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Kuvaa Nautaa –
Lämpökuvaus nautojen 

hoidon tukena 
Lämpökuvaus kiinnostaa viljelijöitä, sillä karjakokojen 

kasvaessa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin 
seurantaan tarvitaan apuvälineitä 

KuNa lähti liikkeelle yhden hankkeessa mukana olevan 
yrityksen lämpökuvauskokeilusta 

Tavoite: Tieteeseen perustuvia, käytännössä testattuja, 
navettaan soveltuvia ohjeita lämpökuvien ottamiseen 

ja tulkintaan



Lämpökuvien tulkintaohjeet sorkkien ja 
poikimahalvausten seurantaan 

Miten? 
• Lämpökuvantaminen nautojen terveyden ja hyvinvoinnin 

seurannan apuvälineenä (Frondelius ym. 2019) -kirjallisuusselvitys 
• Tieteellinen tutkimus Luke Maaningan tutkimusnavetassa 
• Innovaatioryhmän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 

testatut ohjeen lämpökuvien ottamiseen ja tulkintaan 



Sorkkalaskuri auttaa kuvien tulkinnassa

• Sorkkakuvien tulkinta perustuu tutkimusaineiston 
perusteella luotuun ennustavaan malliin, joka 
huomioi ympäristön lämpötilan, sekä onko kyseessä 
etu- vai takasorkka.  

• Jos mitattu maksimilämpötila poikkeaa ennusteesta 
+2 °C tai enemmän, sorkan tarkastamista 
suositellaan

https://kuvaa-nautaa.github.io/sorkat/

Älä tee hoitopäätöstä tai jätä 
eläintä hoitamatta 

lämpökuvauksen perusteella! 

https://kuvaa-nautaa.github.io/sorkat/


Havaitse poikimahalvaus 
ajoissa
• Poikimahalvausten seurannassa mitataan 

lantion ja takareiden alueen suurten lihasten 
maksimilämpötilaa korkeintaan kuuden 
tunnin kuluttua poikimisesta.

• Jos lantion ja takareiden alueen suurten 
lihasten maksimilämpötila on alle 33 ˚C on 
lehmä vaarassa sairastua 
poikimahalvaukseen → Todennäköistä, että 
veren kalsiumpitoisuus on laskenut alle normaalin 
tason

Älä tee hoitopäätöstä tai jätä 
eläintä hoitamatta 

lämpökuvauksen perusteella! 



Tieteeseen perustuvat ohjeet 
lämpökuvien tulkintaan –
sorkkaterveys ja poikimahalvaus 
• Lämpökuvien tulkinnan haasteet 

• Eläimistä riippuvia tekijöitä 
• Ympäristöolosuhteiden vaikutus 
• Lämpökameran vaikutus (esim. mittaustarkkuus)

• Lämpökuvauksen mahdollisuudet 
• KuNan tulokset osoittivat, että sorkkaterveyttä ja poikimahalvauksia 

voidaan havainnoida lämpökuvantamisen avulla. → lisätutkimuksille on 
kuitenkin tarvetta

• Tulevaisuuden haaveena lämpökuvien automaattinen analysointi →
hälytysjärjestelmä 

Tulkintaohjeita käytettäessä on muistettava, 
ettei niitä ole tarkoitettu diagnosointiin, vaan 
helpottamaan hoidon tarpeessa olevien 
eläinten löytämistä. 



Tieteeseen perustuvat ohjeet 
lämpökuvien tulkintaan –
sorkkaterveys ja poikimahalvaus 
• Lämpökuvien tulkinnan haasteet 

• Eläimistä riippuvia tekijöitä 
• Ympäristöolosuhteiden vaikutus 
• Lämpökameran vaikutus (esim. mittaustarkkuus)

• Lämpökuvauksen mahdollisuudet 
• KuNan tulokset osoittivat, että sorkkaterveyttä ja poikimahalvauksia 

voidaan havainnoida lämpökuvantamisen avulla. → lisätutkimuksille on 
kuitenkin tarvetta

• Tulevaisuuden haaveena lämpökuvien automaattinen analysointi →
hälytysjärjestelmä 

Tulosjulkaisussa kerrotaan myös vinkkejä 
maatiloille soveltuvan lämpökameran 
valintaan!

Täsmälliset ohjeet lämpökuvien 
ottamiseen ja kuvien tulkintaan pian 

julkaistavassa KuNan
tulosraportissa! 

kuna.savonia.fi/julkaisut


