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There is a structural change in agriculture in Finland, where the number of farms decreases and farm size  
increases. The remaining farms are large and specialized. Usually they raise cattle of a certain age, which in-
creases the need for transporting cattle between farms. Almost all farms send cattle to slaughterhouses. At the 
same time, there is a growing possibility of spreading infectious animal diseases. Financial risks are large on large 
farms, but are also significant in small farms. 

The purpose of the thesis was to identify problems related to loading practices and to look for cost-effective  
solutions, which are good both for cattle and people. The client organisation of the thesis was “Vaali viisaasti va-
sikkaa”-project, which was operational in 2016-2018. The project was implemented by Savonia UAS and Natural 
Resources Institute Finland (Luke) and funded by the European Agricultural Fund for Rural Development: Europe 
invests in rural areas and Pohjois-Savo ELY Centre, as well as private financiers. The project was implemented in 
North Savo area. 

An important part of the thesis is the website. It puts together information and arguments for the development 
of the loading space. The site has concrete advice on building a low cost and safe loading area. The site also  
provides instructions on how to handle the loading situation and how to handle cattle. The instructions are  
compatible for every farm sizes. The loading of calves has been treated as a separate part. The site is in Finnish 
and can be found at: https://nautojenlastaaminen.wordpress.com/ 

The thesis is based on six expert interviews, five farm visits and an inquiry of drivers who transport livestock. I 
also used written sources. In my thesis I found that Finnish farms have only a few load rooms. The barn may be 
large and well-designed, but loading is not taken into account. It is still common for livestock transport drivers to 
visit the barn, in which case it is impossible to control the disease situation. It is also common for the transport 
truck to be driven close to the barn door, whereby the barn's air conditioning draws the air from the truck to the 
barn. 

According to the livestock transport driver inquiry, truckgoing can be dangerous and that could be prevented by 
good preparation. Poorly designed loading involves also a great deal of workload. Smooth loading would be an 
advantage for all parties. 
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1 JOHDANTO 
 
Nautojen lastaustiloja on Suomessa vain vähän. Pienillä tiloilla nautojen lastaaminen on hoidettu 
yleensä navetan tai pihaton ovelta, ja sama tapa on jatkunut, vaikka tilojen keskikoot ovat kasva-
neet. Kasvava eläinmäärä ja tautipaine pakottavat tiloja miettimään käytäntöjä pikkuhiljaa uudel-
leen. Onnistuneessa lastauksessa on huomioitu työturvallisuus ja taudeilta suojautuminen. Lastaus 
on sujuvaa ja rauhallista, mikä vähentää työn määrää.  
 
Kiinnostuin nautojen lastaustiloista opinnäytetyön aiheena, sillä se on käytännönläheinen ja kannus-
taa parantamaan eläinten hyvinvointia. Toimeksiantajana toimi Vaali viisaasti vasikkaa -hanke, mikä 
toi opinnäytteeseen mukaan vasikat huomioon ottavan näkökulman. Alkuperäinen suunnitelmani oli 
keskittyä lastauksen sujuvuuteen. Työtä tehdessäni huomasin kuitenkin, ettei monikaan nautatila 
huomioi lastaustilanteeseen liittyvää tautiriskiä. Vaikka tilalla sanottiin, että kuljettajat eivät pääse 
navettaan, lastattiin eläimet silti ovensuusta yhteistoimin. Kaikissa tällaisissa näkemissäni tilanteissa 
kuljettajat joutuivat liikkumaan navetan puolella varmistaakseen turvallisen lastauksen. Tämän näh-
tyäni ryhdyin pohtimaan vaihtoehtoja lastauspaikaksi.  
 
Aloitin aiheeseen perehtymisen osallistumalla Vaali viisaasti vasikkaa -hankkeen järjestämään kuljet-
tajan pätevyystodistuskoulutukseen Iisalmessa 25.–26.4.2018. Koulutuksesta oli minulle hyötyä mo-

nella tapaa. Tapasin ja verkostoiduin opinnäytetyön aiheen asiantuntijoiden kanssa ja sain runsaasti 
vinkkejä asiantuntijahaastatteluihin. Sain myös paljon uutta tietoa eläinten käsittelyyn ja lastaukseen 
liittyen. Kuvasin koulutuksessa ensimmäisen videon sivustoa varten. 
 
Osallistuin muutamaa viikkoa myöhemmin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja aluehallintoviraston 
järjestämään eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyyskokeeseen Kuopiossa ja suoritin sen hyväksy-
tysti. Ilmoittauduin etukäteen kokeen laajimpaan vaihtoehtoon ja vastasin kaikkiin 80 kysymykseen. 
Suoritin pätevyyskokeen hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläinten sekä siipikarjan kuljetta-
mista ja hoitamista varten. Käytyäni koulutuksen ja suoritettuani hyväksytysti kokeen, hain Itä-Suo-
men aluehallintovirastosta pätevyystodistusta. Kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus saapui pos-
tissa, ja on voimassa 70-vuotiaaksi saakka, minkä jälkeen siihen voi anoa jatkoaikaa. Aluehallintovi-
rasto myöntää jatkoaikaa oman harkintansa mukaan. Koulutuksessa keskityttiin kuljetuksiin ja eläi-
mistä huolehtimiseen niiden aikana. Hyväksytty kuljetuskalusto on määritelty laissa tarkoin. Lastaus-
tilanteeseen annetut ohjeet liittyvät yleisesti eläinten hyvään käsittelyyn.  

 
Opinnäytetyöni kirjallinen osuus kartoittaa ensin lastaukseen liittyviä ongelmia, ja pyrkii sitten etsi-
mään niihin ratkaisuja. Ohjeet löytyvät myös opinnäytetyön verkkosivustolta. Opinnäytetyöstäni on 
hyötyä nautatiloille, sillä se sisältää paljon näkökulmia nautojen lastaukseen. Kokoamani verkkosi-
vusto täydentää hyvin jo olemassa olevaa tietoa eläinten asianmukaisesta käsittelystä ja tautitilan-
teen hallinnasta lastauksen aikana.  
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2 NAUTOJEN ELÄMÄNKAARI JA LIIKUTTELUN TARVE 
 
Nautoja lastataan autoihin eläimen siirtämiseksi paikasta toiseen. Lastaamiseen on useita syitä: eläin 
siirretään laitumelle, tai se viedään toiseen tuotantorakennukseen, toiselle tilalle, näyttelyihin tai teu-
raaksi. Naudan siirtelyn tarve riippuu tilan tuotantosuunnasta, tuotantotavasta ja käytettävissä ole-
vista rakennuksista. Naudan elämänkaari on erilainen lypsykarja- kuin lihakarjatilalla. 
 

2.1 Lypsykarjatilat 
 
Lypsykarjatilalla vasikka jää joko kasvamaan tilalle, tai myydään välitykseen.  Tilalle jäävät vasikat 
kasvatetaan joko maidontuotantoa tai lihantuotantoa varten. Keskimäärin suomalainen lypsylehmä 
poistetaan 4,9-vuotiaana (Alasuutari, Manni ja Rautala 2010, 10). Tällä hetkellä keskipoikimakerta 
on 3,1 (ProAgria 2017). Poistettava lypsylehmä lähtee tilalta teurastamolle. Tiloilta poistetaan myös 
hiehoja ja mahdollisesti kasvatukseen jääneitä muita nautoja.  
 
Välitykseen myyty vasikka kasvaa välikasvatustilalla 5 kuukauden ikään saakka. Tämän jälkeen se 
siirretään loppukasvattamoon, josta se jatkaa teurastamolle noin 18 kuukauden ikäisenä. Tätä kut-
sutaan kolmivaihekasvatusmalliksi. (Huuskonen 2016.) 
 

 
KUVA 1. Vasikka lähdössä välitysauton kyytiin (Rytkönen 2018.) 

 
Eläinten lukumäärä on ollut tiloilla kasvussa. Luonnonvarakeskuksen tilastotietokannan mukaan 
vuonna 2014 lypsylehmiä oli 285 246 ja tiloja 9063. (Luonnonvarakeskus 2018a.) Keskimäärin yh-
dellä tilalla oli noin 31 lypsylehmää. Vastaavasti vuonna 2017 koko maassa oli lypsylehmiä 274 954 
ja tiloja 7467. (Luonnonvarakeskus 2018b.)  
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Keskimäärin yhdellä tilalla oli noin 37 lypsylehmää. ProAgrian mukaan suomalaisessa tuotosseuran-
takarjassa on tänä vuonna keskimäärin 43,8 lehmää. (ProAgria 2018.) Taustalla on maatalouden 
rakennemuutos, missä tilojen lukumäärä vähenee ja tilakoot kasvavat. Maatiloja oli Euroopan unio-
niin liityttäessä vuonna 1995 kaikkiaan 99 964. Vuonna 2012 maatilojen lukumäärä oli tippunut  
59 042 tilaan. (Luonnonvarakeskus 2018c.) 
 
Luonnonvarakeskuksen ja Elintarviketurvallisuusviraston asiantuntijoiden mukaan nautojen siirrot 
tilaa kohden ovat lisääntyneet viime vuosina. Samalla kasvaa mahdollisuus tarttuvien eläintautien 
leviämiseen. Vuonna 2015 eläinkuljetusrekisteriin merkittiin 80 851 nautojen siirtoerää tilalta toiselle. 
Yhdessä erässä oli noin 2,66 eläintä. Samana vuonna nautatila vastaanotti eläimiä keskimäärin noin 
11 tilalta ja lähetti niitä noin kuudelle tilalle. (Lyytikäinen ja Niemi 2018.) Koska tilojen keskikoko 
kasvaa, kasvavat myös tarttuvista taudeista johtuvien taloudellisten tappioiden riskit tilaa kohden. 

 
2.2 Lihakarjatilat 
 

Lihakarjatilalla syntyneet vasikat vieroitetaan vajaan puolen vuoden ikäisinä. Vieroitetut vasikat kas-
vatetaan tilalla teurasikään asti, tai ne lähtevät ennen teurastusta loppukasvatustilalle. Kasvatusaika 
riippuu eläinten rodusta, iästä ja kasvusta. (Huuskonen 2016.)  
 
Lihakarjatilalla syntyneitä vasikoita siirretään elämänsä aikana todennäköisesti vähemmän kuin lyp-
sykarjatilalla syntyneitä. Tällä hetkellä suomalaisesta naudanlihantuotannosta vain noin 17 prosent-
tia on liharotuisia eläimiä naudanlihantuotannon painottuessa maitorotuihin (Atria s.a.).  
 

 

 
KUVA 2. Sonnit katsovat pihaan ajanutta kuljetusautoa (Rytkönen 2018.) 
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3 ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT NAUTOJEN LASTAUSTILOJEN KEHITTÄMISESTÄ 
 

3.1 Asiantuntijahaastattelujen toteuttamistapa 
 
Haastattelin kesällä 2018 opinnäytetyötä varten kuusi asiantuntijaa. Haastateltavat olivat: 
 
• Tuomas Herva, eläinlääkäri, eläinlääketieteen tohtori, laatupäällikkö, Atria 
• Tero Kanala, asiantuntija, Osuuskunta Itä-Maito 
• Matti Kastarinen, kenttäedustaja, Snellman 
• Johanna Jahkola, karjankasvattaja, Urjala  
• Harri Jalli, vanhempi asiantuntija, HKScan 
• Jukka Silvennoinen, kuljetusyrittäjä, Veljekset Silvennoinen Oy 
 
Valmistelin jokaiselle haastateltavalle oman kysymysrungon, joka sisälsi avoimia kysymyksiä, sekä 
yhden kysymyksen, jossa oli valmiit vaihtoehdot. Tällä suljetulla kysymyksellä halusin kartoittaa, mil-
laisena haastattelemani asiantuntijat näkevät lastaustilojen kehittämisen tarpeen. Heistä kahden 
mukaan lastauksessa olisi runsaasti kehitettävää ja neljän mukaan olisi jonkun verran kehitettävää. 

 
Kokemani mukaan suomalaisessa nautaeläinten lastauksessa: 
Vastaajien määrä: 6 

 
KUVIO 1. Asiantuntijat nautaeläinten lastauksesta (N=6) 
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Avoimet kysymykset käsittelivät laajalti nautojen lastaustilojen ongelmia ja niiden ratkaisemista. Tein 
yhden haastattelun kasvotusten (Kanala) ja yhden Zoom-yhteyden kautta (Herva). Muuta haastatte-
lin puhelimitse. En nauhoittanut keskusteluja, vaan kirjoitin muistiinpanot niiden aikana. Esitin haas-
tattelujen aikana tarkentavia lisäkysymyksiä. 

 
3.2 Toimintatutkimuksen tiedonkeruumenetelmät ja aineiston analysointi 

 
Opinnäytetyö on toteutettu toimintatutkimuksen periaatteella. Toimintatutkimus on tutkimusstrate-
gia, jossa menetelmät tiedon keruussa ja analyysissä vaihtelevat. Tiedonkeruumenetelmä määritel-
lään tarkasteltavan ongelman mukaan. Tavoitteena on pyrkiä muutokseen ja parempaan tilantee-
seen, sekä niiden todentamiseen. (Kananen 2014, 11–13.)  

 
Aineiston analyysi alkoi kuuden asiantuntijahaastattelun jälkeen. Etsin kokoamastani aineistosta rat-
kaisua raportin kysymykseen, joka on nautojen lastaustilojen ongelmien kartoittaminen ja ratkaisu-
jen etsiminen. Lähestymistapa oli aineistolähtöinen. Ratkaisun ilmenemismuodot voivat olla esimer-
kiksi tyypillistä kertomusta, toiminnan logiikkaa, samankaltaisuutta tai erilaisuutta sekä selitystä ilmi-
ölle (Kananen 2014, 109).  

 
Haastatteluissa oli monta yhdistävää tekijää. Kaikkien haastateltavien mielestä suomalaisessa nauta-
eläinten lastauksessa olisi kehitettävää. Esille nousi kaksi seikkaa. Toinen oli tautitilanteen huomioi-
minen ja toinen lastauksen sujuvuuden parantaminen. Nautojen käsittely ja ohjaaminen olivat tär-
keä osa sujuvuutta. 
 
Haastatteluissa näkyi myös eroja, mutta lähinnä näkökulmassa. Pidin tätä tärkeänä, sillä oli valinnut 
haastateltavat juuri erilaisten lähestymistapojen mukaan. Johanna Jahkola osasi karjankasvattajana 
kertoa nautojen käsittelystä ja eläinten lähettämisestä autoon. Jukka Silvennoinen osasi kertoa sa-
masta tilanteesta kuljettajayrittäjän silmin. Tuomas Herva, Matti Kastarinen ja Harri Jalli tunsivat 
aiheen ja edustivat samalla isoimpia teurastamoita. Heillä oli alasta laaja näkemys. Lisäksi Herva 
osasi eläinlääkärinä vastata tautikysymyksiini. Tero Kanala on navettarakentamisen asiantuntija, ja 
häneltä sain tärkeää tietoa navetan toiminnallisuudesta ja ilmanvaihdosta. 
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4 KYSELY ELÄINTEN KULJETTAJILLE 
 

4.1 Kyselyn toteuttamistapa 
 
Toteutin kuljettajakyselyn kvantitatiivisin periaattein. Verrattuna asiantuntijoille tekemääni henkilö-
kohtaiseen puhelinhaastatteluun internet-kysely oli nopea tapa tavoittaa iso joukko ihmisiä. Lisäksi 
se häivytti tehokkaasti haastattelijan vaikutusta haastateltavaan. Kohtasin kuitenkin internet-kyselyn 
heikkouden, sillä siinä on perinteisesti alhainen vastausprosentti. Alhaisesta vastausprosentista huo-
limatta sain opinnäytteeseeni paljon tietoa, sillä vastanneet olivat kirjoittaneet paljon avoimia vas-
tauksia.  

 
Toteutin kyselyn laatimalla Webropol-kaavakkeen. Kaavakkeen aluksi kysyin taustatietoja suljetuin 
kysymyksin. Kun kysyin lastauksen ongelmatilanteista ja kehitysideoista, annoin kuljettajille mahdol-
lisuuden myös avoimiin vastauksiin. Julkaisin kyselyn toukokuun alussa 2018 ja ryhdyin levittämään 
linkkiä asianomaisille. 
 
Suomessa on tällä hetkellä 251 kuljetusyritystä, joilla on Eviran ja aluehallintoviraston myöntämä 
lupa tehdä yli 8 tunnin mittaisia eläinkuljetuksia (Evira 2018a). Yritykset ovat yleensä pieniä muuta-
man auton yrityksiä, jotka ovat tehneet urakointisopimuksen suoraan teurastamon kanssa (Keränen 
2008, 6). Etsin aluksi näiden yritysten yhteystietoja, mutta niitä oli huonosti tai ei lainkaan saatavilla. 
 
Etsin tämän jälkeen tietoja teurastamoista, joita löytyikin hyvin. Lähetin linkin saateviestineen kaik-
kiin nautoja teurastaviin yrityksiin, joita Eviran listasta löysin. Isommissa yrityksissä etsin logistiikka-
vastaavan yhteystiedot. Teurastamot ottivat pyyntöni jakaa viestiäni kuljettajille hyvin vastaan, ja 
sain paljon myönteistä palautetta aiheesta. Sain myös vastapyyntöjä lähettää heille tiedon, kun 
opinnäytetyöni on valmis. Vastasin myös muutamiin tarkentaviin kysymyksiin. Jaoin kyselyn linkkiä 
lisäksi suoraan muutamille isoimmille kuljetusyrityksille sekä omille kontakteilleni. Jaoin linkkiä aktii-
visesti koko toukokuun ajan. 
 
Suljin kyselyn 1.9.2018 ja ryhdyin kokoamaan tuloksia. Huomasin, että kyselyä oli avattu runsaasti 
ja se oli herättänyt kiinnostusta. Valitettavasti sain kuitenkin vain 26 palautettua lomaketta. Ne, 
jotka olivat kyselyyn vastanneet, olivat nähneet vaivaa ja kirjoittaneet myös avoimiin kohtiin. Sain 
kyselyssä paljon tärkeää materiaalia opinnäytetyötäni varten. 
 
Tiedustelin Eviralta nautoja kuljettavien ammattilaisten lukumäärää sähköpostitse. Evirasta kerrot-
tiin, että tarkkaa lukumäärää kuljettajien määrästä ei ole saatavilla. Eläinkuljettajalupia nautaeläin-
ten kuljettamiseen on joulukuussa 2018 voimassa 96 kappaletta ja nautojen kuljettamiseen 48 kap-
paletta. Eviran mukaan luvuissa saattaa olla osittain päällekkäisyyttä siten, että osalla on lupa sekä 
nautojen että kaikkien nautaeläinten kuljettamiseen. Yhdellä luvalla saattaa toimia yksi tai useita 
kuljettajia. (Evira 2018b.) 
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4.2 Kyselyn tulokset 
 
Kyselyn palautti 26 henkilöä ja kaikkiin kysymyksiin vastasi 22 henkilöä. Kaikki vastanneet olivat 
miehiä. Vastanneista 63 prosenttia oli iältään 36–55-vuotiaita. Toiseksi eniten, eli 23 prosenttia oli 
18–35-vuotiaita. Vastanneista 14 prosenttia oli iältään 56–70-vuotiaita.  
 
Kyselyyn vastanneet olivat kokeneita kuljettajia. Kysyin työkokemusta nautojen kuljettamisesta vuo-
sissa, ja keskiarvo oli 20,68 vuotta. Lyhin kokemus oli vuoden mittainen ja pisin 40 vuoden mittai-
nen. Vastanneiden työkokemuksen mediaani oli vuosissa 21. 
 
Vastanneista 64 prosenttia työskenteli itse yrittäjinä ja kuljettajayrityksen palveluksessa töitä teki 36 
prosenttia. Kaikki vastanneet olivat siis ammattikuljettajia. Kuljetuskalusto oli samassa suhteessa 
joko oma tai vieraalla työskennellessä työnantajan. Lyhyitä, alle 8 tunnin kuljetuksia ajoi 38 prosent-
tia vastanneista ja pitkiä, yli 8 tunnin kuljetuksia ajoi 62 prosenttia vastanneista.  
 
Kysyin kuljettajilta, minkä ikäisiä nautoja he kuljettavat ja ovatko kuljetukset maatilojen välisiä, sa-
man maatilan sisällä vai teuraskuljetuksia. Vastanneet pystyivät valitsemaan useita vaihtoehtoja. 
Heistä 95 prosenttia kertoi ajavansa lehmiä ja sonneja teurastamolle. Vasikoita kertoi kuljettaneensa 
68 prosenttia vastanneista. Kuljetuksia maatilojen välillä kertoi tehneensä 77–91 prosenttia vastan-
neista ja maatilojen sisäisiä kuljetuksia 64–73 prosenttia vastanneista. Luvut vaihtelevat eläinryhmit-
täin. Maatilojen välisissä ja sisäisissä kuljetuksissa vastanneet kuljettivat eniten nuorkarjaa. Tasan 
puolet vastanneista kertoi vieneensä joskus nautoja näyttelyihin ja tapahtumiin. Valittuja vastauksia 
oli yhteensä 203, mikä kertoo siitä, että nautoja kuljettavat ammattilaiset tekevät hyvin monipuoli-
sesti töitä. 
 
TAULUKKO 1. Millaisia nautakuljetuksia teet? (N=203) 

Millaisia nautakuljetuksia teet? N Prosentti 

Teuraskuljetukset: Nuorkarja 20 90,91% 

Teuraskuljetukset: Lehmät 21 95,45% 

Teuraskuljetukset: Sonnit 21 95,45% 

Kuljetuksia maatilojen välillä: Vasikat 14 63,64% 

Kuljetuksia maatilojen välillä: Nuorkarja 20 90,91% 

Kuljetuksia maatilojen välillä: Lehmät 19 86,36% 

Kuljetuksia maatilojen välillä: Sonnit 17 77,27% 

Kuljetuksia saman maatilan sisällä: Vasikat 15 68,18% 

Kuljetuksia saman maatilan sisällä: Nuorkarja 16 72,73% 

Kuljetuksia saman maatilan sisällä: Lehmät 14 63,64% 

Kuljetuksia saman maatilan sisällä: Sonnit 15 68,18% 

Kuljetuksia näyttelyihin ja tapahtumiin 11 50% 
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Lastaustilanteissa suurin osa, eli 73 prosenttia, kertoi työskentelevänsä yhdessä työparinsa kanssa. 
Yksin lastaustilanteissa toimi kolme vastanneista (14 %). Kaksi vastanneista (9 %) kertoi lastaa-
vansa eläimet kahdestaan maatilan yrittäjän tai maatilan työntekijän kanssa. Ainoastaan yksi vastan-
neista kertoi lastaavansa naudat isommassa ryhmässä, joka koostui omasta työparista ja maatalon 
väestä. 
 
Erilaisten apuvälineiden käyttäminen on yleistä. Vastanneet (22) saivat valita useita vaihtoehtoja ja 
valittujen vastausten lukumääräksi tuli 99. Lastaustilanteessa käytetään siis keskimäärin 4,5 apuväli-
nettä. Yleisin apuväline olivat siirrettävät aidat, joita käytettiin 95 prosentissa lastauksista. Toiseksi 
yleisin oli keppi, jota lastauksessa käytti 86 prosenttia vastanneista. Myös köysien (82 %) ja kannet-
tavien levyjen (68 %) käyttö oli yleistä. Sähköpiiskan käyttäminen lastauksessa oli hieman yleisem-
pää kuin äänen käyttö. Vähiten lastauksessa käytettiin pressuja tai muita peittoja (5 %).  
 
Liki viidennes vastanneista käytti myös muita vaihtoehtoja. Avoimissa vastauksissa kerrottiin viheltä-
misestä ja nauhoista. Vaikka hain kysymyksessä mekaanisia apuvälineitä, avoimissa vastauksissa 
korostettiin myös järjen ja mielikuvituksen käyttöä. Yksi vastanneista kertoi hyödyntävänsä omaa 
liikettään ja käsiään, eläimen näkökenttää ja turva-aluetta apuna käyttäen. 
 

  
KUVIO 2. Millaisia apuvälineitä käytät lastauksessa? (N=99) 
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Kyselyyn vastanneiden ammattikuljettajien mielestä suomalaisessa nautaeläinten lastauksessa olisi 
joko runsaasti kehitettävää (47 %) tai jonkun verran kehitettävää (43 %). Vastanneista yksi oli sitä 
mieltä, että kehitettävää olisi vain vähän, ja yhden vastaajan mielestä nykyinen tilanne on riittävä. 
Erilaiset ongelmatilanteet asettuivat vastanneiden arvion mukaan keskiarvoon 3,7, kun skaala oli 
seuraava: 1 = Hyvin harvinaista, 2 = Harvinaista, 3 = Tapahtuu joskus, 4 = Yleistä, 5 = Hyvin 
yleistä. Vaihtoehdot oli määritelty tässä kysymyksessä valmiiksi.  
 
Vastaajien mielestä vähiten ongelmia on lastauspaikkojen turvallisuudessa nautojen kannalta. Sel-
västi yleisempää on, että lastauspaikkojen turvallisuus on ihmisten kannalta heikko. Yleistä on niin 
ikään, että varsinaiset lastauspaikat puuttuvat kokonaan, ja naudat haetaan rakennuksen sisältä tai 
lastataan suoraan navetan ovelta.   

 
KUVIO 3. Ovatko seuraavat asiat yleisiä vai harvinaisia kokemustesi mukaan, kun lastataan nautoja? 
(N=22) 
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Lastaustilanteissa havaituista puutteista oli mahdollisuus kertoa myös avoimella vastauksella. Vas-
tauksia tuli yhteensä 12. Yhteistä vastauksille oli, että niissä kerrottiin puutteiden aiheuttavan erilai-
sia vaaratilanteita ja työn hidastumista. Tässä esimerkkejä: 
 
 

Hidastaa lastausta, kun joutuu siivoamaan kulkureitin ensitöikseen. Joskus tavaraa  
niin paljon, ettei tiedä mihin laittaa. Eläimet voi särkeä itsensä tai eläinten lastaajan 
kun pelkäävät irto romua. 
 
Hidastaa työtä ja lisää loukkaantumisriskiä. Esim.kerran kaatui putki lastaajan päähän 
navetassa, josta seurasi aivotärähdys. 
 
Jos paikat ei ole kunnossa niin silloin asiat yleensä rupee menemään hankalammaksi 
ihmisten sekä eläinten kannalta esim eläimet hermostuu turhasta pyörimisestä. Ja 
siitä syntyy vaaran paikka. 
 
Ainakin vanhemmilla tiloilla pitäisi olla enemmän irtoaitoja/ kujia, näin eläin saatais 
ohjailtua ajamalla autoon, olisi turvallisempaa lastaajan ja lastattavan kannalta. 
 
paljon enemmän aikaa kuluttavampaa hommaa kun niitä aletaan narulla siirtämään 
vaikka tankkihuoneen läpi mistä ne ei oo ikinään kulkenu ja paskaa leviää sinne 
minne se ei kuulu. Kaikkein paras ois kun ois vaan oma huone sille lähtevälle mistä 
sen sais käyä hakee, ja kenkien pesupaikka olis plussaa. 
 
Lastauspaikkojen siivous ja irtoporttien hakeminen ylimääräistä työtä - aikaa palaa. 
 
On suuri riski liukastua/kompastua. 

 
 
Ongelmien kartoituksen jälkeen kysyin ammattikuljettajia ajatuksia työn sujuvoittamiseen (seuraa-
valla sivulla KUVIO 4). Kirjoitin valmiita ehdotuksia, ja vastauskaala oli seuraava: 1 = Ei merkitystä, 
2 = Vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = Melko paljon merkitystä, 5 = Paljon 
merkitystä. Tähän kysymykseen vastasi 22 henkilöä. 
 
Tärkein toive oli se, että eläimet olisivat valmiina odottamassa, eikä niitä tarvitsisi lastaustilanteessa 
hakea navetan sisältä. Erillinen lastaustila, sekä sen turvallisuus ja siisteys koettiin tärkeäksi. Pienim-
mät pisteet sekä tässä että edellisessä kysymyksessä saivat valaistuksen riittävyys ja pohjan kunto. 
Ne kaksi seikkaa ovat jo nykyisellään otettu lastaustilanteissa parhaiten huomioon. 
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KUVIO 4. Millä keinoin nautojen lastaamisesta saisi nykyistä sujuvampaa? (N=22) 
 
Parannusehdotuksia oli mahdollisuus antaa myös avoimella vastauksella ja niitä tuli yhteensä 15 
kappaletta. Yleisin toive maatiloille olivat siirto- tai irtoaidat. Myös valmista lastauspaikkaa, lastaus-
käytävää ja lastausramppia esitettiin. Tässä vastauksia: 
 

Pienillä muutoksilla helpottaa lastausta joista on tuottajillekin sanottu että jos olis ma-
hollista tehdä pieniä muutoksia lastauksiin. 
 
Monessa paikassa pelkät siirrettävät rautaaidat helpottaisivat lastausta. 
 
Kääntyvä aita sonnikarsinoissa. 
 
Tähän on vaikea vastata lyhyesti ja kun tilat ovat niin erilaisia paras tapa olisi kysyä 
tilalta eläimiä hakevilta kuljettajilta mihin omassa lastaus tapahtumassa/tiloissa pitäisi 
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kiinnittää huomiota. Uusia tiloja rakennettaessa myös asiat pitäisi ottaa jo alussa huo-
mioon, eikä siinä vaiheessa ,kun navetta on valmis ja aletaan lastaamaan ensim-
mäistä kertaa. Kuljettajat kyllä varmasti neuvoo tai kertovat ainakin keneltä kannattaa 
kysyä / ottaa mallia esim. Lähellä oleva toinen maatila. 
 
Lähtevien eläinten merkkien ja papereiden selvittelyyn menee paljon ylimääräistä ai-
kaa. Pihojen laajennus olisi monesti helppo ja halpa toteuttaa ja se palvelisi myös 
maatilan muuta liikennettä. Eläinten telaaminen autosta perävaunuun ahtaiden piho-
jen vuoksi aiheuttaa ylimääräistä työtä. 
 
Kaikista paras olisi jos yksittäset eläimet isäntäväki tois edes ovelle asti itse. Jos pal-
jon yksittäsiä eläimiä ja paikkoja päivässä sen suurempi tautiriski. Pellolta suoraan 
niitä ei kannattaisi lastata ollenkaan, liian paljon mahdollisuuksia päästä karkuun. 
 
Aidattu lastauspaikka josta aidattu käytävä autoon. 
 
Kaikkeen turvallisuuteen kiinnittää enemmän huomiota. 
 
Olen itse kehittänyt lastaukset monessa tilalla.yhdessä isäntien kanssa.lastaus olosuh-
teet on parantunut paljon 36 vuoden aikana.olen myynyt yli 200 irto aita eläinten kä-
sitelyä varteen isänille.ja rakentanut lastaus ramppi yhdelle isänälle. 
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5 MUU TIEDONHANKINTA 
 
Vierailin kesän 2018 aikana viidellä maatilalla. Vierailin tilalla vain kerran ja tein samalla sekä tilalli-
sen haastattelun, että tilojen havainnoinnin. Etsin kohteiksi erilaisia maatiloja, jotta raportti sisältäisi 
erilaisia esimerkkejä. Sovin haastattelut etukäteen, ja kerroin, että käytän materiaalia Vaali viisaasti 
vasikkaa -hankkeen raportissa sekä opinnäytetyössäni. Vierailuista oli opinnäytetyöni kannalta mo-
nenlaista hyötyä. Pääsin näkemään erilaisia nautatiloja ja keskustelemaan yrittäjien kanssa. Sain 
otettua runsaasti valokuvia, joissa on hyviä esimerkkejä ja ideoita myös muille tiloille jaettavaksi. 
 
Opinnäytetyö ja tiedonhankinta on toteutettu toimintatutkimuksen periaatteella. Toimintatutkimus 
on tutkimusstrategia, jossa menetelmät tiedon keruussa ja analyysissä vaihtelevat. Tiedonkeruume-
netelmä määritellään tarkasteltavan ongelman mukaan. Tavoitteena on pyrkiä muutokseen ja pa-
rempaan tilanteeseen, sekä niiden todentamiseen. (Kananen 2014, 11–14.) Tämän opinnäytetyön 
menetelmiä ovat havainnointi, haastattelut ja kirjalliset lähteet. 

 
5.1 Tilavierailuiden tiedonkeruumenetelmät 
 

Havainnoinnin tarkoituksena oli kerätä tietoa nautatilojen lastaustiloista ja lastauspaikoista. Pääsin 
kolmella tilalla seuraamaan lastaamista. Kahdella muulla tutustuin tiloihin ja keskustelin aiheesta ti-
lallisten kanssa. Kyseessä oli suora havainnointi, sillä läsnä olevat tilalliset tiesivät arvioinnista. Käy-
tin havainnoinnin pohjana lomaketta strukturoidun havainnoinnin mukaisesti. Tein vierailuiden ai-
kana myös kenttämuistiinpanoja.  
 
Haastattelin tilallisia ennalta valmistellun kysymysrungon pohjalta. Teemahaastattelun kysymykset 
olivat pääosin avoimia ja kirjasin ylös myös haastateltavien itse esille tuomia asioita. Avoimiin kysy-
myksiin ei määritelty ennalta vastausvaihtoehtoja. Osa kysymyksistä oli suljettuja, joihin pystyi vas-
taamaan lyhyesti. En nauhoittanut haastatteluja, vaan tein tilanteessa muistiinpanot, jotka purin ja 
puhtaaksikirjoitin saman päivän aikana. 

 
Otin tilavierailujen aikana valokuvia, joilla dokumentoin tekemiäni havaintoja ja haastateltavien ker-
tomaa. Valokuvat ovat yksittäisiä esimerkkejä, eikä niitä ole otettu tilojen välillä vertailukelpoisessa 
tilanteessa. Esimerkiksi kuvakulmat, valaistus, kuvien rajaus ja kuvan ottamisen ajankohta vaihtuvat 
tilanteen mukaan. Pyrin kuvaamaan erilaisia esimerkkejä sen sijaan, että keräisin vertailukelpoista 
materiaalia. Käytän tekemiäni piirroksia havaintojen tukena. Niiden tavoitteena on kuvittaa opinnäy-
tetyötä ja lisätä sen luettavuutta.  
 

5.2 Tilavierailuiden tulokset 
 
Kaikilla neljällä lypsykarjatilalla teurasautoon lähtevät naudat luovutettiin autoon suoraan navetan 
ovelta. Ovi sijaitsi yleensä navetan päädyssä. Ovea ennen saattoi olla sairaskarsina, johon nauta lai-
tettiin odottamaan kyytiään. Yhdellä tilalla naudat luovutettiin autoon kahden pihattorakennuksen 
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väliseltä käytävältä. Käytävän katossa oli oma poistoilmaputki, mikä vähensi autosta pihattoihin kul-
keutuvan ilman määrää. Käytävä pestiin kahdesti päivässä, sillä naudat kulkivat samaa reittiä pitkin 
asemalypsylle. Ainoastaan yhdeltä tilalta kerrottiin, että he käyttävät navetan ja auton välillä irtoai-
toja, jotta auton ja navetan ilmatilat eivät yhdistyisi. Muilla tiloilla avautuvat ovet ja auton lastaussil-
lan reunat riittivät avuksi lehmän ohjaamiseen autoon. Lihakarjatilalla eläimet lastattiin pihaton kul-
massa olevan oven kautta. 
 
Pihat olivat hiekka- tai sorapintaisia. Yhdellä tilalla oli lastausalueella asvalttipinnoite. Pihoja ei desin-
fioitu, mutta siivottiin tarpeen mukaan. Lihakarjatilalla lähtevien nautojen käytävä käsiteltiin säännöl-
lisesti sammutetulla kalkilla salmonellan torjumiseksi. 

 

 
KUVA 3. Nuoria nautoja vierailemallani lihakarjatilalla (Rytkönen 2018.) 
 
Eniten eläinliikennettä oli vierailemallani lihakarjatilalla. Yrittäjät hakevat vasikoita kahdeksalta maa-
tilalta. Välillä vasikoita saapuu viikoittain ja välillä päivittäin. Vasikat tulevat noin 10 päivän ikäisinä ja 
viettävät ensimmäiset 10 päivää eristystilassa. Vasta sen jälkeen vasikat pääsevät jatkuvatäyttöiseen 
ryhmään. Täysikasvuiset naudat lähtevät teurastamolle kuuden viikon välein.  
 
Lypsykarjatiloilla oli eläinliikennettä vähemmän kuin lihakarjatilalla. Kaksi tilaa oli ostanut laajennuk-
sen vuoksi eläinryhmiä muilta tiloilta, mutta tästä oli jo hieman aikaa. Yksi tila hankkii uusia eläimiä 
edelleen parhaillaan olevan laajennuksen vuoksi. Ternivasikoita lähtee säännöllisesti, noin viikon tai 
kahden välein. Yksi tiloista oli ulkoistanut hiehojen kasvatuksen. Hiehotilalla oli ainoastaan kyseisen 
maatilan eläimiä, mikä vähentää tautipainetta. 
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6 NAUTOJEN LASTAAMISEN ONGELMAT 
 
6.1 Lastaustilojen määritelmä 
 

Yksinkertaisimmillaan lastaustila on irtoaidoista tehty aitaus navetan seinustalla, jonka kautta eläi-
met ohjataan kuljetusauton kyytiin. Toisinaan lastauksessa ei käytetä edes irtoaitoja, vaan eläimet 
ohjataan navetan ulko-ovelta suoraan autoon. Toisessa ääripäässä ovat erilliset lastausrakennukset 
tai -huoneet, joiden kautta lastaus hoidetaan. Tällaisia tuotantotilasta erillisiä lastaustiloja on käy-
tössä muun muassa Tanskassa, missä tilanne tarttuvien tautien osalta on pakottanut etsimään rat-
kaisuja maatilan tautisuojaukseen (Rehnström 2014). Suomessa vastaavanlaisia lastaustiloja löytyy 
lähinnä sikatiloilta. 
 
Tässä opinnäytetyössä nautojen lastaustilaksi määritellään kaikki ratkaisut, joissa eläimiä ei siirretä 
suoraan tuotantotilan ovelta autoon, vaan välissä on tarttuvien tautien ehkäisyssä auttava välitila. 
Kirjoitan yleisesti lastauspaikoista, jotka ovat paikkoja, joissa lastaus tapahtuu. 

 
6.2 Lastaustilojen puute 

 
Varsinaisia lastausrakennuksia on Suomessa vähän. Tekemieni asiantuntijahaastattelujen ja löytä-
mieni selvitysten mukaan vaikuttaa siltä, että lihakarjatilat ovat ottaneet lastauksen lypsykarjatiloja 
paremmin huomioon. Syynä tähän ovat erot tuotantotavoissa. Lihakarjatilalta lähtee säännöllisesti 
eläimiä teuraaksi. Sen sijaan lypsykarjatilalla eläimen lähettäminen teuraaksi ei ole tavoiteltavaa 
(Kanala 2018-06-01). 
 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vuonna 2011 tehdyssä opinnäytetyössä kysyttiin alueen nautati-
loilta, onko niillä käytössään erillistä lastaustilaa. Kyselyyn vastasi 41 henkilöä, joista ainoastaan kah-
deksalta löytyi lastaustila (noin 19,5 %). Näiden lisäksi yhdellä lypsykarjatilalla lastaustila oli suunnit-
teilla tai rakenteilla. Kyselyssä ei määritelty, millainen tila katsotaan lastaustilaksi, vaan luotettiin 
vastanneiden omaan arvioon. (Jukkola ja Poola 2011, 33–34.)     
 
Ruokayhtiö HKScan teki vuonna 2012 kyselyn eläinten kuljettajille, jotka arvioivat noin 200 liha-
nautatilan lastausolosuhteita. Kyselyn mukaan 10 prosentilla, eli 20 tilalla oli käytössään lastaus-
ramppi. Portteja ja aitoja ajokäytävän tekemiseen löytyi 85 prosentilla tiloista, eli 170 tilalta. Näistä 
170 tilasta 70 prosentilla (119 tilaa) portit ja aidat olivat valmiiksi asennettuna kuljettajan saapuessa 
paikalle. Kuljettajien mukaan 55 prosentilla kaikista tiloista (110 tilaa) oli mahdollisuus käsien ja 
saappaiden pesuun lämpimällä vedellä lastauspaikan yhteydessä. Niin ikään 110 tilalla eläimet oli 
otettu valmiiksi lastausalueelle. Puolet tiloista olivat järjestäneet lastauksen niin, että eläimet pystyt-
tiin lastaamaan suoraan perävaunuun. Valmistautumisessa oli jonkin verran puutteita: 95 prosentilla, 
eli 190 tilalla eläimillä oli kaikki merkit korvissaan ja kortit valmiina. (Jalli 2018-06-06.)  
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6.2.1 Ilmanvaihto 
 
Lastaustilojen puuttumiseen liittyy monia riskejä, joista yksi ovat ilmateitse tarttuvat taudit. Huo-
noimmassa tapauksessa kuljetusauto ajetaan liki kiinni navetan seinään, minkä jälkeen avataan ovi. 
Tällaisessa tilanteessa navetta vetää korvausilmaa autosta rakennuksen sisälle. Riskiin vaikuttaa na-
vetan alipaineen suuruus. Herkimmät virukset leviävät hyvin vähäisellä kontaktilla, niiden osalta au-
ton ja navetan välisen varoetäisyyden pitäisi olla jopa 200 metriä (Herva 2018-05-30). 

 
Lastauksen, ja siten eläinten terveyden, näkökulmasta on merkittävää, mistä navetan korvausilma 
otetaan. Uusissa pihattonavetoissa navetan lämpötilaa säädetään usein tuulettimin ja säädettävin 
verhoseinin. Korvausilma otetaan yleensä rakennuksen sivuissa olevien verhoseinien kautta. Raken-
nuksesta riippuen korvausilman ottoaukkoja saattaa olla navetan päädyissäkin. Eläinten kulkemiseen 
tarkoitetut ovet saattavat nekin olla eri puolilla rakennusta. Ilmanvaihdon huomioiminen lastauk-
sessa on sen vuoksi tilakohtaista. Nämä ilmanottamisen paikat olisi tärkeää tietää ja tunnistaa, sillä 
ne ovat riskejä lastaustilanteessa tarttuvien tautien kannalta.  
 
 

 
KUVA 4. Korvausilman kulkeutuminen autosta navettaan (Rytkönen 2018.) 

 
6.2.2 Välitysvasikat 

 
Eläinten terveys ETT ry on elintarviketeollisuuden ja tuottajien perustama yhdistys, jonka tehtävänä 
on tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistys ylläpitää Naseva- ja Sikava-
terveydenhuoltojärjestelmiä, sekä antaa ohjeita ja suosituksia eläinterveyteen liittyen. (ETT 2018g.) 
 
ETT ja maa- ja metsätalousministeriö ovat julkaisseet nautaketjun turvallisen toimintatavan mukai-
sen välitysvasikkaohjeen. Ohjeessa kerrotaan yleisistä välityksessä huomioon otettavista seikoista, 
sekä annetaan tarkastuslista vasikan välityskelpoisuuden arvioimiseen. Tarkastuksessa kiinnitetään 
huomiota vasikan painoon, terveydentilaan ja siisteyteen. Vasikan kuljetuskuntoa määritellessä tulee 
ottaa huomioon myös laki eläinten kuljetuksesta (2006) sekä eläinsuojelulaki (1996). 
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Ruokayhtiöt Atria, Snellman ja HKScan tilastoivat välitysvasikkaohjeen perusteella hyväksyttyjä ja 
hylättyjä vasikoita kukin yritys omalla tavallaan. Pyysin tietoja kaikilta kolmelta taholta kesän 2018 
aikana. Snellman ja HKScan kertoivat tietonsa sähköpostitse. Atrian luvut sain Vaali viisaasti vasik-
kaa -hankkeen loppuseminaarin yhteydessä Tuomas Hervalta 21.11.2018. Atrian mukaan välityk-
seen tarjotuista vasikoista hylätään 4,8 % laatuun vaikuttavista syistä ja 2,55 % kirjanpidollisista 
syistä. 
 
Snellmanilta kerrottiin, että he aloittivat keräämään tietoja tiloille jätetyistä vasikoista vasta huhti-
kuussa 2016. Tämän kahden vuoden aikana välitysvaatimukset täyttämättä jättäneiden vasikoiden 
osuus on pysynyt suunnilleen ennallaan. Snellmanin mukaan joka kymmenes välitykseen ilmoitettu 
vasikka jää tilalle, koska se ei täytä välitysvaatimuksia. Ternivasikoilla suurimmat syyt ovat ripuli ja 
vasikoiden pieni koko/alipainoisuus. Snellmanilta myös todetaan, että tilakoon kasvaessa myös on-
gelmat vasikoiden laadun suhteen korostuvat. (Hihnala 2018.) 
 
HKScan ei tilastoi tarkkoja lukuja erikseen, vaan ne ovat osa isompaa järjestelmää. Tietojen saanti 
on sen vuoksi hankalaa. Yritys kertoi pyynnöstäni, että vuonna 2015 hylättyjä ja reklamoituja vasi-
koita oli 2,3 prosenttia kaikista vasikoista. Luku on valtakunnallinen. Vuonna 2016 ja sen jälkeen hy-
lättyjen vasikoiden määrä on vasikkavälityksessä työskentelevän logistiikkasuunnittelijan arvion mu-
kaan vähentynyt. Ongelmia vasikoiden laadussa kuitenkin esiintyy toistuvasti samoilla tiloilla. Työn-
tekijä keskusteli asiasta myös Pohjois-Savossa työskentelevien vasikkakuljettajien kanssa, ja he sa-
noivat, että vasikoiden laatu on yleisesti ottaen parantunut alueella viimeisen kolmen vuoden aikana 
ja hylkäysten määrä on vähentynyt. Myös he nostivat esiin yksittäisten tilojen laatuongelmat. Yhden 
autoilijan mielestä erityisesti nivelongelmat ovat vähentyneet. (Kantonen 2018.) 
 
Hylätyt vasikat ovat lastauksen kannalta ongelma, sillä ne ovat kuljettajan arvioimia, mahdollisesti 
punnitsemia ja nostelemia. Päivi Kaihlajärven agrologi-opinnäytetyössään haastattelemat kuljettajat 
kertoivat hylkäävänsä vasikan usein vasta autossa tehdyn punnituksen jälkeen. He pitivät ongelmal-
lisena ja vastuuttomana, että vasikka palautetaan sen jälkeen omiensa joukkoon. Syynä oli ilmiselvä 
tautiriski. (Kaihlajärvi 2017, 24.) Välitysvasikoiden lastaukseen liittyy myös vastaavia ilmanvaihtoon 
liittyviä riskejä, kuin isojen nautojen lastaukseenkin. 

 
6.3 Tarttuvat taudit 

 
Eläinten sairastuminen aiheuttaa kärsimystä eläimelle. Lisäksi se on taloudellinen riski tuottajalle. 
Taloudelliset vaikutukset ovat välittömiä ja myöhemmin ilmeneviä. Sairastuneen vasikan kohdalla 
välittömät vaikutukset ovat heikompi kunto, jopa kuolema, ja muiden eläinten tartuttaminen. Sairas-
tunutta vasikkaa ei saa laittaa välitykseen, joten se vaatii pidemmän hoitoajan kotitilallaan. Sairastu-
neen eläimen hoitaminen teettää lisätyötä ja aiheuttaa eläinlääkärin käynnistä syntyviä kustannuk-
sia. Vasikkana sairastetut taudit näkyvät tuloksessa myös vanhempana; vasikkana sairastettu ripuli 
saattaa heikentää ensikkokauden tuotosta (Viinikainen 2012, 34). Lihanauta jää sairastelun vuoksi 
kasvussaan ikätovereitaan jälkeen (Herva 2006, 177). 
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Nautoihin tarttuvat taudit tarvitsevat jonkinlaisen kontaktin levitäkseen eteenpäin. Kontakti voi olla 
ilmateitse tarttuva pisaratartunta tai kosketustartunta pinnoilta, ulosteista, ruoasta, hoito-välineistä, 
toisista eläimistä tai eläintenhoitajista. Vasikka voi saada tartunnan myös emoltaan. Sairastumiseen 
vaikuttavat naudan vastustuskyky ja ympäristöolosuhteet, kuten ryhmäkoko ja ympäristön likaisuus. 
Laadukas ternimaito on hyvän vastustuskyvyn kannalta vasikalle elintärkeää (Kulkas 2003, 58). 
 
Vasikoille tyypillisiä sairauksia ovat hengitystiesairaudet ja ripulit. Vasikkaripulit voidaan jakaa tartun-
nallisiin ja ruokintaperäisiin ripuleihin. Tartunnan aiheuttajana on yleensä virus, bakteeri tai suolisto-
loiset. Ripulin voi aiheuttaa myös vääränlainen ruokinta, kuten liian suuri, kylmä ja laimea juoma-
annos, sekä liian alhaalta tapahtuva juotto. (Aho 2003, 63.) Väärää ruokintaa on myös väärin valittu 
juomarehun raaka-aine. Hapanjuotossa riittävä kaseiinipitoisuus varjelee monilta ripuleilta. Kunnolli-
nen hengitysilma on vasikkaterveydelle keskeistä. (Rainio 2018-08-29.)  
 
Tämän opinnäytetyön kannalta oleelliset taudit ovat koronavirus, RS-virus, Mycoplasma bovis-bak-
teeri, ja pälvisilsa. Nämä kaikki voivat tarttua eläinten käsittelyn, siirron ja kuljetuksen yhteydessä. 
Kyseiset taudit nousivat esille myös tekemässäni eläinlääketieteen tohtori Tuomas Hervan lastausti-
loja koskevassa asiantuntijahaastattelussa (Herva 2018-05-30). 
 

6.3.1 Koronavirus 
 
Koronavirustartuntoja esiintyy eri puolilla maailmaa. Tartunta leviää helposti tilalta toiselle ihmisten 
ja kuljetuskaluston mukana. Virus voi levitä myös lintujen ja jyrsijöiden, sekä lemmikkieläinten, ku-
ten kissojen ja koirien mukana. Vasikat saavat tartunnan hengitysteiden tai suun kautta. Uloste on 
tärkeä tartuttaja (Rainio 2018-08-29).  
 
Oireet vaihtelevat. Vasikalla voi olla kuumetta, ripulia ja lievää yskää. Sieraimet ja silmät saattavat 
vuotaa. Rokotetta tai spesifistä hoitoa ei ole, joten vasikkaa hoidetaan oireiden mukaisesti. Hoidossa 
on huomioitava, että tartunta alentaa vastustuskykyä ja altistaa myös muille sairauksille. Aikuisille 
lehmille tartunta aiheuttaa maidontuotannon alenemista. (ETT 2018a.) 

 
6.3.2 RS-virus 

 
RS-virus (tai kirjainlyhenne BRSV: Bovine respiratory syncytial virus) on merkittävä nautojen hengi-
tystietulehdusten aiheuttaja. Virus leviää yleensä ostoeläinten mukana tilalta toiselle, mutta saattaa 
levitä myös ihmisten mukana. Tartunta leviää pisaratartuntana hengitysilman mukana, minkä vuoksi 
teurasauton ja navetan ilmatilojen yhdistäminen on riski. ETT ry suosittaa, että eläinsuojan alipainei-
nen ilmanvaihto kytketään pois lastauksen ajaksi (ETT 2018b). 
 
Vasikka voi saada tartunnan emoltaan ja kantaa sitä piilevänä. Oireita ovat voimakas sierain- ja sil-
mävuoto, vähentynyt ruokahalu, kuume, kohonnut hengitystiheys ja alakuloisuus, jopa äkkikuolema. 
Tartunta aiheuttaa aikuisella naudalla maidontuotannon alenemista. (ETT 2018c.) 
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6.3.3 Mycoplasma bovis -bakteeri 
 
Mycoplasma bovis-bakteeri aiheuttaa naudoilla tulehduksia hengitysteissä, nivelissä, korvissa, sil-
missä, utareissa, kiveksissä ja rakkularauhasissa. Leviämistapoja on useita: Bakteeri voi levitä oireet-
tomien ostoeläinten mukana, maidon kautta lehmistä vasikoihin, sperman kautta sekä työvälineiden, 
ihmisten ja kuljetusajoneuvojen mukana. Tartunta heikentää vastustuskykyä ja hidastaa kasvua. 
Myös tämä tartunta aiheuttaa aikuisella naudalla maidontuotannon laskua. (ETT 2018d.) 
 
Suomen ensimmäinen Mycoplasma bovis-tartunta diagnosoitiin marraskuussa 2012 Pohjois-Savossa. 
Kyseessä oli vasikkakasvattamo (ETT 2018d). Maaliskuussa 2016 tartuntoja oli havaittu Suomessa jo 
72 nautatilalta, joista 29 oli lypsykarjatiloja (Haapala 2016). Elintarviketeollisuuden ja tuottajien 
Eläinten terveys -yhdistys seuraa M. bovis-tartuntojen leviämistä ja pitää niistä tilastoa. Tartuntati-
loja oli tammikuussa 164 (16.1.2018), joista 49 lypsykarjatilaa. ETT ylläpitää myös bakteerin vastus-
tusohjelmaa, johon voi liittyä yhdistyksen nettisivuilta löytyvän kaavakkeen täyttämällä. ETT:n mu-
kaan riskinhallintatoimet ovat johtaneet tuloksiin yhdeksällä tilalla. (ETT 2018e.) Riskinhallintatoi-
mista on ollut hyötyä myös monilla muilla tiloilla (Rainio 2018-08-29.) 

 
6.3.4 Pälvisilsa 

 
Pälvisilsan aiheuttaa Trichophyton verrucosum-sieni. Se leviää kosketustartuntana eläimestä toiseen, 
mutta myös tekstiilien ja työvälineiden välityksellä, sekä ilmavirran kuljettaman pölyn mukana. Sie-
nen itiöt ovat erityisen sitkeitä ja saattavat säilyä navetassa useiden vuosien ajan, hyvissä olosuh-
teissa jopa 10 vuoden ajan. Tartunnan oireita ovat pyöreät ja reunoiltaan leviävät karvattomat läis-
kät, jotka katoavat yleensä puoleen vuoteen mennessä. (ETT 2018f.) 
 
Pälvisilsa paranee yksilöstä itsestään, kun elimistö on kehittänyt sille vastustuskyvyn. Karjasta tar-
tunta häviää vain useiden vuosien rokotusohjelmalla. Tartunnan saanut iho on altis jälkitaudeille. 
Sieni on zonoosi, eli saattaa tarttua myös ihmiseen. Pälvisilsan hoito vaatii laajan ja pitkäaikaisen 
saneerauksen. (Rainio 2018-08-29.) 

 
6.4 Kuljettajan liikkuminen tilalla 

 
Auton lisäksi tautiriskin maatiloille aiheuttavat kuljettajat. Nykyaikaisilla tiloilla kuljettajaa ei päästetä 
navettaan, vaan hän odottaa autoon tuotavaa eläintä ulkona. Käytännössä iso osa eläimistä lasta-
taan kuitenkin suoraan navetan ovelta, mikä tuo auton ja kuljettajan tartuntaetäisyydelle navettati-
loista. Lastaustilanteet ja -käytänteet ovat hyvin tila- ja tilannekohtaisia. On esimerkiksi tiloja, joissa 
kuljettajia ei päästetä navettaan, paitsi jos isäntä on muissa töissä ja emäntä tarvitsee apua eläinten 
siirtoon. Tauti saattaa tarttua juuri sillä kertaa, kun normaaleista toimintatavoista poiketaan.  
(Jalli 2018-06-06.)  
 
Taudeilta suojautuminen on kokonaisuus, joka on yhtä pitävä kuin sen heikoin lenkki. Tilalla saattaa 
olla käytössä tautisulkupenkki, ja kaikki navetassa vierailevat joutuvat vaihtamaan kenkänsä ja pu-



25 
 

kemaan kertakäyttöhaalarin. Mahdollisesti sairaita eläimiä kuljettava auto päästetään kuitenkin na-
vetan seinustalle, ilmatilat yhdistyvät ja kuljettajat liikkuvat navetan sisällä. Ristiriita tällaisten las-
taustapojen ja tautisulkupenkkiajattelun välillä on ilmeinen. Havainnollistan asiaa seuraavissa valo-
kuvissa. 
 
Seurasin eläinten lastausta isolla lypsykarjatilalla, josta oli lähdössä kaksi nautaa. Keskustelin tauti-
suojauksesta kuljettajien kanssa, ja he korostivat, että on tärkeää, että kuljettaja ei mene navet-
taan. Tästä huolimatta molemmat kuljettajat kävivät navetan puolella. He siis ajattelivat, että navet-
taan meneminen tarkoittaa eläinten sekaan menemistä, eikä ovensuussa liikkumisesta ole haittaa. 
Molemmat kuljettajat toimivat niin hyvin, kuin tällaisessa lastaustavassa voi toimia. He odottivat 
ovella tilan työntekijän saapumista ja välttelivät koskemasta tilan työkaluihin. 
 

 
KUVA 5. Puhdas navetta ja likainen lastaussilta ovat lastaustilanteessa hyvin lähekkäin 
(Rytkönen 2018.) 
 

 
KUVA 6. Vaikka kuljettajat eivät käy pidemmällä navetassa, joutuvat he tässä lastaustavassa silti 
liikkumaan navetan puolella, varmistaakseen turvallisen lastauksen (Rytkönen 2018.) 
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KUVA 7. Kuvassa eläintä ohjaa tilan työntekijä. Kuljettajat sulkevat portit. Kuljettajat koskevat nave-
tan oviin, sekä kävelevät lastaussillalle ja takaisin (Rytkönen 2018.) 

 

 
KUVA 8. Kuljettajat kokoavat lastaussiltaa. Siltaa ei puhdisteta tilojen välillä (Rytkönen 2018.) 

 
Havainnollistan lastaustilannetta vielä seuraavalla piirroksella. Keskustelin kesällä 2018 viiden maati-
layrittäjän kanssa tehdessäni tilavierailuja. Kun mietimme yhdessä lastauksen tautitartuntariskejä, 
nostivat tuottajat esille kenkien vaihtamisen tai pesemisen tärkeyden. Mahdollisuus desinfioida ken-
gät tuli esille myös tekemissäni asiantuntijahaastatteluissa.  
 
Kenkien puhtaus ei kuitenkaan poista auton ja navetan läheisyyden aiheuttamaa riskiä. Vaikka sekä 
kuljettaja että tilallinen saapuisivat paikalle puhtain kengin, liikutaan lastaustilanteessa silti auton ja 
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navetan väliä. On myös mahdollista, että arka nauta astuu lastaussillalle, ja pyörähtää sen jälkeen 
takaisin navettaan.  

 
 

 
 
KUVA 9. Vaikka kaikki lastaukseen osallistuvat vaihtaisivat kengät, on auton ja navetan vierekkäi-
sissä sijainneissa silti riskinsä (Rytkönen 2018.) 
 
Kesällä 2018 näkemissäni lastaustilanteissa korostui erityisesti lastaussillan rooli. Lastaussillat olivat 
valmiiksi likaisia tilalle tullessa, ja ne lähtivät entistä likaisempina seuraavalle tilalle. Tarkoitan likai-
suudella tässä yhteydessä kuiviketta, lantaa ja virtsaa, jota eläimet kuljettivat sillalle autoon kävel-
lessään. Auton kuljettajat puolestaan joutuivat kävelemään sillalle sitä avatessaan ja sulkiessaan, 
sekä ohjatessaan eläimiä. Tätä edestakaista kävelyä oli paljon.  
 
Nykyaikaiset kuljetusyritykset huolehtivat autojen puhtaudesta. Autot pestään kuitenkin vasta päivän 
päätteeksi, jolloin ne ovat puhtaita vain ensimmäiselle tilalle saapuessaan. Autojen pesu ei ole mah-
dollista tilojen välillä, joten tartuntariskiin voidaan vaikuttaa ainoastaan miettimällä lastauspaikan 
sijaintia. 
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KUVA 10. Kuvassa on kaksikerroksinen nauta-auto, jonka ylempi kerros on juuri täytetty. Kuvasta 
näkyy, kuinka paljon lastaussiltaan kertyy lietettä ja kuivikkeita navetasta. Auto on lähdössä käy-
mään vielä toisella tilalla (Rytkönen 2018.) 
 
 

 
KUVA 11. Tähän kyytiin haettiin muutama lehmä. Muutama oli haettu jo aiemmin, ja kierros jatkuu  
(Rytkönen 2018.) 

 
 
 
 



29 
 

6.5 Nautojen kuljetuskaluston kulkureitti maatilalla 
 
Nautatiloilla on runsaasti liikennettä. Tuotantorakennusten ympärillä liikkuvat eläin-, kuivike-, rehu- 
ja lantakuljetukset. Lisäksi on navetan sijainnista riippuen myös asuinpihan liikenne. Maitotilojen pi-
hassa käy kääntymässä maitoauto. Osalla tiloista naudat liikkuvat tuotantorakennuksien sekä raken-
nusten ja laitumen välillä. Eläinkuljetusten kannalta merkittävää on riittävä tila isolle autolle sekä 
teiden kunto. Jäinen hiekoittamaton pinta aiheuttaa vaaratilanteita, samoin liukas muta. Aihe nousi 
esille myös kuljettajakyselyssä: 
 

Pihojen laajennus olisi monesti helppo ja halpa toteuttaa ja se palvelisi myös maatilan 
muuta liikennettä. Eläinten telaaminen autosta perävaunuun ahtaiden pihojen vuoksi 
aiheuttaa ylimääräistä työtä. 

 
Auton voidaan katsoa olevan puhdas, kun se ajaa ensimmäiseen pihaan, mutta seuraavaan mennes-
sään se on jo likaantunut. Esimerkiksi salmonella saattaa kulkeutua auton renkaiden mukana. Jos 
auton reitti risteää apevaunun reitin kanssa, saattaa salmonella siirtyä pahimmassa tapauksessa 
suoraan navettaan (Kanala 2018-06-01). 
 

 
KUVA 12. Teurasauto on hakenut naudat tilalta ja suuntaa seuraavaan kohteeseen (Rytkönen 2018.) 

 
6.6 Pintojen desinfiointi 

 
Nautojen lastaukseen liittyy monenlaisia helposti likaantuvia ja hankalasti puhdistettavia pintoja. Au-
ton pintojen desinfioinnista ennen ajon alkua huolehtii yleensä kuljettaja. Navettarakennuksessa on 
omat pintansa ja maatilan piha-alueella omansa. Lisäksi lastaustilanteeseen liittyviin pintoihin voi-
daan laskea apuna käytettävät levyt, köydet ja muu tarpeisto. 
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Myös vaatteet ja kengät ovat pintoja, joiden kautta taudit saattavat tarttua. Tekemässäni asiantunti-
jahaastattelussa nousi esiin tähän liittyvä esimerkki. Naudat ovat monilla tiloilla hyvin kesyjä ja ha-
luavat tulla katsomaan navettaan saapunutta vierasta. Jos kuljettaja päästetään navettaan, tulevat 
naudat helposti haistelemaan ja saattavat nuolaista kuljettajan vaatteita. Tähän liittyy ilmeinen tauti-
riski, sillä kuljettajat liikkuvat päivän aikana useilla tiloilla. Haastattelemani kuljetusyritys on ohjeista-
nut työntekijänsä odottamaan eläimiä pihalla. (Silvennoinen 2018-06-08.) 
 

6.7 Työn sujuvuus ja eläinten ohjaaminen 
 

Kuljettajakyselyssä nousi vahvasti esille työturvallisuusnäkökulma. Avoimissa vastauksissa kuljettajat 
kertoivat, että vaaratilanteita aiheuttavat kulkureiteillä olevat ylimääräiset tavarat ja roskat, sekä 
pohjan liukkaus. Monessa paikassa kuljettaja joutuu ensitöikseen ryhtymään lastauksen valmisteluun 
ja irtoaitojen etsimiseen. Kun aikaa kuluu, lisääntyy myös kiire. Eläinten käsittely koettiin monessa 
paikassa hankalaksi.   
 

Hidastaa lastausta ,kun joutuu siivoamaan kulkureitin ensitöikseen. Joskus tavaraa 
niin paljon ettei tiedä mihin laittaa. Eläimet voi särkeä itsensä tai eläinten lastaajan 
kun pelkäävät irto romua. 
 
Hidastaa työtä ja lisää loukkaantumisriskiä. Esim.kerran kaatui putki lastaajan päähän 
navetassa, josta seurasi aivotärähdys. 

 
Jos paikat ei ole kunnossa niin silloin asiat yleensä rupee menemään hankalammaksi 
ihmisten sekä eläinten kannalta esim eläimet hermostuu turhasta pyörimisestä. Ja 
siitä syntyy vaaran paikka. 
 
Ainakin vanhemmilla tiloilla pitäisi olla enemmän irtoaitoja/ kujia, näin eläin saatais 
ohjailtua ajamalla autoon, olisi turvallisempaa lastaajan ja lastattavan kannalta. 
 
paljon enemmän aikaa kuluttavampaa hommaa kun niitä aletaan narulla siirtämään 
vaikka tankkihuoneen läpi mistä ne ei oo ikinään kulkenu ja paskaa leviää sinne 
minne se ei kuulu. Kaikkein paras ois kun ois vaan oma huone sille lähtevälle mistä 
sen sais käyä hakee, ja kenkien pesupaikka olis plussaa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA RATKAISUJEN ETSIMINEN 
 

Tutustuin opinnäytetyötä kirjoittaessani muun muassa Osuuskunta Itämaidon ja Atrian omistajayrit-
täjille tarjottavaan MaitoMestari-navettamallistoon. Paikkoja näissä malleissa on 74-280 lehmälle. 
Mallit ovat nykyaikaisia ja kustannustehokkaasti suunniteltuja, mutta erillisiä lastaustiloja niistä ei 
löydy. Kysyin asiasta Navettarakentamisen asiantuntijalta Tero Kanalalta haastattelun yhteydessä.  
 
Kanala kertoi, että uudet navetat suunnitellaan paitsi kustannustehokkaiksi, myös toiminnallisuutta 
miettien. Erilaiset mutkat ja tilat vievät navetan toiminnallisuutta. Jos navetan sisälle rakennettaisiin 
erillinen lastaustila, se vaatisi myös erillisen ilmanvaihdon. Tällaisen kustannukset nousevat nopeasti 
korkeiksi. Hänen mukaansa järkevin vaihtoehto olisi järjestää lastaus navetan ulkopuolella.  
(Kanala 2018-06-01.) 
 

7.1 Lastauskuja 
 
Näin kesällä 2018 kaksi mielenkiintoista varsinaisen navetan ulkopuolista ratkaisua, joista voisi olla 
hyötyä lastauspaikkaa suunnitellessa. Toisella tilalla oli kiinteä kuja, joka oli rakennettu pihattonave-
tan ja hiehonavetan väliin. Kujan tarkoituksena oli tehdä yksittäisten hiehojen siirrosta navetan puo-
lelle turvallista. Kuja mahdollisti myös sen, että siirto onnistui yhden ihmisen tekemänä.  

 

 
KUVA 13. Tämä kiinteä kuja on rakennettu auttamaan hiehojen siirtämistä omasta rakennuksestaan 
pihattonavettaan. Vastaavanlainen kuja auttaisi myös teurasautoon lastauksessa, mutta se tulisi 
siinä tapauksessa rakentaa navetan suljetulle seinustalle, kuten päätyyn (Rytkönen 2018.)   

 
Kuja oli valettu betonista ja siihen oli tehty liukkautta vähentävät urat. Tukevat aidat olivat riittävän 
korkeat. Kujan keskellä olivat portit, jotka mahdollistivat poikittaisen pihaliikenteen ja läpikulun, kun 
kuja ei ollut käytössä.   
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KUVA 14. Kujan päässä on tukeva portti (Rytkönen 2018.) 
 
Vastaavanlainen kiinteä kuja voisi sopia myös lastauskäyttöön. Jos kujan päässä olisi portti ja lähte-
viä eläimiä vain muutamia, ne voisivat odottaa kyytiään kujassa, sääolosuhteet huomioiden. Tuke-
vat, mutta avonaiset seinät antaisivat kuljettajille mahdollisuuden ohjata eläimiä myös aitojen ulko-
puolelta, mikä lisää työturvallisuutta. Ilmateitse tarttuvien tautien kannalta paras vaihtoehto olisi 
rakentaa kuja navetan kiinteään päätyyn. 
 
Asiantuntijahaastatteluissa nousi esille irtoaitojen käyttö. Ehdotuksena oli, että siirtoaidoista voisi 
rakentaa aitauksen, johon eläimet laitettaisiin valmiiksi kuljetusta odottamaan. Siirtoaidat mainittiin 
edullisena ratkaisuna, kun halutaan vähentää tautien aiheuttamaa vasikkakuolleisuutta ja maidon-
tuotannon vähenemistä. (Silvennoinen 2018-06-08.) Myös kuljettajakyselyn avoimissa kysymyksissä 
mainittiin irtoaidat ja kujat: 
 

Ainakin vanhemmilla tiloilla pitäisi olla enemmän irtoaitoja/ kujia, näin eläin säätäsi 
ohjailtua ajamalla autoon, olisi turvallisempaa lastaajan ja lastattavan kannalta. 

 
Siirtoaitojen käytössä on hyvä ottaa huomioon turvallisuusnäkökulma. Onko eläin ollut aiemmin siir-
toaitojen sisällä? Onko kulmaus sille tuttu paikka odotella? Onko se yksin vai kaverin kanssa? Lau-
masta erottaminen on eläimelle äärimmäisen stressaavaa.  
 
Vaikka kyseessä olisi piha-alue, aitauksen paikka saattaa olla silti eläimelle uusi. Jos tilanteeseen yh-
distyy kireätahtinen käsittely, saattaa se laukaista eläimessä arvaamattoman pakene-hyökkää-reak-
tion. Jos eläimet ovat hyvin käsiteltyjä, pärjätään kevyemmilläkin ratkaisuilla. Mitä vähemmän eläi-
miä on käsitelty, sitä enemmän rakenteilta vaaditaan. (Jahkola 2018-06-08.)  
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Kiinteä kuja on irtoaidoista rakennettua turvallisempi, etenkin jos eläimet kootaan odottamaan kyytiä 
valmiiksi. Toisaalta lyhyestäkin irtoaidoin tehdystä kujasta on hyötyä tautisuojan kannalta. Kun eläi-
met tuodaan ulos kujan kautta, kuljettajan ei tarvitse astua navetan kynnyksen yli. Kuja auttaa kas-
vattamaan auton ja navetan välistä ilmatilaa. 
 

7.2 Lastausrakennus 
 
Toinen näkemäni ratkaisu oli kahden pihaton välissä oleva rakennus, jota pitkin lehmät kulkivat ase-
malypsylle. Tilalla oli vanhempi rakennus, jossa sijaitsivat lehmien lisäksi pienten vasikoiden, sairas-
tuneiden ja poikivien tilat. Lisäksi vanhalle puolelle oli tehty iso asemalypsy. Punaisen käytävän toi-
sella puolella oli puolestaan iso pihatto. Kuja oli rakennettu ennen kaikkea kahden rakennuksen vä-
listä kulkua varten, joten sillä oli muutakin käyttöä kuin lastaus.  

  
KUVA 15. Välikäytävää käytetään myös lastaukseen (Rytkönen 2018.) 

 
KUVA 16. Tällä tilalla naudat lastataan pihaton kyljessä olevan punaisen lastausrakennuksen kautta, 
jonne on kulku suoraan pihatosta. Lastaustilan katossa on oma poistoilmaputki (Rytkönen 2018.) 
 
Välikäytävän käyttämisessä eläinten lastaukseen on monia hyötyjä. Ilmateitse tarttuvien tautien kan-
nalta tällainen erillinen tila on ihanteellinen: välikäytävän katolla on poistoilmaputki, mikä vähentää 
riskiä, että ilmateitse tarttuvat taudin kulkeutuvat navettaan. Käytävän molemmissa päissä on ovet, 
jotka on mahdollista sulkea lastauksen ajaksi. Eläinten näkökulmasta käytävässä odottelu on tuttua, 
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sillä sen kautta on totuttu kulkemaan lypsyasemalle. Eläimet kulkevat käytävässä kahdesti päivässä, 
joten lattia pestään usein. Tila olisi hyvä pestä myös heti lastauksen jälkeen. Koska tila on aktiivi-
sessa käytössä, sen siisteydestä huolehditaan, eikä siihen kerry nautojen kulkemista haittaavia tava-
roita tai roskia. Ainoa haitta on eläinten hakemisen ajankohta, jota lypsyajat rajoittavat. 
 

 
KUVA 17. Pihaton lastaussiivessä on kaksi seinille taittuvaa aitaa, joiden välissä olevaan tilaan voi-
daan laittaa kyytiä odottavat naudat. Lattia on vielä märkä, sillä se on juuri pesty (Rytkönen 2018.) 
 

7.3 Lastauspaikan sijainti 
 
Yksi vaihtoehto on lastata naudat jaloittelutarhan kautta. Alue on tällöin naudoille ennestään tuttu. 
Irtoaitoja voi käyttää avuksi esimerkiksi rajaamalla eläimelle pienemmän alueen tai kujan lähtöportin 
luota. Jos eläin onnistuu kaatamaan irtoaidan, se on silti jaloittelutarhan aitojen sisällä. Jaloittelutar-
haan mahtuu isokin lähtevien nautojen ryhmä. 

 
KUVA 18. Eläimet lastataan jaloittelutarhan kautta, jolloin auton ja navetan väliin saadaan pidempi 
ilmatila. (Rytkönen 2018.) 
 
Jos jaloittelutarhan ympärillä on tilaa, voi lastausta edelleen kehittää tautisuojauksen näkökulmasta. 
Jaloittelutarhan kautta lastaamisessa on se ongelma, että kuljettaja ja kuljetusauto tuovat nyt tauti-
painetta navetan sijasta ulkotarhaan. Tarhan kautta lastatessa tulisi olla valmis huolehtimaan tarhan 
pohjan puhtaudesta. Mikäli aitauksen ympärillä on tilaa, olisi paras vaihtoehto rakentaa sen jatkoksi 
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erillinen lastausaitaus. Aitauksen koko riippuu siitä, minkä kokoisia nautaryhmiä tilalta lähtee. Kirjoi-
tan pyöreästä lastausaitauksesta lisää luvussa 7.3.1. 

 

 
KUVA 19. Piirroksessa jaloittelutarhan päätyyn on rakennettu erillinen lastausalue. Lastauksessa li-
kaantuva alue saadaan näin pidettyä kauempana navetasta ja jaloittelutarha säilyy puhtaana alu-
eena (Rytkönen 2018.) 
 
Lastausalue on tartuntojen näkökulmasta likaantunutta aluetta: Eläimet eivät palaa lastausalueelta 
enää navettaan, eikä tilalle jäävillä eläimillä saa olla pääsyä lastausalueelle. Lastauksessa käytetyille 
apuvälineille, kuten köysille ja levyille tulisi olla oma säilytyspaikkansa. Samoja naruja ei saisi kuljet-
taa puhdistamatta navetassa ja lastausautossa (Kastarinen 2018-06-04). 

 
7.4 Ilmanvaihdon huomioiminen lastauspaikan sijainnissa 

 
Eläinten terveys ETT ry on julkaissut Tautiriskilomakkeen, jonka avulla voidaan kartoittaa nautatilan 
tilannetta. Kohdassa ”Eläinten kuljetus, lastaus ja purku” suositellaan, että ”eläinsuojan alipaineinen 
ilmanvaihto kytketään pois lastauksen ajaksi” (ETT 2018h). Tällä pyritään välttämään kohdassa 
6.2.1. esittelemääni tilannetta, jossa ilmanvaihto imee auton ilmatilasta taudinaiheuttajia navettaan. 
Ohjeistus on tärkeä, jos auto ajetaan aivan navetan seinään kiinni. Ilmastoinnin sulkeminen ei kui-
tenkaan ole ongelmatonta. 
 
Navetoiden ilmanvaihto on tärkeä eläinten hyvinvoinnin kannalta. Kaasut, pöly, veto tai liiallinen kos-
teus eivät saa vaarantaa eläimen terveyttä ja hyvinvointia. Liian kylmässä nauta käyttää syömäänsä 
energiaa kasvun ja maidontuotannon sijaan ruumiinlämmön ylläpitoon. Liian kuumassa puolestaan 
naudan ruokahalu vähenee, mikä niin ikään laskee tuotantoa. Naudan lämpömukavuusalueeseen 
vaikuttavat myös eläimen aktiivisuus, rasvakerros ja karvapeitteen laatu. (Mannfors ja Hautala 2011, 
4–5.)  
 
Navetta on iso rakennus, jonka ilmastoinnin sulkeminen lastauksen ajaksi ei ole navetan toiminnan 
kannalta toivottava ratkaisu. Häiriöt ilmastoinnissa vaikuttavat nopeasti navetan ilmanlaatuun ja si-
ten navetassa olevien eläinten hyvinvointiin. Tasainen ilman liikkuminen on parempi vaihtoehto, sillä 
silloin navetan alipaine jää yleensä vähäisemmäksi (Kanala 2018-06-01).  
 
Navetan ilmanvaihto ja teuraseläinten kuljetukset pitäisi suunnitella jo navetan rakennusvaiheessa. 
Mikäli tätä näkökulmaa ei ole otettu huomioon, voi tilanteeseen hakea ratkaisua jälkikäteen. Navetan 
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sisäpuolella olevasta lastausalueesta ei ole hyötyä ilmateitse tarttuvien tautien kannalta, jos lastaus-
alue on samaa ilmatilaa muun navetan kanssa (Kastarinen 2018-06-04). Auton ja navetan läheisyy-
teen liittyy muitakin riskejä kuin ilmateitse tarttuvat taudit. Jos asiaa ajattelee kokonaisuutena, on 
varmin keino pitää auto riittävän kaukana navettarakennuksesta, jotta ilmanvaihtoon ei tarvitse kos-
kea.  
 
Jos navetan pääty on ovea lukuun ottamatta umpinainen, sen jatkoksi voi rakentaa lastauskarsinan. 
Eläimet viedään ensin odottamaan karsinaan, minkä jälkeen navetan ovi suljetaan. Kuljetusauto saa-
puu paikalle vasta tämän jälkeen. Kuljettajaa ei saa päästää navettaan (Kastarinen 2018-06-04).  
 
Mikäli tilan oma väki osallistuu lastaukseen, vaihdetaan vaatteet ja kengät ennen omaan navettaan 
palaamista. Toinen vaihtoehto on rakentaa lastauskarsina tai aitaus hieman kauemmaksi navetasta, 
esimerkiksi jaloittelutarhan viereen. Tässäkin tapauksessa kannattaa ohjata eläimet odottamaan ai-
taukseen jo ennen auton saapumista ja sulkea navetan ovet. 

 

 
KUVA 20. Erillisen vasikkarakennuksen katossa on ylipainepuhallin. Puhallin ottaa ulkoilmaa kuvassa 
näkyvästä päädystä. Tämän vuoksi välitysvasikat luovutetaan rakennuksen toisen päädyn ovien 
kautta (Rytkönen 2018.) 
 
Ilmanvaihdon kannalta lastaus tulisi tehdä navetan umpinaisesta päädystä. Lastauspaikkaa miet-
tiessä kannattaa ottaa huomioon, mitä kautta navetta imee korvausilman rakennukseen. Onko se 
navetan avointen sivuseinien kautta? Vai onko rakennuksen päädyssä ilmanottoputki? Jokainen tila 
on erilainen, ja ilmanvaihto tulisi tuntea lastauspaikkaa mietittäessä hyvin. 
 

7.5 Lastausalueen pohja ja puhtaus 
 
Lastausalueen pohjan tulisi olla helposti siivottavissa, tukeva ja sateellakin kantava. Asvaltti ja betoni 
ovat näitä kaikkia, mutta edullisempiakin ratkaisuja löytyy. Hyviä vaihdettavia kuivikkeita ovat esi-
merkiksi hiekka, puunkuori ja hake. (Holmström 2002, 40–41.)  
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Hiekka on tukevaa ja pehmeää, mikä helpottaa eläimen liikkumista ja tekee sen olosta turvallisen. 
Tämä on erityisen tärkeää, jos teuraaksi lähtevä eläin on vanha, tai sillä on jalkaongelmia. Jotta 
hiekkapohja toimisi, tulisi sitä olla paksu, vähintään 30 senttimetrin kerros. Tällöin kosteus pääsee 
läpi ja pinta pysyy kuivana. Pohjan kuivuus on tärkeää, sillä alueelle ei saa syntyä pehmeää mutaa, 
tai liukasta jäätä. Pohjan voi viistoittaa ja ojittaa niin, että vesi valuu pois. (Herva 2018-05-30.) 

 
Lastausalueen desinfiointiin voidaan käyttää sammutettua kalkkia. Sen teho perustuu pH:n nostami-
seen, joka auttaa salmonellan torjunnassa. Näkyvät liat siivotaan lastauksen jälkeen, ja samalla huo-
lehditaan yleisestä puhtaudesta. Jos lähteviä nautaryhmiä on paljon ja kuivikkeena käytetään esi-
merkiksi haketta, voi koko kuivikkeen vaihto olla ajoittain tarpeen. Tämä kannattaa huomioida las-
tausaluetta suunnitellessa, ja tehdä porteista riittävän leveät omalle kalustolle. Käytetty kuivike vie-
dään kuivalantalaan ja tilalle tuodaan uutta.  

 

 
KUVA 21. Odottelutarhan pohjaksi sopii esimerkiksi hiekka. Hiekka on bakteereille huono kasvu-
alusta. Se tuntuu lehmästä tukevalta alustalta liikkua ja mukavalta makoilla. Kuva on otettu jaloitte-
lutarhasta (Rytkönen 2018.) 
 
Lastauksessa käytetään usein apuvälineitä. Tekemääni kuljettajakyselyyn vastanneet käyttivät las-
taustilanteessa keskimäärin 4,5 apuvälinettä. Yleisiä apuvälineitä olivat irtoaidat, keppi, köydet ja 
kannettavat levyt. Myös apuvälineiden puhtaudesta ja säilytyksestä tulee huolehtia asianmukaisesti. 
Lastausalueen rakentamiseen ja käyttöön liittyvä panostus menee hukkaan, jos esimerkiksi lastauk-
sessa käytettävät köydet viedään lastauksen jälkeen puhdistamatta navettaan. Kevyt katos mahdol-
listaa tavaroiden säilytyksen lastausalueen luona. 
 
Lastausalueelle voi tuoda desinfiointialtaan, jossa kuljettajat voivat puhdistaa kenkänsä. Allas on pa-
rempi vaihtoehto kuin joillakin tiloilla tarjotut kenkäsuojat, sillä ne tahtovat rikkoontua helposti ja 
olla etenkin talvella liukkaita (Silvennoinen 2018-06-08). Desinfiointialtaaseen voi tuoda talvellakin 
muutaman sankollisen lämmintä vettä, eikä lastausalueelle tarvitse rakentaa erillistä vesipistettä. 
Altaassa voi käyttää esimerkiksi Virkon-S-nimistä laajatehoista desinfiointiainetta. 
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KUVA 22. Kuvassa käytävä, jota pitkin tilan isot eläimet lähtevät, on käsitelty sammutetulla kalkilla. 
Kalkki nostaa pH:ta, ja auttaa siten salmonellan torjunnassa (Rytkönen 2018.) 

 
7.6 Kuljetuskaluston ja kuljettajan reitti maatilalla 

 
Kuljetuskaluston reiteillä on merkitystä hygienian kannalta. Liikenne tilan ympärillä on kokonaisuus, 
jossa likainen ja puhdas linja eivät saisi risteä (Kastarinen 2018-06-04). Pihapiiri tulisi jakaa toimin-
nallisiin vyöhykkeisiin, jotka erotetaan toisistaan. Rehu- ja lantakuljetukset eivät saisi kulkea samoja 
reittejä (Kivinen ym 2007, 140). Myöskään maito- ja teurasautojen reitit eivät saisi kulkea ristiin. 
Kaikkein riskialttein on tilanne, jossa rehu- ja teurasliikenne risteävät (Kanala 2018-06-01). Tärkeää 
olisi huomioida myös se, missä kuolleet eläimet säilytetään ja mistä ne noudetaan. 
 
Autojen liikkumista auttavat selkeät opasteet. Opasteet muistuttavat myös tilan väkeä siitä, miten 
toiminnalliset vyöhykkeet on jaettu. Lastausalueelle voi kiinnittää näkyvän kyltin ja postilaatikon pa-
pereiden vaihtoa varten. 
 
Eläinten terveys ETT ry on julkaissut yksityiskohtaiset Teurasnautaohjeet, joissa kerrotaan tämän 
hetkiset suositukset nautojen lastaamiseen ja tautipaineeseen liittyen. ETT:n mukaan on tärkeää, 
että eläimet tuodaan itse ulos navetasta lastaustilaan tai noutopaikkaan. Autoon ohjauksen hoitaa 
puolestaan kuljettaja. Kuljettajaa ei saa päästää rakennuksiin, sillä kyseessä on tällöin hallitsematon 
tartuntariski. (Teurasnautaohje s.a.) 
 
Tärkeä osa onnistunutta lastaamista on tautisulusta huolehtiminen. Tautisulkupenkki on tuttu mo-
nille nautatiloille. Se on paikka, jossa tilalle saapuvat vaihtavat vaatteensa siirtyessään likaiselta alu-
eelta puhtaalle alueelle. (Sihvonen 2012, 46.) Samaa ajatusmallia tulisi käyttää myös lastauksessa. 
Kuljetusauton ja navetan väliin voi kuvitella ison penkin, joka rajaa likaisen ja puhtaan alueen toisis-



39 
 

taan. Kuljetusauto ja kuljettaja eivät saa ylittää tätä näkymätöntä rajaa. Myös tilallisen on mietit-
tävä, miten liikkuu likaisen ja puhtaan alueen rajalla. Parhaimmillaan nauta on kuin viestikapula, 
jonka tilallinen antaa kuljettajalle (Jalli 2018-06-06).  Erillinen lastausalue auttaa pitämään likaantu-
neen alueen erillään navetan tiloista. Kerron pyöreän lastausalueen muista hyödyistä lisää luvussa 
8.3.1. 
 

 
KUVA 23. Kuvassa välitysauto ajaa tontin kulmalle, hakee vasikan ja palaa samaa kautta suoraan 
isommalle tielle. Auton ei tarvitse ajaa pidemmälle tontille (Rytkönen 2018.)  

 
7.7 Vasikoiden luovutus 
 

ETT ja maa- ja metsätalousministeriö ovat julkaisseet nautaketjun turvallisen toimintatavan mukai-
sen välitysvasikkaohjeen. Välitysvasikkaohjeen mukaan välitykseen lähtevät eläimet tulisi siirtää eril-
liseen lastaustilaan tai noutopaikkaan tai tuoda ne ulos navetasta. Ohjeessa korostetaan, että mikäli 
kuljettaja joutuu hakemaan vasikan navetasta, on kyseessä tartuntariski, jota on mahdotonta hallita. 
Vastuu tartuntatautien leviämisestä on tällaisissa tilanteissa karjanomistajalla. Pahimmassa tapauk-
sessa kuljettaja joutuu liikkumaan samassa tilassa eri-ikäisten nautojen kanssa, jolloin tartuntavaara 
kasvaa. ETT suosittelee välitysvasikkaohjeessaan, että vasikoilla olisi oma osasto, josta on erillinen 
uloskäynti. (Välitysvasikkaohje s.a.) 
 
Yksi tapa luovuttaa vasikka on tuoda se itse ulos ja antaa pihalla suoraan kuljettajalle. Tarttuvien 
tautien kannalta tämä on parempi vaihtoehto, kuin kuljettajan käyminen rakennuksessa. Tapa vaatii 
kuitenkin viitseliäisyyttä ja aikaa, sillä karjanomistajan on oltava valmiudessa vasikan luovuttami-
seen. Toinen vaihtoehto on rakentaa vasikalle erillinen odotustila, jossa se voi odottaa kuljettajan 
saapumista. Tällaiseksi soveltuu esimerkiksi muovinen iglu, jonka kyljessä on postilaatikko papereita 
varten. Pienten vasikoiden odotustilaa suunnitellessa tulee ottaa huomioon odotusaika, riittävä 
lämpö ja kuivitus, mahdollisuus lepoon sekä vedensaanti (Rehnström 2014). 
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KUVA 24. Lähtevät vasikat kootaan odotuskarsinaan ja viedään välitysauton tultua itse ovesta ulos  
(Rytkönen 2018.) 

 

 
KUVA 25. Kuvassa tila luovuttaa vasikan tuomalla sen pihalle itse, eikä kuljettajalla ole pääsyä ra-
kennuksiin. Vasikan luovuttajalla on kädessään kertakäyttöiset kumihanskat, jotka laitetaan tilanteen 
jälkeen roskiin (Rytkönen 2018.)  
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KUVA 26. Vasikka voi odottaa välityskyytiä myös iglussa (Rytkönen 2018.) 
 

 
KUVA 27. Lähtevien eläinten paperit kulkevat postilaatikon kautta, mikä vapauttaa tilallisen muihin 
työtehtäviin (Rytkönen 2018.) 
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7.8 Työn sujuvuus ja eläinten ohjaaminen 
 

Nautoja lähettävän tilan täytyy valmistautua eläinten lähtemiseen. Valmistautuminen tekee lastauk-
sesta sujuvaa ja säästää kaikkien osapuolten työaikaa. Samalla vähennetään turhaa pyörimistä, 
mikä hermostuttaa eläimiä ja ihmisiä. 
 
Lähtevät naudat kootaan valmiiksi ryhmäksi ja kulkureittien siisteys tarkastetaan. Samalla katsotaan 
pihan kunto ja varmistetaan ison auton esteetön liikkuminen. Talvella voi olla tarpeen hiekoittaa 
piha. Omat koneet ja kulkuneuvot siirretään sivummalle, jotta teurasauto saa tarvitsemansa tilan. 
Nautojen paperit ja korvamerkit on tarkastettu viimeistään edellisenä päivänä, jotta puutteet ehdi-
tään korjata ennen auton saapumista. 

 
7.8.1 Työturvallisuus 

 
Eläinten lastaamiseen liittyy monia työturvallisuuden riskejä, joihin täytyy kiinnittää huomiota. Isojen 
eläinten siirtäminen ahtaissa tiloissa vaatii osaamista, joka muodostuu eläinten käyttäytymisen ym-
märtämisestä ja tilanteen hallinnasta. Luin Marja Kallioniemen oppaan ”Opas turvalliseen karjanhoi-
toon”, ja kokosin sen pohjalta lastaukseen liittyvän ohjeistuksen opinnäytetyön nettisivuille.  
(Kallioniemi 2015.)  
 

• Valmistele lastauspaikka etukäteen; Kerää roskat, hiekoita liukkaat pinnat ja huolehdi valais-
tuksesta. Katso paikkaa naudan silmin. Onko kulkureitin varrella värikkäitä muovipusseja, 
voimakkaita varjoja, oudon hajuisia pesuaineita tai heiluvia köydenpätkiä? Poista kaikki tur-
hat ärsykkeet. 

 
• Käytä pitäviä työjalkineita ja hanskoja. Pukeudu sellaisiin vaatteisiin, jotka ovat naudoille 

ennestään tuttuja. Älä laita uutta ja poikkeavan väristä, myymälän tuoksuista haalaria en-
simmäistä kertaa päälle lastauspäivänä. 

 
• Huolehdi, että sinulla on riittävästi aikaa ja apukäsiä. Älä siirrä isoja eläimiä yksin. Muista, 

että ryhmästä erotettu laumaeläin on arvaamaton. 
 

• Pidä lemmikkieläimet ja lapset poissa isojen eläinten ja autojen tieltä. Näkyvyys ajoneuvon 
ohjaamosta on rajallinen. 

 
• Sinä tunnet omat eläimesi, mutta kuljettajilla on lastaamisen ammattitaito. Keskustele, ja 

kuuntele toista ammattilaista. Muista, että teillä on yhteinen tavoite saada lastaus onnistu-
maan hyvin. 

 
• Ylläpidä maatilan pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaa, jossa määritetään toiminta hätäti-

lanteessa. Perehdytä uudet työntekijät turvalliseen toimintapaan. Laita hätänumero, opas-
teet ja tilan osoite näkyvälle paikalle. 
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7.8.2 Pyöröaitaus 
 
Pyöröaitaus on hevosten kanssa työskenteleville tuttu asia. Aitauksen hyöty on siinä, että eläin ei 
missään tilanteessa koe joutuvansa nurkkaan, vaan sillä on aina mahdollisuus siirtyä eteenpäin. Liik-
kumisen mahdollisuus on tärkeää pakoeläimelle.  

 
Työturvallisuuden näkökulmasta pyöreä aitaus on turvallisempi myös eläimiä käsittelevälle ihmiselle. 
On sanonta, jossa ahdistunutta ja stressaantunutta kuvaillaan ”kuin nurkkaan ajetuksi eläimeksi”. 
Nurkkaan jouduttuaan eläin on arvaamaton, sillä se etsii luontaisesti pakoreittiä. Riippuu paineesta 
ja eläimen sietokyvystä, miten se käyttäytyy joutuessaan nurkkaan. Joka tapauksessa se pyrkii 
yleensä pois, vain juostakseen seuraavaan nurkkaan. Jos eläin ehtii hätääntyä, saattaa se rynnätä 
ihmistä päin. Pyöreässä aitauksessa nurkkaan jäämisen mahdollisuutta ei ole.  
 
Kun liikettä pysäyttävää nurkkaa ei ole, käyttäytyy saaliseläin yleensä rauhallisemmin. Yhdysvaltalai-
nen etologi Temple Grandin on vaikuttanut merkittävästi karjankäsittelyyn kotimaassaan. Hänen mu-
kaansa naudat liikkuvat kaarteissa paremmin kuin suoralla, sillä naudat saavat silloin tunteen sekä 
eteenpäin menemisestä, että palaamisesta lähtöpaikkaansa. (Grandin 2010.) 

 

 
KUVA 28. Naudat liikkuvat rauhallisina eteenpäin pyöreää seinämää seuraten (Illustrations provided 
by Dr. Temple Grandin, copyright 2003 Temple Grandin.) 
 
Kuvassa 28 yhdysvaltalaiset teurastamon työntekijät ohjaavat eläimiä ryhmittymään kapeampaan 
käytävään. Eläimiä ohjataan keppien päissä oleville liinoilla ja ajolevyillä. Ajolevyä on mahdollisuus 
siirtää aidan ulkopuolelta. 

 

Pyöreä aitaus on esitelty myös suomalaisissa nautaoppaissa. Ensimmäisen kuvan löysin kirjasta ”Li-
hakarjan kasvatus”, johon on koottu useiden asiantuntijoiden tekstejä. Vuonna 1987 julkaistussa 
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kirjassa on sivulla 85 Paavo Jahkolan piirros pyöreästä nautojen käsittelyaitauksesta, jossa on otettu 
huomioon nautojen punnitus, keinosiemennys, lajittelu ja lastaaminen. Kirjassa Nauta- ja sikatilan 
olosuhdeopas (2002) esitellään puolestaan sivulla 40 Timo Korpelan ottama valokuva nautojen pyö-
reästä jaloittelutarhasta osana Maj-Hild Holmströmin tekstiä.  
 
Temple Grandin mukaan naudat liikkuvat parhaiten umpinaisia seiniä seuraten, sillä ne eivät silloin 
näe aitojen takana olevia mahdollisia häiriöitä, kuten valoja, varjoja, vesilätäköitä, ihmisen värikkäitä 
kenkiä tai tuulessa heilahtelevaa ketjua. Suomalaisissa oppaissa pyöröaitaukset oli kuvattu tavalli-
sena aitana. Haastattelemani karjankasvattaja Johanna Jahkolan mukaan seinien umpinaisuus ei ole 
välttämätöntä, mutta tällöin tulisi ottaa huomioon mahdolliset häiriötekijät. Tarvittaessa tavallisenkin 
aidan voi peittää umpinaiseksi esimerkiksi vanerilevyn avulla. Jos seinästä tekee umpinaisen, täytyy 
miettiä, miten aitauksesta pääsee tarvittaessa nopeasti pois. (Jahkola 2018-06-08.) 
 

 
KUVA 29. Kaareva aita auttaa ohjaamaan eläimet sujuvasti autoon, sillä nurkka ei katkaise eläimen 
liikettä (Rytkönen 2018.) 
 
Piirsin Paavo Jahkolan ja Temple Grandin piirroksia mukailevan pelkistetyn pyöreän aitauksen, jonka 
kautta eläimet on mahdollista lastata sujuvasti autoon. Kuvassa olevaa porttia voi käyttää ajolevynä, 
samaan tapaan kuin Grandin valokuvassakin. Pyöröaitauksen koko riippuu siitä, minkä kokoisia ryh-
miä tilalta lähtee. Hevosille rakennetut pyöröaitaukset ovat halkaisijaltaan yleensä noin 15–30 met-
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riä. Isompaa aitausta pidetään käsittelijälle turvallisempana, sillä hevosia käsitellessä henkilö on ai-
tauksen sisällä. Kuten Grandin valokuvasta näkee, onnistuu nautojen ohjaaminen myös aidan ulko-
puolelta.   
 

7.8.3 Eläinten rauhallinen käsittely 
 
Nautojen käsittely maatilalla, sekä lastauksen ja kuljetuksen aikana on määritelty Suomen laissa ja 
Euroopan unionin asetuksin. Eläimiä ei saa vahingoittaa, eikä niille saa aiheuttaa turhaa kipua, tus-
kaa tai kärsimystä. Nautojen lyöminen tai potkiminen on kielletty. Kielletty on myös eläimen nosta-
minen tai vetäminen ”päästä, korvista, sarvista, jaloista, hännästä tai turkista tai nahasta taikka kä-
sitellä niin, että niille aiheutuu tarpeetonta kipua tai kärsimystä”. Eläimen riiputtaminen mekaani-
sessa välineessä on niin ikään kielletty. (EY N:o 1/2005.) 
 
Nauta on iso eläin, eikä sen siirtelyyn kannata käyttää voimaa. Lastaus onnistuu sujuvasti, kun eläin 
on rauhallinen ja luottavainen, ja painetta käytetään sopivasti. Paine syntyy, kun ihminen astuu eläi-
men pakopiiriin. Pakopiiri on eläimen ympärillä oleva alue, johon tulevaa ihmistä se väistää. Välimat-
kan pituus vaihtelee sen mukaan, kuinka tottunut eläin on ihmisiin. Siihen vaikuttavat myös eläimen 
luonne ja ympärillä oleva tila. (Jahkola 2005, 22.)  

 

 
KUVA 30. Naudan ohjauspiste/tasapainokohta on suunnilleen lapojen kohdalla. Pakopiiri tarkoittaa 
välimatkaa, jonka päähän eläin päästää ihmisen. Kun ihminen astuu pakopiiriin, eläin väistää  
(Rytkönen 2018.)  
 
Pyri käyttämään mahdollisimman pientä painetta, jolla saat toivotun reaktion aikaiseksi. Visuaaliset 
signaalit ovat tärkeitä nautojen välisessä kommunikaatiossa ja naudat seuraavat myös niiden ympä-
rillä olevia ihmisiä tarkoin. Vältä äkkinäisiä ja yllättäviä liikkeitä ja heilahduksia. Ne ovat naudalle hy-
vin voimakas ärsyke. (Phillips 2002, 87.) 
 
Nautojen kiihtymistä lisäävät nälkä, uudet paikat, uudet ihmiset, korkeat ja kimeät äänet ja liiallinen 
paine. Eläimiä rahoittavat puolestaan ruoka, mahdollisuus liikkumiseen, asioiden tuttuus ja matalat 
äänet. Juttele eläimille rauhallisesti ja matalalla äänellä. Jos eläin kokee, että sen kulkureitti on sul-
jettu, se pysähtyy ja ”jäätyy”. Älä pakota eläintä, vaan poista kulkureitin esteet. Eläin saattaa kokea 
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esteeksi varjon, aidalla roikkuvan paidan, tai muutokset kulkureitin pohjan materiaalissa. Ota nämä 
huomioon lastauspaikan suunnittelussa. (Anderson ja Edney 1991, 15–17.) 
 
Nautaa ohjataan sen ohjauspisteen kautta, joka sijaitsee eläimen etujalkojen lavan kohdalla. Tätä 
kutsutaan myös tasapainopisteeksi. Kun ihminen seisoo tämän pisteen takana, siirtyy nauta eteen-
päin. Kun ihminen siirtyy lavan etupuolelle, lehmä pysähtyy ja saattaa kääntyä. (Jahkola 2005, 24.) 

 
Ohjauspisteen ja pakopiirin lisäksi on hyvä ymmärtää nautojen tarve muodostaa ryhmä. Pelkäävät 
eläimet pyörivät ja tungeksivat, sillä ne hakevat turvaa tiiviistä ryhmästä. Lastaustilanteen nopeutta-
minen johtaa usein sen pitkittymiseen, joten eläinten käsittelijän kannattaa pysyä rauhallisena, ja 
vaalia rauhallista ilmapiiriä. (Kallioniemi 2015, 13–14.) Jos mahdollista tuo naudat lastausalueelle 
puoli tuntia ennen auton saapumista, ja anna niiden rauhoittua hetki. Voit tarjota naudoille syötä-
vää. 

 
Vierailin kesällä 2018 lihakarjatilalla, jossa seurasin isojen sonnien lastausta. Tilanteesta löytyy ku-
vaus ja video opinnäytetyön nettisivuilta. Samalla sivustolla on video nautojen kouluttamisesta pal-
kitsemisen avulla. Videot ovat hyvä esimerkki nautojen rauhallisesta käsittelystä. 
 
Naudat muodostavat vasikoina suhteita, jotka säilyvät olosuhteiden niin salliessa läpi niiden elämän. 
Eläimet kannattaa lastata niille tutussa ja läheisessä ryhmässä. Yksinolo on laumaeläimelle äärim-
mäisen stressaavaa. 
 

 
KUVA 31. Nämä naudat ovat tottuneet olemaan lähellä toisiaan. Ne tulevat tervehtimään ihmisiä 
uteliaina ja luottavaisina (Rytkönen 2018.)  
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8 VERKKO-OPAS 
 
Olen avannut tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa tiedonhankintamenetelmiäni ja käyttä-
miäni lähteitä. Varsinainen opinnäytetyö on nettisivusto, joka käsittelee nautojen lastausta. Sivusto 
on koottu asiantuntijahaastattelujen, kuljettajakyselyn ja kirjallisten lähteiden perusteella. Sen tar-
koituksena on tarjota tuoretta tietoa ja näkökulmia nautojen lastaukseen. Sivusto on suunnattu kai-
kille nautojen lastaustilanteissa mukana oleville, mutta erityisesti maatiloille. Tavoitteena oli selkeä 
ja helposti luettava materiaali, jota täydennetään laadukkain valokuvin, piirroksin ja videoin. 
 
Sivusto on jaettu kolmeen yläkategoriaan, jotka ovat Onnistunut lastaaminen, Lastaamisen riskit, ja 
Lastauspaikan rakentaminen. Sivustolla on lisäksi aloitussivu, Linkkejä ja lukusuosituksia, sekä yh-
teydenottolomake. Sivustolla on yhteensä 22 sivua. Ne sisältävät kirjoittamaani tekstiä ja ottamiani 
valokuvia. Kolmella sivulla on kuvaamani ja leikkaamani videot. Otin huomioon tekijänoikeudet, eikä 
sivusto sisällä suoria sitaatteja. Siteeraan ainoastaan yhdessä kohdassa lakia, mikä on selkeästi mer-
kitty. 
 

 
KUVA 32. Nettisivusto löytyy osoitteesta https://nautojenlastaaminen.wordpress.com/  
(Rytkönen 2018.) 

 
 
Aloitin opinnäytetyön tekemisen tiedon hankinnalla. Tein ensin asiantuntijahaastattelut, kuljettajaky-
selyn ja tilavierailut, sekä perehdyin kirjalliseen materiaaliin. Kirjoitin ensin tämän raportin ja ryhdyin 
nettisivuston suunnitteluun vasta viimeistelyvaiheessa. Kokosin materiaalin perinteiseen tapaan si-
sältö edellä ja muokkasin siitä sitten olennaiset kohdat nettisivustolle sopivaksi. Aloitin opinnäyte-
työn tekemisen toukokuussa 2018 ja palautin sen esitarkastukseen marraskuun alussa 2018. Loppu-
seminaari järjestettiin 3.12.2018.  

https://nautojenlastaaminen.wordpress.com/
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9 PÄÄTÄNTÖ 
 

Opinnäytetyön luotettavuuden arviointia auttaa menetelmien, työtapojen, haastattelujen ja havain-
noinnin tarkka dokumentaatio. Olen tehnyt tilavierailuista ja asiantuntijahaastatteluista tarkat muis-
tiinpanot. Käytän runsaasti relevantteja kirjallisia lähteitä, jotka on koottu lähdeluetteloon. Suoritin 
keväällä 2018 eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistuksen, mistä sain lisää taustatietoa ai-
heeseen. Tiedonkeruumenetelmiä on useita, mikä lisää opinnäytetyön luotettavuutta. 

 
Opinnäytetyötä voi tarkastella sen validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmasta. Validiteetti tarkoittaa, 
että tutkimus mittaa sille asetettua tavoitetta ja käyttää siihen sopivaa menetelmää (Kananen 2017, 
175). Tämän opinnäytetyön keskeinen tavoite oli kehittää nautojen lastaustiloja. Menetelmänä olivat 
haastattelut, kysely, tilavierailut ja kirjalliset lähteet, sekä niiden pohjalta koottu tietoa jakava 
verkko-opas. Valitsemani laaja menetelmävalikoima oli tarpeen aiheen laajuuden vuoksi.  
 
Reliabiliteetti puolestaan tarkoittaa, että raportin mittaukset ovat pysyviä ja tulokset ovat toistetta-
vissa (Kananen 2017, 175). Asiantuntijahaastattelut on tehty avoimilla kysymyksillä, mutta ovat sa-
mojen kysymysten avulla toistettavissa. Toistettavuuteen vaikuttaa kuitenkin aika: asiantuntijoiden 
tiedon karttuessa myös heidän vastauksensa saattavat täydentyä. Kuljettajakyselyn otanta oli pieni, 
mikä on haasteena toistettavuuden kannalta. Jos kysely toistettaisiin uudelleen, tulokset saattaisivat 
muuttua. Kyselyn tulokset ovat kuitenkin niin johdonmukaisia, että luotan niiden antavan hyvän ku-
van tämänhetkisestä tilanteesta.  
 
Maatiloilla vierailuni saattavat vaikuttaa haastateltaviin. Saman kohderyhmän haastattelussa uudel-
leen on haasteensa, sillä kysymykset saavat haastateltavat pohtimaan aihetta, jolloin kysely on vai-
kuttanut vastaajaan. Tämä vaikutus voi puolestaan nousta esille, jos kysely toistetaan uudelleen. 
Toimintatutkimuksessa reaktiivisuutta voidaan pyrkiä pienentämään, mutta sitä ei voida kokonaan 
poistaa (Kananen 2014, 81). Nautojen lastaamiseen liittyvien yksityiskohtien läpikäyminen saattaa 
siis vaikuttaa tilallisten asenteisiin ja ajatuksiin eläinten lastaamisesta. Opinnäytetyön tavoitteena on 
lisätä tietoa aiheesta, joten tilavierailuilla tehtyjen haastattelujen mahdollinen vaikutus voidaan kat-
soa tavoitteen kannalta myönteiseksi. 
 
Asiantuntijahaastattelut, tilallisten haastattelut ja havainnoinnit toteutettiin osallistuvana havainnoin-
tina, eli olin itse mukana tilanteessa, tein havainnot ja esitin kysymykset. Haastateltavat tiesivät, 
että teen aineistosta opinnäytetyön, joten se saattoi vaikuttaa heidän vastauksiinsa. Reaktiivisuutta 
on mahdotonta poistaa toimintatutkimuksen omaisessa raportissa, mutta pyrin siihen neutraaleilla 
kysymyksillä ja tilavierailuiden tarkoilla havainnoilla. Kuljettajakysely oli puolestaan Webropol-pohjai-
nen lomakekysely. Internet-kyselyssä haastattelijan vaikutus jää vähäiseksi (Kananen 2014, 103). 
 
Luotettavuuden arviointiin ja ulkoiseen validiteettiin vaikuttaa aineiston laajuus. Tämän opinnäyte-
työn aineisto on kuusi asiantuntijahaastattelua, kuljettajakysely, viisi maatilaa ja niillä tehdyt viisi 
haastattelua. Tutkimusmielessä aineisto on suppea, mutta lastaustilojen ongelmia ja ratkaisuja kar-
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toittaessa aineisto toimii hyvänä esimerkkinä. Esimerkkien kautta päädytään opinnäytetyön tiedotta-
vaan tavoitteeseen, jota aineisto tukee. Kirjallisen työn pohjalta nettisivusto on laaja ja informatiivi-
nen. 
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10 AIHEITA OPINNÄYTETÖIKSI 
 
Maatilan piha-alueilla on runsaasti liikennettä. Pihalla liikkuvat rehu-, kuivike-, lanta- ja eläinkuljetuk-
set sekä talon oma liikenne. Lisäksi pihalla saattaa liikkua mahdollinen maitoauto. Näillä reiteillä on 
merkitystä tautiriskin kannalta. Tilan ympärillä tapahtuva liikenne on kokonaisuus, jossa likainen ja 
puhdas linja eivät saisi kulkea ristiin (Kastarinen 2018-06-04).  
 
Havaitsin opinnäytetyötäni tehdessä, että pihan jakamisesta toimiviin vyöhykkeisiin löytyy vain vä-
hän tietoa. Syynä tähän lienee se, että maatilat ovat hyvin erilaisia kooltaan ja sijainniltaan. Jonkin-
laisia ohjeita, esimerkkejä ja käytäntöjä voisi kuitenkin koota yhteen.  
 
Erityisen puutteelliseksi koin ohjeet kuolleiden nautojen säilytykseen ja raatokeräilyyn sekä raatoau-
ton liikkumiseen pihassa. Jos elävien eläinten kuljetukseen käytettävä kalusto on riski, on sitä myös 
kuolleiden eläinten kuljetukseen käytettävä kalusto. Raatokeräilystä pitäisi tehdä tiloille selkeät oh-
jeet ja pohtia siihen sopivia käytäntöjä. 
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KUVALÄHTEET 
 
KUVA 1. Vasikka lähdössä välitysauton kyytiin (Rytkönen 2018.) s. 7 
 
KUVA 2. Sonnit katsovat pihaan ajanutta kuljetusautoa (Rytkönen 2018.) s. 8 
 
KUVA 3. Nuoria nautoja vierailemallani lihakarjatilalla (Rytkönen 2018.) s. 19 
 
KUVA 4. Korvausilman kulkeutuminen autosta navettaan (Rytkönen 2018.) s. 21 
 
KUVA 5. Puhdas navetta ja likainen lastaussilta ovat lastaustilanteessa hyvin lähekkäin 
(Rytkönen 2018.) s. 25 
 
KUVA 6. Vaikka kuljettajat eivät käy pidemmällä navetassa, joutuvat he tässä lastaustavassa silti 
liikkumaan navetan puolella, varmistaakseen turvallisen lastauksen (Rytkönen 2018.) s. 25 
 
KUVA 7. Kuvassa eläintä ohjaa tilan työntekijä. Kuljettajat sulkevat portit. Kuljettajat koskevat nave-
tan oviin, sekä kävelevät lastaussillalle ja takaisin (Rytkönen 2018.) s. 26 
 
KUVA 8. Kuljettajat kokoavat lastaussiltaa. Siltaa ei puhdisteta tilojen välillä (Rytkönen 2018.) s. 26 
 
KUVA 9. Vaikka kaikki lastaukseen osallistuvat vaihtaisivat kengät, on auton ja navetan vierekkäi-
sissä sijainneissa silti riskinsä (Rytkönen 2018.) s. 27 
 
KUVA 10. Kuvassa on kaksikerroksinen nauta-auto, jonka ylempi kerros on juuri täytetty. Kuvasta 
näkyy, kuinka paljon lastaussiltaan kertyy lietettä ja kuivikkeita navetasta. Auto on lähdössä käy-
mään vielä toisella tilalla (Rytkönen 2018.) s. 28 
 
KUVA 11. Tähän kyytiin haettiin muutama lehmä. Muutama oli haettu jo aiemmin, ja kierros jatkuu  
(Rytkönen 2018.) s. 28 
 
KUVA 12. Teurasauto on hakenut naudat tilalta ja suuntaa seuraavaan kohteeseen (Rytkönen 2018.) 
s. 29 
 
KUVA 13. Tämä kiinteä kuja on rakennettu auttamaan hiehojen siirtämistä omasta rakennuksestaan 
pihattonavettaan. Vastaavanlainen kuja auttaisi myös teurasautoon lastauksessa, mutta se tulisi 
siinä tapauksessa rakentaa navetan suljetulle seinustalle, kuten päätyyn (Rytkönen 2018.) s. 31 
 
KUVA 14. Kujan päässä on tukeva portti (Rytkönen 2018.) s. 32 
 
KUVA 15. Välikäytävää käytetään myös lastaukseen (Rytkönen 2018.) s. 33 
 
KUVA 16. Tällä tilalla naudat lastataan pihaton kyljessä olevan punaisen lastausrakennuksen kautta, 
jonne on kulku suoraan pihatosta. Lastaustilan katossa on oma poistoilmaputki (Rytkönen 2018.)  
s. 33 
 
KUVA 17. Pihaton lastaussiivessä on kaksi seinille taittuvaa aitaa, joiden välissä olevaan tilaan voi-
daan laittaa kyytiä odottavat naudat. Lattia on vielä märkä, sillä se on juuri pesty (Rytkönen 2018.) 
s. 34 
 
KUVA 18. Eläimet lastataan jaloittelutarhan kautta, jolloin auton ja navetan väliin saadaan pidempi 
ilmatila. (Rytkönen 2018.) s. 34 
 
KUVA 19. Piirroksessa jaloittelutarhan päätyyn on rakennettu erillinen lastausalue. Lastauksessa li-
kaantuva alue saadaan näin pidettyä kauempana navetasta ja jaloittelutarha säilyy puhtaana alu-
eena (Rytkönen 2018.) s. 35 
 
KUVA 20. Erillisen vasikkarakennuksen katossa on ylipainepuhallin. Puhallin ottaa ulkoilmaa kuvassa 
näkyvästä päädystä. Tämän vuoksi välitysvasikat luovutetaan rakennuksen toisen päädyn ovien 
kautta (Rytkönen 2018.) s. 36 
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KUVA 21. Odottelutarhan pohjaksi sopii esimerkiksi hiekka. Hiekka on bakteereille huono kasvu-
alusta. Se tuntuu lehmästä tukevalta alustalta liikkua ja mukavalta makoilla. Kuva on otettu jaloitte-
lutarhasta (Rytkönen 2018.) s. 37 
 
KUVA 22. Kuvassa käytävä, jota pitkin tilan isot eläimet lähtevät, on käsitelty sammutetulla kalkilla. 
Kalkki nostaa pH:ta, ja auttaa siten salmonellan torjunnassa (Rytkönen 2018.) s. 38 
 
KUVA 23. Kuvassa välitysauto ajaa tontin kulmalle, hakee vasikan ja palaa samaa kautta suoraan 
isommalle tielle. Auton ei tarvitse ajaa pidemmälle tontille (Rytkönen 2018.) s. 39 
 
KUVA 24. Lähtevät vasikat kootaan odotuskarsinaan ja viedään välitysauton tultua itse ovesta ulos  
(Rytkönen 2018.) s. 40 
 
KUVA 25. Kuvassa tila luovuttaa vasikan tuomalla sen pihalle itse, eikä kuljettajalla ole pääsyä ra-
kennuksiin. Vasikan luovuttajalla on kädessään kertakäyttöiset kumihanskat, jotka laitetaan tilanteen 
jälkeen roskiin (Rytkönen 2018.) s. 40 
 
KUVA 26. Vasikka voi odottaa välityskyytiä myös iglussa (Rytkönen 2018.) s. 41 
 
KUVA 27. Lähtevien eläinten paperit kulkevat postilaatikon kautta, mikä vapauttaa tilallisen muihin 
työtehtäviin (Rytkönen 2018.) s. 41 
 
KUVA 28. Naudat liikkuvat rauhallisina eteenpäin pyöreää seinämää seuraten (Illustrations provided 
by Dr. Temple Grandin, copyright 2003 Temple Grandin.) s. 43 
 
KUVA 29. Kaareva aita auttaa ohjaamaan eläimet sujuvasti autoon, sillä nurkka ei katkaise eläimen 
liikettä (Rytkönen 2018.) s. 44 
 
KUVA 30. Naudan ohjauspiste/tasapainokohta on suunnilleen lapojen kohdalla. Pakopiiri tarkoittaa 
välimatkaa, jonka päähän eläin päästää ihmisen. Kun ihminen astuu pakopiiriin, eläin väistää  
(Rytkönen 2018.) s. 45 
 
KUVA 31. Nämä naudat ovat tottuneet olemaan lähellä toisiaan. Ne tulevat tervehtimään ihmisiä 
uteliaina ja luottavaisina (Rytkönen 2018.) s. 46 
 
KUVA 32. Nettisivusto löytyy osoitteesta https://nautojenlastaaminen.wordpress.com/  
(Rytkönen 2018.) s. 47 
  

https://nautojenlastaaminen.wordpress.com/


57 
 

TAULUKOT JA KUVIOT 
 
TAULUKKO 1. Millaisia nautakuljetuksia teet? (N=203) s. 12 
 
KUVIO 1. Asiantuntijat nautaeläinten lastauksesta (N=6) s. 9 
 
KUVIO 2. Millaisia apuvälineitä käytät lastauksessa? (N=99) s. 13 
 
KUVIO 3. Ovatko seuraavat asiat yleisiä vai harvinaisia kokemustesi mukaan, kun lastataan nautoja? 
(N=22) s. 14 
 
KUVIO 4. Millä keinoin nautojen lastaamisesta saisi nykyistä sujuvampaa? (N=22) s. 16 
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