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Kaiteran tilalla on maidon
tuotannon lisäksi erikoistuttu 

liha nautojen ulko kasvatukseen. 
Metsä laitumelle viedään 

paali täydennystä muutaman 
päivän välein.

Vasikan kasvatuksessa 
hoito käytännöt kannattaa 

miettiä huolella, jotta 
vasikat pysyvät terveinä.
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Koivumäen tilalta on 
voinut ostaa maitoa  
ja naudan lihaa suora 

myyntinä reilun 
vuoden ajan.  
– Kehitämme tilan 

toimintaa määrä
tietoisesti eteenpäin, 
kertoo Essi Lantta.

Kulmalan tilalle rakentui 2021 kaksi 
pihattoa. Suuremmassa pihatossa 
parsipaikkoja on 343. Pienempään 
pihattoon sijoitettiin puolestaan 
poikimakarsinat ja lypsyasema.

Eläinkuljetuksia hoitavalla Kimmo 
Rouvalilla on mittarissaan yli pari-
kymmentä vuotta eläinauton ratissa.
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Terveyttä pienestä pitäen
SUOMALAINEN MAIDON- ja lihantuotanto pär-
jää kansainvälisessä vertailussa varsin hyvin. 
Tuotostaso ja laatu ovat korkealla, ja tuotannon 
ekologisuudessakin pärjäämme. Tästä kertoo 
Luonnonvara keskuksen (Luke) synteesiraportti 
suomalaisen nautakarjatalouden kestävyydestä. 
Raportin mukaan Suomi on kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöissä naudanlihantuotannossa nel-
jänneksi paras ja maidontuotannossa kuudennek-
si paras 30 maan joukossa. Tuotettua kiloa kohti 
sijoitus on lihassa yhdeksäs ja maidossa viides. 
Eri maiden kesken vertailukelpoiset luvut on haet-
tu FAOSTAT-tilastoista vuodelta 2020. Tätä taustaa 
vasten EU-komission kaavailut yli 150 eläinyksi-
kön nautatilojen siirtämisestä teollisuuspäästö-
direktiivin piiriin tuntuvat suomalaisittain hurjilta.

Tuotantomme ekologista kestävyyttä selittä-
vät suhteellisen matala eläintiheys ja resurssien 
tehokas käyttö, koska valtaosa naudanlihasta on 
peräisin lypsykarjatilojen tuottamista vasikoista. 
Kehuja saa myös kokonaisvaltainen lypsykarjan 
jalostus, joka edistää sekä ympäristön että eläin-
ten hyvinvointia.

Vähän yllättäen eläinten hyvinvoinnin paran-
taminen mainitaan raportissa myös kehittämis-
kohteeksi tuotannon taloudellisen kestävyyden ja 
kiertotalouden vahvistamisen ohella. Käytännön 
esimerkkejä parantamiskohteista ovat lihanauto-
jen rakolattiakasvattamoissa korkea eläintiheys 
sekä kova ja liukas lattiamateriaali. Maidontuotan-

nossa mainitaan lehmien laiduntamattomuus ja 
vasikoiden varhainen vieroitus.

Eläinten terveys ja hyvinvointi alkaa rakenteis-
ta, asiallisesta eläinsuojasta, eläimen lähiympä-
ristöstä ja olosuhteista. Se lähtee hyvästä hoidos-
ta ja tietenkin vasikan ensimmäisistä elinpäivistä. 
Tämän numeron teemajutut keskittyvät vasikoi-
den alkukasvatukseen. Hyvät hoitorutiinit hel-
pottavat työtä KorpiFarmin tilalla (s.24), ja onpa 
vasikkatiloista onnistuttu saneeraamaan pois hoi-
tajienkin terveyttä uhannut kryptosporidioosi.

Toimivalla ilmanvaihdolla on iso merki-
tys eläintilojen terveysturvallisuuteen, ja siihen 
panostamalla on saatu vanhasta sikalarakennuk-
sesta toimiva vasikkakasvattamo kouvolalaisel-
la Topi Töyrylän tilalla (s. 29). Aina ei siis tarvit-
se rakentaa kokonaan uutta, koska hyvinvointiin 
panostaminen on myös taloudellinen kysymys. 
Kuten Luken raportissakin mainittiin, yksi kehi-
tyskohde Suomessa on tuotannon taloudellinen 
kestävyys.

Eläinten hyvinvoinnin takeena on lopulta aina 
eläimiä hoitava ihminen. Jos tuottaja voi huonosti 
– taloudellisesti tai henkisesti – kasvaa riski myös 
sille, ettei eläimilläkään ole kaikki hyvin. Joten 
tuottaja, muistathan pitää hyvää huolta eläinten 
lisäksi myös itsestäsi.
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