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ALKUSANAT

Ihminen käyttää eläimiä monenlaisiin tarkoi-
tuksiin. Suurin osa ihmisen käyttöönsä valjas-

tamista eläimistä on tuotantoeläimen asemassa.

Mikään eläin ei kuitenkaan ole pelkkää tuotan-
non raaka-ainetta. Jokainen tuotantoeläin on elä-
vä olento, jolla on omat käyttäytymistarpeensa ja 
yksilöllinen luonteensa. Näitä perusominaisuuk-
sia ei ole pystytty eläimiä kesyttämällä ja jalostuk-
sella poistamaan. 

Tämän vuoden Eläinten viikon teema on nauta. 
Nautaa hyödynnetään lihan, maidon ja nahan 
tuotannossa. Mielikuvat naudasta ovat usein 
idyllisiä. Jokaisella lehmällä on edelleen nimi ja 
kohtaamiset nautojen kanssa ovat pääasiassa ke-
sälaitumilta.

Laiduntaminen laumassa on elämää, jollaista jokaiselle naudalle soisi mahdollisimman 
paljon. Moni lypsylehmä pääseekin onneksi kesäisin laitumille. Lehmä on tuotantoeläi-
mistä myös se, jota monissa tapauksissa hoidetaan vielä yksilöllisesti. Laiduntava lehmä 
ei kuitenkaan ole naudan koko tarina, vaikka mainokset niin meille kertovat. Yksilöllinen 
hoito ei vielä takaa hyvinvointia.

Eläinten viikolla tuomme esiin naudan elämän mielikuvien takana. Kerromme millainen 
eläin nauta on, mitä tarpeita sillä on ja millaista naudan elämä on ihmisen omistuksessa. 
Nauta on sympaattinen eläin ja parhaassa tapauksessa tuottajan ja eläimen suhde on lois-
tava. Molemmat voivat hyvin. Tähän haluamme pyrkiä jokaisen eläimen kohdalla.

Kati Pulli
SEYn toiminnanjohtaja
Eläinlääketieteen lisensiaatti
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Alkunaudat kuolivat sukupuuttoon tiettävästi 1600-luvulla. 
Kesynautoja ei luonnossa elä, mutta väljästi lähes omissa 
oloissaan eläviä nautalaumoja kutsutaan luonnontilaisiksi 
laumoiksi. Näitä laumoja seuraamalla on saatu selville, miten 
naudat luonnossa käyttäytyvät. Kuvassa on ylämaankarjaa.

NAUTA ON ÄLYKÄS JA SOSIAALINEN ELÄIN 

Nauta on yhtä älykäs kuin koira. Nauta oppii uusia asioita helposti, mutta voi myös 
opettaa ihmistä. Se saattaa esimerkiksi asettua aidan viereen ammumaan kertoak-

seen, että tämä laidun on nyt syöty puhtaaksi: on aika päästää minut uudelle laitumelle.
Nauta on rauhallinen eläin. Se käyttää suurimman osan ajastaan syömiseen ja lepää-

miseen. Laitumella näkee yleensä joko makoilevia tai syöviä nautoja, koska laumaeläi-
minä ne tekevät kaiken yhtä aikaa. Naudat pitävät toistensa turkit puhtaana nuolemalla 
toisiaan sieltä, minne ne eivät itse yletä. Nauta saattaa jopa tökkäistä kaveria pyytääkseen 
pesuapua. Peseminen ei nimittäin ole pelkästään turkinhoitoa vaan myös miellyttävän 
tuntuista.

Nauta on sosiaalinen eläin, joka viihtyy parhaiten toisten nautojen seurassa. Ihmisen 
tavoin jotkut nautayksilöt ovat keskenään parempia kavereita kuin toisten kanssa. Nauta 
on hieman hidas lämpiämään uusille suhteille, joten uusien nautojen tutustuttaminen 
laumaan täytyy tehdä varovasti.



6

NAUDALLA ON NELJÄ MAHAA JA TARKAT AISTIT 

Naudalla on neljä mahaa. Usean mahan ansiosta nauta pystyy hyödyntämään ruoaksi 
sellaisia kasveja, jotka eivät kelpaisi esimerkiksi ihmisen ravinnoksi. Nauta pureske-

lee ruoan kahteen kertaan: ensin vain pari kertaa ennen nielaisua, ja jonkin ajan kuluttua 
ruoka nousee ruokatorvea pitkin takaisin suuhun pureskeltavaksi. Tätä kutsutaan märeh-
timiseksi.

Esimerkiksi poro, hirvi, vuohi ja kirahvi ovat myös märehtijöitä. Kaikki märehtijät ovat 
sorkkaeläimiä, mutta kaikki sorkkaeläimet eivät ole märehtijöitä.

Kuulo: Nauta kuulee korkeampia ääniä 
kuin ihminen. Se saattaa kokea epä-
miellyttäväksi ja jopa säikkyä ääniä, joi-
ta ihminen ei edes kuule. Myös naudan 
hajuaisti on parempi kuin ihmisen.

Utare: Maito 
kertyy naudan 
utareeseen eli 
maitorauhaseen.

Vedin: Utareessa 
on neljä nisää eli 
vedintä, joista 
maito lypsetään.

juoksutusmaha

pötsi

ruoka
torvi
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Näkökenttä: Naudalla on laaja näkökenttä 
ja se näkee lähes joka suuntaan. Nauta on-
kin mestari havaitsemaan äkilliset liikkeet 
lähes millä suunnalla tahansa. Nauta on 
saaliseläin, joten sen aistit ovat kehittyneet 
havaitsemaan saalistajat tehokkaasti.

Korvamerkit: Vasikalle laitetaan 
kumpaankin korvaan korvamerkki. 
Korvamerkki on kuin henkilötunnus, 
johon kirjattujen tietojen avulla nauta 
voidaan jäljittää. Joskus korvamerkkiin 
kirjoitetaan myös naudan nimi.

Sarvet: Monille naudoille kasvaa iän myötä 
sarvet. Koska naudat elävät navetoissa tiiviisti, 
voivat sarvet aiheuttaa vammoja sekä muille 
naudoille että ihmiselle. Sen takia vasikat 
usein nupoutetaan. Nupoutuksessa sarven-
aiheet, eli kohdat joihin sarvet kasvaisivat, 
poltetaan, etteivät sarvet pääse kasvamaan.

Aivot: Nauta nukkuu vain kymmenen 
minuutin pätkissä ympäri vuorokau-
den. Uniaikaa kertyy yhteensä noin 
neljä tuntia vuorokaudessa. Nauta 
kuitenkin lepää paljon sitä pidempään.

Hampaat: Naudalla on 
etuhampaat vain alaleuassa. 
Se hienontaa ruoan poski-
hampaillaan.

Jalat: Nykylehmä on paljon esi-isäänsä suurempi ja 
hidas liikkeissään. Lypsylehmät, eli lehmät joista saadaan 
maitoa, suorastaan löntystelevät. Nauta juoksee arviolta 
yhtä nopeasti kuin ihminen, jos se säikähtää jotakin. 
Pitkän matkan juoksijaksi siitä ei kuitenkaan ole.

Suu: Nauta röyhtäilee ja  pieree niin 
paljon, että röyhtäilystä syntyviä kaasuja 
pidetään jopa yhtenä syynä ilmaston 
lämpenemiselle. Naudan röyhtäisyssä 
kyllä vapautuu ilmakehään metaani-
nimistä kaasua, mutta valtaosa naudan-
tuotannossa syntyvästä metaanista 
tulee muualta kuin röyhtäisyistä.
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NAUTA KAIPAA RAUHAA JA TILAA LIIKKUA

Nauta kaipaa muiden nautojen seuraa, mutta välillä se haluaa olla rauhassa. Nauta 
tarvitsee makuupaikan, joka on mukavan pehmeä, tilava ja kuiva. Nauta ei välttä-

mättä saa tarpeeksi lepoa, jos makuupaikka ei ole pehmeä ja rauhallinen. Makuupaikan 
kuivikkeena on yleensä olkea tai turvetta. 

Nautojen sosiaaliset suhteet muodostuvat kahdenkeskisistä suhteista. Toinen kaveruk-
sista saattaa pomo jota toinen väistää, mutta suhteet voivat olla myös tasavertaiset. Pah-
nanpohjimmainen voi myös olla hyvää pataa ylimmän naudan kanssa. Järjestelyn tarkoi-
tus on välttää kahakoita eläinten välillä. Yleensä kahakoilta vältytään, mutta liian ahtaissa 
tiloissa naudat eivät välttämättä pääse väistämään toisiaan. Silloin voi syntyä tappeluita, 
joiden seurauksena eläimet voivat loukkaantua.

Navetassa täytyy olla tarpeeksi ruokintapaikkoja, vesipisteitä ja makuupaikkoja, jotta 
niitä riittää jokaiselle. Koska naudat tekevät kaiken yhdessä, voivat pomoja väistävät eläi-
met jäädä muuten ilman ruokaa, vettä tai lepoa.

Vasikat opettelevat naudan elämää, kehonsa hallintaa 
ja erilaisia taitoja kirmailemalla ja kamppailemalla 
yhdessä sekä tutkimalla ympäristöään. Vasikat leikkivät 
pitkin päivää, jos niillä on riittävästi tilaa ympärillään. 
Naudat, jotka ovat vasikkana viettäneet aikaa yhdessä 
viihtyvät toistensa seurassa myös aikuisina.

YMPYRÖI OIKEA VAIHTOEHTO

1. LEHMÄ
a) Urospuolinen nauta 
b) Naaraspuolinen nauta 
c) Aikuinen nauta

2. SONNI
a) Vauvanauta 
b) Emänauta 
c) Urospuolinen nauta

3. VASIKKA
a) Naudan poikanen 
b) Aikuinen nauta 
c) Nautavanhus

4. HIEHO
a) Raskaana oleva nauta 
b) Nauta joka ei ole vielä synnyttänyt 
c) Monivärinen nauta

5. EMÄ
a) Naudan lapsi 
b) Vasikan isä 
c) Vasikan äiti

6. LYPSYLEHMÄ
a) Tuottaa lihaa 
b) Tuottaa maitoa 
c) Tuottaa maitoa ja lihaa

7. NUPOUTUS
a) Vasikoiden leikki 
b) Aikuisten nautojen leikki 
c) Vasikan sarvenalkujen polttaminen

8. UTARE
a) Maitorauhanen, johon maito kertyy 
b) Silmän osa 
c) Naudan maha

9. PARSI
a) Paikka, jossa naudat saavat 
liikkua vapaasti 
b) Vasikoiden leikkipaikka 
c) Paikka, jossa naudat elävät 
päästään kytkettynä

10. LAIDUNTAMINEN
a) Nautojen lypsämistä 
b) Sitä, että naudat saavat ulkoilla ja 
syödä ruohoa tietyllä alueella 
c) Naudan synnytystä kuvaava sana

9

Oikeat vastaukset: 1 b, 2 c, 3 a, 4 b, 5 c, 6 c, 7 c, 8 a, 9 c, 10 b
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NAUTA KESYTETTIIN ENSIMMÄISTEN JOUKOSSA

Nautoja on ollut olemassa jo satojatuhansia vuosia. Ihmisen ja naudan yhteiselo alkoi 
kuitenkin vasta 10 000 vuotta sitten. Se on lajin kehityksen kannalta niin lyhyt aika, 

ettei ihmisen kanssa vietetty aika ole muuttanut nautaa eläimenä. Nauta haluaa edelleen 
laiduntaa ja tutkia ympäristöään. Saaliseläimenä naudan vaistot käskevät sen paeta, kun 
se kokee olonsa uhatuksi.

Vielä 1800-luvulla lehmiä pidettiin vain sen verran, että niistä saatiin maitoa oman 
perheen tarpeisiin. 1800-luvun lopulla ihmisten määrä alkoi kuitenkin kasvaa, ja samalla 
kasvoi tuotantoeläinten määrä. Jotkut alkoivat pitää niin paljon eläimiä, että niistä saatiin 
maitoa, lihaa ja villaa myös myyntiin. Eläinten pidosta tuli yhtä tärkeä elinkeino kuin 
maanviljelyksestä.

1970-luvulla nautoja alettiin pitää isoina ryhminä tiiviissä tiloissa. Nautojen elinolot 
ovat siis nykyään hyvin erilaiset kuin niiden esi-isillä. Jotta elinolot voisi järjestää tuotan-
to-oloissa mahdollisimman hyvin, täytyy ihmisen tietää miten nauta käyttäytyisi erilaisis-
sa tilanteissa, jos se saisi itse valita.

Lehmän ansiosta ihminen sai muutettua viljelyskelvottoman maan maidoksi ja lihaksi. 
Lehmä nimittäin pystyi hyödyntämään ihmisravinnoksi kelpaamattomat kasvit pelloilta, 
joilla ei pystynyt viljelemään ihmiselle sopivaa ruokaa. Nykylehmät syövät kuitenkin 
lähinnä niitä varten viljeltyä ruokaa.

Tiesitkö? Lehmä on hinduille pyhä eläin, eivätkä hindut sen takia yleensä 
syö naudanlihaa. Hinduismi on Intian ja Nepalin suurin uskonto. Näissä 
maissa lehmät saavat liikkua vapaina kaduilla, ja se aiheuttaa välillä mel-
koisen sekasorron liikenteeseen!
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NAUTA TARVITSEE LIIKUNTAA

Nauta kävelee neljä kilometriä päivässä rehua syöden, jos sillä on siihen tilaisuus. Val-
taosa matkasta taittuu laiduntaen, mutta osa kuluu ympäristön tutkimiseen. Naudat 

saattavat esimerkiksi vaeltaa lähimetsään tutkimaan, mitä sieltä löytyy. Jos laitumella on 
pieni kukkula, voivat naudat leikkiä siellä kukkulan kuningasta kiipeilemällä huipulle 
vuoronperään.

Jos nauta saa liian vähän liikuntaa, tulee sille helposti kivuliaita sorkka- ja jalkaongel-
mia. Ne taas ilmenevät ontumisena. Laiduntavat naudat ovat terveempiä ja voivat parem-
min kuin pelkästään sisätiloissa pidettävät naudat.

Suomessa on eläinsuojelulaki joka määrää, miten eläimiä täytyy pitää. Se määrää esi-
merkiksi sen, että kytkettynä elävien lypsylehmien täytyy päästä jaloittelemaan vähintään 
60 päivänä kesäkauden aikana. Jotkut naudat kuitenkin ulkoilevat talvellakin. Nauta kes-
tää hyvin jopa paukkupakkasia, kunhan sen totuttaa kylmään säähän hiljalleen. Moni 
tuottaja onkin huomannut, että naudat ovat terveempiä ja rauhallisempia, kun niitä pääs-
tää ulkoilemaan ympäri vuoden.

Tiesitkö? Naudan täytyy päästä ulos osin samasta syystä kuin koululaisten 
välitunnilla. Moni naudanomistaja on huomannut, että eläimet ovat rauhalli-
sempia, kun ne ulkoilevat säännöllisesti. Ihmiselläkin keskittymiskyky para-
nee, kun saa välillä haukata happea.

Nauta valitsee tarkkaan laitumensa ja oppii nopeasti 
tunnistamaan parhaat ruokapaikat. Lehdet ovat sen 
herkkua, ja se syökin maasta lehdet ennen muihin 
kasveihin siirtymistä. 
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MISTÄ MAITO JA LIHA TULEVAT?

Suomessa on yli 9 000 maitotilaa eli lehmätilaa, joilla tuotetaan maitoa. Niissä elää 
yhteensä 280 000 lehmää. Kun lehmä ei enää tuota tarpeeksi maitoa tai sillä alkaa 

olla liikaa eläinlääkärin hoitoa vaativia vaivoja, viedään se teuraaksi eli tapetaan ruoak-
si. Keskimäärin teurastus tapahtuu reilun viiden vuoden iässä. Hyvällä hoidolla nauta 
voi elää jopa 20-vuotiaaksi. 

Lypsylehmä tuottaa keskimäärin 30 litraa maitoa päivässä. Elinaikanaan lehmä tuot-
taa 25 000 litraa maitoa. Sillä saa täytettyä jo pienen uima-altaan. Maidosta tehdään 
muun muassa jogurttia, rahkaa, kermaa, voita ja jäätelöä. Naudan nahasta valmistetaan 
nahkatuotteita, kun taas luista, suolista ja jänteistä tehdään gelatiinia eli liivatetta, jota 
käytetään esimerkiksi irtokarkeissa.

Tiesitkö? Lypsetyn maidon 
määrä kasvaa jatkuvas-
ti, sillä lehmät saadaan 
tuottamaan enemmän ja 
enemmän maitoa jalostuk-
sen ja ruokinnan avulla. 
Tehokkaampien tuotanto-
menetelmien myötä myös 
nautojen sorkka- ja jalka-
ongelmat, utaretulehdukset 
ja ongelmat tiinehtymises-
sä eli raskaaksi tulemisessa 
ovat lisääntyneet.

Tiesitkö? Lihaksi kasvatettavat naudat voivat olla joko lypsylehmille synty-
neitä sonnivasikoita tai erityisiä liharotuisia nautoja. Liharotuiset naudat eivät 
poikkea lypsyrotuisista muuten kuin rakenteeltaan. Kun lypsylehmät ovat 
kuin muumimammoja, näyttävät lihanaudat lihaksikkailta bodareilta. Lihaksi 
kasvatettavat sonnit teurastetaan noin 1,5-vuotiaina. 

Hereford-sonni voi painaa 
jopa 1 300 kiloa eli henkilöau-
ton verran. Naudasta saatavan 
lihan määrä on kasvanut, kun 
eläinten koko on suurentunut 
jalostuksen myötä. Tiedätkö 
sinä, mitä jalostaminen on?
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NAUTA ELÄÄ NAVETASSA

Nautoja elää parsinavetoissa ja pihattonavetoissa. Parsinavettoja on lähinnä mai-
dontuotannossa. Niissä lehmät elävät kiinnitettynä päästään parteen, joka on pit-

känomainen makuupaikka. Hyvässä parressa on riittävästi tilaa käydä mukavasti ma-
kuulle, pehmeä alusta ja runsaasti kuiviketta. Kääntymään tai liikuskelemaan lehmät 
eivät kuitenkaan parressa pääse. Yleensä parsinavetan lypsylehmät ulkoilevat ainakin 
kesällä kahden kuukauden ajan, mutta ihan aina näin ei ole.

Pihattonavetassakin voi olla makuuparret, mutta nautoja ei ole kytketty niihin, vaan 
ne voivat käyskennellä oman mielensä mukaan navetan käytävillä. Jos eläimiä on liikaa, 
voi pihatossa tulla kuitenkin ahdasta. Joistain pihatoista pääsee ulos, joko jaloittelutar-
haan tai laitumelle.

Lihanautoja pidetään yleensä pihattonavetoissa, mutta ne yleistyvät myös maidon-
tuotannossa. Jotkut pihattonavetat ovat niin sanottuja kylmäpihattoja, joissa lämpötila 
on sama kuin ulkona.

Ulkoilusta on naudalle monenlaista hyötyä. Nautojen olot voisikin järjestää niin, 
että kaikki naudat pääsevät ulkoilemaan, vieläpä ympäri vuoden.

Sarvenaiheiden polttaminen aiheuttaa kolmannen asteen palovammat, joten nupoutus on 
vasikalle hyvin kivuliasta. On erittäin suositeltavaa, että vasikka rauhoitetaan ja sarvenaiheet 
puudutetaan nupoutuksen ajaksi ja että vasikka saa kipulääkettä. Kunnolla lääkityt vasikat 
leikkivät toimenpiteen jälkeen, kun taas ilman kipulääkitystä nupoutetut eivät leiki. Jos eläin-
lapsi ei leiki, on se merkki siitä että jotain on pielessä.
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Jotta naudalta tulisi maitoa, on sen 
synnytettävä uusi vasikka noin vuoden välein.

Tuotanto-oloissa nautaa pidetään 
keskimäärin 10-vuotiaaksi.

Maitotiloilla suurin osa vasikoista erotetaan 
emostaan heti syntymän jälkeen.

Parsinavetassa naudat saavat liikkua vapaasti.

Nauta ei ole sosiaalinen eläin.

Nauta näkee lähes joka suuntaan.

Luomutuotannossa eläimillä on paremmat olot.

Nauta on melkoisen tyhmä eläin.

Naudalla on neljä mahaa.

Vasikat viettävät mieluusti aikaa omissa oloissaan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TOTTA VAI TARUA?

TOTTA        TARUA
OIKEAT VASTAUKSET
1. TOTTA.
2. TARUA. Lypsylehmät viedään teuraaksi keskimäärin noin 5-vuotiaina ja 
lihasonnit 1,5-vuotiaina.
3. TOTTA. Maitotilalla vasikka tosiaan erotetaan emästään joko heti syntymän 
jälkeen tai viimeistään muutaman viikon kuluttua.
4. TARUA: Parsinavetassa naudat elävät parteen kytkettyinä, joka on pitkänomainen 
makuupaikka. Laki määrää, että parressa elävien nautojen tulee päästä jaloittelemaan 
vähintään 60 päivänä kesäkauden aikana. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu. Pihatossa 
naudat saavat liikkua vapaasti.
5. TARUA. Nauta on sosiaalinen laumaeläin, joka viihtyy parhaiten toisten nautojen seurassa.
6. TOTTA. Naudalla on laaja näkökenttä.
7. TOTTA. Luomutuotannossa naudat pääsevät esimerkiksi ulkoilemaan enemmän kuin 
tavanomaisissa tuotanto-oloissa elävät naudat.  
8. TARUA. Päinvastoin, nauta on viisas eläin, joka oppii uusia asioita.
9. TOTTA. Naudalla on neljä mahaa. Ne ovat pötsi, verkkomaha, juoksutusmaha ja satakerta.
10. TARUA. Vasikat, kuten kaikki lapset, nauttivat leikistä yli kaiken! Leikin avulla vasikat 
myös opettelevat naudalle tärkeitä asioita kuten kehon hallintaa.
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MAITO ON VASIKAN RUOKAA

Kaikki nisäkkäät tuottavat synnytyksen jälkeen maitoa poikasensa ravinnoksi. Leh-
mä ei ole poikkeus. Maidontulon jatkumiseksi lehmän täytyy poikia eli synnyttää 

säännöllisesti, noin vuoden välein. Tyttövasikat jäävät maitotiloille, missä ne korvaavat 
teuraaksi vietävät lehmät. Sonnivasikat kuljetetaan lihatiloille.

Osa nautatiloista keskittyy tuottamaan vasikoita. Näitä tiloja kutsutaan emolehmäti-
loiksi. Niillä syntyneet vasikat siirretään yleensä lihanautatiloille, kun ne on vieroitettu eli 
erotettu emästään.

Maitotiloilla vasikat vieroitetaan yleensä joko heti syntymän jälkeen tai viimeistään 
muutaman päivän kuluttua. Moni tuottaja on kuitenkin huomannut, että pidempään 
emänsä kanssa kasvaneet vasikat ovat terveempiä ja leikkisämpiä kuin vastasyntyneenä 
vieroitetut. 

Emolehmätiloilla vasikat elävät emänsä hoivassa 4–8 kuukautta. Se on jo lähes yhtä 
pitkään kuin luonnontilassa, missä lehmä hoivaa poikastaan seuraavan syntymään asti.

Vasikalla on luontai-
nen imemisen tarve. 
Sitä tyydytetään 
juottamalla vasikalle 
maitoa tuttiämpäril-
lä, kun emän nisät 
eivät ole saatavilla. 
Vasikka voi myös 
imeä muita vasikoita, 
karsinan rakenteita 
ja ihmisen sormia, 
kun tämä tarjoaa 
vasikalle kättään.

Tiesitkö? Emästään vieroitetut vasikat laitetaan yleensä ryhmä-
karsinaan muiden vasikoiden kanssa. Joskus kuitenkin käytetään 
yksilökarsinoita. Yksilökarsinoissa vasikoilla on näkö- ja koske-
tusyhteys toisiinsa, mutta ne eivät pääse leikkimään yhdessä.
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NAUDAN MATKA LAITUMELTA LAUTASELLE

Lähes jokainen nauta tekee ainakin yhden matkan elämänsä aikana: matkan teurasta-
molle, missä se teurastetaan. Kuljetus kuitenkin hermostuttaa eläimiä, jotka joutuvat 

vieraaseen tilanteeseen ja paikkaan. Kuljetettavat naudat pitäisi pyrkiä pitämään tutuissa 
kaveriryhmissä, jotta niillä olisi tukea ja turvaa toisistaan.

Nautojen siirtäminen kuljetusautoon ja sieltä ulos on joskus vaikeaa. Lyöminen ja pot-
kiminen on kuitenkin kielletty. Joskus nautojen liikuttelussa käytetään sähköpiiskaa, eli 
keppiä joka antaa eläimelle sähköiskun. Sen käyttöä suositellaan kuitenkin välttämään, 
koska se tuottaa eläimelle kipua. Nautojen liikuttelu sujuu parhaiten houkuttelemalla, ei 
pakottamalla.

Teurastuksen jälkeen naudasta tehdään esimerkiksi paisteja ja jauhelihaa, mutta myös 
naudan kieli ja sydän käytetään ruoaksi.

Jokainen tuotantoeläin on elävä 
olento, jolla on omat käyttäytymis-
tarpeensa ja yksilöllinen luonteensa.
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RISTIKKO

Mikä sana muodostui? Tiedätkö mitä se tarkoittaa?

 

Naudan koti.
Naudan levolle tärkeä.
Nauta tuottaa…
Tällaisessa navetassa naudat saavat liikkua vapaasti.
Naudan lapsi.
Nauta on ruoansulatukseltaan…
Naudalla on neljä tällaista.
Toimenpide, jossa vasikalta poltetaan sarvenaiheet.
Nauta viihtyy perheensä ja kavereidensa kanssa, joten se on…
Tällaisessa navettatyypissä naudoilla ei ole mahdollisuutta 
liikkua, paitsi ulos päästessään.
Tätä nauta saa usein liian vähän.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Vihjeet:

Tuttiämpäri
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MITEN SINÄ VOIT VAIKUTTAA NAUTOJEN HYVINVOINTIIN?

Kuluttajakin voi vaikuttaa nautojen hyvinvointiin. Kaupan hyllyllä voi valita luomu-
maidon ja -lihan, sillä luomunaudat elävät väljemmissä oloissa kuin tavanomai-

sissa tuotanto-oloissa elävät. Luomunauta pääsee yleensä ulkoilemaan ympäri vuoden, 
kesällä joka päivä. Nupoutus tehdään luomuvasikalle aina rauhoituksessa ja kipulää-
kittynä.

Eläinsuojelulaki määrää, minkä verran eläimillä tulee esimerkiksi olla tilaa käytös-
sään ja kuinka paljon niiden pitää päästä ulkoilemaan. Nämä vähittäisvaatimukset ovat 
kuitenkin kompromissiratkaisu. Eläinten pitäminen pienissä tiloissa tulee halvemmak-
si, mutta eläimet voivat niissä huonommin. Huonosti voiva eläin taas tuottaa huonom-
min.

Maailmalla on paljon muitakin tuotantotapoja tavanomaisen ja luomun ohella. Jois-
sain maissa myydään esimerkiksi erityisen paljon laiduntaneen naudan lihaa ja maitoa. 
Suomalaisetkin kuluttajat voisivat saada enemmän valinnanvaraa, jos lihasta ja mai-
dosta oltaisiin valmiita maksamaan enemmän.

Toisaalta maitoa ei tarvitse juoda eikä lihaa syödä joka aterialla. Jotkut ovat päättä-
neet luopua kokonaan lihasta tai maidosta, tai molemmista.

Tiesitkö? Koirien ja kissojen tavoin myös nautoja on useita eri rotuja. 
Maidontuotannossa suositaan rotuja, joista saa paljon maitoa. Lihan-
tuotannossa kasvatetaan kookkaita ja lihaksikkaita nautarotuja, joista 
taas saa paljon lihaa. Joillekin nautaroduille ei kasva lainkaan sarvia. 
Tällaista sarvetonta nautaa kutsutaan nupoksi.

Lihatiskillä tai maitohyllyllä ei 
voi tietää, miten eläin on elänyt. 
SEY haluaa lihaan ja maitoon 
merkinnät, jotka kertovat miten 
eläimiä on pidetty.
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Tämän vihkosen tarkoitus on kertoa, millainen eläin nauta on, mil-
laisissa oloissa suomalaiset naudat elävät ja mitkä ovat avaimet 

niiden hyvinvointiin. 
Vihkonen on alakouluikäisille suunniteltu tieto- ja tehtäväpaketti 

vuoden 2014 Eläinten viikon teemasta, naudasta. Vihkosta voi tilata 
maksutta osoitteesta sey@sey.fi. Lisää tietoa ja tehtäviä löytyy osoit-
teesta nautatieto.fi

Eläinten viikko on vuosittain 4.–10. lokakuuta vietettävä teema-
viikko, jonka ensimmäinen päivä on samalla kansainvälinen Eläinten 
päivä ja eläinten suojelupyhimyksen Franciscus Assisilaisen muisto-
päivä. 

Suomessa Eläinten viikkoa on vietetty SEYn aloitteesta vuodesta 
1959 lähtien.

SEY on Suomen suurin ja vaikuttavin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. 
SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.


