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Vasikoille

Raikasta ilmaa tuubin 
täydeltä
Mari ja Markku Parkkarin vasikat saavat nauttivat 
raikkaasta ilmasta ilman vetoa. Parkkarit 
ovat asentaneet vasikkalaansa edullisen ja 
kätevän ylipainekanavailmanvaihdon, jota 
arkisesti myös tuubi- tai tunneli-ilmanvaihdoksi 
kutsutaan. Vasikoille virtaa nyt raikasta ilmaa 
sananmukaisesti tuubin täydeltä.

 ◼ Teksti ja kuvat: Tiina Kolunsarka

V anha tiilinen parsi-
navetta remontoitiin 
aikoinaan vasikoille, 
kun lehmät muuttivat 

tilan ensimmäiseen pihattoon 
vuonna 2004. Isännän mukaan 
vasikkalassa on vuosien varrella 
muuteltu useampaan otteeseen 
karsinoiden paikkoja ja monta 
muutakin kohtaa, mutta nykyi-
seen ratkaisuun isäntäväki alkaa 
olla jo varsin tyytyväinen. 

Tuoreimpiin uudistuksiin 
kuluu ylipainekanavailman-
vaihto, joka on parantanut vasik-
kalan ilmanlaatua. Järjestelmä 

ottaa ulkoilmaa katolla sijaitse-
van vanhan ilmanvaihtohormin 
kautta ja levittää sen rei’itetyn 
putken avulla tasaisesti vasikka-
laan. Reikien koolla ja sijainnilla 
ilmavirtaa säädellään tasaisesti 
karsinoihin ja muihin haluttui-
hin kohteisiin ilman, että eläi-
met joutuvat kärsimään vedosta.

“Jos puhaltimella tuodaan 
ilmaa, tulee herkästi se vedon 
tunne. Tämäkin vaatii tarkat las-
kelmat, jotta ilmaa tulee oikea 
määrä oikeaan kohtaan, muttei 
vetoa”, Markku Parkkari huo-
mauttaa.

Markku Parkkarin 
mielestä tuubi-ilman-
vaihto on halpa ja 
helppo asentaa itse-
kin, kunhan ammatti-
lainen on ensin tehnyt 
tarkat mitoituslaskel-
mat ja kaavion, jonka 
mukaan ilmanvaihto-
tuubin reiät porataan.

Ilmanvaihtotuubi kulkee navetan keskellä.
Karsinoita kohti suunnatuista pienistä rei’istä
vasikoille tulee raikasta ilmaa ilman vedon
tunnetta.

Ylipainekanavan mitoitus-
suunnitelman ja laskelmat laati 
arkkitehtitoimisto Jouni Pitkä-
ranta. Itse tuubi on halkaisijal-
taan 400-millistä muovista rum-
puputkea, jota sattui tilalta löyty-
mään jo valmiiksi. Siihen isäntä 
porasi itse reiät mitoituskaavion 
ohjeiden mukaan ja asensi tuu-
bin paikoilleen katon rajaan. 

Vanhassa navetassa palvelleet 
Mikko-puhaltimet hyödynnet-
tiin kokonaisuudessa, toinen 
ilmanotossa ja toinen poistopu-
haltimena. Vasikkalan ilman-
vaihtoremontin hinnasta voikin 
puhua pikemmin satasissa kuin 
tuhansissa euroissa. 

Kaksi vanhaa Mikko-
merkkistä poistoilmapuhal-
linta on hyödynnetty
vasikkalan ylipainekanava-
ilmanvaihdossa. Tämä
puhallin imee ulkoa 
raikasta ilmaa ja syöttää
sitä tuubiin.

Tarvikkeet tuubi-ilmanvaihdon toteuttamiseen eivät paljoa maksa. Park-
karien vasikkalassa raikasta ilmaa tuova tuubi on 400-millistä rumpu-
putkea. Reikien koko, määrä ja sijainti ovat tarkkojen laskelmien tulosta. 
Tuubi-ilmanvaihdon suunnittelussa onkin syytä käyttää asiantuntijan apua, 
jotta järjestelmä toimisi asianmukaisesti.
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Tuubi-ilmanvaihto on suunniteltava huolella
 ◼ Ylipainekanavailmanvaihdon tuubirat-

kaisuineen on alunperin kehittänyt profes-
sori Ken Nordlund Wisconsinin yliopistosta. 
Tuubi-ilmanvaihto on suunniteltava aina 
vasikkalakohtaisesti, jotta se toimisi kuten 
on tarkoitus.

Suomessa ylipainekanavailmanvaihdon 
mitoituskoulutuksen ovat saaneet ainakin 

arkkitehti Jouni Pitkäranta, eläinlääkäri 
Virpi Kurkela sekä kotieläinagronomi Marjo 
Posio. He tekevät vasikkalakohtaisia laskel-
mia ja toteutussuunnitelmia 4dBarnin Venti-
lated-palvelun puitteissa. 

Tuubi-ilmanvaihto tukee vasikkalan luon-
nollista ilmanvaihtoa. Se soveltuu ilmanvaih-
don tehostamiseen sekä uudessa vasikka-

lassa että vanhaan rakennukseen remontoi-
duissa vasikkatiloissa. Sitä voidaan käyttää 
myös muissa kotieläinrakennuksissa. 

Ken Nordlundin ajatuksia vasikkatilo-
jen ilmanvaihdosta sekä tuubi-ilmanvaih-
don toteuttamisesta löydät aiemmin ilmes-
tyneestä artikkelista KMVET-lehdessä 
1/2014. ◻

Seuraavaksi on tarkoitus vaih-
taa ikkunoiksi säädettävät ken-
noikkunat, joilla vasikkalaan 
saadaan haluttaessa läpivirtaus 
ja entistä tehokkaampi ilman-
vaihto myös kesähelteillä.

Vasikat kasvavat yksilökarsi-
noissa kuukauden ikäisiksi ja 
siirtyvät sen jälkeen ryhmäkarsi-
naan automaattijuotolle. Vieroi-
tuksen jälkeen ne siirtyvät vierei-
seen ryhmäkarsinaan. 

Aiemmin automaattijuotto 
aloitettiin jo viikon ikäisenä, 
mutta homma kariutui varaste-
luun. Vaikka koneelta katsottuna 
vasikka näytti saaneen annok-
sensa, sen olikin juonut joku toi-
nen. Markku Parkkarin mielestä 
yksilökarsina takaa vasikalle par-
haan lähdön. 

“Yksilöboxissa näet tasan tark-
kaan, että vasikka juo. Kun se 
siirtyy automaatille, se on jo sen 
verran vanha, että varmasti pär-
jää.” ◻

Parkkarien vasikat juotetaan yksilökarsinoissa kuukauden ikäisiksi. Isäntäväen mielestä ne saavat 
sillä tavalla parhaan startin.

Parkkarien vasikkala on tehty vanhaan navettaan ja kokenut monet muutokset. Toisella sivulla on rivi kiinteä-
seinäisiä yksilökarsinoita ja toisella puolella sijaitsevat ryhmäkarsinat automaattijuotolla oleville sekä vieroite-
tuille vasikoille.

Kaksi vanhaa ilmanvaihtohormia vasikkalan 
katolla on valjastettu tuubi-ilmanvaihdon toteut-
tamiseen. Toisen hormin kautta tuubi imee 
vasikkalaan raikasta ilmaa. Toista pitkin ilma 
poistuu poistoilmapuhaltimen vauhdittamana.


