säilörehua/heinää 
oli tarjolla eläimille vapaasti. Vapaa ruokinta 
edellyttää, että rehun energiapitoisuus on 
sopivaa emojen tuotantovaiheeseen. 

Kokonaisten paalien syötössä voi syntyä 
melko paljon rehuhukkaa. Kun pöydällä tai 
ruokintahäkissä on runsaasti rehua, eläimet 
vetävät helposti jalkoihin varsinkin pitkä-
kortista rehua. Sveitsiläisessä lypsylehmillä 
tehdyssä tutkimuksessa rehuhukka oli 1–9 
% rehuhäkin tyypistä riippuen. Kahdesta tes-
tatusta häkkimallista rehuhukka oli suurem-
pi häkissä, jossa eläimet söivät rehua häkin 
ulkopuolelta rehun pystysuorien kaltereiden 
välistä. Toisessa häkissä eläimet söivät pää 
häkin sisällä ja paaluaita toimii esteenä, jol-
loin eläin saa pään pois vain yläkautta nosta-
malla, eikä yhtä helposti vedä rehua hukkaan 
häkin ulkopuolelle. 

Muut ruokintatyöt
Seosrehua käytettäessä mahdolliset täyden-
nysrehut ja kivennäiset lisättiin yleensä seok-
seen. Muilla tiloilla täydennysrehuja jaettiin 
tarvittaessa käsityönä työntökärryistä tai 
muista vaunuista. Yhdellä tilalla väkirehu 
ja kivennäinen jaettiin pohjakuljettimella 
varustetulla etukuormaimen kauhalla. Ellei 
muita täydennysrehuja jaettu, kivennäisiä oli 
tarjolla nuolukivistä tai astioista vapaasti.

Tutkimustiloilla vierailupäivän rehut oli 
varastoituna piha-alueella. Jos paaleja varas-
toidaan kauempana, paalien kuljetus lähem-
mäksi on yleensä viikoittaista työtä, johon 
kuluva aika riippuu kuljetusetäisyydestä. 

Ruokinnan vaihtoehtojen 
tarkastelua
Rehunjakomenetelmään vaikuttivat ainakin 
jossain määrin tilan tuotanto- ja ruokin-

tastrategiat. Seosrehuvaunua käyttävillä oli 
esimerkiksi emojen lisäksi loppukasvatusta 
tai osa emoista oli syyspoikivia ja ruokin-
nassa tästä johtuen erilaisia raaka-aineita, 
joita sekoitettiin. Joillakin tiloilla ruokinnassa 
käytettiin esimerkiksi olkea. Seosrehuvaunua 
käyttävillä tiloilla rehua sekoitettiin ja jaettiin 
yleensä päivittäin. 

Osalla tiloista ruokintatyötä oli haluttu 
yksinkertaistaa mahdollisimman paljon. Re-
huja, käytännössä pyöröpaaleja, käsiteltiin 
niin vähän kuin mahdollista. Kaikkein yksin-
kertaisimmillaan käsittely oli, kun paalit nos-
tettiin ja jätettiin kokonaisina ruokintapöy-
dälle tai tarhassa ruokintahäkkeihin. Jonkin 
verran enemmän rehun käsittelyä tulee, kun 
paaleja halkaistaan erilaisilla halkaisulaitteilla 
tai ravistellaan etukuormaimen pihdeissä. 
Paaliruokintaan liittyi yleensä harvennettu 
rehun jako esimerkiksi joka toinen päivä tai 
jopa joka neljäs päivä.

Työnkäytöllisesti jako harvemmin on te-
hokkaampaa kuin päivittäin. Työn tekemi-
seen liittyy aina tietyt aloittelut ja järjestelyt, 
joiden osuus työstä pienenee, kun kerralla 
tehdään enemmän. 

Tuotantorakennuksen ja erityisesti ruo-
kintapöydän mitat vaikuttavat mahdollisiin 
ruokintatapoihin. Jos rehuja varten on ruo-
kintakaukalo, siihen ei yleensä mahdu rehua 
yhden päivän annosta enempää. Rehukau-
kalossa rehua ei tarvitse työnnellä eläinten 
eteen, vaan eläimet ylettyvät kaikkeen re-
huun. Toisaalta rehua on jaettava vähintään 
kerran päivässä. 

Tilava ruokintapöytä, jonne tarvittaessa 
voidaan jakaa useamman päivän rehut, an-
taa joustavuutta työaikoihin. Kaikkein ko-
vimmilla pakkasilla voidaan säästää koneita 
käynnistämisiltä, joskin rehua on työnnettä-

vä eläinten saataville kuitenkin viimeistään 
parin päivän kuluttua. Ruokinta-aidan muo-
toiluun on kiinnitettävä huomiota turhan 
rehuhukan välttämiseksi.

Seosrehuvaunuja tai paalisilppureita käy-
tettäessä ruokintapöydän läpiajettavuus 
helpottaa rehunjakoa. Jos käytetään paali-
ruokintaa, ruokintapöydän ei välttämättä 
tarvitse olla koko ruokintapöydän mittai-
nen eikä läpiajettava. Kun rehua on jatku-
vasti saatavilla, ruokintapöytätilaa voi olla 
vähemmän. MMM:n rakentamismääräysten 
mukaan voidaan pitää riittävänä 40 cm ruo-
kintapöydän reunapituutta täysikasvuista 
nautaa kohden, jos rehun saanti on jatkuvaa, 
muulloin reunapituutta tulee olla 70 cm. 
Ruokintapöydän rakennusneliöitä voitaisiin 
käyttää silloin esimerkiksi poikimatiloiksi tai 
vasikkapiiloksi. 

Seosrehumenetelmän valinnassa emoleh-
mien rehunjakoon rehujen sekoittamiselle 
tulisi olla selkeä tarve, oli se sitten ruokin-
nallinen tai työnkäytöllinen. Yleisesti ottaen 
voinee sanoa, että mitä enemmän tekniik-
kaa, sitä kalliimmat ovat investoinnit ja usein 
myös koneiden kunnossapitokustannukset. 
Rehun käsittelystä aiheutuu myös käyt-
tökustannuksia eli mitä enemmän rehuja 
siirrellään ja hienonnetaan koneilla, sitä 
enemmän kuluu polttoainetta. Vaikka paali-
silppurit ovat seosrehuvaunuja edullisempia 
hankkia, polttoainekustannuksissa ne ovat 
todennäköisesti samaa luokkaa. 

Koneen monikäyttöisyys on kustannu-
setu. Uutuutena joihinkin seosrehuvaunui-
hin on tullut kuivikkeen puhallusominaisuus, 
jolloin vaunua voi käyttää myös kuivittami-
seen. Joihinkin paalisilppureihin on toisaalta 
tullut mahdollisuus väkirehun jakoon.

Pyöröpaaleja hajotettiin ruokintapöydälle erilaisilla paalileikkureilla. Jäisten paalien pilkonta on aina hankalampaa ja niiden käsittelyssä kuluu 
enemmän aikaa. Kuivahkot paalit saa hajalle kuormaajan talikolla nostellen. 



TTS:n tiedote: Maataloustyö ja tuottavuus 1/2013 (643)6

LANNANPOISTO
Suurimmalla osalla tiloja lantakäytävät tyh-
jennetään kerran viikossa, osalla kaksi kertaa 
viikossa tai esimerkiksi kolmen päivän välein. 
Katostyyppisissä rakennuksissa, joissa lanta 
kertyy jaloittelu/ruokinta-tarhaan, aluetta 
ei voi käytännössä tyhjentää pakkaskauden 
alettua, sillä lanta jäätyy. Näillä kahdella ti-
lalla lannanpoistoa ei nähty, koska vierailut 
tehtiin talviaikaan. Lanta poistetaan keväällä 
säiden lämmittyä.

Lannan ajossa työmenetelmissä ei ollut 
suuria eroja. Useimmiten lanta työnnettiin 
traktorin tai kurottajan kauhalla suoraan 
pihaton päädyssä sijaitsevaan lantalaan. Ellei 
lantala ole pihaton päässä, ajettiin peruutta-
malla ulos rakennuksesta. 

Menetelmäkohtaisia lannan ajon työai-
kaan vaikuttavia tekijöitä on vaikea tehtyjen 
mittausten ja havaintojen perusteella sanoa. 
Työajat vaihtelivat monista eri syistä. Esimer-
kiksi lannan jäätyminen käytävän pintaan 
hidasti työtä.

Lannanpoistoon kuuluvia työvaiheita 
ovat eläinten ajo tarhaan tai karsinoihin, 
lantakäytävän tyhjentäminen lannasta, 
mahdolliset siistimiset talikolla sekä pihan 
jälkisiivous. Keskimäärin koko työhön kului 
tiloilla 1,45 htmin/eläin. Käytännössä aikaa 
kului reilusta tunnista kolmeen tuntiin. 

Varsinaiseen lantakäytävän tyhjentämi-
seen kului yleensä vähemmän aikaa, kun 
lantaa poistettiin useammin kuin kerran 
viikossa. Tyhjentämiseen kuluu yleensä alle 

puolet koko lannanpoiston työajasta, jolloin 
kokonaisaika ei vähene samassa suhteessa. 
Lannan tiheämpi poisto siten lisää koko-
naistyöaikaa, mutta toisaalta työ voi olla 
sujuvampaa ja monesti siistimpää. Pienempi 
lantamäärä kauhan edellä pursuaa vähem-
män parsiin tai juomakuppien ympärille ja 
säästää siten talikkotyön määrää. 

Pienempi lantamäärä auttaa yleensä pi-
tämään eläimet puhtaampina ja mahdolli-
sesti vähentää myös jonkin verran kuivitus-
tarvetta. 

Jaloittelutarha helpottaa työtä
Eläinten ajo tarhaan sujui keskimäärin hie-
man nopeammin kuin karsinoihin, mutta 
vaihtelua oli paljon. Sujuvuuteen vaikutti 
esimerkiksi porttien toimivuus. Eläimet 
ovat oppineet käytännöt eikä niitä yleensä 
erityisesti tarvitse ajaa. Tarhaan ajettaessa 
yksittäiset itsepäiset eläimet saattoivat olla 
kiusana. 

Jaloittelutarha helpottaa lannan ajoon 
ryhtymistä. Eläimet ovat usein ainakin osit-
tain jo valmiiksi tarhassa, tai niitä voi houku-
tella viemällä uutta rehua tarhan ruokinta-
laitteisiin. Sopivien rutiinien käyttö helpottaa 
työtä. Jos eläimet ovat tarhassa päivittäin, ne 
ovat rauhallisia ja työt sujuvat turvallisem-
min. Vaikka vaaratilanteita ei karsinoihin 
ajamisessa nähty, eläinten siirtoon pieneen 
tilaan voi liittyä eläinten keskinäisiä konfl ik-
teja. Kun eläimiä ruokitaan paljon tarhaan, 
lantaa toisaalta kertyy myös sinne.
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Lannanpoistoon osallistui yleensä kaksi 
henkilöä. Kolmella tilalla työt tehtiin täysin 
yksin. Eläinten parissa työskennellessä kah-
den henkilön mukana olo on aina turval-
lisuustekijä. Käytäntöihin vaikutti lähinnä 
tilan työvoima. Eläimiä yleensä siirrettiin yh-
dessä, minkä jälkeen toisen henkilön ajaessa 
lantaa toinen henkilö viimeisteli lannanpois-
toa mm. talikoimalla lantaa makuuparsista, 
nurkista tai sorkkapallilta ja puhdisti juoma-
kuppeja. Myös odotteluaikaa jäi usein. 

Tyhjennettävät alueet
Mukana olleista tasalattiaisista pihatoista 
kahdessa makuualue tyhjennettiin lannasta 
lantakäytävien tyhjennyksen yhteydessä, eli 
makuualuetta ei hoidettu kestokuivikkee-
na. Tästä johtuen tyhjennettävää pinta-alaa 
oli suhteessa enemmän kuin muilla tiloilla 
(keskimäärin 10 m2 vs. n. 5 m2/eläin). Lannan 
ajoon ei silti kulunut enempää aikaa, sillä 
ajetun lannan määrä ei ollut oleellisesti suu-
rempi muihin viikoittain lantaa ajaviin tiloi-
hin verrattuna. Yhdessä tasalattiapihatoista 
makuualuetta pidettiin kestokuivikkeena, 
mutta tyhjennettiin kuitenkin kaksi kertaa 
vuodessa. 

Makuuparsipihatoissa erona muihin pi-
hattotyyppeihin on pihatossa myös poik-
kikäytäviä, joita ei pysty lannanajokoneella 
puhdistamaan. Osalla tiloista poikkikäytäviä 
kolattiin tai talikoitiin, osalla niitä ei viikoit-
taisen lannan ajon yhteydessä puhdistettu 
erityisesti. Lanta ilmeisesti jossain määrin 

Lannan poiston työaikoja hankkeen tutkimustiloilla . Työajat on laskettu eläintä ja työkertaa kohti. Työn kohteena olivat pääasiassa emolehmät.  
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kulkeutuu välikäytäviltä eläinten sorkissa 
lantakäytävälle, sillä suuria määriä lantaa ei 
näilläkään tiloilla välikäytävillä ollut. 

Lannan jäätyminen
Lannan jäätyminen lantakäytäville oli ollut 
kaikilla tiloilla kovimmilla pakkasilla nor-
maali tilanne. Edellisinä kovina talvina tiloilla 
oli ollut pisimmillään tyypillisesti kolmen vii-
kon jakso, jolloin lantaa ei ollut saatu ajettua. 
Yhdellä tilalla oli osassa lantakäytävää läm-
pövastukset lattiavalussa, joita kovimmilla 
pakkasilla pidetään päällä 2–3 päivää ennen 
lannan ajoa. Tuottajan mukaan vastuksis-
ta on jonkin verran apua lannan hieman 
paremmin irrotessa lattiasta näissä osissa 
lantakäytävää. Moni kertoi lannan irtoavan 
melko hyvin lattiasta pakkasen lauhtuessa, 
vaikka lämpötila jäisi vielä reilusti pakkasen 
puolellekin. 

Vinokuivikemakuualueilla ongelmana oli 
erityisesti lannan jäätyminen makuualueen 
etureunaan, jolloin lannan valuminen lak-
kaa. Lantaa alkaa kertyä etureunaan paa-
kuksi, mistä voi aiheutua melkoista haittaa, 
kun lantaa alkaa kertyä makuualueelle. Lan-
tapalteen poistamisessa oli käytetty pientä 
kaivinkonetta. 

Kahdella tilalla työt 
tehtiin pääasias-
sa kurottajalla. 
Lannanajossa 
kurottajan etuna on 
traktoria suurempi 
paino, sillä työssä 
vaaditaan paljon 
voimaa. Etuja ovat 
myös ketteryys, 
nostokorkeus ja 
ohjaamoon nousun 
helppous. 

Kestokuivikepohja vaatii runsaan kuivituksen ja riittävästi tilaa eläintä kohti. Kolmiseinäisen 
makuukatoksen ja erillisen ruokintakatoksen väliin jäävältä jaloittelukäytävältä talven aikana 
kertynyt lanta poistetaan keväällä säiden lämmettyä.
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KUIVITUS
Yli puolet tiloista käytti kuivittamisessa paa-
lisilppuria. Kun ruokinnassa käytettiin paa-
lisilppuria, samaa konetta käytettiin myös 
kuivittamiseen. Lisäksi paalisilppuria käytti 
kuivittamiseen neljä muuta tilaa. Yleensä 
paalisilppurilla levitettiin olkea, mutta kah-
della tilalla myös turvetta. Toisella tilalla tur-
vetta otettiin samaan kuormaan olkipaalin 
kanssa, toisella olki ja turve levitettiin erik-
seen. 

Paalisilppurilla kuivike levitettiin osalla ti-
loista ruokintakäytävällä ajaen, osalla lanta-
käytävällä ajaen. Ajotapaan saattoivat osal-
taan vaikuttaa parsi-, karsina- tai tilan muut 
rakenteet, jotta kuivikkeen saatiin parhaiten 
ohjattua makuuparsiin tai makuualueelle. 
Muutamalla tilalla olkisuihku ylsi ruokinta-
käytävältä kahden lantakäytävän ja parsirivin 
yli toisella seinällä oleviin makuuparsiin. 

Kuivikesuihkua suuntaamalla sen saa koh-
dennettua varsin hyvin parsiin, mutta jon-
kin verran olkea tulee myös lantakäytävälle. 
Toisaalta kuiviketta levitettiin usein lanta-
käytävälle tarkoituksellisesti. Monilla tiloilla 
lantakäytävälle levitettiin erikseen turvetta 
etukuormaajan kauhalla. 

Ruokintakäytävältä käsin kuivitettaessa 
etuna on, että kuiviketta voidaan levittää 
helposti myös lannanajojen välillä. Vaunun 
mahdollinen käyttö rehunjaossa on myös 

otettava huomioon kuivikkeen levitystavas-
sa hygienianäkökohtien kannalta.

Kuivittamisen työaikaan vaikutti luonnol-
lisesti levitettävä määrä, mutta myös koneen 
levitystehossa oli eroa, kuten rehunjaossa. 
Koneen teho vaikuttaa levitykseen kuluvaan 
aikaan melko paljon, ja samalla myös poltto-
aineen kulutukseen. 

Kuivittamisen pölyävyys
Haittapuolena paalisilppureilla levitettäessä 
on suuri pölyävyys. Pölypitoisuuksia mitat-
tiin muutamilla tiloilla, mutta käytetty mit-
tausmenetelmä ei soveltunut lyhytaikaisen 
pitoisuuksien mittaamiseen. Pöly laskeutui 
melko nopeasti kuivittamisen loputtua. 
Käytännön järjestelyistä johtuen mittaria ei 
myöskään saatu yleensä sinne, missä pölyä 
eniten oli. 

Eräässä toisessa hankkeessa Työterveyslai-
tos mittasi eri kuivikkeiden pölyävyyttä kui-
vitettaessa lypsykarjapihaton parsia pienellä 
ajettavalla kuivituskoneella. Mukana olivat 
turve, olkisilppu, kutterinlastu ja paperisilp-
pu. Pölypitoisuudet olivat hyvinkin korkeita 
kuivituksen aikana, korkeimmat tässä mit-
tauksessa paperilla ja kutterinlastulla, jotka 
olivat hyvin kuivia. Turve ja olkisilppu pöli-
sivät vähiten, mutta niissä oli toisaalta erit-
täin suuria määriä mikrobeja, jotka voivat 
olla terveydelle haitallisia. Turpeen kosteus 
oli noin 50 %, mikä vaikutti pölyn määrään. 
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*pudotus ikkuna-aukoista makuualueelle.

Pitoisuudet laskivat hyvin nopeasti kuivitta-
misen loputtua. 

Pöly on terveyshaitta sekä ihmisille että 
eläimille, mutta haitoista naudoille on melko 
vähän tutkittua tietoa. Nautoja herkempiä 
pölyjen aiheuttamille hengitysteihin kohdis-
tuville haitoille ovat hevoset, siat ja siipikarja. 
Pölyhaittaa voisi huomattavasti vähentää, 
jos silppureita käytettäessä kuivikkeet voisi 
levittää eläinten ollessa jaloittelutarhassa. 
Joka tapauksessa kuivittamisessa huomio-
ta kannattaa kiinnittää työntekijän omaan 
suojautumiseen pölyltä, sillä altistusta kertyy 
vuosien mittaan. 

Pölyäminen aiheuttaa myös pölyn kerty-
mistä rakenteisiin. Pöly laskeutuu rakenteisiin 
ja pitää niitä kosteina. Etenkin turvepöly voi 
tummentaa seiniä ja peittää ikkunat ja valai-
simet. 

Muita kuivitusmenetelmiä
Muita kuivittamistapoja oli lähinnä kuivitta-
minen traktorin etukauhalla. Yhdellä tilalla 
kuiviketta pudotettiin kurottajan kauhalla 
makuualueelle (vinokuivike) rakennuksen 
ulkopuolelta. Rakennuksen seinän yläosa 
muodostuu liukuovista, ja ovia sivuun ve-
tämällä kuivikkeen voi pudottaa seinän 
yli suoraan makuualueelle. Työhön kului 
suhteellisen paljon aikaa, mutta syynä oli 
pitkä ajomatka kuivikevarastolle, joka oli 
n. 100 metrin etäisyydellä. Kuiviketta myös 

Kuivikkeen levityksen työaikoja hankkeen tutkimustiloilla . Työajat on laskettu eläintä ja työkertaa kohti. Työn kohteena olivat pääasiassa emolehmät.  
Kuviossa on mukana vain kyseisellä tutkimuskerralla käytetyt kuivikkeet. Kuivituksen kokonaistyömäärä ja kuivikkeen käyttömäärä muodostuivat 
kuivitustiheyden mukaan.
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käytettiin varsin runsaasti. Etuna tässä 
menetelmässä on, että kuivike saadaan 
suoraan pedille. Vinokuivikepohjalla 
kuivike suositellaan levitettäväksi pää-
osin alueen yläosaan. 

Kahdella tilalla oli käytössä erityyp-
piset sivulle jakavat kuivikekauhat. 
Toisella kauha oli sivulle kippaava, jolla 
kuiviketta jaettiin pihaton keskellä ole-
van kuivittelukäytävän vieressä sijait-
seville makuualueille. Kippaava kauha 
vaatii melko paljon korkeutta, jos kui-
vike pudotetaan esimerkiksi karsina-
aidan yli. Toisella tilalla oli pohjama-
tolla varustettu sivulle purkava kauha, 
jolla levitettiin turvetta makuuparsiin. 
Suhteessa levitettyyn kuivikemäärään 
sivuille jakava oli erittäin tehokas ja no-
pea. Kauha on iso (2 m3) ja kun kuivi-
kevarasto oli pihaton vieressä, aikaa ei 
kulunut siirtoihin.

Muutamalla tilalla kuiviketta levi-
tettiin parsiin etukauhasta tai talikosta 
lapiolla tai talikolla.

Kuivikkeen kulutus
Makuuparsipihatoissa osa levitti kuivi-
ketta vain kerran viikossa lannan ajon 
yhteydessä, osa kaksi tai kolme kertaa 
viikossa. Vinokuivike- tai kestokuivike-
pihatoissa kuiviketta levitettiin vähin-
tään kaksi tai kolme kertaa viikossa, 
muutamilla tiloilla päivittäin. Kuivike-
määriä arvioitiin tilakäynnillä levitetyn 
määrän sekä tilojen kertomien käytän-
töjen mukaan. Olkipaalin painona käy-
tettiin laskennassa 230 kg ja turpeen 
määrä muutettiin arvioiduista kuuti-
oista kiloiksi käyttämällä tilavuuspai-
nona 150 kg/m3. 

Kuivikkeen kulutuksessa oli eroja 
rakennustyyppien välillä. Parsipihatois-
sa kuiviketta käytettiin tyypillisimmin 
1–2 kg/ey/pv, vinokuivikepihatoissa 
2–3 kg/ey/pv ja kestokuivikepihatoissa 
4–6 kg/ey/pv. Tiloittain määrät vaihte-
livat jonkin verran. Esimerkiksi yhdessä 
makuuparsipihatossa käytettiin kuivi-
ketta selvästi muita enemmän, noin 
3,5 kg/ey/pv. Myös vinokuivikepohja-
pihatoista yhdellä tilalla käytettiin yh-
tä paljon kuiviketta kuin tasalattia- tai 
kestokuivikepohjilla. Määrät ovat las-
kennallisia ja sellaisena suuntaa-anta-
via. Poikima-aikaan kuivitustiheyttä ja 
kuivikemääriä lisätään tiloilla. 

Useimmilla tiloilla käytettiin kuivik-
keena sekä olkea että turvetta, jotka 
täydentävät hyvin toisiaan. Erityisesti 
kestokuivikepohjalla olki antaa kanta-
vuutta, mutta turve sitoo paremmin 

kosteutta ja pitää pedin kuivempana. 
Niilläkin tiloilla, joilla pääosin käytettiin 
olkea, turvetta käytettiin kosteilla ke-
leillä ja poikima-aikaan kuivattamaan 
paremmin. Pelkkää turvetta käytettiin 
kahdella tilalla makuuparsipihatossa. 
Saatavuus myös vaikutti kulloinkin 
käytettäviin kuivikkeisiin.

Parsipihatoissa makuuparsissa oli 
yleensä hiekkaparret, joissa hiekkaa 

oli 30–40 cm. Yhdellä tilalla ei käytetty parsissa hiekan 
ohella muuta kuiviketta, mutta kaikki muut kuivittivat 
myös parsia. Hiekkaparsista monella tilalla kerrottiin 
lehmien kaivavan sorkillaan kuoppia hiekkaan, mutta 
tätä ei yleensä pidetty merkittävänä ongelmana. Yh-
dellä tilalla oli osaan parsista laitettu kumimatto par-
ren keskiosaan kuopimisen vähentämiseksi. Yleensä 
parsiin lisättiin hiekkaa pari kertaa vuodessa. 

Pihattoon rakennetulta kulkukäytävältä on hyvä tarkkailla eläimiä. Tässä vinokuivikepihatossa kuivi-
ketta pudotettiin ulkokautta kauhalla makuualueelle.

Pohjapurkaimella varustetulla kauhalla levitettiin makuuparsiin turvetta. Valmistajan mukaan 
laitteella voidaan levittää myös olkisilppua tai jakaa rehuja. Ainakin turpeen levittämisessä kauha 
toimi tehokkaasti. 
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MUUT TYÖT

Poikimisajan työt
Emolehmätilalla poikimisaika on vuoden 
tärkeintä aikaa, onhan syntyvä vasikka emo-
tuotannon päätuote. Pääosin vasikat syn-
tyvät keväällä. Poikimiset pyritään saamaan 
mahdollisimman lyhyelle ajalle, koska poi-
kimisia valvotaan ympäri vuorokauden. Ti-
loilla ne ajoittuivat yleensä 1,5–2 kuukauden 
ajalle. Poikimisia valvottiin yleensä tarkas-
tuskäynneillä iltamyöhällä ja yöaikaan 2–3 
tunnin välein, ainakin kaikkein tiiveimpänä 
sesonkiaikana. Käytännössä emolehmätilalla 
työssä ollaan kiinni kellon ympäri. Oman jak-
samisen vuoksi kannattaa kuitenkin miettiä 
keinoja helpottaa työtä.

Kahdella tilalla oli pihatossa kiinteät val-
vontakamerat poikimiskarsinoissa. Eläin 
otetaan hyvissä ajoin poikimakarsinaan, jol-
loin tilannetta voidaan seurata tuvasta kä-
sin. Nykyisin kameratekniikka tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet helpottaa poikimisten seu-
rantaan vaikka koko navetan alueella. Vaikka 
kameran kuvaakin on herättävä katsomaan, 
aikaa menee paljon vähemmän ja takaisin 
nukahtaminen on helpompaa silloin kun ei 
tarvitse lähteä navetalle. 

Erään toisen tutkimuksen yhteydessä 
vuonna 2004 kerättiin MTT:n Tohmajärven 
tutkimusnavetalta poikimakauden töistä kir-
janpitoa. Erillisiä valvontakäyntejä tehtiin na-
vetalla neljä päivällä ja neljä yöllä. Jokaiseen 
tarkastuskäyntiin kuluvaa aikaa ei erikseen 

kirjattu ylös, vaan tarkastuskäynnin kestoksi 
merkittiin aina viisi minuuttia. Jos toimenpi-
teitä tarvittiin, kuten poikimisen seurantaa 
tai avustamista tai vasikan hoitoa, näihin 
käytetty aika merkittiin ylös. Kohteena oli 32 
emoa. Tulosten mukaan työaika oli poikimi-
sen seurannassa yhteensä 128 henkilötyömi-
nuuttia/emo.

Poikima-aikana myös perushoitotöiden 
määrä lisääntyy, sillä emojen rehuntarve 
lisääntyy ja samalla lannan tuotto kasvaa. 
Ruokinnassa saatetaan käyttää lisänä vä-
kirehuja, joiden jako aiheuttaa hieman 
lisätyötä. Lannanajoa usein hieman tiu-
hennetaan, ja työhön saattaa myös kulua 
enemmän aikaa, kun mukana on vasikoita. 
Myös kuivitustarve kasvaa. Jos vasikkapii-
lo on oman karsinansa, sen lannanpoisto 
ja kuivittaminen voi vaatia lisätyötä. Vie-
railluista tiloista viidellä oli myös syyspoi-
kivia eläimiä. Koska käytännöt vaihtelivat 
tiloittain hyvin paljon, lisätyömäärää eri 
työvaiheisiin on vaikea laskea näin pienellä 
tilamäärällä. 

Eläinten käsittelyt
Erilaisia eläinten käsittelyitä tiloilla olivat mm. 
tiineystarkastukset, vasikoiden punnitukset, 
lääkitykset ja muut hoidot. Myös sorkkahoi-
toja oli tehty monella tilalla. Tiineystarkas-
tuksia tehtiin järjestelmällisesti neljäsosalla 
tiloista. Puolella tiloista oli kiinteä käsittely-
järjestelmä tai liikuteltava käsittelyhäkki ja 
irtoaitoja eläinten käsittelyä varten. 

Erityisesti ulkokäyttöön suunniteltu kivennäi-
sastia toimii myös ruokintapöydällä. 

Kahdella tilalla käytettiin vasikoiden vie-
rotuksessa kaksivaiheista vieroitusta, jossa 
4–7 päivää ennen emosta erottamista vasi-
kan sieraimiin kiinnitetään imemisen estävät 
läpät. Menettely vähentää vasikoiden huu-
tamista ja eläinten yleistä rauhattomuutta.

Kunnollisissa käsittelyjärjestelmissä eläin-
ten käsittely on sujuvaa, kun eläimet ovat 
tottuneet vasikasta lähtien käsittelyyn. Eläin-
ten käsittelyjen työaikoja ei tutkittu tässä 
hankkeessa. Aikaisemmista hankkeista on 
olemassa muutamia työntutkimuksia, joista 
seuraavassa tuloksia. 

Viiden hengen työryhmällä 60 emon tii-
neystarkastus tehtiin 1,5 tunnissa (1,56 min/
eläin), kun käytössä oli odotusalue, lyhyt 
kuja ja käsittelyhäkki. Työ sujui nopeasti, kun 
emoja voitiin ottaa valmiiksi odotusalueelle, 
josta ne tottuneesti kulkivat käsittelyhäkkiin. 
Henkilötyöaikaa kului noin 7,8 min/eläin.

Vierotettujen vasikoiden punnitukses-
sa oli mukana kolme henkilöä, ja työaikaa 
69 eläimen punnitsemiseen ja selkään kaa-
dettavan loislääkkeen antamiseen kului 
reilut kaksi tuntia (1,85 min/eläin). Henkilö-
työaika oli 5,5 min/eläin. Käytössä oli käsit-
telyhäkki ja odotusalue, jonne otettiin yksi 
vasikka kerralla.

Laiduntaminen
Laidunajan töitä ja työnmenekkejä ei myös-
kään tutkittu tässä hankkeessa. Tohmajär-
ven emolehmien ruokintatutkimuksessa 
tehtiin aikatutkimuksia, mm. tarkastuskäyn-
nistä ja lohkon vaihdosta. Näiden lisäksi 
käytettiin muita olemassa olevia aikatietoja 
laiduntamisesta sekä laidunten hoidosta, ja 
laidunkauden työnmenekiksi on laskettu 
1,27 tuntia/emolehmä ilman aitaamis- ja 
puhdistusniittotyötä. Tähän laskettiin kaksi 
tarkastuskäyntiä päivässä ja 18 lohkonvaih-
toa. Lohkon vaihdon yhteydessä siirrettiin 
vesikupin, vesijohdot ja kivennäisastia. Ki-
vennäisiä lisättiin kerran viikossa. 

Emolehmien laidunaitoihin kannattaa pa-
nostaa, sillä aidanteko ja aitojen korjaus on 
työlästä. Työtehoseuran vanhojen aikatieto-
jen mukaan aitaaminen vie 102 minuuttia/
eläin/kausi. Jos vuosittain riittää lohkojen 
jako kevyillä väliaidoilla, työaika olisi Tohma-
järven karjalle tehdyn laskelman mukaan n. 
20 minuuttia /eläin. Pysyvät ns. High tensile 
-aidat peruslohkojen ympärille säästävät pit-
källä ajalla työtä. Juomaveden johtaminen 
vesijohdolla on paras vaihtoehto vesihuol-
toon. Kaukana oleville lohkoille on käytettä-



TTS:n tiedote: Maataloustyö ja tuottavuus 1/2013 (643) 11

vä siirrettävää juottovaunua, ellei luonnon-
vesiä ole tai niitä ei vesiensuojelullisista syistä 
voida käyttää. 

YLEISTÄ TOIMIVUUDESTA 
Tilojen toimivuuteen oltiin pääasiassa tyy-
tyväisiä. Joillakin tiloilla todettiin, että ruo-
kintakäytävät tai lantakäytävät voisivat olla 
leveämmät, kun leveyttä nykyisellään oli 
noin kolme metriä. Monilla tiloilla sekä ruo-
kintakäytävän että lantakäytävän leveydet 
olivat 4–5 metriä. Useampirivisissä makuu-
parsipihatoissa parsirivien välinen lantakäy-
tävä oli yleensä noin metrin kapeampi kuin 
ruokintapöydän viereinen käytävä. 

Makuuparsipihatoissa lähinnä hiekan kai-
vaminen mainittiin joskus ongelmana. Toiset 
tilat kuivittivat runsaasti hiekan päälle, mut-
ta toisaalta myös hiekan lisäämisen todettiin 
säästävän kuivikkeissa. Kuivikkeen pienempi 
menekki muihin rakennustyyppeihin näh-
den on etu silloin, kun kuivikkeen saatavuus 
on epävarmaa. Kuivike on myös merkittävä 
kustannus. 

Kestokuivikepohja edellyttää runsasta kui-
vitusta ja toisaalta riittävästi tilaa eläintä koh-
ti. Kuivikepeti on hyvä perustaa lämpimällä 

Jaloittelutarhojen rakentamisessa pitää huomioida katolta putoava lumi. Osalla oli katolla lumiesteet, osalla tarha oli rakennettu reilusti irti raken-
nuksesta. 

Muutamilla tiloilla jaloittelutarhoihin oli laitettu karjaharjoja. Myös emolehmät nauttivat turk-
kinsa hoitamisesta.
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säällä, jotta palaminen lähtee käyntiin. Osassa 
tasalattiapihatoita kestopetiä ei yritettykään 
saada aikaan, vaan makuualue tyhjennettiin 
aina lannanajon yhteydessä. Kun kuiviketta ja 
tilaa on runsaasti, kestokuivikepihatto tarjoaa 
erittäin mukavat olot eläimille. Vinokuivikepi-
hatoissa valumisen lakkaaminen makuualu-
eelta lannan jäätyessä oli ongelma. Tilantee-
seen kannattaa varautua ja ryhtyä lantaesteen 
poistamiseen ajoissa. 

Juomakuppien jäätymisiä on sattunut 
silloin tällöin. Kuppien tulee olla eristetyt 
tai kuppien pohjassa lämpövastukset. Vesi-
johdoissa tulisi olla lämpövastukset ainakin 
maan alta vesikupille tulevassa osassa. 

Ruokintamenetelmissä on myös vaihto-
ehtoja, joissa kussakin on etunsa ja rajoituk-
sensa. Tuotantorakentamisen yhteydessä 
erilaiset vaihtoehdot kannattaa arvioida 
sekä miettiä myös mahdollisia laajentamis-
suunnitelmia. Tilan omat tuotantostrategiat 
ja lähtökohdat vaikuttavat siihen, mitkä ovat 
kyseisellä tilalla toimivimmat menetelmät. 
Yleisesti ottaen emolehmätuotannon toi-
mintaympäristö edellyttää mahdollisimman 
yksinkertaisia ratkaisuja kaikissa toiminnois-
sa. Koneita ja tekniikkaa kannattaa hankkia 
harkiten, ja hankittavien laitteiden on oltava 
kestäviä ja toimivia. 

Taulukko 2. Esimerkkilaskelma emolehmien hoidon  työnmenekeistä. Taulukon 1 päivittäisiin työaikoihin on lisätty tuntilaskelmas-
sa elpymislisä (8 %) ja häiriölisä (4 %).  Sisäruokintakauden perushoitotöiden työajat on laskettu erikseen ilman vasikoita (150 pvää) 
ja vasikoiden kanssa (90 pvää) taulukossa esitetyllä tavalla. Lukuihin ei ole sisällytetty nuoren karjan hoitotyötä. Työajat kuvaavat 
emojen hoitotyötä nykyaikaisissa pihattorakennuksissa, ja on sovellettavissa n. 40–100 emon karjakokoihin.  Esitettyjen töiden 
ohella tilakohtaisesti voi olla erilaisia tässä huomioimattomia emojen hoitoon liittyviä töitä, kuten rehu- tai kuivikepaalien siirtoa 
tuotantopihalle kauempaa tai kuivikepohjan tyhjennystä. 

Työmäärä/toistuvuus sisäruokintakauden jaksoilla
Sisäruokintakauden perushoitotyöt yhteensä h/emo/vuosi jakso ilman vasikoita (150 pv) jakso vasikoiden kanssa (90 pv)
Ruokinta (paalisilppuri, pyöröpaalit) 2,84 1 krt/pvä  +25% työaikaa

Lannanpoisto, kerran viikossa 1,19 1 krt/viikko 2 krt/viikko

Makuuparsien puhdistus 0,76 2 krt/pvä 2 krt/pvä

Kuivitus, turpeen ajo käytävälle, 1x viikossa 0,32 1 krt/viikko 2 krt/viikko

Kuivitus, paalisilppuri, 2x viikossa, 2x5 kg/el/krt 0,50 2 krt/viikko 3 krt/viikko

Täydennysrehujen jako käsin, 100 pvänä, 1x pv 0,67

Muut työt

Poikima-ajan valvonta (1 2,10

Laidunkauden työt (1 1,60

Eläinten käsittelyt (2 1,00

Yleinen järjestely (3 1,70

Yhteensä 12,68

1) Poikima-ajan valvonta ja laidunkauden työaika MTT:n Tohmajärvellä tehtyjen työaikakirjanpidon/aikamittausten mukaan. 
2) Eläinten käsittelyjä ovat mm. vasikoiden korvamerkintä, nupoutus, punnitukset, vieroitus ja emojen tiineystarkastukset. Näistä töistä on muista tutkimusta yksittäisiä työaikatietoja, 
joiden mukaan arvioiden eläintä kohti kyseisissä toimenpiteissä kuluva aika on n. 5–10 min/eläin/käsittely. Esitetty aika 1 h/emo/vuosi on näiden perusteella tehty suuntaa-antava arvio 
3) Päivittäisiä töitä ovat lisäksi eläinten tarkkailu ja mahdolliset hoitotoimenpiteet sekä erilaiset järjestelytyöt, joihin kuuluvat mm. siivous ja muut sekalaiset työt. Näiden töiden mää-
räksi on aikaisemmissa Työtehoseuran tutkimuksissa laskettu 1,7 h/emo/vuosi.

Emolehmien hoidon työmenetelmiä ja työ-
määrää tutkittiin Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskuksen MTT:n hallinnoimassa 
InnoNauta-Kehitys-hankkeessa.


