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1 Seura- ja harrastuseläimet

1 Seura- ja harrastuseläimet

Seura- ja harrastuseläimistä esitellään tarkemmin koira, kissa ja hevonen.
Linnut, kanit ja erilaiset jyrsijät ovat yleisiä seura- ja harrastuseläimiä. Myös
aaseja, alpakoita, laamoja, minipossuja, frettejä, siilejä, erilaisia matelijoita,
liskoja, kaloja sekä hyönteisiä pidetään seura- ja harrastuseläiminä.
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Seura- ja harrastuseläimiä pidetään monesti virikkeettömissä, liian pienissä tai esimerkiksi kosteudeltaan, lämpötilaltaan tai valaistukseltaan
puutteellisissa oloissa. Ongelmia on erityisesti eksoottisten lemmikkien
pidossa. Eläimiä saatetaan ruokkia niille sopimattomalla ruualla. Monia
laumaeläimiä pidetään yksin ja yksineläviä saatetaan pitää ryhmässä.
Seura- ja harrastuseläimen riittämätön totuttaminen ihmisen käsittelyyn voi
aiheuttaa eläimelle pelkoa ja hyvinvointiongelmia.

Lisää tietoa seura- ja harrastuseläimistä saa lajijärjestöjen sivustoilta:
Suomen Aasiyhdistys
Suomen Akvaarioliitto ry
Suomen Herpetologinen yhdistys ry
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry
Suomen Hevostietokeskus ry
Suomen Hippos ry
Papukaija.fi
Suomen Papukaijayhdistys ry
Lemmikkilinnut Kaijuli ry
Suomen Frettiliitto ry
Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry, jonka alayhdistyksiä ovat
●● Suomen lemmikkichinchillat ry
●● Suomen gerbiiliyhdistys ry
●● Suomen hamsteriyhdistys ry
●● Suomen näyttely- ja lemmikkihiiret ry
●● Suomen kesyrottayhdistys ry
●● Suomen marsuyhdistys ry
Suomen Kennelliitto
Suomen Kissaliitto
Suomen minipossuyhdistys ry
Suomen Ratsastajainliitto r.y.
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Suomen siiliyhdistys ry
Suomen Siipikarjaliitto ry -> pikkusiipi
Eläimet työssä ihmisen apuna
Eläinavusteisessa terapiassa koulutettu terapeutti käyttää työssään apuna
eläimiä. Ohjeistuksessa on huomioitu myös eläinten hyvinvointi.

Ihmiset ovat hyötyneet koiran tarkasta hajuaistista erilaisissa etsintätehtävissä, kuten kadonneiden ihmisten ja eläinten etsinnässä sekä huume- ja
homekoirien työssä. Koiralle hajutyöskentely on mielekästä ja lajityypillistä toimintaa. Poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien koirat
ovat tunnettuja työkoiria nykypäivän Suomessa. Työkäytössä on myös näkövammaisten apuna toimivia opaskoiria, liikuntarajoitteisten apuna toimivia
avustajakoiria, kuulokoiria kuulovammaisten avuksi sekä erilaisista sairauksista kärsivien ihmisten avuksi koulutettuja koiria, jotka voivat ilmaista esimerkiksi laskemassa olevan verensokerin tai lähestyvän epilepsiakohtauksen. Työkäytössä on lisäksi useita homekoiria, jotka ilmaisevat huoneilman
homeita ja sädesieniä, sekä paimenkoiria, jotka avustavat lähinnä lampaiden
ja nautojen paimentamisessa. Pelastuskoirat toimivat viranomaisen apuna
etsintätehtävissä. Suomen Kennelliitto on julkaissut esitteen hyötykoirista.
Työkoirat yleensä asuvat ja tekevät työtään yhdessä ohjaajansa kanssa. Työkoirille on monesti myös määritelty eläkeikä.

1 Seura- ja harrastuseläimet

Suomessa on noin 20 hevosmetsuria, jotka käyttävät metsätöissä apunaan
hevosia. Metsätöissä käytettävät hevoset ovat yleensä suomenhevosia.
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Koiria käytetään apuna myös metsästyksessä. Koirat toimivat rodun mukaan
erilaisissa tehtävissä metsästäjän apuna. Metsästyskoirat voidaan jakaa ajaviin, noutaviin, pysäyttäviin, karkottaviin, seisoviin ja haukkuviin metsästyskoiriin sekä luolakoiriin. Lisäksi metsästyksessä saatetaan tarvita jälkikoiria
esimerkiksi haavoittuneiden ja loukkaantuneiden metsäneläinten löytämiseksi.
Ystäväeläintoiminta on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton alaista
toimintaa, jossa valikoidut kissat tai muut eläimet yhdessä liiton kouluttamien ohjaajiensa kanssa vierailevat muun muassa päiväkodeissa ja kouluissa.

1.1 Koira

1 Seura- ja harrastuseläimet

Koiran luontainen käyttäytyminen
Puolivillin koiran päivä jakautuu ruuan
hankintaan, lepoon ja sosiaaliseen seurusteluun. Koira on sekaravintoa käyttävä
lihansyöjä. Syömisen lisäksi ruuan etsiminen, metsästys ja ruuan pilkkominen
ovat koiralle vahvoja käyttäytymistarpeita.
Koirat voivat elää vaihtelevan kokoisissa
laumoissa, mutta myös yksin tai kaksin eläminen on koirien keskuudessa
yleistä. Koirat ovat yleensä avoimia myös vieraille yksilöille. Kaikkien koirien
kaikkea käyttäytymistä ei saada sopimaan tiettyyn kaavaan, eikä ole olemassa
lauma- tai ryhmäjärjestystä, jonka kaikkien koirien voisi olettaa omaksuvan.
Kesykoiran käyttäytyminen on hyvin joustavaa ja erilaisiin ympäristöihin sopeutuvaa. Koiraa ei voi enää verrata suteen, sillä niiden käyttäytyminen ja
fysiologia eroavat huomattavasti toisistaan. Jalostuksen vuoksi myös erirotuiset koirat eroavat keskenään käyttäytymiseltään ja tarpeiltaan.

Rotukoirajalostuksen mukanaan tuomat rakenteen ongelmat ja periytyvistä
sairauksista johtuvat ongelmat heikentävät koirien hyvinvointia. Vääränlainen ruokinta, lihavuus ja vähäinen liikunta aiheuttavat koirille terveys- ja
hyvinvointiongelmia. Mikäli koira ei pääse toteuttamaan rodulleen ominaisia käyttäytymistarpeita, voi seurauksena olla koiran hyvinvoinnin heikkeneminen. Rangaistuksiin perustuvat koulutusmenetelmät aiheuttavat myös
koirille hyvinvointiongelmia.
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Koiran saalistuskäyttäytymiseen kuuluvat etsiminen, tuijotus ja vaaniminen, takaa-ajo, tarttumispurenta, tappopurenta, paloittelu ja syöminen. Eri
roduilla on osa saalistusketjun käytöksistä korostunut, vaimentunut tai ne
eivät ole käytössä lainkaan.

Koira ihmisen hoidossa ja koiran hyvinvointi

Koiran tulee saada rotunsa mukaista toimintaa, koska sisäsyntyistä käyttäytymistarvetta ei voi poistaa. Koira saattaa
pitkästyä ja turhautua, jos sillä ei ole mahdollisuutta ominaisuuksiinsa sopivaan toimintaan. Tästä voi seurata ongelmakäytöstä. Esimerkiksi liikunta, hajutyöskentely,
leikki sekä pureskelu ovat lähes kaikille
koirille mieleistä tekemistä, ja niitä lisäämällä voidaan edistää koiran hyvinvointia.
Perehtymällä hyvin rodun ja yksilön valintaan ehkäistään koirien hyvinvointiongelmia. Esimerkiksi Heti ry ohjeistaa vastuulliseen koiran hankintaan.

1 Seura- ja harrastuseläimet

Koirat elävät Suomessa yleensä perheissä yhdessä ihmisten kanssa. Koirien
hyvinvointiongelmia ovat pitkät yksinoloajat ja tekemisen puute. Koira on
lihansyöjä, joka pystyy käyttämään hyväksi myös muuta kuin eläinperäistä
ravintoa. Yksi koirien hyvinvointiongelma on liiallinen tai vääränlaisen ravinnon syöttäminen. Koirilla esiintyykin nykyään elintasosairauksia, kuten
nivelvaivoja, diabetesta ja sydänvikoja. Osaa koirista pidetään ulkokoirina
niitä varten rakennetuissa aitauksissa tai kytkettynä. Kaikkien koirien tulee
päästä päivittäin liikkumaan. Koiria saatetaan pitää myös pienissä häkeissä
omistajan työpäivän ajan, mikä on eläinsuojelulain vastaista.

Koirien koulutusmenetelmät
Koiran riittävä koulutus ehkäisee ongelmakäytöksiä ja antaa paremmat edellytykset koiran ja omistajan hyvälle suhteelle. Tutkimuksissa palkitsemiseen
perustuva koiran koulutus on todettu koiran hyvinvoinnin kannalta paremmaksi kuin rangaistuksiin ja pakotteisiin perustuva koulutus. Rankaisuun
perustuvat koulutusmenetelmät lisäävät tutkitusti koiran aggressiivisuutta
ja ongelmakäytöksiä. Rangaistuksina käytetään esimerkiksi hihnasta nykimistä, lyömistä, potkimista, koiran selättämistä, kuristamista, piikkipantaa
ja sähköpantaa. Suomen eläinsuojelusäädöksissä piikkipannan käyttö on
kielletty. Sähköpannan käyttöä ei ole erikseen kielletty, mutta sitä ei kuitenkaan saa käyttää siten, että eläimelle aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä, ki-
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pua tai tuskaa. Rangaistuksiin perustuvat koulutusmenetelmät ovat Suomen
eläinsuojelulain hengen vastaisia ja aiheuttavat koirille hyvinvointiongelmia.
Rangaistuksia käytettäessä kouluttaja voi joutua vaaraan, jos koira vastaa
käsittelyyn aggressiivisesti.

1 Seura- ja harrastuseläimet

Koirien kanssa käydään paljon erilaisissa koulutuksissa. Suomen eläintenkouluttajat ry on luonut ohjeet kouluttajan löytämiseen ja kouluttajan eettiset ohjeet.
Koirien jalostus
Suomen Eläinlääkäriliiton kannanoton mukaan koirien ja kissojen jalostuksesta tulisi kitkeä pois äärimmäisten ulkomuotojen tavoittelu, sillä tällainen
toiminta aiheuttaa eläimille niiden elämää haittaavia rakennevikoja ja perinnöllisiä sairauksia. Jalostuksessa tulee liiton mielestä painottaa terveyttä ja
hyvinvointia edistäviä ominaisuuksia. Joillakin roduilla terveyden parantaminen tarkoittaa käytännössä roturisteymiä. Myös Suomen Kennelliitto sallii roturisteytysten käytön.
Suomen Kennelliitto on käynnistänyt vuonna 1984 rotukoiria koskevat, terveyden edistämiseen tähtäävät toimet. Näitä ovat perinnöllisten vikojen ja
sairauksien vastustusohjelma (PEVISA) sekä jalostuksen tavoiteohjelma
(JTO), joita rotuyhdistykset yhdessä Kennelliiton kanssa laativat. Vuonna
2009 ulkomuototuomareille tehtiin kaikkia rotuja koskevat ohjeet. Tuomareiden tulee ohjeiden mukaan kiinnittää huomiota esimerkiksi liioiteltuihin
piirteisiin tai koiran epäterveeseen rakenteeseen.
Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki -yhdistyksen päämääränä on edistää eettisten näkökohtien huomioon ottamista koiranjalostuksessa ja parantaa tulevien koirasukupolvien terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä yleistä
taitotietoa koiranjalostusasioissa. Osa vakuutusyhtiöistä on jakanut koirien
vakuutukset rodun mukaan hintaluokkiin. Luokat perustuvat vakuutusyhtiöiden tilastoihin koirarotujen sairauksista ja tapaturma-alttiudesta.
Pentutehtaat ja liian varhainen vieroitus
Niin kutsuttuun pentutehtailuun liittyy narttukoirien liian tiheää astuttamista sekä emon ja pentujen puutteellista ruokintaa ja hoitoa. Perusterveydenhuollosta ei välttämättä huolehdita. Pennut saatetaan myös vieroittaa
emästään liian aikaisin eli alle seitsemän viikon iässä. Pentutehtaista päätyy
koiranpentuja Suomen markkinoille niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.
Myös kasvattajalta ostettu pentu on saatettu vieroittaa emästään liian aikaisin. Emä on voinut lähteä kasvattajalta omistajalleen pentujen ollessa esimerkiksi viisiviikkoisia. Tällöin pennut jäävät ilman emää kasvattajan luokse luovutusikäisiksi asti. Pennun ostajan tulisi aina tutustua paikan päällä
emoon ja pennun kasvuolosuhteisiin.
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1.2 Kissa
Villikissa on yksineläjä, joka saalistaa omalla reviirillään itsenäisesti esimerkiksi pikkulintuja ja pieniä jyrsijöitä. Metsästäminen on kissalle voimakas käyttäytymistarve. Taitavana kiipeilijänä kissalle on tärkeää päästä liikkumaan
erikorkuisilla tasoilla. Kissat pitävät erilaisista piiloista,
tunneleista ja onkaloista. Kissa syö ja juo pieniä määriä
kerrallaan ja mieluiten ilta- ja yöaikaan. Kissat voivat muodostaa löyhiä yhteisöjä, jos ravintoa on riittävästi saatavilla. Kissoilla ei kuitenkaan ole tarkkaa hierarkiaa. Kissayhteisöön kuuluu
naaraita, näiden tyttäriä ja sisaruksia – joskus nuoria uroksia, mutta yleensä
vain yksi aikuinen kolli kerrallaan. Kissalla on pieni ydinreviiri, jota se puolustaa aggressiivisesti. Ulompi reviiri on halkaisijaltaan noin 0,5–2 km. Kissat suhtautuvat täysin vieraisiin lajitovereihin yleensä suurella varauksella
tai avoimella aggressiivisuudella.
Kissa merkitsee reviiriään hieromalla naamaa esineisiin ja ihmisiin. Naamasta erittyvä feromoni myös tyynnyttää kissaa. Virtsan ja ulosteen sisältämät
hajut kertovat muille kissoille hajuviestin jättäjästä ainakin iän, sukupuolen
ja hormonaalisen tilan. Reviirinsä rajat kissa merkitsee virtsalla. Uroskissa
merkitsee virtsalla enemmän kuin naaras. Lisäksi kissat merkitsevät virtsalla
erityisesti kokiessaan uhkaa. Kohtaamistilanteissa kissat viestivät asennoilla
ja lähestymisetäisyydellä. Kissat kommunikoivat myös monimuotoisin ääntelyin, kuten naukumalla, kehräämällä, sähisemällä ja ulisemalla.

Kissojen hyvinvointiongelmat liittyvät usein niiden elinolosuhteisiin: sisätilat
ovat virikkeettömiä, kissoja hylätään ulos tai kissapopulaatiot lisääntyvät
hallitsemattomasti. Myös vääränlainen ruokinta, lihavuus ja nivelvaivat heikentävät kissojen hyvinvointia. Kissanpentujen liian aikaisesta vieroittamisesta voi seurata hyvinvointiongelmia.

1 Seura- ja harrastuseläimet

Kissan luontainen käyttäytyminen

Kissa ihmisen hoidossa ja kissojen hyvinvointi
Suomessa kissat elävät joko ihmisten kanssa samoissa tiloissa tai ulkorakennuksissa, kuten eläinsuojissa. Kissat voivat olla sisäkissoja, jotka elävät
sisätiloissa, tai ulkokissoja, jotka liikkuvat myös ulkona. Kissan vapaaseen
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1 Seura- ja harrastuseläimet

ulkoiluun liittyy erilaisia ongelmia, kuten kissan terveys,
turvallisuus, naapurisopu sekä paikallisesti ongelmat pikkulintujen kannoissa. Järjestyslain mukaan kissalla on vapaa liikkumaoikeus koko maassa muutamia poikkeuksia
lukuun ottamatta. Omistajan vastuulla on eläimen turvallisuudesta huolehtiminen, minkä vuoksi valvottu ulkoilu on
suositeltavaa.
Hyvinvoivalla kissalla on riittävästi mahdollisuuksia saalistaa tai leikkiä päivittäin, sillä kissan lajityypilliset käyttäytymistarpeet, kuten metsästäminen, raapiminen ja
kiipeily, eivät häviä, vaikka mahdollisuus niiden toteuttamiseen viedään. Päinvastoin tällöin voi ilmetä sijaistoimintoja, turhautumista, stressaantumista ja käytösongelmia. Ongelmakäytös on
yleensä merkki kissan hoidon tai ravinnon puutteista, kivusta, kissan epäjohdonmukaisesta tai väkivaltaisesta kohtelusta, eläimen pelottelusta, perheen ihmisten välisistä riidoista, kissan kasvuajan olosuhteista ja aiemmista
kokemuksista. Kissan hienovaraisten eleiden tulkinta voi olla ihmiselle haasteellista, ja omistajan voi olla esimerkiksi vaikea huomata kissan kipua.
Kotikissan hyvinvoinnille on eduksi, jos jokaisella talouden kissalla on mahdollisuus omaan ruoka-, juoma- ja lepopaikkaan sekä hiekkalaatikkoon.
Tämä ehkäisee kissojen välisiä kiistoja.
Kissan ravinto
Kissa on lihansyöjä. Sen luontainen janontunne on heikko, ja siksi kuivaruokaa syövä kissa ei välttämättä juo riittävästi. Voidakseen hyvin kissan tulee
saada pääosin proteiinipitoista eläinperäistä ravintoa. Monet kissojen sairaudet johtuvat vääränlaisesta ruokinnasta. Sopivasti liikuntaa saava kissa
säännöstelee syömistään eikä pääse lihomaan. Virikkeettömässä ympäristössä elävä kissa saattaa vapaasti ruokittuna syödä liikaa ja lihoa, mikä taas
altistaa kissan erilaisille sairauksille ja johtaa hyvinvointiongelmiin. Nivelvaivoja esiintyy jopa 91 %:lla 12-vuotiaista kissoista.
Löytökissat
Kissoja hylätään meillä paljon. Löytökissoja, villiintyneitä tai puolivillejä
kissoja päätyy eläinsuojelujärjestöjen tilastoihin ja löytöeläinkoteihin arviolta noin 10 000 vuodessa. Suomessa ongelmaksi ovat muodostuneet myös
villiintyneet kissapopulaatiot, jotka elävät ihmisasutusten läheisyydessä ja
pysyvät yllä ihmisten avustuksella. Silloin kissat lisääntyvät hallitsemattomasti, sairastuvat herkästi, eivät saa hoitoa ja kärsivät talvisin ravinnon
puutteesta ja kylmästä.
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Pentutehtaat
Toisinaan esille tulee kissojen pentutehtailua. Ilmiöön liittyy naaraiden liian tiheää astuttamista, emon ja pentujen puutteellista ruokintaa ja perusterveydenhuoltoa sekä liian varhainen vieroittaminen. Näissä tilanteissa on
tavallista, ettei myyjä halua päästää ostajaa katsoman emon ja pennun olosuhteita. Tämän pitäisi aina soittaa ostajan hälytyskelloja. Kissanpentujen
tulisi saada kasvaa emon ja sisarustensa kanssa ainakin 12 viikon ikään asti,
ja uuden omistajan olisi hyvä tutustua pentuun ja nähdä sen käyttäytymistä
myös sen kasvuympäristössä.

1.3 Hevonen
Luonnontilaisissa oloissa hevoslaumassa
elää ori sekä useita tammoja varsoineen.
Hevonen on sosiaalinen eläin, joka pyrkii
samanaikaistamaan käyttäytymistään ja
muodostamaan kiinteitä suhteita laumatovereidensa kanssa. Ilman lauman suojaa
hevonen on altis saalistajille, minkä vuoksi
laumasta erilleen joutuminen on hevoselle
vaarallista. Villihevoslauman arvojärjestystä on vaikea havaita, kun tilan ja
ruuan puute ei pakota hevosia kilpailutilanteisiin.
Villit hevoset liikkuvat päivittäin useita kilometrejä juoma- ja ruokapaikkojen välillä ja laiduntavat suuren osan vuorokaudesta. Hevonen on kehittynyt
liikkumaan lähes jatkuvasti ja tarvittaessa pakenemaan nopeasti. Hevonen
on saaliseläin, mikä selittää sen taipumusta paeta pelottavia asioita.

1 Seura- ja harrastuseläimet

Hevosen luontainen käyttäytyminen

Hevonen on kasvinsyöjä, jonka pääasiallinen ruoka on hyvälaatuinen korsirehu. Hevosen ruuansulatuselimistö on kehittynyt käyttämään kuitupitoista
rehua. Hevosella on pieni mahalaukku, joten sen tulee syödä pieniä määriä
useita kertoja päivässä. Luonnossa elävä hevonen ei ole syömättä 3–4 tuntia
pidempään. Laiduntaminen on hevoselle luontaisin tapa saada ravintoa. Laitumella oleva hevonen käyttääkin syömiseen ison osan vuorokaudesta.

Hevosten hyvinvointiongelmat Suomessa liittyvät liian vähäisiin sosiaalisiin
suhteisiin lajitovereiden kanssa, liian vähäiseen liikuntaan tai vääränlaisesta ruokinnasta ja olosuhteista johtuviin ongelmiin. Loukkaantumiset ja
pelkoa aiheuttavat koulutusmenetelmät ovat myös hevosilla tavattuja hyvinvointiongelmia.
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Hevonen ihmisen hoidossa ja hevosen hyvinvointi

1 Seura- ja harrastuseläimet

Hevonen määritellään eläinlääkintölainsäädännössä tuotantoeläimeksi,
mutta se mielletään yleisesti seura- ja harrastuseläimeksi. Suomessa hevosia pidetään talleissa yksittäiskarsinoissa, pilttuissa tai pihatoissa. Hevosen
pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen
sekä mahdollisimman hyvin hevosen luontaiset tarpeet huomioon ottava.
Hevosen on voitava seistä ja levätä luonnollisessa asennossa sekä liikkua ja
nousta makuulta luonnollisella tavalla. Erityisesti on tullut esiin kookkaiden
ja varsovien hevosten riittämätön karsinatila. Tällöin makuulle meno ja ylös
nouseminen voivat olla hevoselle niin hankalia, että hevonen ei mene makuulle lainkaan.
Hevosen tulee päästä päivittäin jaloittelemaan vapaasti, mieluiten lajitovereiden seurassa. Suomessa vajaa 70 % tiloista pitää hevosia laitumella. Keskimäärin hevoset ovat laitumella 5,5 kuukautta. Tämän lisäksi hevosia liikutetaan ratsastaen tai ajaen. Laitumella tai tarhassa on oltava tarvittaessa
suoja epäsuotuisia sääolosuhteita, kuten suoraa auringonpaistetta, sadetta
ja tuulta vastaan. Metsälaidun tarjoaa suojan itsessään ja on virikkeellinen
vaihtoehto.
Yhä useammin hevosia pidetään ryhmissä pihatoissa, joissa niillä on mahdollisuus liikkua, olla toisten hevosten seurassa ja ruokailla vapaasti. Suomessa elää paljon hevosia, jotka ovat sekä karsinassa että tarhassa yksin. Hyvin suunnitellut pihatto-olosuhteet vastaavat hevosen lajityypillisiä tarpeita
paremmin kuin perinteinen yksilökarsinatalli. Ahtaissa ja rajoitetuissa oloissa hevosten välille saattaa syntyä jännitteitä ja tappeluita. Jos tallin ilmanvaihto on puutteellinen, niin tallin ilmassa on liikaa kosteutta ja haitallisia
määriä pölyä sekä lantakaasuja ja hevoset altistuvat hengitystiesairauksille.
Hevosen ruokinta
Hevosen kannalta paras ratkaisu on, että sillä on heinää jatkuvasti tarjolla ja väkirehut tarjotaan pieninä annoksina. Vääränlainen ruokinta on yksi
hevosten hyvinvointiongelmista. Ruokintakertoja saattaa olla liian harvoin,
rehu voi olla huonolaatuista tai vääränlaista, jolloin ruokinta perustuu esimerkiksi liialliseen väkirehun käyttöön. Ruokinnan ja olosuhteiden ongelmat altistavat hevosen ähkylle ja mahahaavalle. Myös hevosen lihavuus on
terveysriski.
Hevosen hoito, käsittely ja koulutus
Hevosen päivittäiseen hoitoon kuuluvat harjaus, kavioiden puhdistus ja terveydentilan seuranta sekä ympäristön puhtaanapito. Hevosen loimituksen
tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Kengityksestä, kavioiden vuolusta, loishäädöstä, hampaiden raspauksesta ja mahdollisista rokotuksista huolehtiminen kuuluu hevosen hoidon perusasioihin.
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Hevosen häiriökäytös
Hevosen vahvojen sisäsyntyisten käyttäytymistarpeiden
huomioimatta jättäminen, kuten sosiaalisen seuran puute,
liikunnan tarpeen laiminlyönti tai korsirehun puute, saattavat aiheuttaa häiriökäyttäytymisiä. Näitä ovat karsinankierto, kutomiseksi nimitetty sivulta
toiselle huojuminen tai ilmannieleminen eli puunpurenta. Häiriökäyttäytymisen estäminen esimerkiksi erikoisvalmisteisin pannoin (puunpurijan panta) tai rankaisemalla ei poista sisäsyntyistä käyttäytymisen tarvetta. Hevosen
käsittelyn ja työkäytön epäjohdonmukaisuus, oppiminen, pelko, stressi, nälkä, kipu tai sairaus voi myös muuttaa hevosen käyttäytymistä ei-toivotuksi.
Häiriökäytöksestä voi myös muodostua tapa. Kaikista häiriökäytöksistä ei
ole hevosen hyvinvoinnille haittaa, vaikka ihminen kokee ne häiritseviksi.
Kiertopalkintohevoset
Suomessa uusi ongelma on, että tarpeettomaksi käynyt hevonen myydään
tai annetaan eteenpäin, jolloin hevonen voi joutua osaamattomiin käsiin tai
paikkoihin, joissa ei ehkä ymmärretä hevosen tarpeita tai sitä, että hevosen
pito on kallista. Nämä hevoset voivat olla vanhoja ja sairaita, jolloin teurastus tai lopetus olisi eläinsuojelun kannalta parempi vaihtoehto kuin elämän
jatkaminen. Suomessa on myös hevosia teurastavia teurastamoja. Suomen
hevostietokeskuksella on ohje hevosen lopettamisen vaihtoehdoista.

1 Seura- ja harrastuseläimet

Hevosen käsittely ei saa aiheuttaa hevoselle pelkoa, ja ihmisen tulee säilyttää rauhallisuutensa hevosen lähellä.
Hevoselle tulee myös opettaa kaikki pyynnöt ja avut, joita
ihminen käyttää, koska hevonen ei synnynnäisesti tiedä,
miten ihminen toivoo sen käyttäytyvän. Koulutuksen ja käsittelyn on oltava loogista. Kuten muutkin eläimet, hevonen oppii tekojensa seurauksista. Jotta hevonen olisi opetustilanteessa vastaanottavainen ja kykenevä oppimaan,
sen tulisi olla tyyni ja rento.
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2 Tuotantoeläimet
Nautojen, sikojen, siipikarjan, lampaiden, vuohien, turkiseläinten, porojen
ja kalojen lisäksi Suomessa kasvatetaan myös muita tuotantoeläimiin luettavia eläinlajeja, kuten biisoneita, alpakoita, laamoja, strutseja, rapuja sekä
tarhattuja riistaeläimiä, kuten peuroja ja fasaaneja. Erityisesti harvinaisten
eläinlajien pitoa suunniteltaessa on niiden omistajan etukäteen selvitettävä
eläinlajin pitoon, hoitoon ja käsittelyyn liittyvät erityisvaatimukset sekä lainsäädäntö.

2.1 Nauta

2 Tuotantoeläimet

Naudan luontainen käyttäytyminen
Nauta on aukeiden alueiden
märehtivä laumaeläin, joka
luonnontilaisissa
oloissa
elää toisilleen sukua olevien
lehmien ja vasikoiden muodostamissa ryhmissä. Ryhmät ovat sosiaalisesti vakaita. Nautojen käyttäytyminen
laumassa on samanaikaista,
ja ne lepäävät puolet vuorokaudesta. Naudat liikkuvat laiduntaessaan, ja niiden luontaiseen elinympäristöön kuuluvat laidunalueet, juomapaikat sekä
lepoalueet. Naudan luontainen rehu on laidun, ja sillä on sisäsyntyinen tarve
pureskella karkearehua. Koska nauta on saaliseläin, se säikähtää herkästi kovia ääniä ja nopeita arvaamattomia liikkeitä.
Nauta: naaras on lehmä, uros on sonni ja jälkeläinen on vasikka.
Hieho on poikimaton naaraspuolinen nauta.
Ensikko-nimitystä käytetään yhden kerran poikineesta lehmästä.
Lypsylehmä on lehmä, jota pidetään maidontuotannon vuoksi.
Emolehmä on liharotuinen tai rotujen risteytyslehmä.
Emolehmän vasikka imee emon maidon.
Härkä on kastroitu sonni. Härkiä ei Suomessa juuri ole.
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Nautojen yleisimpiä hyvinvointiongelmia navetoissa ovat tilanpuutteesta
johtuva rajallinen liikkuminen sekä epämukavat ja kovat makuupaikat. Vasikoiden nupoutus eli sarven aiheiden tuhoaminen ilman rauhoitusta, puudutusta ja kivunlievitystä aiheuttaa vasikoille kipua ja stressiä. Alle puolen
vuoden ikäisten vasikoiden suuri kuolleisuus kertoo myös hyvinvointiongelmista. Tuotantorasitussairaudet, kuten utaretulehdukset ja sorkkasairaudet,
vaivaavat erityisesti lypsylehmiä. Lypsylehmiä joudutaan ruokkimaan runsaasti energiaa sisältävällä rehulla, mikä voi aiheuttaa lehmille hyvinvointiongelmia. Tasapainoisen, hyvinvointia edistävän ruokavalion koostaminen voi olla vaativaa.

Naudat ihmisen hoidossa ja hyvinvointi
Suomessa pidetään lypsylehmiä, lihakarjaa, emolehmiä sekä näiden vasikoita ja nuorkarjaa. Nautojen pito-olosuhteet vaihtelevat tuotantosuunnan ja
eläinten kasvuvaiheen mukaan. Noin puolet Suomen naudoista elää pihatoissa ja noin 30 % parsissa. Reilut 15 % naudoista elää ryhmäkarsinoissa lämpöeristetyissä navetoissa ja alle 5 % ryhmäkarsinoissa kylmäkasvattamoissa.
Naudalla on hyvissä oloissa riittävästi tilaa ja vapautta toteuttaa luontaisia
käyttäytymistarpeita ja karkearehua sekä vettä vapaasti saatavilla. Makuualueiden pehmeys, puhtaus ja kuivuus lisäävät nautojen makuumukavuutta
ja eläinten hyvinvointia. Käytävien ja jaloittelualueiden pinnoitemateriaalin
joustavuus ja pitävyys parantavat nautojen hyvinvointia. Navetoissa, joissa
ruokintapöytätilaa ja makuutilaa tai -paikkoja ei ole riittävästi, tulee kilpailua, jossa ryhmän alempiarvoiset naudat
kärsivät. Naudoilla tulee olla riittävästi tilaa väistää toista yksilöä.

2 Tuotantoeläimet

Luonnontilaisissa laumoissa vasikat liittyvät alle viikon ikäisenä toisten vasikoiden seuraan. Lehmä imettää vasikkaa useiden kuukausien ajan ja vieroittaa sen eli lakkaa imettämästä vasikkaansa vähitellen. Pikkuvasikoilla on
synnynnäinen imemisen tarve, jonka täyttää riittävän pitkä emän imeminen.
Nuoret sonnit elävät poikamieslaumoissa. Vanhemmat sonnit ovat yksineläjiä, ellei niillä ole omaa lehmälaumaa. Naudoilla on arvojärjestys. Sosiaaliset
ristiriitatilanteet naudat ratkaisevat väistö- ja uhkauseleillä ja pyrkivät näin
välttämään yhteenottoja.
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Nautojen pitopaikat
Parsinavetta: naudat ovat kytkettynä parteen, ja liikkuminen on rajallista.
Parsinavetan lehmä syö, juo, lepää ja se myös lypsetään samassa paikassa. Ruoka annetaan naudan eteen ruokintapöydälle, ja juomakuppi on
parren sivulla. Parsinavetassa elävät naudat pääsevät yleensä laidunkaudella laitumelle.
Pihatto: naudalla on mahdollisuus liikkua pihaton eri osiin syömään,
juomaan ja lepäämään. Pihatot ovat joko eristettyjä lämminpihattoja tai
eristämättömiä kylmäpihattoja. Pihattoa, jossa koko lehmien tai sonnien
oleskelualue kuivitetaan oljilla eikä erillisiä makuuparsia ole, kutsutaan kestokuivikepihatoksi. Lypsylehmäpihatossa lehmät lypsetään joko erillisessä
lypsyasemassa tai ne käyvät lypsyllä lypsyrobotissa.

2 Tuotantoeläimet

Yksilökarsina: vasikoita voi pitää yksin pienessä karsinassa enintään kahdeksan viikon ikään asti. Tällöin vasikalla tulee olla kontakti muihin vasikoihin. Liikkuminen yksilökarsinassa on pienen tilan vuoksi hyvin rajallista.
Ryhmäkarsina: vasikoita tai lihanautoja pidetään ryhmissä joko rakolattialla, jossa on kiinteä makuualusta, kokonaan rakolattialla tai kokonaan
kiinteällä ja kuivitetulla lattialla. Vesipiste ja karkearehu ovat vapaasti saatavilla. Yli kahdeksanviikkoiset naudat on pidettävä ryhmäkarsinassa vähintään puolivuotiaiksi.

Osa lypsylehmistä elää parteen kytkettynä, mikä estää nautojen lajinmukaisia käyttäytymispiirteitä, kuten kehonhoitoa, liikkumista ja sosiaalista käyttäytymistä. Toisaalta parsinavetassa huonojalkainen tai sosiaalisessa arvoasteikossa alhaalla oleva lehmä saa häiriöttä maata ja syödä. Parsinavetat
ovat lämpöeristettyjä rakennuksia. Parren pehmeys ja tilavuus sekä lehmän
parteen kiinnittävän kytkyen malli ovat lehmän hyvinvoinnin kannalta erityisen tärkeitä olosuhdetekijöitä. Parren tyyppi ja mitat määrittävät, kuinka
luontaiset ylösnousu- ja makuullemenoliikkeet onnistuvat. Jalostus on kasvattanut nautojen kokoa, joten vanhat parret ovat joskus naudoille liian pieniä, jolloin naudat joutuvat osin seisomaan tai makaamaan niin, että niiden
takapää on lantakourussa. Parren pinnan riittävä kuivitus tai parsimaton
tai pedin käyttö pidentävät eläimen lepoaikaa ja säästävät sorkkia ja jalkoja.
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan mukaan valtion ei enää
tulisi uudisrakentamisessa taloudellisesti tukea parsinavettoja, mutta vanhoja parsinavetoita tulisi kunnostaa eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.
Parsinavetat ovat yleensä pienempiä (noin 23 lehmää) ja vanhempia kuin
pihattonavetat, joissa on keskimäärin 50 lehmää. Pihatossa naudan hyvin-
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Laiduntaminen edistää nautojen hyvinvointia, vaikka niillä olisikin mahdollisuus liikkua sisällä tai ulkotarhassa. Jaloittelumahdollisuus purkaa lehmien talvikauden aikana, etenkin parsinavetassa, kertynyttä liikunnantarvetta sekä mahdollistaa monipuolisesti lajityypillistä käyttäytymistä ja edistää
terveyttä. Lypsykarjatiloista noin 87 %:ssa eläimet laiduntavat keskimäärin
4 kk vuodessa. Muussa nautakarjataloudessa alle 60 % naudoista laiduntaa
keskimäärin 6 kk vuodessa. Toistaiseksi vain pieni osa, noin 9 %, maidontuottajista päästää eläimet talvella ulos jaloittelemaan. Parsinavetan lehmien
ympärivuotinen jaloittelu edistää eläinten hyvinvointia. Kytkettyinä pidettävät lypsylehmät ja maidontuotantoa varten pidettävät hiehot on päästettävä
1.5.–30.9. vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan.
Lattian pitävyys ja joustavuus on naudoille tärkeää. Vasikoiden kehitykselle tärkeä leikkiliikunta onnistuu, mikäli ryhmäkarsina on tilava ja sen lattia pitävä. Kokorakolattia on painavalle lihanaudalle epämiellyttävä alusta
sekä maata että seisoa ja siten lihanautojen hyvinvoinnin kannalta huono
ratkaisu. Rakolattiaiset karsinat koetaan lihanaudoilla vähätöisiksi, ja ne on
helppo pitää puhtaina, mutta betoni on makuualustana epämukavan kova.
Kokorakolattiaista karsinaa voi parantaa asentamalla rakolattian päälle ritiläkumimaton. Osassa lämpimistä rakolattiakasvattamoista on kiinteät makuualueet.

2 Tuotantoeläimet

vointiin vaikuttavat makuuparren mukavuuden lisäksi pihaton tilavuus, kulkukäytävien laatu (liukkaus tai pitävyys,
materiaali, rako- tai kiinteä lattia, käytävien leveys), ilmanvaihto, ruokintapaikkojen lukumäärä ja sijainti pihatossa sekä
ruokinta-automaattien tyyppi. Pihatoissa lehmien makuu- ja lepopaikkoina ovat
yleensä kuivitetut makuuparret, joita tulisi
olla niin paljon, että kaikki naudat voivat maata samaan aikaan. Makuuparsiin voidaan myös betonin päälle laittaa kumimatot tai niitä pehmeämmät
parsipedit.

Lypsylehmät ja pienet vasikat
Lehmälle syntyy yksi vasikka vuodessa, ja koko elinaikana lehmä poikii keskimäärin 2,33 kertaa. Maidontuotanto on runsaimmillaan heti poikimisen
jälkeen. Lypsylehmä tuottaa keskimäärin 8 900 kg maitoa vuodessa. Pian
poikimisen jälkeen lehmä siemennetään, ja tiineyden loppupuolella lehmä
laitetaan umpeen eli sitä ei lypsetä enää lopputiineyden aikana. Keskimäärin
lypsylehmät poistetaan tuotannosta viisivuotiaina, mikä on lyhyt ikä lehmälle. Yleisimpiä poistosyitä ovat utaresairaudet, hedelmällisyysongelmat sekä
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sorkkasairaudet. Lypsylehmien jalostuksella pyritään parantamaan eläinten hyvinvointia esimerkiksi jalostamalla utareen
muotoa ja utareterveyttä. Toisaalta kun on
jalostettu enemmän maitoa tuottavia lehmiä, ovat myös tuotantorasitussairaudet
lisääntyneet.

2 Tuotantoeläimet

Maidontuotannossa syntyneet vasikat vieroitetaan tyypillisesti emistään heti tai melkein heti poikimisen jälkeen ja
laitetaan yksilökarsinaan, jossa niitä aluksi juotetaan emän ternimaidolla.
Vasikat pidetään yksilökarsinoissa joko kahdeksan ensimmäisen viikon ajan
tai siirretään viikon parin ikäisinä ryhmäkarsinaan. Vasikoiden tuttijuotto
on yleistynyt, ja oikein käytettynä se tyydyttää vasikoiden imemisen tarvetta.
Ne saavat maitojuomaa tuttiämpäreistä juotettuna tai erilaisista juottoautomaateista.
Pienille vasikoille saatetaan käyttää lisälämmönlähteitä. Kylmäpihatoissa on
erikseen lämpimät kasvatustilat pikkuvasikoille, sillä vedottomuus on vasikoille tärkeää. Vasikoiden yksilöllisen voinnin seuranta on helppoa yksilökarsinoissa, mutta muuten yksilökarsinat rajoittavat vasikoiden sosiaalisen
seuran tarvetta, liikuntaa ja leikkiä.
Hiehotilat voivat olla navetan yhteydessä tai erillisessä rakennuksessa, tai
hiehot voidaan kasvattaa hiehokasvatukseen erikoistuneilla tiloilla. Hiehojen ruokintaa rajoitetaan, jottei liikalihavuus heikentäisi eläinten tiinehtyvyyttä ja terveyttä. Samalla hiehojen syömiseen käyttämä aika lyhenee, mikä
voi laukaista suun alueen häiriökäyttäytymistä, kuten kielenpyöritystä. Vähäenerginen karkearehu tyydyttää syömisen tarpeen ja vähentää häiriökäyttäytymistä.
Suomessa harjoitetaan jonkin verran vasikoiden iglukasvatusta. Tällöin 1–2
vasikkaa pidetään ulkona aitauksessa, jossa niillä on suojanaan koppi. Vasikoilla tulee olla näkö- ja kosketusyhteys lajitovereihin. Jotta iglukasvatus toimisi, on vaatimuksena paksu kuivitus, vedoton makuualue ja energiapitoinen ruokinta. Kasvatusmuoto on peräisin Pohjois-Amerikasta, jossa eläinten
tautitilanne on huonompi kuin Suomessa. Tämän vuoksi vasikat joudutaan
erottamaan aikuisten eläinten tiloista heti syntymän jälkeen. Kasvatusmuoto
vaatii hoitajalta erityisen hyvää kykyä havaita ongelmat ajoissa ja aikaa vasikoiden tarkkailuun. Iglukasvatuksesta Suomessa on tehty tutkimus, jossa
kasvatusmuodon todettiin lisäävän ripulia sairastavien vasikoiden määrää
verrattuna sisällä kasvatettuihin vasikoihin. Suomen hyvän tautitilanteen
vuoksi iglukasvatus ei ole meillä välttämätöntä.
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Osalta vasikoista sarvenaiheet poltetaan kuumalla kolvilla eli nupoutetaan,
koska aikuisen naudan sarvet voivat olla turvallisuusongelma hoitajille ja
toisille eläimille. Vasikka nupoutetaan 2–4 viikon iässä. Toimenpide voidaan tehdä joko eläinlääkärin tekemässä rauhoituksessa ja paikallispuudutuksessa sekä kipulääkittynä tai ilman mitään mainituista. Vuonna 2011 tuli
voimaan asetus, jonka mukaan eläinlääkäri voi luovuttaa tilalle injektoitavia
tulehduskipulääkkeitä alle neljän viikon ikäisten vasikoiden nupoutuksen
aiheuttamien kipuoireiden lievitykseen. Noin puolet vasikat nupouttavista
maitotiloista käyttää nupoutuksissa eläinlääkärin antamaa kivunlievitystä.
Pihattonavettojen lehmistä lähes kaikki ovat nupoutettuja ja parsinavettojen
lehmistä noin kaksi kolmasosaa.

Lihanaudat, vasikkakasvattamot ja lihakarjan loppukasvattamot
Naudanlihantuotantomme perustuu pääosin lypsylehmien sonnivasikoihin.
Lihanautatilat ovat erikoistuneet usein vain lihan tuottamiseen, ja yhdistelmätiloja, joissa tuotetaan sekä maitoa että lihaa, on yhä vähemmän.
Maidontuotantotilalle syntyvät, lihaksi kasvatettavat vasikat myydään
useimmiten 2–4 viikon ikäisinä vasikkakasvattamoihin, joissa ne saavat
juomarehua vapaasti. Vasikkaryhmät ovat noin 20–40 vasikan suuruisia.
Ryhmissä eläimet saavat toteuttaa useita lajityypillisiä käyttäytymispiirteitä,
kuten sosiaalista käyttäytymistä, leikkiä ja liikuntaa. Vasikoilla on kiinteä ja
kuivitettu makuualue.

2 Tuotantoeläimet

Syntymässä ja ennen seitsemättä elinpäiväänsä kuoli vuonna 2009 Suomessa lähes kuusi prosenttia vasikoista. Vasikoiden kokonaiskuolleisuus
syntymästä puolen vuoden ikään oli noin 11 %, mikä on paljon. Vasikoiden
hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota erilaisin kampanjoin (ETT – katse vasikkaan, Eviran vasikoiden hyvinvoinnin toimenpideohjelma – vasikoiden
pitopaikan suositukset 2011).

Nuoret vasikat ovat herkkiä sairastumaan, ja kun vasikoita kerätään kasvattamoihin useilta tiloilta, ne tuovat mukana erilaisia taudinaiheuttajia. Jos
hoidettavia eläimiä on liikaa yhtä hoitajaa kohti, on eläinten yksilöllinen hoito ja lääkintä isoissa ryhmissä vaikeaa. Ilmanvaihdon ongelmat ovat tyypillisiä pulmia vasikkakasvattamoissa. Huono ilmanvaihto lisää kosteutta, aiheuttaa epämukavuutta, likaa makuualustaa
ja eläimiä sekä heikentää terveyttä. Osa
vasikoista kasvatetaan samassa osastossa
puolivuotiaaksi asti ja osa siirretään juoton jälkeen rakolattiapohjaisiin osastoihin.
Niistä vasikat siirretään joko saman tilan
omaan loppukasvattamoon tai myydään
toiselle tilalle 4,5–6 kuukauden iässä.
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2 Tuotantoeläimet

Merkittävä määrä lihaksi kasvatettavista naudoista kasvatetaan meillä lämpöeristetyissä loppukasvattamoissa, joissa eläimet pidetään 5–30:n ryhmissä, useimmiten betonisella kokorakolattialla. Lihanautojen karsinassa
tulisi kuitenkin olla kiinteää, pehmeää ja kuivitettua aluetta vähintään makuupaikoilla eli vähintään noin puolet karsina-alasta. Loppukasvatus voi
myös tapahtua parsissa, mutta tästä kasvatusmuodosta ollaan luopumassa.
Esimerkiksi hyvinvointitukea saadakseen lihanautoja ei saa kasvattaa parsissa. Osa lihakarjan loppukasvattamoista on kylmäpihattoja, joissa eläimet
pidetään isommissa ryhmissä kuivitetuissa karsinoissa. Kylmäpihatoissa on
usein kohtuullisen paljon tilaa eläintä kohti. Karsinan kuivana ja puhtaana
pitäminen vaatii kuitenkin taitoa. Riittävän tilavat karsinat lisäävät sonnien
päivittäistä lepoaikaa, vähentävät aggressiivista käyttäytymistä sekä parantavat kasvua.
Emolehmätilat
Emolehmien määrä on Suomessa kasvanut 20 vuodessa 14 000:sta vuoden
2010 lopun yli 55 000:een. Emolehmätilalla syntyvät vasikat jäävät joko
omalle tilalle, tai ne myydään toiselle emolehmätilalle tai sonnikasvattamoihin. Uusista emolehmätiloista suurin osa myy vasikat muille tiloille noin
puolen vuoden iässä vieroituksen jälkeen. Eläimiä laidunnetaan ja ulkoilutetaan yleisesti.
Emolehmätilan rakennukset ovat lähes aina kylmäpihattoja. Pieni osa emolehmistä pidetään kytkettyinä. Monet pihattoratkaisut toimivat oikein käytettyinä hyvin niin nuorilla naudoilla kuin emolehmilläkin. Myös makuuhallin ja ruokintakatoksen yhdistelmistä on saatu emolehmätiloilla hyviä
kokemuksia. Jotkin rodut soveltuvat myös ympärivuotisesti ulkona kasvatettaviksi, kun pitoalue on riittävän suuri, eläimillä on jatkuvasti saatavilla
rehua ja vettä, kuiva makuupaikka ja pitoalueella on riittävä sääsuoja.
Emolehmäkasvatus mahdollistaa usein liikkumisvapauden, kehonhoidon,
makuumukavuuden sekä sosiaalisten tarpeiden tyydyttymisen. Emot myös
hoitavat ja imettävät vasikoitaan pitkään, sillä emoja ei lypsetä. Kriittisinä
aikoina, kuten sairaus-, poikimis- ja vieroitusaikaan, on eläimiä tarkkailtava
usein. Emolehmien vasikoilla tulisi aina olla pehmeä ja hyvin kuivitettu sekä
turvallinen makuupaikka. Emolehmätiloilla tulisi myös olla eläinten käsitte-
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lypaikka, jossa hoitotoimet saadaan tehtyä niin eläimelle kuin hoitajallekin
turvallisesti.
Lihakarjan hyvinvointia edistäviä jalostettavia ominaisuuksia ovat emoominaisuudet, luonne, kestävyys ja rakenne. Toisaalta esimerkiksi belgiansininen-lihakarjarodun jalostus on heikentänyt eläimen hyvinvointia, koska
rodun eläinten suuren lihasmassan vuoksi normaali poikiminen on mahdotonta.

2.2 Sika ja villisika
Sika: naaras on emakko tai imisä (lihasika), uros on karju (siitokseen
tarkoitettu sika) tai leikko (kastroitu lihasika) ja jälkeläinen on porsas.

Ensikko on sukukypsä, mutta vielä porsimaton naaraspuolinen sika.
Joutilaaksi kutsutaan emakkoa porsaiden vieroituksesta seuraavaan
porsimiseen.

Sian luontainen käyttäytyminen

2 Tuotantoeläimet

Lihasika on lihaksi kasvatettava sika.

Siat ja villisiat ovat sosiaalisia eläimiä, jotka luonnossa elävät muutaman
toisilleen sukua olevan emakon ja näiden jälkeläisten muodostamissa ryhmissä. Ryhmät ovat sosiaalisesti vakaita. Eri toiminnot, kuten ruuanhaku ja
lepo, tehdään samanaikaisesti muiden ryhmän jäsenten kanssa. Perheryhmät liikkuvat päivisin suuremmilla alueilla, ja öisin ne nukkuvat omissa yöpesissä. Nuoret karjut elävät omissa laumoissaan ja myöhemmin yksinään
lisääntymiskautta lukuun ottamatta.
Sialla on voimakas tarve tonkia ja tutkia
kärsällään. Se on utelias sekasyöjä, jonka
ravinto on erittäin kuitupitoista ja koostuu pääosin kasviksista. Sika käyttää ruuan
hakuun, alueen tutkimiseen ja laiduntamiseen 8–10 tuntia päivässä.
Luonnonoloissa emakot rakentavat porsimisen lähestyessä pesän. Pesä suojaa por-
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saita pedoilta, säältä ja emakon alle jäämiseltä. Emakot vierottavat eli lakkaavat imettämästä porsaitaan pikkuhiljaa useiden kuukausien aikana. Siat
ovat hyvin riippuvaisia ulkoisista kehon lämmönsäätelymenetelmistä, etenkin kuumalla ilmalla rypemisestä.

Sikojen yleisimmät hyvinvointiongelmat liittyvät tonkimismateriaalin puutteeseen, porsaskuolleisuuteen, karjuporsaiden kastrointiin ilman kivunlievitystä sekä tilanahtauteen. Emakoiden vähäinen liikkumatila estää niitä
toteuttamasta sisäsyntyistä pesänrakennustarvetta.

2 Tuotantoeläimet

Sika ihmisen hoidossa ja hyvinvointi
Suomessa sikoja pidetään emakko-, liha- ja yhdistelmäsikaloissa. Emakkosikalassa voi olla erikseen porsitus- ja vieroitusosasto. Siat elävät erilaisissa
karsinoissa joko ryhmässä tai liikkumista rajoittavassa häkissä (osa tiineytettävistä ja porsivista emakoista). Karjua pidetään yksittäiskarsinassa, josta
sillä on haju-, kuulo- ja näköyhteys muihin sikalan sikoihin.
Sikojen saatavilla on oltava jatkuvasti riittävä määrä tonkimis- ja tutkimismateriaalia kuivikkeeksi ja emakolle pesänrakennusmateriaaliksi. Kuivike
voi olla olkea, heinää, turvetta, kutterilastua tai paperia. Sikaloiden lannanpoistojärjestelmistä riippuu, kuinka paljon sioille annetaan kuiviketta tonkimis- ja tutkimismateriaaliksi. Suuri kuivikkeen määrä saattaa tukkia lannanpoistojärjestelmän rakolattiasikalassa. Yleisin sikalatyyppi Suomessa on
osittainen rakolattiasikala (83 % sikaloista). Kokonaan rakolattiaisia sikaloita on 4 %, ja kuivikepohjaisia sikaloita on runsas 6 %. Lopuissa sikaloista
lanta poistetaan niin usein, ettei sitä kerry kuivikepohjaksi.
Sosiaalisen käyttäytymisen toteuttamiseen sika tarvitsee tilaa. Tilan puute
ja toisilleen vieraiden sikojen yhdistäminen ryhmiksi voi sikalan rajallisessa
elinympäristössä johtaa aggressiivisiin yhteenottoihin sikojen välillä. Riittävän pieni eläinmäärä ja tilan jakaminen oikealla tavalla esimerkiksi väliseinin, auttaa sikoja jakamaan karsinan eri toiminta-alueisiin ja mahdollistaa
arkojen eläinten piiloutumisen. Ruokintatilan riittävyys vähentää kilpailua
rehusta.
Sianlihantuotanto
Vuonna 2009 emakkosikaloiden keskikoko Suomessa oli 58 emakkoa ja lihasikaloiden vuosimyynti keskimäärin 1 260 sikaa. Sikaloiden koko eläinmäärissä mitattuna on kasvanut, ja yksikkökoko kasvaa yhä, kuten muillakin
eläintuotannon aloilla.
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Emakoiden tuotantokierto
Siemennyksen ja tiinehtymisen jälkeen emakko on kantavana vajaat 4 kuukautta. Emakoille syntyy keskimäärin 10–14 porsasta kerrallaan ja 2,3 pahnuetta vuosittain. Porsaista 16 % kuolee ennen lihasikavaihetta. Osa emakoista erotetaan porsaistaan suoraan ryhmäkarsinaan. Suurella osalla (50–70
%:lla) tiloista tiineytettävät emakot pidetään siemennyshäkeissä. Kääntymisen estävässä häkissä emakkoa voidaan pitää porsaiden vieroituksesta
tiinehtymisen varmistumiseen asti, yleensä ensimmäisen tiineyskuukauden
ajan. Häkin käyttöaika vaihtelee tiloittain. Siemennyshäkeille ei ole säädöksissä asetettua vähimmäisleveyttä, ja kun jalostus on kasvattanut eläinten
kokoa, niin vaarana on, että siemennettävät emakot eivät kunnolla mahdu
häkkeihin. Vuoden 2013 alusta alkaen emakoiden on saatava olla ryhmässä
aikana, joka alkaa neljä viikkoa tiinehtymiseen johtavan astutuksen tai siemennyksen jälkeen ja päättyy viikkoa ennen arvioitua porsimispäivää. Emakoita ei siis saa vuoden 2013 alusta pitää jatkuvasti kääntymisen estävässä
häkissä. Käytännössä emakko saattaa olla häkissä reilut kaksi kuukautta viiden kuukauden tuotantokierrosta.

2 Tuotantoeläimet

Yhdistelmäsikalassa porsaat syntyvät samalla tilalla, jolla ne myös kasvavat teuraskypsiksi asti. Erikoistuneessa tuotannossa
porsaat syntyvät porsastuotantotilalla ja
kasvavat siellä noin 80 päivän aikana 25–
30 kg:n painoon, minkä jälkeen ne kuljetetaan lihasikatilalle. Porsastuotantotilalla on porsitus- ja vieroitusosasto. Porsaat
ovat emakon kanssa neljästä viiteen viikkoon. Tämän jälkeen ne vieroitetaan
8–9 kg:n painoisina emästään ja siirretään vieroitusosastoon. Lihasikalassa
siat elävät noin kolmesta neljään kuukautta, minkä jälkeen ne kuljetetaan
teuraaksi noin 170–190 päivän ikäisinä. Teuraaksi menevien sikojen elopaino on noin 105–115 kg.

Arat emakot ovat siemennyshäkissä melko hyvin suojassa muilta sioilta, ja eläinten hoito on häkeissä helpompaa
kuin ryhmässä pidettävien eläinten. Lisäksi tuotantotulokset ovat häkkikasvatuksessa hyvät. Häkki rajoittaa kuitenkin voimakkaasti emakoiden mahdollisuuksia toteuttaa
luontaisia käyttäytymistarpeitaan. Kuivikkeiden ja virikkeiden käyttö häkeissä on hankalaa. Ahtaat olot ja liikunnan puute voivat vaurioittaa jalkoja ja utareita, aiheuttaa
lapahaavaumia sekä lisätä sukuelintulehduksia varsinkin,
jos lattiarakenteissa ei ole kunnolla huomioitu lannan ja
virtsan poistumista.
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Ryhmäkarsinoita käytetään enenevissä määrin tiineytettävillä ja tiineillä
emakoilla. Jos ryhmäkarsinassa on tilaa riittävästi myös ruokintahäkkien ulkopuolella, on emakoiden mahdollista käyttäytyä lajille luontaisesti: liikkua,
seurustella sosiaalisesti ja väistää ylempiarvoisia emakoita. Lisäksi väljemmässä tilassa lämmönsäätely ja sosiaalisten suhteiden hoito on helpompaa.
Kuivikkeiden käyttö emakoiden ryhmäkarsinassa antaa mahdollisuuden
tonkimistarpeen tyydyttymiseen, ja samalla emakoiden ravinnon kuiduntarve tyydytetään, jolloin emakot ovat rauhallisempia, koska näläntunne ei ole
niin voimakas.

2 Tuotantoeläimet

Emakoilla käytetään ryhmäkarsinoissa ruokintahäkkejä, yksilöruokinta-asemia tai kaukaloruokintaa. Ruokintahäkkejä emakot voivat käyttää syömisen
lisäksi makuu-, lepo- ja pakopaikkoina sekä lämpimällä ilmalla viilentymiseen. Jos ruokintahäkein varustettu ryhmäkarsina on ahdas, emakot käyttävät häkkejä pääasiallisena oleskelualueenaan välttääkseen yhteenottoja.
Tilavassa ja toimivassa ryhmäkarsinassa ruokintahäkit ovat enimmäkseen
tyhjillään. Vakaan sosiaalisen arvojärjestyksen luominen on emakoille vaikeaa, jos ryhmäkarsinat ovat liian ahtaita. Tämä voi lisätä aggressiivisten yhteenottojen määrää.
Porsivat emakot ovat suurimmassa osassa sikaloita kääntymisen estävässä
porsitushäkissä, joka on tilavampi kuin siemennyshäkki. Porsitushäkin tarkoitus on estää emakkoa tallomasta porsaitaan eli menemästä makuulle porsaiden päälle ja helpottaa hoitotoimia, mutta samalla häkki rajoittaa emakon
käyttäytymistä. Porsitushäkki voidaan osassa sikaloista avata muutama päivä porsimisen jälkeen, jolloin emakko voi liikkua vapaana osassa karsinaa.
Emakoita on mahdollista porsittaa myös vapaana, kuten tehdään luonnonmukaisessa eläintuotannossa, mutta tarvittava porsituskarsinan pinta-ala
on silloin selvästi suurempi kuin porsitushäkkiä käytettäessä. Karsinassa on
tällöin myös porsassuoja ja runsaasti kuiviketta.
Porsituskarsinoiden lattioista osa on kokonaan betonia, osa valtaosaltaan
betonia ja osittain ritilää, osa pääosin muovitettua ritilää. Kuivikkeita ja pesäntekomateriaalia on helpompi käyttää karsinoissa, joissa mahdollisimman
suuri osa lattiasta on kiinteää. Porsituskarsinassa on varattu porsaille oma
emakon ulottumattomissa oleva tila, jossa käytetään lisälämpöä tarvittaessa.
Osassa porsituskarsinoista on lepääviä porsaita varten oma erillinen lämmitetty pesä. Rauhallinen ympäristö edesauttaa imetyksen onnistumista. Porsaiden vieroitukseen liittyvää stressiä helpottaa, jos ne on totutettu uuteen
rehuun.
Porsaiden poski- ja kulmahampaita on leikattu tai hiottu osalla tiloista muun
muassa emojen nisähaavojen estämiseksi. Rutiininomaisesta leikkaamisesta ja hionnasta ollaan luopumassa. Karjuporsaat kastroidaan alle seitsemän
päivän ikäisinä, jotta niiden lihaan ei kehittyisi karjunhajua. Aikaisemmin
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Vieroitetut porsaat, lihasiat ja nuoret siitossiat
Vieroitetut porsaat, lihasiat ja nuoret siitossiat kasvatetaan yleisimmin
ryhmäkarsinoissa, joissa käytettävissä oleva pinta-ala on suhteutettu sikojen ikään ja painoon. Jonkin verran on
myös kestokuivitettuja, niin sanottuja
purupohjapihattoja. Etenkin vieroitetuilla porsailla suositellaan ratkaisuja, joissa
erilaisilla karsinaratkaisuilla, esimerkiksi
lattian lämpötilalla ja katoksella varustetulla makuualueella, saadaan eri osiin karsinaa erilaiset olosuhteet. Tällöin eläinten
on mahdollista valita sopiva lämpötila toimintaansa, ja ne voivat käyttää karsinan
eri alueita eri toimintoihin.
Vieroitetut porsaat elävät yleensä 15–25
porsaan karsinoissa, joiden väliaidoissa on ruokinta-automaatti tai ruokintakaukalo, jossa rehua on jatkuvasti tarjolla. Vanhemmat lihasiat elävät 10–15
sian ryhmissä ja saavat 2–4 kertaa päivässä rehua ruokahalunsa mukaan.
Eri-ikäisten sikaryhmien sekoittamista pyritään välttämään.

2 Tuotantoeläimet

toimenpide tehtiin ilman kivunlievitystä, mutta 2011 tuli voimaan lakimuutos, jonka jälkeen eläinlääkäri voi luovuttaa tiloille kipulääkettä kyseistä tarkoitusta varten. Suuret teurastamot velvoittivat vuoden 2011 syksystä alkaen
sopimustiloja käyttämään porsaiden kastroinnin jälkeiseen kipuun lääkitystä. Yksi mahdollisuus kastroida karjuporsaat on kahden pistoksen avulla
tapahtuva immunokastraatio. Parhaan kastrointimuodon löytäminen vaatii
vielä tutkimustyötä, mutta porsaiden hyvinvoinnin kannalta kastroinnista
tulisi luopua. Eurooppalaiset sianliha-alan toimijat, vähittäiskauppiaat ja
valtiosta riippumattomat järjestöt ovat laatineet ja allekirjoittaneet julistuksen sikojen kirurgisen kastraation vaihtoehdoista. Julistuksessa todetaan,
että toimenpiteestä olisi luovuttava viimeistään vuoden 2018 alussa.

Lihasikaloissa ja välikasvatusosastoissa merkittävin käyttäytymiseen liittyvä ongelma on hännänpurenta, jota pidetään yleisesti olosuhdeongelmana.
Hännänpurennassa siat purevat toistensa häntiä, ja pahimmillaan hännästä
on jäljellä vain pieni tynkä. Purtu häntä on kipeä, ja tulehdukset leviävät siitä
helposti. Hännänpurennalle voivat altistaa esimerkiksi ilmanvaihdon ongelmat, tutkimis- ja tonkimismateriaalin puute, tilanahtaus, ruokintaan ja vedensaantiin liittyvät ongelmat sekä perimä.
Sikojen hyvinvoinnin edistämistoimet
Suomen sikayrittäjät ry on sidosryhmiensä tuella käynnistänyt sikojen hyvinvoinnin edistämishankkeen, jonka tavoitteena on lisätä tuottajien, eläintenhoitajien, neuvonta-, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä eläin-
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2 Tuotantoeläimet

lääkäreiden tietoa ja tietoisuutta sikojen hyvinvointiin vaikuttavista asioista.
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan vetämä tutkimusryhmä on tutkinut suomalaisten sikojen hyvinvointia kansainvälistä Welfare Quality® (WQ) menetelmää käyttäen. Menetelmässä keskitytään eläinten havainnointiin. Tutkimuksessa selvisi, että lihasikojen hyvinvointi on Suomessa selkeästi parempi
kuin vertailumaissa (Saksa, Iso-Britannia, Espanja ja Ranska). WQ-pisteitä
vähentävä tekijä Suomessa on kastraatio ilman kivunlievitystä. Elinkeinon
toimijat ovat laatineet toimintaohjelman, jonka avulla kerätään numeerista
tietoa sikojen hyvinvoinnista ja pyritään sikojen parempaan hyvinvointiin
terveydenhuoltokäyntejä kehittämällä. Toimintaohjelma sisältää esimerkiksi raja-arvot sikojen koko- ja osaruhohylkäyksistä sekä kokonaiskuolleisuudesta. Näiden avulla pyritään saamaan kokonaiskuva tilanteesta ja ongelmasikalat korjaavien toimien piiriin. Lihateollisuus on myös sopinut toimiin
johtavista ruhohylkäysrajoista. Asetusta sikojen suojelusta uudistetaan parhaillaan.
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Villisika
Villisikoja on alettu Suomessakin tarhata lihantuotantoa varten. Ensimmäiset tarhasiat pyydystettiin luonnosta. Suomen luonnossa villisika esiintyy
harvalukuisena pääosin maan kaakkoisosassa. Villisika on riistaeläin, joka
on rauhoitettu maaliskuun alusta toukokuun loppuun.
Villisika on kaikkiruokainen, kuten kesysikakin. Luonnossa villisika viihtyy
kosteissa tiheissä kuusikoissa ja viljelysten laitamien lehtimetsissä. Se ei pärjää alueilla, joissa lumen paksuus on talvella yli 40 cm. Villisika porsii kerran
vuodessa keskimäärin 4–6 porsasta kerralla.
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2.3 Siipikarja
Kana: naaras on kana, koiras on kukko
ja jälkeläinen on kananpoika. Broileri
on lihantuotantoon jalostettu kana.

Kanan luontainen käyttäytyminen

Kanan päivärytmi on hyvin säännöllinen. Aktiivisin kana on aamu- ja iltahämärän aikaan. Kanat nukkuvat yönsä puiden oksilla, missä ne ovat turvassa sekä maa- että ilmapedoilta. Kanaemo munii 10–15 munaa keväisin itse
rakentamaansa pesään ja huolehtii omista poikasistaan aina siihen saakka,
kunnes poikaset ovat noin 4–5 kuukauden ikäisiä. Tällöin poikaset siirtyvät
täysjäseniksi isompaan parveen.

Kalkkunan luontainen käyttäytyminen

2 Tuotantoeläimet

Tuotannossa oleva kesykana polveutuu Aasiasta kotoisin olevasta punaviidakkokanasta, jonka luonnonvaraiseen parveen kuuluu yleensä 20–30 yksilöä. Kanaparven järjestystä ylläpitää kukko. Parven jäsenet samanaikaistavat käyttäytymistään, kuten ruokailuun liittyvää kuopsuttelua ja nokkimista
sekä hiekassa ja auringossa kylpemistä. Luonnossa kana käyttää ruuanetsintään yli puolet valveillaoloajastaan. Kana on kaikkiruokainen: sille kelpaavat
siemenet, viherrehut, hyönteiset ja pienet nisäkkäät.

Tuotantokalkkuna polveutuu kanalintuihin kuuluvasta luonnonvaraisesta
kalkkunasta, joka on lähtöisin Pohjois-Amerikasta. Luonnonoloissa kalkkunaparveen kuuluu noin 50 yksilöä, kunnes naaraat hajaantuvat parvesta lisääntymiskauden koittaessa. Keväällä pieniä naarasjoukkoja hallitsee
yleensä muutama kukko. Kalkkunaemo munii 8–15 munaa keväisin ja liittyy
noin vuorokauden ikäisten poikastensa kanssa johonkin pienryhmään, jossa
on sekä poikueellisia että poikueettomia naaraita. Kukkoja vältellään siinä
vaiheessa, sillä ne saattavat tappaa poikaset. Kalkkuna ruokailee normaalisti
aamu- ja iltahämärän aikana, ja niiden välisen ajan se käyttää suurimmalta
osin puiden oksilla lepäämiseen. Aikuinen kalkkuna suosii luonnossa pääosin kasvisravintoa. Poikaset tyydyttävät suuren eläinproteiinin tarpeensa
hyönteisiä ja joskus etanoita ja sammakoita syöden.
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Siipikarjan hyvinvointiongelmia ovat huono ilmanlaatu, tilanahtaus, tyydyttymätön ruuanetsintä- ja hiekkakylpykäyttäytyminen, virikkeettömyys
ja suuri eläintiheys. Myös jalostuksen tuomat rakenne- ja terveysongelmat sekä broileriemojen jatkuva näläntunne heikentävät siipikarjan hyvinvointia.

Siipikarja ihmisen hoidossa ja hyvinvointi

2 Tuotantoeläimet

Munijakanat
Vuonna 2010 munijakanoja oli Suomessa noin 3 400 000. Tiloja oli noin
500. Keskimäärin tilalla oli 5 600 kanaa. Tiloja, joilla on yli 20 000 kanaa,
on reilut 30. Munijakanat on jalostettu nimenomaan munimaan. Kanat munivat yhden munan päivässä.

Tavanomaisessa häkissä kanoja pidetään päällekkäin asennetuissa verkkopohjaisissa häkeissä, joissa pidetään yleensä kolmea kanaa. Yhdellä
kanalla on häkissä tilaa 550 cm². Vuonna 2010 perinteisissä häkeissä
pidettiin yli 30 % Suomen kanoista. Tavanomaiset häkit kiellettiin vuoden
2012 alusta.
Varustellussa häkissä linnuilla on orsi istumista ja pesäpaikka munintaa varten sekä kuopsutusalue, joka voi olla keinomateriaalia. Yhdellä
kanalla on häkissä tilaa 600 cm², joten tilanahtauden vuoksi kaikilla
häkin kanoilla ei välttämättä ole mahdollisuutta käyttää esimerkiksi ortta. Varusteltujen häkkien erilaisten toiminta-alueiden toimivuudesta ei ole
riittävästi tutkimuksia. Varustelluissa häkeissä eli vuoden 2010 lopussa
reilut 30 % Suomen kanoista.
Lattiakanalassa lattia-ala on joko kokonaan kuivikkeella eli pehkulla
peitettyä tai osittain ritilälattiaa. Lattiakanalassa on orsia ja munintapesiä. Kanoja saa pitää yhdeksän neliömetriä kohden. Lattiakanaloissa oli
vuonna 2010 Suomen kanoista noin 23 %.
Kerroslattiakanalassa lattia-ala on osittain pehkulla peitettyä, ja lisäksi
kanalassa on useita ritilätasoja, joilla kanat voivat oleilla. Kanoja saa
pitää yhdeksän neliömetriä kohden. Kerroslattiakanaloissa oli vuonna
2010 Suomen kanoista noin 13 %.
Luomukanalat ovat lattiakanalaa vastaavia, mutta kanat ruokitaan luomurehulla ja linnut pääsevät kesäisin ulkoilemaan sään salliessa. Kanoja
saa luomukanalassa olla viisi neliömetriä kohden.
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Munivien kanojen isovanhempais- ja vanhempaispolven kanoja ja kukkoja
kasvatetaan joko lattiakanalassa tai siitoskanojen häkeissä. Niiden munimat
munat haudotaan hautomakoneissa. Kuoriutuvat kananpojat lajitellaan sukupuolen mukaan. Hautomosta kanat siirretään heti untuvikkoina nuorikkokasvatuskanalaan, ja tuotantopolven kukkopojat lopetetaan välittömästi.
Suomessa kukkopoikien lopetukseen käytetään hiilidioksidikaasua.

Kanalassa kana saa tarvitsemansa energian hyvin pienellä työmäärällä, ja
vaarana onkin, että kanat suuntaavat normaalisti ruuanhakuun tarkoitetun
nokkimisen lajitoverin höyhenpeitteeseen. Nokkimisesta ja höyhenpeitteen
kulumisesta voi seurata huomattavaa höyhenettömyyttä ja sulattomuutta.
Tätä ei kuitenkaan tule sekoittaa sulkasatoon, joka tulee kanoille loppusyksystä, jos niiden vuodenkiertoa ei säädellä keinotekoisesti valolla.
Kaikissa munijakanojen pitomuodoissa esiintyy yleisesti ilmanlaatuongelmia. Pölyn määrä sekä ilman ammoniakkipitoisuus voivat olla hyvin suuret.
Tilannetta voidaan parantaa, jos lantaa voidaan poistaa myös munintakauden aikana.

2 Tuotantoeläimet

Kananuorikot kasvatetaan häkeissä tai lattia- tai kerroslattiakasvatuksessa.
Niiden kasvatusaika on 14–18 viikkoa. Munivat kanat siirtyvät nuorikkokasvatuksesta munituskanalaan virikehäkkikasvatukseen 16 viikon iässä ja lattiakanaloihin 14–15 viikon iässä. Kanat aloittavat munintansa noin viiden
kuukauden iässä. Suomessa munijakanat elävät ja tuottavat kanalassa reilun
vuoden, jonka jälkeen ne lopetetaan käyttäen yleensä hiilidioksidikaasua.
Munintansa lopettaneita kanoja ei Suomessa juurikaan käytetä ihmisravinnoksi. Lopetetut munijakanat käytetään turkiseläinten rehuksi joko suoraan
tai lihaluujauhona, jota tuotetaan eläinperäisiä sivutuotteita käsittelevässä
laitoksessa.

Varustellut häkit
Varustelluissa eli virikehäkeissä eli pienryhmäkanaloissa on kanojen käytettävissä munintapesä, orsia ja pehkua nokkimista ja kuopimista varten, mutta
varsinainen kylpemismahdollisuus on rajallinen. Virikehäkit ovat metallisia
ja verkkopohjaisia. Tämä vähentää kanojen loistartuntojen riskiä. Jos kanaryhmän koko on pieni, säilyy arvojärjestys vakaana ja kannibalismin riski on
vähäinen.
Virikehäkissä tilan puute estää joitakin
käyttäytymismuotoja, mutta varustelemattomaan häkkiin verrattuna se mahdollistaa
kuitenkin orsilla istumisen ja siipien venyttelyn tilan sallimissa rajoissa. Liikunnan vähäisyys heikentää luustoa, ja osa
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2 Tuotantoeläimet

käyttäytymisestä, kuten kylpeminen, muuttaa
muotoaan. Sulkapeitteen heikkenemistä voi
esiintyä, ja toisten kanojen väistämiseen ja pakenemiseen on vähän mahdollisuuksia. Orret
ovat monessa varustellussa häkkityypissä liian
matalalla ja liian levottomalla alueella toimiakseen kunnolla, eikä keinotekoista materiaalia oleva kuopsutusalue tyydytä kanojen kuopsutus- ja kylpemistarvetta. Useat eläinsuojelujärjestöt vastustavat tämän
vuoksi myös varusteltujen häkkien käyttöä.
Lattiakanalat
Lattiakanalassa parvikoot vaihtelevat muutamasta sadasta tuhansiin. Lattiaala on joko kokonaan kuivikkeella eli pehkulla peitettyä tai osittain ritilälattiaa. Lattiakanalassa kanat voivat tilan sallimissa rajoissa liikkua kävellen,
juosten tai siipiään räpytellen ja piiloutua, venytellä, kuopia tai nokkia pehkua ja kylpeä siinä. Kanat voivat valita itse pesä- ja munintapaikkansa ja istua
orrella. Niiden luusto on vahvempi kuin häkkikanoilla, koska niillä on mahdollisuus liikkua enemmän. Lattiakanalassa sisäloistartunnan riski ja ulkoloiset aiheuttavat ongelmia useammin kuin häkkikanaloissa. Lattiakanalassa
voi esiintyä muun muassa tunnistamis- (kanat eivät tunnista toisiaan), kasautumis- (kanat kasautuvat säikähtäessään ja voivat loukkaantua tai jopa
kuolla) ja nokkimis- sekä kannibalismiongelmia (kanat voivat nokkia lajitoverinsa höyheniä ja nokkia lajitoverinsa jopa hengiltä). Lattiamuninta voi
olla merkki siitä, etteivät linnut osaa käyttää pesiä.
Kerroslattiakanalat
Kerroslattiakanalassa lattia-ala on osittain pehkulla peitettyä ja lisäksi kanalassa on useita tasoja, joilla kanat voivat oleilla. Kerroslattiakanalassa kanoilla on tilaa liikkua ja toteuttaa käyttäytymistarpeitaan, kuten lattiakanalassakin. Kerroslattiakanaloissa eläintiheys lattiapinta-alaa kohden
on merkittävästi suurempi kuin lattiakanaloissa. Kerroslattiakanalassa
loistartuntojen riski on verrattavissa lattiakanalaan. Monitasoinen rakenne
mahdollistaa alaryhmien muodostumisen. Myös kerroslattiakanalassa voi
esiintyä höyhenten nokkimista ja kannibalismia. Kanalan tyhjentäminen,
puhdistaminen ja desinfioiminen munintakauden lopussa voivat olla työläämpiä kuin muissa kanalatyypeissä.
Siipikarjanlihantuotanto
Vuonna 2010 siipikarjalintuja teurastettiin Suomessa noin 54 800 000.
Suurin osa näistä oli broilereita. Broilereiden isovanhempaispolvet ja
kalkkunoiden vanhempaispolvet tuodaan Suomeen Isosta-Britanniasta ja
Alankomaista. Broilereiden tuotannossa Suomeen tuotavat linnut ovat isovanhempaispolven broilereita, kun taas kalkkunan tuotannossa tuodaan
vanhempaispolven untuvikkoja. Lihantuotantoa varten pidettävä siipikarja,
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mukaan lukien isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven linnut, kasvatetaan halleissa lattiatasossa pehkun eli kuivikkeiden päällä. Pehkuna käytetään yleensä turvetta tai kutteria, broilereilla noin 2–5 cm ja kalkkunoilla
4–5 cm. Pehkun laatu on tärkeimpiä lintujen hyvinvointiin vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Ilman laatuun vaikuttavat ilmanvaihdon lisäksi ilman kosteus, lämpötila ja pehkun hoito. Siipikarjan kasvatuksessa käytetään erilaisia
valo-ohjelmia, joilla vaikutetaan muun muassa lintujen käyttäytymiseen.

Broilerit
Broilereita kasvatetaan Suomessa noin 200 tilalla. Vuonna 2004 tilaa kohti
oli keskimäärin noin 40 000 broileria. Broilerit teurastetaan, kun ne ovat
viiden kuuden viikon ikäisiä. Niiden lihasten kasvu on nopeaa tehokkaan, lihasten kasvua painottavan eläinjalostuksen ansiosta. Tämä on tuonut mukanaan myös hyvinvointiongelmia, kuten nopeaan kasvuun liittyvän huomattavan riskin saada jalka-, sydän- ja verenkiertoelimistön oireita.
Broilereiden isovanhempaispolven emot munivat vanhempaispolven emot ja
kukot Suomessa. Isovanhempais- ja vanhempaispolvi kasvatetaan nuorikkokasvattamoissa, joista ne siirretään munittamoihin. Nuorikkokasvatuksessa
on kahdeksasta kymmeneen broileria neliömetriä kohden ja munittamossa
viidestä kuuteen broileria neliömetrillä. Broilereiden nopean kasvupotentiaalin vuoksi niiden ruokahalu on huomattava. Tämä on ongelma broileriemoilla, koska niiden kasvua joudutaan rajoittaman terveysongelmien
välttämiseksi. Vapaasti ruokittaessa noin 40 % broileriemoista kuolee tutkimusten mukaan ennen 40 viikon ikää. Kun ruokintaa rajoitetaan, eläimillä
on jatkuva nälkä ja ne ovat turhautuneita ja aggressiivisia. Ongelman vuoksi
lihasiipikarjan emojen rehut tulisi suunnitella kevyemmiksi ja syömiskäyttäytymistä
ohjata sellaiseksi, että linnut saisivat lisää
tekemistä. Luonnonmukaisessa broilerituotannossa tarvittaisiin eläinainesta, joka
kasvaa nykyistä hitaammin. Suomeen on
tuotu vuonna 2011 lihantuotantoon jalostettua kanahybridiä, joka kasvaa hitaam-

2 Tuotantoeläimet

Broilereiden ja kalkkunoiden tavallisimpia hyvinvointiongelmia ovat nopean kasvun aiheuttamat sääriluunpään luutumishäiriöt sekä sydänperäiset sairaudet. Jalkavauriot aiheutuvat pääosin lintujen perinnöllisistä
ominaisuuksista. Osa jalkavaurioista on kivuliaita ja aiheuttaa passiivisuutta sekä ontumista. Suuri eläintiheys voi johtaa kalkkunaparvessa
höyhenten nokkimiseen. Kalkkunoilla esiintyy muutenkin aggressiivista
käytöstä, jolloin kalkkunat saattavat nokkia toisiaan.
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min kuin broileri. Tällainen kanahybridi voi soveltua luonnonmukaiseen
tuotantoon.
Broileriemokanat ja kukot pidetään yhdessä, ja munat hedelmöittyvät luonnollisella tavalla. Broileriemot munivat noin 60 viikon ikään asti; kukin
munii noin 160 munaa. Emojen munimat munat siirretään haudottaviksi
hautomoihin, joissa säädetään ja seurataan haudontaolosuhteita tarkasti.
Vanhempaispolven emojen munimista munista haudotaan tuotantopolven
broilerit, jotka siirretään vastakuoriutuneina untuvikkoina tiloille.

2 Tuotantoeläimet

Broilerit tuodaan tilalle yhtenä ryhmänä, jossa ne elävät noin viiden kuuden
viikon ajan. Tutkimuksissa on huomattu broilereiden käyttäytymisen eroavan munijakanojen käyttäytymisestä aktiivisuudeltaan kolmen viikon iästä
alkaen. Toistaiseksi ei tiedetä, mistä tämä johtuu. Broilerikasvatuksessa lintuja saa olla enintään 42 elopainokiloa neliömetrillä. Broileriuntuvikkojen
tullessa halliin tilaa on hyvin, mutta lintujen kasvaessa tilat käyvät ahtaammiksi. Broilereiden vuorokausirytmiä säädellään valo-ohjelmilla. Käytännössä pimeää aikaa on suurimman osan kasvatuskaudesta vähintään kuusi
tuntia päivässä.
Kun broilerit ovat saavuttaneet teuraspainon (noin 2 kg), ne kerätään koneellisesti tai käsin ja kuljetetaan teurastamolle. Kuljetusmatka voi aiheuttaa
siipi- ja jalkamurtumia linnuille. Kuljetuksen aikana 0,5 %:n kuolleisuus on
normaalia.
Broilerit kasvatetaan meillä ”kaikki sisään, kaikki ulos” -periaatteen mukaan. Tämä tarkoittaa, että kaikki untuvikot tuodaan samanaikaisesti kasvatushalliin ja kerätään kaikki kerralla teurastamolle. Muualla Euroopassa
broilereita harvennetaan yleisesti, eli kerätään 1–5 kertaa kasvatuskauden
aikana osa saman kasvatuserän broilereista teurastamolle ja jätetään osa vielä kasvamaan. Lintuja joudutaan tällä tavoin kasvatettaessa ottamaan kiinni
ja pitämään paastolla useammin, mikä aiheuttaa niille stressiä.
Kalkkunat
Kalkkunoita kasvatettiin meillä vuonna 2010 noin 60 tilalla, joilla oli keskimäärin noin 6 000 kalkkunaa. Yhdessä kalkkunaparvessa on noin 3 000–
6 000 lintua.
Vanhempaispolven kalkkunakanat ja -kukot
on jalostettu omien linjojensa mukaan, ja
siksi kukkolinjan kukot ovat huomattavasti
suurempia kuin kanalinjan kanat. Kalkkunoiden vanhempaispolven kanat ja kukot
kasvatetaan erikseen, ja kanat hedelmöitetään keinosiementämällä. Nuorikkokasva-
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tusaikana pidetään kolmesta neljään kanaa ja noin yksi kukko neliömetriä
kohden, mutta munittamossa kaksi kanaa neliömetriä kohden. Kalkkunaemot munivat 26–28 viikon aikana noin 106 munaa kukin. Vanhempaispolven munimat munat siirretään haudottaviksi hautomoihin. Hautomoista
tuotantopolven kalkkunat siirretään untuvikkoina tiloille kasvamaan. Kalkkunat lajitellaan sukupuolen mukaan ja kalkkunakanat ja kukot kasvatetaan
yleensä erikseen, mutta usein kuitenkin samassa hallissa. Kalkkunakanat
teurastetaan noin 13–14 viikon iässä ja kalkkunakukot noin 16–18 viikon
iässä. Kalkkunoiden hyvinvoinnista teuraskuljetusten aikana on huolestuttu. Kalkkunat kuljetetaan yleisesti 40 cm korkeissa kuljetuslaatikoissa, joissa
kalkkunakanoja suuremmat kalkkunakukot eivät pysty seisomaan, eivätkä
vaihtamaan asentoa. Ahtaissa tuotanto-olosuhteissa yksilöiden välillä voi
olla voimakkaita yhteenottoja, kuten toisten nokkimista.

Lammas: naaras on
uuhi, uros on pässi ja
jälkeläinen on karitsa.

Lampaan luontainen
käyttäytyminen
Lampaat ovat laumassa eläviä, laiduntavia ja valikoivia
märehtijöitä. Lammas haluaa syödä nuorta ja lehtevää ruohoa. Sosiaalisuus on tärkein lammasta määrittävä piirre, ja lammaslaumassa kaikki syövät, juovat, liikkuvat ja lepäävät
samaan aikaan. Yksin jäädessään lammas stressaantuu. Uuhien ja nuorten
lampaiden käyttäytyminen laumassa perustuu vahvaan emän ja karitsan väliseen suhteeseen sekä seurallisuuteen ja seuraamiskäyttäytymiseen. Lammaslauma koostuu useista pienemmistä perheryhmistä. Luonnossa lammaslaumassa voi olla jopa 80 yksilöä. Synnyttävä uuhi vetäytyy laumasta, mutta
palaa sinne pian karitsan kanssa. Pässit taas muodostavat pieniä laumoja,
joissa on arvojärjestys. Uuhilaumat viihtyvät pitkään samoilla laitumilla,
kun taas pässilaumat vaihtavat säännöllisesti paikkaa, ja lauma hajoaa lisääntymiskaudella. Yleensä uuhet karitsoivat keväisin ja saavat kerralla keskimäärin 2–3 karitsaa.

2 Tuotantoeläimet

2.4 Lammas
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Lampaiden suurimpia hyvinvointiongelmia Suomessa ovat puutteet hoidossa kuten ruokinnassa ja veden saannissa. Lisäksi riittämätön terveydenhuolto sekä pitkät teuraskuljetukset ovat hyvinvointiongelmia lampailla. Lampaan tulisi aina saada elää usean yksilön laumassa.

Lammas ihmisen hoidossa ja hyvinvointi

2 Tuotantoeläimet

Vuonna 2009 Evira teki tutkimuksen, jossa arvioitiin Suomen lammastilojen
toimintaa eläinmäärän ja käyttötavan mukaan sekä eläintenpidon merkitystä suhteellisena tulonlähteenä. Lammastiloista 60 % toimi puoliammattimaisesti, kolmasosa oli harrastelijoita ja 177 tilalla (7 % tiloista) oli yli 100
uuhta.
Lampaita pidetään villan, maidon ja lihantuotantoa varten. Sisäkasvatuksessa eläimiä pidetään yleisimmin kuivitetuissa kiinteäpohjaisissa ryhmäkarsinoissa. Rakennus voi olla eristetty tai eristämätön. Lampaat laiduntavat keskimäärin 5 kk vuodessa 84 % tiloista. Lampaiden talvijaloittelu on
lisääntynyt, ja uusia lampoloita rakennettaessa jaloittelu otetaan yleensä
suunnitteluvaiheessa huomioon. Joskus lampaita kasvatetaan tilapäisesti
ulkokasvattamoissa. Tällöin on huolehdittava, että lampailla on riittävä suoja säätä vastaan, vettä, ruokaa sekä kuivitettu makuupaikka. Kylmäkasvatus
eli lampaiden kasvatus eristämättömissä kestokuivitetuissa lampoloissa on
yleistynyt. Tässä kasvatustavassa olki- ja turvekuivitus on runsasta ja kompostoituva lantapatja tuottaa lämpöä. Lampaita pidetään monesti vanhoissa
tuotantorakennuksissa, jolloin kosteuden hallinnassa sekä ilmanvaihdon ja
hyvien olosuhteiden järjestämisessä on usein parannettavaa.
Lampaiden tarve samanaikaistaa käyttäytymistä toisten lampaiden kanssa
tulee ottaa huomioon suunniteltaessa tiloja. Kaikkien yksilöiden on esimerkiksi mahduttava syömään samaan aikaan. Lampaiden vahva laumakäyttäytyminen tulisi aina huomioida myös lampaita käsiteltäessä. Hyvinvoinnin
kannalta lauman pysyvyys ja lajityypillinen laumaelämä on lampaille tärkeää.
Lampaiden ruokinta perustuu korkeatasoiseen karkearehuun. Suomessa ei kastroida
tuotannossa olevia pässikaritsoita. Teurasiässä karitsat painavat noin 45–50 kg
ja ovat 3,5–8 kuukauden ikäisiä. Lampaita käytetään myös maisemanhoitotyöhön,
mikä edellyttää, että hoidettavalla alueella
on tarpeeksi syötävää laiduntavalle lammaslaumalle.
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Karitsat vieroitetaan emistä rodun ja sukupuolen mukaan yleisimmin kuuden ja kahdentoista viikon välillä. Uuhikaritsat voivat imeä pidempäänkin.
Tyypillisesti kaikki uuhet ja siitokseen käytettävät uuhikaritsat sekä siitospässit ovat kesällä laitumella, mutta osa teuraskaritsoista voidaan kasvattaa
sisällä, mikäli teurastus tapahtuu alkukesällä.
Lampaiden hyvinvoinnille on tärkeää, että ne keritään mieluiten kaksi, mutta vähintään kerran vuodessa. Kerinnän yhteydessä leikataan sorkat. Hoitotoimiin kuuluu hampaiden ja utareiden kunnon tarkistaminen, sisäloishäätö
sekä eläinten lihavuuskunnon määrittäminen. Lampaiden järjestelmällinen
terveydenhuolto on käynnistetty, mutta se on vielä alkutekijöissään.

Lampurit keräävät tietoa uuhien emo-ominaisuuksista ja karitsoinneista
sekä karitsoiden kasvusta. Tätä tietoa käytetään apuna lampaanjalostuksessa. Huomioon otettavaa on myös karitsojen selviytyminen. Pitkät teuraskuljetukset saattavat muodostua hyvinvointiongelmaksi lampailla, koska vain
harvat teurastamot ottavat lampaita vastaan.
Suomen lammasyhdistys toimii alueellisten lammasyhdistysten ja lampureiden yhdyssiteenä. Tavoitteena on edistää Suomen lammastaloutta.

2.5 Vuohi

2 Tuotantoeläimet

Ammattimaiset lampurit ovat yleensä varsin hyvin perillä lampaiden ruokinnasta ja hoidosta, mutta harrastekasvattajien tietotaso näistä asioista vaihtelee. Tilaa sekä ruoka-, juoma- ja lepopaikkoja on oltava tarpeeksi, jolloin
lampailla ei ole tarvetta muodostaa tarkkaa arvojärjestystä.

Vuohi: naaras on kuttu,
uros on pukki ja jälkeläinen on kili.

Vuohen luontainen käyttäytyminen
Vuohi on laumaeläin, jonka vaihtelevakokoinen lauma koostuu luonnontilassa
saman perheen jäsenistä.
Vuohet kommunikoivat ääntelemällä. Lauman selkeä ja suoraviivainen arvojärjestys säilyy, kun usein sarvellinen ja kookas laumaa johtava naarasvuohi
eli johtajakuttu säännöllisesti vahvistaa asemaansa aggressiivisella käyttäy-
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tymisellä. Sarvettomat kutut välttävät aggressiivisia yhteenottoja. Vuohet
ovat kausilisääntyjiä, ne synnyttävät keväällä yhdestä kolmeen kiliä.
Uteliaina märehtijöinä vuohet käyttävät paljon aikaa ympäristön tutkimiseen ja sopivan ruuan etsimiseen. Vuohet sopeuttavat laiduntamiskäyttäytymisen sujuvasti saatavilla olevan rehun mukaan. Jos syötävää on vähän,
vuohet syövät valikoimatta kaikenlaista, mutta ruohoa mieluummin ne syövät versoja. Luonnontilaisten vuohien rehuvalikoimaan saattaa kuulua 25
erilaista kasvilajia. Vuohet välttelevät yksipuolista ravintoa. Laiduntaessaan
vuohet liikkuvat paljon, ja ne myös kiipeilevät ja hyppivät erilaisille tasoille
mielellään. Niiden hajuaisti on hyvin kehittynyt, ja ne tutkivat uuden ruoan
haistelemalla. Vuohet tarvitsevat suhteellisen lämpimän ympäristön; kostea
ja tuulinen sää voi aiheuttaa niille ongelmia ulkokasvatuksessa ja eristämättömissä rakennuksissa.

2 Tuotantoeläimet

Yleisimpiä vuohien hyvinvointiongelmia Suomessa on pitopaikan soveltumattomuus kiipeilystä pitävälle vuohelle. Vuohiharrastajien taitotieto
vuohista ei aina ole riittävän hyvä takaamaan vuohien hyvinvointia.

Vuohi ihmisen hoidossa ja hyvinvointi
Evira on selvittänyt vuonna 2009 Suomen vuohitilojen toimintaa eläinmäärän ja käyttötavan mukaan sekä eläintenpidon merkitystä suhteellisena tulonlähteenä. Vuohitiloista suurin osa, 65 %, oli harrastelijatiloja, kolmasosa
toimi puoliammattimaisesti ja 3 % tiloista oli ammattimaisia yli 100 kutun
tiloja.
Vuohia käytetään pääasiassa maidontuotantoon. Suurimmissa kuttuloissa
Suomessa on jopa yli 200 lypsävää kuttua, mutta pieniä laumoja ja lemmikkikuttuja on paljon. Vuohia pidetään joko karsinoissa tai suurissa pihatoissa,
joissa on erikseen lypsyasema. Vuohet laiduntavat keskimäärin 5 kk vuodessa 84 %:lla tiloista. Aggressiivisten yhteenottojen välttämiseksi vuohilla
tulee olla riittävästi tilaa, ja esimerkiksi ruokintapöytätilaa suositellaan sarvellisille kutuille vähintään 70 cm. Jos tilaa on liian vähän, eläinten lepoon
käyttämä aika vähenee. Sisällä kasvatettavien kuttujen sarvia katkaistaan
sarvista johtuvien tapaturmien vähentämiseksi. Tämä myös rauhoittaa laumaa. Ei kuitenkaan tiedetä, onko sarvien katkaisu ongelmatonta ja vuohelle
kivutonta, joten ensisijaisena toimenpiteenä sitä ei voida suositella.
Kuttuloissa ei useinkaan ole kiipeilytasoja tai piilopaikkoja, joita vuohet tarvitsisivat. Ilman kiipeilymahdollisuutta vuohien sorkat eivät pääse kulumaan,
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jolloin myös sorkkahoito kuuluu vuohen hoitotoimiin. Vuohen monipuolinen ruokavalio asettaa haasteita ruokinnan suunnitteluun. Ammattimaiset
vuohenkasvattajat ovat yleensä varsin hyvin perillä vuohien ruokinnasta ja
hoidosta, mutta harrastekasvattajien tietotaso näistä asioista vaihtelee.
Vuohien jalostaminen perustuu yksittäisen vuohituottajan ammattitaitoon
ja valintoihin. Vuohien polveutumisrekisteriä ja jalostustietokantaa ei Suomessa enää ole, ja sukusiitos on muodostumassa ongelmaksi vallitsevan vuohirotumme suomenvuohen jalostuksessa ja säilytystyössä.
Suomen Vuohiyhdistys toimii yhdyssiteenä vuohenkasvattajien välillä, edistää vuohien kasvatusta ja jalostusta sekä edistää vuohitaloustuotteiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä.

Suomessa kasvatetaan eniten minkkejä ja
sinikettuja ja huomattavasti vähemmän
hopeakettuja ja suomensupeja. Hopeakettuja myös risteytetään sinikettujen kanssa.
Kettutiloja on enemmän kuin minkkitiloja,
ja monilla turkiseläintiloilla kasvatetaan
useaa eläinlajia. Lisäksi Suomessa kasvatetaan hyvin pieniä määriä hillereitä, soopeleita ja sinsilloja.

2 Tuotantoeläimet

2.6 Turkiseläimet

Turkiseläinten luontainen käyttäytyminen
Minkin luontainen käyttäytyminen
Minkki on luonnossa yksineläjä, jonka rantaviivaa myötäilevät reviirit sijaitsevat useimmiten erilaisten vesistöjen läheisyydessä. Reviirillä on yleensä
useita pesäkoloja, joita eläin käyttää lepoon ja ruokailuun sekä lisääntymisaikana poikasten hoitoon. Minkki on hyvä uimari, joka voi sukeltaa usean
metrin syvyyteen. Uimajaksot ja sukellukset ovat lyhytkestoisia. Luonnossa
minkki synnyttää toukokuussa yleensä 4–6 pentua.
Naalin luontainen käyttäytyminen
Naalit elävät puurajan pohjoispuolella avoimella arktisella tundralla ja rannikkoalueilla. Sekä päivä- että yöaktiivinen naali on lisääntymiskautta lukuun ottamatta yksineläjä. Kesällä yksilöillä on reviirit, mutta talvella eläimet saattavat vaeltaa ravinnon perässä jopa useita satoja kilometrejä. Naalit
pesivät maan alle kaivetuissa laajoissa käytävissä. Pentuekoko vaihtelee ravinnon saatavuuden mukaan 1:n ja 11:n välillä, mutta jopa 25 pennun pesuei-
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ta on tavattu. Turkistiloilla kasvatettava sinikettu on luonnonvaraisen naalin
siniharmaa värimuoto.

2 Tuotantoeläimet

Ketun luontainen käyttäytyminen
Luonnonvaraisella ketulla on laaja maantieteellinen levinneisyysalue. Ketulla on erinomainen sopeutumiskyky ja vaihteleva ruokavalio, ja se on tehokas
lisääntyjä. Laji on enimmäkseen hämärä- ja yöaktiivinen. Kettua on pidetty
yksineläjänä, mutta luultavasti sen sosiaalinen käyttäytyminen on huomattavasti monimuotoisempaa. Usein kettu elää pareittain tai lisääntymisaikana perheryhmissä ja synnyttää yleensä itse kaivamaansa isoon maaonkaloon
keskimäärin 4–6 pentua. Uros osallistuu pentujen hoitoon muun muassa
tuomalla pesälle saaliseläimiä. Erittäin hyvän hajuaistin lisäksi ketuilla on
erinomainen kuulo. Hopeakettu on ketun tummanharmaa värimuunnos.
Supikoiran luontainen käyttäytyminen
Supikoira on luonnossa sekasyöjä ja saa ravintonsa muun muassa marjoista, kasveista, kaloista, linnuista, pienistä jyrsijöistä ja hyönteisistä. Se elää
yleensä omalla reviirillään pareittain tai yksittäin. Pariutumattomat aikuiset
supikoirat välttelevät toisiaan. Ankarina talvina luonnossa elävä supikoira
saattaa mennä talviunille kettujen tai mäyrien hylkäämiin pesiin tai isoihin
pesiin yhdessä niiden kanssa. Pentuekoko on keskimäärin 6–7 pentua. Tarhattua supikoiraa kutsutaan suomensupiksi.

Turkiseläinten yleisimmät hyvinvointiongelmat liittyvät eläinten terveyteen
ja kasvatusympäristön virikkeettömyyteen.

Turkiseläin ihmisen hoidossa ja hyvinvointi
Turkiseläinten olosuhteet
Pääosa turkiseläimistä kasvatetaan varjotaloissa. Ne ovat sivuilta avoinna
olevia katoksia, joihin eläinten häkit on sijoitettu keskikäytävän molemmin
puolin. Varjotalojen olot vaihtelevat sään mukaan. Varjotaloissa eläimillä on parempi mahdollisuus haistella, katsella tai kuunnella ulkona olevia
virikkeitä kuin hallikasvatuksessa. Varjotaloissa on myös runsaasti luonnonvaloa ja
halliolosuhteita pienempi ilman ammoniakkipitoisuus. Hallikasvatus on yleistynyt erityisesti minkkituotannossa. Sekä halleissa
että varjotaloissa turkiseläimiä kasvatetaan
verkkohäkeissä. Verkkopohjan vuoksi ulosteet ja virtsa eivät yleensä jää häkin pohjalle
taudinaiheuttajien kasvualustaksi tai likaamaan eläintä.
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Virikkeettömien kasvatusolojen vuoksi turkiseläimet eivät juuri pysty toteuttamaan lajityypillisiä tarpeitaan. Tällaisia mahdollisia tarpeita ovat ketuilla
kaivaminen ja piiloutuminen ja minkillä uiminen. Suomensupien hyvinvoinnille saattaisi olla edullista, jos ne voisivat nukkua talviunta, kuten villit supikoirat. Tällöin eläimet pitäisi jättää pitkäksi aikaa ruokkimatta, mitä nykyiset eläinsuojelusäädökset eivät salli. Turkiseläinten liikkuminen on hyvin
rajallista. Niillä ilmenee epänormaalia käyttäytymistä, esimerkiksi stereotypioita. Eläimet saattavat myös passivoitua häkeissä.
Eläinten ja pentueiden koko
Tarhattujen minkkien pentuekoko on luonnonvaraista minkkiä suurempi,
6–7 pentua. Tarhatun minkin paino on yleensä kaksinkertainen luonnonvaraiseen minkkiin verrattuna. Tarhattujen sinikettujen pentuekoko on keskimäärin 8–10 pentua, mutta myös yli 20 pennun pentueita tavataan. Sinikettujen ruumiinrakenne on luonnonvaraisia naaleja kookkaampi. Syksyllä,
kun siniketut ovat lihavimmillaan, ne voivat painaa jopa neljä tai viisi kertaa
enemmän kuin luonnonvaraiset naalit. Tarhattu hopeakettu ja luonnonvarainen kettu ovat normaalisti lähes samankokoisia, mutta syksyllä isoimmat
tarhatut hopeaketut voivat painaa puolitoista kertaa villejä lajitovereitaan
enemmän. Pentuekoko tarhoilla on keskimäärin 4–5 pentua. Osalla siitosnaaraista lisääntyminen voi myös epäonnistua kokonaan, mikä saattaa johtua eläinten hyvinvointiongelmista, esimerkiksi sosiaalisesta stressistä tai etenkin ketuilla - pelosta ihmistä kohtaan.

2 Tuotantoeläimet

Tarhatuilla ketuilla tulee olla käytössä
makuuhylly ja purukapuloita. Ketuille ja
suomensupeille laitetaan pesäkopit häkkiin ennen penikointia, ja ne poistetaan
viimeistään pentujen vieroituksessa. Minkeillä ja hillereillä on käytössään ympärivuotinen pesäkoppi, jonka kuivikkeena
käytetään yleensä olkea tai kutteria. Häkin
pohjalle kiinnitetään penikointiaikaan tiheäsilmäinen pentuverkko, joka estää pentujen putoamisen verkon läpi. Minkkejä on viime aikoina myös Suomessa alettu kasvattaa ryhmissä niin sanotuissa kiipeilyhäkeissä, joissa eläimillä on vapaa pääsy verkkohäkin päälle rakennettuun ylähäkkiin. Minkkien
häkeissä saatetaan käyttää myös makuuhyllyjä.

Ruokinta
Turkiseläimiä ruokitaan tuotantovaiheen ja tilan rutiinien mukaan 1–3 kertaa päivässä. Kun minkinpennut alkavat maistella kiinteää rehua, asetetaan
pesäkoppiin kiipeilyverkot, jolloin pennut ylettävät syömään rehua. Lähes
kaikilla tiloilla on käytössä puuromainen tuorerehu, jonka pääraaka-aineita
ovat teuras- ja kalajäte sekä kala. Tuorerehu on herkkää pilaantumaan, minkä takia kylmäketjun on oltava toimiva. Kaikilla tiloilla ei ole vielä lämmitettyä juottojärjestelmää, vaan eläimet juotetaan talvisin käsin.
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Eläinten käsittely
Turkiseläinhoitaja nostaa eläimet häkeistään joko käsin (kaikki lajit) tai
niskapihtejä käyttäen (ketut ja suomensupit). Turkiseläimiä ei ole tarvetta käsitellä kovin usein, vaan eläimen nostaminen häkistään liittyy yleensä
johonkin toimenpiteeseen. Turkiseläimet lopetetaan ja nahkotaan marrasjoulukuussa. Eläimet lopetetaan tilalla, joten eläimiä ei tarvitse kuljettaa. Lopettaminen tapahtuu sähköllä (ketut ja suomensupit) ja hiilimonoksidilla tai
hiilidioksidilla lopetuskammiossa (minkit).

2 Tuotantoeläimet

Jalostus
Minkkien, kuten muidenkin turkiseläinten, jalostusohjelmassa siitokseen
valittavien eläinten kesyys on ollut erillisenä kriteerinä viimeiset viisi vuotta. Kesyys helpottaa eläinten käsittelyä ja vähentää eläinten ihmistä kohtaan
tuntemaa pelkoa ja pelosta aiheutuvaa stressiä. Myös perinnöllisiä sairauksia pyritään vähentämään jalostuksella. Toisaalta etenkin siniketuilla koon
jalostaminen ja eläinten lihottaminen syksyllä ennen nahoitusta saattavat
aiheuttaa terveysongelmia.
Turkiselinkeinon toimenpiteitä ja yhteiskunnallista keskustelua
Turkiselinkeino on kehittänyt sertifiointijärjestelmän, jossa hyvinvointiasiat
ovat yhtenä osana tilan toiminnan kehittämistä. Turkiseläimille on kehitteillä Welfare Quality järjestelmän kaltainen eläinten hyvinvoinnin arviointijärjestelmä WelFur, jota voidaan käyttää paitsi sertifioinnin myös neuvonnan
tarpeisiin.
Turkiseläintenkasvatus on saanut osakseen paljon kritiikkiä eläinsuojelujärjestöiltä, ja osassa Euroopan maista turkiselinkeino on tehty mahdottomaksi
tiukoin eläinsuojelusäädöksin. Hallituksen ohjelmassa (22.6.2011) sivulla 54
todetaan, että Suomen hallitus tukee edelleen turkistuotannon kehittämistä vastuuta tuntevana elinkeinona, mutta hallitus selvittää mahdollisuuksia
kannustaa vapaaehtoista siirtymistä turkistarhauksesta muuhun elinkeinoon.

2.7 Kalat
Kalan luontainen käyttäytyminen
Kalat ovat hyvin monimuotoinen ryhmä
erilaisia kalalajeja. Kalojen parvikäyttäytyminen ja liikkuminen ovat esimerkkejä käyttäytymismuodoista, jotka voivat
vaihdella huomattavasti eri kalalajeilla.
Kalat voidaan jakaa elinalueensa mukaan
esimerkiksi pohja- ja pintakaloihin. Myös
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kalojen käyttämä ravinto vaihtelee erityisesti petokalojen ja saaliskalojen välillä. Kalat ovat vaihtolämpöisiä, joten niiden aineenvaihdunta on yhteydessä veden lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Kalan verenkiertoelimistö on sopeutunut ottamaan hapen kidusten kautta vedestä. Kalojen iholla on tunto-,
kipu- ja paineaistimusten lisäksi suuri merkitys hengityksessä, erityksessä ja
elimistön ionitasapainon säätelyssä. Kalat reagoivat selkeästi erilaisiin muutoksiin, kuten happipitoisuuden vaihteluun, vieraisiin aineisiin, hyökkäykseen tai vedestä nostamiseen.

Kasvatettujen kalojen yleisimmät hyvinvointiongelmat johtuvat olosuhteiden sopimattomuudesta, kuten liian lämpimästä vedestä tai veden liian
pienestä happipitoisuudesta. Liian suuri kasvatustiheys aiheuttaa kaloille
stressiä. Samoin siirtäminen, kuljetus, paastottaminen sekä teurastus ovat
kalalle stressiä aiheuttavia toimia.

Yksilömäärissä laskettuna viljeltyjen kalojen määrät ylittävät reilusti broileri- ja turkistuotannossa olevien eläinten määrät. Yksilömääriä ei kuitenkaan
kalojen ollessa kyseessä arvioida koe-eläinkäyttöä lukuun ottamatta, vaan
määriä arvioidaan painomitoin. Ruokakalatuotannon lisäksi kymmeniä miljoonia kalanpoikasia tuotetaan joka vuosi istutuksia ja jatkokasvatusta varten.
Suomessa on kaloja ainakin neljäntyyppisessä tuotannossa: 1) ruokakalatuotannossa, jossa määrällisesti suurimpana lajina on kirjolohi; muita lajeja ovat
siika, sampi, saimaannieriä ja kuha, 2) istukastuotannossa, jolla tarkoitetaan
luonnonkalojen kasvattamista uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi tai
kalastettavien kantojen vahvistamiseksi, 3) akvaariokalojen tuotannossa ja
4) tutkimuskäytössä; seeprakaloja tuotetaan esimerkiksi lääketieteen käyttöön, jossa niitä käytetään mallieläiminä hiirien ja rottien lisäksi.

2 Tuotantoeläimet

Kala ihmisen hoidossa ja hyvinvointi

Kasvatusolosuhteet
Kaloja kasvatetaan merellä ja sisävesissä
verkkokasseissa ja sisävesissä lisäksi erilaisissa altaissa ja luonnonravintolammikoissa. Kaloja tarkkaillaan etenkin ruokinnan
yhteydessä ja terveysongelmiin puututaan.
Kalojen kasvatustiheys vaihtelee kalalajin
mukaan; esimerkiksi kirjolohella keskimääräinen kasvatustiheys on noin 30 kg/
m3. Vuonna 2010 annettiin valtioneuvos-
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ton asetus viljeltävien kalojen suojelusta. Asetuksessa ei kuitenkaan säädetä
lajikohtaisesti esimerkiksi kasvatustiheydestä.
Kasvatusaltaiden olosuhteet voivat rasittaa kaloja. Veden lämpötila saattaa
olla liian korkea tai happipitoisuus matala. Suomessa voimakkaat lämmönvaihtelut, etenkin lämpötilan nopea kohoaminen kesällä, voivat aiheuttaa
ongelmia kalojen hyvinvoinnille. Sisävesikasvatuksen ongelmia on korjattu
kattamalla altaita, mikä on auttanut valo-, lämpötila-, jäätymis- ja loisongelmissa.

2 Tuotantoeläimet

Viljelylaitosten suuri kalatiheys voi aiheuttaa stressiä etenkin reviiritietoisille
kalalajeille. Tiheässä parvessa vahvimmat yksilöt voivat vallata parhaat ruokailupaikat, jolloin heikommat yksilöt saavat huonosti ravintoa. Kalat voivat
myös saada vaurioita aggressiivisissa yhteenotoissa. Tiheässä parvessa loiset
ja virustaudit leviävät helposti. Etenkin poikaset ovat alttiita sairastumaan,
ja tauti voi helposti tuhota suuren määrän kaloja. Stressiä kaloille aiheuttavat myös käsittely, siirtäminen altaasta toiseen, kuljetus, teurastus sekä näitä
toimia usein edeltävä paastottaminen.
Kala mielletään nimenomaan saaliiksi, ja kalayksilöiden hyvinvointia ajatellaan Suomessa harvoin. Kalatalouden keskusliiton hyvän kalastustavan ohjeissa kehotetaan välttämään turhan kärsimyksen aiheuttamista kaloille ja
tainnuttamaan saalis välittömästi. Veren laskeminen on myös tärkeää, jotta
kala kuolee nopeasti. Kalakantojen ja kalavesien hoito edistää usein myös
kalayksilöiden hyvinvointia.

2.8 Poro
Poro: naarasporo on
vaadin ja uros hirvas.
Poron jälkeläinen on
vasa.
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Poron luontainen käyttäytyminen
Poro on sosiaalinen sorkkaeläin, joka elää erikokoisissa tokissa eli laumoissa pohjoisessa
Fennoskandiassa. Nuoret aikuiset tai urosporot kulkevat joskus yksin. Aikuiset porot suo-
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jelevat vasoja petojen hyökkäyksiltä. Porot kulkevat useita kilometrejä päivässä ruuan ja veden äärelle. Poro on märehtijä, joka syö esimerkiksi koivun
lehtiä ja jäkälää. Poro on sopeutunut hyvin kylmiin talviin esimerkiksi ruokavalionsa ja turkkinsa ansiosta. Kiima-aikana syksyllä täysikasvuiset hirvasporot ottavat rajusti yhteen taistellessaan vaatimista. Tällöin myös ihmisen kannattaa olla varovainen porojen läheisyydessä.

Porojen hyvinvointiongelmia Suomessa ovat nälkä kovien talvien aikana,
hyönteisten ja petojen aiheuttamat ongelmat ja kastrointi ilman kivunlievitystä kuohauspihdeillä. Suuri eläintiheys ja riittämätön hoito eteläisen
poronhoitoalueen talvitarhauksen aikana saattavat muodostua hyvinvointiongelmaksi.

Porot ovat puolivillejä, osittain luonnonvaraisena laiduntavia tuotantoeläimiä. Ne pidetään joko vapaasti paliskuntien hallitsemilla laajoilla alueilla,
jolloin ne etsivät luonnosta itse ravintonsa, tai talvitarhoissa, joihin niitä
ruokitaan esimerkiksi kuivalla heinällä. Porojen talvitarhaus ja talvinen lisäruokinta ovat lisääntyneet etenkin poronhoitoalueen eteläisessä osassa,
jossa lähes kaikki porot ovat talvisin tarhattuja tai lisäruokinnan varassa.
Pohjoisella poronhoitoalueella poroja voidaan etenkin kovien talvien aikana
ruokkia talvella laitumille. Talvitarhojen koot vaihtelevat puolesta hehtaarista useaan kymmeneen hehtaariin ja tarhoissa pidettävien porojen määrät
muutamasta kymmenestä useaan sataan poroon. Talven ankaruuden mukaan poroja voidaan tarhata ja lisäruokkia joulu- ja huhtikuun välisenä aikana. Yleisintä talviruokinta on tammi-maaliskuussa.

2 Tuotantoeläimet

Porot ihmisen hoidossa ja hyvinvointi

Talvitarhauksessa tulee huomioida, että poroja ei tule pitää liian pienellä
alueella ja että poroilla tulee olojen niin vaatiessa olla pääsy johonkin suojaisaan paikkaan, kuten metsään. Talvitarhauksessa saattaa kuitenkin tulla ongelmia, koska eläintiheys on suurempi kuin laidunnettaessa ja eläimet ovat
aidattuina stressaantuneempia kuin vapaina.
Porot vasovat touko-kesäkuussa. Keskikesällä porot kootaan valtaosassa
paliskuntia niin sanottuun vasamerkintään, jossa vasat korvamerkitään loveamalla niiden korvat emänsä merkillä. Porojen kokoamisessa käytetään
moottoriajoneuvoja, jolloin porot saattavat kovan ajovauhdin takia rasittua
liikaa. Hirvaita kastroidaan kuohauspihdeillä ilman kivunlievitystä.
Terveydenhuoltotyön avulla pyritään lisäämään porojen hyvinvointia korostamalla muun muassa oikean ravinnon ja juomaveden saantia, riittävää
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suojaa haitallisilta ympäristötekijöiltä, asianmukaista eläinten terveyden ja
sairauksien hoitoa sekä eläinten mahdollisuutta toteuttaa luontaisia käyttäytymismallejaan. Poroilla ei ole varsinaista jalostusohjelmaa, vaan jokainen
poronomistaja ja paliskunta jalostavat eläimiä vanhan perinteen mukaan.
Tärkeitä hyvinvointiin vaikuttavia valintaperusteita jalostuksessa ovat vasan
terveys ja emän emo-ominaisuudet.
Pedot tappavat Paliskuntain yhdistyksen mukaan vuosittain noin 15 000–
20 000 poroa. Hyvinvointiongelmia poroille aiheutuu, mikäli poro pedon
hyökkäyksen jäljiltä jää loukkaantuneena tajuihinsa pitkäksi aikaa.

2 Tuotantoeläimet

Kansallisessa tuotantoeläinten hyvinvointistrategiassa vuonna 2006 ehdotettiin, että porojen tarhaolojen parantamiseksi tehtäisiin lainsäädäntö. Vaatimuksia ehdotettiin samoiksi kuin tarhatulla peuralla. Porojen talvitarhauksesta ei toistaiseksi ole säädöksiä.
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