
Elämän ensi hetket

Vastasyntynyt vasikka

emolehmätilalla



• Vasikan alkuhoito ja elvytys

• Ternimaito

• Vastasyntyneen olosuhteet



Vasikan ensimmäinen 

elinpäivä

=

Elämän tärkein päivä



Jos emo poikinut omin voimin

• Tarkkaile tilannetta häiritsemättä eläimiä

• Jos lehmä poikinut muualla kuin 
poikimakarsinassa, ota heti poikimisen 
jälkeen erilleen muista poikimakarsinaan 
tai esim. irtoaitakarsinaan

• Tarkkaile, että emä alkaa nuolla vasikkaa, 
eikä ole aggressiivinen vasikkaa kohtaan 
tai ”pelkää” vasikkaa (hiehot)

• Tarkkaile ternimaidon saanti



Nuolemalla emä kuivaa vasikan. Samalla 

vasikan verenkierto ja hengitys tehostuvat.



Vasikan alkuhoito

• Normaali, terve vasikka nostaa heti 
syntymän jälkeen päänsä ja kääntyy 
rintansa päälle parissa minuutissa

• Vasikan paras hoitaja on oma emä  

– emän annetaan nuolla vasikkansa kuivaksi



Vasikan alkuhoito

• Tarvittaessa hoitaja auttaa kuivaamisessa, 
jos emo hyvin uupunut

• Tärkeää kylmäpihatoissa 

• Muista työturvallisuus! 

• Vasikan napa tarkastetaan, ja tarvittaessa 
puhdistetaan 

• Navan sitominen vain, jos vuotaa pahasti
• Sitominen lisää tulehdusriskiä



Heikon vasikan elvyttäminen

• Vaikean synnytyksen (pitkittynyt vetoapu) 

aikana varauduttava

• Jos vasikan silmät sameanharmaat elvytys 

ei kannata – vasikka ollut kuolleena > 12 

tuntia

• Rintakehää tunnustelemalla voidaan 

elossa olevalta vasikalta tuntea sydämen 

syke → elvytys aloitetaan välittömästi



Heikon vasikan elvyttäminen

• Vasikka asetetaan välittömästi 

synnyttyään rintansa päälle, koska tässä 

asennossa sen on helpoin hengittää

• Sieraimet ja nielu puhdistetaan limasta 

sormin

• Huolehdi käsien puhtaudesta 

• Jos kädet likaiset, purista limat ulkopuolelta

• Voidaan käyttää myös elvytyslaitetta



Heikon vasikan elvyttäminen

• Hengitystä voidaan tehostaa heittämällä 

kylmää vettä vasikan rintakehälle

• Muista kuivaus – erityisen tärkeää 

kylmäkasvatuksessa!

• Heikko vasikka on pidettävä lämpimänä



Heikon vasikan elvyttäminen

Elvytyslaitteella on helppo imeä 

limoja vasikan hengitysteistä



Tekohengitys

• Sieraimiin tai suuhun puhaltaminen ei 

juurikaan auta

• Kyljellään olevan vasikan etujalan 

vuoroittainen nosto suoraksi etuviistoon ja 

painaminen koukkuun samalla rintakehää 

painaen toimii ”tekohengityksen” tavoin.



TERNIMAITO ON VASIKAN 

HENKIVAKUUTUS



Ternimaito - vastustuskyky

• Vasikka syntyy ilman vasta-aineita

• Eivät kulkeudu istukan läpi sikiöön

• Vasta-aineet imeytyvät ternimaidosta

• Ternimaito on vasikan henkivakuutus 

• Vasta-aineiden välityksellä suoja tartuntoja 

vastaan ensimmäisiksi elinkuukausiksi



Vasikan henkiinjäänti vasta-

aineiden suhteen



Ternimaito - vastustuskyky

• Vasikka saa vasta-aineet ternimaidosta

• huomattava merkitys vasikan terveyteen, 

kasvuun ja kehitykseen

• Imeytyvien vasta-aineiden määrään 

vaikuttaa

• syntymän ja ensimmäisen juoton välinen aika

• ternimaidon laatu

• juottotapa  



Ternimaito 

– ravitsemuksellinen merkitys

• Ternimaidon rasva on tärkeä energian 

lähde 

• Vasikka syntyy ilman energiavarastoja

• Erittäin tärkeää kylmäkasvatuksessa

• Jäähtynyt vasikka muuttuu veltoksi

• Ternimaito sisältää myös vasikalle tärkeitä 

vitamiineja ja kivennäisaineita 



Ensimmäisen imetyksen 

ajankohta
• Vasikan suoliston limakalvo kykenee 

läpäisemään vasta-ainemolekyylejä 
tehokkaasti vain joitakin tunteja

• Vasikan tulisi saada ternimaitoa 
mahdollisimman pian syntymän jälkeen, 
korkeintaan 4 tunnin ikäisenä

• Ternimaidon imeytyminen loppuu lähes 
kokonaan noin vuorokauden iässä

• vasta-aineet antavat paikallista suojaa suolen 
limakalvolla tämän jälkeenkin



Ternimaidon määrä

• Vastasyntynyt ei kykene juomaan suurta 

määrää kerralla

• juotava useita kertoja ensimmäisen 

vuorokauden aikana

• Vuorokauden aikana ternimaitoa pitäisi 

saada n. 10-15 % elopainosta

• 40 kg vasikka: 4-6 litraa



Ternimaidon laatu

• Ternimaidon vasta-ainepitoisuus on 

korkeimmillaan heti poikimisen jälkeen

• Mikäli lehmää lypsetään tai imetään ennen 

poikimista, ternimaidossa ei ole riittävästi 

vasta-aineita



Ternimaidon laatu

• Vasta-ainepitoisuutta vähentävät 

• lyhyt ummessaoloaika 

• vuotaminen ennen poikimista

• Lehmä tuottaa vasta-aineita vain niitä 

tauteja vastaan, jotka on kohdannut

• Vasta karjaan tuodulla eläimillä ei vasta-

aineita karjan tauteja vastaan



Ternimaidon laatu

• Vasta-ainepitoisuus voidaan mitata 

kolostrometrillä

• Laatua voi karkeasti arvioida ternimaidon 

ulkonäöstä

• paksu ja keltainen maito sisältänee runsaasti 

vasta-aineita



Ternimaidon saanti

• Vasta-aineiden imeytyminen on 

tehokkainta vasikan imiessä 

emää (tai emän läheisyydessä) –

vierihoito

• Mikäli vasikka ei voi imeä 

emäänsä, se juotetaan tutista 

(tuttipullo tai –sanko)



Varmista vasikan ternimaidon 

saanti

• Seuraa poikimisen jälkeen, että 
• vasikka nousee

• pyrkii utareelle ja myös pääsee sinne!

• alkaa imeä

• Varmista, että 
• vasikka todella löytää vetimen ja että utare on 

puhdas

• alkaa saada maitoa

• Kun maito alkaa virrata, vasikan hännän 
tyvi kohoaa sen imiessä



Varmista vasikan ternimaidon 

saanti

• Jos et ole ollut paikalla vasikan syntymän 

aikoihin, ajoita valvontakäynnit siten, että 

vähintään 4 tunnin sisällä voit varmistaa 

ternimaidon saannin



Ongelmatilanteita 

• Ongelmia saattaa esiintyä, jos 
emällä
• matalalle laskeutunut utare

• hyvin paksut kartiovetimet

• karvainen, pahasti likaantunut utare



Jos emä ei anna imeä

• Emän ”harhautus” pysymään 
paikoillaan esim. väkirehun avulla 

• Oksitosiinihormoni emälle
• Maito laskeutuu utareeseen

• Emän rauhoitus → jotkut emät 
aggressiivisia ensimmäis(t)en päivien 
aikana, tämän jälkeen rauhoittuvat



Jos emä ei anna imeä

• Emä käsittelyhäkkiin
• Vasikka saa imeä rauhassa sivuaukosta

• Äärimmäisenä ratkaisuna: 
adoptoisiko toinen emä vasikan
• Muistettava ternimaito

• Tuttipullojuotto / letkutus



Ternimaidon saanti

• Jos vasikka ei ime 

eikä juo tuttipullosta, 

annetaan ternimaito 

letkuttamalla

• Heti kun vasikka 

imee kunnolla itse, 

siirrytään 

tuttijuottoon tai 

imemiseen



Vasikan pakkojuotto



Puutteellinen ternimaidon saanti
• Vasikan omalla vasta-ainetuotannolla 

merkitystä vasta n. 2-3 kk iässä

• Ternimaidosta saatavat vasta-aineet 

suojaavat vasikkaa siihen asti

• EI TERNIMAITOA = EI VASTUSTUSKYKYÄ



Ternimaitopankki

= HYVÄLAATUISEN TERNIMAIDON 

PAKKASVARASTO

Tarvitaan, kun emän maitoa ei ole tai se on 

huonolaatuista
• Ennen poikimista vuotanut tai lypsetty lehmä

• Makaava poikimahalvauslehmä

• Paha utaretulehdus

• Alle kuukausi ennen poikimista karjaan tuotu lehmä

• Emän kuolema



Ternimaitopankki

• Pakastimeen maitoa lehmältä, joka

• On ollut ummessa vähintään 6 viikkoa

• Poikinut vähintään toisen kerran

• On ollut pitkään karjassa

• On terve

• Ensimmäisen lypsykerran maito parasta



Ternimaitopankki

• Säilytys pakastimessa korkeintaan vuoden

• vasta-aineet antavat suojan ajankohtaisia 

taudinaiheuttajia vastaan

• Sulatetaan hitaasti alle 60 asteen 

lämpötilassa, jotta vasta-aineet eivät 

tuhoutuisi



Poikkeavat vasikat

• Kehityshäiriöt

• Vaikean poikimisen uuvuttamat vasikat, 

hapenpuutos

• Elvytyksen avulla henkiin jääneet vasikat

• Synnytysteissä jumissa olleet vasikat –

pää ja kieli turvoksissa



Kaksosvasikat

• Varmista, että molemmat imevät –
häiriötön leimautuminen erittäin tärkeää

• Riittääkö emän maito? Seuraa kasvua!

• Jälkeisten jääminen yleistä

– Tarkkaile, ettei emälle kehity kohtutulehdusta
• Valutus, kuume, syömättömyys

• Sekakaksosvasikoiden lehmävasikka on 
yleensä hedelmätön

– Voidaan varmistaa karvanäytteestä (Fabalab)



Vastasyntyneen olosuhteet

• Vasikan ympäristön oltava puhdas, kuiva 

ja vedoton 

• Kuivitus pakollinen 2 viikon ikään saakka

• Paras kuivitus paksu, puhdas olkipatja



Vastasyntyneen olosuhteet

• Vasikat herkkiä kylmälle ja vedolle

• Optimilämpötila riippuu makuupaikan ja 

kuivituksen laadusta sekä vedon määrästä

• Emon läheisyys auttaa lämmönsäätelyssä

• Tarvittaessa lisälämpö

• Säteilylämmitin, lämpölamppu

• Lihasvärinä ja makaaminen kippura-

asennossa merkki palelemisesta



Hyvä kuivitus pitää vasikan ihon puhtaana ja 

kuivana – silloin lämmönsäätelykin toimii



Leimaantumisvaihe

• Vierihoito poikimakarsinassa 

suositeltavaa, kunnes vasikka jäntevöityy 

ja seuraa emää 

• Emä luontaisesti johdattaa vasikan laumaan 

n. 4 vrk iässä

• Emä leimautuu vasikkaansa ensimmäisten 

minuuttien aikana nuollessaan

• Vasikka leimautuu emäänsä myöhemmin kuin 

emä vasikkaansa


