Automaattilypsy voi olla
asemalypsyä kalliimpaa

Kansainvälisten vertailutietojen mukaan automaattilypsyssä tuotettu maitokilo on keskimäärin
asemalypsyssä tuotettua kiloa kalliimpi. Tuotantokustannusten kurissa pitämiseksi
automaattilypsytilalla korostuu yrittäjien osaaminen ja erityisesti lehmäkohtaiseen maitotuotokseen
pitää satsata. ◼◼ Teksti: Henna Mero ◼ Kuva: Pirjo Mälkiä
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Euroopan Maidontuottajien (EDF)
vuoden 2018 tietojen mukaan
automaattilypsytiloilla maitokilon
tuotantokustannus voi olla jopa
kolmesta viiteen senttiä kalliimpi
kuin asemalypsytiloilla. Automaattilypsytiloilla ylläpitokustannukset ovat 1,5–2 kertaa suuremmat
sekä tuotantoon sidottu pääoma ja
siten myös pääomakulut isommat
kuin asemalypsytiloilla. Kustannustehokas automaattilypsy vaatiikin
yrittäjältä kovaa osaamista.

A

utomaattilypsyn toivotaan lisäävän tuotosta
useiden lypsykertojen
avulla ja toki samaan
aikaan halutaan vähentää navettatöiden määrää. Näissä asioissa
eivät eurooppalaiset automaattilypsytilojen yrittäjät ole täysin onnistuneet, mikä selviää
Euroopan Maidontuottajien
(EDF) vuoden 2018 tuotantokustannuslaskelmavertailun
tuloksista.
Tuloksissa on mukana 75
automaattilypsytilaa, mikä on
22 prosenttia kaikista EDFtiloista. Suurin osa (78 prosenttia) näistä automaattilypsytiloista sijaitsee Ruotsissa, Hollannissa, Ranskassa, Sveitsissä ja
Suomessa.
Vaikka vertailun tilamäärä on
pieni ja yksittäisten tilojen välinen vaihtelu tuloksissa suuri,
ovat tulokset mielenkiintoisia
ja vähintäänkin herättävät pohtimaan syitä tähän tulokseen.
Automaattilypsyyn investoiminen on kallista, eikä investointi
saisi vähentää yrittäjälle jäävää

tuloa, vaan päinvastoin parantaa sitä.

eri maissa jopa 3–5 senttiä suurempi energiakorjattua maitokiloa kohti kuin lypsyasematiloilla.
Raskaampi kustannusrakenne johtuu pääosin siitä, että
automaattilypsytiloilla ylläpitokustannukset olivat 1,5–2 kertaa suuremmat sekä tuotantoon
sidottu pääoma ja siten pääomakulutkin isommat. Automaattilypsytilojen suurempi maitotuotos ja pienempi lypsytyön määrä
eivät riittäneet kompensoimaan
isompia kuluja ja tuotantokustannus jäivät suuremmaksi.
Vaikka automaattilypsytiloilla
lypsytyön määrä oli selvästi pienempi kuin asemalypsytiloilla,
vastaavasti muihin töihin kului

Tuotantokustannuksessa eroa
jopa 3–5 senttiä
EDF kerää eri maiden tiloilta
vertailukelpoisia kustannustietoja ja laskee niiden avulla maidolle kustannukset kattavan
hinnan ja yrittäjien voiton. Kustannukset sisältävät myös oman
työn ja pääomakulut. EDF:n tutkija Steffi Wille-Sonk tarkasteli
ruotsalaisten, hollantilaisten ja
ranskalaisten automaattilypsy- ja
asemalypsytilojen välisiä kustannuseroja.
Vuoden 2018 tuloksista kävi
ilmi, että automaattilypsytiloilla
maidon tuotantokustannus oli

Maidontuotannon kokonaiskustannukset, snt/EKM-kg
lypsytyypeittäin vuonna 2018
EDF-tilat
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Ruotsi, luomutilat

63,8
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laidunnus
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Kaikki EDF-maitotilat,

42,1

tavanomainen

280 tilaa

Kokonaiskustannukset sisältävät työ- ja pääomakustannukset

UUSI
Perusta hyvälle kasvulle
KDS MuckControl -yleislevittimet:
• Yksi-, kaksi-, tai kolmeakselinen alusta 12 - 32 m3
kuormatilavuudella
• Tasainen ja luotettava levitys jopa erittäin
raskailla materiaaleilla
• Työleveys jopa 30 metriä
• Sivuseinät ja pohja lujaa hienoraeterästä
• Hydraulisesti jousitettu vetoaisa
Kysy lisää lähimmältä Hankkijan konemyyjältäsi!
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Automaattilypsytilojen (AMS) ja asemalypsytilojen
(Asema) kokonaiskustannukset, €/lehmä
Ruotsi
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Rakennukset ja rakennelmat

Koneet

Urakointi

Työvoima, oma ja palkattu

Automaattilypsytilojen kiinteät kustannukset olivat isommat kuin asematilojen. Automaattilypsytiloilla työvoimakustannus (oma ja palkkatyö) ei
ollut ennakko-odotuksista huolimatta asematiloja pienempi.
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Keskimääräinen tuotantokustannus
42,1 snt/EKM-kg. Mukana kaikki
EDF:n 280 tavanomaista maitotilaa
(automaatti- ja asemalypsytilat).
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Tässä vertailussa ruotsalaisrehukustannuksia lisäämällä.
Tämä tarkoittaa kokonaisvalten asema- ja automaattilypsytilojen välinen kokoero oli suutaista onnistumista tuotannon
johtamisessa; lehmien olosuhrin, mutta ranskalaiset ja hol-

aikaa? Katso oheinen pylväskaavio.

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
20

40

60
80
Tuotantokustannus, snt/kg

100

Keskimääräinen tuotantokustannus
42,1 snt/EKM-kg. Mukana kaikki
EDF:n 280 tavanomaista maitotilaa
(automaatti- ja asemalypsytilat).
Kaikkien EDF:n automaattilypsytilojen (yksi piste = yksi tila) jakauma
lehmien EKM-tuotoksen ja maidon tuotantokustannuksen (snt/EKM-kg)
mukaan. Keskimääräinen tuotantokustannus oli 42,1 snt/EKM-kg.
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lantilaiset tilat olivat suunnilleen samankokoisia lypsymenetelmästä huolimatta. Karjakoko
vaihteli pääosin 50–350 lehmän välillä. Muutamalla ruotsalaisella asematilalla oli yli 600
lehmää.

Tanskalaiset tulokset
samansuuntaisia
Tanskan neuvontaorganisaation
LandboSyd:in vuoden 2018 maidon tuotantokustannuslaskelmien tulokset kertovat samaa
kuin EDF:n tulokset. Mukana
laskelmissa oli huomattavasti
enemmän vertailutiloja; 237
automaattilypsytilaa ja 393 asemalypsytilaa, joiden keskilehmäluku oli lähes sama (232/250
lehmää).
Lehmää kohti laskettu katetuotto, joka huomioi pelkästään tuotannon muuttuvat kustannukset energiakorjattua maitokiloa kohti, oli tanskalaisilla
automaattilypsytiloilla hieman
parempi kuin asemalypsytiloilla.
Sen sijaan kun kiinteät kustannukset laskettiin mukaan,
automaattilypsytilojen yrittäjätulo jäi noin yhden sentin pienemmäksi energiakorjattua
maitokiloa kohti verrattuna asemalypsytiloihin.
Automaattilypsytilojen meijeriin lähetetty maitomäärä
oli lehmää kohti keskimäärin
224 energiakorjattua maitokiloa isompi ja työkustannus pienempi.
Automaattilypsyn hieman
heikompaan tulokseen johtivat
myös tanskalaisten automaattilypsytilojen suuremmat energiaja ylläpitokulut sekä pääoman
korot ja poistot.

Automaattilypsy yleistyy
Automaattilypsy yleistyy maailmalla ja erityisesti meillä Suomessa. Jotta siitä saadaan yrittäjälle riittävä tulo, on syytä kiinnittää huomiota näihin kustannuksia nostaviin tekijöihin.
Itse voi eniten vaikuttaa työn
tekemiseen ja työprosesseihin,
joihin pitää saada sujuvuutta.
On varottava monistamasta
edellisen navetan työprosesseja automaattilypsynavettaan
ja opetettava lehmät ja ihmiset
KM 9/2020

hyödyntämään robottia oikein.
Lean-johtaminen on tässä
hyvä työkalu ja se on vasta alkumetreillä maitotiloilla. Lean
filosofiaa kannattaa sitkeästi
opiskella ja ottaa käyttöön erilaisia työkaluja.
Mahdollisimman suuri maitomäärä ja sujuva työnteko auttavat automaattilypsyn kalliin
investoinnin ja isompien ylläpitokulujen ulosmittauksessa.
Erityisesti eläinainekseen kannattaa satsata maitomäärien
kasvattamiseksi ja työn helpottamiseksi. Automaattilypsytilalla eläinvirtojen tasaisuus on
parhaan maitomäärän saavuttamiseksi erityisen tärkeää, jotta
robotin kapasiteetti hyödynnetään tasaisesti ympäri vuoden.

Suomalaisten osaaminen
hyvää
Tuotanto-osaamista meiltä Suomesta onneksi löytyy. Suomalaiset tilat pärjäävät hyvin vertailussa muiden maiden EDFtilojen tuotantolukuihin, kuten
lehmäkohtainen maitotuotos, nuorkarjan määrä lehmää
kohti, vasikkakuolleisuus, elinikäistuotos ja hiehojen poikimaikä. Tästä syystä automaattilypsy on suomalaisille hyvä vaihtoehto.
Automaattilypsytilojen taloushaasteet kannattaa kuitenkin
ottaa huomioon, selvittää oman
tilan tulos ja miettiä, miten ne
voi omassa toiminnassaan taklata.
Tilakohtainen vaihtelu tuloksissa on suurta ja osa suomalaisista automaattilypsytiloista pystyy tuottamaan hyvinkin kilpailukykyisesti maitoa. Kustannustehokas automaattilypsy vaatii
yrittäjältä kovaa osaamista.
Suomen 20 EDF-tilan joukosta toiseksi pienimmillä
kustannuksilla maidon tuotti
vuonna 2019 neljän robotin tila,
jonka tuotantokustannus oli 45
senttiä EKM-kiloa kohti. Tilan
rakennukset ja robotit ovat
tehokkaassa käytössä ja maitoa
lähtee paljon meijeriin.
Lisäksi työprosessit ovat erittäin sujuvat, eläin-aines huippua ja tuotannon tunnusluvut
ovat hyvät.

Lypsämisen tulevaisuuden
haasteita
Mahdollisena tulevaisuuden
haasteena on se, miten lehmien
laiduntaminen pystytään automaattilypsyssä järjestämään kustannustehokkaasti. EDF-tulosten mukaan laiduntaminen
näyttäisi nostavan perinteisten
eurooppalaisten tilojen tuotantokustannuksia lypsymenetelmästä huolimatta.
Laidunnus näyttää alentavan
kustannuksia lähinnä silloin,
kun se on sisällä koko tilan toiminnan filosofiassa ja strategiassa, kuten Isossa-Britanniassa
ja Irlannissa.
Selvää on, että uuden teknologian ja automaation lisääntymisen pitää johtaa yrityksissä
kustannustehokkaampaan toimintaan ja parempaan tulokseen.
Kysymykset kuuluvat: Miten
kallis teknologia saadaan kan-

nattavaksi ja oikeasti vähentämään työtä? Miten työn tekemisen prosessit saadaan niin sujuviksi automaattilypsytiloilla,
että lypsytyöstä säästynyt työaika korvaa kalliita pääomakuluja? Miten robottien isoja energia- ja ylläpitokuluja voisi vähentää? Lean-johtamisen työkaluista ennakoiva huolto (TPM)
ja ostojen ohjausjärjestelmä eli
Kanban voisivat auttaa tässä.
Automaattilypsyssä kalliimman lypsytekniikan pitää mahdollistaa myös runsas maitotuotos. Se onnistuu, kun navetasta
poistetaan tuotoksen nousua
estävät pullonkaulat.
Mikä sitten on riittävä tuotos
kustannustehokkaaseen maidontuotantoon? Se pitää jokaisen yrityksen laskea itse.
Kirjoittaja on Suomen EDF Star
member ja Maitoyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja.
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Jyväskylän Paviljonki
Varaa maksuton ennakkolippusi
näytteilleasettajilta!
(ks. ohjeet kotisivuilta)

Tutustu turvaohjeisiin ja
-järjestelyihin ennakkoon

www.konekilleri.fi
Järjestäjät:

DLG International ja 2LM Corporate
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