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Lehmien omatoiminen lypsyllä käynti keventää työtä ja vähentää lypsytyön 
sitovuutta automaattilypsynavetassa. Kuvat: Lea Puumala 

Lypsyssä olevien lehmien määrä ja maitotuotos 
vaikuttavat merkittävästi lypsyllä käynteihin. 

Lehmien omatoimista lypsyllä kulkemista edistää, 
kun ruokintapöydällä on käymislaadultaan hyvää 
säilörehua, karkearehua on vuorokauden ympäri 
eläinten ulottuvilla ja lypsyrobotista eläin saa sopi-
van määrän väkirehua.

Hyvin suunnitellut kulkureitit ja lypsyn odotusalu-
eet tehostavat lypsyrobotin käyttöä ja parantavat 
työturvallisuutta. Lehmille sopivat makuuparret ja 
niiden kunnollinen kuivitus pitävät lehmien uta-
reet puhtaina ja jalat terveinä ja siten varmistavat 
hyvää lypsytulosta. Toimiva ilmanvaihto parantaa 
ihmisten, eläinten terveyttä ja navetan rakenteiden 
kestävyyttä.

Lypsyrobotin järjestelmän tuottaman tiedon 
riittävä analysointi helpottaa töiden järjestelyä, 
ongelmien ratkaisua ja tilan kehittämistä. 

tön tehostamiseen, työn mielekkyyden li-
säämiseen ja tuotannon kannattavuuden 
parantamiseen. Vajaan kahden vuoden ajan 
seurattiin kahdentoista automaattilypsytilan 
työtä, lehmien lypsyllä käyntejä, ruokintaa ja 
olosuhteita ja tiloja haastateltiin. Lisäksi teh-
tiin kyselytutkimus kaikille eteläpohjalaisille 
tuotannonseurantaan kuuluville automaat-
tilypsytiloille. 

Hanketiloilta saatiin tietoja yhteensä 
6247 päivän ajalta. Tuloksia käsiteltiin kol-

Yrittäjät investoivat automaattilypsyyn ke-
ventääkseen työtä, lisätäkseen työn jous-
tavuutta ja vähentääkseen lypsyyn kuluvaa 
työaikaa navetassa. Tavoitteeseen eli työ-
määrän vähentämiseen päästään, jos leh-
mät käyvät omatoimisesti lypsyllä, ja vain 
yksittäisiä eläimiä joudutaan päivittäin oh-
jaamaan lypsyrobottiin. 

Vuosina 2012–2014 Etelä-Pohjanmaalla 
toteutetussa automaattilypsyhankkeessa 
oli tavoitteena löytää keinoja työajankäy-
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MITÄ AUTOMAATTILYPSY  
NAVETAN TOIMINNALLISUUS 
HANKKEESSA TEHTIIN?
Automaattilypsy – navetan toiminnallisuus 
-hanketiloilla seurattiin vuosina 2012–2013 
lehmien omatoimista lypsyllä käyntejä ja eri 
tekijöiden vaikutusta siihen. Hankkeeseen 
otettiin mukaan yhteensä 12 tilaa Etelä-
Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta. Hankkeessa 
tehtiin myös kysely eteläpohjalaisille auto-
maattilypsytiloille. 

Hankeseurannassa oli viisi DeLaval-, viisi 
Lely- ja kaksi RDS-lypsyrobottitilaa. Kuudel-
la tilalla oli yksi lypsyrobotti ja lopuilla kuu-
della oli käytössään kaksi lypsyrobottia tai 
käsivartta (boksia). Tilaseurantojen alkaessa 
automaattilypsy oli ollut käytössä vähän yli 
vuodesta kymmeneen vuoteen. Keskimää-
räinen lypsyssä olevien lehmien määrä vaih-
teli 49–130. Lypsyrobottia kohden oli 49–65 
lehmää. Lehmäliikenne oli vapaa kymmenel-
lä tilalla. Kaksoiskierto oli viidellä tilalla. 

Tilaseurannat
Tilaseurantaa tehtiin vuosina 2012–2014. 
Yksi tilakohtainen seuranta kesti aikaisesta 
aamusta iltayöhön saakka vaihdellen hie-
man tilaolosuhteiden mukaan. Muut tila-
seurannat kestivät lyhyempään muutamasta 
tunnista aamulla hieman yli puolen päivän. 
Lisäksi ProAgrian asiantuntijat tekivät tila-
käynneillään havaintoja ja haastatteluja. 

Tilaseurannoissa haastateltiin yrittäjiä ja 
työntekijöitä sekä seurattiin, videoitiin ja 
valokuvattiin navettatyötä, lehmien liikku-
mista, lypsykäyntejä, puhtautta, rehun jakoa 
ja ruokintaa. Lypsyrobottien tietojärjestel-
mistä kerättiin tietoja – lehmien lypsyllä ja 
lypsyrobotilla käynneistä, lypsy- ja ruokinta-
asetuksista, lypsyjen onnistumisista, laitteen 
hälytyksistä ja lypsy-, pesu- sekä tyhjänä 

oloajoista, maitomääristä sekä rehunkulu-
tuksista.

Tilat pitivät kirjanpitoa ruokinnan muu-
toksista sekä muista navetan tapahtumista 
ja havainnoista. ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
tuotosseurannan ja ruokintaneuvonnan 
kautta saatiin tuotos-, terveys- ja rehujen 
käyttötiedot tiloilta.

Ruokinnan seuranta 
Tilakäynneillä seurattiin eläinten käyttäyty-
mistä karkearehun jaon aikaan ja myöhem-
min tuupattaessa karkearehua paremmin 
eläinten ulottuville. Eläinten reaktiot kar-
kearehun jaon aikaan, liikkumiset syömään 
ja lypsyrobotin odotusalueen tapahtumat 
kirjattiin. Eläinten reaktioita ja liikkumisia 
seurattiin myös jaon jälkeen. Kirjattiin, mitä 
tapahtui, kun karkearehun määrä väheni, 
rehua ei ollut lehmän ulottuvilla tai ruo-
kintapöytä tyhjeni. Muutamilla tiloilla val-
vontakameroiden tallenteista katsottiin yö-
aikaista syömässä olevien lehmien määrää ja 
karkearehun saatavuutta ruokintapöydällä. 
Lypsyrobotin tietojärjestelmän tallentamista 
tiedoista saatiin laskettua lypsyjen tiedot ja 
ajankohdat.

Lypsyrobotissa tarjotun väkirehun kulu-
tusmäärät saatiin tietojärjestelmän tiedoista. 
Väkirehun syöntiä, sen määrää ja lehmän vii-
pymistä seurattiin tilakäynneillä ja mitattiin 
videotallenteista. 

Tilat ottivat oman harkintansa mukaan 
näytteitä säilörehuista. Puolella tiloista ana-
lysoitiin säilörehu vähintään kerran kuukau-
dessa ja muilla tiloilla lohkon ja korjuuajan 
vaihtuessa. Tiloilla otettiin myös korjuu- ja 
raaka-aineanalyysejä. Rehujen kulutustie-
dot saatiin tilojen kirjanpidoista. ProAgrian 
asiantuntijat tekivät rehunkulutus- ja päivä-
laskelmat, joista saatiin tiedot mm. tärkkelys-

määristä ruokinnoissa. Lypsyrobotin tieto-
järjestelmästä saatiin tarvittavat lypsytiedot 
säilörehun laadun ja ruokinnan tulosten 
analysointiin. Tilakäynneillä arvioitiin lannan 
koostumusta ja jalkojen puhtautta. Tilojen 
muistiinpanoista saatiin sairaustiedot. 

Tärkkelyskoe
Ruokinnan tärkkelyspitoisuuden merkityk-
sen arvioimiseksi toteutettiin ruokintakoe 
Helsingin yliopiston Viikin koetilan auto-
maattilypsynavetassa 2012 vuoden lopussa. 
Tutkimus tehtiin koemallilla, jossa ensim-
mäisellä ja kolmannella kahden viikon jak-
solla syötettiin tärkkelyspitoista seosrehua 
ja toisella kahden viikon koejaksolla kuitupi-
toista seosrehua. 

Olosuhteiden havainnointi
Tilaseurantojen aikana kirjattiin ja kuvattiin 
sekä videotallenteista analysoitiin lehmien 
määrää ja käyttäytymistä lypsyn odotusalu-
eilla ja lypsyrobotissa. Lypsyrobotin odotus-
alueen koko, lantakäytävien leveydet, par-
sien pituus ja leveys, niskapuomin korkeus 
ja ruokintapöytätilan määrä mitattiin. Tila-
käynneillä seurattiin navetoiden lämpötilo-
ja ja haastateltiin verhojen ja ilman otto- ja 
poistoaukkojen säädöistä. Navettailmasta 
mitattiin ammoniakki- ja hiilidioksidipitoi-
suudet kesällä ja talvella. 

Sorkkahoidot ja niiden ajankohdat saatiin 
tilojen kirjanpidosta. Lehmien liikkumista, 
sorkka- ja kinnerterveyttä ja utareiden ja 
jalkojen puhtautta arvioitiin tilaseurantojen 
aikana. 

Lypsylaitteen järjestelmän tietojen tallen-
nuksista löytyivät epäonnistuneiden lypsy-
jen määrät ja syyt ja muita lypsytietoja. Oh-
jatun liikenteen navetoista laskettiin eläin- ja 
ryhmäkohtaisia lypsyn odotusaikaoja. 

Tietojärjestelmän hyväksikäyttö
Tilojen tapaa käyttää tietojärjestelmää toi-
minnassa ja työssä seurattiin tilakäynneillä 
ja lisätietoja saatiin haastatteluista. Lypsyro-
botin markkinoijien edustajilta saatiin tietoa 
laitemerkkien erilaisista ominaisuuksista. 
Vertailutietoa haettiin haastattelemalla kah-
deksaa muuta suomalaista automaattilypsy-
tilaa ja tutustumalla heidän käytäntöihinsä.

Kyselytutkimus
Muiden eteläpohjalaisten automaattilypsy-
tilojen toimintaa, työtä ja tapaa hyödyntää 
automaattilypsyn tuottamaa tietoa kartoi-
tettiin kyselyllä. Kysely lähetettiin kaikille Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaan tuotosseurannassa 
mukana oleville eteläpohjalaisille automaat-
tilypsytiloille (85 tilaa). Kyselyyn vastasi 50 
tilaa (59 % kyselyn saaneista).

Yhteensä 12 tilalla tehtiin tilaseurantoja. Tilaseurannoissa haastateltiin yrittäjiä ja työntekijöitä 
sekä seurattiin, videoitiin ja valokuvattiin navettatyötä, lehmien liikkumista, lypsykäyntejä, 
puhtautta, rehun jakoa ja ruokintaa.
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TAVOITTEENA SAADA 
LYPSYROBOTISTA 2000 LITRAA 
MAITOA PÄIVÄSSÄ
Maidon pitää virrata mahdollisimman mon-
ta minuuttia vuorokaudessa, jotta yhdellä 
lypsyrobotilla saadaan lypsettyä 2000 litraa 
meijerimaitoa päivässä. Tehokkaassa toi-
minnassa laite lypsää 85 % päivästä (20–20,5 
tuntia) ja pesuihin ja huuhteluihin kuluu ai-
kaa 1–1,5 tuntia (4–6 % vuorokaudesta). 

Sopiva lehmämäärä automaattilypsyssä 
on, kun lypsyrobotti voi olla käyttämättömä-
nä noin kaksi tuntia vuorokaudessa, ja silloin 
vapaata kapasiteettia on 10 %. Parin tunnin 
vapaa-aika antaa pelivaraa mahdollisiin häiri-
ötilanteisiin, huoltoihin ja joustaa eläinmääri-
en ja lypsyyn erikseen opetettavien lehmien 
kuten ensikoiden määrän vaihdellessa. 

Kun halutaan hyödyntää lypsyrobotin 
kapasiteetti lypsyyn, on tarkasteltava koko-
naisuuksia, ei pelkästään lehmien lypsynope-
uksia. Siirtymiset lypsyrobottiin ja poistumis-
ajat lypsyltä vaihtelivat paljon hanketiloilla ja 
vaikuttivat pidettävään lehmämäärään. Laite 
ehtii lypsää 10–12 lehmää vähemmän vuoro-
kaudessa, jos yhtä lypsyä kohden kuluu keski-
määrin minuutin enemmän aikaa. 

Kun lypsetään antibiootilla hoidetut ja 
muut erillistä pesua tai huuhtelua vaativat 
lehmät ohjatusti peräkkäin, voidaan laitteen 
pesujen määrää vähentää ja säästää aikaa 
lypsyille. 

Laitteiden kehittyessä toiminnat nopeu-

tuvat ja esimerkiksi porttien avautumisessa 
ja sulkeutumisessa oli hanketiloilla eroja. 
Vanhempien laitteiden toimintaa voi no-
peuttaa jonkin verran käyttämällä viimei-
simpiä tietojärjestelmän päivityksiä.

Lypsyrobotin kapasiteettia kuluttavat 
myös turhat eläinten ohikulut (lypsyrobotis-
sa käynti, jolloin lehmää ei lypsetä). Erillinen 
vasikkamaitolinja vaatii lisäpesuaikaa. 

Lehmämäärä merkittävä lypsyllä 
käyntien selittäjä
Hanketilojen lehmät kävivät lypsyllä keski-
määrin 2,5 kertaa päivässä (vaihtelu 2,3–2,7). 
Kyselytutkimuksen tiloilla oli keskimäärin 
2,6 lypsyä vuorokaudessa lehmää kohden. 
Päiväkohtaisesti tarkasteltuna lypsykäyntien 
määrä vaihteli 2,0–3,4 kertaan päivässä. Lyp-
sykäynteihin vaikutti eniten lypsyssä olevien 
lehmien määrä (taulukko 1). 

Vapaan ja ohjatun liikenteen tiloilla oli 
keskimäärin saman verran lypsykertoja. Va-
pan liikenteen navetoissa kerran poikineilla 
lehmillä oli keskimäärin 0,5 lypsykertaa vä-
hemmän kuin vanhemmilla. Ohjatussa lii-
kenteessä ensikot kävivät lypsyllä vähintään 
yhtä usein kuin vanhemmat lehmät. Vapaan 
liikenteen tiloja oli 85 % hanke- ja kyselyyn 
vastanneista tiloista.

Lypsykertoja oli keskimäärin 2,6, kun han-
ketiloilla lypsyssä oli 40–50 lehmää. Lypsyt 
vähenivät eläinmäärän kasvaessa ja lypsyker-
toja oli 2,4, kun lehmiä oli 60–69. Tilakohtai-

sesti oli eroja, missä lehmämäärässä lypsy-
käynnit vähenivät merkitsevästi. Olosuhteet, 
ruokinta, lypsylaitteen toiminta ja eläinaines 
selittivät eroja.

Lehmämärän kasvu vähentää oma-
toimista lypsyllä käyntiä
Lehmien hakuun lypsylle kului yhden ro-
botin tilalla keskimäärin 30 minuuttia 
päivässä ja kahden robotin tilalla 55 mi-
nuuttia. Hakuaika vaihteli 12–115 minuu-
tin välillä. . Kun kahden robotin yksikössä 
ohjattiin 20–30 lehmää lypsylle (15–20 % 
lypsävistä lehmistä), piti yhden ihmisen 
olla valmiudessa eläinten ajoon 5–8 tuntia 
vuorokaudessa.

Yhden ohjattavan lehmän ajoon kului 
keskimäärin 3,2 minuuttia lypsyä kohden. 
Kun ohjattaville lehmille ei ollut porteilla 
tai aidoilla eristettyä odotusaluetta (10 % 
hanketiloista ja 20 % kyselyyn vastanneista 
tiloista), kului yhden lehmän ohjaukseen 
keskimäärin neljä minuuttia kauemmin eli 
noin viikon työaika vuodessa. 

Lehmiä haettiin lypsylle yleensä kaksi ker-
taa päivässä hanketiloilla. Ohjattavia lehmiä 
oli seurantapäivinä yhden robotin tiloilla 
keskimäärin 6,6 % (3–4 lehmää) ja kahden 
robotin tiloilla 10,4 % (10–11 lehmää) lypset-
tävistä lehmistä. Lypsylle ajettavien eläinten  
osuus vaihteli 1–15 %. Kyselyyn vastanneilla 
tiloilla ohjattattin lypsylle  keskimäärin 6,7 % 
lehmistä.

Lypsyrobotin lypsykapasiteetin eroja selittäviä tekijöitä hanketiloilla.
• lehmäkohtainen lypsyaika (aika = takaportti sulkeutuu – etuportti avautuu) keskimäärin 6,7–8,9 minuuttia lehmää kohden (lehmäkoh-

tainen vaihtelu 4,0–17,8 minuuttia)
 - eroja selittävät: lehmäkohtainen maidon virtausnopeus, vetimien löytyminen, eläimen käyttäytyminen, kiinnittämisnopeus, laitteen ikä, 
tietojärjestelmän päivitykset

• vetimien löytyminen, utareen pesu ja nännikuppien kiinnittämisnopeus 
 - lehmäkohtainen vaihtelu 77 sekuntia – 540 sekuntia (9 minuuttia)
 - eroja selittävät: laitteen ominaisuudet, mahdolliset laiteviat, vetimien ja utareiden karvat ja puhtaus, lehmän utarerakenne ja vetimien 
asento, eläimen rauhallisuus

• lypsyrobottiin siirtyminen (aika = ensimmäinen askel - takaportti sulkeutuu) keskimäärin 8–27 sekuntia lehmää kohden 
 - eroja selittävät lypsyrobotin edustan olosuhteet mm. korkeuserot ja lehmien jalkojen terveys, porttien aukeamisnopeus

• lypsyrobotista poistuminen (aika = etuportti avautuu – etuportti sulkeutuu lehmän poistuttua lypsyrobotista) keskimäärin 11–83 
sekuntia 
 - eroja selittävät: väkirehuannoksen määrä lypsyrobotissa, poistumisportit ja -käytävät, porttien aukeamisnopeus

• laitteen pesut vuorokaudessa 20–25 minuuttia/pesu, kokonaispesuaika vaihtelu 1–1,5 tuntia
 - eroja selittävät tilojen tapa toimia antibioottihoidettujen lehmien lypsyissä ja tarve erillisille pesuille, erillinen maidon siirtolinja vasikka-
osastoon 

• välihuuhtelut 5 minuuttia/huuhtelu, vaihtelu 10–60 minuuttia vuorokaudessa
 - eroja selittävät utareterveys, maidon koostumus (ternimaito) ja tilojen tapa toimia lehmien lypsyissä

• ohikulkujen määrä vapaan liikenteen navetoissa 
 - keskimäärin 0,6–2,7 lypsyssä olevaa lehmää kohden vuorokaudessa (päiväkohtainen vaihtelu 0,4–6,4)
 - eroja ohikulkujen määriin selittävät: väkirehujäännökset lypsyrobotissa, niukka karkearehun saanti ruokintapöydältä, säilörehun laatu

• ohikulun kesto vapaan liikenteen navetoissa
 - keskimäärin 13–54 sekuntia (lehmäkohtainen vaihtelu 9–166 sekuntia) 
 - eroja selittävät: väkirehujäämät lypsyrobotissa, porttien aukeamisnopeus
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Taulukko 1. Esimerkki lehmämäärän vaikutuksesta lypsykertoihin. Jos lehmältä kuluu minuutin taulukkoar-
voa pidempään aikaa lypsyllä käyntiin, lypsyssä voi olla vain 47 lehmää, kun ne käyvät lypsyllä keskimäärin 
kolme kertaa päivässä. Jos lypsyssä on 70 lehmää, lypsyllä käyntikertoja voi olla vain keskimäärin kaksi 
lehmää kohden päivässä. 

Lypsyrobotin käyttö vuorokaudessa

Lypsyssä lehmiä 53 70

Lypsykerrat keskimäärin karjassa/lehmä/pv 3 2,3

Kokonaisaika/lypsyllä käynti (robottiin siirtyminen, vedinten pesu, nännikuppien kiinnitys, lypsy ja poistuminen lypsyltä) 
minuuttia/lehmä/lypsykerta

7 7

Robottiin siirtyminen, vedinten pesu, nännikuppien kiinnitys, lypsy ja poistuminen lypsyltä, minuuttia/pv yht. 1113 1107

Ohikulut yhteensä päivässä, minuuttia/pv 27 35

 - ohikulut lehmää kohden päivässä 1 1

 - ohikulkuaika keskimäärin min/lehmä/kerta 0,5 0,5

Pesuaika yhteensä, minuuttia/pv 75 75

 - laitepesukerrat vuorokaudessa 3 3

 - laitepesuaika/kerta, minuuttia 25 25

Huuhteluajat yhteensä minuuttia/pv 80 79

 - huuhteluaika, minuuttia/huuhtelukerta 5 5

 - lypsylaitteen huuhtelun vaativat lehmät/pv 5,3 7

Lypsyt, ohikulut, pesut ja huuhtelut yhteensä tuntia/pv 21,6 21,6

Vapaa kapasiteetti, % 10 10

sytilan ruokinnassa lehmien aktiivisuutta ja 
omatoimisuutta edistävät kaikki ne tekijät, 
jotka ylläpitävät hyvää syöntiä ja terveyttä 
kuten säilörehun hyvä käymislaatu. Olosuh-
teilla, parsien mitoituksella ja rakenteilla sekä 
kuivituksella varmistetaan eläinten jalkater-
veys. Hyvä navetan ilmanvaihto tukee lehmi-
en tuotantoa (kuvio 2). 

Turhat ohikulut syövät lypsyaikaa
Ohikulkuja oli vapaan lehmäliikenteen na-
vetoissa keskimäärin 1,5 lehmää kohden päi-

Lehmien opettaminen lypsyyn, lääkehoi-
dot, utare- tai jalkasairaudet ja loppulypsy-
kausi olivat pääasialliset syyt lypsylle hake-
miseen.

Ajettavien määrä lisääntyi lypsettävien 
lehmien määrän kasvaessa (kuvio 1). Säi-
lörehun käymislaadun heikkeneminen, 
toimintahäiriöt robotin käsivarressa sekä 
seisova ja kuuma navettailma vähensivät 
myös lehmien halukkuutta käydä omatoi-
misesti lypsyllä.

Maitotuotos kytkeytyy lypsyllä 
käynteihin 
Maitotuotoksella ja lypsykäynneillä oli po-
sitiivinen yhteys hanketiloilla. Kun lypsävien 
lehmien keskimääräinen maitotuotos oli 
36 kg päivässä, lypsykertoja oli 2,7. Lypsyllä 
käynnit vähenivät 2,3 kertaan, kun keski-
määräinen päivätuotos oli 25–27 kg/lehmä. 
Tämä on todettu myös ulkomaisissa auto-
maattilypsytutkimuksissa. 

Maitotuotoksen ja lypsyllä käyntien väli-
nen yhteys tarkoittaa, että automaattilyp-

Hyvä lypsyrobottilehmä on omatoiminen 
liikkuja ja huomaamaton. Se syö hyvin ja kul-
kee maitotuotoksen mukaisesti 2–4 kertaa 
lypsyllä ja lypsyt onnistuvat hyvin.
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Maitoa kg/lypsyssä oleva lehmä/pvLypsykertoja päivässä

Kuvio 1. Lehmämäärän vaikutus omatoimiseen lypsyllä käyntiin hanketilalla. Yhteys lypsyssä olevien lehmien ja ohjattavien määrien välillä oli 
vahva.

Kuvio 2. Lehmien keskimääräiset lypsyllä käynnit ja maitotuotos 606 päivän ajalta ohjatun liikenteen tilalla. 
a) säilörehun sulavuus ja käymislaatu hieman heikentyneet
b) hellejakso kesällä 2012 ja navetassa ei vielä ollut tuulettimia
c) lypsyrobotin käsivarren toiminnassa ongelmia ja kiinnitys hidasta, lehmät vähensivät lypsyllä käyntejä 
d) säilörehun sulavuus, D-arvo, oli 650 g/kg rehun kuiva-ainetta, normaalisti tilalla D-arvo on 680–710

vässä ja vaihtelu oli 0,6–2,7. Ohikulkuja oli 
enimmillään keskimäärin 6,4 ja vähimmillään 
keskimäärin 0,4 lehmää kohden vuorokau-
dessa. Pienimmillään vain neljäsosa lehmistä 
ja enimmillään lähes kaikki lypsyssä olevat 
osallistuivat ohikulkuihin. 

Ohikulku tarkoittaa lypsyrobottikäyntejä, 
jolloin lehmää ei lypsetä. Ohjatussa lehmälii-
kenteessä ei ole ohikulkuja.

Syömättä jäänyt väkirehu lypsyrobotissa 
houkutteli ohikulkuihin. Kun lehmille tar-
jottu väkirehuannos oli liian suuri suhteessa 

lypsyaikaan, oli lypsyrobotin edessä tungos-
ta. Seosrehun energian vähyys ohjasi eläimiä 
etsimään energiaa robotista. Samoin tapah-
tui, kun säilö- tai seosrehua oli vain vähän 
lehmien ulottuvilla ruokintapöydällä. 

Ohikulku on aina mittari jostain. Siihen 
vaikuttavien tekijöiden havaitseminen ja 
selvittäminen auttaa vähentämään turhia 
ohikulkuja ja lisäämään lypsyrobotin käyttöä 
maidontuotantoon.

Ohikulkujen määrä ei vaikuttanut lypsy-
kertoihin. Lehmät kävivät 2,5–2,7 kertaa lyp-

syllä, vaikka ohikulkuja oli vain keskimäärin 
0,4–0,6 lehmää kohden päivässä.

Yhteen ohikulkuun kului aikaa 13–54 se-
kuntia ja vaihtelu oli 7–166 sekuntia. Ohi-
kulun kestoon vaikutti eniten lypsyrobotin 
väkirehumäärä. Jos lehmiltä jäi syömättä 
väkirehua kaukaloon, lehmät käyttivät hy-
väkseen kaiken mahdollisen ajan jämärehun 
syömiseen.
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RUOKINTA 
AUTOMAATTILYPSYTILALLA
Automaattilypsytilan ruokinnassa on tär-
keintä huolehtia, että hyvälaatuista ja mait-
tavaa säilö- tai seosrehua on aina vapaasti 
lehmien ulottuvilla ruokintapöydällä.  Hank-
keen tulosten mukaan automaattilypsyssä 
kannattaa tavoitella ja tuottaa hyvin sulavaa 
(D-arvo 680–700) ja käymislaadultaan erin-
omaista säilörehua. Palkokasvisäilörehussa 
riittää alhaisempi sulavuus. Palko- ja heinä-
kasvien erilainen kuidun sulavuus pötsissä 
vaikuttaa lehmien syöntikykyyn. Kerran 
kuukaudessa tehdyllä rehuanalyysillä sai var-
muutta ruokintaan.

Väkirehun saanti lypsyrobotista on toinen 
merkittävä lehmiä lypsyllä kuljettava tekijä, 
joten väkirehunjaon toimivuuden seuranta 
on tärkeä työ navetan rutiineissa joka päivä. 
Sen sijaan robotista tarjottavalla väkirehula-
jilla, teollinen tai tilasekoitus, ei vaikutettu 
hanketilojen lehmien lypsyaktiivisuuteen 

Lypsyrobotin väkirehuannoksen koolla ei 
ollut vaikutusta lehmien lypsykertoihin. Liian 
isot väkirehuannokset voivat viivyttää leh-
mien lypsyltä poistumista, lisätä ohikulkuja 
ja voivat näin syödä lypsyrobotin käyttöka-
pasiteettia.

Hyvälaatuista säilö- tai seosrehua 
ruokintapöydällä takaa onnistuneen 
lypsytuloksen 
Hanketilat painottivat hyvälaatuisen ja hyvin 
sulavan säilörehun tärkeyttä maidontuotan-
nossa ja lehmien omatoimisessa lypsyllä 

kulkemisessa. Hankkeen tulosten tarkastelu 
kertoo saman, hyvä säilörehu pitää lehmät 
aktiivisina. 

Lypsylle haettavien lehmien määrä kaksin- 
tai kolminkertaistui ja suurimmillaan karjassa 
oli keskimäärin 0,5 lypsyä vähemmän lehmää 
kohden päivässä, kun säilörehussa oli virhe-
käymisiä. Lypsyllä käynnit vähenivät parissa 
kolmessa vuorokaudessa huonomman re-
hun syötön alettua. 

Tila- ja vuosikohtaisessa tarkastelussa lyp-
syllä käynnit vähenivät merkitsevästi, kun 
säilörehussa oli paljon ammoniakkityppeä 
ja haihtuvia rasvahappoja ja rehu oli selvästi 
virhekäynyttä. 

Kun säilörehu oli käymislaadultaan tasai-
sen hyvää, huonon rehun erottelua ei tarvin-
nut tehdä siilolla, rehunjako oli nopeaa, leh-
mät söivät karkearehua hyvin, maitotuotos 
oli tasainen ja hyvä, hyvin toimiva ruoansu-
latus piti lannan sopivan kiinteänä ja eläimet 
pysyivät puhtaampina. Vakaasti hyvä säilö-
rehun käymislaatu vähensi tarpeita vaihdella 
väkirehuja ja niiden määriä.

Hyvin sulava säilörehu toimii auto-
maattilypsyssä 
Säilörehun sulavuuden muutokset eivät 
vaikuttaneet merkitsevästi lehmien lypsyllä 
käynteihin. Automaattilypsyyn liitetty väit-
tämä, että säilörehun erittäin hyvä sulavuus-
vähentää lypsyllä kulkemisia, ei näkynyt ja 
konkretisoitunut hanketiloilla. 

Kun säilörehun D-arvo oli 720–749, lypsy-
kertoja oli 2,5 (vaihtelu 2,3–2,7 lypsykertaa). 

Saman verran oli lypsykertoja säilörehun su-
lavuuden ollessa 600–639 (taulukko 2). Kun 
säilörehussa oli apilaa noin 50 %, D-arvoltaan 
650 säilörehu toimi hyvin ja antoi energiaa 
maidontuotantoon luomutuotannossakin 
pienemmillä väkirehumäärillä.

Kun säilörehu oli hyvin sulavaa, ruokinnan 
haasteena oli löytää sopiva väkirehumäärä 
ruokintaan ja saada riittävästi karkearehun 
kuitua ylläpitämään lehmien mahojen ter-
veyttä. Joillakin hanketiloilla vähennettiin 
väkirehua ja toisilla lisättiin olkea seosrehuun 
kuidun saannin turvaamiseksi syötettäessä 
hyvin sulavaa säilörehua. Kumpikin mene-
telmä toimi lehmien aktiivisuuden ylläpitä-
misessä. 

Kun säilörehu oli hyvin sulavaa, mutta siinä 
oli maittavuutta alentavaa virhekäymistä, oli 
vaikeaa ennustaa lehmien todellista karke-
arehun syöntiä. Silloin sopivan väkirehutason 
löytäminen vaati aikaa, työtä ja seurantaa, ja 
siinä ei aina onnistuttu parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Vastapoikineilla lehmillä ja nimen-
omaan ensikoilla esiintyi ketoosia. Näkyvästi 
tai piilevästi ketoosista kärsineet lehmät kulki-
vat laiskahkosti omatoimisesti lypsyllä, jolloin 
saattoi syntyä kuva hyvin sulavan säilörehun 
aktiivisuutta vähentävistä vaikutuksista, vaik-
ka kyse oli säilörehun käymisvirheistä.

Hyvin sulavasta ja hyvälaatuisesta 
säilörehusta energiaa herumiskau-
della
Hyvän ruokahalun ylläpitäminen umpeen 
laitosta poikimisen jälkeiselle herumiskau-

Käymislaadultaan 
hyvä säilörehu edisti 
lehmien omatoimis-
ta lypsyllä käyntiä. 
Hyvin sulava ja 
laadukas säilörehu 
maittoi ja lehmät 
tuottivat maitoa.  



TTS:n tiedote: Maataloustyö ja tuottavuus 7/2014 (658) 7

delle on yksi kriittinen kohta automaattilyp-
syssä. Hyvin syövä lehmä lypsää maitoa ja 
on aktiivinen ja omatoiminen lypsyllä kävijä. 
Hanketiloilla tehdyt muutamat ketoainemit-
taukset maidoista osoittivat, että herumis-
kaudella laiskasti lypsyllä kulkeneet lehmät 
kärsivät usein piilevästä ketoosista. 

Säilörehu tai siitä tehty seosrehu ovat yh-
tä merkittäviä energian lähteitä kuin lypsyro-
botin väkirehut. Hyvin sulavasta säilörehus-
ta saa lehmä yhdessä suupalassa enemmän 
energiaa kuin huonommin sulavasta. Mait-
tava rehu ruokintapöydällä myös houkutteli 
syömään, joten käymislaadun merkitys on 
suuri syöntikyvyn ja terveyden ylläpitämi-
sessä ja omatoimisen lypsyllä kulkemisen 
varmistamisessa herumiskaudella. 

Säilörehun ja seosrehun lämpeneminen 
ruokintapöydällä vähensivät myös syöntiä. 
Vähintään kerran vuorokaudessa tapahtuva 

ruokintapöydän tyhjentäminen ja puhdista-
minen tarjosi maittavampaa rehua ja samalla 
ylläpiti korkeampaa maidontuotantoa ja ak-
tivoi lypsylle. Hyvälaatuisen säilö- tai seos-
rehun jämien kertyminen ruokintapöydälle 
parin tai kolmen päivän ajan talvikaudellakin 
vähensi lehmien aktiivista lypsyllä kulkemista. 

Karkearehun saatavuus näkyy lyp-
syissä
Rehunjaon ja ruokinnan tärkein tehtävä on 
pitää maittavaa ja hyvälaatuista säilö- tai 
seosrehua lehmien ulottuvilla koko vuoro-
kauden ajan. Hanketiloilla oli 0,3 lypsykertaa 
enemmän lehmää kohden päivässä, kun 
rehua oli lehmän ulottuvilla koko vuorokau-
den ajan verrattuna tilanteeseen, jolloin sitä 
ei joka hetki ollut saatavilla (taulukko 3). 

Muilla rehunjakotavalla tai -laitteilla ei 
ollut merkitystä lypsykäynteihin hanketi-

loilla (kuvio 3). Lypsykertoja oli keskimäärin 
saman verran eli 2,5 lypsyä päivässä lehmää 
kohden jaettiinpa seosrehu kerran, kaksi tai 
kolme kertaa ja säilörehu kolme tai kahdek-
san kertaa päivässä. 

Rehunjakokertojen määrä ei vaikuttanut 
myöskään ohjattavien lehmien osuuteen. 
Sen sijaan häiriöt säilö- ja seosrehun jaossa, 
ruokintapöydän tyhjeneminen tai rehun 
joutuminen lehmän ulottumattomiin, lisä-
sivät lypsylle ohjattavien lehmien osuutta 
ja vähensivät omatoimista lypsyllä käyntiä 
(kuvio 4). Riittävän karkearehun saamisen 
varmistamiseksi oli esimerkiksi yhdellä han-
ketilalla asennettu kamerat. Kameran kuvaa 
seuraamalla kyettiin rehun sekoitus ja jako 
ajoittamaan karkearehun kulutuksen mu-
kaiseksi.

Jos rehua ei ollut ruokintapöydällä eläin-
ten ulottuvilla, hakivat lehmät korviketta 
lypsyrobotista ja pakkautuivat lypsyrobotti-
alueelle. Odotusalueen ruuhkat haittaavat 
hiehojen lypsylle oppimista ja sotkevat arko-
jen lehmien lypsylle menoa. 

Lehmien määrä ja käyttäytyminen lypsy- 
tai ruokintapöytäalueella oli hyvin samanlais-
ta seosrehu- ja säilörehuruokinnoilla ja erilai-
silla rehunjakotavoilla (kuvio 3). Uuden rehun 
jakaminen aktivoi aina jonkin verran lehmiä 
syömään ruokintapöydältä rehua. Jakokerto-
ja on tarpeen olla useampia, jos säilörehun 
säilönnällinen laatu on heikentynyt tai rehu 
lämpenee varastossa ja ruokintapöydällä. 

Taulukko 2. Säilörehun sulavuuden muutokset eivät heijastuneet lyp-
sykäynteihin hanketiloilla. 

Säilörehun sulavuus (D-arvo)

Keskimäärin Vaihtelu Lypsykerrat

631 600–639 2,5

649 640–659 2,5

670 650–679 2,5

691 680–699 2,4

707 700–719 2,3

722 720–739 2,5

747 740– 2,4

Seosrehu oli 
karkearehuna 75 
%:lla ja säilörehu 
lopuilla hanke- ja 
kyselyyn vastan-
neista tiloista. 
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Ruokintapöytätila ja lypsyllä käynnit
Ruokintapöytätilaa oli lehmää kohden kah-
den makuuparsirivin navetoissa 93 cm ja nel-
jän sekä kolmen, neljän ja kuuden parsirivin 
navetoissa 50–63 cm. Vähintään 70–80 % 
lehmistä mahtui syömään yhtä aikaa. 

Lehmäkohtainen ruokintapöytätilan mää-
rä ei näkynyt lypsykerroissa ja maitomäärissä 
silloin, kun karkearehua oli jatkuvasti saata-
villa. Ruokintapöydän ääressä oli ahdasta ja 
tappelun nujakoita rehun jaon jälkeen vain 
silloin, jos ruokintapöytä oli ollut tyhjä puo-
lesta tunnista tuntiin. Samoin lypsyrobotin 
edessä kahakoitiin, kun karkearehua ei ollut 
lehmien saatavilla ruokintapöydällä. 

Monenlaiset väkirehut houkuttele-
vat lypsylle
Viljasta ja rypsirouheesta tehty tilaseos hou-
kutteli lehmiä lypsylle yhtä hyvin kuin teol-
liset rakeistetut rehut (kuvio 5). Eroa ei ollut 
myöskään lypsylle haettavien lehmien osuu-
dessa. Kun lypsyrobotissa oli tarjolla pelkäs-
tään viljan ja rypsin seosta, oli keskimäärin 

2,6 lypsyä lehmää kohden vuorokaudessa. 
Täysrehutiloilla oli keskimäärin 2,5 lypsyä 
lehmää kohden vuorokaudessa. 

Hanke- ja kyselyyn vastanneista tiloista 
80 % käytti lypsyrobotissa teollisia täysrehu-
ja, 10 % teollisia puolitiivisteitä ja 10 % tilase-
koitettuja väkirehuseoksia.

Rahtisekoitetuissa tilaseoksissa oli seok-
sesta 70–90 % viljaa, joko kauraa ja vehnää 
tai kauraa ja ohraa, ja loppuosa valkuaisre-
huja, melassoitua rypsirouhetta tai rypsipu-
ristetta ja härkäpapua. 

Lehmät syövät rakeistamatonta väkirehua 
rehua hitaammin kuin rakeistettua. Hanke-
tilojen lehmät söivät täysrehua keskimäärin 
220 grammaa minuutissa ja jauheista seos-
ta 180 grammaa minuutissa. Lehmämäärän 
lisääntyessä on mahdollista, että rakeista-
maton rehu toimii jonkin asteisena robotin 
lypsykapasiteetin rajoittimena, ellei väkire-
humääriä pidetä riittävän pieninä. 

Tilaseosta käytettäessä ongelmaksi voi 
muodostua viljan holvaantuminen. Kaura 
holvaantuu helpoimmin, joten tiloilla käy-

tettiin lypsyrobotin väkirehuseoksissa ohraa 
tai vehnää yhdessä kauran kanssa. Lisäksi 
lypsyrobottimerkkien ja -mallien väkirehun 
jakolaitteiden välillä on eroja, jotka saattavat 
heijastua rakeistamattoman rehun kulkeu-
tumiseen väkirehukaukaloon, ja esimerkiksi 
yhdellä tilalla oli jouduttu laittamaan täristin 
robotin rehunjakolaitteeseen varmistamaan 
tilaväkirehuseoksen kulkua.

Pienikin väkirehuannos lypsyrobo-
tista riittää 
Lypsyrobotin väkirehuannoksen koolla ei 
ollut vaikutusta lehmien lypsykäynteihin. 
Tämä hanketiloilta saatu tulos on yhden-
mukainen ulkomaisten automaattilypsyn 
ruokintatutkimuksien kanssa. 

Lehmät söivät väkirehua lypsyrobotista 
keskimäärin 3,9 kg lehmää kohden päivässä 
(3,4 kg kuiva-ainetta/lehmä/pv) ja vaihtelu 
oli 2,3–6,0 kg/lehmä/pv (2–5,3 kg kuiva-
ainetta/lehmä/pv). 

Ohjatun liikenteen tiloilla syötettiin lyp-
syrobotista väkirehua säilörehun ja kioski-

Kun hyvälaatuista 
seosrehua tai säi-
lörehua on lehmän 
ulottuvilla koko 
vuorokauden ajan, 
lehmät liikkuvat 
aktiivisesti syömässä 
ja lypsyllä. 

Taulukko 3. Lehmän ulottuminen rehuun paransi lypsyllä käyntejä hanketiloilla. Visiiripöydät olivat 25 %:lla, 
kapeat ruokintapöydät 33 %:lla ja leveät pöydät 42 %:lla hanketiloista. Kyselyyn vastanneista tiloista puo-
lella olivat leveät ruokintapöydät ja visiiri- ja kapeita ruokintapöytiä oli noin 25 % kumpiakin. Karkearehu 
pysyi lehmien ulottuvilla visiiripöydillä vähimmällä lisätyöllä.

Lehmiä Ruokintapöytä Seosrehun tai säilöre-
hun jakokerrat päivässä

Rehun työntämiskerrat 
päivässä

Lypsyt/pv Päiviä

40 - 59 Visiiripöytä 1 0 2,6 1113

Kapea pöytä 8 0 2,5 1000

Leveä tai kapea  1–3  4–6 2,4 1328

Leveä tai kapea  1–3  2–3 2,3 816
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Rehun jako ja lehmien lypsyllä käynnit
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Rehun määrä pöydällä ja lypsyllä käynnit

Tila A Lehmiä syömässä Tila B Lehmiä syömässä

Tila A  lehmiä lypsyllä ja odotusalueella Tila B  lehmiä lypsyllä ja odotusalueella

Kuvio 3. Lehmien määrä ruokintapöydän ääressä karkearehua syömässä sekä lypsyllä ja lypsyn odotusalueella erillis- ja seosrehuruokinnan tiloilla. 
Säilörehu jaettiin kahdeksan kertaa päivässä (tila D) ja seosrehu kaksi kertaa päivässä (tila C). Karkearehua siirrettiin molemmilla tiloilla 2–3 kertaa 
päivän aikana paremmin lehmien ulottuville. Lypsyllä ja lypsyä odottavien lehmien osuudessa kaikista lypsävistä ei ollut paljoa eroa. Tilalla C: 
leveä ruokintapöytä, seosrehu jaettiin kerran päivässä klo 8:30–9:30 välillä, rehua työnnettiin lehmien ulottuville klo 14:00 ja 18:00 ja lypsyrobotin 
pesut olivat klo 8:00 ja 15:30 sekä tilalla D: kapea ruokintapöytä, säilörehu jaettiin kahdeksan kertaa päivässä klo 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, ja 
lypsyrobotin pesut olivat klo 7:30 ja 16:00.

Kuvio 4. Seosrehun tasainen saatavuus ruokintapöydällä pitää sekä lypsyjen määrän ja lehmien ruokintapöydällä syömisen tasaisena. Kuviossa on 
tilanteita tiloilta silloin, kun laiterikon tai jonkin muun syyn vuoksi ruokintapöytä tyhjeni tunnin ennen uutta rehun jakoa. Tilalla A on visiiripöydät 
ja seosrehu jaettiin kerran päivässä, seurantapäivänä ruokintapöytä oli tyhjänä klo 11:00–12:00 ja uusi seos jaettiin klo 12:00. Lypsyrobotin pesut 
olivat klo 6:30, 15:00 ja 18:00. Tilalla B on visiiripöydät ja seosrehu jaettiin kerran päivässä, seurantapäivänä ruokintapöydällä oli vähän rehua klo 
17:00–19:30 ja oli tyhjänä klo 19:30–20:30. Uusi seos jaettiin klo 20:30. Lypsyrobotin pesut olivat klo 9:30 ja 16:30. 
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väkirehujen ohella keskimäärin 2,6–2,7 kg 
lehmää kohden päivässä. Vapaan liikenteen 
pihatoissa kului lypsyrobotista väkirehua 
keskimäärin 3,2–5,3 kg lehmää kohden päi-
vässä. 

Tiloilla, joilla annettiin keskimäärin 2,7–
3,5 kg väkirehua lehmää kohden päivässä 
lypsyrobotista, lypsyjä oli keskimäärin 2,5. 
Sama määrä lypsyjä oli niillä tiloilla, joissa 
lehmät söivät päivässä keskimäärin 4,5–5 kg 
robottirehua. Lypsylle haettavien lehmien 
määrään lypsyrobotista tarjottu väkirehu-
määrä ei vaikuttanut. 

Hanketiloilla annettiin loppulypsykaudella 

ennen umpeen laittoa lypsyrobotista 1–2 kg 
väkirehua päivässä lehmää kohden. Alkulyp-
sykaudella lehmillä oli mahdollisuus syödä 
6–8 kg väkirehua päivässä 2–3 kuukauden 
ajan. Herumiskauden jälkeen lypsyrobotista 
tarjottu suurin väkirehun päiväannos vaihteli 
maitomäärän mukaan 5–7 kg. 

Häiriöt väkirehulaitteiden toiminnassa 
näkyivät nopeasti lypsyllä käynneissä. Kun 
rehun tulo robotille oli keskeytynyt esimer-
kiksi väkirehun siirtolaitteisiin tulleen vian 
vuoksi, lehmäkohtaiset lypsykäynnit putosi-
vat 2,6 kerrasta 1–1,5 lypsykertaan päivässä.

Lehmän on saatava rehua lypsyrobotista, 

jotta se kulkisi aktiivisesti lypsyllä. Siksi väki-
rehunjaon toimivuuden seuranta on tärkeä 
työ navetan rutiineissa joka päivä.

Liian iso väkirehuannos voi tulpata 
lypsylle pääsyä 
Lypsyrobotin väkirehumäärällä on vaiku-
tusta laitteen lypsykapasiteettiin. Hanketi-
loilla lypsyltä poistuminen oli keskimäärin 
20–70 sekuntia hitaampaa silloin, kun leh-
mät eivät ehtineet syödä kaikkea tarjottua 
väkirehua lypsyn aikana. Kun lypsyaika ja 
tarjolla oleva väkirehumäärä olivat sopi-
vassa suhteessa toisiinsa, väkirehukaukalo 

Lehmien määrä ja käyttäy-
tyminen lypsy- tai ruokin-
tapöytäalueella oli hyvin 
samanlaista seosrehu- ja 
säilörehuruokinnoilla sekä 
erilaisilla rehunjakotavoil-
la. Rehun jako aktivoi aina 
jonkin verran lehmiä syömään 
ruokintapöydältä rehua. Mitä 
enemmän rehua oli eläinten 
ulottuvilla koko vuorokauden 
ajan, sitä vähemmän uusi 
rehu kiinnosti.

Visiiripöydällä karkearehu 
pysyi lehmän ulottuvilla jaon 
jälkeen.
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Kuvio 5. Erilaiset 
lypsyrobotista 
tarjottavat väki-
rehut aktivoivat 
yhtä hyvin lehmiä 
lypsylle.

oli tyhjä lypsyn päättyessä ja lehmä poistui 
robotista nopeasti noin kymmenessä se-
kunnissa (taulukko 4). 

Väkirehun jakonopeutta on mahdollista 
säätää lypsyrobotin asetuksista lehmäkoh-
taisesti. Hidaslypsyisillä lehmillä voidaan 
esimerkiksi annostelunopeutta pienentää, 
jotta lehmälle riittää rehua koko lypsyn 
ajaksi ilman, että annoskokoa suurenne-
taan. Väkirehujen annostelulaitteiden sään-
nöllinen kalibrointi on tarpeen oikeiden re-
humäärien ja lehmien sujuvan liikkumisen 
varmistamiseksi. 

Korkea tärkkelyspitoisuus ei näkynyt 
lypsykäynneissä
Ruokinnan tärkkelyspitoisuuden lisääntymi-
nen ei vähentänyt tilastollisesti merkitseväs-
ti lehmien lypsyllä käyntejä tilakohtaisessa 
tarkastelussa. Tärkkelysmäärä ei vaikuttanut 
lypsykäynteihin myöskään, kun verrattiin 
ohjatun ja vapaan liikenteen navetoita tai 
seosrehu- ja erillisruokintaa.

Tärkkelyspitoisuus vaihteli välillä 85–209 
g/kg kuiva-ainetta hanketilojen ruokinnois-
sa. Kun tärkkelystä oli ruokinnassa 180–209 
g/kg kuiva-ainetta, lypsyjä oli 2,6–2,7 lehmää 
kohden päivässä. Sama määrä lypsyjä oli, kun 

ruokinnan tärkkelyspitoisuus oli 90–120 g/
kg kuiva-ainetta.

Tärkkelysmäärien merkitystä arvioitiin 
myös yhdessä lypsyssä olevan lehmämäärän 
kanssa. Kahdella havaintotilalla kerrottiin 
haastatteluissa alentuneesta lypsyllä käyn-
nin aktiivisuudesta silloin, kun ruokinnan 
tärkkelysmäärä kuiva-ainekilossa lisääntyi 
140 grammasta 170 grammaan. Tärkkelyk-
sen merkitys jää kuitenkin näissä tilanteissa 
epäselväksi. Tiloilla oli samanaikaisesti kor-
keampi tärkkelyspitoisuus ruokinnassa ja 
lypsyssä keskimäärin 5–7 lehmää enemmän. 
Tämä lehmämäärän lisäys jo yksinään vähen-

Kun seosrehu sekoitetaan 
käymislaadultaan hyvästä 
säilörehusta, kerran päivässä 
tapahtuva jako toimii auto-
maattilypsyssä. Lypsyrobotin 
odotusalueella on muutama 
lehmä odottamassa lypsylle 
pääsyä ja ruokintapöytä kuor-
mittuu tasaisesti vuorokauden 
ympäri.
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tää lypsykertoja ja voi lisätä lehmien lypsylle 
hakemistarvetta. 

Helsingin Yliopiston koetilalla järjestettiin 
hankkeeseen liittyvä ruokintakoe vuonna 
2012. Siinä verrattiin ruokintoja, joissa tärk-
kelystä oli 127 ja 193 g/kg kuiva-ainetta. Leh-
mien lypsyllä käynteihin ei tärkkelysmäärällä 
ollut merkitsevää vaikutusta. Tärkkelyspitoi-
semman ruokinnan aikana vain kaksi ensik-
koa vähensi lypsyllä kulkuaktiivisuuttaan. 

Lypsyrobotin ja seosrehun väkirehut 
järkevään suhteeseen 
Seosrehuruokinta oli käytössä yhdeksällä 

hanketilalla. Tilakohtaisen tarkastelun mu-
kaan lehmät liikkuivat aktiivisimmin lyp-
syllä, kun seoksessa oli väkirehua 35–45 % 
kuiva-aineesta säilörehun D-arvon ollessa 
650–710. Kun seosrehussa on väkirehua 
20–25 % ja säilörehu oli hyvin sulavaa (D-
arvo 690–720), kävivät lehmät laiskahkosti 
lypsyllä.

Helsingin Yliopiston ruokintakokeessa 
oli lypsykäyntejä 2,9–3,1 lehmää kohden, 
kun seosrehussa oli 42 % väkirehua kuiva-
aineesta ja säilörehu oli käymislaadultaan 
ja sulavuudeltaan hyvää (D-arvo 727 g/kg 
kuiva-ainetta).

Automaattilypsyyn siirtyvälle seosrehu-
tilalle on suositeltu alkuun opetteluajaksi 
seosrehun energiasisällön köyhdyttämistä 
väkirehumäärää vähentämällä. Ajatuksena 
on ohjata lehmiä hakemaan energiaa lypsy-
robotista. Hanketilojen tietojen perusteella 
voi kysyä, kuinka tarpeellista on köyhdyttää 
seosta. Missä on raja, milloin vähennetään 
energiaa liikaa ja aiheutetaan ketoosi- ja 
muita terveysongelmia lehmille, jolloin hy-
vä ajatus kääntyy itseään vastaan? 

Taulukko 4. Lypsyltä poistumisajat ja lypsyrobotista tarjottu väkirehumäärä ja mahdollinen selitys poistu-
misaikojen eroihin muutamalla hanketilalla.

Robotista poistumisaika: etuportti auki – etuportti 
kiinni

Väkirehua lypsyrobotista 
keskimäärin kg/lehmä/pv

Mahdollinen selitys lypsyrobotista poistumisaikaan = 
mihin tilalla voidaan vaikuttaa

Keskimäärin sekuntia Vaihtelu sekuntia

11 5–20 4,5 Robotin väkirehumäärä sopivassa suhteessa lehmien lypsynopeu-
teen ja maitomäärään

13 7–20 3,5 Väkirehuannos sopiva, tilalla nopealypsyiset lehmät

17 6–60 2,7 Väkirehuannos pääosin sopiva, osa lehmistä hyvin nopealypsyisiä ja 
joskus voi jäädä hieman tähteitä

20 9–42 4,1 Lehmät nopealypsyisiä ja ne eivät ehdi syödä väkirehua lypsyn 
aikana ja viivästyttää poistumista 

29 5–75 3,6 Lehmät eivät ehdi syödä kaikkea väkirehua lypsyn aikana, määrän 
tarkistaminen paikallaan

33 7–137 4,3 Robotin väkirehuannos liian iso, väkirehua jäi kaukaloon isompiakin 
määriä lypsyn jälkeen 

83 5–280 4,5 Jauheinen väkirehuannos lypsyrobotissa liian iso, vaikka maitotuo-
tos korkea

Väkirehun saanti 
lypsyrobotista on 
olennainen lehmiä 
lypsyllä kuljetta-
va tekijä, joten 
väkirehunjaon 
toimivuuden seu-
ranta on tärkeä työ 
navetan rutiineissa 
joka päivä. Lehmät 
söivät täysrehua 
keskimäärin 220 
grammaa minuu-
tissa ja jauheista 
väkirehua 180 
grammaa minuu-
tissa.



TTS:n tiedote: Maataloustyö ja tuottavuus 7/2014 (658) 13

Väkirehujen jämät lypsyrobotissa hou-
kuttelevat ohikulkuihin ja vaikuttavat 
lypsyltä poistumisnopeuteen. Kun lyp-
syaika ja tarjolla oleva väkirehumäärä 
olivat sopivassa suhteessa toisiinsa, 
väkirehukaukalo oli tyhjä lypsyn päät-
tyessä ja lehmä lähti ripeästi lypsyltä.

Poikimisen jälkeen terve ja hyvin syövä 
lehmä on omatoiminen lypsyllä kävijä. 
Aktiivista liikkumista edistivät onnistu-
nut umpi- ja tunnutuskauden ruokinta 
sekä hyvä poikimispaikka, jossa pääsi 
helposti makuulle ja ylös kuten kesto-
kuivikepohjakarsina. 

LAIDUNTAMINEN ONNISTUU 
AUTOMAATTILYPSYSSÄ
Kolmella hanketilalla lehmät pääsivät 
kesäaikaan laitumelle. Yhdellä tiloista 
eläinten oli mahdollista ulkoilla myös 
ympäri vuorokauden keväällä, syksyllä 
ja talvella, jos jaloittelualue ei ollut jäi-
nen ja liukas.

Kaikilla tiloilla olivat ohjausportit lai-
tumelle. Jos lypsystä oli kulunut sopiva 
aika, lehmät pääsivät älyportin kaut-
ta ulos. Lehmille jaettiin säilörehua ja 
seosrehua navettaan ruokintapöydälle 
ja vettä eläimet saivat juodakseen vain 
navetassa.

Kahdella tilalla lehmät kävivät täysin 
omatoimisesti laitumelta lypsyllä. Yh-
dellä tilalla haettiin joskus muutamia 
lehmiä lypsylle. Laidunkauden lypsy-
kerrat olivat pääosin samaa tasoa kuin 
kevät- ja talvikaudella. Laiduntaminen onnistuu automaatilypsyssä. Yhdellä laiduntavista hanketiloista jouduttiin hake-

maan lehmiä lypsylle joskus.
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AUTOMAATTILYPSYNAVETAN 
TOIMIVA TUOTANTOYMPÄRISTÖ 
MUODOSTUU 
OLOSUHDETEKIJÖIDEN JA 
YRITTÄJÄN TOIMINTATAPOJEN 
ONNISTUNEESTA 
YHDISTÄMISESTÄ
Hyvin suunnitellut lehmien kulkureitit ja 
lypsyn odotusalueet parantavat lehmien 
liikkumista ja tehostavat lypsyrobotin lyp-
sykapasiteetin käyttöä. Porteilla ja erottelu-
alueilla helpotetaan lehmien ohjausta sekä 
lisätään työntekijän työturvallisuutta ja vä-
hennetään lehmien tapaturmariskiä. 

Makuuparsien mitoitus ja kuivitus vai-
kuttavat lehmien takajalkojen ja utareiden 
puhtauteen. Likaiset utareet voivat lisätä 
epäonnistuneita lypsyjä ja hidastaa lypsinten 
kiinnittämistä. 

Toimiva ilmanvaihto navetassa parantaa 
ihmisten ja eläinten jaksamista sekä lisää na-
vetan rakenteiden kestävyyttä.

Väljyys lypsyrobotin edessä aktivoi 
lypsylle
Kaikilla hanketiloilla lypsyrobotit sijaitsivat 
lehmäosaston päädyssä. Yhden lypsyrobo-
tin edessä vapaata tilaa oli 40–66 m2. Lypsy-
robotin etäisyys lähimpiin parsiin tai juoma-
altaisiin oli 3,5–4,9 metriä. 

Lypsyrobotin edustan selkeys ja avoimuus 
näkyi erityisesti ensikoiden tuottamana suu-
rempana maitomääränä ja aktiivisempana 
lypsylle liikkumisena (kuvio 6). Lypsyn odo-
tusalueen neliömäärä ei ole ainoa lypsyllä 
käyntejä selittävä tekijä. Ensikot reagoivat 
vanhempia eläimiä herkemmin  myös suu-
rempaan lehmämäärään ja lypsylaitteen 
kuormittumiseen. Niitä häiritsivät kapeat 
kulkukohdat odotusalueella ja lypsyrobotin 
toimintahäiriöt. 

Ensikot ja arat lehmät joutuvat 
jonottamaan lypsylle
Havaintopäivinä hanketiloilla oli lypsyyn 
pääsyä jonottamassa keskimäärin 1,6 leh-
mää (vaihtelu 1–3,6 lehmää). Keskimää-
räinen yhtämittainen lypsylle odotusaika 
lypsyrobotin edessä vapaan liikenteen nave-
toissa oli 10 minuuttia ja ohjatun liikenteen 
navetoissa 20 minuuttia. 

Vapaan liikenteen navetoissa todellinen 
lypsylle odotusaika on havaittua pidempi, 
koska lehmät kävivät välillä syömässä tai ma-
kuulla. Ensikot odottivat molemmissa navet-
tatyypeissä kauemman aikaa lypsylle pääsyä 
kuin vanhemmat lehmät. Muissa tutkimuk-
sissa on myös todettu alemmalla hierarkiata-
solla olevien lehmien jonottavan lypsylle pää-
syä kauemmin kuin arvoasteikon ylemmällä 
tasolla olevien lehmien.

Osittain ohjatun liikenteen pihatossa (leh-
mät pääsivät vapaasti syömään karkearehua 
ruokintapöydälle ja älyporttien kautta lyp-
sylle ja väkirehukioskeille) ensikoiden lypsylle 
odotusajat olivat noin kahdeksan minuuttia 
lyhyemmät kuin täysin ohjatun liikenteen pi-
hatossa (lehmät kulkevat älyporttien kautta 
ruokintapöydälle, väkirehukioskeille ja lypsy-
robottiin). Kaksi ja kolme kertaa poikineiden 
lehmien odotusaikojen ero oli hyvin pieni. 

Jos lypsylaitteita on useampia ja yhden lyp-
sylaitteen ympärille muodostetaan oma lypsä-
vien ryhmä, ryhmittelyn perusteita mietittäes-
sä on hyvä huomioida ensikot. 

Ulkomaisissa tutkimuksissa on todettu, että 
omassa lypsyryhmässään olevat ensikot käy-
vät useamman kerran lypsyllä kuin samassa 
ryhmässä vanhempien lehmien kanssa olevat 
ensikot. Maitotuotos on ollut ensikoilla omas-
sa ryhmässään parempi.

Ripeä siirtyminen lypsylle ja poistu-
minen lypsyrobotista tavoitteeksi
Lehmän sujuva siirtyminen lypsyrobottiin ja 
sieltä pois tehostaa laitteen lypsykapasitee-
tin täysimääräistä käyttöä. Jos lehmän robot-
tiin siirtymisessä on keskimäärin 20 sekunnin 
viive, tarkoittaa se päivän aikana 150 lypsy-
käynnissä lähes tunnin menetystä robotin 
lypsykapasiteetissa. 

Hanketiloilla tehtyjen lypsyaikamittauksi-
en mukaan lehmä siirtyi lypsylle keskimäärin 
10 sekunnissa, kun lypsyrobotin lattia oli sa-
massa tasossa kuin lypsylle tuloreitti (tauluk-
ko 5). Jos robotin lattiataso oli 20–30 sentti-
metriä korkeammalla kuin tuloreitti, lehmän 

siirtyminen robottiin kesti 15–20 sekuntia 
pidempään. Kun robotin ja tuloreitin välillä 
oli korkeuseroja, kesti kipeäjalkaisen lehmän 
varovainen siirtyminen lypsylle minuutista 
kahteen. 

Lehmien nopeaa lypsylle menoa hidasti 
jonkin verran eläinten mahdollisuus kulkea 
lypsyrobottiin varsinaisesta lehmätilasta ja 
odotusalueelta tai kaksoiskierron kautta 
samanaikaisesti. Kun kaksi lehmää halusi 
lypsylle yhtä aikaa, esiintyi portilla jonkin-
asteista epäröintiä ja odottelua, mikä näkyi 
keskimäärin viisi sekuntia pidempänä siir-
tymisenä. Kaksoiskiertomahdollisuus oli 
40 %:lla hanke- ja kyselyyn vastanneista ti-
loista.

Lypsyrobotista poistumisaika vaihteli ti-
loilla 11 sekunnista 1,5 minuuttiin. Lypsyn 
jälkeinen väkirehun syönti selitti eniten hi-
dastelua.

Lehmän lypsyltä poistumisen nopeuteen 
voidaan vaikuttaa porttien aukeamisilla ja 
ajolaitteilla. Joidenkin hanketilojen kokemus-
ten mukaan ajolaitteiden teho häviää lähes 
kokonaan useammilla lehmillä, kun lehmät 
tottuvat ja oppivat laitteeseen.

Oikea parren mitoitus ja kuivitus 
ovat hyvää ennakointia
Lehmien puhtaus automaattilypsynavetas-
sa varmistaa lypsyrobotin toimivuutta sekä 
helpottaa maitohygienian ylläpitoa. Kun 
utare on likainen ja karvainen, epäonnistu-
neita lypsyjä voi tulla enemmän. Utarekarvat 
ja -lika voivat harhauttaa kameraa ja laseria ja 
vetimien löytämiseen kuluu aikaa. 

Ensikot kulkivat useammin lypsyllä, kun lypsyrobotin edessä oli enemmän tilaa vapaan liiken-
teen navetoissa. 
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Niillä hanketiloilla, joilla niskaputki oli 
vähintään 170 cm etäisyydellä parren taka-
reunasta, lehmien utareet ja lonkat olivat 
jonkin verran puhtaampia kuin tiloilla, joilla 
niskaputki oli alle 170 cm:n etäisyydellä. Kun 
niskaputki oli vähintään 120 cm korkeudel-
la, lehmät seisoivat takajalat parressa, jolloin 
jalat pysyivät puhtaampina. 

Kun kuivikkeen käyttö oli runsaampaa, 
lehmät olivat puhtaampia kuin käytettäessä 
niukasti kuiviketta. Hyvin kuivitetun parren 
pinnasta lannan poistaminen oli myös fyysi-
sesti kevyempää. 

Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarja-
taloutta -hankkeessa tutkittiin kuivikkeita, 
kuivittamista ja kuivituksen koneellisia me-
netelmiä, ja tulosten mukaan parsipedeille 
ja -matoille suositellaan noin kolmen sent-
timetrin vahvuista kuivikekerrosta, mikä on 
noin 60 litraa esimerkiksi kuiviketurvetta. 
Utareen puhtaana pysymisen kannalta olen-
naista on, että kuiviketta on parren takaosas-
sa riittävästi. 

Hyvä lannanpoisto pitää sorkat ja 
utareet puhtaina
Kuudella hanketilalla oli ritiläpohjaiset lanta-
käytävät, ja ne puhdistettiin lantaraapparo-
botilla. Lantaraapparobottien työn tulos oli 
tarkkaa ja toimintavarmaa, kun niiden reitit 
oli suunniteltu hyvin ja ne huollettiin sään-
nöllisesti.

Avokourut olivat kuudella tilalla. Niistä 
lanta poistettiin kiinteillä raapoilla. Avokou-
rut ja lehmien jalat olivat puhtaita, kun käy-
tävät olivat oikein kallistetut, virtsanerotus 
toimi, raapat kulkivat kerran tunnissa ja raa-
pan kuljettama lanta putosi päätykouruun 
eikä kasautunut lehmien kulkemalle alueelle. 

Kun lantakäytävien puhdistus toimi, ei 
käytävätyypillä ollut vaikutusta lehmien 
puhtauteen. Jalat likaantuvivat myös enem-
män, jos ruokinta ei ollut kunnossa ja lanta 
oli vetistä. 

Kyselyyn vastanneista tiloista 65 %:lla oli 
ritiläpohjaiset lantakäytävät ja lopuilla avo-
kourut. 

Ilmanlaatua paremmaksi pienilläkin 
muutoksilla
Ilmanlaadun mittauspäivinä talvella han-
ketilojen lehmäosastojen lämpötila vaihteli 
+4 asteesta +11 asteeseen, kun ulkona oli 
lämpöä +3 asteesta –20 asteeseen. Kesällä 
navetoissa oli suurin piirtein yhtä lämmintä 
kuin ulkonakin. Hanketikoista 75 prosentilla 
oli luonnollinen ilmanvaihto ja lopuilla oli 
koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä. Kyselyyn 
vastanneilla tiloilla oli puoliksi molempia ta-
poja ilmanvaihdossa.

Täysin avoinna olevat verhoseinätkään 
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Taulukko 5. Lehmien keskimääräiset lypsylle siirtymäajat odotusalu-
eelta erilaisissa navetoissa. 

Robottiin siirtymäaika: takaportti auki - 
takaportti kiinni

Keskimäärin 
sekuntia

Vaihtelu sekuntia  Lypsylle kulku

8–10  5–40 Tulokäytävä ja lypsyrobotin lattia samassa tasossa

15  7–55 Tulokäytävä ja lypsyrobotin lattia samassa tasossa, mutta 
lypsyrobottiin pääsee lehmätilasta ja odotuskarsinasta 

25–28  5–240 Tulokäytävä 20–30 cm alempana kuin lypsyrobotin 
lattiataso

Hyvin suunnitellut lehmien kulkureitit ja ohjausportit sekä ja kiinteät tai muunneltavat odotus-
alueet paransivat lehmien liikkumista sekä nopeuttivat eläinten ohjausta robotille. 

Kuvio 6. Lypsyn odotusalueet lypsyrobotin edessä vapaan liikenteen tiloilla vaikuttivat lypsy-
käynteihin. Tilaryhmässä 1 oli odotusalueen pinta-ala 67 m²/lypsyrobotti. Tilaryhmässä 2 oli 
odotusalueen pinta-ala 47 m²/lypsyrobotti ja siinä oli kapeita kulkukohtia.
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eivät taanneet ilman liikkumista nave-
tassa helteisinä tuulettomina päivinä, ja 
lehmissä havaittiin lämpöstressin oireita. 
Ilmansekoittimilla voitiin vähän pienen-
tää lehmien stressiä ja pitää navettaa 
viileämpänä (kuvio 3). 

Ulkomaisessa tutkimuksessa on to-
dettu, että lehmän kokemaa lämpö-
stressiä voidaan pienentää kierrättä-
mällä ilmaa 2–3 m/s nopeudella, kun 
ympäristön lämpötila on +21 asteesta 
+32 asteeseen. Tutkimusten mukaan 
lämpöstressiä kokeva lehmä vähen-
tää makuulla oloa ja viettää aikaa pi-
tempään parressa seisoen, jolloin jalat 
rasittuvat. Tällöin riski omatoimisten 
lypsyjen vähenemisiin kasvaa, koska 
jalkavaivainen ja ontuva lehmä kulkee 
laiskasti lypsyllä.

Kun verhot ja ilmanottoaukot olivat 
talvella vain hieman auki, oli navetan il-
man laatu heikko. Kun verhoja avattiin 
lisää tai automatiikkaan säädettiin al-
haisempi lämpötilatavoite, ilman laatu 
oli parempi. 

Hiilidioksidi- ja ammoniakkipi-
toisuudet olivat kesämittauksissa 
selkeästi alhaisemmat ja vaihtelu 
pienempää kuin talvella (taulukko 
6). Ulkomaisissa tutkimuksissa on to-
dettu jo melko pienten ammoniakki-
pitoisuuksien vaikuttavan keuhkojen 
toimintaa alentavasti. Navetassa on 
usein pölyä ja pölyllä sekä ammoni-
akilla on todettu olevan merkittävä 
synergistinen vaikutus keuhkojen toi-
mintaan. 

Häiriötekijöiden minimointi 
auttaa lypsyllä käyntiä
Kiimainen lehmä lypsyryhmässä aihe-
uttaa levottomuutta, ja sen erottami-
nen ryhmästä on perusteltua. Hanke-
tiloilla oli kokemuksia lypsyryhmässä 
pyörivän kiimaisen lehmän aiheutta-
mista jalkarevähtymistä ja utarepolke-
misista. Siksi automaattilypsynavetassa 
muunneltavien erottelutilojen olemas-
sa olo on todella tärkeää. 

Lehmien jalka- ja sorkkaterveyttä 
ylläpidettiin hanketiloilla useita kertoja 
vuodessa tapahtuvalla sorkkahoidolla. 
Hyvä jalkaterveys edistää lehmäliiken-
nettä, mutta itse sorkkahoitopäivä 
saattaa häiritä lehmäliikennettä. 

Kun navetan lämpötila oli 5–6 OC, oli eläinsuojan ilma talvella raikas ja kuiva. 

Taulukko 6.  Hanketiloilla navetoissa tehtyjen ilmanlaatumittausten arvot. 
MMM:n asetuksessa eläintilan hiilidioksidi (CO

2
)- ja ammoniakkipitoisuu-

det (NH
3
) eivät saa jatkuvasti ylittää raja-arvoja 3000 ppm ja 10 ppm.

CO
2
, ppm NH

3
, ppm

pienin suurin pienin suurin

talvimittaus 1567 3071 1 10,5

kesämittaus 638 1155 0 4

Vedinten ja utareiden puhtaus vähensi epäonnistuneita lypsyjä.
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LYPSYROBOTIN TUOTTAMAN TIE-
DON HYÖDYNTÄMINEN 
Lypsyrobotin tietojärjestelmä tallentaa 
monenlaista tietoa navetan tapahtumista. 
Tiedon analysointi helpottaa töiden suun-
nittelua, ongelmien ratkaisuja ja tilan kehit-
tämistä. Laiteasetuksilla ohjataan lehmien 
lypsyjä ja liikkumista sekä laitteen toimintaa.

Nopea ja ennakoiva reagointi laitehäiriöi-
hin edistää lehmien aktiivista lypsyllä liikku-
mista. Jos häiriöön ei heti tartuta, voi alkupe-
räisen syyn löytyminen vaikeutua ongelmien 
kasaantuessa. 

Lypsyrobotin järjestelmän tuottamista 
tiedoista ja niiden hyväksi käytöstä tarvitaan 
enemmän ohjausta laitteen käyttöönoton 
jälkeen.

Järjestelmän tiedot päivittäisissä 
navettarutiineissa
Hanketilojen tapa seurata ja analysoida 
lypsyrobotin järjestelmän tietoja vaihteli. 
Päivittäin navettakäyntien aikana seurattiin 
välitöntä toimintaa ohjaavia tietoja kuten 
lehmien lypsyllä käyntejä ja huomautuksia 
niistä, maitomääriä, epäonnistuneita lypsyjä, 

maidon laatua, utareterveyttä, aktiivisuutta 
ja rehunkulutusta. Syvempää analyysiä teh-
tiin rehunkulutuksista, lehmäkohtaisista lyp-
sykäynneistä, lypsyjen kestoista, ohikuluista 
ja laitteen käyttökapasiteetista vaihtelevasti 
viikoittain tai harvemmin. 

Hankkeen kyselyyn vastanneilla auto-
maattilypsytiloilla seurattiin lypsyrobotin 
tietojärjestelmän tulosteita päivittäin hy-
vin samalla tavoin kuin hanketilat tekivät. 
Lypsyrobottimerkeittäin oli hieman eroja, 
miten ja mitä tietoja tarkasteltiin. 

Pidempi aika tietokoneen ääressä 
maksaa vaivan
Lypsyrobotin tuottaman tiedon syvällisempi 
analysointi auttaa näkemään kehittämistä 
vaativat kohdat ja löytämään päivittäin tar-
kempaa seurantaa vaativat asiat (taulukko 7). 

Jos luottaa vain laitteesta saataviin häly-
tyslistoihin, voi eläimiä jäädä huomiotta ja 
esimerkiksi pidempi aikainen hitaasti hiipivä 
huononeminen ei tule esiin. Tietojärjestelmä 
hälyttää vain, jos tulos poikkeaa oleellisesti 
aikaisemmista tiedoista, ellei asetuksilla toi-
sin määritetä.

Hanketiloilla tehtiin joitakin omia raport-
teja, joista saa nopeasti selville syy- ja seu-
raussuhteita esimerkiksi lypsyvälit ja utare-
terveystiedot lehmittäin. Yksi tila hyödynsi 
tietojärjestelmää tulostamalla lehmien he-
delmällisyystilanteesta listan suoraan lypsy-
robotilta eläinlääkärin kuukausitarkastuksiin. 
Heruvien lehmien terveysongelmien, kuten 
ketoosin havaitsemiseksi, voi laatia raportin, 
johon ottaa mukaan lehmien utareterveys-
tiedot, päivittäiset maitotuotokset, lypsyllä 
käynnit ja väkirehun syönnit.

Kyselyyn vastanneista hieman yli puolet 
oli luonut omia raportteja ja tehnyt erilaisia 
muistutus- ja huomautuslistoja. 

Asetuksilla ohjataan toimintaa nave-
tassa
Lypsyrobotin asetuksilla ohjataan lehmien 
lypsyjä ja liikkumista sekä laitteen toimintaa. 
Asetusten vaikutukset on hyvä ymmärtää, 
joten muutoksia kannattaa tehdä vain pe-
rustelluista syistä. Asetuksia muutettaessa 
kannattaa kirjata ajankohta ja tehdyt muu-
tokset, jotta vaikutuksia voidaan todella seu-
rata (taulukko 8).

Tiedon siirto työntekijältä toiselle toimi luotettavimmin kirjaamalla muistivihkoihin tapahtumat. Jonkin verran hyödynnettiin lypsyrobotin tieto-
järjestelmää navettatapahtumien kirjaamiseen. Pienet muistivihkot ja lyijykynä olivat toimivimmat vaihtoehdot kirjata navetassa työn lomassa 
lehmäkohtaisia havaintoja muistiin. Pienet kännykkäsovellukset koettiin hankaliksi käyttää työn teossa navettaympäristössä eläinten keskellä. 
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Tietojärjestelmän päivitysten jälkeen on 
syytä tarkistaa kaikki asetukset.  Päivitykset 
muuttivat joillakin tiloilla tilakohtaisia ase-
tuksia hankeaikana. 

Tiedon säilyminen järjestelmässä ja 
laitteen toimintavarmuus
Laitemerkeittäin on eroja tietojen säilytys-
ajoissa, sekä miten ja mitä tietojärjestelmän 
tietoja pääsee katselemaan ja hyväksikäyt-
tämään. Tieto kyllä säilyy tietokannassa, 
mutta tiloilla sitä ei päästä itse selaamaan. 

Tilojen laatusopimuksissa ja täydentä-

Taulukko 8. Lypsyrobotin tietojärjestelmän asetuksilla säädellään toimintaa navetassa.

Mihin asetuksilla vaikutetaan Mitä asetuksia muutetaan

Eläinten liikkuminen Porttiasetukset, lypsylle pääsy (maitomäärä, lypsystä kulunut aika, tuotoskauden vaihe), robotista poistuminen (ajolaite asetuk-
set)

Ruokinta Rehunjakokerrat, määrät tuotoskauden vaiheen mukaan ja maksimimäärä/lypsy, rehun jakonopeus, maksimilisäys ja -vähennys/
pv, rehujäännökset, ruokinnan lopetusajankohta, rehukaukalon sijainti

Lypsy, lypsyaika Vetimien puhdistuksen kesto ja kerrat, alipaine, tykytysasetukset, esikäsittely, maksimi lypsyaika, irrotustaso ja -asetukset, 
porttien aukeamisnopeus

Lypsy ja lypsinten kiinnittäminen Laserin tai kameran puhdistuskerrat, vetimien sijainti, eläimen sijainti lypsyrobotissa, rehukaukalon sijainti, automaattinen 
opetus, uudelleen kiinnitysyritykset

Pesu Lypsinten huuhtelu- ja pesu, pesujen lukumäärä ja tyyppi (pää- ja lyhyet pesut, huuhtelut), pesu- ja desinfi ointiaineiden annoste-
lu, lattian pesutiheys

Hälytykset Raja-arvot ja aikarajoitukset hälytyksille, lypsyongelmien määrä ennen hälytystä

Utaresairaudet Lehmäkohtaiset lypsyasetukset, vetimien puhdistuksen kesto ja kerrat, alipaine, tykytysasetukset, esikäsittely, maksimi lypsyai-
ka, irrotustaso ja -asetukset, lypsylle pääsy (maitomäärä, lypsystä kulunut aika, tuotoskauden vaihe, tuotoskausi)

Hoidettavat lehmät Ryhmittely ja ryhmälle omat asetukset lypsyn ja maidon erottelun suhteen

Lehmän tuotantokauden aikaiset 
muutokset: umpeen laitto 

Umpeen panoajankohta, väkirehun määrä

Lehmän tuotantokauden aikaiset 
muutokset: maitomäärän lasku 

Lypsylle pääsy (maitomäärä, lypsystä kulunut aika, tuotoskauden vaihe, tuotoskausi)

Huomiot karjasta Lypsyhuomiot, lehmähuomiot (mm. aktiivisuus, kiimat, elopainon huomiorajat, huomioraja kiiman esiintymiselle poikimisen 
jälkeen, mahdollinen tiineys, odotettu umpeen laittopäivä, tieto umpeen laitto- ja odotetusta poikimispäivästä), utareterveys-
huomautukset ja rehun kulutushuomiot

Taulukko 7. Lypsyrobotin tietojärjestelmän hyödyntämisvaihtoehtoja päivittäisissä töissä. Tiedot ovat käyt-
tökelpoisia, jos laite toimii oikein. Esimerkiksi rehun kulutusseurantaa voi hyödyntää vain, jos jakolaite on 
kalibroitu kulloinkin käytettävälle väkirehulle ja päivittäin varmistetaan väkirehun tulo kaukaloon. Järjes-
telmä ilmoittaa kulutusta, vaikka rehua ei ole siirtynyt grammaakaan eläinten saataville.

Päivittäiset lypsyt ja niiden onnistumiset Lypsykerrat, lypsyvälit, maitomäärät, epäonnistuneet lypsyt, lypsyajat, lypsyali-
paine 

Lypsylaitteiden toiminta Epätäydelliset lypsyt, lypsynopeus, alipaine, lypsylle haettavien lehmien määrät, 
lypsyaikojen muutokset, pesut

Ensikoiden selviäminen ja oppiminen lypsyyn Lypsykerrat, lypsyvälit, maitomäärä, epäonnistuneet lypsyt, lypsyajankohdat 
vuorokaudessa, väkirehun syönti, porttiasetukset, ohikulut

Utareterveys ja maidon laatu lehmittäin ja lehmäryhmittäin esim. ensikot ja 
vanhemmat

Maidon sähkönjohto, solut (OCC, MQCC), lypsyvälit, maitomäärä, epäonnistuneet 
lypsyt, erottelumaidot, pesut

Heruvien lehmien terveys lehmäryhmittäin ensikot ja vanhemmat lehmät (=um-
piruokinnassa onnistuminen)

Lypsykerrat, maitomäärät, lypsyvälit, epäonnistuneet lypsyt, väkirehun syönti, 
maidon sähkönjohto, solut, elopainon muutokset

Ensikoiden terveys ja maidontuotanto (=hiehon kasvatuksessa onnistuminen) Lypsykerrat, maitomäärät, lypsyvälit, epäonnistuneet lypsyt, väkirehun syönti, 
elopainon muutokset

Väkirehun jakolaitteen toiminta Lypsyjen määrä, maitomäärä, ohikulut

vissä tukiehdoissa edellytetään erilaisia do-
kumentteja robotin toiminnasta, joten on 
syytä varmistaa laite-edustajalta, kuinka tie-
don saa näkyviin ja tulostettua tarvittaessa. 
Samoin, jos itse haluaa säilyttää esimerkiksi 
eläinkohtaisia tietoja myöhempään käyt-
töön, olisi syytä miettiä, mitä tarvitaan ja 
tallentaa muualle käyttökelpoiseen muo-
toon halutut asiat. 

Varmuuskopiota pitää ottaa lypsyrobo-
tin tiedoista. Tietokoneen rikkoontuessa 
voidaan varmuuskopioilta palauttaa tiedot. 
Hankeaikana tiloilla oli useita ukkosen aihe-

uttamia laiterikkoja ja lypsyrobotin toimin-
tahäiriöitä, joissa tietoja hävisi. 

Lypsyrobotin huollot ja osien vaihdot 
kannattaa tehdä ajallaan ja laiteviat on syy-
tä korjata heti. Pienikin häiriö voi ajan kulu-
essa aiheuttaa isoja ongelmia utaretervey-
dessä, maitomäärissä ja lisätä työtä lehmien 
hakemisessa lypsylle. 

Lypsyrobotin tietojärjestelmä ja 
tuotosseuranta tukevat toisiaan
Tuotosseuranta tuottaa suomalaisilta ti-
loilta puolueetonta tietoa, jonka avulla voi 
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arvioida omaa toimintaa eri vuosien ja tois-
ten tilojen välillä. Tuotosseuranta on tieto-
varasto, jonka tietoja voidaan hyödyntää 
vuosien päästä.

Tuotosseuranta tuottaa myös ennusteita 
tilan kehittämiseen esimerkiksi maidontuo-
tannosta, eläinmääristä, rehujen käytöstä ja 
ruokinnan taloudellisesta lopputuloksesta. 
Eläinmäärien ennustaminen on automaat-
tilypsyssä tärkeää, koska maidontuotannon 
ja lypsylehmien määrien tulisi pysyä tasaise-
na koko vuoden ajan. Isot lehmämäärävaih-
telut ja poikimisten kasaantumiset joillekin 

kuukausille kuomittavat lypsyrobottia, 
eläintiloja ja työntekijöitä epätasaisesti ja 
lisäävät lypsytyötä.

Tuotosseurannan tiedot ovat vertailutie-
toja eri kuukausille ja vuosille. Lypsyrobotin 
tiedot ovat päivittäisdataa ja vertailura-
porttien saaminen vaatii työtä. Kun tiedot 
ovat molemmissa ajan tasalla, ne tukevat 
toisiaan. Tuotosseurannan näytteenoton 
tuloksista saa kuukausittaisen ja lehmä- ja 
eläinryhmäkohtaisen vertailun. Esimerkiksi 
vaikka solut saadaan lypsyrobotilta, mi-
tään vertailuraporttia ei ole valmiina. Jos 

lypsyrobotista halutaan pidempien aikojen 
yhteenvetoja, pitää tietoja muokata ja tal-
lentaa erikseen. 

Tuotosseuranta tuottaa tietoa hyvän 
automaattilypsylehmän jalostukseen. Luo-
tettavien jalostusarvojen avulla eläinainesta 
voidaan kehittää haluttuun suuntaan.

Esimerkki DeLavalin DelPro -ohjelman ase-
tukset tietojen säilymisestä ja säilytysajoista. 
Säilytysaikojen pidentäminen hidastaa 
kuitenkin laitteen toimintaa, jos tietoa kertyy 
paljon.

Lypsyrobotin tietojärjestelmää ohjataan asetuksilla. Tietojen tarkempi analyysointi palvelee toimintaa.
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  Lypsyssä olevien lehmien määrä ja 
maitotuotos ovat keskeisiä lypsyllä 
käynteihin vaikuttavia tekijöitä.

  Sopiva lehmämäärä on tilakohtainen.
  Hyvin suunnitellut lehmien kulkureitit 
ja lypsyn odotusalueet lisäävät lehmi-
en aktiivisuutta, tehostavat lypsyrobo-
tin käyttöä ja parantavat työturvalli-
suutta. 

  Säilörehun käymislaadulla oli ruokin-
nassa eniten vaikutusta lypsyllä käyn-
teihin. Sen sijaan säilörehun sulavuus ei 
vaikuttanut lypsykäynteihin. 

  Karkearehun saatavuus ruokintapöy-
dältä vaikuttaa merkittävästi lypsy-
käynteihin ja maitotuotokseen. Ener-
giapitoisuudeltaan köyhä seosrehu voi 
aiheuttaa ketoosia ja heikentää lehmi-
en lypsyllä kulkemisia. 

  Lehmien tulee saada väkirehua lypsy-
robotista, mutta väkirehulajin voi va-
lita tilan omien tarpeiden mukaisena. 

  Lypsyrobotista annettavan väkirehun 
määrällä ohjataan lehmien poistumis-
ta lypsyltä. Kun lehmät eivät ehtineet 

Automaattilypsy – navetan toiminnallisuus, elinkeinojen tutkimus- ja kehittämishanke, toteutettiin 
1.1.2012–31.12.2014 välisenä aikana Etelä-Pohjanmaalla. Työtehoseura ry (TTS) toteutti hankkeen 
yhdessä ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa. Hankkeeseen saatiin päärahoitus Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013. Muut rahoittajat olivat Maatalouden Laskentakeskus 
Oy, DeLaval Oy, Työtehoseura ry ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry.

syödä kaikkea väkirehua, hidastui ro-
botilta poistuminen vapaan liikenteen 
navetassa.

  Syömättä jäänyt väkirehu lypsyrobotis-
sa ja karkearehun vähyys ruokintapöy-
dällä houkuttelivat ohikulkuihin.

  Ruokinnan tärkkelys ei merkittävästi 
vaikuttanut lypsyllä käynteihin. 

  Umpikauden ruokinta ja olosuhteet 
vaikuttavat poikimisen jälkeiseen ter-
veyteen ja lypsyllä käynteihin. Piilevän 
ketoosin havaitsemiseksi seurataan 
maitomääriä, lypsykäyntejä ja väkire-
hun syöntiä.

  20–30 senttimetrin kynnys robotin 
edessä hidasti lehmien lypsylle menoa 
15 sekuntia yhtä lypsyä kohden. 

  Toimiva ilmanvaihto navetassa paran-
taa ihmisten ja eläinten terveyttä sekä 
lisää navetan rakenteiden kestävyyttä. 

  Lehmät olivat puhtaampia ja parsien 
puhdistustyö oli fyysisesti kevyempää, 
kun kuivikkeita oli enemmän parsissa 
ja parsissa oli riittävästi tilaa. Likaiset 
utareet ja vetimet voivat lisätä epäon-

nistuneita lypsyjä ja hidastaa lypsinten 
kiinnittämistä.

  Järjestelmän tuottaman tiedon riittävä 
analysointi ja omien tilakohtaisten ra-
porttien laatiminen helpottaa töiden 
järjestelyä, ongelmien ratkaisua ja tilan 
kehittämistä.

  Lypsyrobotin huollot ja osien vaihdot 
kannattaa tehdä ajallaan ja laiteviat on 
syytä korjata heti. Pienikin häiriö voi 
ajan kuluessa aiheuttaa isoja ongelmia 
utareterveydessä, maitomäärissä ja lisä-
tä työtä lehmien hakemisessa lypsylle. 

  Lisää opastusta lypsyrobotin järjestel-
män tuottaman tiedon hyväksikäyt-
töön tarvitaan.

  Täyden lypsykapasiteetin saamiseksi 
kannattaa päivittää tietojärjestelmät.

 KEINOJA LYPSYROBOTIN TYÖMÄÄRÄN TEHOSTAMISEEN JA LEHMIEN OMATOIMISEEN LYPSYLLÄ KULKEMISEN 
EDISTÄMISEEN -tärkeimmät tulokset Automaattilypsy - navetan toiminnallisuus -hankkeessa 


