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Faktaa 
Puistolan 

tilasta

Peltoa viljelyksessä 176ha, lisäksi yhteistyötilan 30ha

Metsää 80 ha

Lehmiä 87 (10/2021), nuorkarjaa noin 40

Vasikkakasvatus ulkoistettu yhteistyötilalle

Karjan keskituotos 12300 ekm (10/2021) 

Robottilypsy (2*vms) 

• Maito 62%

• Tuet 32%

• Metsät 3%

• Koneurakointi 3%

Liikevaihto 560000e 



Navetan tuottavuus voidaan jakaa eri osa-
alueisiin

RAKENTAMISEN 
KUSTANNUKSET JA 

KUNNOSSAPITOKULUT

RUOKINTA JALOSTUS OLOSUHTEET/HYGIENIA YRITTÄJÄN 
AMMATTITAITO, 
”KARJASILMÄ”

PROSESSIEN HALLINTA, 
TEHDYN TYÖN 
TUOTTAVUUS



Rakentamisen 
kustannukset ja 
kunnossapitokulut

Navetan perusosa rakennettu 1989, 18 lehmää + 
nuorkarja

Laajennus 2003, 33 lehmää + nuorkarja

Uudelleen järjestelyt SPV:n yhteydessä 2014, 38 
lehmää + nuorkarja

Laajennus + peruskorjaus 2017 + 1. robotti 2017 
70, lehmää + nuorkarja

Hieho/umpinavetta 2020, yhteensä 100 
lehmäpaikkaa + nuorkarjaa 40

2021 vasikkakasvatuksen ulkoistus ja 
selkeyttäminen



Rakentamisen/Investointien 
lähtöajatuksia

• Alkuperäinen suunnitelma 2014: 10 vuotta 
nykyisellä systeemillä (40 lehmää + asemalypsy) 
jonka jälkeen uusi navetta

• Maidontuotannon nopea muutos 2014 syksyn 
jälkeen sekä oma turhautuminen lypsyasemalla 
tekemättömien töiden listaa katsoessa pakotti tai 
mahdollisti näkökulmasta riippuen meidät 
pohtimaan muitakin vaihtoehtoja

• Robottilypsyyn siirtymisen suunnitelu
käynnistettiin 2016, suunnitelman perusajatuksena 
oli pieni laajennus ja peruskorjaus, mutta 
vaihtoehtona katsottiin myös uuden rakentamista



Rakentamisen kustannukset

Peruskorjaus + laajennus (+lietekaivo 2500m3) 450000e

Lypsyjärjestelmä (1*vms, OCC, höyry, tilasäiliö) 160000e

Ruokinnan automatisointi  80000e

Lantarobotti ”puuhapete” 16000e

= Yhteensä 700000e

= Lehmäpaikan hinta rakennus 6100e

= Lehmäpaikan hinta yhteensä 9500e



Tuotostavoite 
laajennuksen jälkeen 

750000/l meijerimaitoa 
Tavoitteeseen päästiin kolmantena vuonna

rakennuksen valmistumisesta



Hiehonavetta 
2020

• Rakennuksen hinta 210000e / 48 eläinpaikkaa

• Eläinpaikan hinta 4600e

• Lisäksi vanhaan navettaan käytetty robotti + pieniä muutostöitä 50000e



Rakennusinvestointien 
yhteenveto

• 105 lehmäpaikkaa

• 40 nuorkarjapaikkaa

• 6 vasikka paikkaa

• 2x vms-lypsyrobotti

• Lypsy, ruokinta sekä lannan puhdistus automatisoitu

• Kokonaishinta 910000e 

• Investointituet 330000e

• Hinta tukien jälkeen 580000e

• Eläinpaikan hinta tukien jälkeen 3840e

Tuotostavoite 1,3 milj/litraa/vuosi



Ruokinta

3/2014-11/2014 erillisruokinta, srpaali + kioskit 
2kpl (vilja+puolitiiviste)

12/2014-9/2017 erillisruokinta, srpaali + kioskit 
2kpl (täysrehu)

10/2017-9/2020 aperuokinta+robolta 
täydennys (Rehutehtaan viljasekoitus+rypsi, 
robolta täysrehu)

10/2020- aperuokinta+robolta täydennys (oma 
murskevilja + ostorypsi, robolta täysrehu) 



Ruokinnan kustannukset
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Säilörehun ja murskeviljan 
merkitys navetan tuotolle

• Koko toiminnan kivijalka: 
laadukas säilörehu

• Säilörehun kustannus noin 
1 e/le/päivä tukien jälkeen

• Murskeviljan kustannus 
noin 0,6 e/le/päivä tukien 
jälkeen 

• Lypsylehmän säilörehun 
tavoitearvot:

• D-arvo 700

• Raakavalkuainen 160

• Kuitu 550

• Yhteensä 1400



Jalostus

Varmista, että työtä tekee ammattilainen. Se voi olla myös 
yrittäjä, mutta yleensä se ei sitä ole vaikka siltä voisi tuntua. 

Ulkopuolisen katseen merkitys, vaadi kriittistä silmää, mutta 
vaadi myös onnistumisia!

Tee tai teetä jalostussuunnitelma, luota siihen

Tämän päivän siemennyksen tulos näkyy kolmen vuoden 
päästä

Tilasiemennys! Parhaita tapoja säästää euroja. 

”Hyvin jalostetun karjan varaan on helpompaa rakentaa toimivaa kokonaisuutta”



Olosuhteet/Hygienia



Olosuhteet/Hygienia 



Olosuhdeseuranta

• 10/2021 käynnistimme projektin jossa seuraamme navetan 
olosuhteita realiajassa kuudesta eri mittauspisteestä

• Anturit mittaavat ilman lämpötilaa ja kosteutta

• Tavoitteena löytää olosuhteista ”kilpailuetua”.

• Pyrimme löytämään vastauksia kysymykseen mikä on navetan 
olosuhteiden vaikutus maidontuotantoon?

• Optimilämpötila navetassa
• Lehmille: tuotos, hyvinvointi, terveys

• Työntekijöille: mukava ja tehokas olosuhde



Yrittäjän 
ammattitaito/karjasilmä 

• Eläinten vaivojen kanssa ei odoteta huomiseen 

• Reagoi ja toimi, mutta ennenkaikkea ennaltaehkäise! 



Prosessien hallinta/tehdyn 
työn tuottavuus

• Työajan seuranta/Proaika

• Meijerimaitoa/navettatyötunti

• ”Vie mennessä, tuo tullessa”

• Siisteyden ja järjestyksen merkitystä ei voi liikaa korostaa

• Navettatyöaika, rajalliset aikaresurssit



Suurimmat kehitys/ongelmakohdat sekä haasteet

Väsyneenä alkaa helposti oikomaan ja reaktioaika ongelmiin pitenee

Vanhat mitoitukset navetassa, ahtaus ja tilanpuute vanhassa osassa. 

Ruokinnan laatua voi edelleen parantaa, etenkin kesäaikoina!

Erilaiset työtavat navetassa työskentelevillä!

Nuorkarjan ja umpilehmien ruokinnan tasaisuus ja laatu

Kesäisin navettailman laatu

Tasaisempi poikimarytmi, kuumat kesäjaksot haaste hedelmällisyydelle!



Lopuksi

Navetan tuottavuus kulminoituu lopulta:

• Yrittäjän/karjanhoitajan/työntekijän omaan henkiseen ja 
fyysiseen jaksamiseen: hyvinvointiin! 

• Virkeänä ja raikkaana jaksat panostaa kehitystyöhön ja 
puuttua ongelmakohtiin

• Onnistuminen lisää motivaatiota, motivaatio antaa uuden 
mahdollisuuden onnistua!

• Hallinnan tunteen merkitys!

”Tuotannon volyymiä on järkevää kasvattaa vasta, kun nykyisen tuotannon laatu 
on kunnossa”



Haaste ja ajatus pohdittavaksi

”Tuottavuus ja tehokkuus on hyvällä tasolla, mutta 

kustannukset kirii koko ajan saavutettua pois. Se on

Pitkällä aikavälillä todella turhauttavaa. Tämä on

asia minkä eteen jokaisen alalla työskentelevän 

pitäisi tehdä rajusti töitä. Alan yleinen nousu lähtee sekä 

kustannusten hallinnasta että tuottajahinnan muutoksista. ”



Kiitos!
Kysymyksiä, kommentteja? 


