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eli viileitä pihatoita oli 12,7 % ja varsinaisia 
kylmäpihatoita 3,9 %. Parsipaikkojen ja keski-
määräisen lehmäluvun mukaan verhoseinä-
pihatot olivat suurimpia ja kylmäpihatot mui-
ta pihattotyyppejä pienempiä (taulukko 1).

Verhoseinäpihatot olivat myös uusimpia 
navetoita. Suurin osa niistä oli rakennettu 
vuosina 2009 ja 2010. Lämpimiä pihatoita oli 
rakennettu kahtena huippukautena, toisaal-
ta vuosina 1997–2001 ja toisaalta vuosina 
2006–2009. Kylmäpihatoiden rakennus-

Kuivituskäytännöt uusissa pihattonavetoissa, 
osa 1:

Kylmäpihatot ja verhoseinäpihatot

Tutkija Sakari Alasuutari, TTS

Uusissa, viileissä pihatoissa alkaa koneellinen kuivitus viimein, vähitellen 
yleistyä. Kyselytutkimukseen vastanneista 34 %:lla viileäpihattotiloista oli 
jonkinlainen kuivituskone käytössä, useimmilla pienkuormaimen levityskauha. 
Kuva: Markku Lätti

KOTIELÄINTUOTANTO

Kuivikkeen käytön on todettu maitotiloilla olevan 
usein niukkaa. Kuivittamisen vähäisyys lisää 
lehmien likaisuutta ja heikentää maitohygieni-
an ylläpitoa sekä eläinten hyvinvointia. Monissa 
tutkimuksissa on todettu yhteys lehmien utareiden 
likaisuuden ja maidon solupitoisuuden välillä. 
Kuivikkeilla on parren pinnan ohella suuri merki-
tys myös kinnervammojen ehkäisyssä. Vakavien 
kintereiden hiertymien on myös todettu nostavan 
solulukua. Automaattilypsynavetoissa kuivituksen 
merkitys hyvän lypsyhygieniatason ylläpitämisessä 
vielä korostuu, koska vetimien puhdistaminen on 
automaatin varassa. 

TTS:ssa on käynnistynyt yhteistyössä Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja 
Kuopion työterveyslaitoksen (TTL) kanssa MMM:n 
rahoittama tutkimushanke, jonka tavoitteena on 
parantaa kuivittamiskäytäntöjen nykytilaa. Yhteis-
työtahona toimii myös ProAgria Keskusten liitto, 
jonka kautta saatiin yhteystiedot sähköpostikyse-
lyä varten. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa 
menetelmistä, joilla kuivitus voidaan toteuttaa 
isoissakin karjoissa sujuvasti.

Vai pidetäänkö kuivitusta jo jopa tarpeetto-
mana? Kyselyllä kartoitettiin kuivittamiskäy-
täntöjä ja tärkeimpiä kehittämiskohteita ja 
ongelma-alueita kuivittamisessa. Tavoitteena 
oli löytää esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja 
toimintatavoista, joilla voidaan sujuvoittaa ja 
keventää kuivittamistyötä.

Kyselyyn vastanneiden pihattotyypit
Suurimmalla osalla oli lämpöeristetty eli 
lämmin pihatto, 82 %. Verhoseinäpihatoita 

KUIVIKEKYSELY
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 mu-
assa koetaanko lehmien kuivittaminen työ-
läänä, vai sujuuko kuivitus helposti ja vaivatta. 



TTS:n tiedote: Maataloustyö ja tuottavuus 5/2012 (640)2

huippu ajoittui vuosituhannen vaihteeseen 
vuosiin 1999–2000 (kaavio 1).

Lantajärjestelmä ja lannanpoistome-
netelmä
Kylmäpihatoissa oli suurimmaksi osaksi 
kuivalantajärjestelmä, mutta mukana oli 
myös kaksi lietelantanavettaa. Toinen näistä 
tiloista tosin kertoi, että talvella lanta käsi-
tellään kuivalantana etukuormaajan avulla. 
Lämminpihatoissa ja viileissä pihatoissa oli 
puolestaan valtaosalla lietelantajärjestelmä 
(taulukko 2).

Pihatoiden lannanpoistomenetelmissä oli 
vaihtelua, mutta joukossa oli myös selvästi 
muita yleisempiä menetelmiä (taulukko 3). 
Yleisin lannanpoistomenetelmä lämminpi-
hatoissa ja viileissä pihatoissa oli avokouru ja 
raappa, joka oli 45 % lämminpihatoista ja 38 % 
viileistä pihatoista. Seuraavaksi yleisin lämmin-
pihatoissa oli rakolattia ja puhdistusrobotti, 
20 %:lla tiloista, ja rakolattia ja lantaraappa 
15 %:lla tiloista. Viileissä pihatoissa rakolattia ja 
puhdistusrobotti oli myös varsin suosittu. Me-
netelmää viileissä pihatoissa oli vielä tehostet-
tu lantaraapalla lietekuilussa. Kaiken kaikkiaan 
lämminpihatoista löytyivät kaikki ne menetel-
mät, jotka olivat viileissä pihatoissa käytössä. 
Sen sijaan lämpimissä pihatoissa käytössä ol-
leita pelkkää rakolattiaa tai slalom-lannanpois-
toa ei ollut viileissä pihatoissa käytössä.

Kylmäpihatoista lanta poistettiin ylei-
simmin ajettavalla työkoneella. Käytössä 
oli myös lantaraappoja, joiden käyttökoke-
muksista kylmissä olosuhteissa olisi mielen-
kiintoista kuulla lisää. 

Lypsyjärjestelmä
Automaattilypsyn nykyinen suosio nä-
kyi myös kyselyyn vastanneiden kohdalla. 
Kaikista vastanneista 55 %:lla oli käytössä 
automaattilypsy ja 45 %:lla lypsyasema. Pi-
hattotyypin mukaan oli kuitenkin vaihtelua. 
Lämpimissä pihatoissa automaattilypsy oli 
selvästi suosituin, viileissä pihatoissa lyp-
syjärjestelmän suosio automaattilypsyn ja 
lypsyaseman välillä meni tasoihin, kun taas 
kylmäpihatoissa lypsyasema oli selvästi suo-
situin (taulukko 4).

Makuuparsien pintamateriaali
Kyselyssä tiedusteltiin makuuparsista, olivat-
ko pihatossa pelkät betoniparret vai olivat-
ko käytössä parsimatot tai parsipedit. Myös 
mahdollisista hiekkaparsista tai kestopeh-
kuparsista 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 

Kaavio 1. Pihatoiden rakennusvuodet.

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
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parsipetejä. Viileissä pihatoissa oli puoles-
taan lähes pelkästään parsipedit käytössä.

Kylmäpihatoista puolella oli parsimatot ja 
neljänneksellä hiekkaparret. Yksi betonipar-
sipihatto ja yksi kestopehkuparsipihatto oli 
lisäksi kylmäpihattojen joukossa.

Kuka kuivittaa?
Kyselyssä haluttiin myös selvittää, kenen 
työtehtäviin parsien kuivitus yleensä kuu-
luu. Yleisen käsityksen mukaan kuivitus on 
perinteisesti ollut ns. naisten työtä. Kysy-
mykseen annettiin vaihtoehdoiksi: isäntä, 

emäntä, työntekijä tai joku muu. Annettu 
luokittelutapa mainittiin jopa loukkaavaksi. 
Ehkä neutraalimpi tapa olisikin ollut kysyä 
asiaa avoimella kysymyksellä.

Saadut vastaukset kuitenkin osoittivat 
vanhan oletuksen osin virheelliseksi. Kuivitus 
ei ole enää pelkästään naisten työtä. Vastaus-
ten mukaan isäntä yleensä kuivittaa. Toiseksi 
yleisintä on, että kuivituksen tekevät isäntä ja 
emäntä yhdessä, ja seuraavaksi työntekijä tai 
kaikki kolme yhdessä. Kuivitukseen ottivat 
osaa myös muun muassa lomittajat ja tilalla 
oleva vanhempi väki.

Kuivittamattomat tilat
Kyselyyn vastanneista 4 tilaa (1,8 %) ilmoit-
ti, etteivät kuivita lainkaan lehmiä. Näillä 
tiloilla lehmät olivat lämpimissä pihatoissa. 
Syyksi tähän kerrottiin muun muassa, et-
tä parsimatot tai parsipedit pehmentävät 
parsia jo riittävästi. Lehmien sanottiin py-
syvän myös puhtaampina ilman kuivitusta. 
Kuivituksen sanottiin myös aiheuttavan 
ongelmia lannanpoistossa, minkä lisäksi 
kuivittaminen on liian työlästä. Kuivikkeet 
mainittiin myös kalliiksi. Sahanpurua käy-
tettäessä oli havaittu lisäksi kintereiden 
aukeavan, minkä vuoksi kuivituksesta oli 
luovuttu kokonaan.

Toisaalta kun kysyttiin, haluaisitteko käyt-
tää lehmien makuuparsissa kuivikkeita, ellei 
mahdollisia ongelmia olisi, useimmat vasta-
sivat myöntävästi. Todettiin muun muassa 
että parret pysyisivät puhtaampina, jos ne 
kuivittaisi. Myös lehmien kinnervaivat vä-
henisivät ja utareet pysyisivät puhtaampina 
kuivikkeiden myötä. Todettiin myös yksin-
kertaisesti, että kuivitus parantaisi lehmien 
olosuhteita.

Kuivittavat tilat
Kuivituksesta tiedusteltiin, käytetäänkö 
lehmien makuuparsissa kuiviketta tai onko 
muu makuualusta kuivitettava. Lisäksi kysyt-
tiin erikseen, levitetäänkö kuivike käsin vai 
koneellisesti, ja käytetäänkö parsien etuosaa 
kuivikkeiden varastopaikkana. Tiloista siis yli 
98 % ilmoitti kuvittavansa. Kuivituskäytän-
nöt vaihtelivat sen mukaan, millainen pihat-
to oli käytössä.

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

Suomeen on rakennettu hyvin erilaisia 
kylmäpihattoja.  Esimerkiksi kuvan kyl-
mäpihatossa lantakäytävät puhdiste-
taan lantaraapalla, kattorakenteeseen 
on haettu mallia kasvihuoneista, ja 
lehmät käyvät lypsyllä lypsyrobotissa, 
jonne lehmät kulkevat takana näky-
vien oviaukkojen kautta. Kuva: Sakari 
Alasuutari

Taulukko 6. Kuka kuivittaa?

Kylmäpihatot Viileät pihatot Lämminpihatot

kpl % kpl % kpl %

Isäntä 2 29 8 28 52 28

Emäntä 3 10 27 15

Työntekijä 2 29 4 14 19 10

Isänta ja emäntä 2 29 6 21 38 21

Isäntä ja emäntä ja työntekijä 1 14 4 14 20 11

Kuka milloinkin 4 14 27 15
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KYLMÄPIHATOT

Kylmäpihatoiden tausta
Suomessa rakennettiin 1990-luvulla lypsy-
lehmille noin kaksisataa niin sanottua kyl-
mäpihattoa. Innostus uutta tuotantotapaa 
kohtaan oli tuolloin suurta. Kylmäpihattojen 
kerrottiin olevan perustamiskustannuksil-
taan noin puolet edullisempia kuin lämpö-
eristetyt pihatot tai parsinavetat. Sysäyksen 
kylmäpihattojen rakentamiseen antoi Suo-
men liittyminen EU:iin vuonna 1995. Tuot-
tajahinnat putosivat kerralla huomattavasti, 
mikä toi maatalouteen entistä enemmän 
paineita alentaa tuotantokustannuksia. 
Tuotantokustannusten hallitsemiseksi heräsi 
kiinnostus tavanomaista halvempiin, lämpö-
eristämättömiin tuotantorakennuksiin.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 250 kyl-
mäpihattoa, joissa pidetään lypsylehmiä. 
Uusia rakennetaan vuosittain muutama. 
Automaattisen lypsyjärjestelmän yleisty-
minen, saatavilla olevat investointituet ja 
edulliset lainaehdot puoltavat nykyisin pit-
källe koneellistettuja navetoita, minkä vuoksi 
kylmäpihattojen rakentaminen on hiipunut 
huippuvuosista. Kylmäpihattojen osuus 
vuosittain rakennetuista uusista navetoista 
on asettunut 5 prosentin tasolle.

Kuivituskäytäntöjä kylmäpihatoissa
Kylmäpihattotiloista kolme kertoi pelkän 
turpeen olevan yleisin käytössä oleva kui-
vikemateriaali. Yksi tila puolestaan ei mai-
ninnut turvetta lainkaan, vaan käytössä oli 
olkisilppu ja pitkä olki. Lopuilla tiloilla oli ta-

saisesti turpeen lisäksi käytössä joko kutteria, 
olkisilppua tai pitkää olkea. Sahanpurua ei 
kukaan maininnut käyttävän.

Kylmäpihatoista yhdellä oli käytössä hiek-
kaparret, joissa kuivikkeena oli vain hiekka. 
Hiekkaparsien hoitotoimista kerrottiin, että 
ne kolataan puhtaiksi 2 kertaa päivässä. Ker-
ran kuussa lapioidaan kaikki huono hiekka 
pois. Parsiin levitetään uusi kuivadesinfi ointi-
aine, ja parsi täytetään uudella hiekalla pien-
kuormainta käyttäen. Hiekasta todettiin, 
että sen pitää olla sellaista, ettei se läpäise 
nesteitä kovinkaan paljon, vaan neste jää 
pinnalle lätäköksi. Tällöin hiekan lisäys ker-
ran kuussa riittää.

Kaksi tiloista kertoi kylmäpihaton parsien 
kuivituksen tapahtuvan saavista käsin. Toinen 
tila puhdisti parret kaksi kertaa päivässä, ja 
käytti olkisilpun levitykseen 80 l:n saavia kaksi 
kertaa päivässä levittäen 2 litraa/parsi/levitys-
kerta. Oljen käyttöä tila perusteli sillä, että ol-
kea saa omilta pelloilta riittävästi. Toinen tila 
puolestaan puhdisti parret neljä kertaa päiväs-
sä, ja levitti turvetta ja kutteria 60 l:n saaveista 
kerran päivässä 5 litraa/parsi/levityskerta. 

Kaksi kylmäpihattotilaa kertoi käyttävänsä 
parsien etuosaa kuivikkeiden varastopaikka-
na. Toinen tila kertoi tuovansa traktorin etu-
kuormaajalla uutena kuivikkeena turvetta 
parsien etuosaan 6–7 m3 noin viikon välein. 
Kuiviketta levitettiin parsiin kaksi kertaa päi-
vässä 5 litraa/parsi/levityskerta. 

Toinen tila kertoi tuovansa kutteria ja tur-
vetta kahden viikon välein parsien etuosaan 
kuivikkeenlevityskauhalla. Lisäksi tila käyt-
ti kuivikkeena olkisilppua ja pitkää olkea. 
Kuiviketta levitettiin parsiin kerran päivässä 
50 litraa/parsi/levityskerta. Tilalla oli kokeil-
tu myös silputtua olkea kutterin ja turpeen 
sekaan kuivikkeenlevittimeen, mutta levitys-
laite oli tukkeentunut olkisilpusta. Laite olisi 
vaatinut vielä lyhyempää olkisilppua. Tilalla 
oli alun perin ollut hiekkaparret, joihin oli 
lisätty kuivaa hiekkaa. Kun kuivan hiekan 
saanti oli muodostunut vaikeaksi, parret 
olivat vuosien saatossa muuttuneet kesto-
kuivikeparsiksi. Parsia kunnostetaan kahden 
viikon välein tai silloin kun ovat painuneet 
kuopalle. Tällöin parsien pohjalle levitetään 
kaupallista kuivikkeen lisäainetta, ja sen jäl-
keen ajetaan kutteri-turve-seosta ja vielä ol-
kea päälle. Kestokuivikekarsinoihin tila lisää 
kaksi kertaa päivässä olkea ja etuosaan kui-
vaa sahanpurua säilörehusiilon päältä.

Innostus lypsylehmien kylmäpihattoja koh-
taan oli suurta 1990-luvulla. Tuotantotavalla 
pyrittiin alentamaan tuotantokustannuksia 
nopeasti alentuneiden tuottajahintojen 
vuoksi. Kuva: Sakari Alasuutari

Kyselyn mukaan kyl-
mäpihatoissa käyte-
tään kuivikkeina niin 
turvetta, olkea kuin 
kutteriakin. Yhdellä 
tilalla oli käytössä 
hiekkaparret, joissa 
kuivikkeena oli vain 
hiekka. Oheinen 
kuva on Suomessa 
tehdystä parsiko-
keesta, missä lehmät 
eivät mielellään 
menneet hiekkapar-
siin, jos oli vara valita 
joku toinen kuivike-
materiaali. Hiekan 
on kuitenkin todettu 
olevan yksi parhaista 
materiaaleista mm. 
kinnerhiertymien 
ehkäisyssä. Kuva: 
Sakari Alasuutari
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Yhdellä tilalla, jolla kuivikkeena käytettiin 
turvetta ja olkisilppua, kuivike ravisteltiin 
pienkuormaimen kauhasta suoraan parsiin. 
Parsien puhdistus tehtiin tilalla kaksi kertaa 
päivässä ja kuivitus kerran päivässä 40 litraa/
parsi/levityskerta. 

Yhdellä kylmäpihattotilalla lehmien ma-
kuualueena oli kestokuivike, joka oli koottu 
turpeesta ja olkisilpusta. Turve levitettiin 
kahden viikon välein ja olkea silputtiin kui-
vikkeeksi väliviikolla kerran päivässä. Kesto-
kuivike tyhjennettiin kerran vuodessa syk-
syllä suoraan pellolle. Pihatto tyhjennettiin 
kaivinkoneella.

Kuivikkeen menekki
Kylmäpihattotiloista viisi kertoi hankkivansa 
kuivikkeen pelkästään irtotavarana. Kaksi 
tilaa käytti sekä irtotavaraa että pakattua 
kuiviketta, ja yksi tila pelkästään pakattua 
kuiviketta.

Kyselyyn vastanneiden kylmäpihattojen 
parsipaikkojen lukumäärä vaihteli 52 ja 82 vä-
lillä, eli tilat olivat melko samaa suuruusluok-
kaa. Kuivikkeen menekissä oli kuitenkin aika 
suuria eroja. Esimerkiksi tilalla, jolla oli 75 leh-
mää, kului kuiviketurvetta 300–350 m3, kun 
taas 55 lehmän karja toisaalla kulutti vuo-
dessa 985 m3 kuiviketurvetta. Toisella saman-
kokoisella 55 lehmän tilalla tilattiin turvetta 
kaksi kertaa kuukaudessa nuppikuorma eli 
1500 m3 vuodessa. Yksi tila selvisi kahdella 
rekallisella (n. 250 m3) turvetta ja yhdellä nu-
pillisella (n. 60 m3) kutteripaaleja vuodessa.

Omaa olkea hyödynnettiin mahdolli-
suuksien mukaan. Yhdellä tilalla muun mu-
assa kerättiin noin 300 pyöröpaalia ja 2000 
pikkupaalia omilta pelloilta, minkä lisäksi 
käytettiin turvetta 50 m3, ja paikallisilta sa-
hoilta haettiin omalla kärryllä kutteria 200 
m3. Kutteria oli varastoitava syksyllä omaan 
varastoon, koska talvella ei pakkasten aikaan 
sahattu eikä näin kutteria saanut. Olkisilp-
pua ja pitkää olkea kuivikkeena käyttävä tila 
puolestaan kertoi 100 pyöröpaalin riittävän 
vuodeksi. Olkea ja turvetta käyttävä tila ker-
toi käyttävänsä vuosittain 1 500 m3 turvet-
ta ja noin 1 300 m3 noukinvaunuolkea. Tila, 
jolla oli kestokuivikepohjainen kylmäpihatto, 
kertoi hakevansa talviaikaan kuiviketurpeen 
suoraan suolta omalla kärryllä kahden viikon 
välein. Olki saatiin omasta takaa.

Kuivikkeiden varastointi
Suurin osa tiloista varastoi kuivikkeet erilli-
sessä, katetussa varastorakennuksessa. Yh-
dellä tilalla oli pihattorakennuksessa oleva 
varastotila ja yksi tila varastoi kuivikkeet 
laakasiilossa. Tilalla, jolla hiekkaparsissa oli 
kuivikkeena vain hiekka, ei ollut tarvetta va-
rastoida kuiviketta.

Kuivikevarastojen koko vaihteli tilojen 
välillä. Useammalla oli 40–80 m3 kokoisia 
varastoja. Kuivikevarastona käytetyn laa-
kasiilon koko oli 160 m3. Yhdellä tilalla oli 
1 000 m3:n varasto ja tilalla, jossa oli käytössä 
kestokuivike, oli käytettävissä 2 000 m3:n kui-
vikevarasto.

Kuivikemateriaalin valinta
Käytetyn kuivikemateriaalin valintaan vai-
kutti vastausten perusteella yhtä vahvasti 
sekä kuivikkeen saatavuus että kuivikkeen 
ominaisuudet. Kukaan ei maininnut kuivik-
keen hintaa eniten vaikuttavaksi valintape-
rusteeksi. Turpeen hyvinä ominaisuuksina 
mainittiin muun muassa sen hygieenisyys 
ja imukyky, minkä lisäksi turvetta pidettiin 
hyvänä, koska se ei toimi bakteerien kasvu-
alustana eikä siinä ole hometta.

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.

Kyselyyn vastanneista kylmäpihattotiloista 
kahdeksan tilaa käytti parsissa kuiviketta ja 

yhdellä oli käytössä pelkät hiekkaparret. Kah-
deksasta kuiviketta käyttävästä tilasta kah-
della kuivike levitettiin parsiin käsin saavien 
avulla. Kuudella tilalla käytettiin apuna joko 
traktoria tai pienkuormainta, joko kuivikkeen 
siirtoon parsien etuosaan varastoon tai varsi-
naiseen kuivikkeen levitykseen parsiin.

Kylmäpihattotiloilla kuivitusta tehtiin sekä 
täysin koneellisesti, että hyvin käsityövaltai-
sesti, mikä näkyi myös arvioitaessa tyytyväi-
syyttä kuivituksen nykytilaan. Esimerkiksi 
kuivituksen kuormittavuuteen ja työmää-
rään osa oli erittäin tyytyväisiä kun taas osa 
näki niissä paljon parannettavaa. Kuivikkeen 
kulutuksessa nähtiin myös paljon parannet-
tavaa, vaikka puolet vastaajista oli kuivikkeen 
kulutukseen kuitenkin melko tyytyväisiä.

Esiin nousseita ongelmia
Kuivituksen ongelmakohtiin tiedusteltiin 
mahdollisia muutosratkaisuja. Todettiin 
muun muassa, että parsien puhdistus tulisi 
tehdä useammin kuin kaksi kertaa päivässä. 
Ehdotettiin mahdollista puhdistusrobottia, 
joka siivoaisi sontaläjät ja levittäisi kuiviketta 
puhdistettuun kohtaan. Kuivike pitäisi kai-
ken kaikkiaan saada ilman käsityötä parren 
etuosaan tai suoraan takaosaan. Kuivituksen 
koneellistamista kaivattiin useammassa vas-
tauksessa.
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Kaavio 2. Tyytyväisyys kuivituksen nykytilaan kylmäpihattotiloilla.

Kuivikekyselyyn vastaajis-
ta useat kaipasivat kuivi-
tuksen koneellistamista. 
Kuivike pitäisi saada 
ilman käsityötä parsiin. 
Käsinkuivittajat näkivät 
kuivituksen kuormitta-
vuudessa ja työmäärässä 
paljon parannettavaa. 
Kuva: Sakari Alasuutari
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VERHOSEINÄPIHATOT ELI VIILEÄT 
PIHATOT

Verhoseinäpihatoiden tausta
Mallia Suomen verhoseinäpihattoihin on 
haettu Pohjois-Amerikasta ja Kanadasta, 
missä verhoseinää on käytetty lypsykarjara-
kennuksissa jo pitkään. Kanadan talvi-ilmas-
to on hyvin samankaltainen kuin Suomes-
sa, joten ajateltiin menetelmän soveltuvan 
myös Suomeen. Vuonna 2004 Suomeen 
asennettiin ensimmäinen verhoseinä lypsy-
karjarakennukseen. Verhoseinäisiä pihattoja 
laskettiin vuonna 2011 olevan noin 150 kpl. 
Verhoseinistä saatujen hyvien kokemusten 
myötä tällä hetkellä uusissa, isoissa pihatois-
sa verhoseinäratkaisu alkaa olla enemmän 
sääntö kuin poikkeus.

Verhoseinäpihatto tarkoittaa pihattoa, 
jonka ilmanvaihtoon tarvittavia aukkoja 
suljetaan ja avataan keveiden verhomaisten 
rakenteiden tai kennolevyjen avulla ilman-
vaihdon säätämiseksi. Verhoseinäpihaton 
tavoitteellinen talvilämpötila on 4–6 oC, 
minkä vuoksi pihattotyyppiä on alettu kut-
sua myös viileäksi pihatoksi. Viileät pihatot 
voivat olla lämpöeristettyjä tai lämpöeristä-
mättömiä rakennuksia. Viileissä pihatoissa 
katto on kuitenkin lämpöeristetty.

Kuivituskäytäntöjä verhoseinäpiha-
toissa
Kyselyn keskimäärin uusimmat navetat oli-
vat verhoseinäpihatoita eli ns. viileitä piha-
toita. Nämä pihatot olivat myös muita pi-
hattotyyppejä suurempia ja niissä oli eniten 
parsipaikkoja. 

Kyselyn tulosten mukaan 19 viileässä pi-
hatossa (66 %) kuivike levitettiin käsin tai 
korkeintaan kottikärryjä apuna käyttäen. 

Kymmenessä pihatossa (34 %) oli käytössä 
koneellinen kuivitus. Koneista viidellä tilalla 
oli käytössä pienkuormaimen levityskauha, 
neljällä tilalla päältä ajettava kuivituskone ja 
yhdellä tilalla kävellen ohjattava kuivituskone.

Tiloista 19 ilmoitti käyttävänsä parsien 
etuosaa kuivikkeiden varastopaikkana. Tilat 
eivät olleet kuitenkaan samoja, jotka kuivit-
tivat käsin. Kolme koneellisesti kuivittanut-
ta tilaa kertoivat myös käyttävänsä parsien 
etuosaa kuivikkeiden varastointiin. Yksi tila 
kertoi tuovansa kuiviketta varastoon parin 
viikon välein ja toinen tila kertoi tuovansa 
kuiviketta varastoon joka 3. viikko 250 lit-
raa/parsi. Kolmas tila kertoi kuivittavansa 
koneella parret joka toinen päivä, jolloin osa 
kuivikkeesta lentää parren etuosaan.

Käsin kuivittavilla tiloilla oli erilaisia varas-
tointikäytäntöjä. Kutteripaaleja käyttävät ti-
lat toivat paaleja 4–6 viikon välein navettaan 
varastoon. Irtokuiviketta käyttävät tilat toi-
vat melko yleisesti kahden kolmen viikon vä-
lein kuiviketta varastoon parsien etupäähän.

Makuuparsien puhdistus
Makuuparret puhdistettiin yleisimmin kaksi 
kertaa vuorokaudessa (taulukko 7). Joukos-
sa oli kuitenkin paljon useamminkin parsia 
puhdistavia. Viidennes tiloista kertoi puhdis-
tavansa parret enemmän kuin neljä kertaa 
vuorokaudessa.

Taulukko 7. Makuuparsien puh-
distus.

Krt/vrk Tilat, kpl

2 12

2–4 11

4–6 6

Makuuparsien kuivitus
Uutta kuiviketta levitettiin makuuparsiin 
myös yleisimmin kaksi kertaa vuorokau-
dessa (taulukko 8). Levityskertojen määrä ei 
suoraan riippunut levitysmenetelmästä niin, 
että koneellisesti kuivitettaessa olisi aina 
kuivitettu useammin. Esimerkiksi kerran päi-
vässä levittävistä tiloista yhdellä tilalla levitys 
tehtiin koneellisesti. Yksi käsin kuivittava tila 
puolestaan kertoi kuivittavan makuuparret 
viisi kertaa viikossa.

Yksi pihatoista oli vinokuivikepohjapi-
hatto. Tällä tilalla olkipaalit puhallettiin ja 
silputtiin turvevarastossa traktorikäyttöi-
sellä paalisilppurilla. Turvevarastosta pyö-
räkuormaimella sekoitettu olki-turveseos 
kannettiin koneellisesti isolla lumikauhalla 
pihaton sisäpuolelle aidattuun välivarastoon. 
Liukuohjattavalla pienkuormaimen kauhalla 
olki-turveseos varistettiin vinokuivikepohjan 
koko alueelle tasaiseksi kerrokseksi.

Taulukko 8. Kuivikkeen levitys 
parsiin.

Krt/vrk Tilat, kpl

1 5

2 16

1-2 2

3 2

2-4 1

5 1

5 krt/vk 1

Mitä kuiviketta käytettiin?
Yleisimmin käytetty kuivike viileissä piha-
toissa oli turve (taulukko 8). Kutteri oli lähes 
yhtä suosittua. Kutterin ja turpeen seosta 

 
Verhoseinäpihatoissa eli ns. viileissä pihatoissa ilmanvaihtoa säädetään verhoseinien tai, kuten kuvassa, kennolevyjen avulla. Kuivikekyselyssä 
viileät pihatot olivat uusimpia pihatoita. Suurin osa niistä oli rakennettu vuosina 2009-2010. Kuva: Sakari Alasuutari
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käytti neljä tilaa. Turve-olkisilppua käytettiin 
tilalla, jonka pihatossa oli vinokuivikepoh-
jaratkaisu. Yhdellä tilalla käytettiin turpeen 
ohella pitkää olkea. Lanta käsiteltiin tällä ti-
lalla kuivalantana.

Taulukko 9. Yleisimmin käytetty 
kuivike.

Kuivike Tilat/kpl

Turve 14

Kutteri 9

Olkisilppu 1

Pitkä olki 1

Seos 5

Kuivitusmäärä
Makuuparsiin levitettiin kuiviketta keski-
määrin 2–5 litraa (taulukko 8). Vaihtelu ti-
lojen välillä oli kuitenkin suurta. Kolme tilaa 
levitti alle 2 litraa ja seitsemän tilaa yli 5 lit-
raa. Käsin kuivituksella tai koneellisella kui-

Kyselyn tulosten mukaan parsia kui-
vitettiin koneellisesti yleisimmin pien-
kuormaimen kuivikekauhalla. Myös 
päältä ajettavia ja kävellen ohjattavia 
kuivitus- ja harjakoneita oli käytössä.
Kuvat:  Markku Lätti  ja Reetta Palva. 

vituksella ei ollut vaikutusta levitysmäärään. 
Pelkkää turvetta käyttäneet tilat levittivät 
turvetta keskimäärin 6 litraa/parsi, kun taas 
pelkkää kutteria käyttäneet tilat levittivät 
kutteria keskimäärin 3 litraa/parsi. Turve-
kutteriseosta käyttäneet tilat levittivät seos-
ta keskimäärin 4,5 litraa/parsi.

Taulukko 10. Miten paljon kui-
viketta.

Litraa/parsi Tilat/kpl

Alle 2 3

2–3 8

5–7 8

10–20 4

Kuivikkeen menekki
Kyselyssä tiedusteltiin kuinka monta kertaa 
vuodessa eri kuivikkeita tilataan ja kuinka 
suuri erä kerralla, ja mikä on eri kuivikkeiden 
kokonaismenekki vuodessa. Kuivike hankit-

tiin pääsääntöisesti irtotavarana. Viisi tilaa, 
kaikki kutterin käyttäjiä, ilmoitti käyttävänsä 
pakattua kuiviketta. Kaksi tilaa kertoi käyt-
tävänsä sekä irtokuiviketta että pakattua 
kuiviketta.

Turvekuivitusta käyttävillä tiloilla turpeen 
kokonaismenekki vuodessa vaihteli keski-
määrin 200–600 m3:n välillä. Turve tilattiin 
joko rekkalasteittain joka toinen kuukausi 
tai nuppikuormina kerran kuukaudessa. 
Kuivikkeen menekki ei juuri riippunut leh-
mämäärästä. Esimerkiksi 80 lehmän tilalla 
kului kuiviketurvetta noin 700 m3 vuodessa, 
kun 130 lehmän tilalla kerrottiin selviävän 
300 m3 vuodessa.

Kutteria käyttävillä tiloilla kutterin koko-
naismenekki vuodessa vaihteli keskimäärin 
200–400 m3:n välillä. Tiloilla, joilla oli 50–70 
lehmää kutteria kului noin 200 m3, ja tiloilla 
joilla oli 100–150 lehmää, kutterin kulutus oli 
400 m3:n luokkaa.

Vinokuivikepohjapihatossa, jossa oli 60 
lehmää ja turve-olkisilppukuivitus, tilattiin 
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turvetta kerran kuukaudessa noin 130 ir-
tokuutiota. Lisäksi tila keräsi olkea syksyisin 
noin 300 pyöröpaalia ja osti noin 200 kant-
tipaalia/vuosi.

Kuivikkeiden varastointi
Suurin osa tiloista, yli 70 %, varastoi kuivik-
keet erillisessä, katetussa varastorakennuk-
sessa. Neljännes varastoi kuivikkeet aumassa 
tai muussa ulkovarastossa. Kuivikepaaleja va-
rastoitiin myös pihalla kuormalavoilla, muo-
villa peitettynä. Muutamalla oli pihattora-
kennuksessa varastotila kuivikkeille. Yhdellä 
tilalla oli kuivikkeille varastokontti.

Keskimääräinen kuivikevaraston koko oli 
200–250 m3. Suurin yksittäinen kuivikeva-
rasto oli 1 000 m3. Puolet tiloista välivarastoi 
kuivikkeita, yleensä navetan keski- tai taka-
käytävällä tai navetan päädyssä.

Kuivikemateriaalin valinta
Kyselyssä tiedusteltiin käytetyn kuivikemate-
riaalin valintaan eniten vaikuttavia tekijöitä 
(taulukko 11). Selvästi eniten vaikuttivat va-
litun kuivikkeen ominaisuudet. Myös kuivik-
keen saatavuudella oli suuri merkitys, mutta 
sen sijaan kuivikkeen hinta ei ollut kovinkaan 
ratkaiseva

Taulukko 11. Kuivikemateriaalin 
valinta.

Vaikuttava tekijä kpl %

Saatavuus 9 32

Hinta 2 7

Kuivikkeen ominaisuudet 17 61

Kullekin valitulle kuivikkeelle löytyi perus-
teltu, hyvä ominaisuus. Turpeen valinneet 
korostivat muun muassa turpeen kuivuutta 
ja sen myötä jäätymättömyyttä. Myös tur-
peen imukyky, happamuus ja hygieenisyys 
mainittiin. Kutterin hyvinä ominaisuuksina 
puolestaan mainittiin muun muassa help-
pokäyttöisyys, pölyämättömyys ja hyvä hin-
ta-laatusuhde. Joku mainitsi kutterin lisäksi 
tutuksi ja turvalliseksi kuivikkeeksi. Turve-
kutteriseoksen valinneet korostivat muun 
muassa seoksen pehmeyttä. Seoksella ei tule 
niin paljon hankaumia kuin yksistään kutte-
rilla ja turve pelkästään on liukas ja pölyävä. 
Seoksen pölyämättömyyttä ja valoisuutta 
pidettiin hyvänä.

Kyselyssä edelleen tiedusteltiin, vaikut-
taako kuivikemateriaalin valintaan tai kui-
vikkeen käyttömäärään jokin tekninen tai 

työnkäytöllinen asia. Kutteripaaleja kehut-
tiin useammassa kommentissa. Ne todet-
tiin käteviksi levittää joka puolelle navet-
taa. Toisaalta kutteria moitittiin lietelannan 
toimivuudessa. Lietelannan kokoojakuilun 
todettiin toimivan parhaiten turpeella. Kut-
terilla tulee paakkuja ja tulppia matkalle. 
Muutenkin todettiin, että kuiviketta ei voi 
runsaasti käyttää, koska lietejärjestelmä ei 
sitten toimisi. Robotin huoltomiesten ker-
rottiin puolestaan suositelleen, ettei pelk-
kää turvetta kannata käyttää lypsylehmillä, 
koska turvepöly kulkeutuu koneistoon ja 
joka paikkaan. Todettiin lisäksi, että turvet-
ta käytettäisiin enemmän, jos se ei pölyäisi 
niin paljon.

Käytössä ollut kuivituskalusto vaikutti 
myös kuivitukseen. Todettiin muun muassa, 
että levitykseen käytetyn kärryn tilavuus vai-
kutti käyttömäärään. Yksi olkikauha osastoa 
kohti kerran päivässä todettiin myös suurin 
piirtein riittäväksi määräksi.

Turpeen laadun vaihtelut myös puhutut-
tivat. Todettiin muun muassa, että turpeen 
seassa ei saa olla puukeppejä, eli turpeen 
pitää olla hyvin seulottua. Muuten levitys-
koneet tukkeutuvat. Kerrottiin myös, että 
aiemmin oli ollut käytössä turve, mutta 

Makuuparsiin levitet-
tiin kyselyn mukaan 
keskimäärin 2–5 litraa 
kuiviketta. Kuivituk-
sen riittävyyttä voi 
arvioida vertaamalla 
määrää yo. kuviin. 
Kuvissa parsiin on levi-
tetty 20 litraa turvetta, 
kutteria, kutteri-turve-
seosta ja olkisilppua. 
Näin parsiin, kahden 
neliön alalle, on 
saatu 1 senttimetrin 
paksuinen kuivike-
kerros. Kuvat: Sakari 
Alasuutari
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turpeen laadun vaihtelun vuoksi oli siirrytty 
kutteriin.

Koneellinen kuivitus sai kehuja. Mainit-
tiin, että koneella tehtävässä kuivituksessa 
kuiviketta tulee yleensä laitettua riittävästi. 
Toisaalta todettiin myös, että kuiviketta käy-
tettäisiin enemmän, jos isäntä viitsisi laittaa 
enemmän.

Kestokuivike
Kyselyyn vastanneista yhdellä tilalla lypsä-
vät olivat vinokuivikepohjalla, minkä lisäksi 
kahdella muulla tilalla ummessa olevat leh-
mät olivat vinokuivikepohjalla. Lisäksi vielä 
kahdella muulla tilalla umpilehmät olivat 
kestokuivikekarsinassa. Sen sijaan hiehoja 
neljä tilaa kasvatti kestokuivikekarsinoissa, ja 
vasikoita kasvatettiin kestokuivikkeella 12 ti-
lalla. Yhdeksällä tilalla lisäksi poikimakarsina 
oli kestokuivikkeella.

Toisella tilalla, jossa umpilehmät olivat 
kestokuivikekarsinassa, karsina kuivitettiin 
oljella. Olki levitettiin pienkuormaajalla, jolla 
karsina myös tyhjennettiin. Tyhjennys teh-
tiin noin 2 kuukauden välein ja karsinoiden 
kuivitus 2 kertaa viikossa.

Toisella tilalla puolestaan kestokuivikekar-
sinan tyhjennyksen jälkeen vietiin muutama 
kokkare palanutta rehua tms. karsinan poh-
jalle, jonka jälkeen levitettiin olkisilppurilla 
reilusti olkia päälle. Vuodenajasta ja keleistä 
riippuen kuivikepohjalle puhallettiin silppu-
rilla olkea ja/tai turvetta, kosteaan vuoden-
aikaan joka toinen päivä, pakkasella pari 
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kertaa viikossa. Kuivikealue tyhjennettiin 
1–2 kertaa vuodessa etukuormaintraktorilla. 
Kestokuiviketta ei möyhennetty välillä. 

Tilalla, jolla tiineet hiehot olivat kesto-
kuivikkeella, kerrottiin, että kuivikepohjasta 
kolataan märimmät kohdat pois tarpeen 
mukaan 1–2 päivän välein, ja lisätään kuivik-
keeksi purua. Kuitenkaan tällä hetkellä pohja 
ei toiminut kunnolla, koska pohja vastaajan 
mukaan ei ollut tarpeeksi syvä.

Yhdellä tilalla oli ollut lehmillä hiekkapar-
ret 8 vuotta, mutta tila oli luopunut niistä. 
Parret olivat olleet lehmille hyvät, mutta 
olivat olleet aivan liian työläät hoitaa. Nyt 
lypsävillä oli kuivitetut parsipedit, ja hiehoilla 
ja vasikoilla vinokuivikepohja. 

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 3 
ja 4). Koneellisessa kuivituksessa työn kuor-
mittavuuteen ja työmäärään oltiin valtaosin 
erittäin tyytyväisiä. Sen sijaan käsin kuivitet-
taessa työn kuormittavuudessa ja työmää-
rässä oli paljon parannettavaa. Kuivikkeen 

Kaavio 3. Tyytyväisyys kuivituksen 
nykytilaan verhoseinätiloilla, joilla 
on koneellinen kuivitus.

Kaavio 4. Tyytyväisyys kuivituksen 
nykytilaan verhoseinätiloilla, joilla 
kuivitus tehdään käsin.

kulutusta arvioitaessa ei kuivitusmenetel-
mällä näyttänyt olevan juuri vaikutusta. Ko-
neellista kuivitusta käyttävistä 80 % oli joko 
melko tai erittäin tyytyväisiä kuivikevaras-
toihin. Tämä saattaa olla osoitus siitä, että 
pihatoiden yhteyteen oli rakennettu myös 
toimivat kuivikevarastot, jonka johdosta 
kuivituksen koneellistaminenkin oli tullut 
mahdolliseksi.

Esiin nousseita ongelmakohtia
Jos kuivituksen järjestämiseen ei tilalla oltu 
tyytyväisiä, tiedusteltiin mahdollisia ongel-
makohtia ja niiden muutosratkaisuja. Ja oli-
ko mahdollisille parannuskeinoille teknisiä 
tai rakenteellisia esteitä.

Lypsyrobotin yhteydessä parsien koneelli-
nen kuivitus koettiin ongelmalliseksi. Sinänsä 
todettiin kolauksen rasittavan kovasti käsiä, 
minkä vuoksi parsien puhtaanapitoon ei 
tahdo löytyä vapaaehtoisia. Sopivaa yhdis-
tettyä puhdistus- ja kuivituskonetta kaivat-
tiin. Oli kokeiltu muun muassa ajettavaa 
kuivituskonetta, mutta oli todettu robotti-
navettaan kömpelöksi ja äänekkääksi, minkä 
lisäksi lehmien elämä oli mennyt sekaisin. 
Toivottiin välitettävän viestiä laitevalmista-
jille akkukäyttöisestä kuivikekoneesta, jolla 
uskottiin olevan menekkiä.

Kuivikevarastoista monet esittivät pa-
rannusehdotuksia. Varastot koettiin liian 
pieniksi eikä niitä ollut tarpeeksi. Katettu-
ja varastoja kuorma-auton mentävin ovin 
kaivattiin lisää. Varastojen toivottiin olevan 
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myös lähempänä navettaa. Kuivikevaras-
ton parannus oli ollut ajatuksena, mutta 
esimerkiksi varaston kattaminen ei tällä 
hetkellä ollut taloudellisesti mahdollista. 
Kutterin varastointi pihatossa olisi toiveena, 
mutta vaatisi enemmän tilaa, jota ei raken-
nusvaiheessa ollut tullut tarpeeksi hyvin 
suunniteltua.

Kuivikkeen varastoinnissa navetan yh-
teyteen on otettava kuitenkin huomioon 
paloturvallisuus. muun muassa maa- ja 

teen. Lämpökeskukset ja yli 300 m2 laajuiset 
rehu- ja kuiviketilat on rakennettava erillisinä 
rakennuksina turvallisen etäisyyden päähän 
kotieläinrakennuksesta.

Navetan rakenteellisina muutoksina tuli 
esiin muun muassa parsien edessä olevan 
seinänviereisen käytävän levennys pien-
kuormaajan levyiseksi, jolloin voisi koneel-
lisesti siirtää kuiviketta lehmien eteen. Hai-
tallisten kynnysten sijaan toivottiin luiskia. 
Koneellinen kuivitus koettiin jossakin mah-
dottomaksi, koska navetassa oli lantaraa-
pat, joiden yli oli mahdoton ajaa. Joillakin 
tiloilla oli menossa navetan jatkorakennus-
vaihe, jonka yhteydessä oli myös kuivitus 
tarkoitus koneellistaa. Saavin kanssa kävely 
edestakaisin oli koettu turhaksi ja aikaa vie-
väksi, ja kottikärryt todettiin menneisyyden 
keinoksi.

Toisaalta joissakin vastauksissa todettiin, 
että parsien koneellinen kuivitus tuntuu 
kalliilta. Kuivittamiseen sanottiin menevän 
2–3 tuntia viikossa, eikä työtä koettu eläin-
määrään nähden suureksi vaivaksi eikä edes 
raskaaksi. Toisaalta myös myönnettiin, että 
kuivitus sujuu parhaiten lehmien ollessa lyp-
syllä, mikä sitoo kaksi työntekijää pihattoon 
samanaikaisesti.

Kuivitustyötä helpottava ratkaisu?
Kyselyssä tiedusteltiin, oliko jollakin tilalla 
käytössä joku oma menetelmä tai laite, hyvä 
käytäntö tai jokin muu kuivitustyötä helpot-
tava ratkaisu. Näin saataisiin hyviä käytäntei-
tä levitetyksi toisillekin.

Monet mainitsivat erilaisten kuivitusko-
neiden kätevyydestä. Pienkuormaimen sekä 
heittävää kauhaa että kärkikippaavaa kauhaa 
kehuttiin. muun muassa vinokuivikepohja-
parsien kuivitus pienkuormaajalla todettiin 
helpoksi. Päältäajettavaa kuivituskonetta 
pidettiin myös hyvänä, kuin myös kiskoilla 
kulkevaa kuivitusjärjestelmää, vaikka sellaista 
ei itsellä vielä ollutkaan. Kestokuivikkeiden 
lisäämiseen pidettiin ehdottomana olkisilp-
puria, jolla myös turpeet pystyy puhalta-
maan tasaiseksi kerrokseksi.

Myös entisiä koneita oli otettu uusiokäyt-
töön. Kuivike saatettiin jakaa parsiin entisestä 
väkirehun jakovaunusta muovisella talikolla. 
Toisella tilalla vasikkakarsinoiden yläpuolella 
kulki vanha lypsykisko, jota pitkin kulki kelk-
ka, johon kuivikesangot ripustettiin. Näin 
sangot kulkivat kätevästi mukana karsinasta 
toiseen siirryttäessä.

Sitten oli vielä yksi mielenkiintoinen ra-
kenteellinen ratkaisu. Pihatossa lantakäytä-
vän reunalla sijaitsivat kuivikevarastot, jotka 
sai täytettyä ulkoapäin traktorin etukuor-
maimella ja joissa on sisäpuolella avattavat 
luukut, joista kuivikkeen otto kottikärryihin 
kävi näppärästi.

metsätalousministeriön tuettavaa rakenta-
mista koskevassa asetuksessa vuodelta 2010 
todetaan kotieläinrakennuksen käyttöta-
paosastointiin liittyvänä lisävaatimuksena, 
että rehu- ja kuivikevarastot ja kuivan rehun 
käsittelytilat on palo-osastoitava eläintilasta 
vähintään EI 60 -luokan rakennusosin. Yh-
teenrakentamisen rajoituksena asetuksessa 
säädetään, että enintään 300 m2 suuruinen 
rehu- ja kuivikevarasto palo-osastoituna voi-
daan sijoittaa kotieläinrakennuksen yhtey-

Kuivikevarastoista monet kyselyyn vastanneet esittivät parannusehdotuksia. Katettuja varastoja 
kuorma-auton mentävin ovin kaivattiin lisää. Myönnettiin, että navetan suunnitteluvaiheessa 
ei ollut mietitty asiaa riittävästi. Liian usein isonkin, yli sadan parsipaikan pihaton irtokuivikeva-
rasto on kuvan kaltainen tila navetan päädyssä, pariovien edessä. Kuva: Sakari Alasuutari

Koneellinen kuivitus lypsyrobottinavetassa koettiin ongelmalliseksi. Sen lisäksi, että koskaan 
kaikki parret eivät ole yhtä aikaa tyhjinä, olivat polttomoottorikäyttöiset kuivituskoneet todettu 
kömpelöiksi ja äänekkäiksi. Toivottiin akkukäyttöisiä kuivituskoneita. Kuva: Sakari Alasuutari
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Pelkät betoniparret alkavat olla uusissa, 
suurissa pihatoissa taakse jäänyttä elämää. 
Tiedetään, että eläinten hyvinvoinnin kan-
nalta betoninen parsi kannattaa päällystää 
kumimatolla tai paksummalla parsipedillä. 
Toisaalta nämä parren pehmikkeet eivät 
vähennä kuivittamisen tarvetta, minkä oli-
vat todenneet myös yli 98 prosenttia kui-
vituskyselyyn vastanneista, jotka käyttivät 
navetassaan kuivitusta. Kuivituksen ansiosta 
parret pysyvät puhtaampina, ja puhtaampi-
en utareiden myötä myös lypsytyö käy su-
juvammin.

Kuivitusta on pidetty perinteisesti naisten 
työnä. Kyselyyn vastanneiden mukaan asia 
ei enää olisikaan näin yksiselitteinen uusien 
pihatoiden osalta. Kuivitukseen osallistuvat 
yleensä jossakin vaiheessa kaikki navetassa 

työskentelevät, kenen työtilanteeseen se 
kulloinkin parhaiten sopii. Yksiköt alkavat 
olla jo myös sen kokoisia, että käsityöme-
netelmin yhdellä ihmisellä kuluu huolelli-
seen kuivitukseen helposti kohtuuttomasti 
aikaa, työn raskaudesta puhumattakaan. 
Ehkä tämä on havahduttanut osalla tiloista 
miettimään kuivituksen koneellistamista. Ky-
selyn tulosten mukaan 19 viileässä pihatossa 
(66 %) kuivike levitettiin käsin tai korkein-
taan kottikärryjä apuna käyttäen. Kymme-
nessä pihatossa (34 %) oli kuitenkin jo käy-
tössä koneellinen kuivitus. 

Kylmäpihatoiden osuus lypsylehmien 
tuotantoympäristönä on jäänyt Suomessa 
vähäiseksi. Kuitenkin kylmäpihatto puolus-
taa paikkaansa yhtenä pihattomuotona, ja 
muutamia uusia rakennetaan vuosittain. 
Lehmille kylmäpihaton olosuhteet eivät tuo-

ta ongelmia Suomessakaan, kunhan hoitaja 
on motivoitunut huolehtimaan tekniikan, 
juomaveden, ruokinnan ja makuuparsien 
toimivuudesta myös pakkasessa. Kylmä-
pihatossa ei ole samalla lailla pelivaraa em. 
asioiden ontuessa kuin vaikkapa verhoseinä-
pihatoissa.

Kyselyn mukaan kylmäpihatoiden makuu-
parsista huolehdittiinkin hyvin. Kuivikkeena 
käytettiin turvetta, kutteria ja olkea, yksinään 
tai seoksina. Vain yhdellä tilalla oli käytössä 
hiekkaparret, joita alun alkaen suositeltiin ni-
menomaan kylmäpihattoihin. Toisella tilalla 
puolestaan kuivan hiekan saanti oli muo-
dostunut vaikeaksi, joten alun perin hiekka-
parret olivat vuosien saatossa muuttuneet 
kestokuivikeparsiksi. Kylmäpihatoissa kuivi-
tustyössä käytettiin pääsääntöisesti apuna 
traktoria tai pienkuormainta. Vain kahdella 

Kuivitusta hankaloittavina raken-
teellisina asioina mainittiin mm. 
parsien edessä olevan seinänvie-
reisen käytävän kapeus. Käytävän 
toivottiin olevan pienkuormaajan 
levyinen, jolloin voisi koneellisesti 
siirtää kuiviketta lehmien eteen. 
Kuva: Sakari Alasuutari

Navetan haitalliset kynnykset 
mainittiin monesti koneellista 
kuivitusta hankaloittavana teki-
jänä. Oli jouduttu rakentelemaan 
heikosti kestäviä puisia luiskia 
ajoväylille. Lantakäytävien rako-
palkkien kantavuus pitää muistaa 
myös etukäteen selvittää, sillä 
aina palkit eivät kestä edes tilan 
pienkuormaimen painoa. Kuva: 
Reetta Palva
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tilalla kuivitus tehtiin saavimenetelmällä kä-
sin. Koneiden käytön yleisyyteen kylmäpiha-
toiden kuivituksessa vaikutti osaltaan samo-
jen koneiden käyttö lannanpoistoon.

Käytetyn kuivikemateriaalin valintaan vai-
kuttivat eniten valitun kuivikkeen ominai-
suudet, niin kylmäpihatoissa kuin viileissäkin 
pihatoissa.. Myös kuivikkeen saatavuudella 
oli suuri merkitys, mutta sen sijaan kuivik-
keen hinta ei ollut kovinkaan ratkaiseva. 
Kullekin valitulle kuivikkeelle löytyi perus-
teltu, hyvä ominaisuus. Turpeen valinneet 
korostivat muun muassa turpeen kuivuutta 
ja sen myötä jäätymättömyyttä. Myös tur-
peen imukyky, happamuus ja hygieenisyys 
mainittiin. Kutterin hyvinä ominaisuuksina 
puolestaan mainittiin muun muassa help-
pokäyttöisyys, pölyämättömyys ja hyvä 
hinta-laatusuhde. Turve-kutteriseoksen va-
linneet korostivat muun muassa seoksen 
pehmeyttä. Seoksella ei tule niin paljon 
hankaumia kuin yksistään kutterilla, ja tur-
ve pelkästään on liukas ja pölyävä. Seoksen 

pölyämättömyyttä ja valoisuutta pidettiin 
myös hyvänä.

Makuuparret puhdistettiin yleisimmin 
kaksi kertaa vuorokaudessa. Joukossa oli 
kuitenkin paljon useamminkin parsia puh-
distavia. Uutta kuiviketta levitettiin makuu-
parsiin myös yleisimmin kaksi kertaa vuoro-
kaudessa. Makuuparsiin levitettiin kuiviketta 
keskimäärin 2–5 litraa. Vaihtelu tilojen välillä 
oli suurta.

Kuivike hankittiin pääsääntöisesti irto-
tavarana. Turvekuivitusta käyttävillä tiloilla 
turpeen kokonaismenekki vuodessa vaihteli 
keskimäärin 200–600 m3:n välillä. Kutteria 
käyttävillä tiloilla kutterin kokonaismenekki 
vuodessa vaihteli 200–400 m3:n välillä. Kui-
vike tilattiin joko rekkalasteittain joka toinen 
kuukausi tai nuppikuormina kerran kuukau-
dessa. 

Suurin osa tiloista, yli 70 %, varastoi kui-
vikkeet erillisessä, katetussa varastoraken-
nuksessa. Neljännes varastoi kuivikkeet 
aumassa tai muussa ulkovarastossa. Kuivi-

kepaaleja varastoitiin myös pihalla kuorma-
lavoilla, muovilla peitettynä. Muutamalla oli 
pihattorakennuksessa varastotila kuivikkeil-
le. Keskimääräinen kuivikevaraston koko oli 
200–250 m3. Puolet tiloista välivarastoi kui-
vikkeita, yleensä navetan keski- tai takakäy-
tävällä tai navetan päädyssä.

Vastaajien tyytyväisyys kuivituksen ny-
kytilaan omalla tilallaan erosi sen mukaan, 
oliko tilalla käytössä koneellinen kuivitus vai 
tehtiinkö kuivitus käsityömenetelmin. Ko-
neellisessa kuivituksessa työn kuormittavuu-
teen ja työmäärään oltiin valtaosin erittäin 
tyytyväisiä. Sen sijaan käsin kuivitettaessa 
työn kuormittavuudessa ja työmäärässä oli 
paljon parannettavaa. Kuivikkeen kulutusta 
arvioitaessa ei kuivitusmenetelmällä näyttä-
nyt olevan juuri vaikutusta.

Kuivituksen järjestämisen ongelmina 
nousi esiin muun muassa parsien koneelli-
nen kuivitus lypsyrobotin yhteydessä. Myös 
navetan rakenteelliset epäkohdat, kuten 
epäkäytännölliset kynnykset ja liian kapeat 
hoitokäytävät saivat moitteita. Myös kuivi-
kevarastoja pidettiin liian pieninä. Harmitel-
tiin, kun asiaa ei ollut osattu ottaa navetan 
suunnitteluvaiheessa huomioon.

Kotimainen, sanomalehtipaperista val-
mistettu parsikuivike on yksi vaihtoehto 
mahdolliseen kuivikepulaan. Paperikuivike 
on hyvin imukykyistä ja pehmeää, eikä 
tuota vaivaa lannanpoistossa. Kuivike on 
hyvin hienojakoista, ja pölyää käsiteltäessä.  
Kuvassa parsipetiparsiin on levitetty 20 litraa 
paperikuiviketta. Kuivikkeen pölyävyyttä 
voidaan ehkäistä käyttämällä sitä seoksena 
esim. turpeen tai kutterin kanssa.


