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Helppohoitoinen pihatto 
hiehoille

Tilan lehmämäärän kasvaessa joudutaan ennen pitkää miettimään uusiksi myös nuorkarjan 
kasvatustilat. Rakentamisen kustannukset ovat monesti mielessä päällimmäisenä, mutta 
suunnitteluvaiheessa huomiota kannattaa kiinnittää myös työmenekkiin valmiissa rakennuksessa.

 ◼ Teksti ja kuvat: Tiina Kolunsarka

Maikau Oy
 ◼ Mari ja Markku Parkkarin Maikau 

Oy Jalasjärvellä tuottaa maitoa kaik-
kiaan 260 lehmän voimin. Seosrehu-
ruokinnalla keskituotos hipoo 10 000 
kiloa ja EKM-tuotos lähenee 11 000 
kiloa. Tilalla on hiljattain alettu lyp-
sää kolmesti päivässä tavoitteena 
lisätä maitoa ja tuloja. 

Lypsyjärjestelmäksi tilan ensim-
mäiseen pihattoon valittiin aikoi-
naan lypsyasema, jota on laajennettu 
navetan laajennusten yhteydessä, 
viimeksi kokoon 2 x 11. Robottien 
hankinta kerralla näin suurelle kar-
jalle olisi aikamoinen harppaus kai-
kin tavoin ja työntekijät tekevät nave-
tassa muutakin, robotti vain lypsää, 
tuumaa isäntä Markku Parkkari. 
Osaavia ja luotettavia ulkopuolisia 
työntekijöitä on onneksi riittänyt, 
sekä vakituisia että tilapäisiä. 

Parkkarin mielestä on virhe ja suo-
rastaan itsemurha yrittää pyörittää 
hommaa liian pienellä porukalla. ◻

M ari ja Markku Park-
karin 136-paikkai-
nen hiehonavetta on 
valmistunut vuonna 

2014. Liimapuukaarinen, ver-
hoseinäinen pihatto jakaantuu 
kolmeen osastoon. Toista pää-
tyä asuttavat pikkuhiehot ja sie-
mennysikäiset. Tiinehdyttyään 
ne siirtyvät keskimmäiseen osas-
toon, kuten myös ne tapaukset, 
jotka eivät ole siementämällä 
tulleet tiineeksi ja joiden poi-
kiminen uhkaa viivästyä. Kak-
kososastossa paikkosonni saa 
viimeistellä työt. Toisen pää-

Parkkarin tilan 136-paik-
kainen hiehonavetta val-
mistui 2014. Jouni Pitkä-
rannan suunnittelemassa 
verhoseinäpihatossa on 
luonnollinen ilmanvaihto 
ja kantavina rakenteina lii-
mapuukaaret.

Hiehopihaton eläimet on jaettu 
kolmeen ryhmään iän mukaan. 
Lopputiineyden hiehojen seurana 
ovat myös umpilehmät. Avokou-
rujen pinta on uritettu liukkauden 
vähentämiseksi.

Sivuruokintapöytä 
visiirillä oli luonnol-
linen valinta myös 
hiehopihattoon, sillä 
lehmäpihatossa sel-
lainen on ollut alusta 
saakka.

dyn ryhmässä ovat umpilehmät 
ja lopputiineyden hiehot. Kun 
päädyssä sijaitsevaa siirtokäytä-
vää jatketaan irtoaidoilla, eläi-
met on helppo siirtää pihan 
poikki lypsykarjapihaton poiki-
maosastolle.

Isäntä pitää hiehopihat-
toa työnkäytön kannalta var-
sin onnistuneena. Kolaamassa 
käydään kahdesti päivässä ja 
samalla tehdään yleiskatsaus. 
Kaikkiaan aikaa kuluu puolesta 
tunnista kolmeen varttiin päi-
vässä. Myös hiehoilla on parsi-
pedit, ja kuiviketurve levitetään 
pienkuormaimella.

Hiehopihaton yhteydessä 
rakennettiin paljon muutakin, 
joten rakennuksen tarkkaa hin-

Makuuparsissa on 
parsipedit ja Pellon 
parsikalusteet. Tarvit-
taessa hiehopihatto 
on mahdollista muo-
kata lehmille soveltu-
vaksi parsia leventä-
mällä.

Lannanpoiston pudotuskuilu mitoitettiin alun-
perin kurottimen painoa ajatellen vain reilut 30 
senttiä leveäksi, mikä on käytännössä osoittau-
tunut turhan kapeaksi. Tahmeaa hiehonlantaa 
joutuukin aika ajoin avittamaan kolalla.



128 KM Rakennusmaailma 3/2017

Lehmien tilat liian kalliita 
hiehoille

 ◼ Nuorkarjatilojen rakentamistarve tulee maitotilalla usein ajan-
kohtaiseksi, kun lehmien tilat on saatu jollekin mallille. Monella 
viime vuosina investoineella tilalla nuorkarja on vanhassa, usein 
huonokuntoisessa tai eläimille epäsopivassa navetassa, ja oloja 
pitäisi parantaa. Nuoret on monesti myös laitettu lehmien kanssa 
samaan rakennukseen, ja nyttemmin halutaan lisätä lehmiä, jol-
loin hiehoille on saatava tilaa muualle.

Nuorkarjatiloja voidaan rakentaa edullisestikin, kun keskitytään 
olennaiseen ja riisutaan kaikki turha pois. Valion helmikuisen 
Navettaseminaarin monessa esityksessä pohdittiin nuorkarjati-
lojen rakentamista, ja varsinkin niiden kustannuksia.

Pohjolan Maidon Pekka Petäjäsuvanto totesi, että leh-
mänavetta on liian kallis paikka hiehoille. ”Nuorkarjatilojen tavoit-
teena on hiehopaikka, joka maksaa noin 1 000–2 500 euroa. 
Nuorten eläinten kasvattaminen erillään myös edistää niiden 
terveyttä.”

Jos nuorkarja on samassa rakennuksessa, saadaan lypsäville 
lehmille lisää paikkoja tekemällä hiehoille ja umpilehmille omat 
uudet tilat. Näin voidaan saada lisää lehmäpaikkoja muutaman 
tuhannen euron lehmäpaikkakustannuksella, siis selvästi edul-
lisemmin kuin kokonaan uutta lypsykarjatilaa rakentaen, Länsi-
Maidon Petri Uusitalo painotti.

Samalla on mahdollisuus parantaa vasikoiden terveyttä, kun 
aikuisten eläinten aiheuttama tautipaine vähenee. 

ProAgria Etelä-Savon Arto Karila pohti, pilataanko liiallisella 
rakentamisella jopa eläinten hyvinvointi? ”Pitää muistaa eläin 
asiakkaana.” 

Karila muistutti, että kun rakennetaan edullisesti, seinien ei 
välttämättä tarvitse olla katon alla. Näin voidaan saada eläimille 
helposti lisää tilaa.

Harva seinä suojaa eläimiä tuulelta ilman kattoakin. Kolmi-
metrinen seinä vaikuttaa tuulensuojana noin kymmenen metrin 
etäisyydelle. PM

taa isäntä ei osaa sanoa, mutta 
arvelee arvonlisäverottoman 
kustannuksen olleen 400 000–
500 000 euroa.

Pohjaratkaisu on suunniteltu 
ja mitoitettu siten, että rakennus 
on muokattavissa myöhemmin 
vaikkapa lypsylehmille soveltu-
vaksi vain parsia leventämällä.

Isäntä pohtii, että lannan-
poiston pudotuskuilu olisi voi-
nut olla leveämpikin. Nyt se on 
32 senttiä leveä ja hiehonlantaa 
joutuu usein kolalla avittamaan. 
Lietettä voi onneksi kierrättää 
pumppukaivosta, mikä Parkka-
rin mielestä on ehdoton hie-
honsonnalle, joka kulkee huo-
nosti vapaalla pudotuksella.

Kiimantarkkailuun ei kulu 
turhaa aikaa, sillä sekä leh-
mänavetassa että hiehopiha-
tossa on Heatime-kiimanseuran-
tajärjestelmä, joka on osoittau-
tunut hintansa arvoiseksi.

“Todella hyvä apuväline sii-
hen hintaan. Paljon turhem-
paankin rahaa laitetaan. Hie-
honavetassa siemennän aivan 

Heatimen perusteella, ei siellä 
kukaan kiimoja katso”, Parkkari 
toteaa.

Hiehopihatossa ei ole lukko-
parsia tai muuta erillistä siemen-

nyspartta, eikä isäntä sellaista 
kaipaakaan. 

Hän siementää tilanteen 
mukaan parressa tai välikäytä-
vällä aidat suljettuna. Kun on 

eläimille tuttu ihminen, ei tar-
vitse edes hännänpitäjää. ◻

Hiehot otetaan sisään pihaton “ykkösryhmään” 
toisesta päädystä alle vuoden ikäisinä. Matkaa 
vasikkatiloista tulee sen verran, että siirto tehdään 
autolla. Vasemmalla näkyy poikimaosasto.

Hiehopihaton ja lyp-
sylehmänavetan 
(oikealla) väliin koo-
taan tarvittaessa 
irtoaidoista yhdys-
käytävä, jota pitkin 
pian poikivat saadaan 
kätevästi ryhmäpoiki-
maosastolle.

Kiimantarkkailuun on käytössä Heatime-järjestelmä kaulapantoineen. Se 
on Markku Parkkarin mielestä verraton apuväline ja säästää paljon aikaa. 
Hän siementää kaikki eläimet itse. 

Hiehopihaton toisessa päädyssä on katettu siirtokäytävä, jota voidaan 
jatkaa irtoaidoilla ulottumaan lypsykarjanavetan poikimaosastolle asti. 
Muutoin eläinten siirrot pystytään tekemään pääsääntöisesti rakennusten 
sisällä. Myös ulos jaloittelutarhaan hiehonavetan toiselle puolelle kulje-
taan tätä kautta.

  aito ja oikea maatalousnäyttely: koneita, 
eläimiä, palveluja ja ammattiasiaa

  ammattilaisten kohtaamispaikka,  
paljon uutta tutustuttavaa

  suomalaisen maatalouden ja maaseudun 
näyteikkuna. 

 
  
 

Etelä-Pohjanmaa www.farmari.net

Pääsyliput  
ennakoon

Avoinna keskiviikkona ja torstaina 10–18, 
perjantaina 10–19, lauantaina 10–17
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Lokoisat oltavat   
luomuhiehoille

 ◼ Maarit Nopan ja Simo Perälän luomumaitotilalle valmistui erillinen 
hiehopihatto vuonna 2010. Tilaa on 110 hieholle ja lisäksi 40 umpileh-
mälle. Vaikka luomutuotannon vaatima paperisota on ajoittain kypsyt-
tänyt isäntäväkeä, kannattavuus on kuitenkin parempi tavanomaiseen 
tuotantoon verrattuna, mikä motivoi jatkamaan. Karjan keskituotos on 
10 000 kilon luokkaa. Tilan lypsykarjapihatossa on 180 lehmäpaikkaa 
ja siellä lypsää kolme Lelyn robottia.

Simo Perälän mielestä hyvässä navetassa tärkeimmät toimenpiteet, 
ruokinta ja lannanpoisto hoituvat sujuvasti. Tällä mittapuulla hän on 
hiehopihattoon varsin tyytyväinen.

Viileässä hiehonavetassa ainoat eristämättömät kohdat ovat verho-
seinä ja ruokintaseinä, muissa rakenteissa on eristys. Kaikki betoniosat 
on valettu paikan päällä. Katto oli helppo ja huokea tehdä itsekanta-
valla puuristikolla, kun jänneväli on vain 15 metriä, Simo Perälä kertoo. 

Katossa on eristeenä puhallusvillaa. Puuta on käytetty myös seinä-
rakenteissa. Pitkällä takasivulla on kiinteää seinää 1,5 metrin korkeeu-
delle ja siitä ylöspäin verhoseinä.

Sinkittyä rautapilaria löytyy ruokintaseinän puolelta. Ruokintapöydän 
visiiri kiinnittyy siitä lähtevään “oksaan”. Ruokintapöytä on DairyTecin 
valikoimista, mutta sitä valmistetaan Ilmajoella. Myös verhoseinät, par-
sipedit ja kattohormit ovat DairyTeciltä.

Pintakuvioiduissa avokouruissa kulkee Pellon saksalainen raappa. 
Kokoomakourussa on lietteen takaisinkierrätys, joka on Simo Perälän 
mielestä aivan ehdoton hiehonavetassa. Koska lehmänavetassa on lie-
tejärjestelmä, hiehopihattoon ei haluttu eri menetelmää. Kuiviketurve 

“Pitää ajatella se niin, että lehmiähän niistä pitää joskus tulla.”
Puhtaanapitoon satsataan ja siihen kuluu arviolta tunti aamuin 

illoin, ruokintaan vajaa tunti päivässä. Pelkästään hiehojen ruokin-
taan on valjastettu vanha traktori ja lehmille pieneksi jäänyt vanha 
seosrehuvaunu, mikä nopeuttaa ruokintaa.

Hiehopihaton arvonlisäveroton hinta vuonna 2010 oli 340 000 
euroa, jolla sai siis pyöreät 150 parsipaikkaa. Isäntä pitää sitä var-
sin kohtuullisena ja on laskenut, että tuohon hintaan voi pitää yhtä 
työntekijääkin ja maksaa samalla hyvän matkaa navettaakin pois, 
jos verrataan siihen, että hiehojen kasvatus olisi ulkoistettu. Hie-
hojen rehustuskaan ei tule liian kalliiksi, kun aina tulee sellaistakin 
rehua, jota ei ole järkevä syöttää lypsykarjalle.

Maarit Nopan ja Simo Perälän hiehopihatto on valmistunut vuonna 2010. 
Luonnollinen ilmanvaihto on miellyttävän äänetön ja raikasta ilmaa riittää. 
Verhoseinä alkaa noin 1,5 metrin korkeudelta. Alaosa on eristetty, kuten 
myös katto ja päätyseinät.

Maarit Noppa tilaa 
nykyisin kaikille vasi-
koille dna-merkit, 
joilla saa otettua 
kätevästi kudosnäyt-
teen samalla, kun 
merkki kiinnitetään. 
Kun kaikki lehmävasi-
kat genomitestataan, 
karsintaa on helppo 
tehdä.

Hiehojen parsissa on parsipedit ja päällä kuiviketurvetta. 
Isännän mielestä on tärkeää, että kaikilla eläimillä on oma parsipaikka. 
Näin ne oppivat tavoille eli makaamaan parressa jo hyvissä ajoin. 
Parsien leveyttä on haluttaessa helppo säätää myös lehmille sopivaksi.

Ruokintaseinän puolella on rivi sinkittyjä rautapilareita, joista lähtevään 
“oksaan” visiiri kiinnittyy. Ilmajoella valmistettavaa ruokintaseinäratkaisua 
myy virolainen DairyTec. Kuvassa umpilehmät murkinalla.

Hiehopihatto toimii Simo Perälän mielestä muuten mallikkaasti, mutta 
ovet ovat turhan kevytrakenteiset. Yli 20 asteen pakkasilla ne päästävät 
sisään kylmää, jolloin rissapyörät herkästi jäätyvät. Ovia on eristetty myö-
hemmin alaosasta Finnfoamin eristeellä. Joku paikallinen lämmitysrat-
kaisu on harkinnassa. Sivuruokintapöytä on helppo ratkaisu, eikä sen puh-
distukseenkaan kulu kovin paljoa aikaa, jos ruokkijalla on tuntuma siihen 
mitä tekee.

Pihatto on jaettu 
peräti seitsemään 
osastoon, joten 
yhdessä ryh-
mässä eläinten 
ikähaarukka on 
pieni. Pohjapiir-
roksessa on väl-
tetty umpiperiä. 
Jokaisen osaston 
ympäri voi pyö-
rähtää välikäytä-
vien kautta, joten 
kiusaajaa pääsee 
aina tarvittaessa 
karkuun.

 ◼ Teksti ja kuvat: Tiina Kolunsarka

NHK:n säätöparsien leveyttä on helppo muuttaa joustavasti, kun kel-
luvat parrenerottimet saa siirrettyä muutamaa mutteria ruuvaamalla. 
Ensimmäisessä lehmänavetassa oli samanlaiset ja siellä hiehoparret 
muutettiin aikoinaan remontin yhteydessä lehmäparsiksi. Nykyinen hie-
hopihatto on siis tarvittaessa mahdollista muokata lehmille sopivaksi 
varsin pienin muutoksin, Simo Perälä kertoo.

Eläinten kuljetus navetoiden välillä kuulostaa mutkattomalta. Kym-
menen metrin matkalle kulkuväylä rakentuu nopeasti muutamasta työ-
koneesta. ◻

tuodaan kerran viikossa pienkuormaimella parsien etuosaan ja levite-
tään parsipetien päälle kolalla.

Pihatto on jaettu peräti seitsemään osastoon, mikä takaa hiehoille 
kaikissa vaiheissa omanikäistään seuraa. Jokainen osasto on “ympä-
ripyörähtävä” eli umpiperiä ei ole jätetty. Hiehoja ei siemennetä, vaan 
yhdessä ryhmässä on sonni. 

Isännän mielestä on myös tärkeää, että kaikilla eläimillä on oma 
parsipaikka. Näin ne oppivat makaamaan parressa jo hyvissä ajoin.


