
Huolehtimalla sopivasta ravinnosta, hyvästä 
hoidosta ja vasikalle sopivasta ympäristöstä, 
varmistetaan suomalaisen maidontuotannon 
jatkuminen kilpailukykyisenä ja turvataan 
terveet lähtökohdat kasvavalle lihanaudalle.

Vasikan kasvuun ja terveyteen vaikuttaa oleellises-
ti vasikalle tarjottava ravinto ja hyvä hoito, mutta 
myös vasikkalan olosuhteet. Vasikoita pidetään 
edelleenkin monella tilalla samassa ilmatilassa ai-
kuisten nautojen kanssa tai vanhoihin navettati-
loihin remontoiduissa tiloissa. Aikuisten nautojen 
tarpeisiin suunnitellut tilat eivät kuitenkaan aina 

vastaa olosuhteiltaan vasikoiden tarpeita. 

Vasikkatilat kuntoon -hankkeessa selvitetään va-
sikoille sopivia olosuhteita ja testataan pilottitilojen 
avulla, miten vasikkatilojen pienilläkin muutoksilla 
voidaan saada olosuhteet toimivammiksi vasikoi-
den terveyden kannalta. Hankkeen pilottitiloilla on 
tehty vasikkalan olosuhdemittauksia ja vasikoiden 
hyvinvointimittauksia. Vasikkalan olosuhteisiin 
kuuluvat ilmastointi ja sen säätö, ilman liikenopeus, 
lämpötila, kosteus, kaasut, pöly, melu ja valaistus. 

Hankkeessa on kehitetty olosuhdemittauslaitteis-
to, jolla saadaan mitattua automaattisesti vasik-
kalan olosuhteita pidemmällä aikavälillä. Pilottiti-
loilta mitataan olosuhteet niin alkutilanteessa kuin 
hankkeessa kehitetyn teknisen muutoksen jälkeen. 
Teknisillä muutoksilla pyritään saamaan aikaan va-

sikkalaan vasikan terveyttä tukevat olosuhteet. 

Hankkeen tuloksena koostetaan opas vasikkatilo-
jen rakentamiseen ja saneeraukseen vasikalle sopi-

vat olosuhteet huomioiden. 

Hanke jatkuu 30.6.2023 saakka.

Vasikkatilat kuntoon -hanke | Essi Keto, p. 044 7856950 | Essi.Keto@savonia.fi | vasikkatilat.savonia.fi

Seuraa hankkeen 
kuulumisia ja etenemis-

tä nettisivuilta: 
vasikkatilat.savonia.fi
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Vasikoiden pitopaikan olosuhteet

Ilmanvaihto
Vasikkalan ilmanvaihdon tulee olla riittävä, oli se 
sitten luonnollinen tai koneellinen. Ilmanvaihdol-
la hengitysilman kosteus pitää pysyä sopivaan. 
Toimiva ilmanvaihto poistaa sisäilmasta haitallisia 
kaasuja ja pölyä. Ilmanvaihto ei saa aiheuttaa ve-

toa vasikkalaan.
Alle kahden kuukauden ikäisten vasikoiden tulisi 
olla omassa ilmatilassaan, jotta vanhemmista eläi-
mistä peräisin olevat ilmateitse tarttuvat taudit ei-

vät pääse altistamaan vasikoita sairauksille.

Pintamateriaali ja kuivitus, pintamateriaalin 
puhdistettavuus

Vasikkalan pintojen tulisi olla helposti puhdistet-
tavissa ja materiaalin tulisi tukea sisäilman laatua. 
Kuivituksen tulee pitää vasikka kuivana ja lämpi-
mänä. Paras kuivike pikkuvasikalla on olki, joka 
toimii hyvänä lämmöneristeenä. Kylmissä olosuh-
teissa olki on hyvän lämmöneristyskykynsä vuoksi 

paras kuivikemateriaali.

Sisälman laatu
Sisäilman tulisi olla puhdasta ja ilmanvaihdon riit-
tävää. Sisäilman laadulla on vaikutusta vasikoiden 
terveyteen, varsinkin vasikan kahden ensimmäisen 

elinkuukauden aikana.

Lämpötila ja ilmankosteus
Pikkuvasikan optimilämpötila on 15-25 asteen 
välillä. Muutaman viikon iässä vasikat pärjäävät 
jo kylmemmissäkin oloissa. Kylmäkasvatukses-
sa pitää huolehtia vasikkalan vedottomuudesta 
ja runsaasta kuivituksesta. Ilmankosteus ja veto 
vaikuttavat paljolti vasikan tuntemaan lämpöön. 
Suositeltu ilmankosteus on 60-80% käytettäessä 
koneellista ilmanvaihtoa ja 40-70 % lämmitetyssä 

rakennuksessa.

Sisäilman kaasu- ja 
pölypitoisuus

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut haitalli-
sille sisäilman kaasu- ja pölypitoisuuksille ohjeelli-

set suositukset. 
Hiilidioksidi CO2 3000 ppm

Ammoniakki NH3 10ppm
Rikkivety H2S 0,5 ppm

Häkä CO 5 ppm
Orgaaninen pöly 10 mg/m3

Valaistus
Vasikkalassa tulisi olla säännöllinen valaistusrytmi. 
Vasikoille sopivinta on, jos päivästä 16 tuntia on 
päivävalaistuksella ja 8 tuntia on himmeällä yö-
valaistuksella. Vasikkalan valaistuksen tulee olla 
riittävä, sillä valaistus vaikuttaa vasikan syöntiin ja 
terveyteen. Se vaikuttaa myös työntekijöiden työ-
turvallisuuteen ja työviihtyvyyteen. Sopiva päivä-
valaistus on vasikan silmänkorkeudella 200 luksia. 

Lähteenä käytetty Vasikkatilat kuntoon 
hankkeessa kirjoitettua kirjallisuuskatsausta : 
https://vasikkatilat.savonia.fi/images/Vasikkati-
lat/vasikoiden_olosuhteet/Navetoiden_ja_vasi-
koiden_olosuhdevaatimuksia.pdf
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Vasikoiden hoitosuositukset

Ternimaito
Vasikan tulisi saada oikea määrä hyvälaatuista ter-
nimaitoa neljän tunnin sisällä syntymästä. Yleinen 
hyvä ohje on, että ternimaitoa tulisi antaa 10-12 % 
vasikan painosta. Vasikka saa ternimaidosta vas-
ta-aineet ensimmäiselle kahdelle elinviikolle. Ter-
nimaidon onnistunut juotto antaa vasikalle hyvät 

lähtökohdat elämään.
Ternimaidon vasta-ainepitoisuus voidaan mitata 
tilaolosuhteissa Brix-mittarilla. Brix-mittarilla mi-

tatessa hyvälaatuisen ternimaidon raja on 22 %. 

Maito
Sopiva määrä maitoa tai maitojuomaa on vähin-
tään 8 litraa joka päivä. Maidon tulisi olla tasaisen 
lämpöistä ja juottokertoja tulisi mielellään olla 3 
päivässä. Vasikan luontainen tapa juoda maitoa on 
imeä se tutin kautta, silloin maito myös menee oi-
keaan paikkaan, juoksutusmahaan. Maidosta vie-
roitus tulisi tehdä vähitellen aikaisintaan vasikan 

ollessa 8-10 viikon ikäinen.

Vesi 
Nuorimmillakin vasikoilla tulisi olla koko ajan saa-
tavilla vettä.  Vesi on hyvä tarjota eri astiasta kuin 

maito.

Karkearehu
Vasikoilla tulee olla saatavilla niille sopivaa hyvä-
laatuista karkearehua. Rehun tulee olla saatavilla 
niin, että vasikat mahtuvat syömään yhtä aikaa. 
Rehun syöntiä edistää, jos rehunjakokertoja on 

useampia päivässä. 

Poikimisympäristö
Poikimisen yhteydessä vasikka saa ensikosketuk-
sensa ympäristöön. Poikimisympäristön tulee olla 
puhdas, hyvin kuivitettu, tilava ja siellä tulisi olla 

hyvä ilmanlaatu. 

Karsina ja ryhmäkoko
Vastasyntyneen vasikan yksilökarsinan tulee olla 
vedoton, pudas ja hyvin kuivitettu. Vasikka tulee 
siirtää ryhmäkarsinaan viimeistään 8 viikon ikäise-
nä. Ryhmäkarsinan ryhmäkoon on hyvä olla alle 10 

vasikkaa tautipaineen minimoimiseksi. 

Sosiaalinen kontakti
Vasikan on tärkeää aloittaa sosiaalisten taitojen 
opettelu mahdollisimman varhain. Hyvistä sosi-
aalisista taidoista on etua esimerkiksi ryhmittely-
tilanteessa. Jos yksilökarsinassa on irroitettavat 
väliseinät, vierekkäiset vasikat voi tautipaineen 

salliessa parittaa, kun juotto alkaa sujua.

Vasikan ja hoitajan välinen suhde
Positiivinen ihmiskontakti aivan alustaa asti pik-
kuvasikkana luo pohjaa aikuisen lehmän tai liha-
naudan käsiteltävyydelle ja vähentää eläimen ko-
kemaa stressiä käsittelytilanteessa. Positiivinen 
ihmiskontakti tarkoittaa esimerkiksi hoitajan lem-

peää ja kannustavaa suhteutumista vasikkaan. 


