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MITÄ KARJALTANI HALUAN? 

Nopeasti kasvavia 
ja hyvin 

luokittuvia 
teuraselämiä? 

Hyviä 
uudistuseläimiä 
omaan karjaan 
parantamaan 
eläinaineksen 

tasoa. 

Hyvää 
taloudellista 

tulosta? 

Jalostuseläimiä 
myyntiin? 

€ 



ONNISTUNUT UUDISTUSELÄIN – 
MITÄ SIIHEN TARVITAAN   ? 

syntymäpaino 

 200 pv paino 

365 pv paino 

poikimahelppous 

Kestävä, ja 
sopusuhtainen 

rakenne 

Hyvä luonne 

Eläimen perimä 
ja indeksit    

Optimaaliset 
olosuhteet 

Hyvä 
hedelmällisyys 

Eläimen 
kehitysvaiheen 

mukaan 
toteutettu 
ruokinta 

Rakennearvostelu 



HUOMIO RAKENTEESEEN 

HYVÄ UTARE 

 

 

 

 
 

Kiinnitä huomiota 
uudistuseläimen emän 
utarerakenteeseen sekä isän 
emän utarerakenteeseen. 

Kuvat: ICAR 
2016 

Vedinten koko 
Vedinten paksuus 
Vedinten sijainti 
Utareen muoto 
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Etujalkojen asento on oikea, 
kun edestä katsottuna jalat 
ovat suorassa linjassa sekä 
eläimen seisoessa että 
liikkuessa. 

Vääräasentoiset jalat altistavat 
muun muassa polvinivelien 
kulumiselle sekä ulkosorkkien 
liikakasvulle, sillä eläin kantaa 
suurimman osan painostaan 
etujaloillaan. 

Sorkkien kulumiseen 
vaikuttaa myös ruokinta, 
ruokintapöydän rakenne, 
pehmeä alusta sekä liikunnan 
puute. 



 

 

Takajaloissa kulmat lonkasta 
takapolven ja kintereen kautta 
vuohiseen ovat ratkaisevia 
rakenteen arvioinnissa. 
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Hiehon tulisi kestää 
sonnin painoa ja 
tämän vuoksi sen 
takajalkojen tulee olla 
hyväasentoiset.  

Liian kiverät kintereet 
yhdessä liian ventojen 
vuohisten kanssa 
sattavat aiheuttaa 
ongelmia 
astumishetkellä.  

Uudistushiehoa valittaessa 
eläimen takakinner voi 
näyttää suoralta, mutta 
elopainon kasvaessa suora 
kinner muuttuu. 

Huomioi tämä 
valintaa 
tehdessäsi ja 
tarkkaile myös 
eläimen 
vanhempien 
jalkarakennetta. 
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Eläimen jalkojen tulisi liikkua suorassa linjassa 
siten, että kävellessä takajalka laskeutuu 
etujalan jättämään askelmerkkiin. 



RUNKO 
Syvä runko ja rungon pituus 
kertovat eläimen hyvästä 
syöntikyvystä.  
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Hyvän syöntikyvyn omaavalla 
eläimellä on tilaa ja laajuutta 
rintakehän sekä koko kehon 
alueella. 
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Syvä- ja pitkärunkoinen eläin pystyy 
syömään paljon karkearehua ja sen 
elimistössä on runsaasti tilaa sisäelimille.  



LIHAKSIKKUUS 

Lihaksikas eläin 
on paksumpi 
polven alueelta 
kuin ylhäältä 
selkälinjasta. 

Lihaksikkuuden 
määrittelemiseksi on syytä 
kiinnittää huomiota 
takaneljänneksen paksuuteen 
ja pyöreyteen, polven alueen 
lihasten paksuuteen. 

Kuvat: limousine.org 2016 



Lisäksi on tärkeää katsoa 
eläimen selän ja fileiden 
alueen leveyttä.  

Lihasten muodoille 
käytetään kolmea 
luokkaa; 
keskinkertainen, 
heikko ja hyvä.  
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Kuvat: limousine.org 2016 



LANTION KULMA 

Liian laskeva lantio voi 
aiheuttaa kohdun 
esiinluiskahduksia.  

Liian korkealla olevat 
istuinluut kääntävät 
koko lantiota 
taaksepäin, jolloin 
lantion pystysuora 
asento kaventuu ja 
poikimavaikeudet 
lisääntyvät 

Kun istuinluut ovat 
matalammalla kuin 
lonkkaluut, on lantion 
malli hyvä. 

Optimaalinen 
lantiokulma on noin 15 
astetta. 
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LANTION PITUUS 

Liian lyhyt lantio 
kertoo poikimisen 
kannalta ahtaasta 
takaosasta.  

Lantion pituuden 
tulee olla 
tasapainossa eläimen 
runkoon nähden.  

Lyhyt lantio Normaalin pituinen lantio Pitkä lantio 
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LANTION LEVEYS 
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Kapea lantio Normaalilevyinen lantio Leveä lantio 

Kapea ja telttamainen 
lantio ei ole suotava 
rakenne emolehmälle. 



HUOMIO ELÄIMEN  
PERIMÄÄN JA INDEKSEIHIN 

GENOMINEN TESTAUS 

Genomisen 
testauksen avulla 
eläinaineksen 
valinnasta 
saadaan 
nopeampaa ja 
tehokkaampaa. 

Uudistuseläimiä 
valittaessa karjaan 
voidaan niiden 
ominaisuuksia 
testata jo ennen 
sukukypsyysikää 
käyttäen 
genomitestauksen 
tuloksia. 
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INDEKSILASKENNAN TULOKSET 

Syntymäpainoindeksi 

Vieroituspaino eli 200 päivän paino 

Emoindeksi 

Vuodenpainoindeksi eli 365 päivän painoindeksi. 

100 tai alle, eläin periyttää keskimääräistä 
pienempää syntymäpainoa. 

Mitä korkeampi indeksi, sitä korkeampaa 
vieroituspainoa eläin periyttää. 

Korkean emo-indeksin omaava eläin periyttää keskimääräistä 
parempaa maidontuotantokykyä. 

Mitä korkeampi tämä 
indeksi on, sitä 
korkeampaa vuoden 
painoa eläimen 
odotetaan 
periyttävän 
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• fhjfgjf 

Teurasindeksit 

Poikimahelppousindeksit 

Poikimahelppous isänä 

Poikimahelppous emän isänä 

Vasikan syntymisen helppous 

Tytärten poikimishelppous 

Teuraspaino 

Ruholuokka 

Rasvaluokka 

Korkeat indeksit kertovat korkean teuraspainon ja 
hyvän ruholuokituksen periytymistä. 

Korkea rasvaluokkaindeksi kuvaa keskimääräistä 
korkeamman rasvaluokan periytymistä. 
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HUOMIO RUOKINTAAN 

KUNTOLUOKITUS 

0 Nälkiintynyt. 

1 Selkäranka ja lannenikamien poikkihaarakkeet tuntuvat terävinä. 

2 Lannenikamien haarakkeet erotettavissa. 

3 Lannenikamahaarakkeet tuntuvat vain voimakkaasti painaen, 

hännän juuressa rasvakertymän alku. 

4 Lannenikamahaarakkeiden kärjet eivät enää erotu. Selvä 

rasvakertymä hännän tyven ympärillä. 

5 Erittäin lihava. 
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Tavoitekuntoluokka 3 

Kuntoluokka 
vaikuttaa eläimen 
hedelmällisyyteen 
ja terveyteen  
sitä kautta 
kannattavuuteen. 

Kertoo eläimen 
ihonalaisen rasvan 
määrästä. 

Kertoo ruokinnan 
onnistumisesta. 



VASIKAN RUOKINTA 

Varmista vasikan 
ternimaidon saanti. 

Vasta-aineiden imeytyminen on parhaimmillaan 
neljän tunnin sisällä syntymästä. 

Siirrä mahdolliset ostoeläimet 
karjaan hyvissä ajoin ennen 
poikimista. 

Vasta-aineet uuden karjan 
mikrobeja vastaan ehtivät kehittyä. 

Varmista ternimaidon laatu 
huolehtimalla emojen 
ruokinnasta ja kivennäis- sekä 
hivenaineiden tarpeesta. 



Ensimmäisinä elinviikkoina vasikan 
ruoansulatuksen keskuksena on 
juoksutusmaha. 
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Vasikan alkaessa syödä 
karkearehua pötsin osuus 
kasvaa ja muiden mahojen 
osuus pienenee. 

Pötsin kasvaessa, myös eläimen 
syöntikyky kasvaa. 



Pötsin kehityksen kannalta 
vasikka hyötyy 
väkirehuruokinnasta.  

Pelkkä maito Maito + heinä Maito + heinä + väkirehu 

6 viikon ikäisten 
vasikoiden pötsin 
kehittyminen eri 
ruokinnoilla 

K
u

va
: A

G
W

E
B

 2
0

1
5

 

Geneettisen kasvupotentiaalin 
saavuttamiseksi eläimen on 
saatava riittävän energiapitoisia 
ja ravintoainesisällöltään hyviä 
rehuja. 

Vasikoiden lisäruokinta ennen 
vieroitusta niille sopivilla ja 
hyvälaatuisilla rehuilla lisää 
kasvua sekä vähentää 
vieroituksesta aiheutuvaa stressiä. 



HIEHON RUOKINTA 
Syöntikyvyn 
kasvattaminen. 

Saada hieho oikeaan astutus- 
/siemennyspainoon oikean 
ikäisenä. 

Tavoitteet 

Saatavilla riittävän 
sulavaa ja 
ravitsemuksellisesti 
hyvälaatuista rehua. 

Hiehon syöntikyvyn 
muodostumiseen 
vaikuttavat myös sen 
kasvatusolosuhteet. 

Syöntikyky rajoittuu, mikäli 
sulavuus laskee alle 65 %:in 
kuiva-aineesta. 

Jos veden saanti rajoittuu, 
myös hiehon kasvu rajoittuu, 
koska se vähentää tällöin 
rehujensa syöntiä. 

Hiehon tulisi tiinehtyä 15 
kuukauden ikäisenä, jolloin 
sen painon tulisi olla 50% 
karjan lehmien keskipainosta.  

Rehu- ja kivennäisanalyysi 
on onnistuneen 
ruokinnan perusta. 

Pelkillä 
keskiarvoilla 
suunniteltu 
ruokinta voi 
aiheuttaa 
ravintoaineiden 
vajetta. 



HUOMIO OLOSUHTEISIIN 

GHF 

Mahdollisuuden riittävään lepoon 
rauhallisessa elinympäristössä. 

Eläinten makuupaikan tulisi olla 
pehmeä ja kuiva ja ryhmäkoon tulisi 
olla alle 20 eläintä.  

Mitä hieho tarvitsee? 

Mahdollisuuden lajinmukaiseen 
käyttäytymiseen. 

Mahdollisuuden lihaksistoa ja 
luustoa tukevaan liikkumiseen. 

Tilavat olosuhteet 
takaavat eläinten 
nopeamman kasvun ja 
pidemmän lepoajan. 

Riittämätön uni ja 
eläimen kannalta 
levoton ympäristö 
heikentävät eläimen 
puolustuskykyä ja 
vaikuttavat 
stressinsietokykyyn. 



dfhdf Eläinten tulee tottua ihmisten läsnäoloon. 

Hoitotoimenpiteet 
helpottuvat. 

Keinosiemennys, 
tiineystarkastukset, 
korvamerkit 

Lukittava etuaita 
Käsittelyhäkki 
Hoitokarsina 

Eläin ei stressaannu 
hoitajasta. 

K
u

va
: J

o
el

 P
u

h
ak

ai
n

en
 2

0
1

3
  



SIITOSSONNI 

HYVÄN SONNIN TUNNUSMERKIT 
Hedelmällisyys Jalkarakenne 

Kuntoluokka - ruokinta 

Takajalat! 

Luonne 
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Käyttötarkoitukseen sopiva perimä 



MIHIN KÄYTTÖÖN SONNI HANKITAAN? 
Tilan tuotantostrategia 

Pihvivasikoiden tuotanto Uudistuseläinten tuotanto 

Kestävä rakenne 
Helpot poikimiset 
Nopea kasvu 
Hyvä lihakkuus 

Optimaalinen luuston rakenne 
Hyvät kinnerkulmat 
Kestävät polvet 
Hyvät sorkat 

Sonnilta vaaditaan Sonnilta vaaditaan 

Kestävä 
rakenne 
Helpot 
poikimiset 
Nopea kasvu 
Hyvä 
lihakkuus 

Optimaalinen luuston rakenne 
Hyvät kinnerkulmat 
Kestävät polvet 
Hyvät sorkat 

Maidontuotanto-
ominaisuudet 
Emo-ominaisuudet 
Hedelmällisyys 
Utarerakenne 
Sonnin 
feminiinisyys 

Valinnan tukena: 
Rakennearvostelu 
Indeksilaskennan 
tulokset 
Genomitestaus 



KEINOSIEMENNYS 

 Keinosiemennyksen 
avulla saadaan 
uusia sukulinjoja 
ulkomailta 

Yhtä sonnia tulisi 
käyttää riittävän 
monelle eläimelle, 
jotta saataisiin 
tarpeeksi suuri 
jälkeläisryhmä 
naaraita uutta 
sukulinjaa ja 
sonnin 
arvosteluvarmuus 
paranisi. 

Keinosiemennys-

sonni  

x 

20 lehmää 

10 

sonnivasikkaa 

teuras-

kasvatukseen/ 

astujasonneiksi 

10 

lehmävasikkaa  

uudistukseen 

10 lehmävasikkaa 

10 sonnivasikkaa 

Keinosiemennys-

sonni  

x 

 6 lehmää 

3 sonnivasikkaa 

teuraskasvatuksee

n/astujasonneiksi 

3 lehmävasikkaa 

uudistukseen 

3 sonnivasikkaa 

3 

lehmävasikkaa 



TILAESIMERKKEJÄ 

TILA 1. 15 – 30 EMOA, VASIKAT TEURASKASVATUKSEEN 

Mitä vaaditaan emoilta? Mitä vaaditaan sonnilta? 

Helpot poikimiset 
Maitoisuus 
Hedelmällisyys 
Hyvä luonne 
Kestävä rakenne 

Nopeaa kasvukykyä periyttävä 
Lihaksikkuutta periyttävä 
Kestävä rakenne 
Hyvä luonne 

Miten uudistetaan? 

Valinnan tukena: 
Rakennearvostelu 
Indeksilaskennan 
tulokset 
Genomitestaus 

Omasta karjasta Ostamalla uudistushiehot 

Keinosiementämällä 
parhaimpia yksilöitä 

Lehmävasikat 
uudistukseen 

Uutta sukua 
karjaan 

Tiineinä hiehoina tai 
vierotettuina vasikoina 

Jälkeläiset teuraskasvatukseen 



TILA 2. 30 – 60 EMOA, VASIKAT TEURAS-
KASVATUKSEEN, UUDISTETAAN ITSE 
Mitä vaaditaan emoilta? Mitä vaaditaan sonnilta? 

Helpot poikimiset 
Hyvät emo-ominaisuudet 
Hedelmällisyys 
Hyvä luonne 
Kestävä rakenne 

Ryhmä 1. Emolinjan sonni 

Maidontuotanto-
ominaisuudet 
Emo-ominaisuudet 
Hedelmällisyys 
Utarerakenne 
Sonnin feminiinisyys 
Lihaksikkuus 
Hyvä kasvukyky 
Kestävä rakenne 
Hyvä luonne Emolinjan sonnin ja 

ryhmän 1. emojen 
lehmävasikat uudistukseen Sonnivasikat  

Miten uudistetaan? 

Teuraskasvatus 
Keinosiementämällä 
parhaimpia yksilöitä, 
lehmävasikat 
uudistukseen 

Vasikan kasvu, luonne, 
rakenne, vanhempien 
ominaisuudet 
rakenteellisesti sekä 
indeksilaskennan tulosten 
perusteella ovat tilan 
tuotantostrategiaan 
sopivat. 
Mahdollinen 
genomitestaus antaa 
lisätietoa periytyvistä 
ominaisuuksista. 
 

JOS 

JOS 

Ryhmä 1. Emot, joiden perimää 
halutaan jatkaa karjassa 



TILA 2. 30 – 60 EMOA, VASIKAT TEURAS-
KASVATUKSEEN, UUDISTETAAN ITSE 

 
Ryhmä 2. Lihantuotantosonni 

Nopeaa kasvukykyä 
periyttävä 
Lihaksikkuutta 
periyttävä 
Kestävä rakenne 
Hyvä luonne 

Helpot poikimiset 
Maitoisuus 
Hedelmällisyys 
Hyvä luonne 
Kestävä rakenne 

Mitä vaaditaan emoilta? Mitä vaaditaan sonnilta? 

Kaikki jälkeläiset 

Ryhmä 2. Emot, joiden perimää ei 
haluta jatkaa karjassa 

Teuraskasvatus 


