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VASTUULLINEN 
MAIDONTUOTANTO 

KELOVAARAN TILALLA



TILATIEDOT

• Peltoa käytettävissä 168 hehtaaria, josta omaa 98

• Pellot luomussa vuoteen 2016 (14 vuotta)

• Siirtyminen IP-viljelyyn (tarkoituksen mukainen lannoitus ja 
kasvinsuojelu)

• Magnesiumin ja seleenin puute rehuissa sekä fosforin 
väheneminen pellossa,  juolavehnä+ kestorikkakasvit ja kalliit 
luomusiemenet

• 10 vuotta vanha Lely-robotti, vanhoja rakennuksia 
hyödynnetty nuorison kasvatustiloina

• puolitiiviste ja oma vilja kioskeista, ei apetta

• Maitoa noin 720 000 ltr/vuosi

• Liikevaihto v. 2016 n. 460 t€, tulos 145 t€, ei velkaa.

• N. 63 lehmää + nuorkarja
• Eloonmyynti ka 15 per vuosi

• Yksi vakituinen työntekijä + yksi oppisopimuksella
• Käytetään itsejärjestettyä lomitusjärjestelmää









VASTUU ELÄIMISTÄ

• Luonnollisen käyttäytymisen tukeminen

• Mahdollisuus ulkoiluun vuoden ympäri

• Juottovasikasta alkaen





VASTUU ELÄIMISTÄ

• Avainasemassa karjasilmä

• Huomioidaan eläinten ystävyyssuhteet

• Ryhmäytyminen ja tiheät siirrot nuorkarja-aikana uusiin tiloihin ja 
monenlaisiin karsinoihin ja etuaitoihin sekä vesikuppeihin

• Reilusti ennen poikimista lehmä/hieho sopeutettu lypsävien 
ryhmään. Ei vasta poi´ittuaan lehmäryhmään.

• Tavoitteena hyvä suhde hoitajaan
• Käsittely päivittäin pienestä pitäen mm. eläinryhmissä 

käyminen (makuulavetit kolataan)

• Käsinjuotto kaksi ensimmäistä viikkoa tuttisankosta. Kaksi kertaa 
päivässä niin paljon kuin vasikka juo. Merkittävä muutos ja 
ajansäästö. Tuloksena terveemmät ja elinvoimaisemmat 
vasikat.

• Molemminpuolinen turvallisuuden tunne



MYÖS UMPILEHMÄT PÄÄSEVÄT 
SÄÄLTÄ SUOJAAN





VASTUU ELÄIMISTÄ

• Vastuullinen ajattelu lehmän hyvinvoinnin tukemiseksi on 
tuonut meidän tilalla merkittävästi ajansäästöä 
rutiinitoimenpiteisiin. 

• Monesti eläinten siirrot uusiin tiloihin onnistuvat helposti 
yksinkin, kun siihen joskus tarvittiin  jopa kolme hlöä.

• Hoitotoimenpiteet onnistuvat pienemmällä stressillä sekä 
hoitajalla että eläimellä.

• Kesyt/luottavaiset eläimet ovat rauhallisempia, omia 
aivojaan käyttäviä. 

• Hiehojen robotille opettaminen ajoissa

• Vaaratilanteet hoitajille ja tapaturmat eläimille 
harvinaisempia. 



JALOSTUSMIETTEITÄ

• Onnistunut paritus tuo lisäarvoa

• Sitä kaikkein epäonnistuneinta parituksen tulosta ei 

juuri koskaan poisteta ”huonona”, vaan jätetään 

siltä ottamatta jälkeläisiä. Ongelmana kuitenkin, 

että liikaa mieleisiä hiehoja odottamassa.

• Kalliimpaa on muokata lehmiään olosuhteisiin 

sopiviksi kuin tehdä pienin muutoksin olosuhteet 

lehmille sopiviksi 

• Toivoisin emäntien ja isäntien kiinnittävän esisijaisesti 

huomioita omiin navetoihin ja toimintatapoihin ja 

valitsevan vasta sitten kumppanin jalostusajatuksiin



VASTUU ELÄIMISTÄ

• Toimiva paimen lähes kymmenen vuoden ajan.







VASTUU ELÄIMISTÄ

• Tautien ennaltaehkäisy hygienian avulla
• Korotetut makuualustat myös nuorkarjalla.

• Poikimatilat olki- tai kuivaheinäkuivituksella.

• Liettyneiden ulkoalueiden puhdistus säännöllisesti. Ei ole 
koskaan ollut käytössä esim. sorkka-altaita

• Lypsylehmät pääsevät läpi vuoden ulos ilman erillisiä 
portteja

• Kiimaiset pyrkiytyy ulos ja pihatossa rauhallisempaa 
(tapaturmat harvinaisia lehmien kesken)

• Lääkkeiden vastuullinen käyttö,  esim. kipu- ja 
puudutuslääkkeet nupoutuksissa. Terveydenhuoltokäynti 4-6 
kertaa vuodessa – käytetään mieluiten kipulääkkeet 
injektiona

• varotaan  eläinten liikatäyttöä pihatossa













VASTUU MAIDON LAADUSTA:

• Parsien kuivitus uudella turpeella kahdesti päivässä

• Parsien mitoitus ja puhtaana pito

• Utareiden karvojen ajaminen halutaan tehdä 

”käsin”- tuntuma mm. vetimien kunnosta

• Omatoiminen sorkkien hoito. 

• Eläinten painojen tarkkailu =terveydenhuoltoa

• Epäonnistuneet lypsyt

• Muut huomiot mm. sairas eläin hakeutuu syrjään 

laumasta, siirto heti omaan tilaan 

• Nopea reagointi poikkeamiin 





VASTUULLINEN TYÖNANTAJA



• Umpeenlaitettavilta eläimiltä otetaan 

maitonäytteet

• Umpeenpano rauhallisesti sen hetkinen 

maitomäärä huomioon ottaen. 

• Tarkka seuranta umpeutetuilla (utareen tunnustelu 

kuitenkin aikaisintaan viikon kuluttua 

umpeutuksesta) ja vielä tarkempi ennen poikimista

• Väkirehuruokintaa muutetaan pienin askelin 

muutostilanteessa, jotta turhilta ylilyönneiltä 

vältytään



VASTUU IHMISTÄ

• Työntekijöiden kunnioittaminen

• Jokaisen omien vahvuuksien vahvistaminen

• Toisaalta taas ikävien töiden jakaminen työntekijöiden 

kesken

• Uusien töiden neuvominen perusteluineen

• Palkitseminen

• Rehusiilot

• Vastuun kantaminen esim. yöhälytykset

• Iltatarkastukset

Positiivisen mielikuvan jakaminen maataloudesta 

sekä lapsille, että myös muille

Pyritään pitämään ympäristö kunnossa ja siistinä





LOPPUTULOS TUOTOSLUVUIN





MOTTO

• Parhaan tilin teen jouten seisomalla ja seuraamalla.

• Älä koskaan jätä tarkastamatta asiaa, esim lehmä seisoo 
pälyillen ja tarkkailen muita. Mm pienet jalkavaivat ja 

piilevät ketoosit löytyy ennen kuin vaiva näkyy 

maitomäärässä 

• Kuuntele, katsele.  Toimii hyvin monen asian ennakointina.

• Meillä pidetään ns reilusti työntekijöitä, jotta rauhalliseen 

työn tekemiseen on mahdollisuus.

• Mielestämme hyöty on suurempi kuin kustannus



KIITOS


