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ämä pas n t teutettu y teisty ssä tieläintal u en ppilait sen anssa a se p autuu li anaut en al stu sellisen 
arvi innin pisteytys äytänn n e ir aan  iitämme lämpimästi P ilippe La u ieta  nstitut e l leva e tieläintal u en 

ppilait sesta a Pierre e n at ta er  Lim usin seurasta avunann sta tämän ppaan valmistelussa  ämä pas 
p autuu mten vet ev sten ra enteellisen arvi innin pisteytys ppaaseen  iit semme my s uvitusaineist a meille 

t imittaneille ar an asvatta ille

al stus elmamme perustana n useita ty alu a  Y si niistä n nau an 
al stusarv n arvi inti  mmattitait isten alan asiantunti i en su rittamana 

arvi inti ma llistaa siit seläinten ra enteen arvi innin se ä nu rena että 
ai uisena  

al stusarv n arvi innin pisteystysastei sta n tullut y si al stus elman 
ittamatt mista tu i al ista  sillä se ma llistaa lu tettavan a e tiivisen 

eläimen ra enteen arvi innin

ämä pas n vastaus ans an Lim usin asvatta ien t iveisiin saattaa ai ien ar an asvatta ien äytt n 
avaiset  illa ainen pystyy paremmin ymmärtämään naut en asvua a e ittymistä seuraavien t imitsi i en 
tai er in Lim usin a r l ien ty tä näi en äy essä tilalla

autaeläimen ra enteen ly yen ertau sen äl een eläimen ra enteelliset tar istuspisteet esitellään uvin a 
uvate stein avainn llistaen  ämä pas pyr ii siis pastamaan a tie ttamaan  äin ainen ar an asvatta a 
ppii erittelemään Lim usine eläimensä ra enteelliset minaisuu et u lella

ässä ei tieten ään le yse uin te reettisesta perustasta a t iv n ar an asvatta ien syventävän saamistaan 
naut ensa al stusarv n vielä tar emma si arvi imise si

u avia lu u et iä

ernar  u

ans an Lim usin al sta ien a st n 
pu een ta a
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La morphologie

Naudan rakenteen jalostuksellinen arviointi 4
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Naudan jalostusarvon arvioimiseksi naudan ruumiinrakenne on tunnettava 
hyvin. Alla olevat kaksi kuvaa havainnollistavat tärkeimmät asiat.

Naudan sisätukirankana luuranko antaa eläimelle sekä jäykkyyttä että joustavuutta luiden ja nivelten yhteis elillä. uuran on 
tuntemus auttaa näin ymmärtämään aremmin naudan rakennetta. 

uvatekstit ylävasemmalta kellon suuntaan  vert res ervi ales kaulanikamat  v. thora i ues rintakehän nikamat  v. 
lom aires lannenikamat  sa rum ristiluu  v. audales häntänikamat  ilium  lonkkaluu  is hium  istuinluu  

tro hanter sarvennoinen  mur reisiluu  ti ia sääriluu  m tatarse takasääri  tes kylkiluut  m ta ar e etusääri  
radius värttinäluu  sternum rintalasta  hum rus olkavarrenluu  omo late la aluu.  
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La morphologie

Limousine nautarotu 5

Limousine-rotu on suurikokoinen lihakarjarotu.

Puhdasrotuisen Limousine-naudan rotumääritys:
- kirkkaan vehnänvärinen karvoitus, ei liian tumma, hieman vaaleampaa 

karvaa alavatsassa ja lantionpohjan alueella, reisien takaosissa sekä 
peräaukon, kivespussien ja utareiden alueella ja hännän päässä;

- ei läiskiä tai pilkkuja, limakalvot vaaleanpunaiset;
-silmien ja kuonon ympärillä vaaleampaa karvoitusta.

uhdasrotuisen Limousine-lihakarjanaudan rotumäärityksen kertaus

Naudan ruhon leikkuukaavio

Eläimen lihaksiston tuntemus auttaa havainnoimaan ja arvioimaan lihaksiston 
kehittyneisyyttä. Siksi esitämme tässä sekä elävän eläimen lihaksiston tärkeimmät osat että 

eläimen ruhon leikkuukaavion Pariisin naudan ruhon leikkuukaavion mukaan. Palat on esitelty 
luuttomina ja myyntivalmiina.
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Pariisilainen nau an  
li anlei uu aavi  a n 

ans assa äytetyin  n 
epäilemättä maailman li a aupan 
pisimmälle viety 
li anlei uu aavi  muistuttaen 
miltei eläimen li a sist n 
anat mista erittelyä  ssa 

ainen li as eritellään  p istaen 
siitä änteet a ylimääräinen 
rasva  myymällä se tietyssä 
lu assa sen minaispiirtei en a 
äytt tar itu sen mu aan 

eriteltynä.

  taka otka
  kulma aisti
  ulko aisti
  sisä aisti
  aahto aisti
 ulko ilee (+sisä ilee) 

  välikyljys

   etuselkä
  niskan yläosa
  niskan alaosa
  ulkokyljys 
  sisäkyljys 
  kuve kylki 

  kuve aisti
  keskirinta
  rinta
 etula a la a keskila a
  etu otka

Naudan ruho 
ulkopuolelta

Naudan ruho 
sisäpuolelta
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Pisteytys

alostusarvon arviointio as 6

iten pisteytän - ensimmäinen lähestymistapa

Tarkastellaan eläintä sivuprofiilista ja tehdään ensimmäisen havainto eläimen rakenteesta ja lihaksistosta.

Mennään eläimen taakse sen leveyden arvioimiseksi: onko eläin kapea, keskileveä, leveä vai hyvin leveä?

Vastataan seuraaviin kysymyksiin : onko arvioitava eläin lihaksikas vai luinen? Vertailussa? Lopuksi mikä on eläimen sijoittuminen 
karjan keskiarvoon lihaksikkuuden ja luisevuuden suhteen.

Eläimen rakenteen tasapainoisuuden arviointi, sen vahvuudet ja heikkoudet. Ennen ominaisuuskohtaista arviointia arvioidaan 
yleisesti onko eläimen rakenne tasapainoinen, onko takaosa tasapainoinen ja onko etuosa tasapainoinen, onko eläimellä ilmiselvästi 
näkyviä heikkouksia tai vahvuuksia.

destä vai takaa 
Lap en päälliset 

Selän leveys

destä
urvan leveys 

intakehän leveys  
tumääritelmä  

tu al en asent

akaa
Lanti n leveys 

Sarvenn isten leveys

Lautasten leveys 
Paistien leveys takaapäin 

Yleis unt  
Paistien pituus  

a a al en asent  

Sivulta nähtynä 
e ittyneisyys 

Fileeselän pituus 
Lanti n r eus 
intakehän syvyys 
Kupeen syvyys

Lanti n allistus ulma 
Paistien pituus  
Yläselän su ruus 

tupiirteet  
tu al en asent   

a a al en asent  

 3/4 takaosasta 
Selän leveys 

Put iluun pa suus 
intakehän leveys 

iten pisteytän- kuinka havainnoida silmämääräisesti eläintä

iten pisteytetään - arviointikohteet eriteltyinä
Eläimen kokonaiskuvan arvioinnin jälkeen arvioija käy läpi eläimen yksityiskohtaiset arviointikohteet. Jokaisen arviointikohteen eli 
lihaksiston, luuston, yleiskunnon, toimintakyvyn ja muiden arivointikohtien suorittamistapa eritellään tässä jäljempänä. 

Mutta kirjausmerkintöjen tekemisen ei välttämättä tarvitse vastata arviointikohteiden havainnointijärjestystä. Jokainen arvioija voi 
noudattaa omaa logiikkaansa kokemuksensa mukaan eli toimii sen mukaan, mikä parhaiten soveltuu eläimen käyttäytymiseen ja 
havainnointitilanteen olosuhteisiin.

hteenvetona : Arviointi on piirtämistä!
läimen arvi i an ty  n val uvan ottamista eläimestä tietyllä et ellä  yse n eräänlaisesta piirr sesta  ssa eläimen vartal n 

mittasu teet piirtyvät artalle sen va vuu sien a ei u sien ella analyyttisessa tar astelussa
n siis ty s enneltävä är estelmällisesti eritellen seuraavat at 

 etu sa  ta a sa 
 arvi inti ta  arvi inti ta 

* lapojen päälliset / selän leveys,
* lantion leveys, korkeus ja ympärysmitta
* lanteiden leveys, sarvennoiset / paistien leveys
* Korkeusmitat / pituusmitat,
* fileeselän pituus / lonkkamaljan korkeus.

(1) ja (2) : arviointikohta, joka arvioidaan kahdesti
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Jalostusarvon arviointi

Limousine-lihakarjarotu 7

LIMOUSINE-nautarotu

Karjatila : Eläimen nimi : Arvioinnin vm :  /        / 

Tilan nro : Eläimen nro : Arvioija :

 DE Pisteytyslomake

 Isän N° :Syntymäaika : 

Arviointi-ikä :   

 Isän nimi :         

Emän nimi :  Emän N° :

Lapojen päälliset........1

kunto-
luokitusurvan leveys ……......11

antakir an nro

Selän leveys........2

Paistien ulkokaari ....3

Paistien leveys ..........4

Fileeselän lihaspaksuus1) 5

Fileeselän pituus   ..…..7

Lonkkamaljan r eus.....…..8

Lantei en leveys ….…..9

e ittyneisyys (2) …...10

tu al en asent  edestä ..…..12

tu al en asent  sivusta ......13

a a al en asent  takaa …....14

innan 
leveys

leveys

innan syvyys

Paistien korkeus ..….6

Arvosana lihaksiston
kehittyneisyydestä 
( /100)

Arvosana luuston
kehitys ( /100)

a a al en asent  sivulta.15 

Yläselän su ruus.............16

Rinnan ja lapojen liitos...17

Sarvenn isten 

leveys

upeen syvyys

Arvosana 
toiminnallisuus 
 /

(SOMME      )        /70(
Yhteensä )/ 50(Yhteensä    )     /70

(3) TIINE

EMOLEHMÄ

Pään värit .……....18

arv itus ..…….……….…19

Harmonia…………....20

Istuinluiden 
leveys

Lonkkamaljan

kallistuskulma(      )Yhteensä
SUR 30

1 2
i

t n to :
LihKe  /70…………………..

LuuKe sur 50…………..

Toim sur 70…………………..

RoMä    / 30…………………..

otumäärityksen 
mukaisuus
( r 100)

( )SUR 30

Putkiluiden

paksuus

u t

l i s k t S (3)

lkois t l isk t (3)

1 2
i

Pisteit

teens
 (Yht,. / 2)

(1) et (2) - Siirrä fileeselän lihasten paksuuden arvosana ja kehittyneisyyden arvosana (kerroin2) ja laske lihaksiston 

kehittyneisyys ja luuston kehittyneisyys .(3) Laita rasti vastaavaan ruutuun.

Huomautus:
- Harmaalla pohjalla korkea arvosana tarkoittaa hyvää, sitä vastoin ...
- VALKOISELLA POHJALLA korkea arvosana tarkoittaa vakavaa virhettä. Siksi tässä 
parhaat arvosanat ovat 5-6.
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Guide de pointage

Lapojen päälliset

irheen mahdollisuus :
Lapalui en etäisyys t isistaan n eri asia uin lap en leveys

itä kuvaillaan  Li a si uutta 
etuvartal ssa

iksi 
tu alat iinnittyvät sel äran aan vain li a silla  
itä auempana lapaluut vat t isistaan  sitä 
enemmän ma tuu väliin li aa etusel ä

itä katsotaan  Lapalui en 
etäisyys t isistaan  

iten tarkastellaan  läintä 
tar astellaan alustalla  ta aa tai 

e estä  

Arvosanan antamisen erusteet  
Pisteytys n lineaarinen   

Pisteitä enemmän lapalui en etäisyy en asvaessa

pisteit 3

Ahdas

pisteitä 6

eskitaso
pisteitä 9

Leveä

8
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Limousine nautarotu

Selän leveys

rehtymisen mahdollisuus:
el n leveytt  ei tule sekoittaa sel n aksuuteen.

eve selk inen el in on usein y re kylkinen.

itä kuvaillaan :
Lapalui en ta aisten li asten v lyymi yl ysli at

iksi?
ämä li a set vastaavat li anlei uu aavi ssa 

palaa väli yl ys  a ul yl ys 

itä katsotaan:
Selän leveyttä pisteytetään usein lap en levey en 

mu aan  ar aillaan  vat  nämä a si 
minaisuutta lin assa   

iten katsotaan:
läintä tar astellaan alustalla  

e estä tai ta aa  

Arvosanan antamisen perusteet: 
un lap en ylämitta a selän leveys vastaavat 

t isiaan  annetaan samat pisteet
un eläimen sel ä n selvästi n rmaalia 

a taampi a as eläin  vä ennetään pisteitä 
asteittain a tau en asvaessa  ensin   

pistettä  sitten  pistettä a l pu si   pistettä
s us sel ä n lap a leveämpi a siitä annetaan y si 

lisäpiste

isteit 3

Ahdas

isteit 6

eskiverto

isteit 9

Leveä

9
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isteytyso as

aistien kaarevuus

rehtymisen mahdollisuus
alv ttava  ettei ats  vain paistien ylä aarta  Paistili a sen pitää lla py reä yl äältä alas  

itä kuvaillaan : Reiden 
muotoa.

iksi?
ämä arvi inti e n sa ta anel änne sen li asmassan 

arvi intia  Li anlei uu aavi ssa nämä palat vat   ul paisti 
 ul paisti a py r paisti  a sa paa t paistin är ipalaa

itä katsotaan / iten katsotaan:
uvitellaan eläimen ta alist n r eimmasta asta lä tevä 

su ra ana p t aa pit in alas maa an asti  ar astellaan 
li asmassan si aintia eli n  se uviteltuun anaan nä en 

sisäänpäin vai ul späin aareva

3        isteit

Sisäänpäin kaareva
6isteit

Suoralinjainen
9isteit

lospäin kaareva

Arvosanan antamisen perusteet: 
a alist n mu n mu aan sisäänpäin aareva  su ralin ainen vai ul späin aareva  

annetaan pisteitä y estä ymmeneen  aisessa ry mässä annetaan pisteitä enemmän 
ta alist n pr iilin aarevuu en asvaessa

10
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Limousine l i akarjarotu

aistien leveys

rehtymisen mahdollisuus:
n otettava uo ioon uutakin kuin ka den vaon v linen itta. uo autus: l i en 

jalkojen arallaan olo vaikuttaa avainnointiin. un jalat ovat va vasti arallaan  n ky  
on todellista leve i

itä kuvaillaan :
a araa en li asmassan pa suutta

iksi?
ällä arvi inti teella selvitetään paistien 
ympärysmitan ella ta araa en li an 

arvi intiin  tämä n li anlei uu aavi n pala 
ul paisti  ul paisti a py r paisti

itä katsotaan:
eisien leveyttä paistin es ivai eilta  sarvenn isten a 

reisili asten ala san välissä

Samalla uvaillaan my s ta alist n mu t a  verraten sitä 
uvitteelliseen su ra ulmi n  n a ulmat vat 

lantei en ulmat  sarvenn iset a paistin ul syr ät   

isteit 3
apea

isteit 6
Normaali

isteit 9
Leveä

Arvosanan antamisen perusteet: 
Pisteitä annetaan y estä ymmeneen

un sarvenn isten leveys vastaa paistien leveyttä  paistien levey estä annettu arv sana n 
sama uin sarvenn isten levey en arv sana

un eläin n selvästi apeampi tai leveämpi  paistien levey en arv sanaa muutetaan  tai  pistettä mpaan umpaan 
suuntaan

11



nn

isteytyso as

aistien korkeus pituus

rehtymisen mahdollisuus
rvi i a paistien al avan ännästä  un ne al avat ta alist n r eimmasta taa

Pit ät arvat saavat paistit näyttämään t ellista pi emmiltä

itä kuvaillaan:
a anel änne sen li a sist n e ittyneisyys paistin 

ta alist n aaren a paistien levey en ella

iksi?
Se ma llistaa ta anel änne sen li asmassan 

v lyymin arvi innin

itä katsotaan:
Paistien nais r eus ta alist n yläpäästä p t an 

taipeeseen  

iten katsotaan: 
Sivulta a ta aa

isteit 3

Lyhyt

isteit 6

eskipitkä
isteit 9
itkä

Arvosanan antamisen perusteet: 
Pisteitä annetaan y estä ymmeneen  n  tar astelun etta paistien r eutta arvi itaessa

L n amal an allistus ulma  paistien pituu en r eu en  mittau sen yläpiste  itä penempi n l n amal an allistus ulma  sitä ylempää paistit 
al avat  mi ä lisää paistien naispituutta  L amal an allistus ulmaa tar astellaan sivulta

Paistit mitataan yl äältä alaspäin  alapisteeseen paistit päättyvät  itä r eammat eli pi emmät paistit  sitä suuremmat paistit  Las eutumis äyrä 
arvi i aan sivulta Paistin pituus eli r eus mitaan sivulta lanti n r eimmasta ulmasta ta ap t an taipeeseen

Paistien pituu en i eaan määrittämiseen tarvitaan nämä a si sei aa  
yläpiste a paistien aaren las eutuminen uuluvat y teen

a   paistien välinen va  ert  li a sist n e ittyneisyy estä paistien ala sassa a reisien sisäpinnalla  a n tar astelu uuluu paistien pituu en 
mittau seen teen pisteyty sen nnistumise si  Se te ään ta aa  un eläimen va  n syvä a paistit las eutuvat ei sti  arv sanaa las etaan  

pisteellä  l n amal an allistus ulmasta u limatta  ei sti allistuneen l n amal an tapau sessa a paistien las eutuessa yr ästi  annetaan  pistettä

12
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Limousine nautakarjarotu

FileeSelän lihasmassan paksuus

rehtymisen mahdollisuus:

n eläimiä  i en li asmassa l ppuu lanteita ennen  
täll in lui en päällinen li asmassa vai uttaa 

t ellista vä äisemmältä
a vasti arv ittuneen eläimen li asmassan 

pa suu en arvi inti n vai eampaa

Huomautus : Kun okahaarakkeiden ja 
poikkihaarakkeiden päällä on vähän lihasmassaa tai kun 
kylkinotkossa on vähän lihaa, « päälliset» ovat yleensä 

ohuet.

hut
isteit 3

itä kuvaillaan:
ileeselän li asmassan paksuutta   

iksi  Se vastaa 
li anlei uu aavi ssa yvää palaa eli 

ileesel ää  sta saa aan ul ilee

itä katsotaan:
Lanneni amien a alempien sel äni amien 

p i ittais änteisiin iinnittyvän li a sist n pa suutta 
lanteista etuvartal n päin  

iten katsotaan:
Su raan eläimen sivulta  a llisuu sien 
mu aan eläimen s ettelua su sitellaan

Arvosanan antamisen perusteet: 
Pisteitä annetaan y estä ymmeneen

ar asteltava li asmassa si aitsee rinta e än ni amien alueella a aara ei en a p i i aara ei en a na an 
välissä  lav ista al aen a ra ittuen lanneni amiin. rv sanaa muutetaan suuntaan tai t iseen y en pisteen verran 

näi en minaisuu sien tar astelussa

No isteit  
eskipaksu  pisteitä 

6

No isteit  
yvin paksu

9

13
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isteytyso je

Putkiluiden paksuus

rehtymisen mahdollisuus:
ar ttava märän tai na aan liimautuneen tur in vääristävää vai utusta avaint n

tu al en put iluita pitää aina tar astella sivulta  sillä e estä päin nii en al aisi a näyttää erilaiselta  
Put iluun pituus v i vai uttaa avaint n sen al aisi asta

itä kuvaillaan
läimen put iluun al aisi aa

iksi
 Se s ittaa eläimen luun ti eyttä a siten li ansaant a a 
p i imisen elpp utta  

itä tarkastellaan
tu al en put ilui en al aisi aa pu livälissä 

etusäärtä  vai a ta a alat v ivat in lla erilaiset

iten tarkastellaan  
Sivulta  

isteit 3

hut

isteit 6

eskipaksu
isteit 9

aksu

Arvosanan antamisen erusteet  
Pisteitä annetaan y estä ymmeneen

turaa en put ilui en al aisi aa tar astellaan su teessa eläimen massaan

14
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Lim usine li a ar ar tu

ileeselän pituus

itä kuvaillaan
Lapaluun a lanneluun r eimman an 

välistä etäisyyttä sel ä  upeet

iksi?
Se ert  pituus asvusta a yl en 

e ittyneisyy estä  Li anlei uu aavi n par aat 
palat si aitsevat tällä alueella

itä tarkastellaan:
Lapaluun a lanneluun r eimman an välistä 

etäisyyttä

iten tarkastellaan: 
Sivulta

Arvosanan antamisen perusteet: 
Pisteitä annetaan y estä ymmeneen

ertailu tana n eläimen e ittyneisyy estä annettu arv sana
un eläin n tasapain inen pituu en a r eu en su e i anteellinen  arv sana n sama uin e ittyneisyy estä 

annettu  un eläin n pit ä  e ittyneisyy en arv sanaan lisätään  tai  pistettä  un eläin n ly yt  e ittyneisyy en 
arv sanasta vä ennetään  tai  pistettä

rehtymisen mahdollisuus
 Syvärintainen   eläin vai uttaa ly yemmältä 

uin t siasiassa n a a asrintainen vai uttaa taas 
pi emmältä uin n

läin  n a sel ä n n t lla vai uttaa ly yeltä 
eli n var ttava arvi imasta n t sel äistä 

eläintä ly yemmä si uin mitä se n  

Lyhyt
isteit 3

Normaali
isteit 6

itkä
isteit 9
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isteytyso as

Lonkkamaljan pituus korkeus

rehtymisen mahdollisuus:
u ren eläimen l n amal an yläluuta a istuinluuta ei le elpp  avaita  L n amal an pituus a 
paistin py reys auttavat pisteyty sessä  Paistin py reys v i ere yttää luulemaan l n amal aa 

t ellista pi emmä si r eamma si

itä kuvaillaan
L n amal an ylälui en a istuinlui en välistä etäisyyttä

iksi
Se ert  p i imisen elpp u esta a paa t paistili an 

määrästä  

itä tarkastellaan
a en uvitteellisen pystysu ran anan välistä etäisyyttä  

ista t inen ul ee l n amal an yläluun alla a 
t inen istuinluun alla

iten tarkastellaan  
Sivulta  

isteit 3

Lyhyt

isteit 6

Normaali
isteit 9
itkä

Arvosanan antamisen erusteet  
isteit  annetaan y dest  ky eneen.

 un mitta n su teessa ileeselän pituuteen  annetaan sama arv sana

un se n su teessa ly yempi  siitä saa y en tai a si pistettä vä emmän uin mitä ileeselän pituu esta n annettu  un se n 
su teessa pi empi  siitä saa  tai  pistettä ileeselälle annettu a pisteitä enemmän

16
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Lanteiden leveys

rehtymisen mahdollisuus:
Nuorilla el i ill  se ei aina n y yvin. anteiden uloin ko ta 

on eri asia kuin  lonkkaluu  n it  ei saa sekoittaa.

isteit 3

Ahdas

isteit 6
eskileveä

isteit 9
Leveä

itä kuvaillaan
anteiden uloi ien isteiden 

et isyytt  toisistaan.
iksi?

onkka aljan kokonaissuuruuden 
ittaa iseksi  kun lonkkien ituus on tiedossa.  

itä tarkastellaan:
anteiden ulko isteiden et isyytt  toisistaan

iten tarkastellaan:
akaa in  utta jos lanteiden ulko iste n y, 

katsotaan el i en vierelt  sivusta in 
ulko isteiden aikanta iseksi.

Arvosanojen antamisen perusteet: 
isteit  annetaan y dest  ky eneen.

anteiden leveytt  tarkastellaan su teessa la ojen yl leveys ittaan.
 arviointiko de itataan su teessa la ojen yl leveys ittaan ja sarvennoisten leveyteen. ytyy 

arvioida rotu rityksen ukaisuutta (tai sen vastaisuutta) sek  edest  ett  takaa: la ojen tasolla  
sel st  la teilta ja sarvennoisten ko dalta.

17
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läimen koko

isteytyso as

itä kuvaillaan  eläimen 
a

itä tarkastellaan
Sä ä r eutta a etu al en put ilui en 
pituutta  ttaen u mi n eläimen iän

iten tarkastellaan
Sivulta päin  asettuen ma llisimman 
pal n samalla tas lle eläimen anssa

Arvosanan antamisen erusteet  Pisteyttä än n 
äytettävä maa aan mittarina eläimen 

arvi innissa  Sä ä r eus arvi i aan r tumäärity seen  
i ään a iem an vä emmän su upu leen verrattuna

Arvosanan asteikko n y estä ymmeneen
Pienten  pisteitä  a suurten  pisteitä  salta sä ä r eus riittää n määrittämise si  

ui en salta eli es isuurien  salta n arvi itava e itystas  tav itteeseen nä en
läimen sä ä r eus a eläimen r eus ristiluun alta  selvä 

näi en välinen er  ert  asvup tentiaalista  piste
elluvainen a nis ana a s nnilla

nsi si mainitun e ittyneisyys a t ise si mainitun avaitseminen ert vat e ittyneisyy estä  tai  pistettä
tu al en put ilui en pituus eläimeen n verrattuna

un put iluu vai uttaa pit ältä  siinä n asvup tentiaalia  tai  pistettä

uomautus  tämä n ensimmäinen luust n e ittyneisyyttä ilmentävä arvi inti e  

rehtymisen mahdollisuus  silmä ere tyy

isteyttäjä onkin eri tasolla kuin eläin
rinteinen lai un tai navetan p rras

avaintojenteko aikan tausta  
eläimen ta ana aittaavia teita

avaintojenteko aikka  sisällä  
matala sisä att  ul na

läimen seis nta alusta
s r at s nnassa  lannassa tai r eassa ru ssa

ieni
isteit 3 No isteit  

eskikokoinen
6

so
isteit 9

18
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Limousine l i akarjarotu

Turvan leveys

irheen mahdollisuus:
Antaa el i en n yleisvaikutel an t .

itä kuvaillaan:
l i en ure akaluston leveytt .

iksi?
e kertoo el i en ravinnonottokyvyst .

itä tarkastellaan:
Turvan «kokonaisvaltaista» leveytt  

sierainten tasolla

iten tarkastellaan: 
dest in. 

Arvosanan antamisen perusteet: 
isteit  annetaan y dest  ky eneen

Pisteytyksessä katsotaan turvan leveyttä ja otsan 
leveyttä; otta atta uo ioon n ituutta  yvin 
ka ea turpa ( eikko su teessa otsaan); yvin leve  

turpa (va va su teessa otsaan).

uo autus: ss  arvioidaan yksino aan turvan 
leveytt . n rakennevir eita, kuten yli urentaa ja 

ali urentaa  voi olla  utta niit  ei t ss  oteta 
uo ioon

isteit 6
eskiverto

isteit 9
yvin leve

isteit 3
yvin ka ea

19



isteytyso as

tujalkojen asento

rehtymisen mahdollisuus
avainn inti l su teet  eläin lie assa  val aissa tai a le ittuna tilanne  a vääristää al en lu nn llista asent a  l i  lanta tai 

r ea ru  peittävät al en ala san  epätasainen tai mä inen alusta  

uet luut  antavat mieli uvan t ellista u n mmasta al en asenn sta

inta e än laa uus  se vai uttaa etu al en avainn intiin  apea rinta e ä ere yttää arvi n a avarpaisuu esta e estä päin 
ats ttaessa

itä kuvaillaan:
tu al en asent a lapaluista s r iin a varpaanlui en 

asent a maassa

iksi?
 e ei astavat eläimen su ritus y yä ar an i ssa  

seis minen  lii uttaminen  li ttaminen a lisääntyminen 
erityisesti astuminen lu nn ntilassa

itä tarkastellaan
alan asent  uvitteelliseen pysty anaan 

nä en lavasta s r iin
alan asent  pai allaan a lii eessä

iten tarkastellaan
estä  sivulta tai  ta a  

Pai allaan a eläintä talutettaessa

Suppuvarpainenajavarpainen ennot vuohiset

Arvosanan antamisen perusteet: 

ar astellaan l ytyy  alla levia vir eitä  

estä tai  ta aa  a avarpainen yvin yleistät  a suppuvarpainen arvinaista  

Sivulta  enn t vu iset  yleistä  lisäs r ien etäisyys maasta riteerinä

rv sana  annetaan vir eett mästä alan asenn sta  varmistaen  etteivät avainn inti l su teet vai uta arvi n

ian suuruu en mu aan vä ennetään pisteitä

20
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Suppuvarpainen

akajalkojen asento

itä kuvaillaan
a a al en asent a lautasista s r iin  innernivelen 

mu t a a varpaanlui en asent a maassa

iksi
e ert vat eläimen t iminnallisuu esta ar an i ssa  

seis nta asent  siirtely pai asta t iseen  li tus a lisääntyminen 
erityisesti n rmaali astutus   

itä tarkastellaan
Sivulta   uvitteelliseen pystysuoraan janaan verrattuna lautasten 

kulmasta innernivelen ulmaan  lisäs r an tulee lla ieman 
tämän anan etupu lella  

 innernivelen leveys
a aapäin  raa an su ruus uvitteelliseen pysty anaan nä en  

Sivulta a ta aa  alan asent  maassa

iten tarkastellaan  Sivulta a 
ta aa

Pai allaan a eläintä taluttaessa

ajavarpainen

rehtymisen mahdollisuus :

Arviointitilanne

läin lie assa  
val aissa tai a le ittuna  ämä 

tilanteet vääristävät al en 
asent a  

l i  lanta tai r ea ru  
aittaavat avainn intia

pätasainen tai mä inen alusta 
vai uttaa eläimen tasapain n

iverät kintereet

Suorat sääret ennot vuohiset

Arvosanan antamisen erusteeet  
ar istetaan, l ytyykö tässä alla esiteltyjä asent vir eitä  

Sivulta  enn t vu iset yleistä  riteerinä lisäs r ien etäisyys maasta  su ra innernivel  taipunut innernivel 
yleisempi uin su ra inner  a taa sepäin vääntynyt innernivel  

a aa  a avarpainen varsin yleistä  a suppuvarpainen
Pisteytys uten etu al illa

21
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isteytyso as

Selän suoruus

itä kuvaillaan:
Sen lin an su ruus  a lä tee sä än 

alta a päättyy ristiluu un

iksi?
 Se vai uttaa eläimen y yyn van eta 

yvä unt isena
itä tarkastellaan:

läimen selän aaren p i eamaa 
uvitteellisesta vaa asu rasta  sä än alusta 

ristiluu un vievästä anasta  

iten tarkastellaan: 
Sivulta

Arvosanan antamisen perusteet: pisteitä 
annetaan y estä ymmeneen

tsitään seuraavia vi a  enemmän tai vä emmän n t lla leva sel ä  selän mut a sä än ta ana  selän lin assa 
mut assa upei en alla a yrysel ä yvin arvinainen

Pisteitä annetaan a esta un n va avia vir eitä  ymmeneen  un selän lin a n yvin su ra  
Y en pisteen er a te ään näi in lä t tas i in aisen avaitun vir een alla  rv sana  uvaa täy ellisen 

su raa sel ää se ä pai allaan että lii eessä

rehtymisen mahdollisuus  
avainn inti l su teet

ar ista  että eläimen alat vat samalla 
tas lla

lä pisteytä märe tivää eläintä tai 
a littuna tai lieassa vetävää eläintä  

s a asent  ei le sill in n rmaali

ylmässä säässä tai sateella eläimen n annettava 
ävellä i ean tul sen saamise si

lä anna l n amal an allistus ulman ämätä
lä un a  että elän su ruus pitää avainn i a se ä 

pai allaan että eläimen lii uessa

uono
isteit 3

yvä
isteit 6

rinomainen 9
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intakehän syvyys

rehtymisen mahdollisuus : 
rri inti l su teet  r ealle ul ttuva l i  lanta tai ru  saavat ai aan äsity sen alas las eutuneesta rinta e ästä

elluvainen tai arv en pituus saavat rinnan näyttämään las eutuneemmalta uin se n

läimen n vai utus  pienellä eläimellä n vä emmän li aa rinnan alla  mistä v i tulla äsitys rinta e än las eutuneisuu esta a 
päinvast in  ly yt eläin vai uttaa aina rinta e ältään matalammalta uin t ellisuu essa n a päinvast in

isteit 3

orkealla

isteit 6
eskisyvä

isteit 9
Syvä

itä kuvaillaan
inta e än laa uutta a rinnan leveyttä   

iksi?
 Se s ittaa eläimen 
ravinn n tt y yä

itä tarkastellaan  inta e än syvyyttä

iten tarkastellaan : 
Sivulta

Arvosanan antamisen erusteet  
Pisteitä annetaan y estä ymmeneen

rvi i aan rinta e än syvyys su teessa yynärniveleen  simer e ä pisteyty sestä  
Pisteitä   inta r ealla  yl i yynärnivelen tas lla

Pisteitä   inta es iisyvä  yl i päättyy yynärnivelen alle
Pisteitä   Syvä rinta e ä  yl i selvästi yynärnivelen alapu lella    

23
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isteytyso as

upeen syvyys

itä kuvaillaan:
atsan tilavuutta  

iksi ?
 aetaan eläimen y yä äyttää ravint a yvä seen  
vä äinen vatsan tilavuus tar ittaa ei a ravinn n 

y yntämis y yä

itä katsotaan ja miten:
upeen syvyys ats taan sivulta verraten taa 

uvitteelliseen yl äältä piirrettyyn anaan  

Arvosanan antamisen perusteet: 
Pisteitä annetaan y estä ymmeneen

upeen syvyys mitataan su teessa rinta e än syvyyteen  
läimen n rminmu aisuutta tar astellaan vertailemalla etupäätä rinta e än syvyys  a ta apäätä 

upeen syvyys
i äli rinta e än syvyys   upeen syvyys si ittuu välille  a 

i äli rinta e än syvyys   upeen syvyys n välillä  a 

rehtymisen mahdollisuus:
tareen suuruus ei saa vai uttaa arvi intiin

orkea

isteit 6

Normaali
isteit 9

Syvä
isteit 3
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intakehän laajuus

rehtymisen laajuus:
rt naiset lavat pienentävät rinta e ää  Si si rinta e än laa uutta tar ateltaessa n ensin määriteltävä  n  mpi umpi tai vat  

ummat in eläimen lav ista irt naiset  
ällaisessa tilanteessa avainn i aan ensin eturaa en etäisyys t isistaan  äin saa usta arv sanasta vä ennetään    pistettä sen mu aan  

uin a irt naisetlapa  lavat n vat  äin saa aan pisteet rinta e än laa uu esta levey estä
tu al en asent vir eet eten in a avarpainen tai suppuvarpainen  muuttavat avaint a a sill in se ei err  lu tettavasti rinnan 

laa uu esta levey estä  avaint a tulee siis tar astella verraten sitä avaittuun etu al en asent vir eeseen a sen suuruuteen

u mautus  Seuraavat  arvi inti etta  selän leveys  rinta e än syvyys a laa uus leveys  määräävät yl en mu n  äi en 
 ul ttuvuu en su teet määrittävät  n  rinta e ä litteä tai py reä mu ltaan

isteit 9
Leveä

isteit 3

apea

isteit 6
eskileveä

Arvosanan antamisen erusteet: 
Pisteitä annetaan y estä ymmeneen  

alat lä ellä t isiaan  a alat au ana t isistaan 
rv sana  annetaan vain  un alat vat 

p i eu sellisen etäällä t isistaan  yse n sill in 
eturaa en alueella t ella raami aasta eläimestä

25

itä kuvaillaan
inta e än leveintä taa lap en ta aa  s a se 

ert  rinta ntel n tilavuu esta   

iksi?
Se ert  my s eläimen ravinn n tt yvystä

itä tarkkaillaan:
al en välinen etäisyys n ain a y sin ertainen 

rinta e än laa uu en arvi innissa tarvittava riteeri  
Se n arvi itava ma llisimman yl äältä eli 

l avarrenluusta alaspäin

iten tarkastellaan: 
estä a  ta aa



isteytyso as

Sarvennoisten leveys etäisyys toisistaan

26

itä kuvaillaan  L n amal an 
y tä ra ennepiirrettä

iksi
 Sen avulla l n amal an n arvi inti n ma llista  
verrattaessa lantei en leveyttä l n amal an pituuteen

itä tarkastellaan
Sarvenn isten etäisyyttä t isistaan un tamatta 

li a sist n pa suutta  

iten tarkastellaan  
a aapäin

Arvosanan antamisen perusteet: 

Pisteitä annetaan y estä ymmeneen  Lap en etäisuu en a lantei en levey en t imiessa vertailu tana 
n tar asteltava eläimen säänn nmu aisuutta epäsäänn llisyyttä  a sen li a si uutta e estä a ta aa  

lap en  selän  lantei en a sarvenn isten alta

Note 3

apea

Note 6

Normaali
Note 9

Leveä
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leiskunto

rehtymisen mahdollisuus ja huomautukset
ämä tar astelu e tulee itaa muista erillään a päin vast in  i saa esimer i si r ata  lai an eläimen selän levey en arv sanaa tai 

lap en lina si uu en arv sanaa sillä perusteella  että li ansaant  lisi parempi  s eläin lisi li avampi

nalainen rasva err s ei näy aina samalla tav in  sam issa issa a ai illa eläimillä  
läimellä  lla n leveä ta amus tai py reät paistit  n usein vä än rasvaa  ännän tyvessä  vai a se lisi erittäin yvä unt inen  ässä 

tapau sessa i nalainen rasva err s n a tapau sessa nä yvissä yl ilui en a utarei en alueella
 asvapaller isilla  i en li ansaant  n ei  a t a vat istuinlui en alta apeita  n pal n rasvaa ännän tyvessä

itä kuvaillaan:
Li ansaant a.

iksi
 Yleis unt  ert  eläimen yleisestä tervey entilasta 

ar an i n l su teet  ravinn nsaanti  terveys  uten 
pisteytysi ä  nämä tie t auttavat arvi imaan esimer i si 

li a sist n e ittyneisyyttä  

itä tarkastellaan:
nalaista rasva err sta  ännän tyveä  yl iluita  arv itusta a 

utareen seutua le mällä

iten tarkastellaan : 
a aa päin

Note 3
Laiha

Note 6
Normaali

9Note Très 
hyvin 
lihava

Arvosanan antamisen perusteet: 
Pisteitä annetaan y estä ymmeneen  Seuraavassa esimer e ä pisteyty sestä

Pisteitä   yl iluut er ttuvat selvästi  ännän ympärillä veruutta  arvat ar ttavat iill tt mina  vatsa n turv nnut  na a n luita 
my en  na a ei eläimen lii uessa rullaa yl iä my en  läin n lai a

Pisteitä   un yl iluut eivät näy  un i nalaista rasva err sta n runsaasti  arva iiltää a utarei en py reys selvästi avaittavissa  Pisteitä 
annetaan suuntaan tai t iseen  tut ittaessa miten selvästi nämä minaisuu et vat avaittavissa  ymmenen pistettä annetaan t ella 

li avalle eläimelle
l itteli an n yvä tar ailla lie aan si ttua eläintä silmämääräisesti a s ettelemalla  ina pisteytystilanteessa ei le ma llista 

s etella eläintä

27



isteytyso as

Lonkkamaljan kaltevuus

itä kuvataan: L n amal an 
altevuutta lanteilta istuinluu un   

iksi?
 äin määritellään lanti nseu un v lyymi su teessa 

lantei en leveyteen a l n amal an syvyyteen  

itä tarkastellaan ja miten:
Sivulta  tar astellaan ulmaa su teessa mieli uvitu sen 

vaa asu raan lantei en ylä ulman a istuinlui en 
er tu sena  

Parempi tar astella eläintä pai allaan  ei lii eessä

isteit 3

atala

isteit 6

Normaali
isteit 9
Jyrkästi kalteva

Arvosanan antamisen perusteet: 
Pisteitä annetaan y estä ymmeneen i annetilanteen llessa välimaast ssa  

simer e ä pisteyty sestä
Pisteitä  n rminvastainen l n amal a istuinluut r eammalla uin lanti n 

yläpiste  Pisteitä   tasainen lanti  vaa asu raasent
Pisteitä   l n amal a ieman taa sepäin allistunut  

Pisteitä   l n amal a selvästi allistunut
Pisteitä   l n amal a va vasti allistunut  vu tava l n amal a
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intaontelon ja lapojen liitoskohta

itä kuvaillaan:
Li asten iinnittymistä siellä  missä 

rinta ntel  y tyy lap i in

iksi?
 Se ennustaa eläimen 
pit äi äisyyttä

itä katsotaan ja miten: u mi i aan 
liit s ta selän leveyteen a rinta e än 

laa uuteen verraten
Arvosanan antamisen 

perusteet: Esimerkki 
arviontikäytännöstä 

Pisteitä 2 : liitoskohta vaillinainen

Pisteitä 5: eläin keskivertokiinnittynyt

Pisteitä 8: eläimen liitoskohta 
hyvin kiinnittynyt

29

Huom. Nämä kaksi arviointikohdetta liittyvät toiminnallisuuteen. Kuitenkin, johtuen 
näiden kohteiden arvioinnin muuttamisesta parhaillaan teknisessä lautakunnassa, alla 
oleva esitys on vain suuntaa antava.

stuinluiden leveys

itä kuvaillaan:
arkastellaan istuinluiden et isyytt  toisistaan.

iksi
  N in ystyt n arvioi aan lantion li ansaantoa 
su teessa lanteiden ja sarvennoisten leveyteen ja lantion
sivu ituuteen syvyys  sivulta katsottuna 

itä tarkastellaan:
stuinluiden ulkone ia ku ankin 

uolen nt .

iten tarkastellaan: 
akaa in.

Arvosanan antamisen perusteet: 
stuinluiden leveys erkit n su teessa lanteiden 

leveyteen ja sarvennoisten et isyyteen.

irheiden mahdollisuus:
l i en rau atto uus tekee arvioinnista vaikea aa.
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Limousine l i akarjarotu 30

otumäärityksen mukaisuus

Rotupiirteet tarkistetaan eläimen 
päätä ja sen karvoitusta 

tarkastelemalla. 

Rotumäärityksen mukaisen eläimen pitää 
täyttää sivulla 5 olevat vaatimukset, jotka 

tässä kertauksena:

- syvän vehnänvärinen karvoitus, ei liian 
tumma, hieman vaaleampi karvoitus 

alavatsassa, reisien takaosissa ja 
lantionpohjan, peräaukon ja kivesten tai 

utareiden alueella ja hännän päässä;

- ei läiskiä tai pilkkuja, vaaleanpunaiset 
limakalvot;

- silmien ja turvan ympärillä 
vaaleampaa karvoitusta.

Loppusanat : pisteyttäjän 11 kultaista säänt ä

1. Eläin on tunnistettava luotettavasti.

2. Eläimen ikä pitää selvittää.

3. Eläimen rotumäärityksen mukainen
ihannerakenne perustana pisteytettäessä.

4. Eläintä ei saa stressata
(ei liikaa melua, yleisöä,
punnituksia).

5. On tarkasteltava eläintä eläimen korkeudelta (ei
korkeammalta tai alempaa kuin kohde-eläin).

6. Mahdollisuuksien mukaan on vältettävä
huonosti valaistua paikkaa ja häikäisyä.

7. Pidä mielessä, että korkeuserot (ruoho, olki) ja
sisäkatot (matalat tai korkeat) vääristävät eläimen
kokoa arvioitaessa.

8. Eläimen rotupiirteiden mukaisuuden tarkastelu on
tehtävä mahdollisimman läheltä eläintä.

9. Pisteyttäjän on unohdettava yksittäistä eläintä
tarkastellessaan tämän sukupuu.

10. Toimi seuraavassa järjestyksessä: ensin katso
sivulta, sitten siirry taakse leveysmittojen ottoon ja 

lopuksi eläimen etupuolelle.
11. Eläimen tyypin määrittely ja sen vahvuuksien ja

heikkouksien määrittely.
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Naturellement la meilleure

ässä Limousine-lihakarjarodun rotumäärityksen mukaiset pisteytyssäänn t.

n ehdottoman tärkeää hakeutua tämän lukemisen lisäksi Limousine-asiantuntijan 
koulutettavaksi. e tarkentavat teille vielä yksityiskohtia  joita ei yhdessä valokuvassa 

pysty selventämään ja syventävät näin rotumäärityksen pisteytysosaamistanne.

www.limousine.org

Tehty yhteisrahoituksessa:Plaquette cofinancée par 


