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Terveen lampaan merkit

• Valpas, korvat eteenpäin/ ja 
liikkuvat

• Katse kirkas ja avoin

• Seuraa ympäristöään, on 
kiinnostunut siitä

• Pysyttelee katraassa

• Villapeite kunnossa

• Ääntely?

• Syö/märehtii 



Olosuhteilla on väliä

• Sisäilma: kuiva

• Ei vetoa lampolassa

• Hyvä kuivitus (lopputiineet, 
karitsoivat, pikkukaritsat)

• Ei melua

• Riittävästi tilaa syödä

• Aina raikasta vettä ja 
mahdollisuus juoda (myös 
teurastamolla)





Suoja/katos laitumella

• Kesällä pahinta paahde = 
suoja auringolta 
(metsä/puut/pensaat/ 
maaston muodot..)

• Syksyllä (lokakuu) katso säätä 
ja katso lampaita

• Mahdollisuus ottaa 
sisälle/katokseen 

• Ulkokasvatus (?): 3 seinää
ja kiinni saatava aukko, veto?
sade? Viima?



Lämpötiloista

• Vedottomassa ja kuivassa 
lampolassa aikuinen lammas, jolla 
on ”villat päällä” pärjää  - 40°C:ssa, 
mikäli sillä on riittävästi ruokaa

• Vasta syntynyt pärjää, n. 
-10°C:ssa, jos emä on hyvä

• Vastakeritty palelee jo n. 
-5°C:ssa, mutta lisä ruoka ja  
lisäkuivitus auttaa (lämpöl)



Läpötila-asiassakin: lue lammasta ja varaudu

• Aina kuiva makuualusta 

• Eristetyssäkin lammas voi 
palella (villa ja itkevät 
katot/seinät)

• Eristämättömissä min. 10% 
suurempi rehunkulutus

• Kerintäajankohta



Lue lammasta!
• Erityistilanteisiin voi ja pitää varautua: kuivikkeet, lisärehu 

ja mahdollisesti lämpölamput







Vesi

• Eläinsuojelulaki:

Jokaista alkavaa 30   

eläimen ryhmää kohti   

1 juompaikkaa (JR: HTT 25)

• Raikasta (haaleaa+)

• Turvallinen paikka, uimuri

• Imettävät, pässit, 
voimakkaasti kasvavat





Valo ja melu

• Päivävalo/ yövalo työvalo

• Mitä lampaan oikeastaan 
kuulevat?

• Niillä on herkät korvat?

• (50-70 /70-85  8h)



Kerintä ja sorkat

• Kerintä:

- eläinsujelulaki 1x/v

- EHK 2x/v.

- talvikerintä: vain   

hyväkuntoiset  (KL min 3-)  

/talviterät 

• Sorkat: etenkin keväällä



Kuntoluokitus (ruokinnan onnistumisen 
mittari)

• Kaksi kuukautta ennen astutusaikaa

• Kaksi kuukautta ennen karitsointia

• Karitsoinnin yhteydessä

• Kaksi viikkoa karitsoinnista

• Vieroituksen yhteydessä

• Tuotantovaiheen mukainen 
ruokinta  on lampaiden ja 
karitsoiden hyvinvoinnin sekä tilan 
tuottavuuden perusta! KL on sen 
mittari. Ruokintaryhmät sen 
jatkotoimi.



Lisätietoa

• Hyvä tapa toimia 
lammasketjussa

• Hyvä lammas!

• Lampaan ruokinta ja hoito

• Lammasmaailman www. 
sivut

• Lammasmaailman webinaarit



KIITOS!
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