”Se oli hirveä työ, mutta se kannatti
tehdä”, Marko tuumaa jälkikäteen.

Eläinten hyvinvointi esiin kuluttajille

Talvisena pakkaspäivänä
ulkona on kylmä ja navetassa
ohutta utua, mutta kuningatarten valtakunnassa asiat ovat
kunnossa. Ynnä, yksi Kotipellon
tilan viidestä lypsyssä olevasta
satatonnarista ottaa aktiivisesti
kontaktia valokuvaajaan.

Lypsyssä viisi satatonnaria

Viisi satatonnaria

samaan aikaan navetassa
Uuden eläinten hyvinvointilain keskeisiin periaatteisiin kuuluu, että
eläimiä on kohdeltava hyvin ja kunnioittavasti. Näin siksi, koska
eläinten kohtelulla on oleellinen vaikutus eläimen hyvinvointiin
kaikissa tilanteissa, joissa ihminen on tekemisissä eläimen
kanssa. Eläimen ja hoitajan välinen hyvä suhde on keskeinen tekijä
maidontuotannon kannattavuudessa. Kun usea lehmä samassa
karjassa ylittää arvostetun sadantuhannen maitokilon tuotoksen,
voidaan perustellusti todeta, että asiat ovat sujuneet asetetun
tavoitteen mukaisesti. Unelmatilanne on arkipäivää Kotipellon
tilalla. Miten siihen on päästy?
◼◼ Teksti ja kuvat: Tiina Karlström
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Valmisteilla oleva hyvinvointilaki puhututtaa myös Ylivieskassa. Lain valmisteluvaiheessa ovat yrittäjien näkökulmat saaneet
julkisuudessa vähemmän huomiota kuin
tuotantoeläinten pitoon kielteisesti suhtautuvat ihmiset. Harmillisesti esiin nostetut asiat perustuvat usein myös virheellisiin
käsityksiin.
”Navetan oikeat toiminnot rohkeasti esiin,
nimenomaan hyvin tulosta tekeviltä, myös
isoilta tiloilta, joilla asiat eläinten hyvinvoinnista alkaen ovat hyvässä kunnossa. Medialla on iso pallo hallussaan ja uutisointi on
pääasiassa valitettavan negatiivista, koska
se vetää ihmisiä puoleensa. Miten me alan
oikeasti tuntevat ihmiset yhdessä käännettäisiin asia toisinpäin? Ei ainakaan itkemällä
asioita, vaan näkemällä tilanteessa mahdollisuuksia”, pohtivat Sari ja Marko.
”Mieluummin avaamme navetan ovia
ja näytämme, virheellisiä käsityksiä oikaisten, mitä navetassa arkena tapahtuu. Kaksi
vuotta sitten aloitimme maidon suoramyynnin tilalta. Maidon hakijat näkevät toisesta
ikkunasta suoraan toiselle lypsyrobotille ja
toisesta ikkunasta vasikkalaan.”

K

arja ei tarvitse uusinta uutta ympärilleen, vaan voi menestyä hyvin
vanhoissakin tuotantotiloissa, kun
puitteet ovat oikeat. Sari ja Marko
Sorviston navetta Ylivieskassa on vuosimallia 1999, mutta sitä on koko ajan päivitetty
eläinten hyvinvointia parantavien toimenpiteiden avulla.
Lehmähavaintojen opein laitumen kuusi
vapautta pyritään toteuttamaan mahdollisimman hyvin. Kaikilla eläimillä on esteetön mahdollisuus rehuun, veteen, lepoon,
valoon, raittiiseen ilmaan sekä sosiaaliseen
kanssakäymiseen toistensa kanssa, ja reilusti tilaa näiden tarpeiden toteuttamista
varten.
Viisi vuotta sitten kaikki parret on purettu
ja mitoitukset säädetty nykylehmien tarvetta
vastaavaksi.
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Kahden robotin holstein-karjan keskilehmäluku on 110 ja keskituotos 10 600 kiloa maitoa hyvin pitoisuuksin, rasvaa 4,14 ja valkuaista 3,42 prosenttia. Keskipoikimakerta on
2,8, ja poistettujen lehmien elinikäistuotos
on 36 101 kiloa, mikä on lähes 10 000 kiloa
enemmän kuin valtakunnan keskiarvo.
Sorvistojen karjassa on tällä hetkellä 43
lehmää, joilla poikimakertoja on kolme tai
enemmän. Niiden keskituotos on 11 405
kiloa, ja soluluku on samassa linjassa karjan
keskitason kanssa eli noin 150 000.
Kunnioitettavaa on, että karjassa lypsää tällä hetkellä viisi satatonnaria. Pisimmälle maitokiloissa on ehtinyt Vanessa,
joka on kahdeksalla poikimisella tuottanut
yli 130 000 kiloa maitoa. Vanessan päivätuotos on nyt 33 kiloa, ja se poikii jälleen syyskuussa.
Muut satatonnarit ovat Ynnä, Yllätys,
Uuniomena ja Agentti. Myös viisi kertaa
poikinut Yty on siirtymässä samaan kuningatarluokkaan yli 96 000 kilon elinikäistuotoksellaan.
Kun pohditaan avaintekijöitä tilanteeseen, Sorvistot eivät pysty nostamaan esiin
yhtä merkittävää asiaa.
”Hyvässä kokonaisuudessa kaikella on
merkitystä. Jos ketju ei kestä, niin se katkeaa siitä heikoimmasta lenkistä. JalostusKMVET 2/2018

suunnittelusta se alkaa, ja tähän tilanteeseen
ikään kuin kilpistyy. Monen monta onnistumista on siinä matkalla”, pohtivat Sari ja
Marko yhdessä.

Satatonnareiden kokonaistuotos 7.3.2018

Yksilöt huomioidaan isossakin karjassa
”Kullakin yksilöllä on oma roolinsa tilanteessa omana itsenään. Kaikkien persoona
tunnetaan ja sen mukaan tapahtuu käsittelykin. Toiset ovat seurallisia, toiset taas eivät
välitä ihmisen läsnäolosta. Pyrimme päivittäisessä työssä ottamaan nämäkin asiat huomioon”, Sari kertoo.
”Ynnää ei ole siemennetty enää, sillä se
tarvitsee nyt utareliivit, ja on sen vuoksi
robotilla valvotussa lypsyssä. Hauska yksityiskohta on, että kun valot syttyvät navetassa, niin se menee heti robotille odottamaan lypsyään.”
”Kun siltä sorkanhoidon yhteydessä otettiin liivit pois, se marssi sorkkatelineestä
päästyään suoraan robotille. Liivien pois
ottaminen merkitsi Ynnän mielestä lypsytapahtuman alkamista”, Marko hymyilee.
Agentti ja Uuniomena käyvät vain vanhemmassa ykkösrobotissa. Uuniomena on
kerran viety toiseen robottiin, jossa se ei laskenut maitoaan. Uuniomena on Markon
ja Sarin arvion mukaan valuttanut parteen
ainakin 10 000 kiloa maitoa, mutta silti sen
utareterveys on aina ollut erittäin hyvä. Keskisoluluku koko tuotantokaudelta on 51 000
ja viimeisimmässä koelypsyssä 36 000.
Uuniomena on karjassa ainut, jolla on sarvet. Se on saanut pitää ne, koska se ei käytä
niitä aseena toisia lehmiä, ihmisiä tai laitteita kohtaan. Uuniomena on myös hyvin
tarkka siitä, että navetassa tavarat ovat omilla
paikoillaan.
Kun Vanessa ylitti satatonnarin tuotosrajan, siitä otettiin hieno valokuva tilan navetan edustalla. Vanessaa ei oltu koskaan talutettu narusta. Kun Marko laittoi sille narun
päähän, lehmä lähti luontevasti kulkemaan
isännän perässä.
Eläimeen oli pitkäaikaisessa yhteistyössä
luotu tunnetasolla yhteys, jonka luomalla
perustalla eläin oppii nopeasti uusia asioita. Niin kuljettiin navetasta yhdessä ulos
ja onnistuneen kuvauksen jälkeen nopeasti
takaisin sisälle.
”Toiveikkaina odotamme, onko Vanessa
karjamme ensimmäinen 150-tonnari”,
Marko haaveilee.

Kestävän karjan pohja luodaan alussa
Suhteen luominen alkaa vasikasta. Vasikka
on kuin lapsi, ja oikealla kasvatuksella niitä
voidaan ohjata ja muokata kehittymään
haluttuun suuntaan.
Vasikoiden seassa liikutaan, tullaan
tutuksi ja annetaan hyviä kokemuksia ihmi-
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Maitoa,
kg

Kg/
elinpäivä

Poikimakerrat

Vanessa

130 991

29,7

8

Ynnä

107 577

27,4

7

Yllätys

106 720

26,6

8

Uuniomena

106 361

23,7

9

Agentti

104 433

30

7

96 823

25,4

5

Yty

sen kanssa toimimisesta. Näin toimien persoonat tulevat tutuksi.
Miksi juuri nämä lehmät ovat kestäneet?
Esiin nostetaan kolme asiaa, joista tärkein
on hyvä syöntikyky. Sillä on yhteys runsasta
syöntiä tukevaan syvään ja leveään runkorakenteeseen.
Myös taistelutahtoinen luonne on tärkeä.
Näillä yksilöillä on monta lehmän elämään
kuuluvaa haasteellista tapahtumaa takanaan, ja ne ovat selvinneet niistä periksiantamattomalla luonteellaan.
Poikimisen aikaan tapahtuu monta haasteellista asiaa nopeassa tahdissa toinen toisensa jälkeen. Heikon taistelutahdon ja toimintakyvyn omaava eläin ei niistä selviä.
Hyvät sorkat ja jalat ovat myös tärkeät, ja
erityisesti poikimakertojen kertyessä niiden
merkitys nousee koko ajan enemmän esiin.

Umpilehmien ruokinta tärkeää
Lehmille tehdään kaksi seosta, lypsävien ja
umpilehmien seokset. Vaihto niihin tapahtuu kerralla umpeenlaiton ja poikimispäivän yhteydessä. Tunnutusta ei siis käytetä
lainkaan. Sitäkin on kokeiltu, mutta nykyinen tapa on kaikilta osin parhaaksi koettu.
Tilalla on kaksi kiinteää seosrehusekoitinta. Se antaa tekniset mahdollisuudet
myös umpilehmien tarpeen mukaiseen ruokintaan. Umpiseos tehdään samalla huolellisuudella kuin lypsävienkin seos. Ja myöskin
oikeaan ajankohtaan, jotta syöntiin ei tule
taukoja pöydän ollessa tyhjänä.
Umpilehmien mahdollisimman runsas
kuiva-ainesyönti, noin 12 kiloa päivässä, on
tärkeä. Markon sanoin ”se on kuin auton
viritystä. Iso tilavuus antaa ison tehon”.
”Samoin lehmällä, runsas kuiva-aineen
syönti valmentaa samantasoiseen syöntiin
lypsykaudella ja tehoa saadaan heti hyvin,
kun seoksen ravintoainekoostumus ja sulavuus muuttuvat ja syönti lähtee nousuun riittävän korkealta tasolta.”
Umpilehmien oma karkearehu on ehdottomasti yksi avaintekijöistä. Mielellään se
tehtäisiin jo viljelyvaiheessa omana säilörehunaan. Se ei nykyresursseilla onnistu, vaan
lypsylehmien tarpeen mukaan korjattu säi39

lörehu säädetään umpilehmien tarpeeseen
sopivaksi oljella ja väkirehulla.
Umpilehmien seoksessa on olkea noin
puolet kuiva-aineesta. Lisäksi siinä on viljaa
ja kivennäistä. Rypsiä lisätään, jos raakavalkuaisen määrä uhkaa säilörehun valkuaispitoisuus huomioiden jäädä liian vähäiseksi.
Tällä hetkellä syötössä olevan säilörehun
D-arvo on 690 ja raakavalkuaispitoisuus 175
grammaa kuiva-ainekilossa, joten rypsilisää
ei nyt laiteta. Pötsin täyteisyyttä seurataan
koko ajan myös umpikaudella.

Lehmät nopeasti umpeen
Karjan lehmät on pitkään umpeutettu napakan kaavan mukaan. Koska ideaalitilannetta, jossa olisi erillinen umpeen laitettavien ryhmä, ei ole, toteutetaan tämä lypsylehmän elämän tärkeä vaihe olemassa olevia
resursseja hyödyntäen.
Robotin houkutusrehumäärä vähenee
umpeutusohjelman mukaisesti kahden viikon ajan ennen varsinaista umpeenlaittopäivää. Sen seurauksena myös lehmien käynnit
robotilla vähenevät.
Umpeenlaittopäivänä ohjelmaan kuuluu
normaali lypsy, josta otetaan yksi yhteismaitonäyte sen hetken utareterveystilanteen
kartoittamiseksi. Sen jälkeen on vuorossa
siirto umpilehmäosastoon, jossa on tarjolla umpilehmien seos. Sieltä umpeutettava lehmä käytetään seuraavana päivänä
kerran ja tarvittaessa toisena päivänä vielä
kerran lypsyllä.
Umpihoito tehdään maitonäytetuloksen
perusteella tarpeen mukaan. Umpeenlaiton yhteydessä laitetaan vedinkasto ja silikonitulpat kaikille.

Onnistuneita poikimisia
90-luvun navetassa ei alkuperäisversiossa
ole kuivikepohjaista poikimakarsinaa. Sellaiselle otettiin tilaa pienentämällä rehukeskusta.
”Poikimisen ajankohtaa ei varsinaisen
tunnutusruokinnan puuttumisen vuoksi
välttämättä näe utareen täyttymisestä. Arvioin poikimisen lähestymisen jänteiden löystymisen perusteella”, Sari kertoo.
60 neliön kokoinen poikimakarsina on
helpottanut työtä, vaikka eläinliikenteen
kannalta sen sijainti kaukana roboteilta ei
olekaan ideaali. Valvontakamera ja hyvää
poikimista tukevat olosuhteet ovat kuitenkin
johtaneet siihen, että poikimiseen liittyvät
toiminnot ovat sujuneet hyvin. Poikimiset
ovat helppoja ja nopeita, kun lehmä siirretään poikimakarsinaan vasta hyvin lähellä
varsinaista poikimista.
”Se että jo vasikkakarsinassa on olosuhteiden takia kynnyksiä ja korkoeroja, auttaa eläimiä kulkemaan haasteellisissakin pai40

Kun asiat sujuvat
hyvin navetalla, jää
intoa ja motivaatiota
yrityksen varsinaiseen
johtamiseen. Kyllähän
nykyiset tuotantotuloslukemat mieltä
kovasti lämmittävät.
Suomalaisella asenteella helposti sanoo,
että hyvää tuuria on
ollut, mutta kyllä siinä
taidolla ja osaamisella on varsin mittava rooli. Näin meitä
ovat muistuttaneet
myös muut viljelijät,
Sari ja Marko Sorvisto
tuumivat.

paljon resursseja ihmisten työllistämiseen.
Tämä on joka tapauksessa matalapalkka-ala
ja tänne olisi helposti luotavissa uusia työpaikkoja”, Marko sanoo.
”Maidontuottajat eivät ole keskenään
kilpailijoita. Kaikki tuote haetaan säännöllisesti markkinoille ja kaikille maksetaan hinta samoilla perusteilla. Siksi pitäisi
nykyistä enemmän puhaltaa positiivista henkeä yhteen hiileen. Siitä se tuli leimahtaa.”
”Hyvät tekijät on saatu ympärille ihmisten
vahvuuksia korostamalla ja kiitoksien kautta.
Tuoreimmassa pienryhmässä tehty Insightsanalyysi avasi näkemään ihmisten toiminnan eri lailla, ja sitä osaamista on hyödynnetty ja viety heti käytäntöön. Hyvä työntekijä tienaa itse palkkansa osaamisellaan, eli
on myös investointi”, Marko ja Sari toteavat.

Karja hoituu hyvin vapaapäivien aikana

koissa. Lehmien kuljettaminen poikimakarsinasta lypsylle ei ole ollut ongelma kummallekaan osapuolelle”, Sari kertoo.
Riskipoikimisena pidetään tilannetta,
jossa ultrassa on nähty kaksoset. Mutta nekin
ovat sujuneet silti hyvin. Poikimisia ei valvota, jos iltatarkastuksella todetaan, ettei siihen ole aihetta klo 23–6.30 välisenä aikana.

Osaamista ja motivaatiota tarvitaan
Kysymyksiin mistä haette osaamisen ja mistä
saatte motivaation työhön, Sorvistoilla on
valmiit vastaukset.
”Molempia on hyvin tarjolla, kun vain
hoksaa ja ehtii hyödyntämään. Aito kiinnostus omaan työhön ja halu kehittyä toimivat
hyvinä moottoreina. Aina voi tehdä paremmin ja aina voi kehittyä”, toteavat Marko ja
Sari yhdessä.
”Karjan hyvinvointi, motivaatio ja talous
ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. On myös
muistettava, ettei tämä ole päivätyötä vaan
yrittämistä”, toteaa Marko, jonka tavoitteena
on menestyä ja tehdä hyvää tulosta.
”Asiantuntijoita on hyödynnetty viimeisimmän tiedon saamisessa ja soveltamisessa
tilan olosuhteisiin. Pienryhmän teho on valtava, ja ne ovat nyt viimeisimpänä tulleet
meidänkin toimintaan ja tiedonhakuun
mukaan.”
Hienoja oppimiskokemuksia on päästy
kokemaan eri aihepiireistä niin kotimaassa
kuin ulkomaan reissuillakin. Viimeaikoina
on saatu erityisesti työn ja toimintatapojen
päivitystä käytännön ideoilla. Ja ilolla on
jaettu myös omaa osaamista eteenpäin.
”Olemme aikanaan hakeneet ja saaneet

muilta paljon tietoa yrityksemme kehittämiseen. Nyt mielellämme jaamme puolestamme tietoamme eteenpäin. Keskusteluista tulee hyviä kysymyksiä, jotka saavat
pohtimaan näkökulmia, joita ei ehkä itse
olisi hoksannutkaan.”
Myös uusia toimintatapoja on otettu käyttöön, kuten ternimaidon mittaaminen ja
hyvälaatuisen ternimaidon pakastaminen
ColoQuick-järjestelmän avulla. Parasta vasikan hoitoa on tutkitun ternimaidon juotto
mahdollisimman pian syntymän jälkeen.
Ensimmäinen ternimaito juotetaan tuttipullosta.
Hyviä ternimaitoja, joissa vasta-ainemittarin Brix-asteikon lukema on vähintään 25,
on saatu kiitettävän paljon. Jopa 30-tasoisia
ternimaitoja on mitattu. Lähes kaikki maito
on Brix-asteikolla vähintään 23:n tasoista.
Vanhemmista lehmistä saadaan mukavasti
8–10 kiloa ternimaitoa. Se lypsetään ensimmäisestä lypsystä lähtien robotilla.

Lomat saadaan pidettyä hyvin. Siihen suurin
syy on hyvät ja myös pitkäaikaiset työntekijät.
Marko Rutanen on ollut talossa 21 vuotta.
Lisäksi tiimissä on kaksi yrittäjätyöntekijää,
Karoliina Aho karjapuolella ja Tuomas Saari
kasvukauden aikaan peltopuolella. Lisäksi
tilalla työskentelee pitkäaikainen rengaslomittaja Asko Hannula.

Tila on ollut mukana lomitusrenkaassa
alusta alkaen. Sorvistot ovat olleet mukana
perustamassa rengasta hyväksi havaitun henkilön ympärille.
”Kun olemme lomalla, niin paikalla olevalla väellä on asenne, etteivät turhasta soittele. Hommat sujuvat hyvin ilman meidän
läsnäoloamme. Silti saa ja pitää soittaa,
kun on asiaa. Viimeisellä viikon pituisella
lomalla tilalta tuli yksi puhelu.”
”TeamWeaverilta voidaan katsoa tarvittaessa. Muutaman kerran katsotaan loman
aikana ja aina on tullut hyvä mieli. Hommat
sujuvat hyvin”, Sari kertoo etäkäyttöohjelman hyödyntämisestä.

Yrittäjät mukana Brändi-päivässä
Avoimuus ja puhtaan elintarvikkeen ylpeä
esiintuonti ovat Sorvistoille tärkeitä.
Tämä on hienoa työtä ja ihmisten virheelliset mielikuvat pitää korvata oikeilla. Oman
työn arvostus saa näkyä. Me olemme oikeasti
hyviä tässä, toteavat Marko ja Sari yhdessä
maidontuottajien ammattikunnasta.
Hyvässä kokonaisuudessa kaikella on merkitystä. Mieluummin toimitaan kertomalla
etukäteen avoimesti kuin negatiivisen asian
kautta altavastaajana.

Asiat ovat pääsääntöisesti hyvin ja siksi
alaa koskeva keskustelu nähdään nyt yrittäjien kannalta virheellisenä. Hinta ratkaisee
ostopäätöstilanteessa yhä, ja jos siihen saadaan muutos oikeilla ja kuluttajan arvostamilla asioilla, ollaan oikealla tiellä.
Marko ja Sari osallistuivat maaliskuussa
Ylivieskassa pidettyyn brändi-päivään. Siellä
pienryhmässä yhdessä todettiin, että kuluttajan on haasteellista samaistua lehmään.
Siksi ehkä onnellisen lehmän tuominen
esiin markkinoinnissa ei ole osuva.
Mutta entä onnellinen maidontuottaja?
Olisiko ideaa kuvata aidoista eläinten hyvinvointiteoista tyytyväinen maidontuottaja
juomassa lasillista tuoretta maitoa? Ladata
siihen mukaan sellainen tunnekokemus,
että aikuinen mieskin liikuttuu. Ja että hän
kokee saman voimakkaan tunnekokemuksen valitessaan maitotuotteita kaupassa. ◻

Lisää tilasta: www.kotipelto.fi
Kirjoittaja on kotieläinagrologiAMK ja Certified CowSignalsMaster, joka työskentelee ProAgriassa huippuosaajana, erikoisalanaan lypsykarjan ruokinta, terveys ja hyvinvointi.

LAATUA TILAN
JALOSTUSTYÖHÖN
Juha ja Raija Rissanen Ala-Korholan tilalta ovat tyytyväisiä
Semexin eläinainekseen. ”Tuotosta ja rakennetta tulee jalostaa
tasapainoisesti niin, että saadaan tasaisesti lypsäviä,
rakenteeltaan kestäviä ja terveitä lehmiä.”

Perheen ulkopuoliset työntekijät tärkeitä
Palkatut työntekijät vapauttavat isäntäparin johtamistyöhön. Sari ja Marko käyvät
keskenään päivittäisiä kehityskeskusteluita.
Yhdessä myös pohditaan ääneen asioita.
Pidemmät prosessit vaativat kovasti venymiskykyä koko tiimiltä.
”Pitää silti muistaa myös olla armollinen
itselleen ja toisille, vaikka olenkin luonteeltani aikamoinen perfektionisti. Joskus pitää
osata antaa myös periksi”, Marko tuumii.
”Jos maidon kilohinta olisi viisi senttiä
nykyistä parempi, pystyisimme pitämään
1–2 työntekijää enemmän. Maaseudulla olisi
KMVET 2/2018

Raija Rissanen sekä kolme Brawlerin tytärtä samasta
alkiohuuhtelusta, emänisä Goldwyn. Etummaisena
4 kertaa poikinut AK Jádorenita VG85-CAN, 305 pv (3.)
12604 kg, keskellä 4 kertaa poikinut AK J’taimenita
VG85-CAN, 305 pv (3.) 11613 kg ja takana 3 kertaa
poikinut AK Jabounita VG85-CAN, 305 pv (2.) 10907 kg.

Lehmän hyvästä ja pitkästä elämästä rakentuu lypsykarjatilan kannattavuus.
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