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Halmelan vuohitilalla Lopella kutut lypsetään 
kahdesti päivässä Mestarifarmin toimittamalla 
Gean 24-paikkaisella lypsykarusellilla. Kyseessä on 
ensimmäinen uusi vuohikaruselli Suomessa.

sisällys

Kananmunista 58 prosenttia tuotetaan virikehäkeissä. Osa 
kaupoista haluaa tarjota asiakkailleen vain vapaan kanan 
munia. Kananmunantuottajat ovat vaikean valinnan edessä, sillä 
siirtyminen virikehäkeistä lattiatuotantoon ei ole halpaa eikä 
ongelmatonta.

Naudan 
hedelmällisyys 
on monen tekijän 
summa. Kaikki 
alkaa vasikasta.
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Jaana Väisänen ja 
Petri Leinonen tekivät 
vuonna 2004 ison 
päätöksen ja muuttivat 
tyhjillään olleelle 
maatilalle Tornioon. Nyt 
Kukkolankosken luomu 
on vireä ja monipuolinen 
lammastila.
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Rauharanta kasvoi suurtilaksi nopeasti. Isolla tilalla hyvä 
johtaminen ja omasta jaksamisesta huolehtiminen ovat Merja 
Karjalaisen mielestä avainasemassa.
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Ab Porre Oy:n syväparsissa käytetään kuivikkeena 
separoitua kuivajaetta. Kun lehmä saa levätä riittävästi 
mukavissa parsissa, siltä on lupa odottaa korkeaa 
maitotuotosta.
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ÄLYKKÄÄT KEINOT KÄYTTÖÖN

Marja Heikkilä
Toimittaja

D
igitalisaatio, automaatio ja robotisaatio ovat tätä päivää lähes jokai-
sella karjatilalla. 

Vaikka toimintojen sähköistyminen saattaa hiertää ja osin pe-
lottaakin jotakuta, sen hyödyt lienevät kiistattomat. Asioitten hoita-
minen, kirjaukset ja eläinterveyden valvonta hoituvat aiempaa var-

memmin ja oikea-aikaisemmin. Toki se tarkoittaa sitä, että maatalousyrittäjä is-
tuu ruudun ääressä naputtelemassa päivittäin, ja välillä joutuu tuskailemaan jär-
jestelmien hankalakäyttöisyyttä.

Digitalisaatiolla on jo nyt saavutettu merkittäviä parannuksia. Fyysinen työ na-
vetoissa on vähentynyt ja keventynyt lypsyrobottien sekä automaattisten lan-
nanpoisto- ja rehunjakolaitteistojen ansiosta. Kehittyneet tuotannonohjausjärjes-
telmät ovat mahdollistaneet tilakoon kasvattamisen työntekijöiden määrää lisää-
mättä. 

Älykkäillä järjestelmillä parannetaan myös tilan tuottavuutta. Tässä lehdessä 
kerromme ÄLYREHU-hankkeesta, jossa haetaan ratkaisuja niin rehun laadun-
valvontaan, karjan ruokintaan kuin hävikin vähentämiseenkin. Kehitystyön alla on 
uusia mittalaitteita muun muassa nurmen kasvuston sekä säilörehun kuiva-ai-
nepitoisuuden mittaamiseen. Ruokinnan tasaisuuteen ja rehuhukan vähentämi-
seen tähdätään myös Digipaali-hankkeessa.

Digitalisaatio helpottaa elämäämme monin tavoin, mutta edellyttää jatkuvaa 
oppimista. Jotta uusi tekniikka hyödyttäisi meitä maksimaalisesti, järjestelmien 
pitää olla helppokäyttöisiä. Toimiva ja nopea huoltojärjestelmä on karjatiloille täy-
sin välttämätön, sillä lyhyelläkin ilmanvaihdon toimintakatkolla voi olla katastro-
faaliset seuraukset.

Robottien on pelätty vievän meiltä työt. Osin totta, osin tarua, sillä tietotek-
niikan avulla luodaan myös uutta työtä. Toisaalta esimerkiksi navetoissa robotit 
suorittavat tehtäviä, joita kukaan tuskin kaipaa. 

Vaikka älypuhelin kuuluu karjatilojen päivittäisiin työkaluihin, lantakolan var-
teenkin on yhä tartuttava. Digitalisaatiosta huolimatta arjen askareita sävyttävät 
erilaiset korjaus- ja huoltotyöt, joista osa on likaisia ja raskaitakin. Moni ottaisi ilo-
mielin vastaan lantaraappoja korjaavan robotin.

Digiaikakaudessa ehdottomasti parasta on se, että nyt ihmisen on mahdol-
lista keskittyä tehtävistä tärkeimpään – eläintenhoitoon. Siinä työssä ihminen on 
korvaamaton.
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