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Automaattilypsyä tehokkaasti- 
tiedotushanke 

 
- Automaattilypsytilan tuottavuutta pyritään 

edistämään tiedonvälityksen keinoin 

 
 

Toteuttajat:  
Työtehoseura TTS  
ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
Toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaa  
Hankkeen kesto on 1.11.2015-31.8.2017 



Enemmän irti robotista - 
lypsyrobotin kapasiteetin 

hyödyntäminen 

 
Automaattilypsyä tehokkaasti -hanke 

 

Heli Ojala 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry 
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Miten lisää litroja tankkiin, kun kapasiteetti 

on täynnä? 

Tankin sisällön maksimointi on helppoa: lisätään vain 

lehmämäärää! 

 

 

Keskityttävä suurempaan maitomäärään tankissa eikä pelkästään 

suurempaan maitomäärän/lehmä 

 

1. Lehmät 

2. Management 

3. Robotti 

 

Lisää kustannuksia ja vain pieni määrä 

maitoa lisää 
 



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti 

1. Lehmät 

– Lypsetäänkö oikeat lehmät oikeaan aikaan? 

– Lypsetäänkö joitain lehmiä liian usein? 

– Lypsyasetusten säätö tilanteen mukaan, tavoite 10-12 

kg/lypsykäynti tuotoksesta riippuen 

 

Esim. Lypsykäynnin maitomäärä 9 kg  11 kg 

 70 minuuttia lisää lypsyaikaa 

 

Miten? 32 kg/lehmä/päivä: 3,6 lypsystä 2,9 lypsyyn/päivä   

0,7 kertaa vähemmän käsittelyaikaa x 2 min x 50 lehmää = 70 min 
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Lely: Tietojen syöttö – Asetukset – Lypsy – Pääsy lypsylle 

 

DeLaval: Tila – Automaattinen lypsylupa 
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1. Lehmät 

– Kuinka tehokkaita lehmät ovat? 

– Lypsykäynnin kesto 20 min vai 7 min 

  paljonko tunnissa virtaa maitoa tankkiin? 

 

12 kg maitoa/lypsykäynti 

20 min/käynti  3 lypsyä/tunti  36 kg/tunti  

7 min/käynti  8,5 lypsyä/tunti  102 kg/tunti 

 

Tehokkaassa toiminnassa lypsyrobotti lypsää n. 20 tuntia/vrk 

  2000 kg/vrk tarkoittaa 100kg maitoa tunnissa tankkiin 
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Lajittele käynnin keston mukaan 
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2. Management 

 

Mikä vaikuttaa? 

– Robotin pesuajat, huuhtelut 

– Epäonnistuneet lypsyt, utarekarvat 

– Ruokinta 

– Haettavat lehmät 

– Rehun siirto 

– Kuivitus, siemennykset, sorkkahoito… 
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Tyhjä ruokintapöytä – hässäkkä navetassa 
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3. Robotti 
– Epäonnistunut lypsy  vähintään 5 minuuttia hukattua 

lypsyaikaa 

– Epäonnistumisen syy täytyy aina selvittää! 

 

Toistuvasti epäonnistuvat lehmät 

– Lypsylupa-asetukset, esim. 2 krt/pvä 

– Utarekarvojen, häntien siistiminen 

– Valvottu lypsy 

 

Robotin toiminnan säännöllinen tarkastelu 

– Laserin/kameran puhdistus 

– Kiinnityksen onnistuminen, letkujen kunto yms. 
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3. Robotti 

– Käsittelyaika eli se kaikki muu paitsi lypsy 

– Tarkista joka kohta: 

Sisääntulo robottiin – Puhdistus – Kiinnitys – Lypsy – 

Vedinkasto – Poistuminen robotista 

 

 Korkeuserot robotin edustalla, jalkojen terveys 

 Puhtaat, karvattomat utareet 

 Onnistunut kiinnitys 

 Väkirehumäärä, poistumisportit- ja käytävät, porttien 

aukeamisnopeus, ajolaitteet 

 

 

 

 

 



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti 

Mitä näillä toimenpiteillä 

saavutettiin? 

1. Robotin vuorokausituotos aikaisemmin 1700 kg/vrk = 

1,4 kg/min 

2. Tehokkaasti lypsyjä, tehokkaat lehmät: 1,4 kg/min  

1,7 kg min 

3. Enemmän lypsyjä vuorokaudessa 

4. Epäonnistuneet lypsyt: 30 min lisää lypsyaikaa 

5. Käsittelyajan tehostaminen: 30 min lisää lypsyaikaa 

360 kg lisää maitoa tankkiin 
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Mietittäväksi 

1. Sekunneillakin on merkitystä 

 

2. Ajattelutavan muutos tankin maitomäärän maksimointiin 

 

3. Etsi lehmä-, management- ja robottikohtaisia tekijöitä, jotka 

vaikuttavat lypsyrobotin kapasiteettiin 
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• Farmari - aito maatalousnäyttely 

• Seinäjoella 14.–17.6.2017 

– Avoinna KE-TO 10-18, PE 10-19, LA 10-17 

• Kesän ainoa maatalousnäyttely 

• Asiaa ja elämyksiä 

• Ammattilaiselle, perheelle, kaikelle kansalle 

• koneita, eläimiä, kädentaitoja, elintarvikkeita, 

tietoa, tapahtumia, nostalgiaa 

 

 

 

 

 


