
Kuntoluokkakamera osana ruokinnan onnistumisen seurantaa 
 

AgroTeknoa-hankkeen järjestämässä kuntoluokkakamera käyttöön nautojen kuntoluokituksessa – 
päivässä 5.2.2020 tutustuttiin DeLavalin BCS kuntoluokkakameraan Haapajärven koulutilalla.  

Päivään sisältyi ProAgrian asiantuntijapuheenvuo-
roja kuntoluokituksesta, DeLavalin Marjaana Pelto-
lan kuntoluokkakameran esittely, koulutilan karjan-
hoitajan kokemukset kamerasta sekä kuntoluokitus-
demon navetalla, jossa verrattiin ihmissilmän ja ka-
meran kuntoluokituksen eroja. 

Tärkeä osa ruokinnan onnistumisen seurantaa 

Kuntoluokituksella arvioidaan lehmän lihavuuskun-
toa ruokinnan onnistumisen seuraamiseksi. Suuret 
kuntoluokan vaihtelut kertovat lehmän voimak-
kaasta laihtumisesta tai lihomisesta, jotka aiheutta-
vat ongelmia tuotokseen ja hedelmällisyyteen. Ta-
voitteena on mahdollisimman tasainen kuntoluokka 
koko lypsykauden ajan umpeutukseen ja taas seu-
raavaan poikimiseen saakka. Lypsylehmille erityisen 
haitallista on alkulypsykauden voimakas laihtumi-
nen ja loppulypsykauden lihominen. 

Kuntoluokkakamera mittaa päivittäin eläimen kuntoluokan. Se voidaan asentaa lypsyrobottiin tai 
esimerkiksi lypsyaseman läpikulkuporttiin. Kuntoluokkakameran etuna päivittäinen, tarkka, nopea 

ja riippumaton kuntoluokan seuranta. Säännöllisen ja 
hyvin tarkan seurannan ansiosta yksittäisen eläimen tai 
eläinryhmän laihtuminen ja lihominen saadaan kiinni 
nopeasti.  

Tulosten hyödyntäminen vaatii ruokintaosaamista  

Kuntoluokkakameran tulosten hyödyntäminen vaatii 
karjanomistajalta hyvää ruokintaosaamista. Kuntoluok-
kakamera kertoo karjanomistajalle pelkästään nume-
raalisen arvon lehmän tai lehmäryhmän lihavuuskun-
nosta, jonka perusteella on osattava tehdä oikeita pää-
telmiä ruokinnan oikeellisuudesta. Mikäli korjattavaa 
löytyy, on osattava vielä tehdä oikea muutos ruokin-
taan. Pelkkä kameran hankinta ei siis automaattisesti 
paranna karjan tulosta, vaan tulos syntyy, kun kameran 
tuottaman tiedon osaa hyödyntää mahdollisimman laa-
jasti. 



Kuntoluokkakamera ihmistä tarkempi ja nopeampi 

Kuntoluokitusdemon perusteella BCS kuntoluokkakamera on hyvin tarkka. Ihmissilmällä tehtynä 
kuntoluokitus tehdään 0,25 kuntoluokkapisteen tarkkuudella, kun taas kuntoluokkakamera antaa 
0,01 kuntoluokkapisteen tarkkuudella tuloksen. Kameran avulla löytää siis nopeasti hyvin pienetkin 
kuntoluokan muutokset.  

Kuntoluokitusdemossa kamera antoi lähes kaikille leh-
mille korkeammat kuntoluokitus pisteet kuin ihminen. 
Ero oli kuitenkin joka lehmällä lähes sama, n. 0,1-0,5 
kuntoluokkapistettä.  

Ero kameran ja ihmissilmän kuntoluokituksessa ei 
haittaa, kun käytetään pelkästään yhtä menetelmää 
kerrallaan. Oleellisinta on löytää yksittäisien lehmien 
tai lehmäryhmien kuntoluokkien muutokset ja rea-
goida niihin oikein ja nopeasti. 

Kuntoluokkakamera päihittää ihmisen luokitusno-
peudellaan mennen tullen. Kokeneeltakin kunto-
luokittajalta kuluu aikaa ison karjan kuntoluokittami-
seen useampi tunti, kun kamera tekee sen yksittäi-
seltä lehmältä kuvan perusteella sekunneissa. 
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