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Numeroleikki…. Kuka on 
nopein???



Marjo Posio, 4dBarn Oy

• Maitotilan tyttö
• Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM) kotieläinten 

ravitsemustiede
• Vasikkakasvattamon (850 paikkaa, 2 vk – 6 kk vasikat) 

vetovastuu
• Projektipäällikkö MaitoManagement2020 (ProAgria Oulu)
• Maitotila-asiantuntija ProAgria Oulu
• 4dBarn Oy asiantuntija

Kuvaaja: Eric Benjamin Kleinberg



Robottinavettatutkimus v. 2014 - 2015

• … kun Jouni soitti minulle vuonna 2014…

• Työajan mittaus ja muu tiedon keruu robottinavetoissa – ”4dbarn”

• Ideoinnissa  mukana:
• professori David Kammel (Wisconsinin Yliopisto)
• Jack Rodenburg (Dairylogix) ja 
• 5 opiskelijaa Drontenin Yliopistolta (Hollanti) 

• Yhteensä 42 navettaa (16 Suomessa, 3 Ruotsissa, 4 Tanskassa, 13 
Hollannissa ja 5 Yhdysvalloissa)

• Tutkittavilla tiloilla 1-8 robottia (5 eri merkkiä)



Robottinavettatutkimus v. 2014 - 2015

• Keskityttiin erityisesti:

• Pihatossa tehtäviin päätöihin (parsien kolaus, kuivitus, lehmien haku, käsin 
lantakolalla puhdistettavat paikat)

• Vasikkalassa tehtäviin päätöihin (juotto, kuivitus, juottoastioiden pesu, karkea- ja 
väkirehuruokinta)



Robottinavettatutkimus v. 2014 - 2015

Montako minuuttia per/lehmä/navetointikerta kuluu hoitoaikaa 
keskimäärin tiloilla?

A) 0,65 minuuttia (noin 40 sek)/lehmä/navetointikerta

B) 6 minuuttia/lehmä/navetointikerta

C) 2,5 minuuttia/lehmä/navetointikerta



Paljonko työaikana ja €uroina?

Esimerkkinä 100 lehmän karja:

1) työaikaa menee 0,65 min (40 sek)/lehmä/navetointikerta

 100 lehmää * 0,65 = 65 min * 2 (navetointikerrat/pv) = 130 min = 2,1 tuntia

2) työaikaa menee 1,5 min/lehmä/navetointikerta

 100 lehmää*1,5 = 150 min * 2 (navetointikerrat/pv) = 300 min = 5 tuntia

5 tuntia – 2,1 tuntia = 2,9 tuntia/pv

2,9 tuntia/pv * 365 pv = 1058,5 tuntia * 20 € (tuntipalkka) = 21 170 €/vuosi

= 20 tuntia viikossa



Hyvä portitus???

Lantakolameditaatio???



Kuivitus pihatossa



Kuvitus pihatossa



Miten löydämme maitotilalle parhaiten 
sopivan navetan?

• Käymällä läpi tilan kanssa tavoitteet tavasta tehdä työt jo suunnittelun 
alkuvaiheessa

• Selittämällä ja ”avaamalla” navetassa tehtävät työrutiinit 
perusteellisesti ja sitouttamalla tilan niihin

• Dokumentoimalla suunnitteluprosessissa sovitut työtavat ja 
käytännöt

• Antamalla tilalle navetan käyttöohjekirjan



Vasikkalassa tehtävät työt

Montako minuuttia per/vasikka/navetointikerta kuluu hoitoaikaa 
keskimäärin tiloilla?

A) 0,5 minuuttia/vasikka/navetointikerta

B) 3 minuuttia/vasikka/navetointikerta

C) 7 minuuttia/vasikka/navetointikerta



Paljonko työaikana ja €uroina?

Esimerkkinä 18 juottovasikkaa:

1) työaikaa menee 3 min/vasikka/navetointikerta

 18 vasikkaa * 3 min = 54 min * 2 (navetointikerrat/pv) = 108 min = 1,8 tuntia

2) työaikaa menee 5,5 min/vasikka/navetointikerta

 18 vasikkaa * 5,5 = 99 min * 2 (navetointikerrat/pv) = 198 min = 3,3 tuntia

3,3 tuntia – 1,8 tuntia = 1,5 tuntia/pv

1,5 tuntia/pv * 365 pv = 547,5 tuntia * 20 € (tuntipalkka) = 10 950 €/vuosi

= 10,5 tuntia viikossa
= 1,5 tuntia/päivässä



Minne erillismaito kerätään



Miten erillismaito kuljetetaan 
vasikkalaan (käsin ämpäreillä, 
milktaksi, tonkassa kärrykyyti)



Miten maito/maitojuoma 
kuumennetaan ja jaetaan vasikoille 
(uppokuumennin ja sanko, milktaksi, 
juottoautomaatti)



Missä ja miten juottoastiat 
pestään ja kuivataan…



Myös vasikkala täytyy suunnitella uusiksi kun siirrytään 
yrityksessä askel eteenpäin

• …muutoin unohdutaan aikaan ja toimintatapoihin kun meillä oli vain 25 lehmää 
parsinavetassa

• Mietitään koko vasikanhoitoprosessiin liittyvät työtehtävät ja pidetään mielessä:

➢ Miten mahdollisimman monta työtä voidaan hoitaa yhtä aikaa
➢ Miten mahdollisimman vähän töiden välivaiheita
➢ Miten mahdollisimman yksinkertaisesti (minimoi väärinymmärrykset ja virheet)



Vasikan tarpeet
• Tilaa nukkua, liikkua ja leikkiä
• Puhdas ja kuiva makuutila
• Raikas ilma (ilmanvaihto) 
• Laadukas rehu ja juomavesi
• Lämpötilaääripäiden huomioiminen

Omistajan tarpeet
• Eläinten tarkkailu helppoa

• Ruokinta ja puhtaanapitolinjat
työtehokkaita

• Eläinten käsittely ja toimenpiteet
onnistuvat tarvittaessa yksinkin

• Tilan olemassa olevien
voimavarojen tehokas
hyödyntäminen

Toimivan ja työtehokkaan vasikkalan
suunnittelussa täytyy huomioida:



Tervetuloa 
hiekkaparsiseminaariin 

Seinäjoelle!



Kiitos!


