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Tiivistelmä 
Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää juottomäärän ja vieroitusstrategioiden vaikutuk-
sia maitorotuisten vasikoiden kasvuun, terveyteen, hyvinvointiin sekä myöhempään tuotokseen. Kir-
jallisuuden perusteella vasikoille tulisi tarjota runsaasti juomaa (maitoa tai juomarehua vähintään 7,5 
l/vrk). Runsaasti (vähintään 7,5 l/vrk) juotetut vasikat kasvavat juottokaudella paremmin kuin niukasti 
(4,0–6,0 l/vrk) juotetut vasikat. Runsaan juoton haittana on kuitenkin kiinteän rehun vähäinen syönti 
juottokaudella. Runsaasti juotettujen vasikoiden energian saanti yleensä pienenee vieroituksen yhtey-
dessä, koska maidon tai juomarehun määrä vähenee nopeammin kuin kiinteän rehun syönti kasvaa. 
Tämä näkyy tavallisesti kasvun väliaikaisena taantumisena. 

Juottomäärän ei useimmissa tutkimuksissa ole havaittu vaikuttavan vasikoiden terveyteen. Niu-
kalla juotolla vasikat vierailevat useammin tuloksetta (vasikalla ei ole voimassa olevaa juontioikeutta) 
juottoautomaatilla, viettävät kaikkiaan juottoautomaatilla enemmän aikaa ja häiritsevät juovaa eläintä 
useammin kuin runsaalla juotolla. Nämä käyttäytymismuutokset viittaavat siihen, että vasikat jäävät 
nälkäisiksi niukalla juotolla. Juottoautomaatin kapasiteetti pystytään hyödyntämään parhaiten juotta-
malla vasikoita runsaasti, jolloin yksittäisen vasikan juottoautomaatilla viettämä aika lyhenee. Juotto-
kauden hyvällä ravitsemuksella ja kasvulla on muutamissa kokeissa havaittu myönteisiä vaikutuksia 
hiehojen tuotokseen ensimmäisellä tuotoskaudella. Tosin useissa muissa kokeissa vastaavaa yhteyttä 
ei ole todettu. Hyvin niukan juoton (juomarehua 4 l/vrk) on todettu heikentävän sonnien elinikäiskas-
vua. 

Tuotanto-oloissa vieroitus on mahdollinen stressin lähde, koska maidolta tai juomarehulta vie-
roitus tapahtuu aiemmin ja nopeammin kuin luonnossa. Asteittainen vieroitus juoman määrää vähen-
tämällä kannustaa vasikoita väkirehun syöntiin. Nuoret vasikat eivät kuitenkaan pysty täysin kompen-
soimaan maidon juonnin vähenemistä väkirehun syöntiä lisäämällä, mikä näkyy kasvun taantumisena. 
Asteittainen vieroitus on kuitenkin parempi vieroitustapa kuin äkillinen vieroitus. Runsaasti juotetut 
vasikat voivat hyötyä portaittaisesta vieroituksesta, joka tapahtuu laimentamalla maitoa vedellä. Vie-
roitukseen liittyvää stressireaktiota voidaan lieventää tarjoamalla vasikalle edelleen pääsy juottolait-
teelle juomaan lämmintä vettä muutaman päivän ajan vieroituksen jälkeen. Varhainen, kuuden viikon 
iässä tapahtuva vieroitus vaarantaa vasikoiden hyvinvoinnin. Kuuden viikon iässä tapahtuvassa vieroi-
tuksessa vasikoiden kasvu heikkenee, juoksuleikki vähenee ja nälästä kertova käyttäytyminen lisään-
tyy. Runsaasti juotetut vasikat hyötyvät vieroituksen lykkäämisestä 12–13 viikon ikään, koska myö-
häinen vieroitus parantaa kiinteän rehun syöntiä ja kasvua ja vähentää nälästä kertovaa käyttäytymistä 
vieroituksen aikana. On kuitenkin todennäköistä, että vieroittaminen hieman aiemmin, noin kymme-
nen viikon iässä, ei vaaranna vasikoiden hyvinvointia. 
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Johdanto 
Vasikka voi ensimmäisten elinviikkojensa aikana hyödyntää lähinnä juoman mukana saamiaan ravin-
toaineita. Monissa yhteyksissä on havaittu, että vieroitusvaihe muodostuu usein vasikoille ongelma-
kohdaksi. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää juottomäärän ja juotolta vieroitusstra-
tegioiden vaikutuksia vasikoiden kasvuun, terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi kartoitettiin juottoruo-
kinnan toteutuksen mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia myöhempään tuotokseen. 
 
Juottokäytännöt 
Tavanomaisessa maidontuotannossa vasikat erotetaan tyypillisesti emoistaan vuorokauden kuluessa 
syntymästä ja ruokitaan rajoitetulla määrällä maitoa tai teollista juomarehua (Jasper & Weary 2002). 
Pohjois-Amerikassa tavallinen päiväannos juomaa on noin 8–15 % vasikan elopainosta (Borderas ym. 
2009), jolloin 40 kg painoinen vasikka saa kaksi noin 2–3 litran suuruista juoma-annosta vuorokaudes-
sa. Suomessa vasikoita suositellaan juotettavaksi runsaammin, vähintään 7–8 l/vrk tai vapaasti 
(Kemppi 2005). Juomista rajoittamalla pyritään rohkaisemaan vasikoita kiinteän rehun syöntiin mah-
dollisimman varhain ja estämään kasvun hidastumista vieroituksen yhteydessä (Khan ym. 2011). Vie-
roituksen ajankohdassa on suurta vaihtelua. Pohjois-Amerikassa vasikat vieroitetaan maitotiloilla ylei-
sesti 6–8 viikon iässä (Vasseur ym. 2010). Suomessa vasikka suositellaan vieroitettavaksi 8–9 viikon 
iässä sen syödessä vähintään kilogramman väkirehua päivässä (Kemppi 2005). Luomutuotannossa 
vasikoiden ruokavalion tulee sisältää maitoa vähintään kolmen kuukauden ikään (Evira 2013). 
 
Juottomäärän vaikutus vasikan kasvuun, rehun syöntiin ja terveyteen 
Vasikat juovat vapaasti juotettuina suuria määriä maitoa tai juomarehua. Vapaasti juotettujen vasikoi-
den juoman kulutukseksi on mitattu 8–10 l/vrk (Budzynska & Weary 2008, Borderas ym. 2009, 
Sweeney ym. 2010, de Passillé ym. 2011). Myöhään vieroitettavien vasikoiden juoman kulutus on 
vieläkin suurempi, 10–11 l/vrk (de Passillé ym. 2011). Juomamäärät vastaavat vasikoiden emoistaan 
imemää maitomäärää, sillä vasikoiden on mitattu imevän maitoa emoistaan 6,5 kg/vrk ensimmäisellä 
elinviikollaan ja 12,5 kg/vrk yhdeksännellä elinviikollaan (de Passillé ym. 2008). 

Vapaasti tai runsaasti (7,5–10,0 l/vrk) juotetut vasikat kasvavat juottokaudella paremmin kuin 
niukasti (4,0–6,0 l/vrk) juotetut vasikat (Khan ym. 2007, Huuskonen & Khalili 2008, Nielsen ym. 
2008a, Borderas ym. 2009, de Passillé ym. 2011, Fröberg ym. 2011). Juoman määrästä riippumatta 
vasikoiden syömän väkirehun määrä on pieni ensimmäisten 2–4 elinviikon ajan (Appleby ym. 2001, 
Borderas ym. 2009, Fröberg ym. 2011). Siten nuorimpien vasikoiden on niukalla juotolla vaikea kom-
pensoida vähäistä maidon saantia väkirehun syöntiä kasvattamalla. Vapaasti tai runsaasti juotettujen 
vasikoiden hyvä kasvu juottokaudella onkin seurausta ravintoaineiden suuremmasta saannista niukasti 
juotettuihin vasikoihin verrattuna.  

Vapaan tai runsaan juoton haittana on kiinteän rehun vähäinen syönti juottokaudella (Jensen 
2006, Nielsen ym. 2008a, Morrison ym. 2009, de Passillé ym. 2011, Fröberg ym. 2011). Vieroitukses-
sa vapaasti tai runsaasti juotettujen vasikoiden energian saanti yleensä pienenee, koska maidon tai 
juomarehun määrä vähenee nopeammin kuin kiinteän rehun syönti kasvaa. Vieroituksen yhteydessä tai 
sen jälkeen kasvuerot tavallisesti tasoittuvat runsaasti ja niukasti juotettujen vasikoiden välillä (Jensen 
2006, Morrison ym. 2009, de Passillé ym. 2011, Huuskonen ym. 2011). Vieroituksen jälkeen myös 
erot väkirehun syönnissä runsaasti juotettujen ja niukasti juotettujen vasikoiden välillä tasoittuvat vä-
kirehun syöntikyvyn kehittyessä (Jasper & Weary 2002, Jensen 2006, Huuskonen ym. 2011). 

Useissa tutkimuksissa vapaasti tai runsaasti ja niukasti juotettujen vasikoiden välillä ei ole ha-
vaittu eroa ripulin tai hengitystiesairauksien (Jasper & Weary 2002, De Paula Vieira ym. 2008, Borde-
ras ym. 2009) määrässä. Joissakin tutkimuksissa runsaammin juotetuilla vasikoilla esiintyi ajoittain 
jopa vähemmän ripulia kuin niukemmin juotetuilla vasikoilla (Appleby ym. 2001, Khan ym. 2007). 
Quigley ym. (2006) raportoivat päinvastaisesta tuloksesta: ripulia esiintyi vähemmän niukasti juote-
tuilla vasikoilla kuin runsaammin ja pidempään juotetuilla vasikoilla.  
 
Juottomäärän vaikutus juottoautomaatin käyttöön 
Vasikat vierailevat useammin tuloksetta (vasikalla ei ole voimassa olevaa juontioikeutta) juottoauto-
maatilla niukalla juotolla kuin vapaalla tai runsaalla juotolla: 35 vs. 15 käyntiä/vasikka/vrk (Jensen 
2006), 24 vs. 2 käyntiä/vasikka/vrk (De Paula Vieira ym. 2008) ja 28 vs. 11 käyntiä/vasikka/vrk (Niel-
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sen ym. 2008a). Myös de Passillé ym. (2011) raportoivat tuloksettomien juottoautomaattikäyntien 
suuresta määrästä niukasti juotetuilla vasikoilla. Tuloksettomia juottoautomaattikäyntejä, etenkin nii-
den esiintyessä suuressa määrin, pidetään merkkinä vasikoiden nälästä tai voimakkaasta syömismoti-
vaatiosta (Jensen 2006, De Paula Vieira ym. 2008). 

Tuloksettomista juottoautomaattikäynneistä johtuen vasikat viettävät enemmän aikaa juottoau-
tomaatilla niukalla juotolla kuin vapaalla tai runsaalla juotolla: 51 vs. 42 min/vasikka/vrk (Jensen 
2006), 122 vs. 66 min/vasikka/vrk (De Paula Vieira ym. 2008) ja 31–77 vs. 26–41 min/vasikka/vrk 
(Borderas ym. 2009). Siten niukkaa juottoa käytettäessä juottoautomaatti pystyy juottamaan pienem-
män määrän vasikoita kuin vapaata tai runsasta juottoa käytettäessä. De Paula Vieira ym. (2008) ha-
vaitsivat vasikoiden puskevan useammin juottoautomaatilla ollutta vasikkaa niukalla kuin vapaalla 
juotolla. Monet näistä kontakteista johtivat juomassa olleen vasikan syrjäytykseen. Niukasti juotetuilla 
vasikoilla juottoautomaatti oli suuremman osan ajasta varattuna, mikä mahdollisesti selitti kilpailun 
suurta määrää. Juottoautomaatin kapasiteetti pystytäänkin hyödyntämään parhaiten juottamalla vasi-
koita runsaasti, jolloin vasikoiden juottoautomaatilla viettämä aika lyhenee ja juottoautomaatti pystyy 
juottamaan suuremman määrän vasikoita. Mikäli vasikoiden juottoautomaatilla viettämää aikaa pyri-
tään rajoittamaan muilla keinoin, esimerkiksi lyhentämällä juoma-ajan kestoa (Morita ym. 1999), vaa-
rana on imemismotivaation jääminen tyydyttymättä ja toiseen eläimeen kohdistuvan imemisen lisään-
tyminen (Jung & Lidfors 2001). 
 
Juottomäärän vaikutukset eläimen myöhempään tuotokseen 
Tutkimustulokset vasikan juottomäärän vaikutuksista eläimen myöhempään tuotokseen ovat osittain 
ristiriitaisia. Juottokauden vapaan tai runsaan juoton on todettu vaikuttavan myönteisesti hiehon en-
simmäisen tuotoskauden maitotuotokseen (Bar-Peled ym. 1997, Drackley ym. 2007), rasvakorjattuun 
maitotuotokseen (Shamay ym. 2005) ja valkuaistuotokseen (Shamay ym. 2005, Drackley ym. 2007), 
kun vertailukohtana on ollut niukka juotto. Runsaammin juotetut vasikat ovat myös poikineet aiemmin 
kuin niukasti juotetut vasikat (Bar-Peled ym. 1997, Davis Rincker ym. 2006, Raeth-Knight ym. 2009). 

Toisissa tutkimuksissa juottomäärän ei ole havaittu vaikuttavan hiehojen ikään ensimmäisessä 
siemennyksessä (Aikman ym. 2007), tarvittavien siemennyskertojen määrään (Aikman ym. 2007), 
hiehojen ikään ensimmäisessä poikimisessa (Aikman ym. 2007, Drackley ym. 2007, Morrison ym. 
2009), hiehojen säkäkorkeuteen ja kuntoluokitukseen poikimisen yhteydessä (Davis Rincker ym. 
2006), poikimisen helppouteen (Davis Rincker ym. 2006) tai hiehojen kokoon ensimmäisessä poiki-
misessa (Bar-Peled ym. 1997, Morrison ym. 2009). Juottomäärä ei myöskään ole vaikuttanut vasikan 
syntymäpainoon (Davis Rincker ym. 2006), maitotuotokseen ensimmäisellä tuotoskaudella (Foldager 
& Krohn 1994, Aikman ym. 2007, Morrison ym. 2009, Raeth-Knight ym. 2009), maidon rasva- ja 
proteiinipitoisuuteen ensimmäisellä tuotoskaudella (Foldager & Krohn 1994), maidon rasvatuotokseen 
ensimmäisellä tuotoskaudella (Bar-Peled ym. 1997, Drackley ym. 2007), maidon valkuaistuotokseen 
ensimmäisellä tuotoskaudella (Bar-Peled ym. 1997), maidon koostumukseen ensimmäisellä tuotos-
kaudella (Morrison ym. 2009) tai hiehojen utarekudoksen koostumukseen tai kehitykseen (Daniels 
ym. 2009). Juottomäärän ei ole havaittu vaikuttavan myönteisesti lehmien ikään toisessa poikimisessa 
(Aikman ym. 2007), toisen tuotoskauden maitotuotokseen (Morrison ym. 2009) tai maidon koostu-
mukseen toisella tuotoskaudella (Morrison ym. 2009). 

Naudanlihantuotannon osalta juottomäärän vaikutuksia eläimen myöhempään tuotokseen on 
tutkittu vähemmän kuin maidontuotannossa. Steenin (1991) tutkimuksessa juottomäärällä (vapaa vs. 4 
l/vrk) ei ollut vaikutusta lihanautojen kasvuun vieroituksen jälkeen, teurastuloksiin tai teuraspainoon. 
Myöskään erilaisilla hapanjuottostrategioilla (vapaa juotto 18 viikon ikään, rajoitettu juotto 10 viikon 
ikään) ei havaittu vaikutusta lihanautojen elinikäiskasvuun tai teurastulokseen (Khalili ym. 2004).  

Huuskonen ym. (2011) vertasivat erilaisia luomujuottostrategioita ja niukkaa juottoa (juomare-
hua 4 l/vrk) ja selvittivät lihantuotantoa varten kasvatettujen maitorotuisten vasikoiden elinikäistuotos-
ta. Hapatetulla maidolla juotettujen (10 tai 6 l, vieroitus 90 vrk iässä) vasikoiden elinikäiskasvuissa ei 
ollut eroa ryhmien välillä, mutta niukalla juomarehujuotolla olleet vasikat kasvoivat elinaikanaan hei-
kommin ja olivat teuraspainoltaan kevyempiä kuin maidolla juotetut vasikat. Niukka juotto (juomare-
hua 4 l/vrk, vieroitus 60 vrk iässä) oli siten riittämätön turvaamaan samankaltaisen elinikäiskasvun 
kuin edellä kuvatut hapanmaitojuottostrategiat. Käsittelyjen välillä ei ollut eroa ruhojen lihakkuudessa 
tai rasvaisuudessa. 
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Vieroitusmenetelmät 
Luonnossa lehmä vieroittaa vasikkansa lopullisesti vasta noin 10 kuukauden iässä. Tuotanto-oloissa 
vieroitus on mahdollinen stressin lähde, koska maidolta tai juomarehulta vieroitus tapahtuu aiemmin ja 
nopeammin kuin luonnossa. Maidolta tai juomarehulta vieroittaminen voidaan suorittaa monella taval-
la. Äkillisessä vieroituksessa maidon juottaminen lopetetaan kerralla. Asteittaisessa vieroituksessa 
juoman määrää vähennetään vähitellen useiden päivien aikana tai maitoa laimennetaan vähitellen ve-
dellä useiden päivien aikana. Tarkoituksena on sopeuttaa vasikat vähitellen maidosta saatavan energi-
an vähenemiseen ja kannustaa vasikoita väkirehun syömiseen. Laimennusmenetelmällä vasikat voivat 
läpi vieroituksen käyttää edelleen juottolaitetta imemiseen, koska menetelmässä tarjotaan nestettä juot-
tolaitteesta vieroituksen aikana sama määrä kuin juoton aikana (Nielsen ym. 2008b). 

Perinteisesti vieroitusajankohdan perusteena on käytetty vasikan ikää. Vieroitus voidaan myös 
ajoittaa vasikan väkirehun syöntimäärän kehityksen mukaan, koska vasikoiden kyvyssä sopeutua kiin-
teälle rehulle esiintyy suurta yksilöllistä vaihtelua (De Passillé & Rushen 2012). Automaattisia ruokin-
talaitteita käytettäessä vieroitus voidaan toteuttaa yksilöllisesti kunkin vasikan alkukasvatusrehun 
syöntimäärän kehittymisen perusteella. Väkirehun syöntiin perustuvassa vieroituksessa juoman mää-
rää vähennetään yksilöllisesti suhteessa väkirehun syöntiin (Roth ym. 2009b). Menetelmän tarkoituk-
sena on kattaa vasikan ravitsemukselliset tarpeet missä tahansa juoton vaiheessa ja varmistaa, että 
vasikkaa ei vieroiteta maidolta ennen kuin vasikka on valmis syömään ainoastaan kiinteää rehua. 
 

Asteittainen vieroitus juoman määrää vähentämällä 
Asteittainen vieroitus juoman määrää vähentämällä voidaan suorittaa vähentämällä juoma-annosten 
lukumäärää annoksen koon pysyessä vakiona, pienentämällä annoksen kokoa annosten lukumäärän 
pysyessä vakiona tai molempien tapojen yhdistelmänä (Jensen 2006). Vieroitustapoja vertailtaessa 
selvisi, että asteittainen vieroitus annoksen kokoa pienentämällä voi olla parempi vieroitustapa kuin 
asteittainen vieroitus annosten lukumäärää vähentämällä (Jensen 2006). Vasikoiden vieroitus 52–68 
päivän iässä annosten lukumäärää vähentämällä johti tuloksettomien juottoautomaattikäyntien (vasi-
kalla ei voimassaolevaa juontioikeutta) suurempaan määrään ja nopeampaan juoman juomiseen. Vie-
roitustavalla ei kuitenkaan ollut vaikutusta vasikoiden kasvuun. 

Sweeney ym. (2010) vertasivat runsaasti juotettujen vasikoiden asteittaista vieroitusta 22, 10 tai 
4 päivän ajalla ja äkillistä vieroitusta. Kaikilla käsittelyillä vieroitus päättyi vasikoiden 41 päivän iäs-
sä. Asteittainen vieroitus lisäsi väkirehun syöntiä, mutta vasikat eivät pystyneet täysin kompensoimaan 
juonnin vähenemistä väkirehun syönnillä, mikä näkyi kasvun heikkenemisenä vieroituksessa. Kasvu 
kärsi etenkin vasikoilla, joiden vieroitus alkoi varhaisimmin ja kesti 22 päivää. Äkillisesti vieroitetut 
vasikat myös menettivät painoaan vieroituksen jälkeisinä päivinä. Parhaan kasvutuloksen saavuttivat 
vasikat, joilla juoman määrää vähennettiin asteittain 10 päivän aikana. Muissakin tutkimuksissa run-
saasti juotettujen vasikoiden kasvu on kärsinyt vieroituksen yhteydessä, vaikka vieroitus on toteutettu 
asteittain pienentämällä juoman määrää (Jensen 2006, Huuskonen & Khalili 2008, Morrison ym. 
2009). 

Nielsen ym. (2008a) raportoivat runsaasti tai niukasti juotetuilla, 55 vrk iässä äkillisesti vieroite-
tuilla vasikoilla vieroituksen jälkeen useampia juottoautomaattikäyntejä ja pidemmän juottoautomaa-
tilla vietetyn ajan kuin asteittain 42–55 vrk iässä vieroitetuilla vasikoilla. Tämä saattoi kertoa äkillises-
ti vieroitettujen vasikoiden näläntunteesta. Lisäksi äkillisesti vieroitetuilla vasikoilla esiintyi välittö-
mästi vieroituksen jälkeen enemmän toisen eläimen imemistä. Energian saanti oli vieroituksen jälkei-
sellä viikolla suurempi asteittain vieroitetuilla vasikoilla kuin äkillisesti vieroitetuilla vasikoilla, mutta 
vieroitustavalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta vasikoiden kasvuun. 
 
Asteittainen vieroitus juomaa laimentamalla 
Asteittaisella vieroituksella juomaa vedellä laimentamalla ei ole todettu etua tai haittaa niukasti juotet-
tujen vasikoiden kasvulle (Jasper ym. 2008, Nielsen ym. 2008b). Väkirehun kulutukseen vieroitustapa 
sen sijaan on vaikuttanut. Jasper ym. (2008) vieroittivat vasikat kymmenen viikon iässä joko äkillisesti 
tai laimentamalla maitoa vedellä viiden päivän ajan. Laimentamalla vieroitetut vasikat kompensoivat 
pienentyvää energian saantia kaksinkertaistamalla väkirehun syönnin vieroituksen aikana. Vieroituk-
sen jälkeen ryhmien välillä ei ollut eroa väkirehun kulutuksessa. Nielsen ym. (2008b) puolestaan ha-
vaitsivat väkirehun kulutuksen olevan merkitsevästi pienempi vieroituksen aikana ja suuntaa antavasti 
pienempi vieroituksen jälkeen laimentamalla vieroitetuilla vasikoilla kuin tavanomaisesti asteittain 
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vieroitetuilla vasikoilla. Lisäksi laimentamalla vieroitetut vasikat makasivat vieroitusjaksolla vähem-
män kuin tavanomaisesti asteittain vieroitetut vasikat. Vieroitustavalla ei ollut vaikutusta toisen eläi-
men imemisen määrään. Nielsen ym. (2008b) vieroittivat vasikat 47–56 vrk iässä asteittain vähentä-
mällä maidon määrää tai laimentamalla maitoa vedellä juoman määrän pysyessä entisellään. 

Budzynska & Weary (2008) havaitsivat lämpimän veden tarjoamisen vieroituksen jälkeen lie-
ventävän vieroitukseen liittyvää stressireaktiota. Vapaasti juotetut vasikat vieroitettiin 47 päivän iässä, 
jonka jälkeen osalle vasikoista tarjottiin kahden päivän ajan lämmintä vettä tutista. Kaikki vasikat 
reagoivat vieroitukseen ääntelemällä, mutta ääntelyä havaittiin vesiryhmän vasikoilla yli kolme kertaa 
vähemmän välittömästi vieroituksen jälkeen. Lisäksi vesiryhmän vasikoilla esiintyi harvempia seiso-
misjaksoja kuin vasikoilla, joille ei tarjottu lämmintä vettä vieroituksen jälkeen. Budzynska & Weary 
(2008) sekä Jasper ym. (2008) esittivät, että vieroitukseen liittyvän stressireaktion lieveneminen tarjot-
taessa vasikoille lämmintä vettä vieroituksen jälkeen saattoi liittyä juottolaitteen mahdollistamiin käyt-
täytymistoimintoihin (esimerkiksi tutin tai ämpärin imeminen), veden juomisen aiheuttamaan ruuansu-
latuskanavan täyteisyyteen tai muihin palkitseviin tekijöihin juottosysteemissä. 
 

Vieroitusajankohta 
Sweeneyn ym. (2010) ja de Passillén ym. (2010) havaintojen perusteella vasikka ei pysty täysin sopeu-
tumaan kuuden viikon iässä tapahtuvaan vieroitukseen. Sekä asteittain vieroitettujen että äkillisesti 
vieroitettujen runsaasti juotettujen vasikoiden kasvu heikkeni vieroituksessa, vaikka asteittain vieroite-
tut vasikat lisäsivät väkirehun syöntiä vieroituksen aikana (Sweeney ym. 2010). Kasvu kärsi etenkin 
vasikoilla, joilla asteittainen vieroitus alkoi varhaisimmin, 19 vrk iässä. 

Runsaasti juotettujen vasikoiden on havaittu hyötyvän vieroituksen lykkäämisestä 12–13 viikon 
ikään (De Passillé ym. 2011). 12,5 viikon iässä vieroitetut vasikat söivät enemmän kiinteää rehua ja 
kasvoivat paremmin vieroituksessa ja välittömästi vieroituksen jälkeen kuin 7,5 viikon iässä vieroitetut 
vasikat. Myöhään vieroitetut vasikat olivat edelleen kokeen lopussa (15 viikon iässä) painavampia 
kuin aiemmin vieroitetut vasikat. Myöhäinen vieroitus myös vähensi nälästä kertovaa käyttäytymistä 
(vierailuja juottoautomaatilla) vieroituksen aikana. 

Eräissä tutkimuksissa vieroitusajankohdan ei ole raportoitu vaikuttavan vasikoiden kasvuun. 
Kehoe ym. (2007) vertasivat niukasti juotettujen vasikoiden vieroitusta kolmen, neljän, viiden ja kuu-
den viikon iässä. Vieroitusajankohdalla ei ollut vaikutusta vasikoiden ensimmäisen kahdeksan viikon 
kasvuun ja terveyteen. Hopkins (1997) vertasi niukasti juotettujen vasikoiden vieroitusta neljän viikon 
ja kahdeksan viikon iässä. Vieroitusajankohdalla ei ollut vaikutusta vasikoiden painoon 180 vrk pitui-
sen kokeen aikana. 

Vieroitusajankohdan on havaittu vaikuttavan vasikoiden juoksuleikin määrään (Krachun ym. 
2010). Juoksuleikki väheni voimakkaammin asteittaisessa vieroituksessa seitsemän viikon iässä vieroi-
tetuilla vasikoilla kuin 13 viikon iässä vieroitetuilla vasikoilla. Lisäksi energiansaanti näytti vaikutta-
van leikin määrään: energiansaannilla ja leikin määrällä havaittiin positiivinen korrelaatio vasikoiden 
seitsemän ja 13 viikon iässä. Steenin (1991) kokeessa vieroitusajankohdan vaikutus kasvuun tasoittui 
juottokauden jälkeen. Runsaasti juotetut, kuuden viikon iässä vieroitetut vasikat kasvoivat vieroituksen 
jälkeen 2,5 viikon ajan heikommin kuin 8,5 viikon iässä vieroitetut vasikat. Vasikoiden keskimääräi-
sessä kasvussa kokeen aikana tai teurastuloksissa ei ollut eroa ryhmien välillä. 
 
Väkirehun syöntiin perustuva vieroitus 
Roth ym. (2009b) vertasivat niukasti juotetuilla vasikoilla tavanomaista asteittaista vieroitusta 56–84 
vrk iässä ja väkirehun syöntiin perustuvaa asteittaista vieroitusta, joka alkoi vasikoiden syödessä väki-
rehua 700 g/vrk ja päättyi vasikoiden syödessä väkirehua 2000 g/vrk. Vieroitustavalla ei ollut vaiku-
tusta vasikoiden kasvuun, terveyteen, ruumiinlämpöön tai eläinlääkärin tekemiin hoitoihin. Vieroitus-
tavalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta myöskään pötsin papillien pituuteen. Väkirehun 
syömiseen perustuvalla vieroitusmenetelmällä vasikat vieroitettiin kuitenkin keskimäärin aikaisemmin 
kuin tavanomaisella menetelmällä (76 vrk ikä vs. 84 vrk ikä). Roth ym. (2009b) päättelivät väkirehun 
syöntiin perustuvan vieroituksen mahdollistavan vasikan nopeamman fysiologisen kehityksen ilman 
negatiivisia vaikutuksia pötsin kehitykseen, kasvuun tai terveyteen. De Passillé & Rushen (2012) ra-
portoivat, että vieroituksen säätäminen yksilöllisesti vasikan kiinteän rehun syöntikyvyn mukaan voi 
aikaistaa vieroitusta ja samalla vähentää vieroituksen haittoja energian syönnille ja kasvulle runsaasti 
juotetuilla vasikoilla.  
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Yhteenveto ja johtopäätökset 
Runsaasti (vähintään 7,5 l/vrk) juotetut vasikat kasvavat juottokaudella paremmin kuin niukasti (4,0–
6,0 l/vrk) juotetut vasikat. Runsaasti juotettujen vasikoiden kasvu kuitenkin yleensä taantuu väliaikai-
sesti vieroituksessa, mikä heikentää suurella juottomäärällä saavutettavaa hyötyä. Nuorimpien vasi-
koiden on niukalla juotolla vaikea kompensoida vähäistä energian saantia kasvattamalla väkirehun 
syöntiä. Niukalla juotolla vasikat vierailevat useammin tuloksetta juottoautomaatilla, viettävät kaikki-
aan juottoautomaatilla enemmän aikaa ja häiritsevät juovaa eläintä useammin kuin runsaalla juotolla. 
Vasikat siis jäävät nälkäisiksi niukalla juotolla. Niukka juotto myös vähentää vasikoiden leikkikäyttäy-
tymistä. Juottomäärällä (jos yli 4,0 l/vrk) ei yleensä ole havaittu vaikutusta vasikoiden terveydentilaan. 

Juottoautomaatin kapasiteetti pystytään hyödyntämään parhaiten juottamalla vasikoita runsaasti, 
jolloin yksittäisen vasikan juottoautomaatilla viettämä aika lyhenee. Joidenkin tutkimusten mukaan 
juottokauden hyvä ravitsemus ja kasvu voivat vaikuttaa myönteisesti hiehojen maitotuotokseen en-
simmäisellä tuotoskaudella. Tosin useissa muissa tutkimuksissa vastaavaa yhteyttä ei ole havaittu. 
Hyvin niukka juotto (juomarehua 4 l/vrk) voi heikentää sonnien elinikäiskasvua.  

Asteittainen vieroitus juoman määrää vähentämällä kannustaa vasikoita väkirehun syöntiin. 
Nuoret vasikat eivät kuitenkaan pysty täysin kompensoimaan maidon juonnin vähenemistä väkirehun 
syöntiä lisäämällä, mikä näkyy kasvun heikkenemisenä. Asteittainen vieroitus on kuitenkin parempi 
vieroitustapa kuin äkillinen vieroitus. Runsaasti juotetut vasikat voivat hyötyä portaittaisesta vieroi-
tuksesta, joka tapahtuu laimentamalla juomaa vedellä. Vieroitukseen liittyvää stressireaktiota voidaan 
lieventää tarjoamalla vasikalle edelleen pääsy juottolaitteelle juomaan lämmintä vettä muutaman päi-
vän ajan vieroituksen jälkeen. Varhainen, kuuden viikon iässä tapahtuva vieroitus vaarantaa vasikoi-
den hyvinvoinnin: vieroituksessa vasikoiden kasvu heikkenee, juoksuleikki vähenee ja nälästä kertova 
käyttäytyminen lisääntyy. Vasikoiden kyvyssä siirtyä kiinteälle rehulle esiintyy suurta vaihtelua yksi-
löiden välillä. Väkirehun kulutukseen perustuva asteittainen vieroitus voi aikaistaa vieroitusta ilman 
negatiivisia vaikutuksia pötsin kehitykseen tai vasikan kasvuun ja terveyteen.  
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