
 

1 

 

VI Ennaltaehkäisy:  

”Kun nämä ovat kunnossa, onnistut todennäköisesti”  

Sairauksien ennaltaehkäisyn perustana on olosuhdeasioiden hallinta. Lisätietoa 
vasikoiden olosuhteista ja hoidosta saa Valion julkaisemasta Vasikoiden hoito-oppaasta. 

Poikiminen ja vasikan alkuhoito 

Oikeassa kuntoluokassa olevat lehmät poikivat mahdollisimman sujuvasti, mikä parantaa 
syntyvän vasikan ennustetta. Parhaat mahdolliset lähtökohdat elämälleen vasikka saa 
syntyessään runsaasti kuivitettuun, puhtaaseen ja rauhalliseen yksilöpoikimakarsinaan, 
jossa sen emä tuntee olonsa turvalliseksi. Etenkin nuoret eläimet stressaantuvat helposti 
ylimääräisestä toiminnasta poikimakarsinan liepeillä, mikä johtaa pitkittyneisiin ja 
vaikeutuneisiin poikimisiin ja vasikoiden menetyksiin. 
 
Niin lypsy- kuin emolehmäkarjoissa poikima-alueet ja vasikkakarsinat pidetään 
mahdollisimman puhtaina ja puhdistetaan eläinten välillä. Infektiopaineen kurissa 
pitämiseksi eläimillä tulee olla riittävästi tilaa, hyvä ilmanvaihto ilman vedontunnetta ja 
niiden puhtaudesta ja makuumukavuudesta tulee huolehtia riittävällä kuivituksella.  

Vastasyntyneen vasikan alempi kriittinen lämpötila on +9 - +13 ⁰C. Tämän alapuolella 
vasikka joutuu lisäämään lämmöntuotantoaan. Tarvittaessa käytetään lisälämmönlähdettä 
(lämpölamppu, loimi, lattialämmitys).  
 
Emoja laidunnettaessa vastasyntyneiden vasikoiden kanssa olevat emot tulee laittaa 
mahdollisimman puhtaalle laidunlohkolle. Samalla lohkolla olevien vasikoiden tulisi olla 
iältään kuukauden sisällä toisistaan, jotta vanhempien vasikoiden aiheuttama 
tartuntapaine pysyisi kohtuullisena. 

Vasikoiden tarkkailu ja hoito 

 
Vasikoita tarkkaillaan sekä navettatöiden yhteydessä että varta vasten. Tarkkailua pitää 
lisätä erilaisten tautiriskien kuten siirtojen, ruokinnanmuutosten tai säävaihteluiden 
yhteydessä. Riskiajankohdat määritetään tilakohtaisesti aiempien kokemusten perusteella. 
 
Vasikoihin kiinnitetään huomiota jo etäämpää, jolloin huomataan niiden yleisilme, 
ravitsemustila ja hengitystiheys.  Epänormaalien vasikoiden korvanumero kirjataan ylös jo 
tässä vaiheessa, sillä niiden uudelleen löytäminen ei ole tilanteen muuttuessa itsestään 
selvää. Myös hoitotöiden yhteydessä haluttomasti ylös nousevat vasikat otetaan 
tarkastettavien eläinten listalle. Lähemmässä tarkastelussa vasikoiden kuume mitataan ja 
vasikat tutkitaan joka puolelta, aina tarkastetaan napa, nivelet, ulosteen koostumus ja 
hengityksen voimakkuus. Kaikkien sairaiden eläinten ruuan ja nesteen saanti varmistetaan 
erillisruokinnalla ja tarvittaessa pakkojuotolla ja ne lääkitään tarvittaessa yhteistyössä 
oman eläinlääkärin kanssa. 

Olosuhteet 

 
Tautipaineen hillitsemiseksi eri-ikäisten eläinten osastointi on tärkeää, koska muuten 
vanhemmat eläimet toimivat taudinaiheuttajien kantajina ja tartunnan lähteinä 
nuoremmille. Toivottavaa olisi, että saman ryhmän eläimet olisivat peräisin 
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mahdollisimman harvoilta tiloilta. Tartuntojen leviämistä voidaan estää umpinaisilla 
väliseinillä.  
 
Jokaiseen osastoon on tultava raitista ilmaa. Eläimillä tulee olla riittävästi tilaa. Ryhmäkoon 
pitäminen kohtuullisena (< 10 vasikkaa) hillitsee tautipainetta suorien kontaktien 
vähenemisen myötä. Koko- ja ikäerojen ei tule olla yli 30 % tai 4 viikkoa. Karsinat ja 
osastot ovat kertatäyttöisiä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki eläimet saapuvat ja lähtevät 
kerralla. Erien välillä karsinat puhdistetaan huolellisesti mekaanisesti sekä desinfioidaan.  
 
Rehu-, lanta- ja eläinliikenteen suunnitteleminen siten, että kontaminaatioriski on 
mahdollisimman pieni, on tärkeää. Eläinten ja rehujen ostot ja myynnit tulee suorittaa 
ETT:n ohjeiden mukaan ja pyytää lähtötilalta karjan terveystodistus. Eläinten kuljettajia ei 
tulisi päästää eläintiloihin - joko tilanväki itse luovuttaa tai vastaanottaa eläimet tai tilalla on 
erillinen lastaustila. 
 
Sairaille eläimille tulee olla eristysmahdollisuus, jotta muut eläimet eivät pääse 
häiritsemään voipunutta sairasta eikä sairastunut pääse levittämään taudinaiheuttajia 

muihin. Sairasosaston tulee olla lämmin (vähintään 15 ⁰C), vedoton ja runsaasti kuivitettu, 
puhdas paikka. Ruokinta- ja juottolaitteiden tulee olla erillisiä terveiden vasikoiden kanssa. 
Uloste ei saa joutua terveiden eläinten ulottuville ja suora kontakti on estettävä. Eristystilan 
tulee olla helposti puhdistettava ja desinfioitava. Sairastuneiden eläinten kohdalla on aina 
mietittävä hoidon järkevyyttä ja tehtävä valinta: joko niitä hoidetaan tehokkaasti tai ne 
lopetetaan pois kärsimästä ja levittämästä taudinaiheuttajia ympäristöönsä. Lääkitsemätön 
vastasairastunut heikon ennusteen omaava eläin voi olla sopiva näyte tutkimuksiin. 

Ruokinta 

Ternimaidon merkitystä ei voi vasikan sairauksien yhteydessä liikaa korostaa. 
Hyvälaatuinen ternimaito mieluiten tunnin kuluessa, mutta viimeistään 4 – 6 tunnin sisällä 
syntymästä, on vasikan henkivakuutus – se suojaa vasikkaa taudinaiheuttajilta ne kriittiset 
ensimmäiset kuukaudet ennen kuin sen oma vasta-ainetuotanto on tuottanut riittävän 
suojan. Vasta-aineiden lisäksi ternimaidosta vasikka saa tärkeitä ravintoaineita ja 
energiaa, jotta se jaksaa aloittaa vaativan kasvu- ja kehitysurakan.  

Vasikan tulisi saada ternimaitoa ensimmäisenä elinvuorokautenaan 10 – 15 % 
elopainostaan. 40 kg painoisella vasikalla tämä tarkoittaa 4 – 6 litraa. Ternimaidon tulisi 
olla ensimmäisen lypsykerran maitoa, jotta vasta-ainepitoisuudet olisivat korkeimmillaan. 
Vasikan omatoimiseen imemiseen ei voi luottaa. Vierihoidossa olevan vasikan ternimaidon 
saanti on hyvä varmistaa tarjoamalla ternimaitoa tuttipullosta. Myös emotiloilla ternimaidon 
saanti on varmistettava. Tarvittaessa käytetään pakkojuottolaitetta. 

 
Vettä tulee vasikalle tarjota vapaasti alusta alkaen. Maidon neste ei riitä vasikan 
nesteentarpeen tyydyttämiseen. Vesi myös lisää rehunkulutusta ja edistää kehittymistä 
märehtijäksi. Vesi tulisi olla tarjolla kupista, ei nipasta, jotta vasikan olisi mahdollisimman 
mukava juoda. Kuppi tulee sijoittaa siten, etteivät eläimet pääse ulostamaan siihen. 
Lantainen vesikuppi levittää tehokkaasti mm. kokkideja. Vesi voidaan antaa lämpimänä (yli 

+15 ⁰C) sillä vasikka juo lämmintä vettä mielellään, eikä tarvitse silloin niin paljon energiaa 
ruumiinlämmön säilyttämiseen. Kylmillä ilmoilla lämmin vesi myös maistuu vasikoille 
kylmää paremmin. 
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Maidon tai juomarehu annetaan tutin kautta, jotta märekouru sulkeutuu kunnolla, 
ruoansulatus tehostuu ja vasikan imemistarve tyydyttyy. Alle kuukauden ikäiselle vasikalle 
tulee antaa maitoa tai maitopohjaista juomarehua oikean lämpöisenä ja oikein 
sekoitettuna. Vanhemmalle vasikalle voidaan tarjota kasvipohjaisia juomarehuja 
hapatettuna tai ilman. Juottokertoja tulisi olla päivässä vähintään 3 - 4, jotta vasikka saa 
riittävän määrän ravintoa. Annoksen koko tulee suhteuttaa vasikan kokoon, jotta juoman 
valuminen pötsiin ja siitä aiheutuva pötsitulehdus estettäisiin. Kuitenkin automaatistakin 
annostellun juoman kerta-annos tulisi olla vähintään 1,5 l, jotta vasikka tuntisi itsensä 
kylläiseksi. Jatkuva näläntunne ja automaatilla yrittäminen vähentävät vasikan lepoaikaa ja 
lisäävät stressiä aiheuttaen mm. mahahaavoja. Juoma-astioiden ja tuttien hygieniasta on 
huolehdittava jatkuvasti. 
 
Laadukasta karkea- ja väkirehua tulee olla tarjolla viikon vanhasta lähtien. Karkearehun 
tulee olla nuorena korjattua ja lehtevää, jotta vasikan ruoansulatus kykenee saamaan siitä 
mahdollisimman paljon irti. Ape käy vasikoille vain, jos sitä täydennetään esim. 
kaupallisella vasikkarehulla, yleensä ape soveltuu paremmin vasta hieman vanhemmille 
vasikoille. Varminta on ruokkia vasikat juottokaudella ja vieroitusvaiheen yli varhain 
korjatulla kuivalla heinällä ja hyvälaatuisella säilörehulla sekä vasikoiden kaupallisilla 1-
rehuilla. Väkirehun tulee olla laadukasta ja sen tulee sisältää 17–20 % valkuaista. Juotolta 
vieroituksen aikaan vasikan tulisi syödä n. 1-1,5 kg väkirehua päivässä. Vieroituksen 
jälkeen tulisi päästä 2 kg:aan. Juotto- ja ruokintalaitteiden hygieniasta tulee huolehtia 
erityisen tarkasti. 
 


