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Iso karsina  

7 * 11 m 

40 vasikkaa 

Pesu  
yms.3*3 m 

Apukarsina 
3*3 m 

Kuivike- 

 varasto 

3*3 m 

Pieni karsina  7 * 3 m 

10 vasikkaa 

Purupohja 

Purupohja 

Purupohja 

Purupohja 

Purupohja 

Purupohja 
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Tulokset vielä täysin kesken 

• Sekä laboratoriotutkimukset että lääkityskirjanpito 

toistaiseksi työn alla HY:ssa 

• Tilakäyntien perusteella ryhmittelyllä oli tiettyä 

suotuisaa vaikutusta havaittavissa ainakin 

kasvatuksen alussa 

– Vasikoiden ryhmittely lähtötilan ja tulohetken 

terveydentilan perusteella selvensi tätä 

vaikutelmaa 

• Hoitavan eläinlääkärin mukaan osastointi helpotti 

selvästi nupoutustyötä 

• Vaikutus kokonaissairastavuuteen ja lääkitysmääriin 

selviää vasta myöhemmin 
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Työmenekki 
• Kasvattamo halusi luopua karsinoista heti kokeen loputtua 

lisääntyneeseen työmäärään vedoten 

• Mittausten mukaan pienissä karsinoissa kului silti vähemmän 

aikaan nopeamman hoitotyön takia yhtä osastoa lukuun 

ottamatta 

 
TYÖAIKA 8.11.2013 E1/10 E1/40 E2/10 E2/40 

 YHT, min 33,56 40,08 32,66 36,1 

karsinan puhdistus 2,6 1,71 4,44 1,7 

puhtaanapito 5,28 2,58 3,85 2,62 

ruokinta 5,46 3,39 1,47 3,53 

tervhoito 20,22 32,4 22,9 28,25 
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TYÖAIKA 3.1.2013 E1/10 E1/40 E2/10 E2/40 

 YHT, min 47,3 45,8 45,42 68,95 

karsinan puhdistus 6,47 10,47 5,75 6,32 

puhtaanapito 4,98 10 7,35 6,48 

ruokinta 10,82 2,78 2,82 6,3 

tervhoito 25,03 22,55 29,5 49,85 



Huomiota ryhmien muodostamiseen 

pelkän ryhmäkoon sijaan 

• Uusimman käsityksen mukaan kasvattamojen hengitystietulehdusten 

hallinnassa tulisi keskittyä tulevien eläinten esikunnostukseen kasvattamossa 

tehtävien toimien sijaan 

• Ternimaidon hyvä laatu ja riittävä saant 

• Hyväruokinta ja yleiskunto 

• Vasikoiden ryhmittely lähtötiloilla riittävän aikasin – mahdollinen toimintamalli 

maitotiloillemme: 

• Lähtötilojen ryhmäkarsinat täytetään sitä mukaa, kun vasikoita syntyy, 

mutta tyhjennetään yhdellä kertaa.  

• Juottokarsinoita varataan riittävästi (vähintään 2), jotta järkevä kierto olisi 

mahdollista.  

• Ikäero yhdessä karsinassa <3 viikkoa.  

• Karsinoiden tyhjentäminen vasikkaryhmien välillä, jotta tarttuvien tautien 

pesiytyminen voidaan estää 

• Mahdolliset rokotukset maitotiloilla 



Tartuntojen hallinnan perusteet 

• Suunnitelmalliset tilan toimintaan sovitetut 

eläinkierrot  

• Sairastumista voidaan vähentää, jos alttiit vasikat 

pidetään erillään sairastuneista vasikoista 

• Kiinteäseinäinen väliaita mahdollisesti tartunnan 

leviämistä hidastava suoja 

• Poistettavissa olevat väliseinät toisivat joustoa 

eläinten ryhmittelyyn 

• Lypsykarjoissa vasikat uuteen karsinaan kolmen 

viikon välein ja aina taudinpurkausten yhteydessä 

– Mahdollisuus alkuhoitoon yksilökarsinoissa 

– Käytössä yleisesti USA:ssa sekä joillakin maitotiloilla myös 

Suomessa 

– Väliseinien poisto tarpeen mukaan, kun vasikat olleet > 2 

vko terveinä 



Siirrettävät väliseinät käytännössä 

• Jatkuvatäyttöisillä tiloilla kaikki 

tuloerät omiin mahdollisimman 

pieniin karsinoihin.  

• ”Ternistä teuraaksi” -tiloilla 

erottelu terveydentilan, iän tai 

koon perusteella, < 10 vasikan 

ryhmiin? 

• Ryhmien yhdistely mahdollista, 

kun mahdolliset tartunnat ovat 

rauhoittuneet, (n. 3 vko tulosta?) 

 



Ryhmittelyä Australian malliin; 1. 3 vko  hyvin 

kuivitetuissa väljissä yksilökarsinoissa 
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10 vasikan väljät ryhmät 

vieroitukseen asti 
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Jatkokasvatus ryhmäigluissa ulkona 
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Loossikasvattamot yleistyvät eri 

puolilla – esimerkki Ruotsista 

• Toistaiseksi paras tapa hillitä hengitystie-

tulehduksia suurissa vasikkakasvattamoissa 

• Ruotsissa alhainen kuolleisuus ja <20% 

lääkitykset monessa kasvattamossa, kun 

– < 10 vasikkaa / karsina 

– Valitut lähtötilat 

– Ilmavat kylmäkasvattamot runsaalla 

ilmanvaihdolla 



Vasikkaosastoluonnos 

pikkuvasikoiden tartuntojen 

vähentämiseksi ja isompien 

vasikoiden hoidon 

helpottamiseksi 

 

 

Rehuvarasto, jonka toisella sivulla teiniosasto 

Makuualu
e 

Puhdis-
tettava 
lanta-
käytäv
ä 

Makuualue Puhdis-
tettava 
lanta-
käytäv
ä 

Juotto-osasto 1, juoton alussa  

 

 

 

Juotto-osasto 2, juoton lopulla 

Lannanpoisto rakennuksen 
päästä 



Sairastuvuuden vähentäminen 

väliaitoja apuna käyttäen 

 • 2 karsinaa per osasto 

• karsina 10* 5 m, 20 vasikkaa  

• Täyttö joka toinen viikko yksi karsina kerrallaan, 

koko osasto tyhjennetään yhdellä kertaa. 

• Tulevien vasikoiden ryhmittely kiinteillä n. 1,5 m 

korkeilla väliaidoilla lähtötilan ja vasikoiden 

terveydentilan mukaan  

• Kaikki sairaat erotetaan ensimmäisistä 

havaittavista oireista kiinteän väliaidan taakse 

• Väliaitoja voidaan poistaa, kun molemmat 

yhdistävät erät olleet terveitä 2 viikon ajan 

 

 



Käyttö 

• Väliaitojen kiinnitys siirrettäviin anturoihin tai 

kaksoisputkien väliin 

• Ruokinta molempien osastojen keskellä olevalta 

ruokintakäytävältä ja lisäksi vasikoiden tulovaiheessa 

karsinoiden ollessa jaettuna kaikkien karsinoiden 

takaosaan siirrettävillä ruokintaesteillä erotetulta 

takakäytävältä 

• Aluksi vapaa hapanjuotto, jotta yksittäiset vasikat 

voidaan juottaa kohtuullisin kustannuksin 

• Myöhemmin automaatti per 20 vasikan karsina, jotta 

juottokustannusta voidaan hallita 

• Runsas kuivitus 

 



Tilaesimerkki ryhmittelystä 
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Lääkitysvertailu ison ja pienen ryhmän välillä 
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Erottelun 

käytännön 

merkitys eri 

ryhmien välillä 

• Selvä ero sairaiden ja 

terveiden pienryhmien 

välillä 
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