
 

 

 

 

 

TERVETULOA TAMMELAAN LA 27.4.! 

Tänä keväänä on valmistumassa 17. vuosikerta Puhdasrotukasvattamon sonneja. 

HKScan käynnisti edellisenä vuonna mittavan investointiohjelman kotimaisen 

naudanlihantuotannon kasvattamiseksi. HKScanin ROTUKARJA 2025 -kehitysohjelman tavoite on 

saada noin 3 200 uutta emolehmää vuoden 2025 loppuun mennessä.  

Puhdasrotukasvattamon toimintamalli ja siitossonnien huutokauppa ovat merkittävässä asemassa 

tilatason eläinaineksen kehittämisessä. Olemme vakuuttuneita, että tämä toimintamalli on nopein 

tapa parantaa Suomen eläinaineksen tasoa. Puhdasrotukasvattamosta todellakin päätyvät parhaat 

sonnit karjojen käyttöön. Sonnit myyvät itsensä omilla ominaisuuksillaan, ei kasvattajan 

puhetaidoilla.  

Tällä tarkkailujaksolla 2018-2019 on tehty samat mittaukset, punnitukset ja tutkimukset 

(rakennearvostelu, selkälihaksen ultraäänimittaus, kivesten mittaus ja tunnustelu, luonteen 

seuranta) kuin ennenkin, tekijöinä kokeneet ja ammattitaitoiset henkilöt. Tänä vuonna tuottajilla on 

myös toista kertaa tarjottu mahdollisuus tutustua etukäteen sonneihin esittelyvideoilla.  Lisäksi 

kuluneen tarkkailujakson aikana HKScan on ollut mukana tukemassa liharotuisten nautojen 

genomiprojektia ottamalla kaikista puhdasrotukasvattamon 240 sonnista karvanäytteet genomista 

arvostelua varten. 

 

Suuret kiitokset kaikille mukana olleille: 

Talonväelle (Eija, Seppo, Hannu, Elina, Antti), Faban väelle (Päivi Anttila ja Tero Mustonen), 

kuvaaja-Oskarille, Johanna Jahkolalle, Maiju Pesoselle, Riikka Lehtiselle ja erityiskiitos Juhani 

Nummiselle!  

Kiitokset kuuluvat myös kasvattajille erinomaisesta yhteistyöstä! 

 

Tervetuloa Huutokauppaan, viihtykää ja huutakaa! 

 

HKScan Finland, Tuottajapalvelu, Nauta 

 

Harri Jalli Maarit Viljakainen 

 

  



 

 

 

 

 

Kasvattajaluettelo: 

• Aberdeen angus 
o Varpuniemen tila 
o Inkeren kartano  
o Kestin tila 
o Lehtoniemen tila 
o Mansikka-Ahon tila 
o Makumäen tila 
o Heli`s Angus 
o Mannilan tila 
o Alapeuran tila 
o Sarvanan tila 

 

• Charolais 
o Iso-Räihän tila 
o Martintalo 
o Vehmalan tila 
o Eerolan tila 
o Perälän-torpan Charolais 

 

• Simmental 
o Niemelän tila 
o Martintalo 

o Hosiken tila 
 
 

• Hereford 
o Vattukorven Hereford 
o Pirttimäen tila 
o Inkeren kartano 
o Säynälän tila 
o Luoteen Hereford 
o Vaaralan tila 
o JJ Hereford 
o Innilän tila 
o Ollan Hereford 
o Salmensuun Hereford 
o Piittala Hereford 
o Tuorla Hereford 
o Mäki-Lossan Hereford 
o Ahdesalo 
o Vainio-Anttilan tila  
o Länningin tila 
o Lehtinen Katja  

 

• Limousin 
o Kestin tila 

 
HUUTOKAUPPASÄÄNNÖT 

 

• Huutaja ilmoittautuu huutajaksi 

täyttämällä rekisteröintilomakkeen 

ennen huutokauppaa. 

• Huutokauppa perustuu kilpailuun, joka 

tapahtuu nostohuudoin. 

• Meklari ilmoittaa kunkin sonnin 

pohjahinnan ja pienimmän hyväksytyn 

korotuksen. 

• Sonnin ostaja on korkeimman 

tarjouksen tehnyt. 

• Jokainen huutaja vastaa itse siitä, että 

meklari huomaa huudon. 

• Jokaisen sonnin huutamisen jälkeen 

meklari ilmoittaa millä hinnalla sonni 

myytiin ja mikä numero oli huutajalla. 

Tämän jälkeen asia on loppuun 

käsitelty. 

• Huudettavat hinnat ovat verottomia. 

 

  



 

 

 

 

 

VASTUUKYSYMYKSET 

 

 Sonneilla on hedelmällisyystakuu, joka on voimassa elokuun loppuun asti. 

• Tieto sonnin hedelmättömyydestä 

(Jos on epäily sonnin 

hedelmättömyydestä, sen täytyy 

perustua) perustuu eläinlääkärin 

kirjalliseen lausuntoon. Jos sonni on 

todistetusti (on) hedelmätön, se 

pyritään vaihtamaan vastaavan 

tasoiseen asemalla jäljellä olevaan 

sonniin. 

• Muut sonniin liittyvät reklamaatiot 

pitää tehdä kahden viikon kuluessa 

sonnin tulosta. 

• HKScan pyrkii hoitamaan ostettujen 

sonnien kuljetukset toukokuun 

loppuun mennessä. Kuljetukset 

pyritään hoitamaan mahdollisimman 

edullisesti huomioimalla alueellisesti 

samoille suunnille toimitettavat sonnit. 

Ostaja maksaa sonnin kuljetuksen. 

Jos sonnin ostaja haluaa hoitaa 

kuljetuksen itse, tästä pitää sopia 

erikseen.  

• Maksuaika sonnista on 15 

vuorokautta sonnin tuonnista. Jos 

haluaa sonnille rahoituksen, siitä on 

sovittava etukäteen.  

• Suosittelemme ostajan vakuuttamaan 

sonninsa heti huutokauppapäivästä 

alkaen. Huutokaupassa huudettu 

sonni on ostajan vastuulla omistajan 

vaihdoksen jälkeen. 

• HKScan huolehtii myytyjen sonnien 

kantakirjauksesta. 

• Asioista pyritään sopimaan aidossa 

karjamieshengessä.

 



 

 

 

 

 

ELÄINTEN SEURANTA 
PUHDASROTUKASVATTAMOSSA 
 

Pihvivasikoiden kasvua ja kehitystä on 

seurattu Mty Ali-Lekkalan 

puhdasrotukasvattamossa Tammelassa 

kuukausittaisilla punnituksilla.  

Kaikissa käsittelyissä on arvioitu eläinten 

luonnetta ja käsiteltävyyttä ja sonneille on 

annettu myös yleisarvosana lihaksikkuudesta, 

rakenteesta ja kokonaisuudesta. 

Sonneille on tehty Faban toimesta 

maaliskuun lopussa rakennearvostelu ja 

selkälihasten ultraäänimittaus (Maiju 

Pesonen, tutkija, LUKE). Sonnien kivekset on 

mitattu ja tunnusteltu eläinlääkärin (Heidi 

Härtel) toimesta samalla käsittelykerralla 

maaliskuun 19.-20.3.

 

LUONNEARVOSTELUASTEIKKO 

 

1 Erittäin hermostunut, nopeasti panikoiva 

eläin. Yrittää rajusti hypätä porttien yli tai 

tunkea ali normaalissa käsittelytilanteessa. 

Poikkeuksellisen arka, pakoherkkä tai 

aggressiivinen ihmistä kohtaan. 

2 Levoton, hermostuu normaalissa 

käsittelytilanteessa (punnitus, 

käsittelylaitteeseen lukitseminen, erottelu 

ryhmästä), ei rauhoitu. Etsii pakoreittiä 

tilanteesta. 

3 Rauhallinen, rotutyypillinen käyttäytyminen. 

Liikkuu reippaasti, on käsiteltävissä 

normaalisti. 

4 Poikkeuksellisen rauhallinen. Asettuu 

aloilleen käsittelytilanteessa, tekee tuttavuutta 

ihmiseen. Levollisen tyyni, seurallinen. 

Helposti käsiteltävä. 

5 Ongelmallisen kesy eläin, tungettelevainen, 

jämähtää paikoilleen, vaikea käsitellä 

liikkumattomuutensa vuoksi.

 

Lisätietoja: Johanna Jahkola ja Juhani Numminen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FRAME SCORE = KOKOLUOKKA 

 

Frame score eli kokoluokka kertoo eläimen 

rakenteellisesta koosta. Kokoluokka mitataan 

eläimen lonkkaluiden kohdalta eläimen 

seistessä tasaisella alustalla pää normaalissa 

asennossa. Frame score -mittakepissä on 

poikkipuu, joka asetetaan vaakatasoon 

eläimen selkään lonkka- luiden kohdalle. 

Saatu senttimetri- tai tuumaluku suhteutetaan 

eläimen ikään. Sonneille ja lehmille on omat 

taulukkonsa, josta kokoluokka on 

määritettävissä. Saman ikäiset eläimet voivat 

olla erikorkuisia eli niillä on eri kokoluokka. 

Ne siis edustavat erilaista eläintyyppiä. 

Kokoluokissa on vaihtelua roduittain sekä 

rotujen sisällä yksilöittäin. 

Eläimen kokoluokka pysyy yleensä samana 

koko sen eliniän. Kokoluokka voidaan siis 

mitata missä tahansa eläimen 

kehitysvaiheessa, varhaisimmillaan 5 kk:n 

iässä. Ruokinta ja ympäristö- tekijät 

vaikuttavat eläimen luuston kehitykseen, 

esim. puutteellisesti ruokittu eläin saa 

alemman kokoluokka-arvon ja voimakkaasti 

ruokittu eläin voi saada korkeamman arvon. 

Kokoluokka-arviointi on hyödyllinen työkalu, 

jota voi käyttää muiden mitattavien 

ominaisuuksien lisänä eläimen tulevan 

kehityksen ennustamiseen. Kokoluokka 

kertoo eläimen ennakoi- tavasta 

kasvuaikataulusta, teuraskypsyydestä ja 

aikuiskoosta. 

Kokoluokat jaetaan pääsääntöisesti pieneen, 

keskikokoiseen ja suureen. Pienemmän 

kokoluokan eläimet ovat rakenteellisesti 

pienempiä, saavuttavat teuraskypsyyden 

aiemmin ja alhaisemmissa teuraspainoissa 

(teuraskypsyys = eläimen 

lihaskasvupotentiaali saavutettu, haitallinen 

rasvoittuminen alkaa). Suuren kokoluokan 

eläimet ovat pitkärunkoisempia, korkeita ja 

raamikkaita ja jatkavat kasvuaan pidemmälle 

ennen kuin alkavat rasvoittua. Pienemmän 

kokoluokan eläimet alkavat rasvoittua 

alemmassa elopainossa kuin suuremman 

kokoluokan. Mitä suurempi kokoluokka, sen 

suurempi on aikuiskoko. Suuren kokoluokan 

eläimillä on myös suurempi ravitsemustarve. 

Teuraskasvatuksessa kokoluokka auttaa 

suunnittelemaan eläinryhmien 

ruokintatarpeita ja teuraskypsyyden 

ajoittumista. Emolehmillä kokoluokka kertoo 

emon tulevasta aikuiskoosta. Koko vaikuttaa 

rehuntarpeeseen ja tuotantoon sekä mm. 

sukukypsyyden aikatauluun. Hiehojen 

kohdalla hyvin suuren kokoluokan eläimissä 

tulee kasvua seurata tarkemmin ja varmistaa 

astutus/ siemennysvalmius toivotussa 

aikataulussa. 

Ominaisuutena kokoluokka on periytyvä 

jolloin, valinnoilla voidaan vaikuttaa oman 

karja-aineksen koon kehitykseen. 

Karjankasvattaja suuntaa itse eläinainestaan 

kohti tavoittelemaansa tyyppiä, joka soveltuu 

parhaiten tilan olosuhteisiin ja tuotantoon. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

FRAME SCORE-
TAULUKKO          

Nuoret sonnit   

korkeus, 
cm        

Ikä, kk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 85 90 95 100 105 110 116 121 126 131 137 

6 88 93 99 104 108 114 119 124 130 135 140 

7 92 97 102 107 112 117 122 128 133 138 143 

8 95 100 105 110 114 120 125 131 136 141 146 

9 98 102 107 113 117 123 128 133 138 144 149 

10 100 105 110 115 119 125 130 135 140 146 151 

11 102 107 112 117 122 128 133 138 143 148 153 

12 104 109 114 119 124 130 135 140 145 150 155 

13 106 111 116 121 126 131 137 142 147 152 157 

14 108 113 118 123 127 133 138 143 148 154 159 

15 109 114 119 124 129 135 140 145 149 155 160 

16 110 116 121 126 130 136 141 146 151 156 161 

17 112 117 122 127 131 137 142 147 152 157 162 

18 113 118 123 128 132 138 143 148 153 158 163 

19 114 119 124 129 133 139 144 149 154 160 165 

20 115 120 125 130 134 140 145 150 155 160 165 

21 116 121 126 131 135 140 146 151 156 161 166 

Aikuiset sonnit 
  

korkeus, 

cm        

                        

24 118 123 128 133 137 142 147 152 157 163 168 

30 120 125 130 135 139 145 150 155 160 165 170 

36 122 127 132 137 141 146 151 156 161 166 171 

48 123 128 133 137 142 147 152 157 162 167 172 

 

Kokoluokan oikea mittauskohta on eläimen lonkkaluiden kohdalla.    

Lähde: BIF Guidelines for Uniform Beef Improvement Programs, 1990. 



 

 

 

 

 

KIVEKSET     
 
Kivesten ympärysmitan minimivaatimus senttimetreinä eri 
roduilla yli vuoden iässä.  
 

Ikä, kk Angus Charolais Hereford Simmental Limousin 

12 32 32 31 33 30 

13 33 33 32 33 30 

14 34 34 33 33 30 

15 34,5 34,5 33,5 35 32 

16-20 35 35 34 35 32 

21-30 35 35 35 36 33 

 

Lisätietoja: Heidi Härtel  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

LIHAKARJAN RAKENNEARVOSTELU 

 

Suomessa lihakarjaa rakennearvostelevat Faban emolehmätarkkailuun erikoistuneet 

jalostusasiantuntijat. He arvostelevat kaikkia Suomessa olevia liharotuja. Rakennearvostelu 

perustuu pohjoismaiseen järjestelmään, joka on lähes yhtenäinen Tanskan ja Ruotsin kanssa. 

Järjestelmä on alun perin kehitetty Tanskassa.  

Käytännössä rakennearvostelua tehdään sekä uros -että naaraspuoleisille eläimille, joista sonnit 

ovat mielellään yli vuoden vanhoja ja lehmät vähintään kerran poikineita. Arvostelija katsoo eläintä 

kokonaisuutena useammalta suunnalta ja antaa lineaariset rakennepisteet 1 – 9 kaikkiaan 20 eri 

ominaisuudesta. Lisäksi emoilta arvostellaan utareesta neljä eri kohtaa. Vedinten pituus ja paksuus 

sekä utareen muoto ja tasapaino. Mikäli eläimessä on jokin epäkohta, jota ei lineaarisella asteikolla 

pysty määrittämään, voidaan sille antaa myös huomautus arvioitaessa sen rakennetta. Lisäksi 

arvostellaan eläimen luonne ja kuntoluokka sekä tarkastetaan napa ja sukuelimet.  

Rakennearvostelu kuuluu kantakirjaukseen. Se antaa eläimistä tärkeää ja puolueetonta tietoa, jota 

voidaan hyödyntää jalostuksessa. Hyvärakenteinen eläin on usein myös taloudellinen ja 

hyvinvoiva. Arvostelun ja hyvän rakenteen merkitys korostuukin erityisesti siitoseläinten 

valinnassa. 

 

LINEAARISET PISTEET 

 

Runko 

 

1) Rinnan leveys  

 

”Turvalliset” pisteet välillä 4-7. Hiehokäyttöön max. 6. 

  



 

 

 

 

 

2) Rinnan syvyys 

 

Tavoitellaan syviä eläimiä, pisteet 5 ylöspäin. 

3) selkälinja 

 

Tavoitellaan suoraselkäisiä eläimiä, pistearvo 7. 

4) Lantion kulma 

 

Tavoitellaan sopivasti laskevaa lantiota pisteet 4-6. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5) Lantion pituus 

 

Tavoite mahdollisimman pitkä lantio, 9 paras. 

6) Lantion leveys  

 

Tavoitellaan leveää lantiota 7-9. Hiehokäyttöön kapeammat 6-7 parempi. 

7) Takakorkeus 

Takakorkeus mitataan senttimetreinä. 

8) Harmonia 

Harmonialla eli eläimen yleisvaikutelmalla vaikuttaa runkopisteisiin. Pistearvolla 1 eläin ei ole 

harmoninen ja pistearvolla 9 se on erittäin harmoninen. Saadakseen hyvät pisteet eläimen on 

oltava rakenteeltaan hyvä, rotutyypillinen ja sukupuolensa mukainen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lihakkuus 

 

Lihakkuusominaisuuksissa tavoitellaan mahdollisimman lihakkaita eläimiä jotka saavat 

arvostelussa korkeat pisteet. Lehmiltä ei vaadita yhtä korkeita lihakkuuspisteitä kuin sonneilta. 

9) Etuselän leveys  

 

10) Takaselän leveys  

 

11) Selän pituus 

Selän pituus mitataan (tai arvioidaan) senttimetreinä. Monella rodulla on tavoitteena mieluummin 

pitkäselkäinen eläin, kuin kovin lyhyt. 

12) Reiden leveys  

 

 

 



 

 

 

 

 

13) Sisäreiden leveys 

 

14) Reiden pituus 

 

15) Reiden leveys sivusta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jalat 

16) Kinner  

 

”Turvalliset” pisteet välillä 4-6. Nuorilla sonneilla 5-7. 

17) Vuohinen 

 

“Turvalliset” pisteet välillä 5-7 

18) Takajalat takaa  

 

Tavoitteena suorat takajalat, pistearvo 8 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

19) Etujalat edestä  

 

Tavoitteena suorat etujalat, pistearvo 8 

20) Luuston laatu  

 

Anguksella, limousinella ja highlandilla on tavoitteena sirompi luusto 3-4 (Blondilla 2), herefordilla 

4-5, charolaisella ja simmentalilla sallitaan hieman vahvempi luusto 5-6. 

 

Lisätietoja: Päivi Anttila ja Tero Mustonen, Faba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LUOKITUS 

 

Eläimen rakennearvostelupisteistä lasketaan 

yhteispisteet rungolle, lihakkuudelle ja jaloille, 

jotka yhdessä muodostavat kokonaispisteet. 

Luokituksessa huomioidaan eläimen ikä ja 

kuntoluokka. Eläintä verrataan optimaaliseen 

eläimeen, siihen miten paljon kyseinen eläin 

poikkeaa annetusta optimista. Jokaisella 

rodulla on omat optiminsa ja niiden 

painokertoimet, joten annettuja 

luokituspisteitä ei voi verrata eri rotujen 

kesken.  

Luokituspisteet ilmoitetaan asteikolla 60-99, 

keskiarvon ollessa noin 80 pistettä.  

Lisätietoja: Faba

PISTETAULUKKO        

  Optimisonnit roduittain         

Runko CH HF AB LI SI BA HC 

Rinnan leveys 6 6 6 6 6 6 5,6 

Rinnan syvyys 7 7 8 7 7 6 8,9 

Selkälinja 7 7 7 7 7 7 7 

Lantion kulma 5 5 6 6 5 5 5,6 

Lantion pituus 9 9 9 9 9 9 9 

Lantion leveys 8 9,8 8,9 8 8,9 8 8,9 

Koko 154-156 149-151 149-151 151-158 154-156 162- 134-136 

Harmonia 9 9 9 9 9 9 9 

Lihaksikkuus               

Etuselän leveys 8 8 8,9 8 9 9 7,8 

Takaselän leveys 9 9 8,9 8 9 9 8,9 

Selän pituus (uusi ominaisuus) 
       

Reiden leveys 9 8 8,9 8 8,9 9 8,9 

Sisäreiden leveys 9 9 8,9 9 9 9 8,9 

Reiden pituus 9 9 8,9 8,9 9 9 8,9 

Reiden leveys sivulta 8,9 8 8,9 8 9 9 8,9 

Jalat               

Kinner 5,6 4,5 5 4,5 4,5 5 5 

Vuohinen 5,6 5,6 5 5,6 5,6 6,7 5 

Takajalat takaa 8 8 8 8 8 8 8 

Etujalat edestä 8 8 8 8 8 8 8 

Luuston laatu 6 5 3 3 6 2 3 

Liikkeet 
       

           

Runkopisteet 34 30 30 33 20 40 30 

Lihakkuuspisteet 33 40 40 34 50 40 40 

Jalkapisteet 33 30 30 33 30 20 30 

        



 

 

 

 

 

PUHDASROTUKASVATTAMON TERVEYDENHUOLTO-

OHJELMA 

 

Puhdasrotusonnien kasvatus Mty Ali-

Lekkalan tilalla tapahtuu erillisessä 

puhdasrotukasvattamossa. 

Terveysvaatimukset koskevat kuitenkin 

kaikkia tilalle ostettavia eläimiä. 

Hyvän terveystilanteen ylläpitämiseksi 

vaaditaan kaikilta vasikoiden lähtötiloilta 

määrätty terveystaso ja sen luotettava 

todentaminen. Tilat kuuluvat 

terveydenhuollon seurantajärjestelmään 

Nasevaan ja karjan terveystilanne 

varmistetaan ennen vasikoiden siirtoa 

eläinlääkärin terveystarkastuksella ja 

nautakarjan terveystodistuksella. 

Vaatimuksena on Mycoplasma bovis -

tartunnan osalta vastustusohjelman A-tasoa 

vastaavat näytetutkimukset. 

Tiloilla ei saa olla kontaktia muihin karjoihin 

kahteen kuukauteen ennen vasikoiden siirtoa. 

Lisäksi vaaditaan todistus 

salmonellatutkimuksesta sekä sisä- ja 

ulkoloisiin tehoava loislääkitys.  

Kasvattamossa ylläpidetään hyvää 

tautisulkua ja sonnien terveydentilaa 

seurataan tarkasti. Ulkoloisten takia osa 

eläimistä lääkitään talven aikana tarpeen 

mukaan uudelleen. Ennen sonnien myyntiä 

on puhdasrotukarjan terveystilanne 

varmistettu tutkituttamalla karjasta 

ulostenäytteet salmonellan varalta ja 

verinäytteet BVD-vasta-aineiden varalta. 

M.boviksen osalta kasvattamo vastaa A-

tasoa ja sieltä voivat A-tason tilat ostaa 

sonnin. 

Huutokaupassa myytävillä eläimille laaditaan 

HKScan Finland Oy:n eläinlääkärin ja 

karjanomistajan karjan terveystodistukset, 

joissa mainitaan tehdyt tutkimukset, niiden 

tulokset ja mahdolliset muut merkittävät 

havainnot. Lisäksi ostajille toimitetaan 

Naseva-järjestelmän terveystodistukset.  

Ennen siirtoa vastaanottotiloille myytävät 

eläimet lääkitään vielä loislääkkeillä. Sen 

lisäksi suosittelemme loislääkityksen uusintaa 

vastaanottokarjoissa. 

Puhdasrotukasvattamoon ostettavat ja 

jalostukseen myytävät eläimet kuljetetaan 

erilliskuljetuksissa vain saman tautistatuksen 

omaavien eläinten kanssa. Tästä poiketaan 

vain sovitusti vastaanottajan toivomuksesta. 

  

Lisätietoja:  

Heidi Härtel terveydenhuoltoeläinlääkäri  

puh. 040 8232 076  

heidi.hartel@ hkscan.com 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

PERINNÖLLISET SAIRAUDET 

 

Kaikilla nautaroduilla esiintyy perinnöllisiä 

sairauksia. Jos näiden sairauksien 

periytyminen on tiedossa, ja sairauden 

kantajien paljastamiseksi on olemassa DNA-

testi, voidaan jalostusvalin- noilla estää 

sairauksien yleistyminen. Näiden sairauksien 

leviämisen estäminen on tärkeää ja jokaisen 

karjanjalostajan vastuulla. 

Perinnölliset sairaudet periytyvät useimmiten 

piilevinä eli terve kantajaeläin voi kantaa 

haitallista geeniä, sen tulematta näkyviin. Kun 

kuitenkin yhdistetään kaksi kantajaeläintä, voi 

perinnöllinen virhe ilmetä epämuodostumana 

tai sairautena syntyvässä vasikassa.  

Perinnöllisten sairauksien yleistyminen 

voidaan tehokkaasti estää tutkituttamalla 

mahdolliset kantajaeläimet geenitesteillä ja 

välttämällä tunnettujen kantajaeläinten 

yhdistämistä. 

Suomalaisissa pihvikarjoissa on 

perinnöllisistä sairauksista aiheutunut 

toistaiseksi vain vähän ongelmia, joten tilanne 

voidaan pitää oikeilla toimenpiteillä edelleen 

hyvin hallinnassa. FabaLABin kautta voi 

testata karvatupesta tehtävällä DNA-testillä 

tunnettuja perinnöllisiä sairauksia kuten: 

• Curly Calf syndrooma (CCS)  

• Neuro- pathic Hydrocephalus (NH) 

• Contractural Arach- nodactyly (CA) 

• Developmental Duplication (DD)  

• Hypotrichosis (HC)  

• Ataksia 

Jokaisen jalostajan kannattaa perehtyä 

Kanadan ja USA:n rotusivuilla paljon 

käytettyjen astutussonnien testaustuloksiin ja 

välttää sairauksia esille tuovia 

jalostusvalintoja. 

Lisätietoja aiheesta, mahdollisista 

kantajasonneista ja periytymisestä sekä 

näytetutkimuksista löytyy osoitteesta 

www.faba.fi/fi/tietopankki/perinnollisetsairaud

et 

Lisätietoja: Heidi Härtel, HKScan ja Kaisa 

Sirkko, Faba

 

  

http://www.faba.fi/fi/tietopankki/perinnollisetsairaudet
http://www.faba.fi/fi/tietopankki/perinnollisetsairaudet


 

 

 

 

 

SONNIEN ULTRAÄÄNIMITTAUS 

 

Kaikkien HKScanin sonnihuutokaupassa 

myynnissä olevien sonnien selkälihaksen 

ominaisuudet on tänä keväänä tutkittu 

ultraäänitekniikalla. Lihasominaisuudet 

periytyvät ja siksi jalostuseläintä valittaessa 

myös ultraäänitulokset on hyvä huomioida. 

Sonnikohtaiset mittaustulokset löytyvät 

sonnin omalta sivulta, kohdasta ultraääni- 

mittauksen ikäkorjatut ominaisuudet. 

Ultraäänimittaus antaa objektiivisen arvion 

kudosten paksuudesta ja pinta-alasta. 

Tyypilliset mittauskohteet ovat pintarasvan 

paksuus, selkälihaksen pinta-ala ja paksuus 

sekä lihaksen sisäisen rasvakudoksen osuus. 

Ultraäänimittaus suoritetaan selkälihaksesta 

12–13 kylkiluun kohdalta. 

Ultraäänimittausta käytetään 

jalostusindeksien perusteena lukuisissa 

maissa. Ultraäänimittauksen hyöty on 

nopeampi jalostuksellinen edistyminen ruho- 

ja lihanlaatuominaisuuksissa verrattuna 

pelkkiin yksilö ja jälkeläisnäyttöihin. 

Ultraäänimittauksella havaittu lihaksen 

sisäisen rasvan (marmoroitumisen) 

periytyvyys on keskimäärin 0,30, vastaavasti 

selkälihaksen pinta-alan 0,39 ja pintarasvan 

0,43. 

Kaikki mitatut ominaisuudet periytyvät 

keskikertaisesti. Jalostuksellisella valinnalla 

voidaan parantaa jälkeläisten ominaisuuksia 

kyseisten ominaisuuksien osalta. 

Ulkomaalaisten tutkimusten mukaan 

selkälihaksen koko on vahvasti yhteydessä 

ruhon lihasaannon kanssa (geneettinen 

korrelaatio on vähintään 0,7). 

Jalostustarkoitukseen käytettävä 

ultraäänimittaus tulisi tehdä eläinten ollessa 

noin 12–14 kuukauden ikäisiä. Mittaus on 

ajoitettu noin vuoden ikään, koska 

teuraseläinten kasvu alkaa taittua tässä iässä 

ja toisaalta usein jalostuseläinten myynti 

suoritetaan noin vuoden ikäisillä eläimillä. 

 

 

Ultraäänitekniikalla voidaan mitata selkälihaksen (ulkofile) ominaisuuksia. 

 

 

Mittaus tehdään 12. ja 

13. kylkiluun välistä. 



 

 

 

 

Lihakkuusominaisuudet 

Lihakkuus ominaisuudet esitetään 

ultraäänimittauksessa selkälihaksen 

paksuutena ja selkälihaksen pinta-alana. 

Selkälihaksen paksuus vaihtelee hieman 

lihaksen muodosta johtuen. Selkälihaksen 

paksuus vaihtelee 6,5-9,5 cm välillä. 

Keskimäärin vuoden ikäisten sonnien 

selkälihaksen pinta-ala liikkuu 65-110 cm2 

välillä.  

Tämän keväisten mittaustulosten perusteella 

voidaan pitää selkälihaksen paksuuden 

alarajana 6,5 cm:n paksuutta vuoden iässä 

mitattuna. Lihakkuusominaisuuksien 

jalostuksen kannalta on tärkeää karsia ne 

eläimet, jotka saavat selkälihaksen pinta-alan 

ja paksuuden on mittauksissa ryhmän 

heikoimpia arvoja.  

Pintarasva, cm 

Pintarasvan paksuuteen vaikuttavat eläinten 

rotu, kasvun vaihe ja ruokinnantaso. 

Vähärasvaisten eläinten pintarasvan paksuus 

on keskimäärin 1-5 mm. Isojen rotujen 

sonnien pintarasvan paksuus ei vuoden iässä 

mitattuna keskimäärin ylitä 4,0 mm. 

Keskikokoisten rotujen sonneilla pintarasvan 

paksuus on keskimäärin 4-9 mm. Pintarasvan 

paksuus on yhteydessä lihaksen sisäisen 

rasvan määrään. Pintarasvan ja lihaksen 

sisäisen rasvan määriä tulisi tulkita yhdessä. 

Eläimet, joilla on suhteessa vähemmän 

pintarasvaa ja korkea lihaksen sisäisen 

rasvan osuus ovat tavoiteltavia. 

 

Lihaksen sisäisen rasvan osuus eli 

marmoroituminen 

Lihaksen sisäisen rasvan osuus esitetään 

prosenttiosuutena selkälihaksen pinta-alasta. 

Lihaksen sisäisen rasvan osuuteen eli 

marmoroitumiseen vaikuttaa rotu, eläinten 

perimä ja ruokinnan energiataso. 

Nurmisäilörehupohjaisella 

karkearehuruokinnalla keskimääräiset 

lihaksen sisäisen rasvan osuusarvot ovat 

keskimäärin 0–4,5 %. Jos ryhmässä olevan 

eläimen lihaksen sisäisen rasvan määrä 

ylittää tavanomaisen määrän, on 

todennäköistä, että eläimen kohdalla on kyse 

perinnöllisesti suotuisasta ominaisuudesta. 

 

 

 

 

Teksti: Maiju Pesonen, tutkija, LUKE 

 

 

  



 

 

 

 

 

NUOREN SONNIN KÄYTTÖOPAS 

 

• Vastaanota sonni hyvissä ajoin ennen astutuskautta. 

• Vastaanottokarsinan aitojen tulee olla riittävän korkeita, jottei niistä pääse yli missään 

tapauksessa, 160–170 cm. 

• Laita sonni aluksi karsinaan parin hiehon tai lehmän kanssa, jotka ovat tulossa kiimaan. 

Tarkkaile sonnin käyttäytymistä ja terveydentilaa. Totuta sonni vähitellen pelkästään 

korsirehuun, älä unohda kivennäisiä. 

• Jos haluat ottaa sonnin suoraan laitumelle, purkupaikan pitää olla kaukana portista ja 

lehmien olla auton ympärillä niin, että sonni tulee autosta suoraan lehmälaumaan. 

• Nuori sonni todennäköisesti pelkää aluksi vanhempia lehmiä, jotka ottavat siitä yliotteen. 

Kesän mittaan tilanne rauhoittuu. Laidunaidassa ei saisi olla jyrkkiä kulmia. 

• Seurustele sonnin kanssa päivittäin ja tutustukaa toisiinne. 

• Tee selväksi, että olet isäntä talossa äläkä anna sonnille henkistä yliotetta. Toimi 

määrätietoisesti ja hanki sonnin luottamus. Se ei synny väkivallalla. Älä lyö sonnia missään 

tilanteessa. Juttele sille, rapsuta ja harjaa sitä päivittäin. Pidä laitumella kuitenkin aina 

mukanasi jotain keppiä tai vastaavaa. Jos tilanne välttämättä vaatii, muista, että sonnin 

turpa on sen herkkä kohta. 

• Älä kuitenkaan liiku laitumella yksin, varsinkaan kiima-aikana, ellet ole aivan varma sonnin 

käytöksestä. 

• Nuorelle sonnille sopiva astutusryhmä ensimmäisenä kesänä on 15–20 hiehoa tai lehmää. 

• Nuori sonni laihtuu aina ensimmäisenä kesänä. Tämä johtuu siitä, että sonni on vielä 

voimakkaassa kasvuvaiheessa, mutta ei laitumella ehdi syömään kasvutarvettaan 

vastaavaa rehumäärää, koska sen aika menee kiimojen seurantaan. Jos mahdollista, anna 

sonnille lisärehua varsinkin loppukesällä. 

• Tarkkaile astutuskaudella kiimoja ja sonnin käyttäytymistä, tee koko ajan muistiinpanoja. 

Naaraan kiimakierto on keskimäärin 21 vuorokautta. 

• Tee syksyllä tiineystarkastus, varsinkin, jos epäilet sonnin siitoskykyä. Ota sonni ajoissa 

pois laumasta ja laitumelta kuntoutumaan. 

• Ruoki sonnia voimakkaasti toisella sisäruokintakaudella, jotta se kuroisi kiinni kesällä 

menettämänsä kasvun. Muista kivennäiset ja vitamiinit. 

• Sonnin pitäisi painaa 2-vuotiaana 800–900 kiloa. 

• Näin menetellen saat sonnista parhaan kaverisi. 

 

Lisätietoja: 

Juhani Numminen  
 


