
Yli-Tervalan Hiehohotelli 

● Kantatila satoja vuosia vanha
● Ilmari Anttila osti tilan vuonna 1951 vapailta markkinoilta, tuolloin tila oli lähes 

rappiolla
● Jarmo ja Marja Anttila aloittivat tilanpidon vuonna 1976, tällöin 

kananmunantuotanto vaihdettiin lypsykarjatalouteen
● Nykyinen isäntäpari Tuomo ja Päivi lunastivat tilan vuonna 2006



Liikeidean kehittyminen
●Spv 2006, 26 lypsylehmää + nuoret
●Tavoitteena lypsykarjapihaton rakentaminen
●Useita navettavaihtoehtoja, viimeisin 170 
lypsylehmää ja hiehot ulkoistettuna
●Kasvattajaa ei löytynyt, lypsynavetta hylättiin 
●Hiehohotelli valmistui 2011
●Toukokuussa 2013 luovuttiin lypsykarjasta
●Joulukuussa 2013 asiakkaana 7 tilaa, yht. 400 
hiehoa



Toimintatapa
● 10 vuoden sopimukset, vain 

sopimusasiakkaiden eläimet
● Kasvatushintaan kuuluu 3 siemennystä ja 

tiineystarkastus, ruokinta ja hoito
● Lisämaksusta ylimääräiset siemennykset, 

sorkkahoidot ym
● Vasikat tulevat 2-3kk:n ikäisenä. Tiineet 

lähtevät noin 2-3kk ennen poikimista
● Kaksi sopimusliikennöitsijää, siirtopäivä 

kuukauden ensimmäinen perjantai



Tautitorjunta
● Kaikki tilat salmonellavapaita, 

näytteet kahden kuukauden 
välein koko karjasta

● Sorkkatautien ehkäisy 
sorkkakylvyillä, lähteville 
tiineille sorkkahoito + terva, 
asiakkaille sorkkaraportti 

● Schmallenberg- virusta 
ehkäistään 
raitisilmapuhaltimilla

● Pihatossa raikas hengitysilma, 
lanta ei saa haista. Talvella 
reilusti pakkasta

● Vain terveet eläimet 
liikkuvat!!!



Kasvun seuranta



Kasvun seuranta
● Päiväkasvu 700 g / vrk. Mitataan 

siemennysikäisellä rinnanympärysmitalla
● Viisi erilaista seosta, joka ikäryhmälle oma, 

räätälöity seos
●  Viljasta eroon n. 7kk:n iässä 
● Siemennys alkaa 14kk:n iässä. Elopaino tällöin 

vähintään 400kg
● Siemennyksiä 1,2 krt / poikiminen



Kasvun seuranta
● Tiineystarkastuksen jälkeen jako roduittain ( ay  

ja hol ) eri ruokintaryhmiin
● Kuukausittain ikäryhmien lajittelu, samalla 

kuntoluokkien tarkkailua
● Keskimääräinen poikimaikä 24,3 kk 

( 12.1.2014)
● Asiakkailta palautetta poikimisten 

onnistumisesta ja lypsykauden alusta



Loppukasvattamo



loppukasvattamo
● Rakennettu 2011
● Vinokuivikepohja 8%
● Ulkoruokintapöytä
● Verhoseinät, hormit
● Lantakäytävillä lattialämmitys
● Lämmitetty juomavesi ( +17 astetta )
● 300 paikkaa



Pienten pihatto 



Pienten pihatto



Pienten pihatto 
● Muutos lypsynavetasta pihatoksi 2013
● Kestokuivike, patjan maks. vahvuus 1 m
● Verhoseinät, hormit, lisäksi vanhat imurit
● Ulkoruokintapöytä
● Lantakäytävällä lattialämmitys
● Lämmitetty juomavesi ( +17 astetta )
● Noin 100 paikkaa
● Tuloryhmät tiloittain ( ensimmäisen kuukauden )
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