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Terveellisyys, turvallisuus, 
viihtyvyys, tyytyväisyys, 
mukavuus, kiinnostus

Tehokkuus, tuottavuus

Työntekijän / käyttäjän 
hyvinvointi

Työnantajan / valmistajan / 
tuottajan hyvinvointi

Järjestelmän sovittaminen 
ihmisen ominaisuuksien 

mukaiseksi

KÄYTTÖKELPOISUUS

HYÖDYLLISYYS

+ Motivaatio, sitoutuminen
+ Muutosten hyväksyntä
+ Hankinta, käyttö
- Poissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus



Työsysteemi

IHMINEN

TEKNIIKKA

YMPÄRISTÖTYÖ

ORGANISOINTI



Työjärjestelmän hallinta

Monimuuttujamallin mukaan pihaton työjärjestelmän kaikki osat − ihmistä lukuun-
ottamatta − vaikuttavat päivittäisten eläintenhoitotöiden työmäärään    

(min/eläin/pv). Todennäköisesti ainakin osa selittämättä jääneestä työmäärän 
vaihtelusta selittyy ihmisen osuudella − työn ja työmenetelmien hallinnalla. 

Esimerkki: työmäärä lypsykarjapihatoissa



AMO-malli
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Yksilötaso – Ryhmätaso - Organisaatiotaso

[Lähde: Jan Dul 2016 / NES 2016]



Sujuvuutta ja tehokkuutta työhön

• Toimivat prosessit
• Toimijoilla selkeä kokonaiskuva työstä ja 

prosessista
• Yhtenäiset toimintatavat
• Perehdytys & työnopastus
• Tiedonkulku

6



Lypsyrutiini ja biologinen prosessi
• Lehmillä ei tulisi olla yli tunnin odotusaikaa kokoomatilassa
• Ajolaitteen käyttö
• Suositeltu esikäsittelyaika (utareen ja vedinten pyyhkiminen + 

alkusuihkeet) vähintään 30 s; korkeatuottoisillakin lehmillä 10–20 s
– Lehmä tottuu tiettyyn käsittelytapaan; kaikkien lypsäjien rutiinien 

tulisi pysyä samanlaisina
– Kalanruoto- ja rinnakkaisasemilla 2–4 lehmän erissä

• Lypsin tulisi kiinnittää minuutin kuluttua esikäsittelyn alusta, jos 
utareen täyttöaste on korkea, ja viimeistään 2 min kuluessa, jos 
utareen täyttöaste on alhainen
– Jos kiinnittäminen viivästyy, utareeseen jäävän jälkimaidon määrä 

kasvaa, maitotuotos laskee ja lypsy hidastuu; lisäksi 
lypsimenirroittimet toimivat epävarmasti
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[Lähde: Manninen, E. ym. 2006. Lypsyllä parressa ja pihatossa. MTT Maitokoneet-yksikkö]



Työnvaiheajan jakautuminen teholliseen ja 
tehottomaan aikaan
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Päivittäisten karjanhoitotöiden kokonaistyömäärä
asemalypsytiloilla karjakokoluokittain (n=50)

5,3 ryhmää

4,4 ryhmää

4,1 ryhmää

3,8 ryhmää

3,6 ryhmää

3,1 ryhmää

[Lähde: LYTO2-hanke 2010–2013]
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Päivittäisten karjanhoitotöiden tuottavuus 
automaattilypsytiloilla

Paras neljännes 191–411 l/h ja heikoin neljännes 50–100 l/h.
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[Lähde: Karttunen, J. 2017. Karjanhoitotyön tuottavuus automaattilypsytiloilla.]



Päivittäisten karjanhoitotöiden kokonaistyömäärä
robottilypsytiloilla karjakokoluokittain (n=32)
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2,6 ryhmää

2,7 ryhmää

3,6 ryhmää

4,4 ryhmää

[Lähde: LYTO2-hanke 2010–2013]



Keskimääräinen työmäärä (min/lehmä/päivä) karjan-
hoitotöissä asemalypsy- ja robottilypsytiloilla (n=82)
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Keskimäärin
• 136 lehmää/robottilypsytila (n1=32)
• 141 lehmää/asemalypsytila (n2=50)
(ero ei ole tilastollisesti merkitsevä)

54,1 %

12,7 %

8,4 %

7,8 %

5,8 %

3,7 %

3,5 %

2,7 %

0,6 %

0,6 %

7,4 %

22,2 %

21,7 %

16,5 %

8,8 %

8,7 %

8,3 %

3,2 %

1,8 %

1,4 %

[Lähde: LYTO2-hanke 2010–2013]



Karjanhoitotyön koettu kuormittavuus erikseen 
asemalypsy- ja robottilypsytiloilla

A.M.

Asemalypsytilat (50):

1. Lypsy
2. Puhtaanpito
3. Hallinnointi ja johtaminen
4. Eläinterveys
5. Ruokinta
6. Työn määrä ja sitovuus
7. Sekalaiset työt 

Robottilypsytilat (32):

1. Puhtaanapito
2. Eläinterveys
3. Lypsy
4. Hallinnointi ja johtaminen
5. Ruokinta
6. Työn määrä ja sitovuus
7. Sekalaiset työt 

▪ Robottitiloilla puhtaanapitotöiden merkitys ja käsityövaltaisuus korostuu, mutta 
varsinkin lypsyn koettu fyysinen kuormitus alenee. 

▪ Robottitiloilla eläinterveydestä huolehtimiseen joko jää enemmän aikaa tai sitten 
siihen joudutaan puuttumaan enemmän tai molempia. 

▪ Ruokinta on koneellistettu/automatisoitu, joten se ei toimiessaan juuri kuormita.
▪ Asematiloilla on enemmän työntekijöitä, mikä lisännee H & J:n kuormittavuutta.

[Lähde: LYTO2-hanke 2010–2013]



Asemalypsy – työkuormituksen 
hallinta

• Työskentelyetäisyyden minimointi
• Kevyet lypsimet
• Lypsimen kannatin
• Vasen- ja oikeakätisen työtekniikan käyttö
• Säädettävä lypsysyvennyksen lattia; käyttö 

myös kuormitusvaihtelun aikaan saamiseksi
• Näppäimistön sijoittaminen riittävän alas
• Joustava seisoma-alusta
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[Lähde: Asemalypsyn työkuormitus –hanke 2008 – 2009]



Työskentelyetäisyyden vaikutus hartia- ja 
selkälihasten kuormitukseen asemalypsyssä



Työpisteen sopiva mitoitus
Työskentelykorkeus
• Utareen pohja lypsäjän 

hartiatasolla – olkavarren 
puolivälin tasolla

<= Lypsysyvennyksen mitoitus
<= Säätölattia

Työskentelyetäisyys
• ≤ 40 cm
<= Lypsiparsien mitoittaminen
<= Putkiston yms. laitteiston 

sijoittaminen lypsysyvennyksen 
reunan alle

<= Lehmän liikkeitä rajoittava 
lypsyparsirakenne

<= Lämmitettävä lypsysyvennyksen 
reuna



Kuva: Sakari Alasuutari

Lypsimen kannatinvarsi
• Vähentää hartioihin 

kohdistuvaa kuormitusta 
noin 50 %

• Ei hidasta työskentelyä
• Ei sovellu rinnakkais-

asemaan



Keskuskappaleettoman lypsimen kiinnityksessä kannattelun tarve pienenee ja 
yhdelle kädelle kohdistuva paino on 300 g:n luokkaa (kuva: SiliconForm).

Keskuskappaleeton lypsin



Vyötaskut lypsyliinoja varten
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Riittävä määrä suihkemukeja tai helposti 
mukana kannettava suihkemuki 
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Työpistematto
• Selkään ja alaraajoihin 

kohdistuvaa kuormitusta 
voidaan vähentää 
huomattavasti työpiste-
matolla pitkäkestoisessa 
seisomatyössä.

• Sopivasti joustava seisoma-
alusta pehmentää, 
vaimentaa ja tukee

• Viistottu reuna vähentää 
kompastumisriskiä

[Kuva: IDS Agri]



Turhan liikkumisen karsiminen

Välineiden sijoittaminen Lehmäliikenne

Kuva: Markku Lätti



Robottipihaton toimivuus
• Lehmien omatoimista kulkua lypsylle edistävät

– Käymislaadultaan hyvä rehu ruokintapöydällä
– Karkearehua saatavilla vuorokauden ympäri
– Sopiva määrä väkirehua lypsyrobotista lehmälle
– Hyvin suunnitellut kulkureitit ja lypsyn odotusalueet
– Sopiva eläinmäärä robottia kohti
– Robotin käsivarren toiminnan häiriöttömyys
– Hyvä ilmanvaihto

• Lehmän puhtautta edistävät
– Sopivat makuuparret
– Parsien kunnollinen kuivittaminen
– Toimiva ilmanvaihto
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=> Työn keveneminen, lypsytyön sitovuuden väheneminen
[Lähde: Puumala, L. & Morri, S. 2014. Keinoja lypsyrobotin käytön tehostamiseen. TTS:n tiedote, maataloustyö ja tuottavuus 7 (658): 1–20.]
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[Lähde: Puumala, L. & Morri, S. 2014. Keinoja lypsyrobotin käytön tehostamiseen. TTS:n tiedote, maataloustyö ja tuottavuus 7 (658): 1–20.]



Fyysinen kuormitus 
automaattilypsypihatossa
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[Lähde: Karttunen, J. 2015. 
Maidontuottajan työterveys ja –
turvallisuus automaattilypsyssä. TTS:n
tiedote, maataloustyö ja tuottavuus 2 
(660): 1–13.]
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”Syvennyksen” (44 %:lla) koetut edut: 
parantaa ergonomiaa mm. robotin 
puhdistuksessa (20-50 min/pv), huollossa, 
tarkkailussa, avustamisessa, lääkityksessä, 
lettupannutestissä. Koetut haitat: 
liukastumis-, kompastumis- ja 
putoamisvaara.   

[Kuvat: TTS]



Psyykkinen kuormitus 
automaattilypsypihatossa
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Työnopastuksessa kiinnitettävä 
huomiota

• Työntekijä opastettava tunnistamaan normaali mutta 
myös normaalista poikkeava työnkulku

• Opastukseen tulisi sisällyttää toimintaohjeet myös 
tyypillisten poikkeamien varalta

• Normaalista poikkeavien työnkulkujen kohdalla 
nostettava esille niitä asioita ja tarvittava informaatio, 
joihin tuolloin tulisi kiinnittää huomiota ja jota 
informaatiota tarvitaan oikean ratkaisun tekemiseen.

• Kuvaus kohteena olevan prosessin luonteesta ja 
tavoitteista opastettavaa tehtävää laajemminkin

• Huolellisuutta korostettava rutiinitilanteissa, joihin 
saattaa sisältyä riskejä.
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[Lähde: Lätti, M. & Tuure, V-M. 2013. Opas työnopastukseen maatiloilla. TTS:n tiedote, maatalous ja tuottavuus 9 (651): 1–8.]



Työnopastuksen hyviä käytäntöjä

• Uuden koneen/laitteen hankintavaiheessa 
neuvotellaan käytön opastus mukaan

• Yksityöskentelyssä yhteydenpitoväline; 
rajoitukset ja muut ohjeet yksin 
työskenneltäessä

• Koneiden teknisen käytön lisäksi työympäristö, 
olosuhteet ja toiminta sisällytetään 
työnopastukseen
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Työohjeet

[Lähde: ProAgria]



30



Mitä tietoja lypsyrobotista
• Lypsyjen tiedot ja ajankohdat

– Käyntikerrat
– Lypsyjen kestot
– Maitomäärät
– Maidon laatu

• Utareterveys
• Aktiivisuus
• Ohikulkemiset
• Epäonnistuneiden lypsyjen määrät ja syyt
• Tarjotun väkirehun kulutus
• Omat raportit

– Lypsyvälit & utareterveystiedot lehmittäin
– Terveys – tuotos – lypsyllä käynnit – väkirehun syönnit
– Pidempiaikaiset seurantatiedot
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• Töiden järjestely
• Ongelmien ratkaisu
• Tilan kehittäminen

[Lähde: Puumala, L. & Morri, S. 2014. Keinoja lypsyrobotin käytön tehostamiseen. TTS:n tiedote, maataloustyö ja tuottavuus 7 (658): 1–20.]



Lypsyrobotin tietojärjestelmän 
hyödyntäminen
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[Lähde: Puumala, L. & Morri, S. 2014. Keinoja lypsyrobotin käytön tehostamiseen. TTS:n tiedote, maataloustyö ja tuottavuus 7 (658): 1–20.]
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[Lähde: Puumala, L. & Morri, S. 2014. Keinoja lypsyrobotin käytön tehostamiseen. TTS:n tiedote, maataloustyö ja tuottavuus 7 (658): 1–20.]



Tiedonkulku - viikkopalaverit
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[Kuva:  Reetta Palva]



Linkki TTS:n tiedotteisiin

35

http://www.tts-nyt.fi/index.php/tiedotesarjat/maataloustyo-ja-tuottavuus

http://www.tts-nyt.fi/index.php/tiedotesarjat/maataloustyo-ja-tuottavuus
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