
64 KM 9/2020

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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A utomaattilypsyn toivo-
taan lisäävän tuotosta 
useiden lypsykertojen 
avulla ja toki samaan 

aikaan halutaan vähentää navet-
tatöiden määrää. Näissä asioissa 
eivät eurooppalaiset automaat-
tilypsytilojen yrittäjät ole täy-
sin onnistuneet, mikä selviää 
Euroopan Maidontuottajien 
(EDF) vuoden 2018 tuotanto-
kustannuslaskelmavertailun 
tuloksista. 

Tuloksissa on mukana 75 
automaattilypsytilaa, mikä on 
22 prosenttia kaikista EDF-
tiloista. Suurin osa (78 pro-
senttia) näistä automaattilypsy-
tiloista sijaitsee Ruotsissa, Hol-
lannissa, Ranskassa, Sveitsissä ja 
Suomessa. 

Vaikka vertailun tilamäärä on 
pieni ja yksittäisten tilojen väli-
nen vaihtelu tuloksissa suuri, 
ovat tulokset mielenkiintoisia 
ja vähintäänkin herättävät poh-
timaan syitä tähän tulokseen. 
Automaattilypsyyn investoimi-
nen on kallista, eikä investointi 
saisi vähentää yrittäjälle jäävää 

tuloa, vaan päinvastoin paran-
taa sitä.

Tuotantokustannuksessa eroa 
jopa 3–5 senttiä
EDF kerää eri maiden tiloilta 
vertailukelpoisia kustannustie-
toja ja laskee niiden avulla mai-
dolle kustannukset kattavan 
hinnan ja yrittäjien voiton. Kus-
tannukset sisältävät myös oman 
työn ja pääomakulut. EDF:n tut-
kija Steffi Wille-Sonk tarkasteli 
ruotsalaisten, hollantilaisten ja 
ranskalaisten automaattilypsy- ja 
asemalypsytilojen välisiä kustan-
nuseroja. 

Vuoden 2018 tuloksista kävi 
ilmi, että automaattilypsytiloilla 
maidon tuotantokustannus oli 

eri maissa jopa 3–5 senttiä suu-
rempi energiakorjattua maito-
kiloa kohti kuin lypsyasemati-
loilla.  

Raskaampi kustannusra-
kenne johtuu pääosin siitä, että 
automaattilypsytiloilla ylläpito-
kustannukset olivat 1,5–2 ker-
taa suuremmat sekä tuotantoon 
sidottu pääoma ja siten pääoma-
kulutkin isommat. Automaatti-
lypsytilojen suurempi maitotuo-
tos ja pienempi lypsytyön määrä 
eivät riittäneet kompensoimaan 
isompia kuluja ja tuotantokus-
tannus jäivät suuremmaksi. 
Vaikka automaattilypsytiloilla 
lypsytyön määrä oli selvästi pie-
nempi kuin asemalypsytiloilla, 
vastaavasti muihin töihin kului 

Maidontuotannon kokonaiskustannukset, snt/EKM-kg 
lypsytyypeittäin vuonna 2018 

EDF-tilat Automaattilypsy Asemalypsy

Ranska, - 44,1

laidunnus 10 tilaa

Ranska, 45 40,3

ei laidunnusta 10 tilaa 15 tilaa

Alankomaat, 47,8 44,4

laidunnus 6 tilaa 19 tilaa

Alankomaat, 45,2 41,2

ei laidunnusta 5 tilaa 9 tilaa

Ruotsi, 51,5 44,4

laidunnus 13 tilaa 15 tilaa

Ruotsi, luomutilat 63,8 62,3

laidunnus 10 tilaa 7 tilaa

Kaikki EDF-maitotilat, 42,1

tavanomainen 280 tilaa

Kokonaiskustannukset sisältävät työ- ja pääomakustannukset

Euroopan Maidontuottajien (EDF) 
vuoden 2018 tietojen mukaan 
automaattilypsytiloilla maitokilon 
tuotantokustannus voi olla jopa 
kolmesta viiteen senttiä kalliimpi 
kuin asemalypsytiloilla. Automaat-
tilypsytiloilla ylläpitokustannuk-
set ovat 1,5–2 kertaa suuremmat 
sekä tuotantoon sidottu pääoma ja 
siten myös pääomakulut isommat 
kuin asemalypsytiloilla. Kustannus-
tehokas automaattilypsy vaatiikin 
yrittäjältä kovaa osaamista.

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 

We are Fliegl.
Kysy lisää lähimmältä Hankkijan konemyyjältäsi!
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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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enemmän aikaa. Lypsystä vapau-
tunut työmäärä täyttyy muilla 
töillä. 

Molemmilla lypsytavoilla 
saman verran työtä
Työn kokonaismäärä ei eronnut 
lypsymenetelmien välillä juuri-

kaan. Pohdittavaksi jää, joh-
tuuko se siitä, ettei automaa-
tiota osata hyödyntää täysimit-
taisesti, ovatko automaattilyp-
synavetat muuten työläämpiä, 
vai houkutteleeko esimerkiksi 
jatkuvasti käynnissä oleva lypsy 
viettämään navetassa enemmän 

aikaa? Katso oheinen pylväskaa-
vio.

Suurempi maitotuotos auttaa 
pienentämään kustannuksia
Suurimpaan lehmien keskimää-
räiseen maitotuotokseen yltä-
neet automaattilypsytilat, par-
haat yli 11 000 kg EKM, pystyi-
vät tuottamaan energiakorjatun 
maitokilon pienemmillä kustan-
nuksilla, kuin pienemmän leh-
mäkohtaisen maitotuotoksen 
automaattilypsytilat. 

Kuitenkin vain pieni osa kai-
kista EDF:n tuotantokustannus-
vertailussa olevista automaatti-
lypsytiloista pystyi tuottamaan 
energiakorjatun maitokilon alle 
koko EDF tilajoukon keskimää-
räisen tuotantokustannuksen 
keskiarvon 42,1 snt/kg EKM. 
(Kts. alla oleva kaavio)

Tuottavuuden parantaminen 
avainasemassa
Automaattilypsytilojen isojen 
kiinteiden kustannusten katta-
miseksi lehmien tuotos pitäisi 
olla selvästi suurempi. Tuo-
toksen kasvun pitää kuitenkin 
tapahtua pääosin tuottavuutta 
parantamalla, eikä esimerkiksi 
rehukustannuksia lisäämällä. 
Tämä tarkoittaa kokonaisval-
taista onnistumista tuotannon 
johtamisessa; lehmien olosuh-

teiden pitää olla huippuhyvät, 
samoin navetan toiminnalli-
suuden on oltava töiden teon 
kannalta kunnossa ja lisäksi leh-
mien hedelmällisyyden ja ruo-
kinnan pitää olla hallinnassa. 

Kannattavassa automaattilyp-
syssä yrittäjältä vaaditaan erityi-
sesti kovaa tuotanto-osaamista. 
Automaattilypsytilan pitää kes-
kittyä lehmä- ja robottikohtai-
seen maitomäärän kasvattami-
seen, koska lehmämäärän lisää-
minen ei monesti ole mahdol-
lista tai järkevää. 

Vertailutilajoukon automaat-
tilypsytilojen lehmäkohtainen 
maitotuotos oli 200–1 000 kiloa 
korkeampi lehmää kohti kuin 
asematiloilla, mutta se ei riittä-
nyt kattamaan tuotantomenetel-
män isompia kustannuksia.

Työ- ja muut kiinteät kustan-
nukset ovat pääosin lehmää 
kohti edullisempia isoimmissa 
yksiköissä. Vertailussa olleiden 
ruotsalaisten, hollantilaisten ja 
ranskalaisten automaattilypsy-
tilojen korkeampiin tuotanto-
kustannuksiin olisi saattanut 
vaikuttaa myös se, jos niiden 
karjakoko olisi ollut selvästi pie-
nempi kuin asematilojen. 

Tässä vertailussa ruotsalais-
ten asema- ja automaattilypsyti-
lojen välinen kokoero oli suu-
rin, mutta ranskalaiset ja hol-

Automaattilypsytilojen kiinteät kustannukset olivat isommat kuin asema-
tilojen. Automaattilypsytiloilla työvoimakustannus (oma ja palkkatyö) ei 
ollut ennakko-odotuksista huolimatta asematiloja pienempi. 

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 suunnil-
leen samankokoisia lypsymene-
telmästä huolimatta. Karjakoko 
vaihteli pääosin 50–350 leh-
män välillä. Muutamalla ruot-
salaisella asematilalla oli yli 600 
lehmää. 

Tanskalaiset tulokset 
samansuuntaisia
Tanskan neuvontaorganisaation 
LandboSyd:in vuoden 2018 mai-
don tuotantokustannuslaskel-
mien tulokset kertovat samaa 
kuin EDF:n tulokset. Mukana 
laskelmissa oli huomattavasti 
enemmän vertailutiloja; 237 
automaattilypsytilaa ja 393 ase-
malypsytilaa, joiden keskileh-
mäluku oli lähes sama (232/250 
lehmää). 

Lehmää kohti laskettu kate-
tuotto, joka huomioi pelkäs-
tään tuotannon muuttuvat kus-
tannukset energiakorjattua mai-
tokiloa kohti, oli tanskalaisilla 
automaattilypsytiloilla hieman 
parempi kuin asemalypsytiloilla. 

Sen sijaan kun kiinteät kus-
tannukset laskettiin mukaan, 
automaattilypsytilojen yrittäjä-
tulo jäi noin yhden sentin pie-
nemmäksi energiakorjattua 
maitokiloa kohti verrattuna ase-
malypsytiloihin. 

Automaattilypsytilojen mei-
jeriin lähetetty maitomäärä 
oli lehmää kohti keskimäärin 
224 energiakorjattua maitoki-
loa isompi ja työkustannus pie-
nempi. 

Automaattilypsyn hieman 
heikompaan tulokseen johtivat 
myös tanskalaisten automaatti-
lypsytilojen suuremmat energia- 
ja ylläpitokulut sekä pääoman 
korot ja poistot.

Automaattilypsy yleistyy
Automaattilypsy yleistyy maail-
malla ja erityisesti meillä Suo-
messa. Jotta siitä saadaan yrittä-
jälle riittävä tulo, on syytä kiin-
nittää huomiota näihin kustan-
nuksia nostaviin tekijöihin. 

Itse voi eniten vaikuttaa työn 
tekemiseen ja työprosesseihin, 
joihin pitää saada sujuvuutta. 
On varottava monistamasta 
edellisen navetan työproses-
seja automaattilypsynavettaan 
ja opetettava lehmät ja ihmiset 

hyödyntämään robottia oikein. 
Lean-johtaminen on tässä 

hyvä työkalu ja se on vasta alku-
metreillä maitotiloilla. Lean 
filosofiaa kannattaa sitkeästi 
opiskella ja ottaa käyttöön eri-
laisia työkaluja. 

Mahdollisimman suuri mai-
tomäärä ja sujuva työnteko aut-
tavat automaattilypsyn kalliin 
investoinnin ja isompien yllä-
pitokulujen ulosmittauksessa. 
Erityisesti eläinainekseen kan-
nattaa satsata maitomäärien 
kasvattamiseksi ja työn helpot-
tamiseksi. Automaattilypsyti-
lalla eläinvirtojen tasaisuus on 
parhaan maitomäärän saavutta-
miseksi erityisen tärkeää, jotta 
robotin kapasiteetti hyödynne-
tään tasaisesti ympäri vuoden.

Suomalaisten osaaminen 
hyvää
Tuotanto-osaamista meiltä Suo-
mesta onneksi löytyy. Suoma-
laiset tilat pärjäävät hyvin ver-
tailussa muiden maiden EDF-
tilojen tuotantolukuihin, kuten 
lehmäkohtainen maitotuo-
tos, nuorkarjan määrä lehmää 
kohti, vasikkakuolleisuus, elin-
ikäistuotos ja hiehojen poiki-
maikä. Tästä syystä automaatti-
lypsy on suomalaisille hyvä vaih-
toehto. 

Automaattilypsytilojen talous-
haasteet kannattaa kuitenkin 
ottaa huomioon, selvittää oman 
tilan tulos ja miettiä, miten ne 
voi omassa toiminnassaan tak-
lata. 

Tilakohtainen vaihtelu tulok-
sissa on suurta ja osa suomalai-
sista automaattilypsytiloista pys-
tyy tuottamaan hyvinkin kilpai-
lukykyisesti maitoa. Kustannus-
tehokas automaattilypsy vaatii 
yrittäjältä kovaa osaamista. 

Suomen 20 EDF-tilan jou-
kosta 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 erit-
täin sujuvat, eläin-aines huip-
pua ja tuotannon tunnusluvut 
ovat hyvät. 

Lypsämisen tulevaisuuden 
haasteita
Mahdollisena tulevaisuuden 
haasteena on se, miten lehmien 
laiduntaminen pystytään auto-
maattilypsyssä järjestämään kus-
tannustehokkaasti. EDF-tulos-
ten mukaan laiduntaminen 
näyttäisi nostavan perinteisten 
eurooppalaisten tilojen tuotan-
tokustannuksia lypsymenetel-
mästä huolimatta.

Laidunnus näyttää alentavan 
kustannuksia lähinnä silloin, 
kun se on sisällä koko tilan toi-
minnan filosofiassa ja strategi-
assa, kuten Isossa-Britanniassa 
ja Irlannissa. 

Selvää on, että uuden tekno-
logian ja automaation lisäänty-
misen pitää johtaa yrityksissä 
kustannustehokkaampaan toi-
mintaan ja parempaan tulok-
seen. 

Kysymykset kuuluvat: Miten 
kallis teknologia saadaan kan-

nattavaksi ja oikeasti vähentä-
mään työtä? Miten työn tekemi-
sen prosessit saadaan niin suju-
viksi automaattilypsytiloilla, 
että lypsytyöstä säästynyt työ-
aika korvaa kalliita pääomaku-
luja? Miten robottien isoja ener-
gia- ja ylläpitokuluja voisi vähen-
tää? Lean-johtamisen työka-
luista ennakoiva huolto (TPM) 
ja ostojen ohjausjärjestelmä eli 
Kanban voisivat auttaa tässä. 

Automaattilypsyssä kalliim-
man lypsytekniikan pitää mah-
dollistaa myös runsas maitotuo-
tos. Se onnistuu, kun navetasta 
poistetaan tuotoksen nousua 
estävät pullonkaulat. 

Mikä sitten on riittävä tuotos 
kustannustehokkaaseen mai-
dontuotantoon? Se pitää jokai-
sen yrityksen laskea itse. 

Kirjoittaja on Suomen EDF Star 
member ja Maitoyrittäjät ry:n toi-
minnanjohtaja. 

8.-10.10.2020 
Jyväskylän Paviljonki

Järjestäjät:
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