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Materiaalia

• Katsevasikkaan-
hankkeen 
materiaali

• https://www.resea
rchgate.net/public
ation/273000905_K
ESTOVASIKKA_-
_tuloksia_Kestava_
karjatalous_-
hankkeen_vasikkat
utkimuksista/link/
54f4a1330cf2f28c1
3620af7/download

• Bioturvaohjeistusta 
ETT:n sivuilla

https://www.researchgate.net/publication/273000905_KESTOVASIKKA_-_tuloksia_Kestava_karjatalous_-hankkeen_vasikkatutkimuksista/link/54f4a1330cf2f28c13620af7/download


Nuorkarjan turvallinen kierto (T. Kivinen)



Turvallinen vasikkalan
eläinkierto (T. Kivinen)



Hyvä käytännön juottamoesimerkki

• Yksilö- tai parikarsinat 3 vko ikään 
ainakin silloin , kun tilalla 
kryptosporidi-, rota- tai koliripuleita

• Sen jälkeen vähintään 2 
kertatäyttöistä ryhmäkarsinaa, joissa 
pisaratartunnat ja ripulin roiskeet 
estävät levyseinät

• Mieluiten erilliset 
vasikkaosastot

• Iglujen ja vanhojen 
rakennusten käyttö 
mahdollista

• Epidemiatilanteissa 
varauduttava 
käyttämään tyhjänä



Erottelu kuntoon

• Kertatäyttöiset ryhmäkarsinat maitotilan 
tautisuojauksen kivijalka

• Syntyvät yksilö- tai parikarsinoihin

• Karsinoihin yhdistäminen, kun molemmat ryhmät 
väh. 2 vkoa terveitä

• Ikähaitari yhdessä karsinassa < 3vkoa

• Minimissään 2 eri karsinaa

• Ruuhkatilanteissa ja pahoissa taudinpurkauksissa 
vasikat ulos igluihin tai muihin väistötiloihin

• Sairaat omaan erilliseen karsinaansa
• Omat suojavaatteet
• Käsienpesu / kertakäyttöhanskat
• Pesu ja desinfektio
• Omat työvälineet



Ilmanvaihtokuntoon

• Riittävä perusilmanvaihto

• Runsaasti kuutioita ja 
tuloilmaluukkuja

• Kohdennettu tuloilma 
erityisesti vanhoissa ja 
ahtaissa rakennuksissa



Tautitorjunta osana tuotantorutiineja

• Työjärjestys vähäriskisistä eläimistä aloittaen, sairaat viimeiseksi

• Vasikkaryhmien kunnollinen erottelu, iglujen käyttö tarpeen ja 

mahdollisuuksien mukaan

• Riittävästi kunnolla erillään olevia sairaskarsinoita

• Tilalle sopivin henkilösuojaus tarpeen mukaan (pesupaikat, 

kuivapuhdistus, crocksit, karsinakohtaiset saappaat ja esiliinat)

• Kunnollinen pesu vasikkaryhmien välillä tai ainakin kerran 

vuodessa

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=zHnG52XLExw&feature=emb_logo

• Liuotuspesuaineella

• Painepesu

• Välikuivaus, jottei desinfektioaine laimene

• Desinfektio

• Loppukuivaus

• Onnistuu parhaiten erillisessä tilassa – siirrettävät 

vasikkakarsinarakenteet paikallaan

• Isoilla tiloilla mahdollisuus vasikkatilojen käyttämiseen tyhjillään pahoissa 

taudinpurkauksissa 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=zHnG52XLExw&feature=emb_logo


Ternimaidon saanti ja vasta-aineet!

• Usean eri tutkimuksen ja selvityksen 
perusteella iso merkitys vasikoiden ja lehmien 
terveyteen
• Vähentää vasikoiden sairastumista
• Vasikoiden kasvu paranee (200 g/vrk)
• Puolittaa hiehojen eläinlääkäri kulut
• Maitotuotos paranee 500 kg/v 1 ja 2 

poikimisella
• Kestävyys paranee

• Verinäytteet 2-10 vrk:n ikäisistä vasikoista, jos 
vasikoiden kasvussa tai terveydessä vähäistäkin 
sanomista
• Selvitetään vasikoitten vasta-aineitten 

(IgG) määrä verenkierrossa
• Reftraktometrillä tuloksena proteiineja 

g/dl, joka on verrannollinen seerumin IgG-
pitoisuuteen

• Kertoo ternimaitojuoton onnistumisesta
• onko vasikka saanut riittävästi 

hyvälaatuista ternimaitoa heti poikimi-
sen jälkeen

• ovatko vasta-aineet imeytyneet hyvin

Godden et al 2019



Työjärjestys: nuorimmista vanhimpiin, sairaat 
viimeiseksi



Vasikkakarsinoiden / väliaitojen pesua ulkona syytä 
harkita



Turvallinen lastaus

• Vie yksittäiset eläimet ulos odottamaan noutoa tai ole paikalla ja vie ne 

ulos, kun auto tulee pihaan

• Koko karsinan tyhjennyksen yhteydessä varmista, että kuskit tulevat 

sisälle vain tarvittaessa ja puhtaissa vaatteissa. Puhdista kaikki tilat, 

joissa kuskit ovat liikkuneet.

• Hyvä lastauspaikka

• Eläinten sujuva siirto lastauspaikalle

• Riittävän erillään

• Turvallinen hakea

• Tartuntojen leviämisen estäminen

• Ilmanvaihdon huomioiminen lastaustiloissa tilan omaa riskinhallintaa

• Mieluiten oma tila, ettei navetan alipaine vedä autosta ilmaa ja 

mahdollisia tartuntoja



Maitotiloilla erityistä huomiota vasikoiden ja teuraiden 
hakuun

• Haettavat eläimet omiin karsinoihinsa lähelle 
ovea, eläinkortille oma laatikkonsa

• Mieluiten ulos tai erilliseen tilaan, ettei 
autosta kulkeudu ilmaa navettaan

• Koronaripulilta suojautumiseksi voi olla 
tarpeen viedä eläimet 200m päähän 
navetasta lastattavaksi – suositus Keski-
Euroopassa, käytössä joillakin tiloilla myös 
Suomessa



Irtoaidoista iso apu lastauksessa

• Eläimen voi viedä ulos odottamaan kuljetusta, jottei taudit leviä 

lastauksessa



Eläinten ostokäytännöt bioturvan kivijalka

• Jalostus- / pitoeläimillä terveystodistukset – huomattavaa edistystä

• Jalostus- ja pitoeläinten ostokaranteeni varmuuden vuoksi / lääkitykset 
esim. maksamatotiloilta emoja ostettaessa – syytä harkita, ulkomailla 
yleinen suositus



Toimivan yhteistyön tärkeys

• Sujuva ja säännöllinen vasikkaliikenne tärkeää sekä maitotiloille että 

kasvattamoille

• Edellytyksenä hyvä tautisuojaus ja vasikoiden hyvä laatu

• Kuljetuskelvottomat vasikat rikkovat rytmin

• Terveet ja hyvin kasvaneet vasikat – sujuva kasvatus

• Kasvattamoissa tehdyt havainnot tuovat tärkeää tietoa maitotilan 
piilevistä sairauksista, jotka syytä ottaa haltuun, jotta vasikat kasvavat, 
hiehot lypsävät ja lehmät kestävät

• Vasikkakasvattamoiden hengitystietulehdusongelmien vähentäminen 
edellyttäisi isoja toimintatapa muutoksia, jotka eivät onnistu ilman 
maitotiloja 



Vasikoiden tarkastaminen ennen myyntiä

• Päivittäisten töiden yhteydessä huomiota 

poikkeaviin yksilöihin

• Koko ryhmän systemaattinen läpikäynti

• Silmämääräinen arviointi yleensä riittävää

• Välityskelpoisuuden tarkastaminen heti tullessa tai 2 

arkipäivän sisällä
• Napojen pikainen tunnustelu

• välitön palaute kuskille, merkintä kuljetusjärjestelmään

• Ennen myyntiä

• Oletettavissa olevien sairausongelmien yhteydessä

• Ensimmäisen sairastapauksen jälkeen muihin vasikoihin

erityistä huomiota

• Erityistapauksissa koko ryhmän lämmönmittaus



http://www.ett.fi/sites/default/files/user_files/ETT_V%C3%A4litysvasikkaohje_V4B.pdf



Välityskelpoisuuden tarkastaminen tilojen ja eläinvälityksen
yhteinen asia



Välitysvasikoiden viat ja kasvu

Vikakoodi Ostettuja

Kasvu 

ostettaessa

Kasvu 

myytäessä Teuraskasvu

Hävikki ternistä 

teuraaksi

56831

646, v2017: 

773 971 545 11 %

HEIKKO 22 215 863 504 41 %

IHOVIKA 225 523 977 539 16 %

JALKAVIKA 259 629 972 554 16 %

KORVAMERKKIVIKA 10 775 1008 524 20 %

LANTAINEN 7 385 1065 541 0 %

NAPATULEHDUS 799 738 998 571 13 %

PIENI 132 108 913 499 9 %

RIPULI 6 318 935 616 67 %

SILMÄVIKA 17 713 911 499 6 %

VAKAVAJALKAVIKA 5 461 1002 510 20 %

VAKAVANAPAVIKA 5 458 1045 551 20 %

Kaikki yhteensä 58318 646 971 545 11 %



Ketjun kehittäminen jatkossa

• Putkittaminen tai kasvattamojen täyttövälin pidentäminen

• Sopiva välitysikä?

• Rokotukset maitotiloilla tai kasvattamoissa

• Lisähinta vasta-ainetason mukaan?



Kotiin viemisiä

•Kertatäyttöisyys

•Teuraiden ja vasikoiden haku kuntoon kaikilla 
tiloilla

•Uusia eläimiä vain terveystodistuksella 
kunnollisen harkinnan jälkeen

•Hyvät vasikat – toimiva yhteistyö


