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Monta kertaa tässä työssäni navetoita suunniteltaessa 

tulee eteen tilanne, että huokaisen tuon otsikon lauseen. 

Isolla lehmämäärällä pystyy tekemään asioita, jota pieni 

karjakoko ei mahdollista. Esimerkiksi eläinten 

ryhmittelyssä voi olla ensikkoryhmä tai vaikkapa 

pienikokoisten lehmien ryhmä. Lisäksi umpilehmiä voi 

jakaa viikkoryhmiksi ja silti nämä ryhmät voivat olla vielä 

järkevän kokoisia. Työvoimaa voidaan jakaa myös 

erikoistuneena eri tehtäviä tekemään, joku voi vastata 

vaikka pelkästään vasikoiden hoidosta. Lisäksi eläinten 

hyvinvointia ja töitä helpottamaan on varaa investoida tekniikkaan, joka pienessä karjassa ei ole 

mahdollista. Tämäkö on asian koko puoli? 

”Kun laajennat, vanhat haasteet karjanhoidossa eivät katoa minnekään ja lisäksi tulee uusia”. 

Tämän kertoi 300 lehmästä lähes 1000 lehmään laajentaneen tilan emäntä Linda White 

puhuessaan 2012 Suomessa maidontuottajille. Toisin sanoen laajentamalla ei voi ratkaista 

nykytilanteen ongelmia, ne pitää ratkaista ensin, että pystyy hallitsemaan laajentamisen uudet 

haasteet. Navettasuunnittelussa tämä tarkoittaa, että jokaisella pienelläkin asialla voi olla 

toiminnallisuuden kannalta suuri merkitys, koska isossa yksikössä asioita ei voi tehdä enää 

selkänahasta. 

Tilakoko ja sen autuus on aina suhteellinen käsite. Suuri lehmämäärä ei takaa mitään, se haastaa 

yrittäjää mutta samalla antaa paljon mahdollisuuksia. Kehitysaskeleet vaativat kuitenkin rajuja 

investointeja. Mutta meillä Suomessa on myös paljon maitotiloja, jotka eivät halua eivätkä edes 

voi lähteä isojen laajennusten tielle. Osa näistä tiloista silti haluaisi kehittyä ja investoida, pysyä 

mukana maidontuotannossa. Edelleen hyvin tyypillinen tila Suomessa on noin 20-40 lehmän tila, 

jolla on parsinavetta. Tahtotilaa olisi rakentaa uusi yhden robotin navetta, mutta siihen pankki ei 

myönnä rahoitusta. Viesti tuntuu rahoittajilla olevan muutenkin se, että yhden robotin navetta on 

liian pieni eikä kannata. 

Ei heitetä vielä kirvestä kaivoon. Tilan, joka haluaa tehdä vain pienemmän laajennuksen, mutta silti 

muuttaa navetta pihatoksi ja robottilypsylle, tarvitsee vain käyttää eri taktiikkaa. Kannattaa tutkia 

tarkkaan, miten vanhoja rakennuksia voi hyödyntää, ja erilaisten konseptihallimallien sijasta 

rakentaa kevyemmin. Motivaatiota tähän voi hakea aikamatkalta Suomen EU-ajan alkutaipaleelta, 

silloin rakennettiin edullisesti ja vanhoja rakennuksia hyödyntäen. Paljon kehitystä on noista 

ajoista navettarakentamisessa toki tapahtunut ja uudet opit kannattaa ottaa käyttöön. Oleellista 

on ymmärtää se, että rakennetaan vain se, mikä on välttämätöntä ja mikä maksaa itsensä takaisin 

eläinten hyvinvointina, tuotoksena ja vähentyneenä työmääränä. Joitakin kompromisseja ehkä 

pitää uudisrakennukseen verrattuna tehdä, mutta parempi se, kun että ei tee mitään. 



Maidontuotannon kehittäminen ei siis saa riippua karjakoosta, jokainen toimii ja kehittää 

toimintaansa tällä alalla omista lähtökohdistaan ja rakkaudesta lajiin. Tärkeää on ylläpitää 

yrittäjämäinen asenne ja kehittämisen nälkä, vaikka isoja laajennuksia ei olisikaan tekemässä. Tilan 

kannattavuuden parantamiseen on paljon erilaisia työkaluja. Tilaa voi kehittää myös pienin askelin. 

Suomi tarvitsee erikokoisia maitotiloja tulevaisuudessakin.   

 

Kirjoittaja Jouni Pitkäranta on navettasuunnittelija ja saabisti Seinäjoelta, ja hän toimii 

Maitoyrittäjät ry:n hallituksessa asiantuntijajäsenenä.  


