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1. Yleiskuvaus toiminnasta 
 
 

Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. 
Tilalle on myönnetty aluehallintoviraston ympäristölupa (Dnro LSSAVI/130/04.08/201) 74 
lypsylehmälle, 56 hieholle ja 5 vasikalle (alle 6 kk). Lupaan on haettu muutos 2017 Kurikan 
ympäristölautakunnalta, jolloin hiehopaikat muutettiin lypsylehmäpaikoiksi, koska hiehojen kasvatus 
ulkoistettiin. Voimassa oleva lupa on siis 96  lypsylehmälle, 5 vasikalle(alle 6 kk),  16 hieholle( 6-12) ja 8 
hieholle (yli 12 kk).  Tilalla on tällä hetkellä 122 lypsylehmää ja 26 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa. Tarkoitus 
on jatkossa kasvattaa hiehot itse. Lupaa haetaan 134 lypsylehmälle, 65 yli 12 kk:n ikäiselle hieholle, 23 
6-12 kk:n ikäiselle hieholle ja 43 alle 6 kk:n ikäiselle vasikalle. Toiminnan laajennuksen yhteydessä 
rakennetaan uusi kylmäpihatto, johon tulee tilat 32 yli 12 kk:n ikäiselle hieholle ja 26 umpilehmälle.  
Eläimiä on laajennuksen jälkeen kolmessa eri rakennuksessa. Lypsylehmät lypsetään kahdella robotilla. 
Sonnivasikat myydään terninä välitykseen.  
Ruokinta toteutetaan traktorivetoisella apevaunulla. 
 
Lypsykarjapihatossa on ritiläpalkkilattia ja syvät kuilut lämmöntalteenotolla. Lanta käsitellään lietteenä. 
Kuivalantaa tulee kestokuivikepohjaisesta poikimakarsinasta ja vasikoiden yksilökarsinoista. 
Poikimakarsina tyhjennetään kerran vuodessa. Yksilökarsinat tyhjennetään kerran kuukaudessa. 
Kuivikkeena käytetään olkea ja turvetta. 
 
Vanhassa navetassa on vasikoille kestokuivikepohjainen karsina, josta tulee pelkästään kuivalantaa. 
Juottovasikoilla ja juotolta vieroitetulla vasikoilla on ryhmäkarsinat, joiden makuualueet ovat 
kestokuivikkeella, josta tulee kuivalantaa ja ritilällä ja syväkuiluilla varustetut ruokintakäytävät, joiden 
lanta käsitellään lietteenä. Lisäksi on isommille hiehoille makuuparrellisia karsinoita, joista tulee 
pelkästään lietelantaa. Lietelanta poistetaan lantaraapalla. Kuivikkeena käytetään olkea ja turvetta. 
 Lisäksi vasikoille on 10 yksilöiglua, jotka sijaitsevat kiinteällä asfaltoidulla alustalla. Kuivikkeena niissä 
käytetään turvetta ja olkea.  
 
Rakennettavaan uuteen kylmäpihattoon  tulee makuualueelle kestokuivikepohja, joka tyhjennetään 
kerran vuodessa. Lantakäytävät tyhjennetään viikoittain ja lanta varastoidaan kuivalantalassa. 
Kylmäpihatossa on tilat umpilehmille ja tiineille hiehoille. 
 
Kaikissa tuotantorakennuksissa on luonnollinen ilmanvaihto. Pihatossa on verhoseinät ja poistohormit 
katolla. Vanhassa navetassa on avattavat kennolevyt seinillä ja koneelliset poistohormit katolla. Uuteen 
kylmäpihattoon tulee verhoseinät ja poistohormit katolle.  
 
Tilalla on olemassa 3 lietesäiliötä; 450 m3, 500 m3, 2500 m3 ja kuilutilavuutta 320 m3. Laajennuksen 
yhteydessä ei rakenneta uutta lietelannan varastotilaa. Kuivalannan varastointitilaa on 960 m3. Minkä 
lisäksi löytyy vuokrattua lantalatilaa 500 m3.   Tuotantorakennuksen pesuvedet johdetaan lietesäiliöön.  
Wc-vedet johdetaan erilliseen 3 m3 umpisäiliöön. Pihattonavetan lietekuilujen lietettä jäähdytetään 
lämmön talteenotto järjestelmällä. 



 
Lannat levitetään urakoitsijan toimesta, jolla on käytössä sijoittava kalusto.  Peltolohkoista suurin osa 
sijaitsee keskimäärin 2-3 km:n etäisyydellä talouskeskuksesta. Tilan pelloilla viljellään pääasiassa 
nurmea ja rehuviljaa tilan omaan käyttöön. 
 
Tilalla tehdään laajennuksen jälkeen esikuivattua säilörehua laakasiiloihin n. 1250 tonnia kuiva-ainetta 
ja pieni määrä pyöröpaaleihin. Laajennuksen yhteydessä ei rakenneta lisää rehusiiloja. Säilörehu 
tehdään ajosilppurilla urakoitsijan toimesta.  Puristenesteet kerätään keräilykaivoihin ja pumpataan 
sieltä lietesäiliöön.  
 
Lypsylehmät pääsevät vapaasti ulkoilemaan pihaton yhteydessä olevalle kiinteäpohjaiselle 
jaloittelualueelle. Jaloittelualueella ei ole ruokintapaikkaa. Jaloittelualueelle muodostuva lanta 
poistetaan n. kerran viikossa.  Kylmäpihatossa olevat eläimet pääsevät laidunkaudella vapaasti 
kulkemaan laitumelle. 
 
Tuotannossa syntyvät roskat ja ongelmajätteet toimitetaan asianmukaisesti niille tarkoitettuihin 
keräyspisteisiin. Kuolleet eläimet varastoidaan tilalla laatalla pressulla peiteltynä ja toimitetaan 
Honkajoki oy:lle. 
 

 


