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KARJAMIEHEN 12 KK - TAMMIKUU 

KUNTOLUOKITUKSESTA TYÖKALU KANNATTAVAAN KARJANKASVATUKSEEN 

Kuntoluokitus vaatii alkuun harjoittelua ja tuntuman hakemista, mutta on helppo oppia. Kuntoluoki-
tus ei vaadi mitään kalliita laitteita ja on kuitenkin riittävän tarkka systemaattisesti toteutettuna.  Se 
on halpa, nopea ja yksinkertainen metodi, jota voidaan käyttää karjan ravitsemuksellisen tason 
määrittämiseen ja sen kautta hyödyntää ruokinnan suunnittelussa karjanhoidossa. Sen avulla voi-
daan myös havaita terveysongelmia karjassa (laihat, alikuntoiset eläimet hyväkuntoisten joukossa). 
Eläintesi kuntoluokalla on ratkaiseva vaikutus niiden tuotosrytmiin ja tilan ruokintakustannuksiin ja 
kokonaisuutena kannattavuuteen ja talouteen. Tavoite on, että eläinten kuntoluokissa ei tapahdu 
suuria muutoksia vuosikierron mittaan. Kuntoluokkien nostaminen on erittäin hidasta ja kallista. 
Niin ylilihavat kuin laihat lehmät aiheuttavat terveys- ja hyvinvointiongelmia. Liharotuisilla eläi-
millä erityisesti liian laihat eläimet ovat ja syy kannattamattomaan tuotantoon. Alikuntoisilla 
lehmillä on poikimavaikeuksia, vasikoiden elintarmo on heikompi ja emot jäävät helposti tyh-
jiksi astutuskaudella.  

Hedelmällisen ja tuottavan karjan tuotoslukuja ovat (Scott Phil, EEDA): 

- tyhjiksi jääneitä emoja astutuskauden lopussa max. 5% 

- Poikimakauden ensimmäisen kolmen viikon aikana emoista poikii 65% 

- Vieroitettuja vasikoita väh. 94 % 

 

Mitä kuntoluokitus kertoo? 

Kuntoluokitus kertoo eläinten rasvakertymästä ja lihakkuudesta tai niiden puutteesta. Kuntoluoki-
tuksen avulla saadaan selville nautaeläimen ravitsemuksellinen taso ja mahdollinen tarve ruokinnan 
muutoksiin. Kuntoluokitus kertoo myös eläinten todennäköisestä hedelmällisyydestä sekä poikima-
kyvystä. Liian laihat eläimet tulevat hyvin myöhään kantaviksi tai jäävät tyhjiksi, erittäin lihavilla 
lehmillä voi olla poikimavaikeuksia sekä hedelmällisyysongelmia ja lisäksi niitä on ruokittu kalliis-
ti. Teuraskasvatuksessa kuntoluokka kertoo myös eläinten terveydestä, kasvukyvystä ja teuraskyp-
syyden saavuttamisesta. 

Kuntoluokkaan vaikuttavia tekijöitä 

Kuntoluokkaa arvioitaessa ota huomioon eläimen ikä, rotu, ja kokoluokka (frame score). Vanhem-
milla eläimillä on vähemmän rasvaa selkälinjassa suhteessa nuorempiin eläimiin. Lypsyrotuiset 
eläimet keräävät rasvaa tyypillisemmin sisäpuolelle, liharotuisilla eläimillä rasva kertyy enemmän 
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pintaan. Pienemmän kokoluokan lehmät (esim. angus ja hereford) saavat usein isomman kunto-
luokka-arvon kuin suurikokoiset rodut.  

Kuntoluokitus voi tuntua vaikealta, mutta pidä se yksinkertaisena; laiha lehmä näyttää ja tuntuu 
teräväluiselta ja kulmikkaalta, lihava lehmä pehmeän muhkealta. Johdonmukaisuus ja yksinkertai-
suus ovat tärkeitä. Lisäksi jatkuva harjoittelu on avain hyvän tuntuman oppimiseen. 

Älä luota silmääsi! Kuntoluokitus on aina tehtävä käsin tunnustelemalla esim. eläinten talvikarva 
voi harhauttaa kuntoluokkaa ratkaisevasti, ellet todella tunnustele eläintä. 

Luotettavuuden lisäämiseksi on hyvä, että kuntoluokituksen tilalla tekee aina sama henkilö tai että 
kuntoluokittajat ovat ”kalibroineet tuntumansa” yhtenäiseksi.  

 

Kuntoluokituksen kaksi eri asteikkoa 1-5 ja 1-9 

Maailmalla on käytössä kaksi eri asteikkoa. Amerikkalainen asteikko arvioi lehmiä 1-9 asteikolla 
jossa 1 on laiha ja nälkiintynyt, 9 ylilihava. Skotlantilaisessa ja kanadalaisessa arvioinnissa liikutaan 
asteikolla 1-5, jossa 1 on laiha ja 5 lihava. Jos kuntoluokka-arvo tuntuu olevan kahden numeron 
välissä, otetaan käyttöön puolikkaat. Suomessa yleisimmin on käytössä 1-5 ja monet tuntuvat lisää-
vän myös + ja – arvoja eli fiilataan vielä neljänneksen verran. Kuntoluokista puhuttaessa on tärkeää 
tietää mitä asteikkoa on käytetty 

 

Miten kuntoluokitus tehdään? 

Ensinnäkin on tärkeää päästä eläinten lähelle niin, että ne ovat pysähdyksissä. Rauhallinen, kesy ja 
ihmiseen tottunut karja antaa tehdä kuntoluokituksen ilman sen kummempia järjestelyjä. Liikku-
vammat eläimet täytyy ottaa kiinni kuntoluokitusta varten, porttien väliin, lukkoparteen tai käsitte-
lyhäkkiin. Työskentele aina eläimen oikealla puolella, sillä täysinäinen pötsi vasemmalla haittaa 
arvion tekemistä. 

Rasvakertymiä tunnustellaan lähinnä neljästä eri kohdasta.  

1. Selkälinja ja nikamat 
2. Nikamahaarakkeet selkärangan sivulla kylkiluiden ja nälkäkuopan välissä 
3. Lonkkaluut 
4. Hännäntyvi ja ympärystä 

Lisäksi voidaan arvioida istuinluiden kohtaa sekä helluvaista. 
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Merkitse kuntoluokat muistiin. Jaa eläimet kuntoluokituksen perusteella ruokintaryhmiin, varsinkin 
jos niissä on suuria eroja. Suunnittele ruokinta eläinten tarpeita vastaavaksi. Kiinnitä erityistä huo-
miota nuoriin kerran poikineisiin emoihin. 

Kun teet kuntoluokituksen 2-3 kertaa vuodessa erottuvat karjastasi ne yksilöt, jotka kykenevät pi-
tämään kuntonsa hyvin yllä ja ne, jotka hyvälläkin ruokinnalla jäävät alakanttiin. Tämä tieto on 
myös yksi toimivan, tuottavan eläinaineksen perusta.  

Tärkeää on tiedon käytäntöön vieminen. Eli hyödynnä muistiinpanojasi! Muistivihko on halpa ja 
sen sisältämä tieto arvokasta! Mitä enemmän huomioita kirjaat karjastasi, sen paremmin saat myös 
tuntuman eläinainekseesi ja sen tuotokseen. 

 
 
Milloin kuntoluokitus tehdään ja miksi? 
 
Kuntoluokitus on syytä tehdä kolme kertaa vuodessa. Vieroituksen aikaan, 60 - 90 päivää ennen 
poikimista ja 30 päivää ennen astutuskauden alkua. Vieroituksen jälkeen emot voidaan jakaa tarvit-
taessa kuntoluokan perusteella ruokintaryhmiin. Arviointi 60-90 päivää ennen poikimista antaa vie-
lä tilaisuuden korjata emojen ruokintaa, mikäli tarvetta on. Kuntoluokat on syytä tarkistaa myös 
ennen astutuskautta, jotta varmistetaan hyvä tiineytyminen. 
 
Lehmät, joiden kuntoluokka on alle 2, eivät ole tuotannollisesti tehokkaita, niiden tiineeksi tulo vii-
västyy tai estyy kokonaan ja ne ovat alttiimpia terveysongelmille. Kuntoluokan 1 emot vaativat vä-
litöntä eläinlääkärin tarkastusta. Kuntoluokissa 4-5 emot ovat enimmäkseen kalliimpia ylläpidettä-
viä ja ne saattavat pitää ”välivuoden” tuotannossa, mikäli ovat hyvin lihavia. Vanhemmat emot pi-
tävät kuntonsa paremmin ja eikä tuhtius ole välitön terveyshaitta. Nuorten eläinten yliruokkiminen 
on vaarallisempaa. 2-vuotias hieho on kuntoluokassa 4-4,5 kerryttänyt todennäköisesti ylimääräistä 
rasvaa lantio-onteloon, joka voi vaikeuttaa sen poikimista. Ylimääräinen rasva utareessa heikentää 
maidontuotantoa. Nuorten eläinten optimaalinen kuntoluokka on tärkeä, niin laihuus kuin ylikuntoi-
suuskin aiheuttavat ongelmia. 
Käytännön tuntuman mukaan liharotuisilla eläimillä liian laihat emot aiheuttavat helpommin terve-
ysongelmia ja tuotostappioita kuin tukevammassa kunnossa olevat emot.  

Liharotuisen lehmän tulee tulla uudelleen kantavaksi 82 päivän kuluessa poikimisesta, jos pidetään 
kiinni vasikka per vuosi-rytmistä. 
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Mikä on tavoiteltava kuntoluokka? 

Sisäruokintakauden alkaessa ihanteellinen kuntoluokka vanhemmille emoille on 3-3,5. Laidun on 
edullinen ruokintatapa naudoille ja hyvä laidunkausi kannattaa hyödyntää kustannustehokkaasti. 
Laitumella emot saavat kerätä kuntoa. Talviruokintakauden aikana kuntoluokilla on varaa tippua 
hieman. Suomessa laidunkausi alkaa myöhemmin, joten hyvää laidunta ei ole tarjolla vielä varhain 
keväällä. Suositeltavaa on, että kuntoluokkien ei anneta juuri pudota alle 3, ellei ruokinta ja rehustus 
ole analysoitu tarkkaan niin, että emojen kuntoluokasta pystytään huolehtimaan. On erittäin tärkeää 
huomioida, että emojen ravintotarpeet ja rehunkulutus kasvavat kun alla on imetettävä vasikka, 
oman kunnon ylläpitäminen ja valmistautuminen seuraavaan tiineeksi tuloon. Ellei ruokintaan ja 
rehujen laatuun kiinnitetä riittävää huomiota, emojen kuntoluokat alenevat ja seuraava tiineytymi-
nen viivästyy tai estyy. Viiveet ja tyhjäksi jääneet emot kostautuvat koko tuotannolle ja rytmin ta-
kaisin tavoittaminen on sekä hidasta että kallista. Tavoitteeksi voi siis asettaa kolmosen eri asteet  

 3- / 3 / 3+ / 3,5. 

 

Kuntoluokkavertailu asteikolla Kanada 1-5 ja USA 1-9 

CAN USA  

Laiha 

1 1  

Nälkiintynyt ja heikko. Koko eläin on erittäin laiha ja luut erottuvat silmin nähtävästi. Eläin on 
rasvaton ja lihasköyhä. Luut tuntuvat teräviltä. Karva on karhea ja eloton. Selviäminen stressi-
olosuhteissa epävarmaa. 

1,5 2  

Hyvin laiha, hieman nälkiintynyt. Selkäranka erottuva. Hännäntyvessä, istuinkyhmyjen ja lonk-
kaluun päällä ei ole rasvaa  

2 3  

Eläin on laiha. Selkälinja erottuu, lihaksia on, mutta niukasti. Nikamahaarakket tuntuvat sormiin 
melko terävinä. Kylkiluut erottuvat silmin.  
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Optimaalinen 

2,5 4  

Sopiva, kylkiluut erottuvat, mutta ylenpalttinen rasvakerros puuttuu. Lihaksikkuutta lapojen 
seudulla ja takapäässä. Lonkkaluut ja nikamahaarakkeet erottuvat pyöreähköinä 

3 5  

Hyvä; sopiva rasvakerros kylkien päällä. Lihaksikkuus lähellä maksimaalista. Yleensä vain 12. 
ja 13. kylkiluut tunnistettavissa. Hännäntyven ympärystä on täyttynyt, mutta ei pyöreä. 

3,5 6  

Erittäin hyvä; selkä, kyljet ja hännäntyvi pyöreähköt ja tuntuvat pehmeän joustavilta tunnustel-
taessa. 

Lihava 

4 7  

Melko lihava, luustorakenne ei erotu enää. Yksittäisiä nikamahaarakkeita ei löydä edes voimak-
kaasti painelemalla. Rasvakertymää kylkien ja lantion päällä. Rasva erottuu hännäntyven ympä-
rillä pehmeiltä tuntuvina kertyminä. 

4,5 8  

Lihava; neliömäinen vaikutelma johtuen rasvan kertymisestä selkäosaan, hännäntyveen ja perä-
päähän. Yksittäisiä kylkiluita ei löydä edes voimakkaasti painelemalla. Liikkuvuus voi olla ra-
joittuneempaa 

5 9  

Ylilihava, sairaalloisen lihava. Luusto ei ole havaittavissa eikä tunnusteltavissa. Selkärankaa ei 
löydä tunnustelemalla. Rasvakerroksia kertyneenä kylkien päälle, lantion alueelle ja reisiin. 
Lonkkaluut, hännäntyvi ja istuinluut hautautuneet rasvapatjoihin. Eläimen liikkuminen rajoitet-
tua runsaan rasvan takia. 

________________________________________________________________________________ 
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Kuntoluokka 1+ 

 
Kuntoluokka 2 
 

Kuntoluokka 3 
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Kuntoluokka 4 
 

Käännetty ja koottu seuraavista www-lähteistä. Linkkejä klikkaamalla löytyy kuvamateriaalia lisää.  

Alberta Agriculture, Food and Rural Development; Body Condition Scoring Your Cow Herd 04-Aug-06 

http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/beef8822/$file/condition-
scoring.pdf?OpenElement 

EEDA, East of England Development Agency; Body condition Score (BCS) in Beef Cattle. 

http://www.nadis.org.uk/EEDA/BCS%20Beef%20Cattle(EEDA)%20.pdf 
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