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Maidon alkutuotanto

Kuva 1 Alkuhärkä luolamaalauksessa. 
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Ranskan Lascaux’sta löytyneissä esihistoriallisissa luolamaalauksissa on kuvattu alkuhärkiä. 
Maa laukset ovat peräisin paleoliittiselta kaudelta, joka ajoittuu vuosiin 15 000–17 000 eaa. Luola  
löydettiin sattumalta 1940-luvulla, kun pikkupojat ryömivät sinne pudonneen koiransa perässä. 
Alku härkä kuoli sukupuuttoon 1600-luvulla; viimeiset yksilöt elivät Puolassa.
 Alkuhärkä oli mahtava ilmestys. Sonnin säkäkorkeus oli kaksi metriä, eikä aikuisella alkuhärällä 
ollut ihmisen lisäksi muita vihollisia. Lajin sukupuuttoon häviäminen johtui liiallisesta metsästyk-
sestä, elinympäristön (metsien) tuhoutumisesta ja aiemmin kesytettyjen nautojen villiin populaa-
tioon levittämistä taudeista.
 Ihminen kesytti lehmän alkuhärästä noin 10 500 vuotta sitten. Tämä tapahtui nykyisen Lähi-idän 
alueella, missä maanviljelys ensimmäisen kerran syrjäytti perinteisen metsästys-keräilyelinkei-
non. Kesyjä nautoja käytettiin aluksi vetoeläiminä. Myöhemmin niiden tuottamaa lantaa opittiin 
hyödyntämään peltokasvien ravinteena. Maidon käyttö ja jalostaminen opittiin sattuman kautta  
myöhemmin.
 Suomen ensimmäiset karjatalouteen viittaavat arkeologiset löydöt ajoittuvat noin 4 000 vuoden 
taakse. Lehmiltä pohjoisiin oloihin siirtyminen vaati sopeutumista: sitkeyttä, kylmänkestävyyttä ja 
kykyä tulla toimeen niukalla talviruokinnalla. Alun perin lehmiä pidettiin Suomessakin niiden tuot-
taman lannan vuoksi ja maito oli vain sivutuote. Maitomäärät olivatkin varsin vaatimattomat, mikä 
johtui vähäisestä ruokinnasta. Talvella lehmät heikkenivät ja menivät usein umpeen eli lakkasivat 
tuottamasta maitoa. Välillä ne olivat niin huonossa kunnossa, että kevään tullen ne täytyi kantaa 
ulos navetasta. Maitotuotto keskittyi ensin keväisen poikimisen jälkeiseen kesäkauteen, mutta  
navettojen yleistyessä 1600–1800-luvuilla maitoa oli saatavilla ympäri vuoden.
 Lehmien koko on aikojen saatossa kasvanut. Keskiajalla lehmät olivat pieniä, sillä niiden säkä-
korkeus oli vain noin 100 senttimetriä. Nykyiset suomenkarjan eläimet ovat noin 123–130 sentti-
metriä korkeita, ja mustavalkoisten holstein-friisiläisten säkäkorkeus on 150 senttimetriä.
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Lehmärodut
Valtaosa suomalaisista lypsylehmistä on ayrshire- tai holstein-rotua. Ne yleistyivät navetoissamme 
1950-luvulta lähtien ja syrjäyttivät kotoiset, pienikokoisemmat maatiaislehmämme. Syynä muutok-
seen on suurten lehmien parempi maitotuotos, mikä osaksi oli myös tehostuneen rehuntuotannon 
ansiota. Suomalaiset holstein-rotuiset lehmät tuottavat noin 10 000 kiloa maitoa vuodessa. Ayrshire- 
lehmien keskituotos on noin 9 000 kiloa ja itäsuomenkarjan 3 800 kiloa. Holstein-rotuinen lehmä 
painaa keskimäärin 645 kiloa, ayrshire noin 600 kiloa ja suomenkarjan lehmä noin 530 kiloa.
 

Kuva 2 Ayrshire on Suomen toiseksi yleisin lehmärotu. 
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Kuva 3 Holstein-rotuinen lehmä. Turkin puhtaanapito onnistuu 
vaikka nuolemalla, sillä lehmä on melko notkea. 
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 Suomen alkuperäiskarjaa on kolmea tyyppiä: valkoselkäinen itäsuomenkarja eli kyyttö, valkea 
pohjoissuomenkarja eli lapinlehmä ja ruskea länsisuomenkarja. Näistä länsisuomalainen tyyp-
pi on suosituin, sillä sen maitotuotos on kohtalainen. Suomenkarjan maidontuotantokyky ei ole 
yhtä hyvä kuin alun perin ulkomailta tuotujen ayrshiren tai holsteinin, mutta maidon koostumus 
on erinomainen. Suomenkarjan lehmät ovat luonteikkaita ja kestäviä tuotantoeläimiä. Suomenkar-
jan roduista kyyttö ja lapinlehmä ovat uhanalaisia, joten maitotilat pitävät niitä karjoissaan myös  
kulttuurisyistä. 

Kuva 4 Itäsuomenkarja- eli kyyttöhiehoja. 
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Kuva 5 Länsisuomenkarjaa. 

Kuva 6 Lapinlehmiä. Lapinlehmää on tehty tunnetuksi ja sen maidon hyö-
dyntämistä on selvitetty Lapin yliopiston Arktisen keskuksen Lappari- ja 
Lapparikoulu-hankkeissa.

Ku
va

: R
iit

ta
 N

iir
an

en
 /

 A
hl

m
an

Ku
va

: M
ar

ko
 Ju

nt
til

a©
La

pp
ar

i-h
an

ke

s. 154–197

3/11



© OPETUSHALL ITUS

4 Maidon jalostus

MONIPUOLINEN ELINTARVIKEALA     Elintarvikkeiden valmistus ja tuotanto 

Lehmän elämää
Seuraavaksi käydään läpi lehmän elämän vaiheita vasikasta lypsylehmäksi.

Vasikka

Lehmän tiineys kestää yhdeksän kuukautta. Vasikka painaa syntyessään noin 40 kiloa. Suomessa 
lähes jokaiselle vasikalle annetaan nimi. Karjantarkkailuun – nykyisin tuotosseurantaan – kuuluvia 
lehmiä on nimetty vuosittain vaihtuvan alkukirjaimen mukaan vuodesta 1957 lähtien. Järjestelmän 
etuna on, että eläimen nimestä voi nopeasti päätellä sen syntymävuoden. Esimerkiksi vuonna 2016 
vasikat saivat n-alkuisia nimiä, vuoden 2017 alkukirjain oli o ja vuonna 2018 syntyneille vasikoille 
piti keksiä p-kirjaimella alkava nimi. Yleinen tapa on valita vasikan nimi lisäksi niin, että se liittyy 
jotenkin emään. Vasikka saa nimen lisäksi myös tunnistusnumeron nautarekisteriin sekä viralliset 
korvamerkit.

Taulukko 1. Esimerkkinimiä eri nimeämisperusteista.

Nimeämisperuste Esimerkkinimiä
Kasvit, luonnonilmiöt Orvokki, Kielo, Lumipyry
Emän nimestä tehty muunnos Kaura (emä Aura), Kölkky (emä Hölkky), Nunu (emä Lulu)
Sama aihe emän tai muun suku-
laisen kanssa

Pimu, Tyttö, Ämmä, Akka, Eukko, Emäntä, Likka, Orpana: 
Seteli, Inflaatio, Konkurssi, Markka, Lati

Naisten etunimet Kerttu, Justiina, Tatjaana
Ulkoiset ominaisuudet Nätti, Lumikki, Karvakorva
Elokuvat, musiikki, tv-sarjat Abreu, Marilyn, Iines
Syntymäajankohta Hoosianna, Yötuuli, Onsdag
Ajankohtainen asia/tapahtuma Sars, Pinladen, Kihla
Ajoneuvot Lada, Korolla, Onnikka
Urheilija/urheilumaailma Aikku, Ilmaveivi, Räpsä
Politiikka Lipponen, Ministeri, kepu
Miesten etunimet Onni, Erkki, Omar

Lähde: Pihlaja, S. 2017. Nimestään lehmä tunnetaan – Lehmien nimeämisperusteista ja nimien käytöstä.  
Kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Kuva 7 Vasikasta lehmäksi.

Vasikka
0–6 kk

Hieho
7–24 kk

Lehmä
Yli 2-vuotias
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  Poikimisen jälkeen emo erittää niin sanottua ternimaitoa, jossa on runsaasti kivennäis- ja hiven-
aineita sekä vasikan puolustuskykyä vahvistavia vasta-aineita. Ternimaito toimii siis vasikalle kuin 
suun kautta otettava rokote.
 Viimeistään parin viikon ikäisenä vasikka on hyvä siirtää ryhmäkarsinaan. Siellä se saa leikki-
kavereita ja sosiaalistuu tulevaan laumaansa. Vasikat myös oppivat toisiltaan uusia taitoja. Vasi-
koita täytyy totuttaa myös ihmisen kanssa toimimiseen, sillä ihmiset ovat tulevia työtovereita.  
Vasikoita on hyvä käydä rapsuttelemassa päivittäin, ja niille on juteltava leppoisasti. Vain terveestä 
ja pontevasta vasikasta voi kasvaa hyvä lypsylehmä.
 

Hieho

Hiehoksi sanotaan poikimatonta nuorta lehmää. Ne viihtyvät ryhmässä toistensa kanssa. Jo 
vasikka karsinasta alkaneet ystävyyssuhteet ja lauman arvojärjestys vahvistuvat hiehoaikana.  
Hieho siemennetään noin 14–18 kuukauden ikäisenä, kun se on todettu tarpeeksi hyvin kehitty-
neeksi. Se painaa tässä vaiheessa hiukan yli 300 kiloa.
 Aikaisemmin lypsylehmät vietiin sonnin luokse astutettaviksi. Nykyisin lähes kaikki hiehot ja leh-
mät keinosiemennetään. Tämä tarkoittaa sitä, että lehmä tiineytetään eli hedelmöitetään sonnista 
otetulla, pakastetulla siemennesteellä. Keinosiemennys helpottaa karjanomistajan arkipäiväistä 
työtä ja vähentää eläinten siirtelystä johtuvaa tautien tartuntavaaraa. Keinosiemennys on edistä-
nyt huimasti lypsylehmien jalostustyötä, sillä sen ansiosta syntyvälle vasikalle voidaan valita paras 
mahdollinen isä joko Suomesta tai ulkomailta. Tiineysaikana on huolehdittava siitä, että hieho saa 
tarpeeksi valkuaispitoista rehua sekä kivennäisaineita, sillä se kasvaa vielä itsekin. 

Kuva 8 Keinosiemennyksessä käytetään jalostussonneilta 
kerättyä siementä, jota säilytetään annoksina nestetypes-
sä. Pillissä oleva siemenannos viedään kohtuun erityisellä 
välineellä, pistoletillä. Keinosiemennystä saa harjoittaa vain 
luvan saanut henkilö. 
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Lehmä

Täysikasvuinen lehmä painaa noin 500 kiloa. Maidontuotanto perustuu siihen, että lehmä poikii 
vuosittain vasikan, jolle se tuottaa maitoa. Hiehosta tulee lehmä, kun se poikii ensimmäistä kertaa 
ja aloittaa maidontuotantonsa. Poikimista seuraavien kahden kuukauden aikana lehmän maidon-
tuotanto kasvaa. Tätä aikaa kutsutaan herumiseksi.
 Kun lehmä on herumiskauden päätteeksi korkean maidontuotannon vaiheessa (noin kolmen 
kuukauden kuluttua poikimisesta), se pyritään siementämään seuraavan kerran. Seuraava poiki-
minen onkin odotettavissa vuoden kuluttua edellisestä, yhdeksän kuukauden tiineysajan jälkeen. 
Uuden poikimisen lähestyessä lehmän maidontuotanto vähenee, lypsäminen lopetetaan ja lopulta  
maidontuotanto ehtyy kokonaan. Lehmän sanotaan olevan ummessa. Ummessaoloajaksi suo-
sitellaan 6–8 viikkoa. Tänä aikana lehmä kuntoutuu ja maidontuotannon rasittama utarekudos  
uusiutuu.
 Suomessa lypsylehmät poistetaan eli lopetetaan yleensä ennen viidettä ikävuotta, jolloin tuo-
tantoikää kertyy vain noin 2,5 vuotta. Lehmä saavuttaa parhaan tuotoksen vasta 4. ja 5. poikimi-
sen jälkeen, eli hyvin harva eläin saavuttaa maksimaalisen tuotoskapasiteettinsa ennen lopetusta. 
Syynä poistoon on yleensä hedelmällisyysongelmat tai utaretulehdus. Lypsylehmän ruho käytetään 
elintarvikkeeksi, mikäli lehmä on tarpeeksi terve kuljetettavaksi teurastamoon eikä sillä ole elimis-
tössään esimerkiksi antibiootteja. Mikäli lehmä pysyy terveenä ja hedelmällisenä, se voi elää jopa 
kaksikymmentä vuotta.

RÖYH  PUUhh 

Kuva 9 Lehmän input ja output.  
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Rehu

Paljon (60–80 litraa) maitoa päivässä tuottava lehmä syö vuorokaudessa esimerkiksi 60 kg säilö-
rehua + 16 kg väkirehua + 2 kg rypsirouhetta + runsaasti kalsiumia sisältävää kivennäisainelisää. 
Ummessa olevalle lehmälle riittää 10 kiloa heinää täydennettynä kalsiumkivennäisellä.

Vesi

Lehmä juo päivässä 70–80 litraa vettä. Maidontuotantoon tarvitaan 3–4 litraa vettä yhtä maitolitraa 
kohden. Runsaasti maitoa tuottava lehmä tarvitseekin päivittäin 200 litraa vettä.

Lehmällä on neljä mahaa

Pienellä vasikalla mahoja on vain yksi, juoksutusmaha, jonne vasikan imemä maito kulkeutuu. Kun 
vasikka kasvaa ja alkaa vähitellen syödä heinärehua, alkaa kolmen muun mahan kehitys. Nämä niin 
sanotut etumahat ovat pötsi, verkkomaha ja satakerta.
 Pötsi on mahoista suurin: sen tilavuus voi olla jopa 150 litraa. Pötsissä on bakteereja, alkueläi-
miä, hiivoja ja sieniä, joita lehmän syömä rehu ruokkii. Nämä lehmän kanssa symbioosissa elävät 
pieneliöt mahdollistavat sen, että lehmä pystyy hyödyntämään vaikeasti sulavia kasvikuituja. Pötsin 
mikrobit tuottavat haihtuvia rasvahappoja ja bakteerimassaa, jotka imeytyvät lehmän ravinnoksi. 
Pötsissä syntyy myös metaania ja hiilidioksidia. Pötsi supistelee säännöllisin väliajoin. Näiden liik-
keiden seurauksena pötsissä oleva rehumassa sekoittuu, kaasu ja märepala nousevat ruokatorveen 
ja hienojakoinen rehu siirtyy eteenpäin verkkomahaan. Eli lehmän mahan murina on hyvä merkki!

Sylki

Aikuinen lehmä erittää sylkeä noin 100–200 litraa päivässä. Syljen tehtävä on kostuttaa ja liukastaa 
rehua. Lisäksi se sisältää suoloja, jotka neutraloivat pötsin pH:ta. Pötsiin syntyy happoja rehusta ja 
pötsikäymisestä. Pötsin pH:n on pysyttävä välillä 5,5–7.

Röyhtäykset

Pötsissä syntyy runsaasti metaania ja hiilidioksidia, joiden on päästävä ulos. Lehmä poistaa kaasuja 
röyhtäilemällä noin kahden minuutin välein. Jos lehmä ei jostain syystä pysty röyhtäilemään, se 
puhaltuu ja menehtyy.  
 

Märehtiminen

Kun lehmä syö, se hamuaa pitkällä kielellään nopeasti rehua suuhunsa ja nielee sen lähes pureksi-
matta. Pureksiminen tapahtuu kaikessa rauhassa myöhemmin – lehmä makaa ja märehtii. Märehti-
minen alkaa tavallisesti noin 0,5–1,5 tunnin kuluttua ruokinnasta. Pötsistä nousee lehmän suuhun 
noin 100 gramman painoinen märepala, jota lehmä alkaa pureskella. Samalla märepalaan sekoit-
tuu sylkeä. Märepaloja nousee pötsistä noin minuutin välein. Märehtiminen on tärkeä osa rehun 
hienonnusta, eikä lehmälle saa antaa valmiiksi hienojakoista rehua.
 Märehtimisen jälkeen eläin nielee vellimäisen ruoan, joka kulkeutuu nyt juoksutusmahaan. Se 
vastaa yksimahaisten mahalaukkua. Märehtijän juoksutusmahassa, verkkomahassa ja satakerrassa 
ravintoaineet muuttuvat edelleen paremmin sulaviksi ja imeytyvät verenkiertoon.
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Maito syntyy utareessa

Tiineyden aikana lehmän utare kasvaa. Vasikan syntymä käynnistää lehmän hormonitoiminnan, 
jonka ansiosta maitoa alkaa erittyä. Utare muodostuu neljästä itsenäisesti toimivasta maitorauha-
sesta eli neljänneksestä, joista jokainen päättyy nänniin eli vetimeen. Maito ei voi kulkea rauhases-
ta toiseen. Utareen yläosan täyttävä rauhaskudos koostuu maitorakkuloista, joiden sisällä maito 
muodostuu. Maitorakkuloista johtavat ohuet maitotiehyet suurempiin maitokanaviin. Maitokana-
vat avautuvat maitokammioon, joka on yhteydessä nännikammioon. Maitokammion välissä oleva 
supistuma estää maitoa laskeutumasta koko painollaan nännikammioon.

Maitorakkulat Maitotiehyet

Maitokammio

Maitokanava

Supistuma

Nännikammio

Sulkijalihas

Kuva 10 Utareen rakenne.  

Lanta ja virtsa

Lehmä tuottaa myös lantaa ja virtsaa, jotka eivät suinkaan ole hyödytöntä jätettä. Ne sisältävät 
runsaasti muun muassa typpeä ja fosforia. Ne ovatkin tärkeitä peltojen ravinteikkuuden ylläpitämi-
sessä eli lannoituksessa.
             

Missä lehmä asuu
Lehmät elävät navetassa. Navetat ovat joko parsinavettoja tai pihattoja. Parsinavetoissa lehmillä 
on oma paikkansa, jota kutsutaan parreksi. Lehmät kytketään parteen esimerkiksi ketjuilla. Eläin-
tenhoitaja jakaa rehut jokaisen lehmän eteen ruokintapöydälle. Lehmät myös lypsetään parressa. 
Uusia parsinavettoja ei enää rakenneta, mutta pihattonavetat sitä vastoin yleistyvät.
 Pihatoissa eläimet saavat liikkua vapaasti. Niissä on syömiseen, lypsämiseen ja nukkumiseen 
omat osastot. Lypsy tapahtuu erillisellä lypsyasemalla tai lypsyrobotilla.
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 Laiduntaminen on lehmistä aivan ihanaa. Keväinen laitumelle lasku on riemullinen tapahtuma, 
jonne jotkut maidontuottajat kutsuvat myös yleisöä. Lehmät ovat yleensä laitumella toukokuun lo-
pusta syyskuuhun. Ne tulevat navettaan vain lypsettäviksi ja syömään väkirehuja. Parsinavetassa 
pidettävät lehmät on lain mukaan (valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010) päästet-
tävä kesäisin ulos, mutta pihattolehmien ulkoilutus ei ole pakollista. Joillakin tiloilla lehmiä ulkoilu-
tetaan talvellakin. Lehmät kärsivät enemmän liian kuumasta kuin kylmästä ilmasta.            

Miten lehmä lypsetään

Kuva 11 Laitumelle. 
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Kuva 12 Lehmän lypsyä lypsyasemalla. Lypsäjä työskentelee 
montussa, jolloin utareiden puhdistaminen ja lypsinten kiin-
nittäminen tapahtuvat sopivalla korkeudella. Ennen lypsinten 
kiinnittämistä lypsäjä tarkastaa maidon ulkonäön ottamalla 
utareesta alkusuihkeet erilliseen astiaan. 
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Lehmät lypsetään yleensä kaksi kertaa vuoro-
kaudessa. Lypsy on lehmälle mieluisa tapah-
tuma silloin, kun se tapahtuu oikein. Maitoa ei 
saada lypsettyä ilman lehmän myötävaikutus-
ta. Tätä varten on käynnistettävä niin sanottu 
maidonantirefleksi esimerkiksi utareita pyyh-
kimällä tai vetimien pesulla, jolloin vapautuu  
oksitosiinihormonia ja maito purkautuu alas-
päin.  Lehmän mieliala vaikuttaa maidon laskeu-
tumiseen: kipu, pelästyminen tai hermostumi-
nen saattaa estää maidonantirefleksin.
Ennen jokaista lypsyä utare puhdistetaan huo-
lellisesti, jotta bakteerit tai roskat eivät pääsisi 
tilatankkiin (maitosäiliöön). Samalla tarkiste-
taan myös maidon laatu jokaisesta neljännek-
sestä. Itse lypsy kestää noin 3–4 minuuttia.
 Parsinavetoissa lehmät lypsetään niiden 
seistessä omassa paikassaan, ja lypsäjä siir-
tyy lehmältä toiselle. Pihattonavetoissa lypsy 
voidaan hoitaa lypsyasemilla tai antaa robotin  
tehtäväksi.
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Lypsykone

Lypsykoneen toiminta perustuu alipaineeseen, jonka avulla maito saadaan utareesta ulos ja kul-
jetettua eteenpäin. Putkilypsykoneessa maito virtaa maitoputkia pitkin siivilän läpi suoraan tila-
säiliöön.
 Varsinainen lypsy tapahtuu lypsinten nännikupeissa. Niiden metallisen kuoren sisällä on nänni-
kumi, johon nänni asetetaan. Nännikumin sisällä vallitsee jatkuva, tasainen alipaine, joka saa  
aikaan imun. Nännikumin ja kuoren väliin niin kutsuttuun tykytyskammioon saadaan vuorotellen 
alipainetta ja normaalipainetta tykyttimen avulla. Kun tykytyskammiossa on alipaine, nännikumi 
on auki ja maito virtaa. Kun kammiossa on normaalipaine, kumi pusertuu nänniä vasten ja maidon 
virtaus keskeytyy. Samalla kumi hieroo nänniä ja elvyttää sen verenkiertoa, niin että sinne kertynyt 
veri voi palata utareeseen.
 Lypsimet kiinnitetään utareisiin käsin. Ne irtoavat automaattisesti, kun maidon virtaus vähenee. 

Robottilypsy

Robottilypsy on yleistä suurissa pihattonavetoissa. Yksi robotti pystyy huolehtimaan noin 70 leh-
män lypsystä. Lehmä menee lypsylle silloin, kun sitä huvittaa – vaikka keskellä yötä.
 Robotti tunnistaa lehmän sen kaulassa olevan transponderin avulla. Robotti puhdistaa utareen 
ja kiinnittää lypsimet käyttäen kohdistamiseen lasersäteitä. Lypsyn aikana lehmä saa palkinnok-
seen robotilta annoksen herkullisia väkirehunappuloita. Robotti lypsää kunkin neljänneksen yksi-
löllisesti. Lypsy päättyy, kun maidon virtaus pienenee. Lopuksi robotti irrottaa lypsimet ja suihkaut-
taa nänneihin hoitavaa ja desinfioivaa nestettä.
 Lypsetty maitomäärä kirjautuu tietojärjestelmään. Jos lehmä ei jostain syystä ole käynyt pitkään 
aikaan lypsyllä, robotti tekee hälytyksen hoitajalle. Hoitajan tehtävänä on selvittää, mistä ongelma 
johtuu, ja auttaa lehmää pääsemään lypsettäväksi.
 Vastalypsetty maito on lämmintä. Lypsykoneelta maito johdetaan tilasäilöön, missä se jäähdy-
tetään nopeasti alle +6-asteiseksi. Lypsykoneen ja tilasäiliön välissä on yksi tai useampi suodatin, 
joiden tehtävänä on poistaa maidosta siihen kuulumattomat hiukkaset. Maitoa säilytetään kylmänä 
tilasäiliössä, kunnes keräilyauto hakee sen meijeriin kuljetettavaksi.

Kuva 13 Lypsyrobotti toimii 24 tuntia vuorokaudessa. 
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4 Maidon jalostus

MONIPUOLINEN ELINTARVIKEALA     Elintarvikkeiden valmistus ja tuotanto 

Onnellinen lehmä
Lehmä on utelias ja sosiaalinen laumaeläin. 
Lehmä on onnellinen, kun se saa käyttäytyä 
lajilleen tyypillisesti.  Lehmä rakastaa rauhaa 
ja tavallisia päiviä – siis stressitöntä elämää. 
Se ei pidä nopeista ja äkkinäisistä muutok-
sista eikä kaipaa vaihtelevaa ohjelmaa päi-
viinsä. Uudet asiat jännittävät lehmiä, ja 
siksi lehmän arjessa on tehtävä muutoksia 
maltillisesti. Lehmän lempiasioita ovat syö-
minen, märehtiminen ja lepo.
 Lehmät voivat hyvin, kun ne saavat elää 
puhtaissa tiloissa, joissa on raikas ilma, tar-
peeksi valoa ja riittävästi vapaata tilaa. Kuiva 
ja riittävän pehmeä makuualusta on tärkeä, 
asuipa lehmä pihatto- tai parsinavetassa. 
Myös riittävä ja hyvälaatuinen rehu ja juo-
mavesi luovat perustan lehmän terveydelle 
ja hyvinvoinnille. Erityisesti laiduntaminen 
antaa lehmille mahdollisuuden lajinmukai-
seen käyttäytymiseen ja vapaaseen liikuske-
luun. Lauman arimmille eläimille laitumen 
vapaa liikkumatila sallii myös yksinolon. 
Näin ne voivat sujuvasti väistää laumahie-
rarkiassa ylempänä olevia lehmiä. Pihatois-
sa ja parsinavettojen ryhmäkarsinoissa seu-
rustelu onnistuu talvenkin aikana.
 Lehmän hyvinvoinnin kannalta myös ih-
misten läsnäolo on tärkeää. Lehmä tarvitsee 
osaavan ja motivoituneen karjanhoitajan  
pitämään siitä huolta.
 Jos lehmä sairastuu, paikalle kutsutaan eläinlääkäri. Hyvään karjanhoitoon kuuluu myös 
ennalta ehkäisevä terveydenhuolto, esimerkiksi sorkkahoito kerran vuodessa. Eläinlääkäri tekee 
tilalle erillisen terveydenhuoltokäynnin. Sen aikana käydään läpi tilan ruokinta-, hoito- ja elinolo-
asioita. Näin etsitään järjestelmällisesti riskitilanteita ja pohditaan niiden korjausmahdollisuuksia.
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