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KYLMÄ OSAKUIVIKEPOHJAINEN EMOLEHIVIÄKASVATTA1VIO 

Tässä esitetty ratkaisu emolehmäkasvattamoksi perustuu pääasiassa VAKOLAssa 
tehtyihin tutkimuksiin naudanlihan tuotantomenetelmistä ja -rakennuksista. Tutkimus-
tulokset on julkaistu VAKOLAn tutldmusselostuksina numerot 63 ja 66 tekijänä Petri 
Kapuinen. 

Esitetyn ratkaisun tavoitteena on yhdistää toiminnallisesti yksinkertainen ja selkeä 
järjestelmä rakenteellisesti halpaan standardirakennukseen, joka voi olla mikä tahansa 
mitoituksensa ja rakenteellisten ratkaisujensa puolesta tarkoitukseen sopiva rakennus. 

Kasvattamotyypin valinta 
Kasvattamotyypin valinta tulee perustua koko tuotantoketjun suunnitteluun: 

rehut 
rehujen varastointi 
syöttö 
hoitotyöt 
kuivikkeet 
lanta 
(lannan varastointi) 
lannan poisto 
lannan levitys 
ym. 

Kuivikepohjaa käytettäessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota riittävän olkimäärän 
saantiin: emoille 7 kg/pv/eläin + 10 kg/pv/eläin rehuksi. Emolehmiä pidetään sisällä 
n. 8 kk, lokakuusta toukokuuhun. 

Mitoituksen perusteet 
Yhteen karsinaan suositellaan 5 - 7 emoa. 

Ruoldntapöytää tulee olla 0,7 m/elffin + 3 x 0,7 m/lcarsina korsirehua (olki) varten. 

Ruokintapöydän leveys riippuu rehunjakomenetelmästä ja varastotilan tarpeesta. 

Jäätymättömiä vesikuppeja tulee olla vähintään 1/15 emoa (tässä ratkaisussa 1/10 
emoa). Virtaama on tällöin kuppia kohti varsin pieni, joten puticisto on suojattava 
tehokkaasti jäätymiseltä. 

Ryhmäkarsinan ala tulee olla vähintään 9 m2/emo + vasikka. 

Kuivikealan tulee olla 5 - 6 m2/emo + vasikka. 

Lantakäytävän ala on siis vähintään 9 m2  - 6 m2  = 3 m2/emolehmä, mutta 
käytännössä suurempi, koska eläinten tulee mahtua syömään lantakäytävän puolelta 
ja mitoituksessa tulee lisäksi ottaa huomioon lannan poistossa ja kuivikkeiden 
levityksessä käytettävä tekniikka (traktori tai "puutarhatraktori"). 
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Hoitotöiden järjestely 
Kaikki raskaat hoitotyöt tehdään traktorilla, joten rakennuksen läpi on voitava ajaa 
kaikilla tasoilla. 
Tasoerot on sovitettava maastoon ajokelpoisilla luiskilla joko rakennuksen sisällä 
tai ulkopuolella. 

Lantakäytävä puhdistetaan monta kertaa viikossa, joten karsinoiden välisten 
sulkuporttien on toimittava moitteettomasti. 

Vesikupit, portit ja muut lantakäytävän rakenteet on sijoitettava ja rakennettava 
siten, että lievä kiinniajo traktorin puskulevyllä ei riko niitä. 

Ilmanvaihto 
Rakennus on kylmä ja eristämätön. 

Kattopellin alle suositellaan aluskatetta. 

Ilmanvaihtoa ei saa paldcasellalcaan rajoittaa, koska kosteus on eläimille haitaksi, 
kuiva kylmyys ei. 
Luonnollinen ilmanvaihto on toteutettu rakoseinien ja avonaisen harjan avulla. 

Valaistus 
Avonainen harja + valoaukot (valokate) kattoon. 
Yleisvalaistus hehkulampuilla 60 - 100 lux. 

Yövalaistus hehkulampuilla 3 lux. 
Työvaloiksi loisteputket ruoldntapöydälle 75 lux. 

Lantavarasto 
Emolehmä tuottaa lantaa 25 - 30 kg päivässä. 

Ulkopuoliseen lantavarastoon tulee ainoastaan lantalcäytävälle tuleva lanta eli noin 
puolet koko lannan määrästä eli 3 - 3,6 tonnia (= 3 - 3,6 m3 ) vuodessa/emo. 

Lantavarasto on sijoitettava rakennuksen jompaan kumpaan päähän siten, että lanta 
voidaan työntää sinne traktorilla (suora ajolinja suositeltavin). 

Kuivikepohjan määrä on 2 - 3 tonnia/emo (3 - 4,6 m3 ) sisäruoldntakauden lopussa 
riippuen mm. palamisasteesta. 

Kalusteet 
Kaikissa kylmissä eläinsuojissa tulisi käyttää pääasiassa puusta tehtyjä aitoja ja muita 
kalusteita ja käyttää metallia ja betonia vain sellaisissa paikoissa, missä se lujuuden 
ja korroosionkeston tai muiden syiden takia on välttämätöntä. Kalusteet kannattaa 
yleensä tehdä mahdollisimman halvoista materiaaleista (esim. oma puutavara) ja 
suunnitella niin, että eri osia voidaan helposti korjata ja vaihtaa. 
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ESITETTYYN RATKAISUUN VALITUT MITAT 

Rakennuksen pituus 
Karsinan pituus x karsinoiden lukumäärä + mahdollinen huolto tai muu tila, joka 
mitoitetaan valdohalliin sopivaksi. 
Karsinan minimipituus määräytyy ruoldntapöydän mukaan: 0,7 m x 5 (5 emoa 
karsinassa) + 2,1 m = 5,6 m. 
Karsinan pituudeksi on tässä ratkaisussa valittu 6,1 m ja koko rakennuksen 
pituudeksi 24,4 m. 

Rakennuksen leveys 
Kuivike,ala min. 4,46 m (5 emoa x 5 m2 : 5,6 m), valittu 5 m. 

Lantakäytävä min. 2,68 m (5 emoa x 3 m2 : 5,6 m), valittu 4 m 
(sorkkapalli 0,7 m). 

Ruolcintapöytä + varastotila, valittu 5 m. 

Rakennuksen korkeus 
Vapaa korkeus rakennuksen sisällä tulee olla vähintään 4 m, jotta rehujen ja 
kuivikkeiden jakelu sekä lannanpoisto voidaan tehdä traktorilla. 

Korot: 
- lantakäytävä 00 

- makuutilan pohja - 500 

- makuutilan porras - 200 

- sorkkakynnys + 100 

- ruoldntapöytä + 200 

- anturapilari + 200 
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