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Toimiva automaattilypsy   

* vähintään 2000 litraa maitoa meijeriin päivässä yhdeltä lypsypaikalta

* lypsylle ohjattavia lehmiä enintään 10 % lypsävistä

* laite lypsää 20 – 20,5 tuntia vuorokaudessa (maitoa virtaa noin 15 tuntia 

päivässä)

* lehmä siirtyy 10 sekunnissa lypsylle ja poistuu 15 sekunnissa lypsyltä

* vetimet puhdistetaan 0,5 –1 minuutissa ja nännikupit kiinnitetään 0,5 –

1 minuutissa

* jokainen lehmä käy vähintään 2 kertaa lypsyllä päivässä, poikkeuksena 

umpeen laitettavat lehmät



Toimiva automaattilypsy saadaan, kun

* lehmät ovat nopealypsyisiä - minuutin pidempi lypsyaika => laite ehtii 

lypsää 6 – 10 lehmää vähemmän vuorokaudessa

* olosuhteet ja laitteiden ohjaus tukevat nopeaa lypsylle siirtymistä ja lypsyltä 

poistumista

* olosuhteet, hoito ja ruokinta ylläpitävät hyvää lehmien jalkaterveyttä

* olosuhteet ja hoito pitävät lantakäytävät, parret, lehmät ja utareet puhtaina

* lehmillä on hyvä utarerakenne

* hyvä maitotuotos – säilörehussa hyvä käymislaatu ja sulavuus sekä  

karkearehua jatkuvasti lehmien ulottuvilla ja väkirehustus sovitetaan säilörehun 

mukaiseksi

* lypsyrobotista annetaan sopivasti väkirehua

* tallentunutta tietoa hyödynnetään jatkuvasti ja järkevästi

* toiminnassa ennakoiva ote



Lypsyaika näkyy tilalla lehmämäärissä ja 
lypsykerroissa

Kokonaisaika =lypsypaikka lehmän käytössä
(robottiin siirtyminen, vedinten pesu, nännikuppien kiinnitys, lypsy ja 
poistuminen lypsyltä) minuuttia/lehmä/lypsykerta)

6 6 8 8

Lypsyt, ohikulut, pesut ja huuhtelut, yhteensä tuntia/pv 21,5 21,5 21,9 21,9

Vapaa kapasiteetti, % vuorokaudessa 11 11 9 9

Lehmiä lypsyssä 63 70 49 70

Lypsykerrat keskimäärin karjassa/lehmä/pv 3 2,7 3 2,1

Ohikulut yhteensä päivässä, min/pv 47 46 37 35

- ohikulut lehmää kohden päivässä 1,5 1,3 1,5 1



Lypsypaikalla oloaika vaihteli lehmittäin 4,3 – 18 minuuttia laskentajaksoilla
Aika = takaportti sulkeutuu lehmän siirtyessä lypsypaikalle – etuportti sulkeutuu lehmän 
poistuttua lypsypaikalta

Lypsyaika - vaihtelu tilojen välillä 7 – 9,7 minuuttia/lypsy (lehmäkohtainen vaihtelu 4 – 17,8) 

Poistuminen robotista - vaihtelu tilojen välillä keskimäärin 11 – 83 sekuntia/lypsy (väkirehun määrä  

lypsyrobotissa, lypsyltä poistumisolosuhteet, laitteen ikä ja porttien aukaisu- ja sulkeutumisasetukset)

Ohikulut - vaihtelu tilojen välillä keskimäärin 0,6 – 2,7 kulkua/lehmä/pv (hankeaikana vaihtelu 0,4 – 6,1)

(karkearehun saanti ruokintapöydällä ja väkirehun määrä lypsyrobotissa)

Ohikulun kestoaika - vaihtelu tilojen välillä keskimäärin 13 – 55 sekuntia/ohikulku (vaihtelu lehmien 

välillä 7 – 231 sekuntia/ohikulku) (lypsyrobotin väkirehumäärä)

Vedinten pesu ja nännikuppien kiinnitys - vaihtelu lehmien välillä 77 – 640 sekuntia/lypsy 

(lehmien utarerakenne ja laitteen kiinnitysasetukset)

Lehmän siirtyminen lypsyrobottiin - vaihtelu tilojen välillä keskimäärin 8 – 27 sekuntia/lypsy 

(laitteen ikä ja porttien aukaisu- ja sulkeutumisasetukset, lypsylle siirtymispaikan olosuhteet, lehmien 
jalkaterveys)

Lypsyssä olevien lehmien määrään ja lypsyrobotin lypsykapasiteettiin vaikuttavat:



Lypsylaitteen kapasiteettia kuluttavat:

1 minuutti lypsyaikaa => 2 – 3 minuuttia/lehmä/pv

1 ohikulku => 0,3 – 0,5 minuuttia/lehmä/pv

1 järjestelmäpesu => 0,4 – 0,5 min/lehmä/pv

1 välihuuhtelu => noin 0,1 min/lehmä/pv

60 lehmää

1 minuutti lypsyaikaa => 120 - 180 minuuttia/pv

1 ohikulku => 25 - 30 minuuttia/pv

1 järjestelmäpesu => 25 minuuttia/pv

1 välihuuhtelu => 5 minuuttia/pv



Kerralla lypsetty maitomäärä - keskimääräinen lypsyaika (= maidon 
virtausaika) ja lehmän lypsypaikalla oloaika - keskiarvoja kahdelta tilalta 
kahden kuukauden ajalta

Maitoa 
kg/lypsykerta

Lypsyaika min/ 
lypsykerta/lehmä
(= maidon virtausaika)

Lypsypaikka yhden 
lehmän käytössä 
min/lypsykerta

11,5 4,4 5,7

13,5 4,8 6,1

15,5 5,7 7,0

18,5 6,8 8,1

Maitotuotoksella ja lypsykäynneillä on yhteys

Maitoa kg/lypsyssä oleva lehmä/pv Lypsyt/lehmä päivässä

27 2,4

31 2,5

33 2,7

36 2,7



Lypsylle siirtymisaika – takaportti auki lehmä voi siirtyä lypsypaikalle ja 
takaportti sulkeutuu kiinni lehmän mentyä lypsypaikalle

Lypsypaikan ja odotusalueen lattiataso sama (ei korkeuseroja) 

=> keskimäärin  8 – 10 sekuntia/lypsy/tila (lehmäkohtainen vaihtelu: 5 – 40 sekuntia)

Korkeusero lypsypaikan ja odotusalueen lattiatasoissa 10 - 20 cm 

=> keskimäärin 25 - 27 sekuntia/lypsy/tila (lehmäkohtainen vaihtelu: 7 – 124 sekuntia)

Lypsyltä poistumisaika – etuportti aukeaa ja etuportti sulkeutuu lehmän 
poistuttua lypsypaikalta

Lypsyrobotista rakeista väkirehua keskimäärin 150 – 230 grammaa minuutissa
=> keskimäärin 11 – 17 sekuntia

Lypsyrobotista rakeista väkirehua keskimäärin 250 – 270 grammaa minuutissa 
=> poistumisaika 33 – 83 sekuntia

Olosuhteet
=> poistuva lehmä mahtuu vain ”puolittain” porttien väliin ja estää lehmien lypsylle pääsyä



Karkearehuruokinta ja lypsyn toimivuus

Hyvälaatuista seos- tai säilörehua koko 
vuorokauden ajan ruokintapöydällä  
=> AKTIIVISET LEHMÄT

Vähän karkearehua ruokintapöydällä 
=> PALJON LEHMIÄ LYPSYN 
ODOTUSALUEELLA



Seosrehun jakokerrat eivät vaikuttaneet lypsykertoihin

Lehmiä Ruokinta-pöytä

Seosrehun 
jakokerrat 
päivässä

Rehun 
siirtämis-
kerrat 
päivässä Lypsyt/pv

40 - 44

Visiiripöytä 1 0 2,6

Leveä tai kapea 1 - 3 2 - 3 2,6

Leveä tai kapea 1 - 3 4 - 6 2,6

Kapea 8 0 2,6

50 - 55

Visiiripöytä 1 0 2,7
Leveä tai kapea 1 - 3 2 - 3 2,3
Leveä tai kapea 1 - 3 4 - 6 2,4
Kapea 8 0 2,6



Säilörehun korjuu ja säilöntä tärkein ruokintatyö 
automaattilypsytilalla! 

Kun säilörehun käymislaatu heikkeni 

=> lypsyjä 0,5 lypsyä/lehmä/pv vähemmän

=> lypsylle ohjattavien lehmien määrä lisääntyi – ohjattavia 15 – 20 %

Tavoitteet säilörehun säilöntään: ammoniakkityppi enintään 40 g/kg N, haihtuvat 

rasvahapot enintään 10 g/kg ka ja maito- ja muurahaishappo   35 – 60 g/kg ka

Syötettävän säilörehun laadun varmistaminen - NurmiArtturi -hankkeessa säilörehun 

lämpeneminen  15 - 20 astetta siilossa => säilörehun syönti väheni 2,5 kg kuiva-

ainetta/pv ja maitotuotos 2 kg/lehmä/pv pienempi

Mitä parempaa säilörehu on käymislaadultaan => sitä vähemmän lehmä valikoi rehua ja

lajittelee seosrehua

Hyvä säilörehun sulavuus - D-arvo 690 – 710 - ei vähentänyt lehmien lypsyllä käyntejä ja 
omatoimisuutta



Väkirehun valinta on lypsyrobottiin tilakohtainen ja 
monenlaiset väkirehut houkuttelevat lypsylle

maidon ja rehujen hinnat

rehujen tuotto-odotukset

säilörehun sulavuus ja laatu

peltoala suhteessa 
eläinmääriin

ruokinnan työmäärä

Väkirehu Lypsyjä/

lypsyrobotissa lehmä/pv

Täysrehu keskimäärin 2,5

Täysrehu eniten 2,7

Puolitiiviste 2,6

Tilaseos (vilja+rypsi) 2,6



Väkirehua lypsyrobottiin lehmien 
lypsynopeuden ja säilörehun 
tarpeiden mukaan

5,3

4,4 4,3 4,1
3,6 3,5

3,2 3,1
2,7

2,4 2,7
2,3 2,5 2,6 2,4 2,3 2,4 2,6
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Väkirehua lypsyrobotista kg/lehmä/pv

Lypsykerrat/lehmä/pv

Paljon väkirehujämiä lypsyrobotissa 
=> paljon ohikulkuja

Ohikulun kesto 13 – 26 sekuntia, kun 
väkirehujämiä ei ollut
* rakeista täysrehua 230 grammaa 

minuutissa
* jauheista väkirehua 180 grammaa 

minuutissa

Ohikulun kesto 46 – 55 sekuntia 
lypsyrobottiin jäi väkirehua 
* rakeista väkirehua keskimäärin 

250 – 270 grammaa minuutissa
* jauheista väkirehua keskimäärin 

200 grammaa minuutissa
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Tärkkelystä g/kg kuiva-ainetta

Lypsyjä lehmää kohden päivässä

Ruokinnan tärkkelysmäärä ei näkynyt 
lypsykäynneissä

Huolehdittava riittävästä 
energian saannista 
=> seosrehuun väkirehua 35 –
45 % kuiva-aineesta, kun 
karkearehuna nurmisäilörehu

=> kokoviljasäilörehua 
käytettäessä huomioitava sen 
energiapitoisuus



Saavatko kaikki lehmät varmasti ”tuottavaa” rehua koko 
vuorokauden?

Lehmät lajittelevat seosta syödessään –
lajittelu on suurta seoksesta, jossa on pitkää 
karkearehua – silpun pituus yli 2 cm

Epätasainen seos syntyy, kun 

- seoksen sekoitusaika on liian lyhyt 
suhteessa karkearehun silpun 
pituuteen 

- seosta/rehuja on liian paljon vaunussa

- sekoittimen terät ovat tylsät tai 
huonokuntoiset 

- sekoitetaan pitkää olkea tai heinää 



Aika loppulypsykaudesta herumiskauteen on haaste ruokinnassa 
ja hoidossa 
Umpikauden ruokinta, olosuhteet ja hoito sekä poikima-ajan 
olosuhteet edistävät lehmien terveyttä ja omatoimista lypsyllä 
käyntiä
Ketoottinen lehmä kulki laiskasti lypsyllä



Hyvät olosuhteet tukevat lehmien omatoimista lypsyllä 
kulkua

Parren pituus – niskapuomin etäisyys ja korkeus 
=> makuulle laskeutumisen ja ylösnousun helppous 
=> takajalkojen terveys

Hyvä kuivitus tukee jalkojen terveyttä ja hyvää 
syöntiä

Puhtaat lantakäytävät – parempi sorkkaterveys
- ei eroa ritilä ja avokourujen välillä – lantakäytävien  

puhtaanapito ratkaisevin 



Ilmanlaatu kesämittauksissa

Hiilidioksidi, ppm Ammoniakki, ppm
Pienin Suurin Pienin Suurin

Kesämittaus 638 1155 0 4

Hyvät olosuhteet tukevat lehmien omatoimista lypsyllä 
kulkua

Ilmanlaatu talvimittauksissa

MMM:n asetukset: hiilidioksidia alle 3000 ppm ja ammoniakkia alle 10 ppm

Hiilidioksidi, ppm Ammoniakki, ppm
Pienin Suurin Pienin Suurin

Talvimittaus 1567 3071 1 10,5



Lypsyjen määrä oli sama ohjatussa ja vapaassa 
”lehmäliikenteessä”

Vapaa kulku

Ohjattu kulku

2,45

2,47

Lypsyjä

Yhtäjaksoinen lypsylle odotusaika

- vapaan liikenteen navetoissa keskimäärin 10 
minuuttia

- ohjatun liikenteen navetoissa keskimäärin 20 
minuuttia

Vapaan liikenteen navetassa lypsylle pääsy voi 
kestä yhtä pitkään kuin ohjatussa liikenteessä, 
mutta lehmä pääsee välillä ruokintapöydän 
ääreen tai makaamaan parteen  



Laidunkaudella:

* 2,4 – 2,7 lypsyä päivässä

* lypsylle ohjattavien lehmien määrä ei lisääntynyt

* navetassa oli tarjolla säilörehua tai seosrehua vapaasti

21



Toimiva ja tuottava automaattilypsy
Lehmän ominaisuudet – lypsyaika ja utarerakenne 

Eläinmäärä

Eläinten terveys – hyvä utareterveys ja jalat sekä ennaltaehkäistään ja  

hoidetaan poikimisen jälkeiset aineenvaihduntasairaudet

Ruokinta – karkearehun saatavuus, säilörehun käymislaatu ja väkirehua 
lypsyrobotista sekä puhtaan veden saanti 

Olosuhteet lypsypaikassa ja lypsyalueella – siirtyminen lypsylle ja 
poistuminen lypsyltä ja alueen puhtaus

Olosuhteet eläintilassa – ilmanvaihto, parsien puhtaus ja kuivitus, 
lantakäytävien puhtaus ja kunto

Tallentuneen tiedon hyödyntäminen

Ennakoiva ote laitteen toimintaan ja kunnossapitoon


