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Maatalousyhtymä Lappalassa tehtiin 

lehmille pehmeät pedit
Maatalousyhtymä Lappalan lypsykarja kuivitetaan separoidulla 
kuivajakeella. Uuteen kuivikkeeseen ja puolisyviin parsiin ovat 
olleet tyytyväisiä niin lehmät kuin hoitajatkin.

 ◼ Teksti ja kuvat: Leena Kärkkäinen

K uivitusjärjestelmä tuli mietintään, 
kun Anna, Jussi ja Juha-Pekka 
Lappalainen ostivat keväällä 2017 
Annan lapsuuden kodin Niskalan. 

Niskalan navetta Siilinjärvellä oli rakennettu 
2000-luvun alussa, ja lehmien parret kaipasi-
vat päivitystä. Parret olivat nykylehmille liian 
lyhyet ja parsipedit olivat kuluneet.

”Navettaremonttia suunniteltiin eläinten 
hyvinvointi edellä”, Anna Lappalainen toteaa. 

Entiset parret voitiin muuttaa puolisy-
viksi, ja takaesteen avulla niihin saatiin lisää 
pituutta. Puolisyvä parsi tarkoittaa, että siinä 
on noin 15 sentin kuivikekerros. 

Samalla parsiin asennettiin kaarevat nis-
kapuomit, jotka mahdollistavat lehmän sei-
somisen parressa suorana. 

Kuivikemateriaaliksi puolisyviin parsiin 
oli Lappalassa mietinnässä kaksi vaihtoeh-
toa: hiekka tai separoitu kuivajae. Hiekkaa ei 

kuitenkaan ollut kilpailukykyiseen hintaan 
saatavilla. Lisäksi mietitytti sen toimiminen 
lietejärjestelmässä. 

Lappalaiset päättivät siirtyä separoidun 
kuivajakeen käyttöön. Siihen oli tutustuttu 
paljonkin ulkomailla käydessä. 

Anna Lappalainen kertoo vierailleensa 
erityisesti tanskalaisilla ja ruotsalaisilla 
tiloilla. Niillä separoitua kuivajaetta käyte-
tään jo jonkin verran lehmien kuivikkeena.

Separointitekniikka tuottaa kuivaa jaetta 
Lappalaiset valmistavat separoitua kuiva-
jaetta Sepcom 065 -separaattorilla, joka on 
kehitetty nimenomaan lietteen separoin-
tiin kuivikkeeksi. Samassa paketissa ostet-
tiin kaikki separointiin tarvittavat laitteet lie-
tesäiliön sekoittimesta alkaen. 

Separointia varten liete otetaan lietesäili-
östä, ja separaattori erottelee kiintoainesta 
ja nestettä sekä ulko- että sisäkehältä. Näin 
saadaan kuivajaetta, jonka kuiva-ainepitoi-
suus on yli 30 prosenttia. Nestejae ohja-
taan lietekuilujen päihin lisäämään erityi-
sesti umpilehmien lannan juoksevuutta lie-
tekuiluissa.

”Tässä vaiheessa myös harmaat vedet 
menevät samaan kiertoon, josta lanta sepa-
roidaan. Jos ongelmia ilmaantuu, niin 
ne siirrytään ohjaamaan sellaiseen liete-
säiliöön, josta ei oteta kuivajakeen raaka-
ainetta”, Anna Lappalainen kertoo.

Liete on sekoitettava huolellisesti. ”Mitä 
paremmin liete on sekoitettu, sitä korke-
ampi on kuivajakeen kuiva-ainepitoisuus”, 
Anna Lappalainen toteaa kokemuksista.

Aluksi Lappalaiset ohjasivat kuivajakeen 
separaattorilta suoraan jakovaunuun. Huo-
mattavasti tehokkaammaksi tavaksi on osoit-
tautunut se, että kuivajae nostetaan pien-
kuormaimella vaunuun ja jaetaan siitä.

Tällä hetkellä Lappalaisilla sekä kuiva- 
että nestejae kiertävät takaisin saamaan kier-
toon, josta otetaan materiaali separointia 
varten. Näin kierrätetään niin kauan, kun 
kuivajakeen määrä pysyy hyvänä. Jos tulee 
tilanne, että kuiva-ainemäärä lietteessä ale-
nee, vaihdetaan nestejakeen ohjaus eri säi-
liöön.

Edulliset kuivituskustannukset 
Lietettä separoidaan kahdesta kolmeen ker-
taan viikossa, ja separoitu kuivajae jaetaan 
parsiin samana päivänä. 

Antti Lappalainen 
jakaa kuivajaetta heti 
separoinnin jälkeen. 
Lietettä separoidaan 
kahdesti viikossa, 
ja kuivajae jaetaan 
samana päivänä par-
siin ohuena kerrok-
sena.

MTY Lappala
•  Omistajat Anna, Jussi ja Juha-Pekka 
 Lappalainen. Tilalla työskentelevät 
 myös Antti ja Lauri Lappalainen
•  Kolme tilaa: Lappalan ja Niskalan tilat 
 Siilinjärvellä sekä Hovin tila 
 Lapinlahdella Pohjois-Savossa
•  Niskalan tila ostettu 2017 ja navettaa 
 remontoitu 2017–2018
•  Lehmiä nyt 220, remontin 
 valmistuessa 270 ja nuorta karjaa 
 noin 250 eläintä 
•  Pihattonavetta, jossa automaattilypsy, 
 neljä robottia
•  Peltoa 350 ha, josta 220 ha on 
 nurmella ja 130 ha viljalla, lisäksi 
 sopimuspeltoja
•  EuroMaito-hankkeen pilottitila

Separoitua kuivajaetta ei siis varastoida, 
vaan se jaetaan heti. Tämä siksi, että kuiva-
jae ei saa lämmitä, koska silloin siinä alkaisi 
syntyä haitallista bakteerikasvua. Samasta 
syystä kuivajaetta levitetään parsiin kerralla 
vain ohut kerros.

Kuivituspäivinä työaikaa menee kahdelta 
ihmiseltä muutama tunti. Muina päivinä 
tehdään kahdesta kolmeen kuivikkeen tasoi-
tuskierrosta päivässä.

Lappalaiset ovat laskeneet, että seitsemän 
vuoden kuoletusajalla laitteiston kaikki han-

Puolisyvissä parsissa on noin 15 sentin kuivikekerros, jonka takaeste pitää parressa. Kuivike tiivistyy jonkin verran, mutta on silti lehmille pehmeä ja 
miellyttävä makuualusta. Lehmät makaavat niissä enemmän ja myös märehtivät enemmän kuin aiemmin. Kaarevat niskapuomit mahdollistavat leh-
mien seisomisen parressa suorana. 

Anna Lappalainen on 
tyytyväinen Niskalan 
tilan uusiin bioparsiin. 
Se on selvästi edulli-
sin kuivitusvaihtoehto 
tilalla. Pelloista suurin 
osa on nurmella, eikä 
olki olisi mahdollinen 
suuren karjan kuivike.
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Syväparret suosittuja Keski-Euroopassa

 ◼ EuroMaito-hankkeen opintomatka 
keväällä 2018 suuntautui Alankomaihin ja 
Belgiaan EuroDairy-yhteistyöhankkeen pilot-
titiloille. Suomalaiset viljelijät ja asiantunti-
jat vierailivat yhteensä kahdeksalla lypsy-
karjatilalla. 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat 
kuivitusratkaisut. Näimme useita syväparsi-
navettoja ja kuivitusmateriaalivaihtoehtoja, 
joissa käytettiin separoitua lannan kuiva-
jaetta tai hiekkaa. 

Syväparsitilojen yrittäjät olivat tyytyväi-
siä ratkaisuihinsa ja tyytyväisiltä vaikuttivat 
myös lehmät. Syväparsien soisi lisääntyvän 
myös Suomessa.

Yhtenä yksityiskohtana kiinnitimme huo-
miota lehmien häntiin. Syväparressa leh-
mät pitävät häntänsä parren sisäpuolella, 
jolloin se pysyy puhtaana. Tavanomaisessa 
parressa taas häntä roikkuu usein lanta-
käytävällä. Tällä on vaikutusta maitohygie-
niaan asti.

”Lehmät ovat kuitenkin sopeutuneet 
hyvin korkeisiin parsiin”, Anna toteaa.

Kuivitusjärjestelmän vaikutuksia
”Lehmät ovat nyt puhtaampia ja kinnerhier-
tymät ovat selvästi vähentyneet”, Anna Lap-
palainen vastaa kysymykseen kuivajakeen ja 
puolisyvien parsien vaikutuksista lehmien 
terveyteen ja hyvinvointiin. ”Eläinlääkärikin 
huomasi eron terveydenhuoltokäynnillä”.

”Kun kuivike levitetään, lehmät menevät 
innokkaasti makaamaan pehmeään par-
teen”.

Lehmäkohtainen päivätuotos on nyt 5–7 
kiloa runsaampi kuin reilu vuosi sitten Lap-
palaisten ostaessa Niskalan.

”Siihen vaikuttaa monta muutakin paran-
nusta navetassa”, Anna Lappalainen kertoo. 
Ruokintaa on muutettu, navetan ilmanvaih-
toa parannettu ja lypsyjärjestelmä on vaihtu-
nut lypsyasemasta automaattilypsyyn.

”Vähätöisin kuivitusratkaisu separoitu kui-
vajae ja puolisyvät parret eivät varmaankaan 
ole, mutta lehmien hyvinvointi korvaa sen”, 

Anna toteaa tyytyväisenä tehtyyn valintaan.
Lappalaisten ja tanskalaisen laitetoimit-

tajan mukaan Suomessa on paljon kiinnos-
tusta separoidun kuivajakeen käyttöön kui-
vikkeena. ◻

Kirjoittaja on TKI-asiantuntija Savonia-ammat-
tikorkeakoulu Oy:ssä. Hän toimii @euromaito-, 
@vaavi-, DLB-, Umppari- ja Nurmet rahaksi 
-hankkeissa.

EuroMaito 
-HANKE
•  Mukana 12 pilottitilaa Itä-Suomen ja 
 Kainuun alueilta
•  Toteuttajina Luke, Savonia AMK ja 
 ProAgria Pohjois-Savo
•  Päärahoittaja Euroopan maaseudun 
 kehittämisen maaseuturahasto 
• Yhteistyökumppaneina ItäMaito, 
 Hankkija, Atria, Faba ja Suonentieto

kinta-, kunnossapito- ja käyttökustannukset 
ovat noin 8 000 euroa vuodessa. Aiemmin 
kuivikkeena käytetyn kutterinpurun vuotuis-
kustannus olisi ollut vähintään 30 000 euroa.

”Biopedit ovat olleet meille toimivin rat-
kaisu, kun tavoitteena oli eläinten kan-
nalta paras vaihtoehto”, Anna Lappalainen 
toteaa. ”Nyt ei tarvitse miettiä kuivikkeiden 
hankkimista, kun raaka-aine tulee kotiti-
lalta.”

Nyrkkisääntö on, että yhden lehmän lanta 
riittää yhden lehmän kuivitukseen.

Separoitu kuivajae on Lappalaisilla kui-
vikkeena lypsävien ja umpilehmien osas-
toilla. Vasikoille ja poikiville lehmille käy-
tetään olkea kuivikkeena. Tilan hiehot kas-
vatetaan Lappalaisten omistamalla toisella 
tilalla, jossa käytössä on kutterinpuru.

Puolisyvät parret aiempien päälle
Lappalaisten navetan puolisyvät parret teh-
tiin entisten parsien päälle. Parsien taakse 
asennettiin 14 senttiä korkeat takaesteet, ja 
samalla asennettiin puolisyviin parsiin sopi-

vat aaltomaiset niskapuomit. Parret pide-
tään mahdollisimman täynnä kuiviketta. 

”Kuivike tiivistyy puolisyvissä parsissa, 
mutta se on selvästi pehmeämpää kuin 
betoni”, Anna Lappalainen analysoi.

”Puolisyvät parret on mahdollista toteut-
taa mihin tahansa olemassa olevaan navet-
taan samalla tavalla kuin meillä. Parsista 
tulee helposti aika korkeat, joten siemen-
nys parsissa voi olla hankalaa”. 

Lappalaisten navetassa on lukittava etu-
aita, jossa lehmät yleensä siemennetään. 

Biokuivike tuntuu 
kädessä kostealle 
kun se tulee sepa-
raattorista, mutta kui-
vuu parsissa nopeasti 
ja tuntuu sen jälkeen 
samanlaiselle kuin 
kuiviketurve.

Näissä syvä-
parsissa on 
kuivikkeena sepa-
roitu lannan kui-
vajae. Urakoitsija 
käy separoimassa 
kuivajakeen muu-
taman kuukau-
den välein. Tässä 
menetelmässä 
suomalaisia huo-
lettavat urakoit-
sijan käyttöön ja 
kuivajakeen pit-
kään varastoin-
tiin liittyvät hygie-
niariskit.

 ◼ Teksti: Marketta Rinne, Luonnonvarakeskus
 ◼ Kuvat: Marketta Rinne ja Sari Kajava

Lehmät ovat hiekkaparsissa silminnähden puhtaita, eikä kinnerhiertymiä näy. 
Tällä tilalla kuivitushiekka nostetaan joen pohjasta, ja sitä kuluu noin 15 kiloa lehmää 
kohti päivässä.

Tavanomaisissa parsissa lehmien hännät likaantuvat lantakäytävällä. Se vaikuttaa tuotantohygieniaan.
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Tervetuloa luennolle!
Hometoksiinien vaikutukset tuotantoeläimiin

kotimainen perheyritys

Luennoitsija:
Alltechin kansainvälisen 
Mycotoxin Management 
Teamin globaali johtaja
Nick Adams - Iso Britannia

9.05 ProAgrian puheenvuoro
9.25 Nick Adams, luento alkaa

9.00 Tervetulopuhe, Feedex
8.45 Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla
Seinäjoki, Areena
Keskiviikkona 3. lokakuuta 2018, avoin tilaisuus  

11.30 Tilaisuus päättyy
11.25 Loppupuhe, Feedex
  - Miten hometoksiineiden haittoja voidaan hillitä
  - Hometoksiinien vaikutukset eri tuotantoeläimiin

Tilaisuus eläinlääkäreille klo 13.30 - 16.00

  - Mitä hometoksiinit ovat, esiintyminen Suomessa

Luennot järjestetään yhteistyössä 
ProAgrian kanssa.

ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN MA 24.9. 
marjo.pikkumaki@feedex.fi, kahvitarjoilun järjestämiseksi.

Tilaisuus on englanninkielinen, mahdollisuus esittää 
kysymyksiä suomeksi.

Molempien avointen tilaisuuksien jälkeen järjestetään 
eläinlääkäreille samanaiheiset luennot. Tarkemman 
aikataulun näistä löydät osoitteesta: www.feedex.fi

 - Miten hometoksiineiden haittoja voidaan hillitä
12.25 Loppupuhe, Feedex
12.30 Tilaisuus päättyy
Tilaisuus eläinlääkäreille klo 14.30 - 17.00

9.30 Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla
Ylivieska, Kulttuurikeskus Akustiikka

 - Hometoksiinien vaikutukset eri tuotantoeläimiin
 - Mitä hometoksiinit ovat, esiintyminen Suomessa

10.05 ProAgrian puheenvuoro
10.25 Nick Adams, luento alkaa

10.00 Tervetulopuhe, Feedex

Torstaina 4. lokakuuta 2018, avoin tilaisuus  


