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Yksittäiskarsinat ja
kytkemiskielto

Makuupaikka
Vasikan makuupaikaksi suositellaan kiinteää, hyvin kuivitettua ja
pehmeää alustaa.
Alle kaksiviikkoisella vasikalla on
oltava hyvin kuivitettu makuupaikka.1
Kaikilla vasikoilla lattian on oltava sellainen, että nestemäiset
eritteet poistuvat asianmukaisesti
tai imeytyvät hyvin kuivikkeisiin.
Tarvittaessa vasikoiden makuualue on kuivitettava.3
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Pikkuvasikat suositellaan laitettavaksi noin 10 vasikan ryhmiin.
Kokoritiläkarsinaa ei suositella
alle 4 kk ikäisille vasikoille.
Vähintään puolet, mutta mieluummin 2/3 karsinasta tulisi
olla kiinteäpohjaista ja hyvin
kuivitettua makuualustaa.
Jos yli 4 kk ikäisiä vasikoita
pidetään kokoritiläkarsinoissa,
suositellaan makuualueelle
pehmustettuja ritilöitä.

Lypsykarjassa
Pikkuvasikat suositellaan laitettavaksi pieniin, 3 - 6 vasikan ryhmiin. Ryhmiä voidaan yhdistää
myöhemmin. Suositellaan, ettei
samassa ryhmässä olevien vasikoiden ikäero olisi kovin suuri.
Kokoritiläkarsinaa ei suositella
vasikoille. Vähintään puolet,
mutta mieluummin 2/3 karsinasta
tulisi olla kiinteäpohjaista ja hyvin
kuivitettua makuualustaa.
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Vasikat suositellaan pidettäväksi
yksittäiskarsinoissa 1-2 viikon
ikään asti. Yksittäiskarsinoissa
varmistetaan, että vasikat ovat
terveitä, syövät hyvin ja pärjäävät siten jatkossa muiden
vasikoiden kanssa ryhmässä.
Yli 8 viikon ikäistä vasikkaa ei
saa pitää yksittäiskarsinassa,
ellei siihen ole eläinlääketieteellistä syytä.1
Yksittäiskarsinassa pidettävällä
vasikalla tulee olla mahdollisuus
nähdä ja kosketella lajitovereitaan.1
Vasikoita ei saa pitää kytkettynä
muutoin kuin tilapäisesti enintään
tunnin ajan eläimen ruokkimisen
tai hoitamisen ajan.2

Vasikkakasvattamossa
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Emolehmäkarjassa
Vasikalla tulisi olla turvallinen ja
hyvin kuivitettu makuupaikka.
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VN:n asetus nautojen suojelusta
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Karsinat
Karsinoiden väliaitojen siirtelyn
tulisi olla mahdollista ja helppotöistä, ainakin, jos vasikkaryhmän koko vaihtelee.
Karsinoihin kulkemisen tulisi olla
vaivatonta ja eläinten tarkkailun
helppoa.
Karsinoiden rakenteiden tulisi
olla sellaisia, että karsinat on
helppo siivota ja kuivittaa.
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VASIKKAKARSINOIDEN PINTA-ALAA KOSKEVIA
ELINKEINON SUOSITUKSIA JA LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSIA

YKSITTÄISKARSINAT
Eläinsuojelulainsäädännön
vähimmäisvaatimus1

Ikä

Suositus, tilaa vähintään

0-2 vk

1,2 -1,5 m2

vähintään vasikan säkäkorkeuden levyinen ja
karsinan pituus vähintään vasikan pituus mitattuna turvasta lantioluun istuinkyhmyyn kerrottuna 1,1:llä

2-8 vk

1,5-2,0 m2

vähintään vasikan säkäkorkeuden levyinen ja
karsinan pituus vähintään vasikan pituus mitattuna turvasta lantioluun istuinkyhmyyn kerrottuna 1,1:llä

RYHMÄKARSINAT
Ikä

Vasikalla tarkoitetaan
alle 6 kuukauden
ikäistä nautaa

Paino

Suositus, tilaa vähintään

Eläinsuojelulainsäädännön
vähimmäisvaatimus1

0-2 kk

40 - 100 kg 1,5 - 2.2 m2/vasikka

1,5 m2/vasikka <150 kg

2-4 kk

80 - 150 kg 2.0 - 2,5 m2/vasikka

1,5 m2/vasikka <150 kg

4-6 kk

130 - 220 kg 2,2 - 3,0 m2/vasikka

1,5 m2/vasikka <150 kg
1,7 m2/vasikka 150-220 kg
(1,8 m2/vasikka > 220 kg)

Vaihtoehtoisesti yksi suositus
0-6 kk

noin 3 m2/vasikka

Vasikoiden tilavaatimuksissa on aina huomioitava vasikan iän lisäksi vasikan koko ja
karsinatyyppi.
Karsinoiden määrä ja yhteispinta-ala olisi laskettava niin, että tila riittää myös silloin,
kun vasikoiden määrä on enimmillään. Vasikkamäärät vaihtelevat ja myös ruuhkahuippujen aikana on eläinsuojelulainsäädännön vähimmäisvaatimusten täytyttävä.
Muista myös tarkistaa tuetun rakentamisen ja eläinten hyvinvointituen ehdot.
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Tämä esite on tehty yhteistyössä meijereiden, teurastamoiden, tuottaja- ja neuvontajärjestöjen,
ETT:n, eläinten hyvinvointikeskuksen, MMM:n sekä Suomen eläinlääkäriliiton edustajien kanssa Eviran
vasikoiden hyvinvoinnin toimenpideohjelman yhteydessä.

