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Poikiminen on herkkä ajankohta lehmän ja vasikan elämässä. 
Siinä onnistuminen antaa vasikalle terveen lähdön elämään, ja 
lehmälle hyvän pohjan uudelle tuotantokaudelle. Poikimisen 
jälkeen työmäärä vähenee, kun vasikka on pirteä ja elinvoi-
mainen, ja lehmä terve ja hyvinvoiva. 

Lehmän poikimapaikka, poikimiseen valmistautuminen ja 
seuranta vaikuttavat poikimisen sujumiseen ja vasikan tervey-

Terve ja hyvinvoiva vasikka on 
sekä kestävän ja pitkäikäisen 
lypsylehmän että kannattavan 
lihantuotannon perusta.
Kuvat: Lea Puumala ja Sari Morri

teen. Normaalin poikimisen jälkeen terve vasikka on yleensä 
elinvoimainen ja halukas imemään itse juomansa. Poikimisen 
pitkittyminen lisää riskiä emän ja vasikan sairastumiseen.

Syntymän jälkeen vasikan kuivauksella, terveyden tarkista-
misella ja ternimaidon juotolla turvataan vasikan terveenä py-
symistä ja vähennetään sairaiden vasikoiden hoitoon kuluvaa 
työmäärää.
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Vasikoiden terveys vaikuttaa paljon niiden 
hoitamisen vaatimaan työmäärään. Jatkuva 
oireiden tarkkailu ja terveyden varmistami-
nen esimerkiksi kuumeen mittauksella vie 
aikaa ja aiheuttaa hoitajalle stressiä. Yhden 
sairaan vasikan erillisjuotto ja hoito voi viedä 
5–10 minuuttia lisäaikaa aamuin illoin. Muu-
tamistakin sairaista vasikoista kertyy helposti 
tunti lisätyötä päivässä. Vastasyntyneen va-
sikan ja sen ensimmäisten elinviikkojen ter-
veyteen voidaan vaikuttaa poikimisen ja al-
kuhoidon hyvillä käytännöillä ja olosuhteilla.

Maitotilojen käytäntöjä poikimisen ja 
vasikan alkuhoidon järjestelyissä ja niihin 
liittyvää työmäärää selvitettiin kyselyllä ja 
tuottajien haastatteluilla. Kysely ja osa haas-
tatteluista toteutettiin Kestävä Karjatalous 
(KESTO) -hankkeessa. Tietoa tilojen toimin-
tatavoista saatiin myös muissa hankkeissa 
tehdyistä haastatteluista. Kyselyyn vastasi 45 
tilaa, ja tilahavainnot ja haastattelut koos-
tuvat 13 tilalta. Kirjallisuudesta selvitettiin 
uusinta tutkimustietoa poikimisen onnistu-
mista edistävistä käytännöistä.

Nopea poikiminen tuottaa terveen 
vasikan 
Kun poikimiset sujuvat karjassa hyvin, vasi-
kat syntyvät todennäköisimmin terveinä ja 
hyväkuntoisina. Normaali ja luonnollinen 
poikiminen on yleensä nopea. Poikimisen 
pitkittyminen lisää riskejä vasikan sekä emän 

sairastumisille. 
Vasikan koko, virheasennot tai epämuo-

dostumat sekä emän kunto ja terveys voi-
vat aiheuttaa vaikeita poikimisia ja vaativat 
avustusta. Kuitenkin myös hoidolla ja olo-
suhteilla on todettu olevan suuri merkitys 
poikimisen etenemiselle.

Poikiminen on kivulias lehmälle. Ylimää-
räinen kipu ja stressi voivat estää oksitosiinin 
eritystä ja sen myötä poikimisen edistymis-
tä. Hyvät poikimaolosuhteet tukevat poi-
kimistapahtumaa. Kun lehmä voi poikima-
paikassa asettua rauhassa makuulle hyvään 
asentoon, sen on hyvä ponnistaa ja vasikka 
pääsee esteettä maailmaan. 

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on selvitet-
ty, miten erilaiset toimet ja työt vaikuttavat 
poikimiseen ja edistävät emän ja vasikan toi-
pumista. Tutkimuksissa on vertailtu muun 
muassa siirtohetkeä poikimapaikkaan, poiki-
mapaikan kuivitusta, yksilö- tai ryhmäpoiki-
mapaikan eroja ja poikimapaikan suojaisuut-
ta poikimisen kestoon.

Tanskalaisen tutkimuksen mukaan jopa 
viimeisten neljän tiineysviikon olosuhteilla 
voi olla vaikutusta poikimisen etenemiseen. 
Työntövaihe vasikan sorkkien näkyville tu-
losta syntymään kesti lyhyemmän aikaa 
kestokuivikekarsinassa olleilla lehmillä kuin 
makuuparsiosastossa hoidetuilla, vaikka 
poikimapaikkana oli kestokuivikepohjainen 
karsina. 

Suojaisa tila rauhoittaa poikivaa 
lehmää
Lehmä haluaa poikia erillään laumasta omas-
sa rauhassaan. Viimeaikaiset tutkimukset 
osoittavat, että lehmät etsivät omaa rauhaa 
ja tilaa päiväaikaan poikiessaan.

Yksilöpoikimakarsinoissa poikimarauha 
ja suojaisuus on helpoin toteuttaa. Ryhmä-
karsinoilla voidaan pienentää tilantarvetta ja 
rakentamiskustannuksia jonkin verran. Ryh-
mäpoikimakarsinoissakin olisi hyvä pystyä 
erottamaan poikimiseen oma tila.

Rauhallinen poikimapaikka voidaan to-
teuttaa yksinkertaisilla rakenteilla ja pienellä 
työmäärällä. Osa karsinan seinistä voidaan 
peittää esimerkiksi vanerilevyillä tai pres-
suilla. Isoissa karsinoissa tila voidaan erottaa 
esimerkiksi kuivikkeena käytettävillä olkipaa-
leilla. Näköesteet olisi hyvä laittaa kahdelle 
sivulle, siten että ne muodostavat suojaisan 
kulman. 

Myöhäinen siirto poikimapaikkaan 
voi pitkittää poikimista 
Vasikan syntymisen seuranta alkaa jo lä-
hestyvän poikimisen merkkien tarkkailusta. 
Viimeaikaisten tutkimusten mukaan poiki-
mispaikkaan siirron ajankohta voi vaikuttaa 
poikimisen onnistumiseen. 

Siirto uuteen ympäristöön aiheuttaa leh-
mälle stressiä ja voi häiritä poikimisen edis-

Mitä nopeam-
min poikiminen 
edistyy, sitä 
todennäköi-
semmin vasikka 
on hengissä ja 
elinvoimainen.



TTS:n tiedote: Maataloustyö ja tuottavuus 1/2015 (659) 3

tymistä. Riski poikimisen pitkittymiselle ja 
sen myötä vasikan ja emän sairastumiselle 
kasvaa. Tanskalaisessa tutkimuksessa siirto 
noin neljä tuntia ennen poikimista pitkitti 
poikimisen kestoa keskimäärin puoli tuntia 
verrattuna lehmiin, jotka siirrettiin 12–24 
tuntia ennen poikimista. Siirto yksilökarsi-
naan suositellaan yleensä tehtäväksi noin 
vuorokausi ennen poikimista.

Ryhmäpoikimakarsinassa lehmä kokee 
stressiä myös uuteen ryhmään sopeutumi-
sesta. Eläinten välisen sosiaalisen järjestyk-
sen vakiintuminen vie muutaman päivän. 
Ryhmäpoikiminen toimii hyvin, kun ryhmä 
otetaan sisään kerralla, eikä poikineiden ti-
lalle tuoda uusia lehmiä. Siirtoa suositellaan 
viimeistään viikkoa ennen poikimista, jotta 
syönti poikimista edeltävinä päivinä pysyisi 
hyvänä. Järjestely vaatii paljon karsinatilaa, 
sillä karsina on varattuna pidemmän aikaa. 
Kiinteän ryhmän maksimikooksi suositellaan 
kuusi lehmää. Toisaalta on myös tuloksia, et-
tä noin 10 lehmän ryhmässä uusien eläinten 
tuomisesta kerran tai kaksi viikossa ei ole 
ollut haittaa, kun karsina on tilava ja ruokin-
tapöytätilaa on tarpeeksi. 

Jos tilat eivät riitä pidempään samana py-
syville ryhmille, suositellaan lehmän siirtoa 
ryhmäpoikimakarsinaan päivää tai kahta en-
nen poikimista. Pidempi oleskelu jatkuvasti 
muuttuvassa ryhmässä stressaa, vähentää 

syöntiä ja lisää ketoosin riskiä poikimisen 
jälkeen. 

Saksalaisessa tutkimuksessa vasikkakuol-
leisuus oli yli kolminkertainen, kun ryhmä-
karsinaan siirto tehtiin poikimapäivänä. Va-
sikkakuolleisuus oli silloin 20 prosenttia, kun 
1–3 päivää ennen poikimista siirrettäessä se 
oli noin 6 prosenttia.

Karjakoon kasvaessa on siirrytty käytän-
töön ottaa lehmä poikimakarsinaan viime 
hetkellä, eli kun vasikat jalat jo näkyvät (”just-
in-time”). Poikimakarsinatiloja tarvitaan vä-
hemmän ja lehmä saa olla tutussa ympäris-
tössä viime hetkeen asti. Käytäntö edellyttää, 
että poikimista lähestyviä lehmiä valvotaan 
jopa 20 minuutin välein. Vaikka valvonnassa 
käytettäisiin apuna kameraa, valvomistyö on 
erittäin sitovaa ja riski vasikan syntymisestä 
ennen siirtoa on suuri. Viime hetken siirto 
sopii parhaiten isoille karjoille, joissa nave-
tassa olo ja seuranta ovat jatkuvampaa.

Ajoissa tehty poikivan lehmän siirto var-
mistaa, että se todella poikii sille tarkoite-
tussa paikassa. Aina silloin tällöin poikimisia 
tapahtuu lehmän ollessa umpi- tai lypsyssä 
olevien lehmien osastossa, jolloin lantakäy-
tävän raappa voi viedä vasikan kokoojakou-
ruun asti. Lantaisen vasikan puhdistamiseen 
kuluu työtä ja hyvin todennäköisesti tarvi-
taan erilaisia ripulilääkityksiä ja ylimääräistä 
sairaanhoitotyötä. 

Poikimatilojen mitoitus 
Toimivat lehmien siirtojen ja poikimisten jär-
jestelyt voivat olla erilaisia. Hyviin tuloksiin 
voidaan päästä monin tavoin, kunhan olo-
suhteet ovat muutoin kunnossa. Järjestelyitä 
kannattaa miettiä tilankäytön ja työmäärän 
kannalta. 

Tuetun rakentamisen vaatimusten mu-
kaan jokaista alkavaa 20 lypsylehmän ryh-
mää varten on oltava yksi poikimatila. Yksi-
lökarsinan pinta-alan on oltava vähintään 13 
m2 ja ryhmäpoikimakarsinassa tilaa tulee olla 
vähintään 11 m2 lehmää kohden. 

Tasaisesti ympäri vuoden poikivassa 55 
lehmän karjassa, jossa on 5–6 poikimista 
kuukaudessa, toimiva vaihtoehto voi olla yk-
silökarsina, johon lehmä otetaan vähintään 
vuorokausi ennen poikimista. Yksilökarsi-
noita tarvitaan kolme, ja karsinatilaa yhteen-
sä vähintään 39 m2. 

Isommissa karjoissa poikimisia on lä-
hes päivittäin. Ryhmäkarsinoilla poikima-
tiloihin saadaan enemmän joustavuutta 
ruuhkatilanteissa. Yksi suuri muunneltava 
poikimatila lisää mahdollisuutta muuttaa 
tilankäyttöä tarpeen mukaan. Vaihtoehto-
na voi myös olla yksi iso poikimista lähes-
tyvien ryhmäkarsina, johon yksilöpoikima-
karsinat ovat suorassa yhteydessä. Muutos 
poikimapaikkaan ja siirtostressi on silloin 
pienempi.

Kiinteillä seinillä 
rauhoitetaan 
poikimakarsinaa 
muulta nave-
tan elämältä. 
Ryhmäkarsi-
nassa poikivalle 
lehmälle voidaan 
erottaa oma tila 
väliaidan avulla. 
Erottamisella 
myös estetään 
vastasyntyneeltä 
vasikalta väärän 
emän imemi-
nen, mikä voi 
vaarantaa vasta-
aineiden saami-
sen. Poikimisen 
lähestyessä 
hormonimyrsky 
antaa lehmille 
hoivaviettiä ja ne 
adoptoivat silloin 
helposti toisten 
vasikoita.
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Jos poikivien ryhmät halutaan pitää kiin-
teinä, ryhmäkarsinoita tarvitaan useampia. 
190 lehmän karjassa kymmenen poikima-
paikkaa voivat olla esimerkiksi kahdessa vii-
delle lehmälle mitoitetussa 55 m2 karsinassa. 
Kun käytössä on vähintään kaksi karsinaa, 
karsinoiden tyhjentäminen poikimisten vä-
lillä on helpompi järjestää. Karsinoiden si-
joittelussa kannattaa järjestää koneille oma 
reitti kuhunkin karsinaan, jolloin ne voidaan 
tyhjentää erikseen.

Seuranta mahdollistaa poikima-
avun ajoissa 
Terve lehmä poikii normaalisti itse, mutta 
poikimisen etenemistä on silti hyvä seurata 
ja avustaa tarvittaessa. Normaalissa poikimi-
sessa vasikka syntyy 40–50 minuuttia sikiö-
veden tulosta ja 35–45 minuuttia jalkojen 
näkyyn ilmestymisestä. 

Poikimisavun antamista suositellaan, jos 
vasikka ei ole tullut maailmaan 60–70 mi-
nuutin kuluessa sikiönesteen tai jalkojen 
näkyville tulosta. Poikimavaikeuksia voi tulla 
mm. lantion ja vasikan koon epäsuhteesta 
tai vasikan virheasennosta. Kaikki haastatel-
lut ja vastanneet tilat kertoivat avustavansa 
lehmää poikimisessa viimeistään pakotta-
vassa tarpeessa. 

Tutkimusten mukaan lehmän levoton 
käyttäytyminen vuorokautta ennen poiki-

mista ennakoi poikimavaikeuksia. Poikima-
vaikeuksista kärsineet lehmät nousevat sei-
somaan ja laskeutuvat makuulle useammin 
ja juovat ja syövät vähemmän kuin terveet 
lehmät. Ongelmista kärsivät lehmät saat-
tavat syödä yhtä kauan, mutta hitaammin 
kuin muut ja niitä ei kiinnosta kilpailla tuo-
reesta rehusta ruokintapöydän ääressä. 

Parteen kytkettyä poikivaa lehmää jou-
tuu seuraamaan enemmän. Lehmä ei pääse 
puhdistamaan vastasyntynyttä, jolloin vasik-
ka voi tukehtua esimerkiksi pään ympärille 
jääneisiin sikiökalvoihin. Kyselyvastauksissa 
parsinavetoissa poikimisiin arvioitiin kuluvan 
enemmän aikaa kuin pihatoissa. Poikimisen 
valvontaan, mahdolliseen avustamiseen ja 
vasikan alkuhoitoon arvioitiin kuluvan työ-
aikaa parsinavettatiloilla keskimäärin 56 mi-
nuuttia (20–120 minuuttia) ja pihattotiloilla 
35 minuuttia (10–120 minuuttia). 

Tekniikasta helpotusta valvontatyö-
hön
Kyselyyn vastanneista tiloista kaksi kolmesta 
valvoi poikimisia ympärivuorokauden. Ym-
pärivuorokauden poikimisia seuranneilla ti-
loilla vasikkakuolleisuus oli hieman alhaisem-
pi (6 %) kuin vain päivän aikana poikimisia 
seuranneilla tiloilla (9 %). 

Vaikka yleensä pääosa lehmistä poikii päi-
vä- tai ilta-aikaan, isossa karjassa öisiä poiki-

misia tulee todennäköisesti lähes viikoittain. 
Pihapiirissä sijaitsevalla navetalla käyntiin ei 
kulu paljon aikaa, mutta herääminen ja eten-
kin uudelleen nukahtaminen voi olla vaikeaa. 
Öinen valvominen olisi pystyttävä tilanteen 
mukaan korvaamaan levolla myöhemmin. 
Jatkuva univajeen aiheuttama väsymys vaikut-
taa omaan jaksamiseen ja terveyteen. Työssä 
tulee virheitä ja tapaturmien riski kasvaa.

Valvontakameroita käytetään yleisesti poi-
kimisvalvonnassa. Nykytekniikalla saadaan 
hyvää kuvaa, jota voi seurata kännykästä ja 
säästää omia askeleita. Yöllinen herääminen 
kamerakuvaa katsomaan on navettakäyntiä 
kevyempi, jolloin on helpompi saada uudel-
leen unen päästä kiinni. Kameravalvonnan 
etuna on myös, että lehmä ei häiriinny ihmi-
sen läsnäolosta ja poikiminen edistyy mah-
dollisesti nopeammin.

Poikimisen automaattista ennustamista 
perustuen lehmän liikkeisiin tai fysiologisiin 
muutoksiin on kehitetty, ja markkinoilla on 
useita erilaisia laitteita. Emättimeen asennet-
tavat anturit, jotka tulevat ulos poikimisen 
alkaessa, ovat tutkimuksissa toimineet varsin 
hyvin. Laitteet lähettävät ilmoituksen puhe-
limeen, mutta ilmoitus tulee siis vasta poiki-
misen jo alkaessa. Laitteet eivät auta vaikeissa 
poikimisissa, jos sikiöpussi ei ole työntynyt 
ulos. Häntään kiinnitettävät laitteet kertovat 
aktiivisuudesta ja poikimisen läheisyydestä. 

Poikivan lehmän oikea-aikainen siirto poikimakarsinaan ei pitkitä poikimista. Valvontaka-
meran kautta poikimista voidaan seurata niin, että lehmä ei häiriinny.
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Kestokuivikekarsina tukee lehmän 
liikkeitä
Poikimisen etenemistä edesauttaa, kun 
lehmä kokee poikimapaikan turvalliseksi ja 
stressittömäksi. Ihan viimeisinä tiineyden 
hetkinä lehmän levottomuus lisääntyy ja se 
vaihtaa paikkaa ja asentoa usein. Täysikas-
vuinen sikiö mahassa vaatii tilaa ja pitävää 
alustaa lehmän makuulle menemisissä ja 
ylösnousemisissa.

Kyselyyn vastanneilla tiloilla poikimakarsi-
nat olivat pääosin yksilökarsinoita ja osittain 
ritiläpohjaisia. Kiinteän betoniosan päällä oli 
vaihteleva määrä kuivikkeita tai kumimat-
to. Kumimaton päälle levitettiin yleisimmin 
kutterinlastua 1–5 cm. Kolmella tilalla karsi-
na oli kestokuivikepohjainen. Haastatelluista 
tiloista yhdeksällä lehmät poikivat kestokui-
vikekarsinoissa ja lopuilla lehmät poikivat ri-
tiläkumimattokarsinoissa ja makuuparsissa. 
Parsinavetoissa lehmät poikivat yleisimmin 
kytkettyinä parressa ja karsinoita oli yhdellä 
tilalla.

Kestokuivikepohjaiset poikimakarsinat 
ovat yleistyneet viime vuosina tehdyissä 
investoinneissa ja laajennuksissa. Kestokuivi-
kekarsinoista saadut hyvät kokemukset ovat 
innostaneet rakentavia investoimaan niihin. 
Haastatellut tilat pitivät kestokuivikepohjaa 
hyvänä poikimispaikkana. Osalla oli ollut 
aikaisemmin käytössä myös kumimatto-

pohjaisia karsinoita. Tilat kertoivat, että kes-
tokuivikepohja on vähentänyt työtä poiki-
misen aikaan, sillä lehmät ovat vaikuttaneet 
terveemmiltä tai sairastuneet tuntuvat kun-
toutuvan nopeammin. Halvaantunut lehmä 
pääsee helpommin ylös hoidon jälkeen ja 
hoidoissa onnistutaan paremmin, kun alusta 
on pitävä lehmän nousuyrityksiin. Kumimat-
tokarsinat olivat näiden tilojen kokemusten 
mukaan liukkaita.

Kumimattopohja voi olla liukas etenkin 
märkänä. Poikimisen aikaan erittyy paljon 
nesteitä, joten eläimen riski liukastumi-
seen kumimattopinnalla on iso. Liukkaalla 
ja epävarmalla pohjalla lehmä voi arastella 
makuulle menemistä. Eräässä tutkimukses-
sa 17 lehmästä kymmenen valitsi mieluiten 
hiekka-alustan, kuusi lehmää kuivitetun be-
tonialustaan ja vain yksi lehmä valitsi poi-
kimapaikaksi kumimattopohjaisen alustan. 
Kaikissa vaihtoehdoissa oli 15 senttimetrin 
paksuinen olkikerros kuivikkeena. 

Parsi rajoittaa poikimiseen liittyvää liikeh-
dintää. Makuuparressa lehmän on mitattu 
vaihtavan asentoaan harvemmin kuin kes-
tokuivikepohjaisessa karsinassa. Kyselyn par-
sinavetoissa vasikkakuolleisuus oli hieman 
suurempi kuin tiloilla, joilla oli poikimakar-
sinat.

Toimiva kestokuivikepohja 
Kestokuivikepohjissa sonta ja virtsa sekoit-
tuvat ja imeytyvät kuivikkeeseen. Runsas 
kuivikkeen käyttö on tarpeen puhtaan 
poikima-alustan varmistamiseksi. Lypsyleh-
mien kestokuivikepohjilla esimerkiksi oljen 
menekki on 10–15 kiloa lehmää kohden 
päivässä. Poikimakarsinan hyvän puhtaus-
tason ylläpitäminen voi vaatia kuiviketta 
enemmänkin. Jos ryhmäpoikimakarsinassa 
on paljon eläimiä, kuiviketta kuluu paljon.

Hyvin toimiva kuivikepohja alkaa vähi-
tellen kompostoitua, mikä hidastaa pohjan 
kohoamista. Kestokuivikepohjan perusta-
misessa hakkeen käyttö pohjalla voi edis-
tää kestokuivikepohjan palamista estämällä 
pohjan liiallista tiivistymistä ja hapettomuut-
ta. Parhaimmillaan voi riittää koko pohjan 
vaihto kerran vuodessa. 

Kysely- ja haastattelutiloilla kestokuivike-
alue tyhjennettiin yhdestä neljään kertaan 
vuodessa. Kestokuivikepohjissa kuivikeosa 
voidaan suunnitella jopa yli metrin syvyi-
seksi. Pohjan kompostoituminen edellyttää 
noin 30 senttimetrin vähimmäispaksuutta. 

Olki on hyvä kuivike kestokuivikekarsi-
nassa. Se sitoo rakennetta, tuo kantavuutta, 
antaa ilmavuutta ja kompostoituu helposti. 
Kestokuivikekarsinoissa käytetään myös tur-
vetta sitomaan kosteutta. Käytettävän tur-
peen tulee olla hyvälaatuista. 

Kestokuivikepohjaiset poikimakarsinat ovat yleistyneet. Poikimakarsinan tulee olla puhdas ja hyvin kuivitettu, joten jo suunnitteluvaiheessa on 
hyvä miettiä miten karsinoita kuivitetaan ja puhdistetaan, jotta käsin tehtävä työmäärä ei kasva suureksi.
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Vasikka tarvitsee puhtaan ja hyvin 
kuivitetun syntymäpaikan
Poikimapaikan olosuhteet vaikuttavat myös 
vastasyntyneen vasikan terveyteen synty-
mästä eteenpäin. Poikimapaikan tulisi olla 
kuiva ja vedoton sekä alustan puhdas, peh-
meä ja pitävä. 

Syntymäpaikan puhtaudella on suuri mer-
kitys vasikan terveydelle, koska vastasynty-
neen immuunijärjestelmä on kehittymätön. 
Myöhemmin ternimaidon kautta tuleva 
vastustuskyky ei riitä, kun vastasyntynyt jou-
tuu lannan kanssa tekemisiin. Esimerkiksi 
eräällä haastattelutilalla lehmät poikivat poi-
kimaosastossa makuuparsissa. Ternimaidon 
laadun varmistamisesta ja mittaamisesta ja 
hyvälaatuisen maidon juottamisesta huo-
limatta vasikoilla oli yleisesti ripulia ja vasi-
koiden hoitamiseen ja lääkitsemiseen kului 
paljon aikaa. 

Kun lehmä poikii pihatossa makuupar-
ressa, lantakäytävä on vasikan ensikoske-
tus maailmaan, ja riski lannan joutumisesta 
suuhun ja navan likaantumiselle on suuri. 
Vastasyntyneitä vasikoita eivät auta tilavat ja 
hyvin kuivitetut makuuparret, jotka antavat 
lehmälle hygieeniset olosuhteet. 

Parsinavetassa voidaan lantakouru peittää 
ritilällä, jolle levitetään runsaasti kuivikkeita 
ja mieluimmin olkea. Kun parteen tuleva 
sonta siivotaan pois aina tarkistuskäynneillä, 

voidaan saada vasikalle hyvä syntymäpaikka 
myös näin.

Hyvät olosuhteet saadaan parhaiten ai-
kaan runsaalla olkikuivituksella. Paksu olki-
patja on lämmin ja pehmeä. Hyvin hoidettu 
ja puhdas kestokuivikepohja on hyvä myös 
vasikalle. Pitävä pohja varmistaa vasikan 
ensimmäisiä ylösnousuyrityksiä ja askeleita. 
Vasikka pääsee helpommin jaloilleen ja to-
dennäköisemmin imemään itse ternimaitoa. 
Kysely- ja haastattelutiloilla kuivitustyöhön 
panostaminen poikimakarsinoissa näkyi pa-
rempana vasikkaterveytenä.

Hyvällä alkuhoidolla vasikalle terve 
alku elämään
Vastasyntyneen vasikan kuivaaminen vä-
hentää lämmönhukkaa ja vilkastuttaa eläi-
men verenkiertoa. Vastasyntyneen vasikan 
kuivaus on sitä tärkeämpää, mitä kylmem-
pään ympäristöön se syntyy. Hyvin kuivi-
tetussa karsinassa onnistuneen poikimisen 
jälkeen lehmä pystyy itse nuolemaan vasik-
kansa kuivaksi. Vasikan kuivaaminen esimer-
kiksi oljilla hieromalla on tarpeen, jos emä ei 
syystä tai toisesta itse kuivaa vasikkaa.

Yleisin tapa hoitaa vasikkaa poikimisen 
jälkeen oli antaa emän nuolla se kuivaksi ky-
sely- ja haastattelutiloilla. Lähes 90 prosent-
tia tiloista antaa emän nuolla vasikan ja var-
mistavat vielä itse vasikan kuivumisen. Kaksi 

kolmesta tilasta tarkistaa vastasyntyneeltä 
navan ja noin 10 prosenttia puhdistaa ja de-
sinfi oi sen.

Vastasyntyneeltä on tärkeää tarkistaa ja 
sitoa vertavuotava napa. Likaantunut napa 
on syytä puhdistaa, koska mikrobit pääsevät 
helposti elimistöön navan kautta ennen kuin 
se on kuivunut. Napatulehdus on vasikoiden 
yleisimpiä sairauksia. Vaikka napatulehdus 
on lievä, vaatii se usein antibioottihoidon ja 
aiheuttaa siten lisätyötä. 

Poikimisen pitkittyessä vasikka kärsii ha-
pen puutteesta ja sen kunto heikkenee. 
Elottoman oloisen vasikan virkistämiseksi on 
monia keinoja. Kyselyyn vastanneilla tiloilla 
ensiapuina oli ottaa vasikalta lima pois keuh-
koista, hieroa sydäntä, antaa tekohengitystä, 
riiputtaa jaloista, kaataa kylmää vettä vasi-
kan päälle tai puhaltaa korvaan. Liman vetä-
miseksi nielusta ja tekohengityksen antami-
sessa käytettiin imupumppua apuvälineenä. 

Hyvälaatuinen ternimaito turvaa 
vasikan vasta-aineiden saannin
Syntyvällä vasikalla ei ole vasta-aineita veren-
kierrossa, vaan se saa tarvitsemansa vasta-
aineet ternimaidosta. Ternimaidossa olevi-
en vasta-aineiden imeytyminen heikkenee 
nopeasti. Vasikalle tulisi antaa 1,5–2 litraa 
ternimaitoa neljän tunnin sisällä syntymästä, 
mutta tavoitteena on ternimaidon juotto 

Vasikoiden alkuhoitoon panostaminen kannattaa, ja näkyy hyvin kehittyvinä ja terveinä vasikoina.
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vasikalle niin pian kuin mahdollista ja niin 
paljon kuin vasikka juo.

Kun poikiminen on onnistunut hyvin, 
vasikka kävelee viimeistään parin tunnin 
ikäisenä imemään ternimaidon. Jos ei ole 
varmuutta, että vasikka on imenyt emäänsä, 
vasikan ternimaidon saanti kannattaa var-
mistaa juottamalla. 

Vasikan juottamiseen kuluu aikaa vartista 
puoleen tuntiin vasikan kunnon ja juoma-
halujen mukaan. Ternimaidon antoon käy-
tetyllä ajalla varmistetaan vasikan terveyttä 
ja sitä kautta vähennetään työtä tulevina 
päivinä ja viikkoina. Jos vasikkaa ei saada juo-
maan vapaaehtoisesti, on syytä ryhtyä pak-
kojuottoon. Yli puolet kyselyyn vastanneista 
tiloista kertoi pakkojuottavansa vasikan, jos 
vasikka ei itse juo. Ohjeita ja välineitä pak-
kojuottoon kannattaa kysyä neuvojilta tai 
eläinlääkäriltä.

Ternimaidon laatua voidaan mitata ti-
latasolla kolostrometrillä tai Brix-refrakto-
metrillä. Useissa tutkimuksissa on todettu, 
että ternimaidon laadussa on lehmien välillä 
suuria eroja. Haastatellut tilat kertoivat sa-
manlaisista kokemuksista. Osalla haastatel-
luista tiloista mitataan ternimaidon laatua ja 
pakastetaan vain hyvälaatuista ternimaitoa. 

Osalla haastattelutiloista ternimaidon laa-
dun mittaamisesta oli luovuttu. Ternimai-
don laatu pyritään varmistamaan lehmän 

umpeutus- ja umpikauden ruokinta- ja hoi-
tokäytännöillä. Vasikat juotetaan pääsään-
töisesti oman emän ternimaidolla, ja pakas-
tettua ternimaitoa näillä tiloilla käytetään 
vain hätätilanteissa. Lehmämäärän lisäänty-
essä pakastetun ternimaidon käyttäminen 
miellettiin työllistäväksi ja parempi hyöty 
koettiin saatavan terveenä poikivan emän 
maidosta.

Vasikalle hyvät olot myös vasikka-
lassa
Vasikan yksilö- tai ryhmäkarsinan tulisi olla 
puhdas, pehmeä, kuiva ja vedoton aivan ku-
ten syntymäpaikankin. Karsinan puhtaana 
pitäminen vaatii säännöllistä uuden kuivik-
keen lisäämistä. Lannan ja märkien kohtien 
poistaminen edesauttaa puhtaana pitämis-
tä. Kuivassa karsinassa taudinaiheuttajat ei-
vät viihdy ja hygienia pysyy hyvänä. 

Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista 
ja haastattelutiloista siirtää vasikan kahden 
tunnin kuluessa syntymästä poikimakarsi-
nasta yksilö- tai ryhmäkarsinaan. Ensimmäi-
sinä elinpäivinä hyvä hygienia on erityisen 
tärkeää, sillä vasikan napa voi olla vielä kos-
tea ja altis tulehtumaan. 

Kyselyyn vastanneet tilat arvioivat juot-
tovasikan hoidon työajaksi tyypillisimmin 
10 tai 15 minuuttia vasikkaa kohti päivässä. 
Vaihtelua oli 2–20 minuuttiin/vasikka. Päi-

vittäisten juottokertojen määrä tai juoman 
tyyppi ei vaikuttanut arvioituun työaikaan. 
Myöskään karjakoolla ei ollut vaikutusta. 

Vasikkakarsinoiden puhdistamiskäytän-
nöt vaihtelivat. Osa tiloista puhdisti yksilö-
karsinat päivittäin ja toiset tarvittaessa tai 
vasikan siirron yhteydessä. Osa tiloista lisäsi 
kuivikkeita päivittäin, osa kahden tai kolmen 
päivän välein. Kyselyaineistossa vasikkater-
veyden ja erilaisten käytäntöjen välillä ei ol-
lut suoraa yhteyttä. 

Työmenetelmiin kannattaa kiinnittää 
huomiota, sillä 10 minuuttia vasikkaa koh-
ti päivässä tarkoittaa 100 lehmän karjassa 
helposti kaksi tuntia päivässä. Terveiden 
vasikoiden hoito sujuu nopeasti, kun tilat ja 
työmenetelmät ovat toimivat. InnoNauta-
hankkeessa tutkittiin juotossa olevien vasi-
koiden hoitotyötä iglukasvatuksessa ja eril-
lisissä vasikkataloissa. Työaika vaihteli 2,5–8 
minuuttiin vasikkaa kohti päivässä. Kasvatu-
sympäristö vaikutti osaltaan vasikoiden hoi-
don työmäärään, mutta suurempi merkitys 
oli käytetyillä työmenetelmillä ja tilakohtai-
silla järjestelyillä. Työaikaan vaikutti muun 
muassa juoman valmistelu- ja jakotapa. 
Isompiin karjoihin sopii esimerkiksi juotto-
vaunu, jolla maito voidaan lämmittää, siirtää 
ja annostella vasikoille samalla laitteella. 

Vasikan alkuhoidolla vaikutetaan vasikan terveyteen jatkokasvatuksessa. KESTO-hankkeen vasikkakasvattamon työaikatutkimusten mukaan 
vasikoiden terveydenhoitoon liittyvät työt veivät valtaosan (noin 70 %) vasikoiden hoitoon kuluvasta työajasta.
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TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämi-
sorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 10 000 opiskelijaa eri alojen 
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Poikima- ja vasikkakarsinoiden 
kuivituksen työmäärä suunnitellaan 
rakentamisvaiheessa 
Karsinoiden kuivittamisen ja puhdistamisen 
järjestäminen on hyvä miettiä jo rakennus-
suunnittelussa. Jos kuivikkeen käsittelyä ja 
karsinoiden tyhjennystä ei voida koneellis-
taa, kuivikkeen käyttö voi jäädä niukaksi. Ky-
selyyn vastanneilla tiloilla poikimakarsinois-
sa oli kuiviketta useimmiten enintään viiden 
senttimetrin paksuinen kerros. 

Kuiviketta tulisi pystyä tuomaan karsinoi-
hin tai niiden lähelle koneellisesti, vaikka se 
sitten levitettäisiinkin karsinoihin käsin. Kui-
vikkeelle olisi hyvä varata puhdasta tilaa kar-
sinoiden luota. Lisääminen tarpeen mukaan 
sujuu nopeasti ja eikä työ jää tekemättä, kun 
kuiviketta on aina käsillä. Isoissa ryhmäpoiki-
makarsinoissa tai vasikkakarsinoissa olkipaali 
voidaan siirtää koneella suoraan karsinaan. 

Olkipaalin tuominen koneella kerran 
viikossa vie kymmenisen minuuttia, josta 
päivittäin tarvittavan määrän levitys yhteen 
poikimakarsinaan talikolla vie muutaman 
minuutin. Suuria kuivikevarastoja ei navetan 
sisällä tulisi kuitenkaan säilyttää paloturvalli-
suussyistä. Myös kuivikkeen hygieeninen laa-
tu heikkenee navettailmassa. Olkea voidaan 
myös silputa varastoon kerralla enemmän, ja 
levittää sieltä etukauhalla karsinoihin.

Lihanautatiloilla makuualueiden olkikui-
vitus hoidetaan useimmiten olkisilppurilla. 
Olkisilppuria kannattaa harkita, jos kuivi-
kepohjalla on muitakin eläimiä, esimerkiksi 
umpilehmät, jolloin käyttöä tulee enem-
män. Olkipaalin levitys olkisilppurilla vie 

yleensä 10–20 minuuttia järjestelyiden ja 
olosuhteiden mukaan vaihdellen. Silppuami-
nen parantaa oljen nesteenpidätyskykyä, 
mutta silppuripuhallus tuo pölyä navettaan. 

Kuivikepohjaisen 5–10 vasikan ryhmäkar-
sinan tyhjennys pienkuormaimella tai trak-
torin etukuormaimella vie järjestelyineen ai-
kaa vartista puoleen tuntiin. Lantakerroksen 
paksuus vaikuttaa luonnollisesti työnme-

nekkiin. Paksun, tiivistyneen pohjan irrotuk-
sessa aikaa kuluu suhteessa enemmän. 

Myös yksilökarsinoita ja niiden hoitoa 
kannattaa miettiä työmäärän suhteen. Riti-
läpohjaisten yksilökarsinoiden tyhjennys on 
käsityötä. Lattiatasolla ja kiinteällä pohjalla 
olevat vasikkakarsinat voidaan tyhjentää 
pienkuormaimella.

Maitotilojen käytäntöjä poikimisen ja vasikan alkuhoidon järjestelyissä ja niihin liittyvää työmäärää 
selvitettiin kyselyllä ja tuottajien haastatteluilla. Kysely ja osa tämän tiedotteen haastatteluista sekä 
työaikatutkimukset vasikkakasvattamossa olivat MTT:n hallinnoiman Kestävä karjatalous (KESTO) 
-hankkeen tutkimuksia. Tuloksista on raportoitu MTT Raportissa nro 166. Raportti on saatavilla inter-
netissä osoitteessa http://jukuri.mtt.fi /bitstream/handle/10024/485017/mttraportti166.pdf

Vasikan alkuhoidolla vaikutetaan vasikan terveyteen jatkokasvatuksessakin. 


