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1 JOHDANTO

Vasikkakasvattamojen toiminta lähti liikkeelle 2000 luvulla, jolloin kolmivaihekasvatus alkoi yleistyä.

Aikaisemmin vasikat kasvatettiin ensin lypsykarjatiloilla, joista vasikat lähtivät useinmiten juottokau-

den jälkeen loppukasvatustilalle. Vasikoiden terveys ja kasvut vaihtelivat eri tilojen välillä. Kolmivai-

hekasvatuksella saadaan vasikat kasvamaan paremmin, kun järjestetään yhtenäiset ruokinta- ja

toimintatavat. Kasvattamoissa vasikoihin panostetaan kun taas lypsykarjatiloilla hoito saattoi jäädä

esimerkiksi ajan puutteen vuoksi toisarvoiseksi asiaksi. Nykyisen kolmivaihekasvatuksen myötä lyp-

sykarjatilallisille jää enemmän aikaa panostaa tilan muihin töihin ja tilaa kasvattaa tuotantoon tule-

vaa uutta eläinainesta.

Kolmivaihekasvatuksessa pyritään kertatäyttöön, jolloin tautiriskit vähenevät. Vasikat tulevat kasvat-

tamoon parin viikon ikäisinä, jolloin niiden vastustuskyky on vielä ternimaitojuoton jälkeen hyvä.

Pienet ryhmäkoot ovat sairauksien osalta parempia kuin suuret. Kun ryhmäkoot pysyvät samoina

alusta loppuun, voidaan välttää taudinpurkauksia. Selvitän opinnäytetyössä millaisia vasikoiden hoi-

don työtehtäviä on vasikkakasvattamoissa. Selvitän myös ulkomaiden käytäntöjä.

Vasikoiden kasvatustilojen vaihtoehdot ovat lukemattomat. Vasikoita voidaan kasvattaa melkein mis-

sä tahansa, kun olosuhteet ovat kunnossa. Vasikat tarvitsevat tilaa, kavereiden seuraa, puhtaan ja

kuivan makuu alueen, raikasta ilmaa, puhdasta juomavettä, hyvää rehua ja oikeanlaista maito-

juomaa säännöllisesti. Lisäksi rauhallinen ympäristö auttaa vasikkaa nukkumaan paremmin, sillä va-

sikka tarvitsee paljon unta.

Suuret yksikkökoot ovat maataloudessa nykypäivää. Vasikkakasvattamojen kokoluokka on noin 200-

2000 vasikkaa. Suurissa yksiköissä vasikoiden hoidon työmäärä kasvaa tarttuvien tautien ja muiden

sairastumisten myötä. Myös talouteen tällä on merkitystä. Vasikoiden ryhmäkoot ovat suuria ja tau-

dit leviävät kulovalkean tavoin suurissa ryhmissä. Lääkitysten suurentuvan määrän vuoksi lääkkeille

vastustuskykyiset muodot esiintyvät yhä suuremmissa määrin. Asioiden parantamiseksi etsitään rat-

kaisumalleja. KESTO- hankkeen tutkimuksessa selvitetään vasikoiden ryhmäkoon ja vasikoiden ter-

veyden vaikutusta työmäärään vasikkakasvattamossa. Myös vasikoiden hoidolla alkukasvatustiloilla

on suuri merkitys. Vasikan saadessa hyvän hoidon alusta alkaen ollaan kestävällä pohjalla.

Työaikatutkimuksen toteuttaa TTS. TTS on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus-, ja kehittämisorga-

nisaatio. TTS tutkii ja kehittää vuosittaisten projektien avulla työmenetelmien tuottavuutta, toimin-

nallisia ratkaisuja ja energia- ja ekotehokkuutta. KESTO- hankkeen tavoite edistää nautojen terveyt-

tä ja sitä kautta tuotannon kannattavuutta tiloilla. Hankkeessa on kaksi tutkimusosiota; 1. KESTO

Vasikoiden alkukasvatus ja 2. KESTO Maidontuotanto. Tämä opinnäytetyö kuuluu ensimmäiseen osi-

oon.



Tutkimusosassa analysoin erään vasikkakasvattamon työaikakirjanpidoista saatuja tuloksia, jotka

TTS on kerännyt. Vasikoiden ryhmäkokojen ollessa suuria tautipaine kasvaa ja lääkitykset lisäänty-

vät. Tutkimuksen avulla pyritään löytämään keinoja vasikoiden alkuhoidon tehostamiseen ja vasikka-

tilojen toimivuuteen sekä töiden helpottamiseen. Tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää vaikut-

taako vasikoiden ryhmäkoon pienentäminen ja tuttien lisääminen vasikoiden sairastuvuuteen.

Opinnäytetyön tarkoitus on saada tietoa opiskelijoille ja vasikoiden välikasvatuksesta kiinnostuneille

ihmisille. Lisäksi opinnäytetyö antaa aiheita mahdollisesti uusille tutkimuksille.



2  VASIKKAKASVATTAMOT SUOMESSA

2.1 Vasikkakasvattamojen toiminta

Vasikkakasvattamo, jota kutsutaan myös välikasvattamoksi, on yksi osa kolmivaihe kasvatusta. Kol-

mivaihekasvatuksen kehittely on lähtenyt liikkeelle vuonna 1997 (Mustonen, 1999). Kaksituhatta lu-

vun alussa menetelmä alkoi yleistyä (AL, 2000). Ennen kolmivaihekasvatusta vasikoita kasvatettiin

pidempään maitotiloilla. Kolmivaihekasvatuksen myötä lypsykarjatiloilla voidaan keskittyä vain mai-

dontuotantoon tulevien eläinten hoitoon ja näin säästetään myös tilaa uudistukselle.

Kolmivaihekasvatuksessa vasikkaa hoidetaan ensin lypsykarjatilalla 1- 2 viikon ikään asti, jonka jäl-

keen vasikka siirretään välikasvattamoon (Taulukko 1). Noin 90 % vasikoista on maitorotuisia. Va-

sikkakasvattamosta vasikka siirtyy 5-6 kuukauden ikäisenä loppukasvatustilalle. Välikasvattamon

idea on saada tasalaatuinen eläinaines loppukasvattamoon. Loppukasvattamosta eläimet lähtevät

teuraaksi 15- 18 kuukauden ikäisinä (Taulukko 1.) Välikasvattamossa kasvatetaan vasikoita kahdes-

sa erilaisessa osastossa; juottamossa ja teiniosastossa. (Virtuaalikylä, yleistä kolmivaihekasvatukses-

ta).

Taulukko 1  Kolmivaihekasvatuksen periaate

Maitotilat (1) Välikasvatustilat (2) Loppukasvatustilat (3)

Ikä 1-2 vk 5-6 kk 15-18 kk

Täyttö - Tavoite: kertatäyttö

osastoittain

Tavoite: kertatäyttö

osastoittain

Ruokinta Ternimaito/ maito Juomarehu + väkirehu

ja heinä/säilörehu

Voimakas kasvatusruo-

kinta

Kun vasikat tulevat alkukasvatustiloilta välikasvattamoon, niille tehdään tulotarkastus. Tulotarkas-

tuksessa katsotaan eläinten kunto. Heikoimpia yksilöitä tarkkaillaan. Vasikat jaetaan ryhmiin ensim-

mäisenä tulopäivänään. Vasikoita voi tulla useampanakin päivänä kasvattamoon. Jaotteluperusteita

ovat esimerkiksi ikä, koko ja sukupuoli. Jaottelukäytännöt poikkeavat hieman eri välikasvatustiloilla.

Vasikoille voidaan antaa elektrolyyttijuomaa ensimmäiseksi ateriaksi. Tämä auttaa vasikoiden stessi-

ripuliin. Vasikoille tulisi antaa ruokaa ja juomaa heti niiden tultua, koska niillä on usein pitkä ajomat-

ka takana. Vasikat voidaan lääkitä täitä ja väiveitä vastaan tarvittaessa. On tärkeää, että vasikat tu-

levat kasvattamon osastolle kerralla, niin ne voidaan lääkitä yhdellä kertaa esimerkiksi ulkoloisia vas-

taa. (Virtuaalikylä, yleistä kolmivaihekasvatuksesta).



Ensimmäisinä päivinä vasikat opettelevat juomaan automaatista. Juomaan opettelua auttaa, jos läh-

tötiloilla vasikoita on juotettu tuttisankoista tai tuttiämpäreistä. Tarvittaessa vasikoita on autettava

juomaan opettelussa. (Virtuaalikylä, yleistä kolmivaihekasvatuksesta).

Vasikoita juotetaan noin vajaan 2 kuukauden ikään asti, jonka jälkeen ne vieroitetaan. Vasikat yrite-

tään saada mahdollisimman nopeasti siirtymään märehtijöiksi. Tavoitteena vasikkakasvattamoissa

pidetään noin kilon päiväkasvua. Vasikat siirretään 5- 6 kuukauden ikäisinä loppukasvattamoon. Va-

sikkakasvattamoissa pyritään kertatäyttöisyyteen ja tavoite on saada vasikkaryhmät pysymään sa-

moina alusta loppuun. (Virtuaalikylä, yleistä kolmivaihekasvatuksesta).

Kertatäyttöisyyden etuja:

- vasikat tasakokoisia, pieni ikäjakauma

- vältetään stressiä, kun ryhmät eivät sekoitu

- voidaan toteuttaa yhtenäinen ruokinta kullekin ryhmälle

- taudit pystytään hallitsemaan yleensä hyvin kun, ryhmät pysyvät samoina (tautien sulku osas-

toittain)

- tasalaatuinen eläinaines loppukasvattamoon (paras tilanne jos ryhmät pysyvät samoina myös

loppukasvattamossa)

(Atriatuottajat, vasikkakasvatus osana kolmivaiheista naudanlihantuotantoa).

2.2 Vasikkakasvattamojen rakenne ja vasikkakasvattamotyypit

Vasikoita voidaan kasvattaa monenlaisissa tiloissa. Esimerkkinä Maatilan Pirkan lehtiartikkeli, jossa

Perttu Tunkkarin tilalla Vetelissä varastokäyttöön tarkoitettu pressuhalli osoittautuikin hyväksi vasik-

kakasvattamoksi. Tunkkarin kasvattamossa vasikat ovat igluissa pressuhallin sisällä. (Vilkuna, 2013).

Verhoseinäisissä kasvattamoissa, igluissa ja ilmastoiduissa kasvattamoissa kasvattaminen on yleisin-

tä. Paras ilmanvaihto on igluissa ja verhoseinäisissä kasvattamoissa.

Vasikkaiglut voivat olla itsetehtyjä (yleensä vanerista) tai ostettuja. Iglut voivat olla katoksen alla,

jolloin rehunjako ja puhtaanapito helpottuvat. Navetassa vasikoita voidaan kasvattaa yksittäiskarsi-

noissa (alle 8 viikon ikäisiksi) tai pienissä ryhmäkarsinoissa. Yksittäiskarsinat sekä pienet ryhmäkar-

sinat voivat olla verkkoaidalla, vaneriseinillä tai muoviseinillä varustetut, sekä näiden yhdistelmiä.

Suuret ryhmäkarsinat ovat yleensä vahvemmasta materiaalista, kuten metalliputkista ja betonista

valmistettuja.



Teinivasikoiden tilat voivat olla:

- Kuivikepohjainen makuualue ja ruokinta ulkoa (ulkomailla)

- Kuivikepohjainen makuukatos, ulkotarhalla ja ruokinta ulkoa (ulkomailla)

- Kuivitettu makuualue, verhoseinät ja läpiajettava ruokintapöytä (myös Suomessa joillakin son-

ninkasvatustiloilla)

- Vinokuivike makuualue ja lantakäytävä ja ruokinta ulkoa (ulkomailla)

- Vinokuivike makuualue ja läpiajettava ruokintapöytä (ulkomailla)

- Makuuparsihallit ja tarha, ruokinta ulkona (ulkomailla)

2.3 Kustannukset

Välikasvattamon investointikustannukset ovat kohtuulliset, kun rakennus voidaan toteuttaa yksinker-

taisesti. Mitä enemmän tekniikkaa, sitä kalliimpi rakennus. Vasikkakasvattamo voidaan perustaa

esimerkiksi hyväkuntoiseen vanhaan navettaan. Vasikankasvatuksen taloudellisuus riippuu monesta

tekijästä. Alueellisesti vaikuttava seikka on vasikoiden saatavuus. Kun vasikoita on hyvin saatavilla

saadaan toteutettua kertatäyttöä välikasvattamoissa. Vasikoiden ollessa terveitä, ne kasvavat hyvin

ja lääkintäkustannukset ovat pienet. Juottomenetelmän valinta vaikuttaa kustannuksiin. Edullisin

menetelmä on hapanjuotto. On kannattavaa tehdä kustannuslaskelmia eri juottomenetelmistä ja re-

huista.

2.4 Vasikoiden tilat

Vasikoiden ryhmäkarsinan kooksi suositellaan 1,7- 2,2 neliömetriä/ vasikka riippuen vasikan iästä ja

koosta. Ryhmän kooksi suositellaan alle kymmenen vasikkaa. Ryhmäkarsinoiden välissä olisi hyvä ol-

la kiinteä seinä, joka estää turpakontakteja ja siten tautien leviämistä. (Atriatuottajat, vasikkakarsi-

nat).

Suositeltavaa vasikoiden hyvinvoinnin kannalta olisi kiinteä makuualue. Kiinteä makuualue voi olla

joko vino- tai kokokuivikepohja. Kiinteän makuualueen tulisi olla niin suuri, että kaikki vasikat mah-

tuvat siihen yhtä aikaa nukkumaan. Kokoritiläpohja ratkaisu ei ole suositeltavaa juottovasikoilla, kos-

ka lämpötila ei pysy vakaana ja vasikoille käy veto ritilöiden välistä. Vasikat ovat herkkiä vedolle,

kosteudelle ja kylmyydelle. Edellämainitut tekijät altistavat heikolle vastustuskyvylle ja siitä aiheutuu

vasikoille usein hengitystietulehduksia sekä muita sairauksia. Juotto- ja ruokintapaikan tulisi kuiten-

kin olla ritiläpalkkien päällä, jotta makuualue pysyy kuivana. (Atriatuottajat, vasikkakarsinat).

 Vasikoilla voi olla myös kestokuivikepohjainen karsina. Kuivikkeena voidaan käyttää olkea, turvetta

tai molempia.



Vasikkakarsinoita on hyvä pitää lämpimänä. Vasikkakarsinoihin soveltuvia lämmitysmenetelmiä ovat

säteilylämmittimet ja vesikiertopatterit. Lattialämmitys ei ole hyvä vaihtoehto, koska lämmityksessä

lattian pinnalla oleva virtsa ja lanta höyryyntyvät vasikoiden hengitysilmaan. Lattialämmityksen

kanssa on oltava hyvä ilmanvaihto vasikkatilassa.

Valtioneuvoston asetus (2010/ 592) nautojen suojelusta, 7§ säätää seuraavaa vasikoiden pitopaikas-

ta:  Alle 8 viikkoa vanhojen vasikoiden (jotka painavat enintään 60 kiloa), on yksilökarsinassa vä-

himmäis pinta-ala 1,2 neliömetriä ja lyhyimmän sivun vähimmäispituus 1000 mm. Vasikoiden, jotka

painavat enintään 90 kiloa on yksilökarsinassa vähimmäis pinta- ala 1,54 neliömetriä ja lyhyimmän

sivun pituus 1100 mm. (Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta (2010/ 592), 7§).

Lain mukaan yli kahdeksan viikon ikäistä vasikkaa ei voi pitää yksilökarsinassa ilman lääketieteellistä

syytä. Ryhmäkarsinassa alle 150 kiloa painavilla vasikoilla on oltava yhtä vasikkaa kohden 1,5 neliö-

metriä tilaa. Vähintään 150 kiloa, mutta alle 220 kiloa painavalle vasikalle pitää olla tilaa vähintään

1,7 neliömetriä. Vähintään 220 kiloa painavalle vasikalle tilaa pitää olla 1,8 neliömetriä. (Valtioneu-

voston asetus nautojen suojelusta (2010/ 592), 7§).

Rakolattian palkin leveyden tulee olla vähintään 70 mm ja raon leveyden tulee olla 25- 30 mm alle 6

kuukauden ikäisille vasikoille. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koske-

vista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (8/ 2012), taulukko

8).

Ilmanvaihdon määrä alle 75 kiloa ja alle 2 kuukautta vanhalle vasikalle on minimissään 10 kuutiota

tunnissa ja maksimissaan 55 kuutiota tunnissa. 150 kiloisille, 5 kuukauden ikäisille vasikoille ilman-

vaihto on minimissään 20 kuutiota tunnissa ja maksimissaan 100 kuutiota tunnissa. Valaistuksen

määrä tulee olla nuorkarjan tiloissa 100 Luxia 2 metrin korkeudella. Lisäksi vasikoille tulee olla jatku-

vasti vettä tarjolla. Vedenvirtauksen juomakupista tulee nuorkarjalle olla 5 litraa minuutissa. (Maa-

ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten raken-

nusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (8/2012), taulukot 7 ja 9, 16§)

2.5 Juottomenetelmät ja ruokinta

Vasikat saavat usein elektrolyyttijuomaa ensimmäisenä päivänään vasikkakasvattamossa. Käytännöt

vaihtelevat kasvattamoittain. Elektrolyyttijuoma sisältää suoloja, jotka tasapainottavat ja palauttavat

matkastressistä. (Virtuaalikylä, hoitotoimenpiteet).

Yleisin juottomenetelmä vasikkakasvattamoissa lienee vapaa hapanjuotto, koska se on yksinkertai-

nen ja edullinen. Hapanjuotto on myös ihmistyön kannalta vähiten työtä vaativa juottomuoto, koska

muutaman päivän juoma voidaan sekoittaa kerralla. Hapanjuoma tosin tarvitsee useita sekoittamis-

kertoja päivässä. Vasikat ovat saaneet alkukasvatustiloilla ternimaitoa ja/tai tankkimaitoa, osa on

siirtynyt jo maitojauhejuottoon. Kasvattamoon tullessa vasikat voidaan siirtää suoraan maitojauhe

tai hapanjuottoon.



 Vasikoiden juotto voi tapahtua vapaasti tai rajoitetusti, mutta vasikan tulisi saada päivässä noin

kahdeksan litraa maitoa. Vapaassa juotossa vasikka käy itse juottoautomaatilla/ tutilla niin usein

kuin haluaa. Vasikoiden juomaa maitomäärää voidaan rajoittaa juoman lämpötilalla. Lämmintä juo-

maa vasikat juovat enemmän kuin viileää. Juonnin rajoittamisella voidaan lisätä väkirehun ja kar-

kearehun syöntiä. Vieroitettaessa vasikoita juotolta voidaan juomista rajoittaa ajoittamalla juottoa,

lisäämällä juoman happamuutta, vaihtamalla jäykempiin tuteihin tai juomaa viilentämällä. (Atriatuot-

tajat, vasikoiden juotto ja ruokinta).

Rajoitetussa juotossa vasikka saa vain tietyn määrän juomaa päivässä. Juottoautomaatilla juotetta-

essa automaatti juottaa vasikoita niihin ohjelmoitujen juottokäyrien mukaan. Vieroitus tapahtuu

myös käyrien mukaan. (Atriatuottajat, vasikoiden juotto ja ruokinta).

Vasikoiden juottamiseen on olemassa paljon erilaisia juottoautomaatteja ja laitteita. Laitteiden pää-

tyypit ovat valmista juomaa jakavat, jauheesta valmistavat ja näiden yhdistelmät. Laitevalmistajia on

paljon. Juoman valmistusnopeuteen on syytä kiinnittää huomiota, sillä hitaasti juoman valmistava

automaatti ei sovellu vasikkakasvattamoon, jossa eläimiä on paljon.

Väkirehu- ja säilörehuruokinta vasikoille aloitetaan usein seuraavana päivänä niiden tulosta. Vasikoil-

le voidaan antaa teollisesti valmistettuja vasikkarehuja esimerkiksi vasikkamysliä tai kasvatusrehua.

Väkirehun lisäksi vasikat tarvitsevat karkearehua. Karkearehuna voidaan käyttää hyvälaatuista kui-

vaa heinää, säilörehua tai olkea. Juottovasikoilla rehua pitäisi olla jatkuvasti saatavilla. Pääsääntönä

on pidetty, että vasikka voidaan vierottaa maitojuotolta kun se syö väkirehua noin kilon päivässä.

2.6 Työtehtävät vasikkakasvattamoissa

Vasikkakasvattamon työtehtävät vaihtelevat kasvattamon tyypistä riippuen. Suurissa kasvattamoissa

yksinkertaiset työmenetelmät ovat ihmistyön kannalta paras vaihtoehto.

Vasikoiden juotto on tärkein työtehtävä vasikkakasvattamossa. Juotto viekin yleensä suurimman

osan työajasta. Veden, väkirehun ja heinän jakoon aikaa kuluu toiseksi eniten. Seuraavaksi eniten

aikaa vie karsinoiden puhdistaminen ja kuivittaminen. (Palva, Elstob 2012).

2.7 Eläinten terveys ja hyvinvointi vasikkakasvattamoissa

Vasikat tulevat yleensä reilun viikon- 4 viikon ikäisinä vasikkakasvattamoihin. Eläinten terveyteen

vaikuttaa paljon se, miten vasikoita on hoidettu lähtötilalla ja millaisista olosuhteista vasikat ovat tul-

leet kasvattamoihin. Kasvattamoihin tulee vasikoita erilaisista olosuhteista ja silloin tautipaine on

suuri. Kun ryhmät saadaan pidettyä tarpeeksi pieninä, tautien leviämistä saadaan estettyä. Vasikoi-

den hyvinvointiin kiinnitetään useilla tiloilla paljon huomiota, sillä hyvinvoiva eläin tuottaa paremmin.



Kun suurin osa vasikoista sairastuu, kannattaa lääkitä koko ryhmä. Yleisimpiä sairauksia vasikoilla on

hengitystietulehdukset, ripuli, puhaltuminen, niveltulehdukset ja vitamiinien puutostilat. Myös ulko-

loiset ovat melko yleisiä. Ulkoloisia vastaan kannattaa lääkitä koko vasikkaryhmä. (Virtuaalikylä, lää-

kintä ja rokotukset).

Kun vasikoilla on tilaa leikkiä ja temmeltää lajitoverien kanssa, tilassa ei vedä, valaistus on riittävä ja

ilmanvaihto on kunnossa, vasikoilla on hyvä olla. Kun eläimet pidetään samoissa pienissä ryhmissä

alusta loppuun saakka, voidaan vähentää tautipainetta ja stressiä eläimillä.

2.8 Vasikkakasvattamojen haasteet

Yhdenkin vasikan hoito on joskus haastavaa. Suurissa yksiköissä tilanne vain kertaantuu. Vasikka-

kasvattamoihin tulee vasikoita useilta eri alkukasvatustiloilta. Jokaisella tilalla on erilainen bakteeri-

kanta ja kun vasikat yhdistetään, syntyy taudinpurkauksia. Suuret ryhmäkoot ja tilojen ahtaus edis-

tävät tautien leviämistä. Suuret ryhmäkoot ovatkin ongelma vasikkakasvattamoissa.

Ilmanvaihdon onnistuminen on useissa vasikkakasvattamoissa suuri haaste. Liian pieni ilmanvaihto

lisää kosteutta ja tunkkaisuutta vasikkatiloissa. Epäpuhtaudet ja kaasut eivät pääse poistumaan, kun

ilma ei vaihdu. Liian suuri ilmanvaihto taas viilentää vasikkatiloja ja saa aikaan vedon. Ilmanvaihdon

ongelmien vuoksi eläimet sairastuvat helposti. (Eläintieto.fi).

Erilaiset taudit aiheuttavat ongelmia kasvattamoissa. Yleisimpiä tauteja pienillä vasikoilla on ripulit,

ruuansulatuskanavan sairaudet, hengitystietulehdukset, napatulehdus, niveltulehdukset, ihon sai-

raudet, loukkaantumiset, vitamiinien/ hivenaineiden puutokset ja kehityshäiriöt (Hokkanen, 2012).



Kuva 1 Pienissä ryhmissä taudit saadaan pysymään kurissa

2.9 Vasikkakasvattamot ulkomailla

Kanadassa ja Amerikassa vasikoita kasvatetaan paljon igluissa. Iglukasvatus onkin lähtöisin Pohjois-

Amerikasta (Eläintieto.fi.) Vasikoille laitetaan pakkasilla loimet selkään. Kanadassa suurin osa vasi-

koista on kytkettynä kaulasta igluun. Amerikassa suurimmassa osassa igluista on etuaita. Suomessa

alle kuuden kuukauden ikäisen vasikan kiinnikytkeminen on lain mukaan kielletty (Valtioneuvoston

asetus nautojen suojelusta, 12§). Vasikoita ei kasvateta lypsylehmien kanssa samassa rakennukses-

sa, vaan kylmäkasvatus on vasikoiden juttu. Joillakin tiloilla Amerikassa ja Kanadassa vasikoita kas-

vatetaan myös kylmähalleissa yksilökarsinoissa. Osassa halleista on verhoseinät ja vasikoiden hengi-

tysilma on yhtä raikasta kuin ulkoilma. Yksilökarsinat ovat yleisiä juottovasikoilla. Pieni osa tiloista

kasvattaa juottovasikoita ryhmissä. (Kellokoski, 2010).

Amerikassa ja Kanadassa tilakoot ovat suuria ja myös vasikoiden hoitotyöt on järjestetty yksinkertai-

siksi ja työtehtävät on jaettu eri vastuualueisiin. Työtehtävät ovat molemmissa maissa ja Suomessa

samankaltaisia; juottoa, kuivitusta, väkirehun jakoa ja yleistä seurantaa (Kellokoski, 2010). Kana-

dassa hapanjuotto on harvinaista (Norismaa, 2011.)

Ruotsissa on myös vasikkaigluja käytössä, niissä on useimmiten etuaitaus. Tanskalaisilla tiloilla ei ole

etuaitausta. Tanskassa useilla tiloilla on igluissa tuulensuoja. Tanskalaisilta tiloilta sonnivasikat lähte-

vät pariviikkoisina teuraskasvattamoon. (Heick, 2013.)



3 KOKEEN TOTEUTUS

Koe toteutetaan yhdellä tilalla. Kokeen tarkoituksena on selvittää tieteellisin menetelmin, voiko vasi-

koiden sairastuvuutta vähentää pienentämällä ryhmäkokoa. Hypoteesi on, että vasikoiden sairastu-

vuus vähenee pienentämällä vasikoiden ryhmäkokoa ja tuttien vähentämisellä. Kenttäkoe toteute-

taan osana vasikkakasvattamon terveydenhuoltoa. Kenttäkokeessa pienennetään vasikoiden ryhmä-

kokoa, tasataan ryhmien ikäjakaumaa ja lisätään tutteja. Tällä pyritään aikaansaamaan vasikoille

sellaiset olosuhteet, joissa tartuntapaine pienenisi ja sairastuvuus vähenisi. Vasikkakasvattamossa ei

tarvitse tehdä suuria muutoksia olosuhteiden aikaansaamiseksi. Muutokset ovat helposti toteutetta-

vissa, eivätkä vaadi suuria työvoima- ja materiaalikustannuksia. (Kestävä karjatalous. 2012).

Koe toteutetaan noin puolen vuoden aikana, yhdellä tilalla, kahdessa 80 vasikan osastossa. Kaikissa

osastoissa tutkitaan kolme eri vasikkaerää. Vasikoita tutkimuksessa on kuusi erää, yhteensä 480 va-

sikkaa. (Kestävä karjatalous. 2012).

Vasikat tulevat kasvattamoon 10-35 päivän ikäisinä alkukasvatus tiloilta. Yhteen osastoon tulee 3

päivän aikana kerralla 80 vasikkaa. Vasikat jaetaan kahteen eri osastoon satunnaisesti tulojärjestyk-

sessä. Puolet vasikoista (40 kpl) laitetaan toiselle puolelle osastoa (kontrolliryhmä) ja toiset (40 kpl)

jaetaan neljään eri karsinaan iän perusteella. Ilmatila osastossa on yhtenäinen, mutta karsinat on

erotettu toisistaan kiinteillä väliseinillä. Suora kontakti eri karsinoissa olevien vasikoiden välillä on es-

tetty. Joka toisessa kymmenen eläimen karsinassa on kaksi tuttia ja joka toisessa kymmenen tuttia.

(Kestävä karjatalous. 2012).

Vasikoiden tultua kasvattamoon niistä otetaan verinäytteet. Näytteenottopäivinä vasikoiden kliininen

status tarkastetaan. Hengitysfrekvenssi, lämpö, sierain-/ silmäövuodon ja ripulin esiintyminen, vasi-

kan yleinen olemus, navan ja nivelten kunto sekä muut oireet kirjataan ylös. Jokainen vasikka kuun-

nellaan stetoskoopilla. Näytteenotto tehdään kolme kertaa kolmen viikon välein. (Kestävä karjatalo-

us. 2012).

Vasikoiden hoidon työnkäyttöä vasikkakasvattamossa tutkitaan työaikamittauksilla kahtena päivänä

molempien ryhmäkokojen (4 kymmenen vasikan ryhmää ja 40 vasikan ryhmä) osalta. Kasvattamon

työntekijät pitävät kirjaa työajastaan päivittäin osastokohtaisesti. He kirjaavat työajan valmiille työ-

aikakirjanpito lomakkeelle (Liite 1.), jonka toimeksiantaja on laatinut. (Kestävä karjatalous. 2012).

Kenttäkokeen  järjesti A- tuottajat Oy. Vasikkakasvattamon työaikatutkimuksen toteutti TTS. Rahoit-

taja on Pohjois- Savon Ely- keskus. Vastuullinen toteuttaja on  Maa- ja elintarviketalouden tutkimus-

keskus ja osion vastuullinen toimija Atria/ Tuomas Herva. (TTS, HANKEHAKU.)

Tutkimus on osa Kestävä karjatalous (KESTO) hanketta vasikoiden alkukasvatus osiota. Hankkeen

hallinnoijana on Savonia- ammattikorkeakoulu. Hankkeen internet osoite on:

https://kesto.savonia.fi/.



3.1 Tutkimustila

Tutkimus on luottamuksellinen. Tutkimuksessa mukana olevan tilan tietoja ei julkaista.

Kasvattamossa on 18 eri osastoa, joissa jokaisessa asuu noin 80 vasikkaa. Kasvattamon kapasiteetti

on 1500 eläintä. 1350 vasikkaa on tilalla jatkuvasti. Osa osastoista on aina tyhjänä pesun ajan. Vasi-

kat liikkuvat nopeaan tahtiin seuraaville osastoille, noin parin viikon välein. Vasikat ovat samoissa

ryhmissä kasvatuksen loppuun asti, ryhmät eivät sekoitu.

Kuva 2 Käytävällä sijaitsevat ruokintakaukalot helpottavat rehun jakamista

Vasikat tulevat tilalle parin viikon ikäisinä ja lähtevät loppukasvattamoihin 5,5-6 kuukauden ikäisinä.

Vasikoita tulee kasvattamoon 600-800 eri tilalta ja lähtee 4:än eri loppukasvattamoon. Vasikoita tu-

lee yleensä 100 kilometrin säteeltä kasvattamoon, joskus myös kauempaakin. Vasikoista 15% on

lehmävasikoita, loput sonneja.

3.1.1 Työt ja tekijät

Tilan isännän mukaan kasvattamossa työskentelee tilan oman väen (2 henkilöä) lisäksi kolme eläin-

tenhoitajaa, joista kaksi on aina töissä. Lisäksi isännän kertoman mukaan tila työllistää yhden pesi-

jän, joka huolehtii karsinoiden pesuista ryhmien vaihtuessa.



Eläintenhoitajat huolehtivat vasikoiden hoidosta, karsinoiden puhtaanapidosta, kuivituksesta, tuttien

desinfioinnista, ruokinnasta, ym. Yhdellä hoitajalla on n. 700 vasikkaa huolehdittavanaan. Työaika

on 8-16 tuntia. Vasikoita seurataan rutiininomaisesti ja poikkeavissa tilanteissa toimitaan.

3.1.2 Vasikoiden terveys

Vasikat tulevat erilaisista olosuhteista kasvattamoon. Koskaan ei tiedä mitä on edessä. Yleensä vasi-

kat tulevat suhteellisen hyväkuntoisina. Suurista yksiköistä tulevat vasikat ovat usein heikompikun-

toisia. Usein nupoutuksen jälkeen vasikat ovat tulehdusherkkiä ja kuumeilevat. Heikot yksilöt saavat

erikoishoitoa. Ne siirretään sairaskarsinaan ja niille juotetaan lämmintä ja vahvaa maitoa. Joskus

heikkoja yksilöitä voidaan siirtää maitoryhmään vieroitus/teiniryhmään.

Vasikkakasvattamossa on ollut kaikkia vasikoille tyypillisiä tauteja, myös vastustettavia. Salmonella

ja pälvisilsasaneeraukset on jouduttu tekemään. Vasikkakasvattamo toimii ikäänkuin suodattimena

maidontuotantotilojen ja loppukasvattamojen välillä. Kasvattamoon tulee useilta sadoilta tiloilta vasi-

koita vuodessa ja tautipaine on silloin suuri. Kun vasikat lähtevät loppukasvattamoihin, vasikat ovat

saaneet jo hyvän vastustuskyvyn.  Ryhmien pysyessä samoina myös loppukasvattamoissa, erilaisten

bakteerikantojen vaihtelua vältetään.

3.1.3 Kasvattamon rakenne

Pikkuvasikoilla (juottoryhmä) on vino kuivikepohja ja ritiläpalkit. Isommilla vasikoilla on ritiläpalkit.

Pienillä vasikoilla on lattialämmitys ja isommilla ilmalämmitys puhaltimien kautta. Raitisilma otetaan

välikatolta. Kasvattamossa on kaksi siipeä, jossa toisessa on pienet vasikat ja isommat toisessa.



Kuva 3 Vasikoilla on vino kuivikepohja ja ritiläpalkit

3.1.4 Ruokinta

Vasikkakasvattamossa vasikat kasvatetaan teuraiksi ja ruokinta on senmukaisesti voimakasta. Lypsy-

lehmiksi täällä kasvaneista lehmävasikoista ei ole ruokinnan erilaisuudesta johtuen. Lypsylehmäksi

kasvamiseen tarvittaisiin rehua, jolla pötsi kasvaa. Täällä tähdätään mahdollisimman suureen teu-

raspainoon, ei pitkäikäisyyteen tai maidontuotantoon. Jotkut laajentavat lypsykarjatilat ovat joskus

ostaneet lehmävasikoita, mutta tilalla ei ole tietoa kuinka ne ovat menestyneet.

Vasikat saavat vapaasti jauheesta tehtyä hapanmaitojuomaa 6 viikon ikäiseksi asti. Vasikat juovat

keskimäärin 8 litraa vuorokaudessa. Juoma on 42 asteista tankissa, josta se menee alipaineella put-

kia pitkin karsinoiden tutteihin. Tankki ja putkistot pestään kerran viikossa. Juoma ehtii jäähtyä viile-

äksi, näin rajoitetaan vasikoiden juomista. Vasikat juovat viileää juomaa vähemmän kuin lämmintä.

Juottovasikat saavat myös kuivaa heinää ja täysrehua vapaasti.



Kuva 4 Juottovasikat saavat väkirehua ja heinää vapaasti

 Juottovaiheen jälkeen on vieroitusvaihe, joka kestää viikon. Tämän jälkeen vasikat siirretään ape-

ruokintaan. Ape sisältää säilörehua ja väkirehua. Säilörehu tehdään ajosilppurilla laakasiiloihin. Tilalla

on 75%:nen  väkirehu ruokinta. Kiskoruokkija jakaa appeen. Tilalla ei käytetä ruokintasuunnitelmaa.

Kuva 5 Vasikoiden ryhmittyminen kokeessa



3.2 Menetelmät

Eri työtehtävät (esimerkiksi karsinan puhdistus tai heinien jako) merkitään rasti ruutuun- periaatteel-

la  työaikakirjanpitolomakkeelle (Liite 1). Työaika kirjataan alku ja loppu kellonaikoina. Kysymykset

ovat yksinkertaisia. Avoimiin kohtiin kirjatut tiedot voivat olla ymmärrettävissä eri tavalla tutkijan ja

merkitsijän välillä.

Tutkimusmenetelmä on määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa

hyödynnetään määrällisyyttä. Määrien eroja, muutoksia ja jakaumia tutkitaan. Määrien muutokset

tiivistetään tunnusluvuiksi, jotka analysoidaan tilastollisesti. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii mahdolli-

simmän suureen määrään, jolloin sattumanvaraisuus häviää ja ryhmien välisiä eroja voidaan havai-

ta. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom- Ylänne, Paavilainen 2011, s. 83-85).

Validius tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä.(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara. 2007 s. 216-218.) Validius

toteutuu siten, että työaikakirjanpitolomakkeeseen vasikkakasvattamon työntekijöiden merkitsemät

tiedot vastaavat tutkijan hakemia vastauksia. Tutkijan ja työntekijän on ymmärrettävä kysymykset ja

vastaukset samoin. Tutkimuslomakkeen kysymykset ovat yksinkertaisia ja ne ovat hyvin ymmärret-

täviä.

Tutkimusta voidaan pitää luotettavana, koska tutkittava joukko on suuri (480 vasikkaa).

Tulokset lasketaan tilastollisten menetelmien avulla. Menetelminä käytetään ristiintaulukointia, kes-

kiarvojen laskentaa, Chi²- ja Mann- Whitney U- testejä. Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten tois-

tettavuutta, eli tutkimuksen pitää olla toistettavissa samanlaisena. Reliaabelius toteutuu kahden tut-

kijan päätyessä samanlaisiin tuloksiin. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara. 2007 s. 216-218). Reliaabelius

toteutuu kokeessa siten, että vasikoiden olosuhteet on tarkasti kuvattu ja helposti järjestettävissä

samanlaisena. Tutkimuslomaketta, johon vasikoiden hoitotoimenpiteet ja ajankäyttö merkitään (Lii-

te1), voidaan käyttää uudelleen.

Ristiintaulukointia käytettiin ryhmien välisten erojen havaitsemiseen. Ristiintaulukoinnilla tarkastel-

laan ehdollisia jakaumia. Muuttujaa tarkastellaan eri luokissa. Esimerkiksi erovaisuudet työtehtävissä

40 ja 10 vasikan ryhmissä. Töiden jakautuminen ilmoitetaan prosentteina. Chi²-  testi on ristiintaulu-

koinnille soveltuva tilastollisen merkitsevyyden testausmenetelmä. Menetelmällä testataan, kuinka

paljon havaitut ja odotetut frekvenssit eroavat toisistaan. Mann- Whitney U testillä voidaan testata

eroavaisuuksia. P- arvo kertoo, kuinka paljon ryhmän sijalukujen summa poikkeaa otoksesta. P- ar-

von ollessa pienempi kuin 0,05, vertailtavilla on merkitsevä ero. P- arvon ollessa suurempi, ero ei ole

merkitsevä. (KvantiMOTV).



3.3 Tulosten analysointi

Kokeessa vasikat jaettiin eri osastoihin, joissa ryhmäkoot olivat 40 vasikan ryhmä ja 4 kymmenen

vasikan ryhmää. Osastoja kokeessa oli neljä; E1 oikea, E1vasen, E2 oikea ja E2 vasen. Kaikissa

osastoissa kasvatettiin 3 vasikkaerää. E1O ja E1V osastoissa karsinassakäyntejä oli kokeen aikana

157 kpl molemmissa. E2O osastossa käyntejä oli 172 kpl ja E2V osastossa 174 kpl. Kokeen aikana

työntekijöiden tekemiä karsinassakäynti kertoja oli yhteensä 660 kpl. Neljänkymmenen vasikan ryh-

mässä käyntejä oli 336 kappaletta ja kymmenen vasikan ryhmissä 324 kappaletta.

Taulukko 2 Karsinassakäyntikerrat osastoittain

40 vasikan ryhmä 10 vasikan ryhmät yhteensä
E 1 oikea 157 157
E 1 vasen 51 106 157
E 2 oikea 172 172
E 2 vasen 128 46 174

Karsinaan kohdistuvia työtehtäviä

 -karsinan puhdistus

-kuivikkeen levitys/ lisäys

-tuttien pesu/ desinfiointi

- vesiastioiden täyttö

-juomakuppien pesu

-väkirehun lisäys

-säilörehun jako

-heinän jako

-heinien keräys/ kaukalon puhdistus

-vasikoiden juomaan opettaminen

Muita töitä

-lisämaidon anto

-sairaan/ sairaiden vasikoiden juottaminen

-nesteytys

-terramycinin laittaminen nupoutuskohtiin

-näytteenotto

-tuttien vaihto

-nupoutus



3.4 Karsinaan kohdistuvat työt

Työntekijän tekemistä töistä molempien ryhmäkokojen osalta karsinan puhdistus tehtiin 86,2 % kar-

sinassakäyntikerroista. Kuivikkeen levitys/ lisäys sisältyy 36,4 %:n osuudella molempien ryhmäkoko-

jen töihin. Molemmissa ryhmissä tuttien pesu/ desinfionnin osuus on 80 %, vesiastioiden täytön

osuus 31,1 % ja juomakuppien pesun osuus on 2,7 %. Väkirehun lisäys sisältyy 13,8 %:n osuudella,

säilörehun jako 15 %:n osuudella ja heinien jako 33,2 %:n osuudellla karsinaan kohdistuviin töihin

molemmissa ryhmissä. Heinien keräyksen osuus on 32,7 % ja vasikoiden juomaan opettamisen

osuus 16,5 % molemmissa ryhmissä. (Kuvio 1.)

Karsinan puhdistus ja tuttien pesu/ desinfiointi vievät huomattavasti suurimman osan työntekijän te-

kemistä töistä (kuvio 1).

Kuvio 1 Karsinaan kohdistuvien töiden %- osuudet karsinassakäyntikerroista

3.5 Muut työt

Lisämaitoa on annettu 72,3 %:ssa työntekijän tekemistä työrupeamista. Sairaiden vasikoiden juot-

tamista on ollut 3,8 %:lla ja vasikoiden nesteyttämistä on ollut 1,8 %:lla työntekijän tekemistä töis-

tä. Terramycin valmisteen laittamista vaikoiden sarvien nupoutuskohtiin on ollut 1,5 %:lla, näytteen

ottoa 5,3 %:lla, tuttien vaihtoa 3,5 %:lla ja nupoutusta 0,3 %:lla työntekijän tekemistä työrupea-

mista. Keskimäärin muihin töihin on kulunut aikaa 15,6 minuuttia per työrupeama. (Kuvio 2.)

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Series1



Kuvio 2 Muiden töiden %- osuudet karsinassakäyntikerroista

3.6 Vasikoiden tarkastukset ja lääkitykset

Hoitajan tekemiä vasikoiden tarkastuksia molemmissa ryhmissä oli yhteensä 567 kpl. Yhdellä tarkas-

tuskerralla tarkastettiin keskimäärin 20,2 vasikkaa. Vasikoiden lääkityskertoja molempien ryhmäko-

kojen osalta oli 548 kpl. Keskimäärin 5 vasikkaa lääkittiin yhdellä kertaa. Vasikoiden jatkolääkityksiä

molemmissa ryhmissä oli yhteensä 475 kpl ja keskimäärin 3 vasikkaa lääkittiin kerralla.

Sairaiden vasikoiden juoton osalta 40 ja 10 vasikan ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa

(P=0,266). Myöskään nesteytyksen osalta ei ollut merkitsevää eroa ryhmien välillä (P= 0,092). Hoi-

tajan tekemien vasikan tarkastusten osalta ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa (P= 0,717). Va-

sikoiden lääkitysten osalta ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa (P= 0,520). Jatkolääkitysten

osalta ryhmien välillä oli merkitsevä ero (P= 0,039). Neljän 10 vasikan ryhmissä jatkolääkityksiä oli

vähemmän kuin 40 vasikan ryhmässä.

Karsinaan kohdistuviin työtehtäviin kului keskimäärin aikaa neljäkymmenen vasikan ryhmässä 55,5

minuuttia ja 59,4 minuuttia neljässä 10 vasikan ryhmässä. Molemmissa yhteensä keskimääräinen

karsinaan kohdistuva työaika oli 57,4 minuuttia.

40 vasikan ryhmässä muihin töihin kului aikaa keskimäärin 16,1 minuuttia ja neljässä kymmenen va-

sikan ryhmässä aikaa kului keskimäärin 14,9 minuuttia. Muihin töihin kuluneen ajan ero on merkit-

sevä 40 vasikan ja 4 kymmenen vasikan ryhmien väillä (P=0,001). 40 vasikan ryhmän muiden töi-

den osalta aikaa kului enemmän kuin 4 kymmenen vasikan ryhmässä. (Kuvio 3.)
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Kuvio 3 Karsinaan kohdistuvat työt

Karsinan puhdistuksen osuus 40 vasikan ryhmässä on 86 % ja kymmenen vasikan ryhmissä 86,4 %.

Karsinan puhdistuksen ero ei ole merkitsevä ryhmien välillä (P=0,879).

Kuivikkeen levityksen osuus 40 vasikan ryhmässä on 36 % ja kymmenen vasikan ryhmissä 36,7 %.

Kuivikkeen levityksen ero ei ole merkitsevä ryhmien välillä (P=0,848).

Tuttien pesun/ desinfioinnin osuus 40 vasikan ryhmässä on 78,3 % ja kymmenen vasikan ryhmissä

81,7 %. Tuttien pesun/ desinfioinnin ero ei ole merkitsevä ryhmien välillä (P=0,322).

Vesiastioiden täytön osuus 40 vasikan ryhmässä on 34,2% ja kymmenen vasikan ryhmissä 27,8%.

Vesiastioiden täytön ero ei ole merkitsevä ryhmien välillä (P=0,072).

Juomakuppien pesun osuus 40 vasikan ryhmässä on 4,2 % ja kymmenen vasikan ryhmissä 1,2 %.

Juomakuppien pesun ero on merkitsevä 40 ja 10 vasikan ryhmien välillä (P=0,021). Kymmenen va-

sikan ryhmissä juomakuppeja pestiin vähemmän kuin 40 vasikan ryhmässä.

Väkirehun jaon osuus 40 vasikan ryhmässä on 13,4 % ja kymmenen vasikan ryhmissä 14,2 %. Väki-

rehun jaon ero ei ole merkitsevä ryhmien välillä (P=0,764).

Säilörehun jaon osuus 40 vasikan ryhmässä on 14,9 % ja kymmenen vasikan ryhmissä 15,1 %. Säi-

lörehun jaon ero ei ole merkitsevä ryhmien välillä (P=0,930).

Heinien jaon osuus 40 vasikan ryhmässä on 31,2 % ja kymmenen vasikan ryhmissä 35,2 %. Heinien

jaon ero ei ole merkitsevä ryhmien välillä (P=0,283).
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Heinien keräyksen/ kaukalon puhdistuksen osuus 40 vasikan ryhmässä on 32,4 % ja kymmenen va-

sikan ryhmissä 33 %. Heinien keräyksen ero ei ole merkitsevä ryhmien välillä (P=0,873).

 Vasikoiden juomaan opettamisen osuus 40 vasikan ryhmässä on 17 % ja kymmenen vasikan ryh-

missä 16 %. Vasikoiden juomaan opettamisen ero ei ole merkitsevä ryhmien välillä (P=0,752). (Ku-

vio 3.)

Kuvio 4 Muut työt

Muihin töihin listattujen töiden prosenttiosuudet ovat seuraavanlaiset. Lisämaidon annon osuus 40

vasikan ryhmässä on 81,8 % ja kymmenen vasikan ryhmissä 62,3 %. Lisämaidon annon ero ryhmi-

en välillä on merkitsevä (P=0,000). Lisämaitoa on annettu useammin 40 vasikan ryhmässä.

Sairaan vasikan juottamisen osuus 40 vasikan ryhmässä on 3 % ja kymmenen vasikan ryhmissä 4,6

%. Sairaan vasikan juottamisen ero ei ole merkitsevä ryhmien välillä (P=0,266).

Vasikan nesteyttämisen osuus 40 vasikan ryhmässä on 2,7 % ja kymmenen vasikan ryhmissä 0,9

%. Vasikan nesteyttämisen osuus ei ole merkitsevä ryhmien välillä (P=0,092).

Terramycinin laiton osuus 40 vasikan ryhmässä on 1,8 % ja kymmenen vasikan ryhmissä 1,2 %.

Terramycinin laiton osuus ei ole merkitsevä ryhmien välillä (P= 0,562).

Tuttien vaihdon osuus 40 vasikan ryhmässä on 2,1 % ja kymmenen vasikan ryhmissä 4,9 %. Tuttien

vaihdon määrä eroaa ryhmien välillä merkitsevästi (P=0,046). Kymmenen vasikan ryhmissä tutteja

vaihdettiin enemmän kuin 40 vasikan ryhmässä.

Nupoutuksen osuus 40 vasikan ryhmässä on 0,9 % ja kymmenen vasikan ryhmissä 0,3 %. Nupou-

tuksien määrässä ei ole merkitsevää eroa ryhmien välillä (P=0,334). (Kuvio 4.)
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET

Exceliin kirjaamattomia töitä olivat e- vitamiinin jako (5 krt), ternimaitotehosteen anto (2 krt), kor-

vamerkin laitto (1 krt) ja vasikoiden lajittelu (1 krt). Muut työt oli kirjattu työntekijöiden toimesta

avoimeen kohtaan työaikalomakkeessa (Liite 1).

Yllättävää saamissani tuloksissa oli se, etteivät erot 40 vasikan ja neljän 10 vasikan ryhmien välillä

olleet suuria. Merkitsevät erot työtehtävissä olivat juomakuppien pesussa, lisämaidon annossa ja tut-

tien vaihdossa. 40 vasikan ryhmässä lisämaidon anto ja juomakuppien pesu tehtiin useammin kuin

10 vasikan ryhmissä. Tuttien vaihtoa tapahtui taas 40 vasikan ryhmässä vähemmän kuin 10 vasikan

ryhmissä.

Lääkitysten määrien välillä ei ollut eroa, mutta jatkolääkityksien osalta 40 vasikan ryhmässä lääkityk-

siä oli enemmän. Tätä voisi selittää osin se, ettei hoitajilla ollut eri vaatteita eri ryhmissä työskennel-

lessään ja taudinaiheuttajat pääsivät luultavasti leviämään ryhmien välillä. Myös ryhmien välillä ollut

yhtenäinen ilmatila voi olla selityksenä tautien leviämiselle. Mielestäni lääkityksiä oli kuitenkin loppu-

jen lopuksi vähän kokeen vasikkakasvattamossa.

Jatkolääkitysten osalta voidaan todeta pienen ryhmäkoon olevan eduksi. Suuressa 40 vasikan ryh-

mässä lääkkeet eivät ole purreet niin hyvin kuin pienissä 10 vasikan ryhmissä.

Muissa töissä erot olivat melko vähäiset. Tuttien vaihdon eron voi selittää sillä, että 10 vasikan ryh-

missä tuttien määrä oli 24 kappaletta kun 40 vasikan ryhmässä tutteja oli vain 8 kpl.

Opinnäytetyöhön olisi saanut kattavamman kuvan vasikoiden sairauksien esiintymisten osalta työ-

aikamittauksista ja eläinlääkärin käyntiraporteista. Eläinlääkärin käynnit tehtiin kolme kertaa kolmen

viikon välein/ ryhmä. Eläinlääkärikäynneillä kaikki poikkeavuudet kirjattiin ylös.

Työaikakirjanpitolomake oli täytetty käsin ja käsiala vaihteli. Käsiala oli suurimmaksi osaksi kuitenkin

selkeää. Tulostetussa paperissa oli joitain kohtia, jotka näkyivät huonosti. Tästä syystä muutamiin

kohtiin jäi tulokset merkitsemättä. Viimeisenä lomakkeessa oli kohta, johon merkattiin muut työt ja

niihin kulunut aika. Töissä ja ajoissa oli käytetty  -//- merkkiä, jonka tulkinnassa oli hieman vaikeuk-

sia. Päädyimme merkin tulkitsemisessa siihen, että työ ja aika olisivat molemmat mukana tulkinnas-

sa.



5 PÄÄTÄNTÖ

Opinnäytetyö prosessina on ollut haastavaa pienten lasten äitinä ja karjanomistajana, mutta nyt

loppusuoralla alkaa jo helpottaa. Opinnäytetyö lähti liikkeelle viime syksynä, noin vuosi sitten. En-

simmäiset vasikkaerät olivat kasvattamossa lokakuusta joulukuuhun. Tammikuulla tuli seuraavat ja

keväällä viimeiset erät. Sitten alkoi tietojen siirto paperilta exeliin. Vasikkakasvattamossakin kävin

helmikuussa tutustumassa koejärjestelyihin.

Kirjallisuusosiossa sain itselle uutta tietoa vasikoiden hoidosta ja etenkin olosuhteista. Paljon oli tut-

kimuksia vasikoiden kylmäkasvatuksesta, jolla on ollut myönteisiä vaikutuksia vasikoiden hengitys-

tietulehduksiin. Lähti ajatus kytemään, josko itsekin kokeilisi vasikoiden kylmäkasvatusta.

Kenttäkokeessa oli tarkoitus selvittää, voiko vasikoiden sairastuvuutta vähentää ryhmäkokoa pienen-

tämällä. Kenttäkokeessa tasattiin ikäjakaumaa, pienennettiin ryhmäkokoa ja lisättiin tutteja. Tulokset

eivät olleet mitä odotin, mutta vasikoiden lääkitykset eivät ainakaan lisääntyneet ryhmäkokoa pie-

nentämällä. Jatkolääkitykset jopa vähentyivät 10 vasikan ryhmissä.

Voisi kuvitella, että vasikoiden alkuhoidolla on hyvin suuri merkitys vasikan tulevalle terveydelle.

Ternimaidon saanti heti vasikan synnyttyä takaisi vasikalle hyvän vastustuskyvyn. Lisätutkimus tiloil-

le, joilta vasikat ovat lähtöisin, voisi avata vasikan alkuhoidon tilaa juuri niillä lypsykarjatiloilla. Sitten

voitaisiin paremmin päätellä mistä taudit ovat pääasiallisesti lähtöisin. Nythän emme tiedä ovatko

vasikat olleet terveitä tilalta lähtiessä.
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