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Aluksi 
 

Olen 24-vuotias agrologi-opiskelija, joka halusi tehdä nautojen 

käyttäytymiseen liittyvän opinnäytetyön. Eläinten käyttäytyminen on 

kiinnostanut minua aina ja halusin tietää siitä lisää ja olla parempi 

karjanhoitaja. Halusin koota oppaan nautojen tavallisimpiin käsittelyä vaativiin 

tehtäviin, koska itsekin aloitin karjan käsittelyn aivan nollasta ja kaikki piti 

oppia kantapään kautta. En tiennyt oikein mistään mitään ja silloin totesin, 

että olisi kiva, jos olisi jokin tiivis paketti, mistä saisi tutustua karjan käsittelyä 

vaativiin tehtäviin. Olen keskittynyt oppaassa vain lypsykarjan käsittely 

vaativiin tehtäviin. Opas on valmistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 

keväällä 2015. Toivoisin, että oppaastani olisi hyötyä kokemattomille että 

kokeneille karjanhoitajille.  

Noora Saarela   
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Yleisiä ohjeita 
 

 Ole rauhallinen  

 Ole johdonmukainen, koska jos hyväntuulisena rapsuttelet eläimiä ja 

toisena päivänä huonotuulisena läimäytät eläimiä  eläimistä tulee 

hoitajan läsnä ollessa epävarmoja ja varovaisia  

 Vietä eläinten kanssa aikaa, että niistä tulisi helposti käsiteltäviä  

rapsuttele, silittele erityisesti sellaisista paikoista mihin eläin itse ei yllä, 

kuten hännäntyvi, niska ja selkälinja. Voit myös lepuuttaa kättä naudan 

selän päällä. Kuvasta näkyy rapsuttelu ja silittely paikkoja 

 

 Vaikuta eläimiin kehonkielellä, ulkoisella olemuksella ja 

käsittelyvälineillä 

o  hahmostasi saat uhkaamattomamman asettumalla kyljittäin 

eläimiin nähden, vaikuttavamman saat kun asetut eläimiin nähden 

rintamasuunnassa, koska silloin näytät suuremmalta.  

o Kun haluat olla vähemmän uhkaava, pidä kädet alhaalla, mutta 

jos nostat kädet sivuille tai ylös saat aikaan voimakkaamman 

eleen 

o Eläinten kanssa pystyy kommunikoimaan tehokkaimmin, kun 

säädellään kehonkieltä eri asteittain. Käsiteltäessä eläimiä 
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jatkuvilla suurilla eleillä ja äänillä turruttavat eläimet tai voivat 

tehdä niistä pelokkaita 

o Mitä laajempi käsittelijän käyttämä asteikko on sitä herkemmin 

reagoivat eläimet käsittelijään eli voimakkuudeltaan suurinta 

käsittely tapaa saadaan käyttää harvemmin 

 Vältä ahdistamista, koska ahdistettuna ne keskittyvät käsittelijään ja 

pakenemiseen, eivätkä silloin näe reittiä jonne pitäisi mennä. 

 Nautoja siirrettäessä, kiinniotossa yms. keppi tai lantakola on hyvä olla 

mukana, koska niillä saadaan karjanhoitajalle pidemmät kädet ja 

eläimeen pysyy riittävä välimatka sekä niiden avulla pystytään 

ohjailemaan eläimiä hyvin. 

 Älä lyö eläimiä, koska ne eivät pidä siitä 

 Käytä matalaa ja tasaista puhetta  älä huuda, koska se kuulostaa 

naudoista ikävältä 

 Suunnittele ennen kuin alat tekemään 

 Varaa aikaa käsittelyyn, koska kiire lisää hermostuneisuutta ja 

hermostuneena ei oikein mikään onnistu sekä tapaturmariski kasvaa 
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Vetosolmun teko  
 

Vetosolmun teko on opeteltava, koska hätätilanteiden takia solmun pitäisi 

saada heti auki, että vältytään pahemmilta tapaturmilta. 
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Riimujen teko köydestä 
 

1. Ota köysi 

 

2. Tee köyden toiseen päähän silmukkasolmu 
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3. Kiristä silmukkasolmu tarpeeksi suureksi, että silmukan läpi mahtuu 

eläimen turpa, että turpalenkki nousisi mahdollisimman ylös 

 

4. Kierrä köyden toinen pää silmukan läpi kaksi kertaa, muodostuu isompi 

lenkki, joka tulee eläimen päähän. Riimut ovat valmiit  
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Tunnista nautojen eleet 

Normaali 
Normaali asento, ei hyökkäys/pelko eleitä 

 

Utelias 
Katse ja korvat suunnattu eteenpäin, keho venynyt uteliaisuudesta. 
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Aggressiivinen 
Näyttää olevansa ylempiarvoinen. Hyökkäämisaikeensa näyttää maata 

kuopimalla ja puhisemalla, lisäksi sen pää on painettu alas ja sarvet ovat 

valmiina puskemaan 

 

Pelokas 
Pelokas nauta on vaarallisempi kuin aggressiivinen, koska pelokkaana ne 

ovat arvaamattomia ja paniikissa saattavat juosta ihmisen yli.  

Katse ja korvat suunnattu taaksepäin, selkä hiukan kaarella, häntä jalkojen 

välissä ja jalat kerätty mahan alle.  

 

 (Jahkola) 

 (Rist ym.) 
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Kipeä 
 

Hengittää tiheämmin ja pinnallisesti ja on kuin poissaoleva. Silmät ovat 

painuneet ja nahka on kireä.  
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Naudan ylössaanti 
 

Naudan ylössaamiseksi, voit jäljitellä lehmien tyyliä puskemalla lapaan eli voit 

jäljitellä tätä polvella jyskyttäen 

 

 



 14 

Vasikan ylössaanti 
 

Vasikan ylössaamiseksi, voit jäljitellä emon nuolemista pyyhkäisemällä 

kädellä/hanskalla pitkin vasikan selkärankaa 
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Eläinten siirto  

Laumana 
Karjaa halutaan siirtää yleensä ryhmänä tai jonona laidunsiirroissa. 

Siirrettäessä huomio keskittyy lauman yhtenäisyyteen, koska yksin jäänet 

saattavat hermostua ja oikaista aidan läpi päästäkseen muiden luo. 

Käsittelijän ei tarvitse yleensä koota yksittäisiä eläimiä laumaan, koska ne 

hakeutuvat lauman suojaan kun malttaa odottaa. 

Lauman ollessa koossa käsittelijä liikkuu lauman takana siksakmaista kuviota 

edestakaisin painostaen eläimiä eteenpäin. Liikuttaessa käsittelijä liikkuu 

laajasti, että johtoeläimet näkevät hänet. Eläinten näkökentän katvealueella 

oloa tulee välttää, koska silloin liike hidastuu. Käsittelijän tulee liikkua 

rauhallisesti ja olla tekemättä äkkinäisiä liikkeitä. Kun halutaan lauma 

kääntymään enemmän oikealla, niin painostetaan vasemmalta, vastaavasti 

kun vasen on haluttu suuntaa, niin painostetaan oikealta.  Jos halutaan 

pysäyttää tai vaihtaa kokonaan suuntaa niin käsittelijä siirtyy lauman eteen ja 

nostaa kädet sivuille. (Jahkola. 2005, 55-57). 

(Jahkola, J.) 
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Lehmän siirtäminen irrallaan 
 

Nautaa voidaan kuljettaa tasapainopisteen ja pakoalueen avulla. Pakoalue on 

se mitta, kuinka lähelle nauta päästää käsittelijän ennen kuin nauta liikahtaa. 

Nautoja liikuteltaessa asetu 40–60 asteen kulmaan eläimeen nähden ja vältä 

sokeaan pisteeseen menemistä, koska naudan pitää nähdä sinut, että se 

liikkuu eteenpäin. Alla kuvia havainnoimassa käsittelijän paikkaa 

siirtämistilanteissa. 

 

Kun haluat eläimen liikkeelle, niin astut eläimen pakoalueen sisälle, silloin 

eläin lähtee liikkeelle. 
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Kun haluat eläimen pysähtyvän, siirry pakoalueen reunalle.  

 

 

Kun haluat eläimen liikkuvan taaksepäin niin siirry tasapainopisteen eteen.  

 

Kun haluat eläimen kääntyvän oikealle painosta eläintä vasemmalta, ja taas 

kun haluat eläimen kääntyvän vasemmalle painosta oikealta.  
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Riimun laittaminen päähän 
  

1. Sujauta ensin rauhallisesti, mutta nopeasti riimujen isompi lenkki 

päähän korvien taakse 

 

2. Sujauta sitten turpalenkki paikoilleen  

3. Korjaa riimujen asentoa, riimun turpalenkin on oltava 

mahdollisimman korkealla  

 

4. Riimujen ollessa halutussa asennossa, kiristä riimuja 
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Lehmän siirtäminen riimussa 
 

1. Aseta riimut päähän niin, että turpalenkki on mahdollisimman korkealla, 

koska turpalenkki saattaa ahdistaa eläintä liikaa  

 

2. Lähde vetämään eläintä, mutta lopeta vetäminen heti kun eläin liikkuu  

 

3. Eläimen vauhkoontuessa, yritä mahdollisimman nopeasti päästä 

eläimen sivulle, että se pysähtyisi, koska köyden perässä roikkuminen 

ei hyödytä mitään.  
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Naudan kytkeminen  

Parteen 
1. Eläin saadaan helpoiten kiinni ahtaassa tilassa, jossa eläimen saa 

porttien väliin, esim. parretkin käyvät. 

2.  Kytke eläin kiinni ennen siementäjän yms. tulemista, koska vieraan 

ihmisen läsnäolo saattaa vaikeuttaa kiinniottamista. Mutta älä 

kuitenkaan jätä eläintä pitkäksi aikaa yksin 

3. Aja eläin porttien tai parsien väliin rauhallisesti kuvan osoittamalla 

tavalla 

 
 

4. Kun olet saanut eläimen kiinni, laita köysi molemmista päistä eläimen 

takaa kiinni niin, ettei eläin pääse peruuttamaan pois. Muista tehdä 

vetosolmu! 
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Lukkoparteen 
 

1. Laita lukkoparsi kiinni, niin että eläimen laittaessa pään lukkoparteen se 

lukkiutuu 

 

 

 

2. Levitä ruokintapöydälle rehua tai väkirehua, joka houkuttelee eläimen 

laittamaan päänsä lukkoparteen  

 

 

3. Voit itse mennä hetkeksi eläinten näkyvistä pois, koska eläimet 

aavistavat hyvin, että yrität niitä kiinni 
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4. Kun eläin on kiinni, kuten alla olevassa kuvassa, päästä ylimääräiset 

eläimet pois painamalla nuolen osoittama vipu alas 

 

5. Älä jätä lukkoparteen kytkettyä eläintä valvomatta pitkiä aikoja 
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6. Suorita toimenpide (siemennys, lääkitys yms.) 

 

 

7. Vapauta eläin kääntämällä lukkoparret pois lukitustilasta



 24 

Nenäpihtien laittaminen 
 

Nenäpihtejä tarvitaan esimerkiksi pään liikkeiden estämiseen 

 

1. Kytke eläin 

2. Avaa nenäpihdit ja laita paikoilleen nopeasti siten, että ensin toiseen 

sieraimeen pihtien sierain osa ja sitten toinen kuin koukkaisit toisen sieraimen 

mukaan 

 

 

3. Kun molemmat sieraimet ovat pihdeissä, sulje pihdit  
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4. Voit kiinnittää eläimen nenäpihdeillä parsirakenteisiin kiinni. Muista Tehdä 

vetosolmu! 
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Pään liikkeiden estäminen 
 

Pään liikkeiden estämistä tarvitse muun muassa, korvamerkkien 

laittamisessa ja pistolääkityksessä kaulaan oman turvallisuutesi kannalta. 

1. Kytke eläin lukkoparteen tai parteen 

 

2. Laita nenäpihdit tai riimut eläimelle 

 

3. Sido nenäpihtien tai riimun avulla eläimen pää kiinni parsirakenteisiin. 

Muista tehdä vetosolmu! 
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Lehmän potkujen estäminen 
 

Lehmän potkujen estämistä voidaan tarvita eläintä lypsäessä, tutkiessa tai 

lääkitessä. Alla muutamia vinkkejä lehmän potkujen estämiseen. 

 

 

Rapsuttele hännän juuresta ja puhu rauhoittavalla äänellä 
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Tai nosta nahkapoimua 
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Tai laita potkunestäjä 

 

Tai nosta lehmän häntä suoraan ylös ja pitää sitä selän päällä kaarella koko 

toimenpiteen ajan 
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Lehmän kiinniotto pihatossa 
 

1. Pysy rauhallisena 

 

2. Älä lähde jahtaamaan eläintä 

 

3. Kerää muutama ylimääräinen eläin, koska eläimiä on helpompi siirtää 

ryhmänä kuin yksin 

 

4. Kun pääset eläinten kanssa haluttuun kiinniottopaikkaan, esim. pieni 

karsina. Päästä ylimääräisiä eläimiä yksitellen pois. Voit jättää yhden 

rauhallisen laumatoverin kaveriksi.  

 

5. Kytke eläin, esimerkiksi parteen tai lukkoparteen 
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Vasikan kiinnipitäminen 
 

1. Anna vasikan imeä sormia, koska se rauhoittuu siitä 
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2. Lähesty vasikkaa varoen 

sivulta ja ohjaa se seinää 

vasten. 

3. Ota vasikka kainaloon ja 

paina se seinää vasten
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Korvamerkkien laitto  
 

Vasikka 
 

1. Avaa pihdit ja kiinnitä urospuolinen korvamerkki pihteihin. 

 

 

2. Kiinnitä korvamerkin naaraspuolinen osa pihtien kiinnikkeen alle 
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3. Lähesty vasikkaa varoen sivulta ja ohjaa se seinää vasten 

 

4. Kun vasikka on tukevasti paikoillaan, laita pihdit vasikan korvaan 

keskelle niin, että urospuoli jää korvan ulkopuolelle ja et osu verisuoniin  

5. Paina pihdit yhteen niin kauan, että kuulet napsahduksen 

 

6. Tarkista, että merkki on kiinni kunnolla 

 

7. Kierrä laitettu merkki haluttuun asentoon 
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Täysikasvuinen 
 

1. Kytke eläin kiinni (turvallisimmin lukkoparteen) 

 

2. Oman turvallisuutesi kannalta, laita eläimen pää kiinni riimuilla tai 

nenäpihdeillä estääksesi eläimen yllättävät pään heilautukset. Muista 

tehdä vetosolmu!  

 

3. Kiinnitä korvamerkkipihtien avulla uusi korvamerkki pudonneen tilalle, 

oikeaan korvaan apumerkki ja vasempaan päämerkki. Korvamerkin voi 

kiinnittää jo korvassa valmiina olevaan reikään.  
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Lämmön mittaaminen 
 

1. Kytke eläin 

 

2. Ota lämpömittari ja laita se päälle 

 

3. Nosta häntää ja työnnä lämpömittari rauhallisesti peräreikään, niin että 

lämpömittarin kärki koskettaa limakalvoa 

 

4. Ota lämpömittari pois kun kuulet äänimerkin  

 

5. Lue tulos: aikuisella normaali lämpö on 38,2-39,2 °C ja vasikalla 38,5-

39,5 °C. (Ukkonen.)  
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Naudan lääkitseminen 
 

1. Ensiksi kirjaa lääkitykset ylös  

 

2. Tarkista robotin ohjelmasta, ettei maito mene tankkiin, jos lääkkeessä 

on maidon varoajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tarkista, että lääke on kunnossa (puhdas, oikein säilytetty, viimeinen 

käyttöpäivä). Ravista tarvittaessa lääke sekaisin. 

 

4. Laita eläin kiinni, esimerkiksi parteen tai lukkoparteen 
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5. Merkitse eläin Aute- merkillä, jos kyseessä antibiootti-lääkitys  
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Pistokohta 
 

Naudalle sopivia pistokohtia lihakseen ovat kaulan lihas ja lapa on myös hyvä 

paikka pistää. Takaraajan lihaksistoon voi myös pistää, mutta se ei ole 

suositeltavaa, koska se on teurasruhon kallein osa. 

 

Vasikalle suositellaan pistämään kaulaan nahan alle, koska sillä on pienet 

lihakset. 

Yhteen pistokohtaan suositellaan pistämään aikuisilla naudoilla 20-25 ml ja 

vasikoilla 5-10 ml. 
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Pistolääkitys lihakseen 
 

1. Käytä aina puhdasta ruiskua ja neulaa. (Naudoilla neula on yleensä 

vaaleanpunainen G18.) 

 

 

2. Ota lääkettä pullosta ruiskuun neulan avulla oikea määrä 
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3. Koputa pistokohtaa kämmenselällä ja pistä käyttämätön puhdas neula 

suorassa kulmassa päättäväisesti ja rauhallisesti eläimen lihakseen ja 

aseta ruisku vasta sitten neulaan, jos ruiskusta tulee verta, pistä neula 

uudelleen. Paina lääke ruiskusta rauhallisesti eläimeen. 
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Pistolääkitys nahan alle 
 

1. Nosta iho poimulle  

 

2. Pistä neula viistosti lihaksen ja ihon väliin  

 

3. Laita ruisku neulaan ja paina ruiskulla lääke rauhallisesti eläimeen 
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Utareen sisäiset antibiootit 
 

Huom! Lue tarkemmat ohjeet käyttämästäsi utareen sisäisestä antibiootista 

pakkausselosteesta, koska nämä ovat vain suuntaa antavia. 

1. Valitse paikka, jossa sinun on helppo työskennellä 

 

2. Kytke eläin 

 

3. Laita hanskat käteen 

 

4. Puhdista vedin hyvin ensin utareliinalla 

 

5. Ota esisuihkeet 

 

6. Desinfioi vedin hyvin 
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7. Ota tuubista korkki pois 

 

 

8.  Työnnä kärki vetimen sisälle. Paina lääke rauhallisesti tuubista.  

 

 

 

9. Ota tuubi pois vetimestä ja hiero utareneljännestä, että lääke leviää 
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Poikimisessa avustaminen 
 

Yleensä poikiminen sujuu ilman ihmisen apua, mutta karjanhoitajan täytyy 

seurata poikimista, että saadaan annettua apua tai kutsua eläinlääkäri. Apuun 

on ryhdyttävä, jos synnytys ei etene normaalisti  työntövaihe kestänyt yli 

kaksi tuntia etenemättä mihinkään tai avautumisvaiheen oireista riippumatta 

vasikka ei ole syntynyt vuorokauden sisällä. (Vehkaoja ym. 2006, 170.) 

 Mutta jos joudut avustamaan toimi näin: 

1. Kytke lehmä kiinni 

 

2. Pese kädet ja lehmän takapää 

 

3. Laita liukastusvoidetta käsiin 

 

4. Varmista että vasikka on oikeassa asennossa ja kohdun suu on 

avautunut.  

Opettele tuntemaan, miltä vasikka ja lantio-ontelo tuntuvat 

 Vasikan ollessa etuperin tunnet pään ja kaksi etujalkaa 

sorkanpohjat alaspäin 

 Takaperin ollessa tunnet takajalkojen kintereet, hännän ja 

sorkanpohjat ovat ylöspäin 

 

5. Voit laittaa tässä vaiheessa vetonarut vasikan etu- tai takajalkoihin 

riippuen siitä kuumin päin vasikka on tulossa. Laita vetonarut 

vuohisnivelen yläpuolelle 

(Savioja, M.) 



 

 46 

6. Vedä vasikka poltteiden tahdissa alaviistoon eli vedä kun lehmä työntää 

ja lopeta vetäminen kun työntö loppuu.  

 

7. Vasikan synnyttyä, poista vasikalta kalvot erityisesti suusta ja varmista 

hengityksen sujuminen. Voit kiihdyttää vasikan hengitystä hieromalla 

vasikkaa 

 

8. Tarkista, ettei kohdussa ole toista vasikkaa 
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Hiehon opetus robottilypsyyn 
 

1. Anna hiehon ensin tutustua ja rauhoittua poikimakarsinasta siirron 

jälkeen lypsävien sekaan 

 

2. Pysy rauhallisena ja tee jokainen vaihe niin kuin sinulla olisi 

loputtomasti aikaa, ettei hieholle muodostu traumoja ensimmäisestä 

lypsystä 

 

3. Siirrä hieho ajokarsinaan (jos sellainen on) 

 

4. Työnnä hiehoa rauhallisesti robottiin ja anna sen haistella ja tutkia  

 



 

 48 

5. Kun saat hiehon robottiin anna sen hetki olla ja tutustua robottiin, niin 

että se rauhoittuu   

 

6. Hiehon rauhoituttua, pese utareet utareliinalla 

 

7. Laita robotin käsivarsi hiehon alle, anna olla näin kunnes hieho 

rauhoittuu  
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8. Hiehon rauhoituttua, kohdista käsivarsi oikealle paikalle ja aloita 

kytkentä 
 

 

 

9. Kun robotti on saanut kytkettyä vedinkupit, kehu ja rauhoittele hiehoa 

puhumalla rauhallisella äänellä  
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