
Eläinten viikon 

tieto- ja 

tehtäväpaketti 

yläkouluille 

ja lukioille



SISÄLLYS

Alkusanat	 	 	 	 	 	 3
Nauta	on	sosiaalinen	nautiskelija	 	 	 	 4
Nauta	kaipaa	rauhaa	ja	tilaa	liikkua	 	 	 	 5
Nauta	kesytettiin	hyötykäyttöön	ensimmäisten	joukossa	 	 6
Mitä	eläinten	hyvinvointi	on?	 	 	 	 7
Tehtävä:	
Mitkä	ovat	nautojen	keskeisimmät	hyvinvointiongelmat?		 7
Nauta	tuotantoeläimenä	 	 	 	 	 8
Maidontuotannossa	suositaan	paljon	lypsäviä	lehmiä		 	 9
Tilaratkaisut	vaikuttavat	naudan	hyvinvointiin	 	 	 10
Tehtävä:	
Mitä	eroja	tuotanto-olosuhteissa	on?	 	 	 	 11
Maidontuotto	vaatii	toistuvaa	vasikointia	 	 	 12
Ryhmäkarsinassa	vasikalla	on	seuraa	muista	vasikoista		 	 13
Koneet	hoitavat	lypsyn	 	 	 	 	 14
Laiduntava	nauta	on	terveempi	 	 	 	 15
Naudan	hyvinvointiongelmia	ja	ratkaisuja		 	 	 16
Tehtävä:	
Miten	kuluttaja	voi	vaikuttaa	nautojen	hyvinvointiin?	 	 18
Miten	kuluttaja	voi	vaikuttaa?		 	 	 	 19

ALKUSANAT

Ihminen	käyttää	eläimiä	monenlaisiin	tarkoituksiin.	Suu-
rin	 osa	 ihmisen	 käyttöönsä	 valjastamista	 eläimistä	 on	

tuotantoeläimen	asemassa.

Mikään	eläin	ei	kuitenkaan	ole	pelkkää	tuotannon	raaka-ai-
netta.	Jokainen	tuotantoeläin	on	elävä	olento,	jolla	on	omat	
käyttäytymistarpeensa	 ja	 yksilöllinen	 luonteensa.	 Näitä	
perusominaisuuksia	ei	ole	pystytty	eläimiä	kesyttämällä	ja	
jalostuksella	poistamaan.	

Tämän	 vuoden	 Eläinten	 viikon	 teema	 on	 nauta.	 Nautaa	
hyödynnetään	lihan,	maidon	ja	nahan	tuotannossa.	Mieli-
kuvat	naudasta	ovat	usein	 idyllisiä.	 Jokaisella	 lehmällä	on	
edelleen	nimi	ja	kohtaamiset	nautojen	kanssa	ovat	pääasi-
assa	kesälaitumilta.

Laiduntaminen	 laumassa	on	elämää,	 jollaista	 jokaiselle	naudalle	 soisi	mahdollisimman	pal-
jon.	Moni	lypsylehmä	pääseekin	onneksi	kesäisin	laitumille.	Lehmä	on	tuotantoeläimistä	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.

Haluamme	kertoa	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	loistava.	
Molemmat	voivat	hyvin.	Tähän	haluamme	pyrkiä	jokaisen	eläimen	kohdalla.

Kati	Pulli	
SEYn	toiminnanjohtaja	
Eläinlääketieteen	lisensiaatti
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NAUTA ON SOSIAALINEN NAUTISKELIJA

Nauta	 on	 älykäs	 ja	 sosiaalinen	 eläin,	 joka	 käyttää	 valtaosan	 ajastaan	 syömiseen	 ja	
lepäämiseen.	 Naudat	 muodostavat	 kiinteitä	 ystävyyssuhteita	 ja	 kaveriryhmiä	 lau-

man	sisällä.	Osa	nautojen	sosiaalista	kanssakäymistä	on	lauman	muiden	jäsenten	turkin	
nuoleminen	sieltä,	minne	ne	eivät	itse	ylety.	Se	on	osa	naudan	kehonhoitoa,	mutta	myös	
yksinkertaisesti	miellyttävän	tuntuista.	Nauta	saattaa	jopa	kevyesti	tökkäistä	kaveria	pyy-
täen	tätä	nuolemaan	itseään.

Nauta	on	laumaeläin,	joka	luonnontilassa	elää	pienissä	sukulaislaumoissa.	Luonnon-
tilassa	 lehmät	hoitavat	vasikoitaan	seuraavan	syntymään	asti.	Aikuinen	nauta	on	hidas	
lämpiämään	uusille	tuttavuuksille,	joten	laumoihin	otetaan	harvoin	uusia	nautoja	lauman	
ulkopuolelta.	Sisäsiittoisuuden	eli	lähisukulaisten	välisen	lisääntymisen	estämiseksi	luon-
to	on	kuitenkin	järjestänyt	siten,	että	laumat	vaihtavat	sonnia	muutaman	vuoden	välein.

Leikki	on	vasikalle	tärkeä	asia,	joka	valmentaa	sitä	aikuisen	naudan	elämään	monella	
tavoin.	Leikkiminen	opettaa	vasikkaa	hallitsemaan	kehoaan	ja	tunteitaan	tilanteissa,	jois-
sa	se	kokee	olonsa	uhatuksi.	Lisäksi	leikissä	opetellaan	tärkeitä	sosiaalisia	taitoja.	Myös	
nuoret	naudat	kirmailevat	ja	kisailevat	keskenään.	Sonnit	saattavat	jatkaa	leikkejään	myö-
hemmällekin	iälle.

Naudoilla	on	 tiukka	hierarkia	eli	arvojärjestys,	 jossa	arvojärjestyksessä	alempi	eläin	
väistää	ylempää.	Arvojärjestys	ei	kuitenkaan	ole	suoraviivainen,	vaan	se	muodostuu	kah-
denvälisistä	 suhteista.	Pahnanpohjimmainen	voi	 siis	olla	hyvää	pataa	ylimmän	yksilön	
kanssa.	Järjestelyn	tarkoitus	on	välttää	konflikteja	yksilöiden	välillä.	

Nauta	 on	 saaliseläin.	 Sen	 takia	 se	 reagoi	 voimakkaasti	 kokiessaan	 olonsa	 uhatuksi.	
Naudan	luonnollista	elinikää	ei	tiedetä	tarkkaan,	sillä	luonnossa	nautoja	ei	enää	elä.	Hy-
vällä	hoidolla	nauta	voi	kuitenkin	elää	jopa	20-vuotiaaksi.

Alkunaudat kuolivat 
sukupuuttoon tiettävästi 
1600-luvulla. Kesynautoja 
ei luonnossa elä, mutta 
väljästi lähes omissa olois-
saan eläviä nautalaumoja 
kutsutaan luonnontilaisiksi 
laumoiksi. Näitä laumoja 
seuraamalla on tutkittu 
nautojen luontaista käyt-
täytymistä. Kuvassa on 
ylämaankarjaa.

Nauta	on	älykäs	eläin,	joka	oppii	uusia	asioita	siinä	missä	koirakin.	Nauta	
voi	myös	opettaa	ihmistä.	Kun	naudat	ovat	syöneet	laitumen	puhtaaksi,	
voivat	ne	esimerkiksi	siirtyä	aidan	viereen	riviin	ammumaan	sen	merkik-
si,	että	hoitajan	on	aika	päästää	ne	uudelle	laitumelle.
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NAUTA KAIPAA RAUHAA JA TILAA LIIKKUA

Vaikka	nauta	on	sosiaalinen	eläin,	kaipaa	se	myös	rauhaa.	Unen	ja	levon	merkitys	on	
naudalle	suuri.	Liian	lyhyt	lepoaika	ja	epämukava	makuupaikka	aiheuttavat	naudalle	

stressiä.	Stressi	taas	lisää	eläimen	alttiutta	sairastua.	Hyvän	levon	avaimet	ovat	riittävän	
pehmeä	ja	hyvin	kuivitettu	makuupaikka.	Lisäksi	makuupaikan	tulee	olla	riittävän	tilava	
ja	sijoitettu	siten,	etteivät	muut	naudat	pääse	häiritsemään	 lepoa.	Hyvä	 ilmastointi	vii-
meistelee	rentouttavan	levon.

Nautojen	tiukka	arvojärjestys	täytyy	ottaa	huomioon	esimerkiksi	ruokailua	järjestettä-
essä,	sillä	naudat	haluavat	ruokailla	yhtä	aikaa.	Jos	ruokintapaikkoja	on	liian	vähän,	saa-
vat	arvojärjestyksessä	alempana	olevat	eläimet	helposti	liian	vähän	ruokaa.	Parasta	on,	jos	
jokaiselle	eläimelle	on	oma	ruokintapaikkansa,	jossa	eläinten	päät	eivät	ole	liian	lähellä	
toisiaan.	Koska	naudat	tekevät	kaiken	yhdessä,	tulee	myös	juomapaikkoja	olla	riittävästi.

Ryhmissä	nauta	pystyy	seurustelemaan	muiden	nautojen	kanssa,	mutta	tarvitsee	kui-
tenkin	tilaa	ympärilleen.	Liian	pienissä	tiloissa	eläinten	välille	voi	tulla	vammoihin	joh-
tavia	tappeluja.

Ulkona	naudat	viihtyvät	parhaiten	sopivan	 lämpöisellä,	aurinkoisella	paikalla.	Kuu-
malla	ilmalla	ne	hakeutuvat	varjoon	tai	jopa	viilentävään	veteen.	Nauta	kuitenkin	viihtyy	
ulkona	myös	kylmällä	ilmalla.

Nauta käyttää noin 
puolet ajastaan syömi-
seen ja märehtimiseen. 
Sillä on neljä mahaa, 
joista jokaisella on oma 
tehtävänsä ruoansu-
latuksessa. Naudalla 
on etuhampaat vain 
alaleuassa.

Muiden	märehtijöiden	tavoin	nauta	tuottaa	ruoan-
sulatuksen	yhteydessä	paljon	metaania,	joka	poistuu	
naudan	elimistöstä	röyhtäilemällä.	Nauta	myös	
pieree	paljon,	mutta	metaani	poistuu	nimenomaan	
suun	kautta.	Muun	muassa	poro,	hirvi,	vuohi	ja	
kirahvi	ovat	myös	märehtijöitä.
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Tiedätkö, mikä on hieho? 
Lue	lisää	nautasanastoa	
osoitteesta	nautatieto.fi
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NAUTA KESYTETTIIN HYÖTYKÄYTTÖÖN 
ENSIMMÄISTEN JOUKOSSA

Ihminen	on	kesyttänyt	ensimmäiset	eläimet	hyödykseen	jo	10	000	vuotta	sitten,	mutta	
kesytetyt	lajit	ovat	olleet	olemassa	satojatuhansia	vuosia.	Jokainen	laji	ja	sille	tyypilliset	

käyttäytymistarpeet	ovat	muovautuneet	omanlaisikseen	ajan	saatossa.	Nämä	eläimet	ovat	
viettäneet	ihmisen	kanssa	lajin	kehittymisen	kannalta	niin	lyhyen	ajan,	että	niiden	alku-
peräiset,	sisäsyntyiset	tarpeet	ovat	edelleen	pääosin	tallella.	Naudan	sisäsyntyisiä	tarpeita	
ovat	esimerkiksi	ympäristön	tutkiminen,	pakeneminen	uhkaavassa	tilanteessa	ja	laidun-
taminen.

Ihminen	on	kautta	aikojen	 jalostanut	eläimiä,	myös	nautaa,	haluamaansa	suuntaan.	
Ennen	1900-lukua	karjanpito	oli	vielä	maanviljelyksen	sivuelinkeino.	Eläimiä	pidettiin	
lähinnä	oman	perheen	 tarpeisiin.	Naudat	 asustivat	pihapiiriin	 rakennetuissa	karjasuo-
jissa,	mutta	kesäaikaan	ne	viettivät	kaiken	aikansa	laitumella.	1800-1900-luvun	taitteessa	
karjanpidosta	tuli	yhtä	tärkeä	elinkeino	kuin	maanviljelyksestä.	Eläinkunnan	tuotteiden	
käyttö	lisääntyi	huomattavasti	1900-luvulle	tultaessa,	kun	myös	ihmisten	määrä	kasvoi.	
Samalla	 kasvoi	 tuotantoeläinten	 määrä,	 kun	 maitoa,	 sianlihaa	 ja	 lampaanvillaa	 alettiin	
tuottaa	myyntiin.

1970-luvulle	 tultaessa	 myös	 nautoja	 pidettiin	 jo	 tiiviissä	 tiloissa	 kun	 uudet,	 tehok-
kaammat	tuotantomenetelmät	otettiin	käyttöön.	Tiiviisiin	elinoloihin	tottuminen	vaatii	
eläimiltä	sekä	fyysistä	sopeutumista	että	käytöksen	mukautumista.	Eläimen	hyvinvointi	
on	helposti	koetuksella,	kun	se	ei	elä	siinä	ympäristössä,	jossa	sen	esi-isät	ja	luonnonva-
raiset	lajitoverit	ovat	eläneet.	Tilanne	vaatii	ihmiseltä	eläimen	käytöksen	tuntemista,	jotta	
eläimen	olot	voidaan	järjestää	mahdollisimman	lajinmukaisiksi.

MITÄ ELÄINTEN HYVINVOINTI ON?

Hyvään	 eläintenhoitoon	 on	 aina	 kuulunut	
eläinten	käytöksen	ymmärtäminen.	Ymmär-

rys	 auttaa	 eläinten	 käsittelyssä	 sekä	 ongelmien	
tunnistamisessa.	Muutokset	 eläimen	käytöksessä	
voivat	kertoa	 sairaudesta	 tai	 siitä,	 että	 jokin	asia	
eläimen	elinoloissa	ei	ole	ihan	kohdallaan.

Tuotannossa	 päätöksiä	 ohjaa	 erityisesti	 saira-
uksien	 vähentäminen.	 Tavoitteena	 on	 mahdolli-
simman	suuri	tuotos,	nautojen	kohdalla	tuotetun	
maidon	 tai	 lihan	 määrä,	 eikä	 sairas	 eläin	 tuota	
hyvin.	

Hyvinvointiin	 vaikuttaa	 kuitenkin	 myös	 se,	
kykeneekö	eläin	tyydyttämään	lajityypillisiä	käyt-
täytymistarpeitaan.	Pystyykö	nauta	laiduntamaan	
ja	hoivaamaan	vasikkaansa?	Pääseekö	se	makaa-
maan	mukavalle	 ja	 tilavalle	 alustalle?	Onko	 sillä	
mahdollisuus	väistää	ylempiarvoisia	eläimiä?	Entä	
pystyykö	vasikka	 leikkimään	muiden	vasikoiden	
kanssa?	 Jos	 esimerkiksi	 naudan	 mahdollisuutta	
liikkumiseen	rajoitetaan,	voi	 se	 tuottaa	eläimelle	
stressiä.	Stressi	taas	heikentää	hyvinvointia.

Aiemmin	 eläinten	 hyvinvointitutkimuksen	
painopiste	 oli	 kärsimyksessä.	 Tuotantoeläinten	
olojen	 katsottiin	 olevan	 kunnossa,	 kunhan	 kär-
simys	 poistettiin.	 Nyt	 vastausta	 haetaan	 enem-
mänkin	siihen,	voiko	eläin	hyvin.	Hyvinvointi	on	
fyysisten	ja	psyykkisten	tekijöiden	summa.	Siihen	
vaikuttavat	 sekä	epämiellyttävät	 että	miellyttävät	
tuntemukset.	 Nykyään	 ajatellaan,	 että	 eläimellä-
kin	on	oikeus	positiivisiin	kokemuksiin	ja	mieli-
hyvän	tunteeseen.

Mikä	tahansa	muutos	eläimen	käytöksessä	voi	
viitata	 heikentyneeseen	 hyvinvointiin.	 Merkit	
ovat	 usein	 hienovaraisia.	 Eläin	 voi	 maata	 tavan-
omaista	 enemmän	 tai	 vähemmän,	 oleskella	 eri	
paikoissa	 kuin	 tavallisesti	 tai	 olla	 normaalia	 pe-
lokkaampi	 tai	 aggressiivisempi.	 Häiriökäyttäyty-
minen	kertoo	usein	hyvinvointiongelmasta.	

Jos	taas	eläin	on	sairas,	voi	se	olla	esimerkiksi	
tavallista	 vaisumpi,	 pestä	 itseään	 vähemmän	 tai	
syödä	 huonommin.	 Kaikkien	 eläinten	 poikaset	
leikkivät,	 joten	 leikkikäyttäytymisen	 tutkimista	
käytetään	 osana	 nuorten	 eläinten	 hyvinvoinnin	
tutkimusta.	Jos	vasikka	ei	leiki,	on	jotain	vialla.

Tehtävä: Keskustelkaa, mitkä 
ovat nautojen keskeiset hyvin-
vointiongelmat. Miettikää 
myös, miten nautojen hyvin-
vointia voitaisiin parantaa.

Usein	sanotaan,	että	hyvin	
tuottava	eläin	myös	voi	hyvin.	
Näin	ei	aina	ole.	Moni	eläin,	joka	
on	jalostettu	tuottamaan	paljon,	
tuottaa	edelleen	hyvin,	vaikka	
sen	hyvinvoinnin	taso	olisi	
heikentynyt.

Usein	ajatellaan	myös,	että	
terveys	ja	hyvinvointi	ovat	sama	
asia.	Tämäkään	ei	välttämättä	
pidä	paikkaansa,	sillä	hyvin-
vointi	on	sekä	fyysisten	että	
psyykkisten	tekijöiden	summa.	
Hyvinvointiin	kuuluu	myös	se,	
voiko	eläin	tyydyttää	lajityypilli-
set	käyttäytymistarpeensa.
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Naudan	ja	muiden	märehtijöiden	
kesyttäminen	oli	aikoinaan	iso	
askel	ruoantuotannossa.	Nauta	
pystyi	hyödyntämään	viljelys-
kelvottomassa	maassa	kasvavan	
karkearehun	ja	siten	muuttamaan	
sen	ihmisen	hyödynnettävissä	
olevaksi	valkuaisaineeksi	eli	
maidoksi	ja	lihaksi.	Nykyään	
naudat	syövät	kuitenkin	lähinnä	
istutettua	rehua,	eli	maidon	ja	
lihan	tuotantoon	käytetään	vilje-
lyskelpoista	maata.
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NAUTA TUOTANTOELÄIMENÄ

Nautaa	käytetään	erityisesti	tuottamaan	maitoa	ja	lihaa.	Maidontuotannossa	lehmät	
lypsetään	 yleensä	 kahdesti	 päivässä.	 Lypsetty	 maito	 kerätään	 suuriin	 tankkeihin	

meijereiden	noudettavaksi.	Meijerissä	maidosta	valmistetaan	maidon	lisäksi	esimerkiksi	
jogurttia,	kermaa,	viiliä,	voita	ja	jäätelöä.

Lihakarjatuotannossa	 nautoja	 kasvatetaan	 lihaksi.	 Lihanautaroduissa	 suositaan	 suu-
rikokoisia	 eläimiä,	 joista	 saadaan	 paljon	 lihaa.	 Valtaosa	 kaupoissa	 myytävästä	 suoma-
laisesta	naudanlihasta	on	kuitenkin	maidontuotannosta	poistettuja	 lypsylehmiä	 ja	 lyp-
sylehmille	 syntyneitä	 sonneja.	 Huomattavasti	 pienempi	 osa	 lihasta	 tulee	 liharotuisista	
eläimistä.	Sekä	maito-	että	lihatiloilla	syntyneet	sonnit	menevät	teuraaksi	noin	1,5-vuoti-
aina,	emolehmät	vanhempina.

Luista,	suolista	ja	jänteistä	tehdään	gelatiinia	eli	liivatetta,	jota	käytetään	esimerkiksi	
irtokarkkien	valmistuksessa.

Niin	sanottu	valkoinen	vasikanliha	eli	juottovasikka	tuotetaan	aiheuttamal-
la	vasikalle	anemia	eli	verenvähyys	vähärautaisella	ruokavaliolla.	Raudan-
puutoksen	seurauksena	vasikan	liha	jää	vaaleaksi.	Valkoisen	vasikanlihan	
tuottaminen	on	Suomessa	kielletty,	sillä	meillä	eläimiä	ei	saa	tarkoituksella	
ruokkia	niin,	että	ne	ovat	sairaita.	Suomeen	kuitenkin	 tuodaan	valkoista	
vasikanlihaa	muualta.	

Lihantuotantoon jalostetut 
nautarodut ovat kookkaita
ja lihaksikkaita. MAIDONTUOTANNOSSA SUOSITAAN 

PALJON LYPSÄVIÄ LEHMIÄ

Lehmästä	on	alettu	saada	enemmän	maitoa	tehokkaampien	tuotantomenetelmien	myötä.	
Jalostuksessa	on	suosittu	paljon	lypsäviä	lehmiä,	joiden	jälkeläiset	tuottavat	myös	pal-

jon	maitoa.	Naudan	ravintotutkimuksen	lähtökohta	on	ollut	maidontuotannon	lisäämi-
nen.	Toisaalta	mitä	enemmän	maitoa	lehmä	tuottaa,	sitä	enemmän	energiaa	se	tarvitsee	
ravinnosta.	

1900-luvun	alussa	suomalainen	lehmä	tuotti	noin	1	500	litraa	maitoa	vuodessa.	Vuon-
na	1983	lehmästä	lypsettiin	keskimäärin	5	625	litraa.	30	vuotta	myöhemmin	eli	vuonna	
2013	määrä	oli	jo	8	800	litraa.	Tehostuneen	karjanpidon	myötä	esimerkiksi	lehmien	on-
tuminen,	utaretulehdukset	ja	hedelmällisyysongelmat	ovat	lisääntyneet.

Lypsylehmien	koko	on	kasvanut	30	vuodessa	487	kilosta	614	kiloon.	Samassa	ajassa	
lypsylehmien	poistoikä	on	lyhentynyt	5,7	vuodesta	5,1	vuoteen.	Tuotannossa	käytetään	
termiä	”eläimen	poisto”,	kun	se	viedään	teuraaksi.	Poistoon	lypsylehmä	menee	siinä	vai-
heessa,	 kun	 se	 alkaa	 tuottaa	 huonommin,	 ei	 enää	 tule	 tiineeksi	 tai	 kun	 sillä	 alkaa	 olla	
jatkuvasti	hoitoa	vaativia	sairauksia,	kuten	jalkaongelmia	tai	utaretulehduksia.

Navetat on suunniteltu ensisijaisesti 
tehokasta tuotantoa silmällä pitäen. 
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Satatonnarit	ovat	lehmiä,	jotka	ovat	tuottaneet	
elinaikanaan	100	000	litraa	maitoa.	Jotkut	
lehmät	saavuttavat	rajan	jo	10	vuoden	iässä.	
Keskimäärin	lehmä	ehtii	tuottaa	elinaikanaan	
noin	25	000	litraa	maitoa.



TILARATKAISUT VAIKUTTAVAT NAUDAN HYVINVOINTIIN

Suomessa	on	 lypsylehmille	kahdenlaisia	navettoja:	parsinavettoja	 ja	pihattonavettoja.	
Parret	ovat	vieri	viereen	käytävän	varrelle	sijoitettuja,	pitkänomaisia	makuupaikkoja.	

Parsinavetassa	 lehmät	elävät	kaulastaan	kytkettynä	parteen,	 jossa	 lehmä	mahtuu	seiso-
maan	ja	makaamaan,	muttei	liikkumaan.	Lehmälle	on	luontaista	syödä	jatkuvasti,	joten	
parren	etupuolella	on	tarjolla	rehua.	Parren	takana	on	lantakouru,	jonne	lehmä	tekee	tarpeensa.

Parsinavetan	etuna	pidetään	sitä,	että	siinä	eläimet	ovat	koko	ajan	silmien	alla,	jolloin	
esimerkiksi	 terveydelliset	 ongelmat	 voidaan	 havaita	 nopeammin.	 Parsinavetassa	 eläin-
määrä	on	yleensä	pienempi	kuin	pihattonavetassa.

Parressa	nauta	ei	pääse	kääntymään	tai	poistumaan	epämieluisan	vieruskaverin	luota.	
Paikallaan	kytkettynä	oleminen	myös	rajoittaa	eläimen	mahdollisuutta	seurustella	mui-
den	nautojen	kanssa.	Nauta	ei	välttämättä	myöskään	ylety	pesemään	itseään	joka	paikas-
ta,	saati	saa	pesuapua	kavereilta.

Pihatossa oleskelu on vapaampaa
Pihattonavetassakin	on	makuuparret,	mutta	eläimiä	ei	ole	kytketty	niihin.	Pihatossa	nau-
dat	liikkuvat	oman	tahtonsa	mukaan	navetan	sisällä	ja	joskus	myös	ulkona.

Liian	suuressa	laumassa	voi	eläinten	välille	tulla	kahakoita,	etenkin	jos	pihatossa	ei	ole	
tarpeeksi	tilaa	väistää	ylempiarvoisia	nautoja.	Laumaeläiminä	naudat	syövät	ja	lepäävät	
yhtä	aikaa.	Sen	takia	ruokinta-	ja	juomapaikoilla	voi	tulla	kilpailua.	Jos	taas	makuupar-
sia	 on	 liian	 vähän,	 eivät	 alempiarvoiset	 naudat	 saa	 riittävästi	 lepoa.	 Jos	 ongelmat	 osaa	
tunnistaa,	voi	nautojen	olot	kuitenkin	ratkaista	siten,	ettei	niiden	tarvitse	enää	kilpailla	
keskenään.

Suomalaisista	maitotiloista	70	prosenttia	on	parsinavettoja	ja	30	prosenttia	pihattonavet-
toja.	Pihattojen	määrä	kuitenkin	kasvaa	jatkuvasti.	Pihaton	suurimpana	ongelmana	puo-
lestaan	pidetään	sitä,	että	eläimet	kulkevat	jatkuvasti	kosteilla	ja	likaisilla	käytävillä.	Osal-
la	tiloista	lehmille	on	kuitenkin	järjestetty	laiduntamismahdollisuus	pihaton	yhteyteen.

Parressa oleminen 
rajoittaa nautojen 
liikkumista, joten 
on erityisen tär-
keää, että ne pää-
sevät jaloittelemaan 
riittävästi. Tässä 
parsinavetassa 
lehmät ulkoilevat 
ympäri vuoden.
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Lihakarja elää usein kylmäpihatossa
Lihakarjatilat	voivat	olla	myös	kylmäpihattoja.	Kylmäpihatto	voi	olla	joko	avara,	lämmit-
tämätön	rakennus,	 jossa	eläimet	elävät	ryhmäkarsinoissa,	tai	kolmeseinäinen	avosuoja.	
Osassa	kylmäpihatoista	on	makuuparret,	joihin	eläimiä	ei	kuitenkaan	ole	kytketty.	Ma-
kuupaikkojen	kuivikkeena	on	olkea	tai	turvetta,	joka	tarjoaa	kuivan,	pehmeän	ja	lämpi-
män	makuupaikan.

Joskus	kylmäpihatosta	on	pääsy	jaloittelutarhaan	tai	laitumelle.	Jaloittelutarhat	ja	laitu-
met	kylmäpihattojen	yhteydessä	ovat	yleistymässä,	sillä	tuottajat	ovat	huomanneet	niiden	
parantavan	eläinten	hyvinvointia	ja	terveyttä.

Lihakarjaa	 pidetään	 myös	 parsinavetoissa,	 joissa	 on	 aikoinaan	 pidetty	 lypsykarjaa.	
Tuottaja	on	 saattanut	 lopettaa	maidontuotannon	 ja	alkaa	pitää	emolehmä-	 tai	 lihakar-
jatilaa	vanhassa	parsinavetassa.	Emolehmien	ja	lihakarjan	pitäminen	parsissa	kuitenkin	
vähenee	sitä	mukaa	kun	navettoja	uusitaan.

Tehtävä: Mitä eroja huo-
maatte tuotanto-olosuh-
teissa, kun vertailette 
parsinavettaa, pihatto-
navettaa ja kylmäpihattoa? 
Keskustelkaa millä tavoin 
kuvan parsinavetan olo-
suhteita voitaisiin parantaa, 
jotta nautojen lajinomaiset 
käyttäytymistarpeet tulisivat 
paremmin huomioiduiksi.

Tavallisimpia	maitorotuisia	nautoja	Suo-
messa	ovat	ruskeavalkoinen	ayrshire	
ja	mustavalkoinen	holstein.	Yleisimpiä	
liharotuisia	nautoja	ovat	limousin,	
hereford	sekä	charolais.	Suomenkarja	
on	yhteisnimitys	kolmelle	Suomesta	
kotoisin	olevalle	maatiaisnautarodulle.	
Nämä	ovat	itäsuomenkarja	eli	kyyttö,	
pohjoissuomenkarja	eli	lapinlehmä	ja	
länsisuomenkarja.	Enää	pari	prosenttia	
Suomen	naudoista	on	maatiaisrotuisia.

Pihatto voi olla joko läm-
mitetty tai kylmäpihatto. 
Lypsylaitteet eivät toimi 
kylmässä, mutta maito-
tiloilla kylmänavetoissa 
voidaan pitää nuoria eläi-
miä ja ummessa olevia 
lehmiä. Lehmä laitetaan 
umpeen eli sitä ei lypsetä 
6–8 viikkoa ennen synny-
tystä, jotta sen utare saa 
levätä.
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MAIDONTUOTTO VAATII TOISTUVAA VASIKOINTIA

Maidontulon	 jatkumiseksi	 lehmän	 täytyy	poikia	eli	 synnyttää	 säännöllisesti.	Sen	
takia	 lehmä	 tiineytetään	 eli	 saatetaan	 raskaaksi	 noin	 kerran	 vuodessa.	 Ensim-

mäisen	kerran	lehmä	tiineytetään	reilun	vuoden	ikäisenä.	Tiineysaika	kestää	yhdeksän	
kuukautta,	joten	lehmä	synnyttää	ensimmäisen	vasikan	noin	kaksivuotiaana.

Maitotilalla	vasikka	erotetaan	emästään	yleensä	heti	syntymän	jälkeen	tai	viimeis-
tään	muutaman	viikon	kuluttua.	Vasikka	ja	sen	emä	kärsivät	voimakkaasta	vieroitus-
stressistä.	Ne	voivat	olla	levottomia,	syödä	huonosti	ja	äännellä	paljon.

Vieroitusta	heti	syntymän	jälkeen	perustellaan	sillä,	että	vasikka	ei	leimaudu	emään-
sä	heti,	vaan	vasta	muutaman	päivän	kuluttua.	Heti	syntymän	jälkeen	vieroitetulla	va-
sikalla	ei	siis	ole	vieroitusstressiä.	Emä	kuitenkin	leimautuu	vasikkaansa	välittömästi.	
Lisäksi	vasikat	pysyvät	usein	terveempinä,	kun	ne	vieroitetaan	hieman	myöhemmin.	
Emonsa	hoivassa	kasvavat	vasikat	ovat	myös	touhukkaampia	ja	nukkuvat	pidemmissä	
jaksoissa.

Vastasyntyneet 
vasikat ruokitaan 
yleensä tutti-
ämpärillä, joka 
tyydyttää vasikan 
imemisen tarvetta. 
Ryhmäkarsinaan 
siirretyt vasikat 
ruokitaan joko 
tuttiämpärillä tai 
juottoautomaatil-
la. Emon annetaan 
imettää vasik-
kaansa harvem-
min, mutta 
joillain tiloilla 
käytetään imettä-
jälehmiä. 

Vasikalla,	kuten	monilla	muillakin	imeväisillä,	on	luontainen	ime-
misen	tarve.	Muista	nisäkkäistä	poiketen	vasikan	imemisen	tarpeen	
laukaisee	maidon	laktoosi.	Kun	vasikka	ei	pääse	imemään	emän	
nisiä,	tyydyttää	se	imemisen	tarvettaan	imeskelemällä	muita	vasikoita	
ja	karsinan	rakenteita.	Kun	ihminen	tarjoaa	vasikalle	kättään,	alkaa	
vasikka	imeä	sormea.	Imemisen	tarve	loppuu,	kun	vasikka	ei	enää	
käytä	maitoa	ravinnokseen.
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Tiedätkö, mikä on tilasonni? 
Lue	osoitteesta	nautatieto.fi

RYHMÄKARSINASSA VASIKALLA ON 
SEURAA MUISTA VASIKOISTA

Emosta	vieroitetut	vasikat	siirretään	joko	ryhmäkarsinaan	tai	yksilökarsinaan.	Kaik-
ki	 ryhmäkarsinassa	 asuvat	 vasikat	 ovat	 suunnilleen	 samanikäisiä,	 eikä	 ryhmään	

enää	viikon	tai	kahden	jälkeen	lisätä	uusia	yksilöitä.	Ryhmässä	kasvaneista	vasikoista	
tulee	toisilleen	läheisiä	ja	ne	viihtyvät	aikuisenakin	paremmin	toistensa	seurassa	kuin	
uusien	tuttavuuksien	kanssa.

Yksilökarsinassa	vasikoilla	on	näkö-	ja	kosketusyhteys	naapurikarsinoiden	vasikoi-
hin.	Leikkiminen	muiden	vasikoiden	kanssa	ei	kuitenkaan	onnistu.	Kylmänavetoissa	
saatetaan	käyttää	vasikkaigluja,	jotka	pitävät	lämmön	rakenteen	sisällä.	Iglun	edustalla	
olevalla	pienellä	pihalla	on	näkö-	ja	kosketusyhteys	viereisten	iglujen	vasikoihin.	Maa-
ilmalla	ovat	alkaneet	yleistyä	vasikoiden	ryhmäiglut,	mutta	Suomessa	käytetään	yleen-
sä	yksilöigluja.

Sonnivasikoista tulee pihvejä
Vasikoita	kasvatetaan	maitotilojen	lisäksi	emolehmätiloilla.	Emolehmätiloilla	ei	yleen-
sä	tuoteta	lihaa	tai	maitoa,	vaan	siellä	keskitytään	lähinnä	liharotuisten	vasikoiden	kas-
vattamiseen.	Emolehmätilalla	vasikat	syntyvät	alkukeväästä	ja	viettävät	laidunkauden	
emänsä	kanssa.	Vieroituksen	jälkeen	ne	muuttavat	lihatiloille,	kunnes	ne	ovat	valmiita	
teuraaksi.	Osa	hiehoista	jää	emolehmätilalle	vasikantuotannosta	poistettavien	lehmien	
tilalle.

Iso	osa	lihatilojen	vasikoista	on	kuitenkin	maitotilalla	syntyneitä	sonnivasikoita,	jot-
ka	kuljetetaan	lihatilalle	kasvamaan	parin	viikon	ikäisinä.	Joskus	sonnivasikat	viedään	
ensin	vasikkakasvattamoon,	josta	ne	jatkavat	lihatilalle	muutaman	kuukauden	ikäisinä.

Yksilökarsinoita perustel-
laan pienemmällä tautiris-
killä. EU-lainsäädännössä 
kielletään yli 8-viikkoisten 
vasikoiden pitäminen yksi-
lökarsinoissa, mutta sitä 
pienemmätkin vasikat tarvit-
sevat sosiaalisia kontakteja. 
Kun ryhmäkoot pidetään 
pieninä ja ryhmät muuttu-
mattomina, saadaan myös 
taudit pidettyä kurissa.

Luonnontilaisissa	laumoissa	lehmä	hoitaa	vasikkaansa	seuraavan	vasikan	
syntymään	asti,	eli	noin	vuoden	ajan.	Tuotanto-oloissakin	lehmä	hoivaa	
poikastaan	sen	sukukypsyyteen	tai	seuraavan	vasikan	syntymään	saakka,	
jos	sille	antaa	siihen	tilaisuuden.	
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Naudan	utareessa	on	neljä	nisää	eli	
vedintä.	Keskivertolehmä	lypsää	noin	
30	litraa	maitoa	päivässä.	Utareeseen	
kertyy	siis	reippaasti	yli	litra	maitoa	
joka	tunti.	Lypsykoneen	käyttäjä	
kiinnittää	nännikupit	vetimiin.	Kun	
maidontulo	lakkaa,	irtautuvat	nänni-
kupit	vetimistä.

KONEET HOITAVAT LYPSYN

Lehmiä	lypsetään	nykyään	harvoin	käsin.	Koneellisten	lypsymenetelmien	myötä	lyp-
sämiseen	 menee	 vähemmän	 aikaa,	 jolloin	 työntekijöitäkin	 tarvitaan	 vähemmän.	

Pienentyneestä	 työvoimasta	 puolestaan	 syntyy	 vähemmän	 kuluja.	 Maitotiloilla	 on	 te-
hokkaampien	 lypsymenetelmien	 ansiosta	 nykyään	 paljon	 enemmän	 eläimiä	 kuin	 vielä	
30	vuotta	sitten.

Parsinavetoissa	 käytetään	 yleensä	 lypsykonetta,	 mutta	 pihattonavetoissa	 yleistyvät	
lypsyrobotit.	Lypsyrobotille	 lehmä	menee	itse,	kun	utareet	 täyttyvät	maidosta	 ja	 lehmä	
tuntee	tarvetta	lypsylle.

LAIDUNTAVA NAUTA ON TERVEEMPI

Laiduntavat	 lehmät	ovat	 tuttu	näky	 lähes	 jokaiselle,	 joka	on	 joskus	käynyt	kesäisellä	
maaseudulla.	 Ruohoa	 syövät	 ja	 laitumella	 makoilevat	 lehmät	 nauttivat	 leppoisasta	

oleskelusta	raittiissa	ulkoilmassa.	Laiduntaminen	onkin	naudalle	mitä	luontaisinta	käy-
töstä.	Nauta	kävelee	laitumella	päivittäin	noin	neljän	kilometrin	matkan	rehua	syöden,	
jos	sillä	on	siihen	mahdollisuus.	Naudat,	jotka	pääsevät	laiduntamaan,	ovat	terveempiä	
kuin	pelkästään	sisätiloissa	pidettävät	naudat.	Riittävä	liikunta	on	tärkeää	myös	sorkkien	
ja	jalkojen	terveydelle.

Valtaosa	 naudoista	 viettää	 kuitenkin	 suurimman	 osan	 ajastaan	 sisällä,	 joko	 parteen	
kytkettynä	tai	sisälle	rakennetussa	pihatossa.

Eläinsuojelulain	mukaan	parressa	pidettävien	lypsylehmien	on	päästävä	jaloittelemaan	
touko–syyskuun	aikana	vähintään	60	päivänä	joko	laitumelle	tai	muuhun	jaloittelutilaan.	
Jaloitteluvaatimuksesta	voi	kuitenkin	saada	vapautuksen,	jos	laidunta	tai	muuta	jaloitte-
luun	sopivaa	tilaa	tai	sinne	siirtymistä	ei	ole	mahdollista	kohtuudella	järjestää.	Muutama	
parsinavettatila	on	vapautettu	jaloitteluvaatimuksesta.

Kaikilla	tiloilla	nautojen	ulkoilua	ei	ole	järjestetty	lain	vaatimalla	tavalla.	Syiksi	on	lis-
tattu	muun	muassa	laiduntamiseen	sopivan	alueen	puuttuminen,	huonot	aitaukset	sekä	
se,	että	laitumelle	päästäkseen	eläinten	tulisi	ylittää	teitä.

Toisaalta	osa	tuottajista	päästää	lypsylehmiä	ulos	jaloittelemaan	myös	talvikaudella	ja	
määräyksiä	useammin.	Moni	on	huomannut,	että	eläimet	ovat	terveempiä	ja	rauhallisem-
pia,	kun	niille	 tarjoaa	mahdollisuuden	ympärivuotiseen	ulkoiluun.	Nauta	kestää	hyvin	
jopa	paukkupakkasia,	kun	se	on	totutettu	ulkoilmaan	hiljalleen.	

Nauta valitsee tarkkaan laitumensa ja oppii 
nopeasti tunnistamaan parhaat ruokapaikat. 
Lehdet ovat sen herkkua, ja se syökin maasta 
lehdet ennen muihin ruoka-aineisiin siirtymistä.
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NAUDAN HYVINVOINTIONGELMIA JA RATKAISUJA 

Mikä	tahansa	muutos	eläinyksilön	käytöksessä	voi	kieliä	 joko	 fyysisestä	 tai	psyyk-
kisestä	ongelmasta.	Esimerkiksi	ruokahaluttomuus,	muuttunut	aktiivisuustaso	tai	

vähentynyt	turkinhoito	voivat	olla	oireita	sairaudesta.	Jos	ihmisellä	on	kokemusta	ja	tie-
toa	eläimen	lajinomaisista	käyttäytymistarpeista,	voidaan	ongelmat	kuitenkin	korjata.

Sorkkahoitaja vähentää ontumista
Laiduntaminen	vähentää	sorkka-	ja	jalkaongelmia,	mutta	ei	poista	niitä.	Tuotanto-oloissa	
moni	 tekijä	 voi	 aiheuttaa	 kipua	 naudan	 jalkoihin.	 Naudan	 sorkka	 on	 luotu	 pehmeällä	
alustalla	 kävelemiseen.	 Sen	 takia	 runsas	 paikallaan	 seisoskelu,	 kovat	 parret	 ja	 pihaton	
käytävät	sekä	kostea	ja	epätasainen	kävelyalusta	rasittavat	sorkkia	ja	jalkoja.

Ontuminen	on	naudoilla	hyvin	tavallista,	mutta	iso	osa	ontumisista	jää	nautojen	hoi-
tajalta	 havaitsematta.	 Jalka-	 ja	 sorkkaongelmat	 vähentävät	 maidontuotantoa,	 joten	 on	
sekä	lehmän	että	tuottajan	etu,	että	ongelmat	havaitaan	ja	hoidetaan.	Joskus	ratkaisuksi	
riittää	ulkoisten	olosuhteiden	parantaminen.	Joillekin	tiloille	tilataan	säännöllisesti	sork-
kahoitaja,	mikä	maksaa	itsensä	takaisin	suurempana	maidontuotantona.
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Lehmien koko on kasvanut vuosikymmenten varrella. 
Vanhemmissa navetoissa voi olla nykylehmille lyhy-
eksi jääneitä parsia, joissa lehmät joutuvat seiso-
maan lantakourun päällä. Ritilän tai kovan alustan 
päällä seisoskelu kuitenkin rasittaa sorkkia ja jalkoja.

Utaretulehdukset vähenevät 
hyvällä hygienialla
Utaretulehdus	 on	 lypsylehmien	
yleisin	sairaus.	Se	voi	liittyä	joko	
elinoloihin	tai	lypsykäytäntöihin.	
Lehmän	ylösnousua	vaikeuttavat	
parsirakenteet	 ja	 lypsykone	 voi-
vat	 aiheuttaa	 haavoja	 vetimiin.	
Haavoihin	taas	pääsee	bakteereja.	
Tällöin	ratkaisuna	on	parsiraken-
teiden	ja	laitteiden	turvallisuuden	
tarkistaminen.

Utaretulehduksia	voi	osin	eh-
käistä	hyvällä	hygienialla.	Tarkka	
lypsäjä	 putsaa	 jokaisen	 lehmän	
nisät	 kertakäyttöisellä	 liinalla	
ennen	 lypsämistä	 ja	 suihkauttaa	
lypsämisen	 jälkeen	 hoitoainetta	
nisiin.	 Myös	 lypsylaitteet	 on	 pi-
dettävä	 puhtaina,	 etteivät	 tuleh-
dukset	pääse	leviämään	eläimes-
tä	toiseen.

Utaretulehduksia	esiintyy	eri-
tyisesti	lypsykarjoissa,	mutta	jos-
kus	 myös	 emolehmäkarjoissa.	
Jos	utaretulehduksia	on	erityisen	
paljon,	on	aihetta	selvittää,	mistä	
tulehdukset	johtuvat.

Nupoutuskivun hoito on tärkeää
Suomessa	vasikat	yleensä	nupoutetaan.	Nupoutuksessa	vasikan	sarvenaiheet,	eli	kohdat	
joihin	 sarvet	 vanhemmiten	 kasvavat,	 poltetaan.	 Vasikka	 saa	 toimenpiteestä	 kaksi	 kol-
mannen	 asteen	 palovammaa,	 yhden	 kumpaankin	 sarvenaiheeseen.	 Sarvet	 eivät	 tällöin	
kasva	 takaisin,	 joten	eläimet	 eivät	pääse	vahingoittamaan	 toisiaan	 sarvillaan.	Riittävän	
väljissä	oloissa	sarvista	ei	kuitenkaan	ole	haittaa.

Kivunlievityksen	 tärkeyteen	nupoutuksessa	ollaan	heräilemässä.	Hieman	yli	puolel-
la	suomalaisista	maitotiloista	hoidetaan	vasikoiden	nupoutuskipua,	emolehmätiloilla	 ja	
vasikkakasvattamoissa	vielä	useammin.	Eläinlääkäri	rauhoittaa	vasikan,	tekee	paikallis-
puudutuksen	 sarvenaiheisiin	 ja	 antaa	 vasikalle	 tulehduskipulääkepiikin.	 Asiantuntijat	
suosittelevat	perusteellista	kivunhoitoa,	ja	rauhoitettuna	ja	kipulääkittynä	nupoutettavien	
vasikoiden	määrä	kasvaakin	jatkuvasti.
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Vasikat, jotka 
eivät saa kipu-
lääkitystä nupou-
tuksen aikana, 
lakkaavat leikki-
mästä muuta
maksi päiväk-
si, kun taas 
kipulääkettä 
saavat leikkivät. 
Leikkiminen on 
nuorelle eläimelle 
perustarve, 
jonka puuttumi-
nen kertoo, ettei 
kaikki ole hyvin.

Ulkoilu lisäisi hyvinvointia
Ulkoilusta	on	naudalle	monenlaista	hyötyä,	mutta	läheskään	kaikki	pihatossa	pidettävät	
naudat	 eivät	pääse	 edes	 jaloittelutarhaan.	Ulkoiluvaatimuksen	 lisääminen	pihattonave-
tan	 yhteyteen	 parantaisikin	 nautojen	 hyvinvointia	 pihatossa.	 Lakiin	 voisi	 kirjata	 myös	
talviulkoiluvaatimuksen,	sillä	valtaosassa	parsinavetoista	naudat	elävät	paikalleen	kytket-
tyinä	koko	talvikauden.

Kaikille nautaroduille ei kasva sarvia lainkaan. Sarvettomia nautoja 
kutsutaan nupoiksi. Sana nupoutus tuleekin siitä, että sarvellisista 
naudoista tehdään nupoja sarvenaiheet polttamalla.



Hellävarainen käsittely vähentää kuljetusstressiä
Lähes	jokainen	nauta	tekee	viimeisen	matkan,	eikä	ole	lainkaan	samantekevää,	miten	
se	 tapahtuu.	 Kuljetusmatkat	 ovat	 Suomessa	 pidentyneet	 teurastamojen	 määrän	 vä-
hentyessä,	mutta	 teurasautot	ovat	nykyään	hyvin	 ilmastoituja.	Eläimiä	 tulee	käsitellä	
kuljetusten	yhteydessä	erityisen	rauhallisesti,	sillä	tilanne	on	eläimelle	vieras.	Taitava	
eläinkuljettaja	saa	kuitenkin	eläimen	kyytiin	ja	pois	ilman,	että	se	hermostuu.

Tavoite	on,	 että	 eläin	viettää	 teurastamolla	mahdollisimman	 lyhyen	ajan.	Eläimet	
pyritään	pitämään	tutuissa	ryhmissä,	jotta	stressaava	tilanne	olisi	niille	hieman	vähem-
män	stressaava.

Nauta	ääntelee	epämiellyttävissä	tilanteissa,	 joten	ääntely	siirtelytilanteessa	kertoo	
usein	siitä,	ettei	eläimen	käsittely	ole	aivan	kohdallaan.	Esimerkiksi	eläimen	lyöminen	
ja	potkiminen	sen	liikkeelle	saamiseksi	on	kielletty.

Jos nauta seisoskelee enemmän kuin makoilee, on se merkki siitä että jotain on vialla. 
Rauhallisia makuuparsia ei kenties ole riittävästi tai ne ovat liian ahtaita. Ehkä 
makuualusta on kova ja kostea. Ratkaisu voi olla esimerkiksi makuuparsien määrän 
lisääminen, makuualustojen pehmentäminen tai runsaampi kuivikkeen käyttö.
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Tehtävä: Miten kuluttaja voi vaikuttaa 
nautojen hyvinvointiin? 
Laatikaa aiheesta mielipidekirjoitus.

Sähköpiiskan eli sähköiskun antavan välineen käyttö on edelleen 
sallittua eläinten liikuttelussa, mutta sen käyttöä suositellaan vält-
tämään. Sähköpiiskaa käytetäänkin yhä harvemmin. 

3
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MITEN KULUTTAJA VOI VAIKUTTAA?

Kuluttajan	on	mahdotonta	saada	selville,	miten	juuri	se	lehmä,	josta	hänen	maitonsa	
on	peräisin,	on	elänyt.	Lainsäädäntö	määrää	eläintenpidon	vähimmäisvaatimuk-

set,	mutta	onko	lehmä	elänyt	pihatossa	vai	parsinavetassa?	Onko	se	päässyt	laidunta-
maan?	Ehkä	tuottaja	on	halunnut	pitää	eläimiä	lain	vähimmäisvaatimuksia	paremmin.

Ihmisten	tietoisuus	eläinten	elinoloista	kasvaa	jatkuvasti,	ja	sen	myötä	yhä	useam-
mat	ovat	alkaneet	kaivata	vaihtoehtoja	perinteiselle	eläintuotannolle.	Jotkut	valitsevat	
luomulihan	ja	-maidon.	Kaikkia	kuluttajia	ei	kiinnosta,	onko	eläin	ruokittu	luomuruo-
alla	vai	ei,	mutta	luomueläimillä	on	esimerkiksi	tavanomaisissa	tuotantotiloissa	kasva-
neita	eläimiä	enemmän	liikkumatilaa.	

SEY	ajaa	Suomeen	merkintäjärjestelmää,	joka	kertoisi	eläinlainsäädännön	minimi-
tason	ylittävästä	eläinten	hyvinvoinnista.	Euroopassa	eläinten	hyvinvointivaatimuksia	
sisältäviä	merkintäjärjestelmiä	on	jo	noin	70.	Yksi	niistä	on	free	range	-tuotanto,	jossa	
eläimet	 saavat	 jaloitella	ulkona	huomattavasti	perinteisiä	 tuotantomenetelmiä	enem-
män	ja	laajemmalla	alueella.

Osa	on	päättänyt	olla	kokonaan	käyttämättä	lihaa	tai	maitoa,	tai	molempia.	Osa	ei	ha-
lua	käyttää	muitakaan	eläimistä	valmistettuja	tuotteita.	Jotkut	haluavat	vaikuttaa	kuu-
lumalla	eläinsuojelujärjestöön	tai	toimimalla	järjestössä	vapaaehtoisena.

Eläinten hyvinvointia 
pohtiva suomalainen 
kuluttaja voi kaupas-
sa valita yleensä vain 
tavanomaisesti tuote-
tun ja luomumaidon 

ja -lihan välillä. 
Aktiivinen kuluttaja 
löytää vaihtoehtoja. 
Lihaa ja maitoa voi 

ostaa esimerkiksi 
lähitilalta. Ehkä 

tulevaisuudessa voi 
valita ympäri vuoden 
laiduntaneen lehmän 

maidon tai emänsä 
kanssa varttuneen 

naudan lihan.

Eläimen	hyvinvointia	edistäviä	ratkaisuja	
tuetaan	hyvinvointituilla.	Esimerkiksi	vasi-
koita	koskevaa	tukea	saava	sitoutuu	pitä-
mään	niitä	väljemmissä	oloissa	kuin	laki	
määrää	ja	hoitamaan	nupoutuksen	kivun-
lievityksessä.	Merkintäjärjestelmä	takaisi	
kuluttajalle,	että	eläinten	hyvinvointi	on	
ollut	tavanomaista	parempi.

Luomunauta	pääsee	ulkoilemaan	ympäri	
vuoden,	kesällä	joka	päivä.	Nupoutus	
tehdään	luomuvasikalle	aina	rauhoituk-
sessa	ja	kipulääkittynä.	Luomunaudan	
kytkeminen	on	pääsääntöisesti	kielletty.	
Jotkut	luomunautatilat	ovat	kuitenkin	saa-
neet	poikkeusluvan	pitää	eläimiä	parsiin	
kytkettyinä.



Tämän	vihkosen	tarkoitus	on	kertoa,	millainen	eläin	nauta	on,	millaisissa	oloissa	
suomalaiset	naudat	elävät	ja	mitkä	ovat	avaimet	niiden	hyvinvointiin.	

Vihkonen	 on	 yläkoulu-	 ja	 lukioikäisille	 suunniteltu	 tieto-	 ja	 tehtäväpaketti	
vuoden	 2014	 Eläinten	 viikon	 teemasta,	 naudasta.	 Se	 on	 suunniteltu	 biologian,	
maa-	 ja	 metsätalouden,	 yhteiskuntaopin	 ja	 elämänkatsomustiedon	 opetukseen,	
mutta	sitä	voi	käyttää	myös	muun	muassa	filosofian	opetuksessa	tai	äidinkielen	
aineistona.	Kouluopetuksen	lisäksi	se	soveltuu	käytettäväksi	muun	muassa	kerho-
toiminnassa.							

Vihkosta	voi	tilata	maksutta	osoitteesta	sey@sey.fi.	Lisää	nautatietoa	ja	tehtä-
viä	löytyy	osoitteesta	nautatieto.fi

Eläinten	viikko	on	vuosittain	4.–10.	lokakuuta	vietettävä	teemaviikko,	jonka	en-
simmäinen	päivä	on	samalla	kansainvälinen	Eläinten	päivä	 ja	eläinten	suojelu-
pyhimyksen	Franciscus Assisilaisen	muistopäivä.	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.


