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1. Huolimattomuus lypsyn aikana 
- Hoidetun lehmän maito lypsettiin tilasäiliöön. (8) 
- Hoidettua lehmää oli lypsetty terveiden välissä. Kan-

nukone huuhdeltu/putkisto tyhjennetty tyhjennystulpil-
la, mutta ei pesty. (2) 

- Hoidossa oleva lehmä oli lypsetty viimeisenä lypsy-
asemalla. Tilasäiliöyhde oli edelleen tankissa, jolloin 
n. 1 litra maitoa on todennäköisesti pumpattu tankkiin. 

5 11 22,7 37,9 

2. Lomittajan tekemä virhe / puutteelliset ohjeet 
/Informaatiokatkos 
- Lomittaja lääkitsi väärää lehmää. (2) 
- Lomittaja lypsänyt hoidetun lehmän tankkiin, lehmät 

oli merkitty selkeästi. (6) 
- Lypsäjä oli laittanut umpituubit edellisenä iltana ja 

merkinnyt lehmän punaisella rasvaliidulla. Toinen lyp-
säjä ei ollut huomannut merkintää seuraavana aamu-
na, vaan oli lypsänyt lehmän tankkiin. 

- Lomittaja oli huomannut, että oli lypsänyt hoidossa 
olevan antibioottilehmän tankkiin, tyhjentänyt tankin ja 
jatkanut lypsyä. Todennäköisesti maitoputkisto jäi 
puhdistamatta. 

7 10 31,8 34,5 

3. Ilmoitus liian myöhään kuljettajalle 3 - 13,6  - 
4. Testausvirhe 
- Antibiootti ei poistunut lehmästä normaalisti.  
- Näytettä ei otettu koko lehmän maidosta, vaan oli 

lypsetty maitoa astiaan ja tehty näyte siitä erästä.  

1 2 4,5 6,9 

5. Kirjausvirhe robotilla 
- Hoidetun lehmän maito ei ohjautunut viemäriin vaan 

muun eroteltavan maidon joukkoon. 
- Tuottaja ohjelmoi hoidossa olleen lehmän maidot ti-

lasäiliöön lypsettäväksi.   

1 2 4,5 6,9 

6. Tilalla ei todettu tehdyn virheitä 1 - 4,5  - 
7. Keräilykuljettajan virhe 
- Kuljettaja oli ottanut tilasäiliön vieressä olevasta ton-

kasta maitoa, vaikka siinä ei ollut keräilyyn oikeutta-
vaa lappua. 

- 1 - 3,4 

8. Tuottajaa ei saatu selville (pipetit sekaisin ym.) 3 - 13,6  - 
9. Lypsylaitevika 
- Koneesta löytyi hylsyn ja nännikumin välitilasta mai-

toa. Kaksi nännikumia oli halki. Todennäköisesti ko. 
koneella oli lypsetty hoidettu lehmä ja seuraavalla lyp-
sykerralla terveitä lehmiä lypsettäessä antibioottimai-
toa joutui rikkonaisten nännikumien kautta 
tilasäiliömaidon joukkoon. 

- 1 - 3,4 

10. Syy ei tiedossa (selvitys puutteellinen) 1 2 4,5 6,9 
YHTEENSÄ 22 29 100 100 
 
 


