
Elämän ensi hetket

Vastasyntynyt vasikka 

lypsykarjatilalla



• Vasikan alkuhoito ja elvytys

• Ternimaito

• Vastasyntyneen olosuhteet



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

• Tarvittaessa hoitaja kuivaa vasikan, 
vasikka siirretään karsinaan vasta kuivana

• Vasikan napa tarkastetaan, ja tarvittaessa 
puhdistetaan tai sidotaan



Nuolemalla emä kuivaa vasikan. Samalla 

vasikan verenkierto ja hengitys tehostuvat.



Heikon vasikan elvyttäminen

• Vaikean synnytyksen (pitkittynyt vetoapu) 

aikana varauduttava elvytykseen

• 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 tai imemällä (elvytyslaitteella) 

• Hengitystä voidaan tehostaa heittämällä 

kylmää vettä vasikan rintakehälle 

(kuivattava)

• Heikko vasikka on pidettävä lämpimänä



Heikon vasikan elvyttäminen

Elvytyslaitteella on helppo imeä 

limoja vasikan hengitysteistä



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

• Ternimaito sisältää myös vasikalle tärkeitä 

vitamiineja ja kivennäisaineita 



Ensimmäisen juoton ajankohta

• Vasikan suoliston limakalvo kykenee 
läpäisemään vasta-ainemolekyylejä 
tehokkaasti vain joitakin tunteja

• Vasikka tulisi juottaa 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

• juotettava useita kertoja ensimmäisen 

vuorokauden aikana

• Vuorokauden aikana ternimaitoa n. 10-15 

% elopainosta

• 40 kg vasikalle 4-6 litraa

• Esim. 4 x 1,5 l



Ternimaidon laatu

• Ternimaidon vasta-ainepitoisuus on 

korkeimmillaan ensimmäisen lypsykerran 

maidossa 

• mikäli lehmää joudutaan lypsämään ennen 

poikimista, säästetään ensimmäinen maito 

vasikalle



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 juotto

• Vasta-aineiden imeytyminen on 

tehokkainta vasikan imiessä emää (tai 

emän läheisyydessä) - vierihoito

• Vierihoidossa hoitajan on varmistettava 

että vasikka saa imettyä ajoissa ja riittävän 

määrän  ternimaitoa

• Mikäli vasikka ei jää vierihoitoon, se 

juotetaan tutista (tuttipullo tai –sanko)



Ternimaidon juotto

• Jos vasikka ei juo, annetaan ternimaito 

pakkojuottolaitteella



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



Vastasyntyneen olosuhteet

• Vierihoito poikimakarsinassa suositeltavaa

• Vasikkakarsinan oltava puhdas, kuiva ja 

vedoton 

• Vasikka siirretään karsinaan kuivana



Vastasyntyneen olosuhteet

• Vasikat herkkiä kylmälle ja vedolle

• Optimilämpötila riippuu makuupaikan ja 

kuivituksen laadusta sekä vedon määrästä

• Lisälämpö välttämätön, jotta ilmanvaihto 

säilyy riittävänä

• Vasikkaosaston keskuslämmitys, säteilylämmitin, 

vähintään lämpölamppu

• Lihasvärinä ja makaaminen kippura-

asennossa merkki palelemisesta



Takki päälle



Katoksella ja lämpölampuilla vasikoille on luotu 

lämmin ja vedoton ympäristö



Vasikan yksilökarsina

• Eläinsuojelulainsäädäntö:

• Alle 2-viikkoisella vasikalla oltava hyvin 

kuivitettu makuupaikka

• Leveys: vähintään vasikan säkäkorkeus

• Pituus: vähintään 1,1 x vasikan pituus 

(turvasta lantioluun istuinkyhmyyn)

• Vasikan voitava nähdä ja kosketella 

lajitovereitaan

• Sairaan vasikan saa eristää



Toimivin kuivitus on paksu kerros olkea



Ryhmäkarsina

• Siirto ryhmäkarsinaan navan parannuttua 

– Mielellään viimeistään 2-viikkoisena

– Lainsäädännön mukaan viimeistään 8-

viikkoisena

• Tilaa vähintään 1,5 m² / vasikka



Hyvässä ryhmäkarsinassa on paljon tilaa ja 

mukava makuualusta


