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TUNNUTUS- JA KARITSOINTIAJAN TILANTARVE 

UuhineuvolaTM –käynnin (sikiöluku, kuntoluokka) perusteella uuhet jaetaan 

tyypillisesti kolmeen tunnutusajan ruokintaryhmään (laihat – sopivat – 

tukevat). Muistettava jopa 50 cm tila ruokintapöydällä. Karitsointikarsinoita 

taas on oltava riittävästi myös kiihkeimpään karitsointivaiheeseen, mikä 

usein on karitsointiajan toinen viikko. Jos emä hoitaa 3 tai useampaa 

karitsaa, voi tilanne vaatia erityisjärjestelyitä ja pidennettyä hoitoa 

karitsointikarsinassa. Pikkukaritsa- ja lastentarhavaiheessa uuhia on jälleen 

pystyttävä ryhmittelemään 3-4 ryhmään, sillä valvontatyö ja kaikkien 

uuhien riittävä ravinnonsaanti onnistuvat vain, kun uuhia karitsoineen ei 

hoideta liian suurissa ryhmissä (suositus yht. max 25 karitsaa ja emää / 

ryhmä). Viikon iästä alkaen karitsoiden on myös päästävä 

karitsakammariin, joka voi luonnollisesti olla useammalle ryhmälle 

yhteinen. 

Hyvin toimivassa lampolassa karsinarakenteiden muunneltavuudelta 

vaaditaan siten paljon. Tilaa on laskettava minimissään 2 m2/uuhi 

karitsoineen eli vähintään 16-20 m2/hoitoryhmä (lisää EHK-vaatimus). 

Pullonkaulaksi voi muodostua vedenannostelu, jos asiaa ei ole mietitty 

silloin, kun lampolaa suunniteltiin ja rakennettiin. Kantovesi ei työläytensä 

vuoksi voi olla pitkäaikainen ratkaisu ja se voi helposti olla myös riittämätön 

ratkaisu. Juomavesi on uuhen tärkein ”ravintoaine”, jota imettävälle uuhelle 

on jo ensimmäisinä viikkoina oltava tarjolla vähintään 10 litraa päivässä. 

Muistilista: Karitsointiajan kriittiset hoito- ja olosuhdevaatimukset 

 riittävä määrä karitsointikarsinoita myös kiihkeimpään vaiheeseen 

 riittävästi hyvälaatuista kuiviketta 

 adoptioemiä tiedossa oleville suurille vuonueille 

 riittävästi väliaidoin muunneltavaa tilaa lastentarhavaiheeseen 

 uuhille toimiva juomaveden annostelu ja riittävästi tilaa syödä 

 hyviltä uuhilta lypsettävä ternimaitoa talteen pakkaseen 

 aikaa uuhien ja pikkukaritsoiden yhteispelin tarkkailuun 

Parhaimman säilörehun analyysi ja ruokintasuunnitelma 

Rehuarvoiltaan (D-arvo, RV, ka, pH < 4,5) paras säilörehu varataan 

korkeatuottoisimmille uuhille lopputunnutukseen. Muunneltavat 

karsinarakenteet ovat tunnutusvaiheessakin edellytys sille, että 

uuhien ruokinta on ruokintasuunnitelman mukaista.  

 

”Ryhmittelyn mahdollistavat karsinarakenteet!” 

KELPOLAMMAS ON 
KESTÄVÄN 

LAMMASTALOUDEN 
POLULLA 

Kestävä lammastalous on 

elinvoimaista ja ekologista. Se 

hyödyntää eläinten, ihmisten 

ja ympäristön kannalta 

parhaita tuotantomenetelmiä. 

Eläinten terveyden ja 

hyvinvoinnin varmistaminen 

lampoloissa tehdään 

valituissa laatupisteissä 

parhaita käytäntöjä 

noudattaen. Uuhenvuosi 

etenee suunnitellusti ja 

ennakoiden vaiheesta toiseen. 

 

            

 

 

 

 

Uuhilla riittävä tila, kuivitus ja 
juomaveden annostelu. 



 

 

KUNTOLUOKITUSTYÖPAJA TULOSSA 

Kuntoluokittaminen on tärkeimpiä Lammasterveys 2020 –ohjelman 

tukitoimintoja. Pitkän tauon jälkeen seuraava kuntoluokitustyöpaja 

Virroilla keskiviikkona 23.11.2022 klo 11-14. Lue tarkemmin 

koulutuskalenterista ja tule kalibroimaan kätesi kuntoluokkaan 3. 

ALOITA KELPOVALMENNUS MARRASKUUSSA 

Kelpovalmennuksen avulla rakennat tilallesi tavoitteellisen 

terveydenhuoltosuunnitelman. Aloittaminen tai valmennuksen 

jatkaminen tapahtuvat helpoiten valmennuswebinaarilla, johon 

marraskuussa voit osallistua peräti kahtena päivänä, torstaina 17.11. klo 18 

tai torstaina 24.11. klo 14 tai klo 18. Ilmoittaudu valmennukseen saman 

tien sähköpostilla tai verkkokaupassa. Marraskuussa ajankohtaisina 

teemoina HYVÄT LÄHTÖTELINEET KARITSOILLE ja 

LAIDUNNUSSUUNNITELMA. Kun aloitat valmennuksen, saat myös 

käyttöösi Lammasmaailman sähköiset työkalut TH-Digiassarin ja TH-

lomakkeen 12 kuukaudeksi. 

        

 

Lammasterveys 2020 

 
 

Käytä kuntoluokitusta säännöllisesti ja 

suunnitelmallisesti. 

      

 

 

 

Lammasmaailma Oy 

Metsälammentie 20 

34130 Ylinen 

info@lammasmaailma.fi 

www.lammasmaailma.fi 

 

Koulutuskalenteri 

https://lammasmaailma.fi/hyva-tapa-

toimia/koulutuskalenteri 

 

Lammaslääkäri 

puh. 0600-306 627 (2,54 eur/min) 

 

Verkkokauppa 

https://lammasmaailma.fi/verkkokauppa 
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