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1 JOHDANTO 

Ontuminen on yleinen ongelma emakoilla. Suomalaisista pihatossa pidettävistä 

emakoista ontuu tutkimusten noin 9 %. Ei-infektiiviset syyt, esimerkiksi osteokondroosi 

(49 % kaikista ontuvista edellä mainitussa tutkimuksessa), ovat merkittäviä ontuman 

aiheuttajia. 

Ontuminen voi heikentää emakon hyvinvointia aiheuttamalla sille epämukavuutta ja 

kipua. Emakko voi joutua arvoasteikolla alemmille sijoille. Lisääntynyt makaaminen 

voi altistaa terveysongelmille, esimerkiksi virtsatietulehduksille ja osteoporoosille. 

Ontuminen aiheuttaa taloudellisia menetyksiä tuotantotappioiden takia. Kuluja 

muodostuu esimerkiksi ennenaikaisista poistoista ja lääkityskustannuksista.  

Muilla tuotantoeläimillä, esimerkiksi lypsylehmillä, tehdyissä tutkimuksissa on todettu 

ontuvien eläinten syövän terveitä harvemmin ja määrällisesti vähemmän. Emakoilla 

ontumisen vaikutusta syömiseen ja käyttäytymiseen on tutkittu vähän joutilaskaudella. 

Ruokailututkimukset koskevat yleensä vapaata ruokintaa ja nuorempia sikoja. 

Tutkimuksissa on todettu, että syömiseen liittyvät toiminnot ovat sioille tärkeitä. 

Kirjallisuuskatsaus käsittelee emakoiden ontumisen syitä, ontumiselle altistavia 

tekijöitä, emakon normaalikäyttäytymistä ja sen häiriöitä. Lisäksi käsitellään sairauden 

ja kivun vaikutusta käyttäytymiseen.  

Tutkimusosassa pyrittiin selvittämään eroja ei-infektiivisestä ontumasta kärsivien ja 

terveiden emakoiden välisessä käyttäytymisestä ja syömisessä. Tavoitteena oli löytää 

eroavaisuuksia ontuvien emakoiden ja niille valittujen terveiden kontrollien välillä. 

Hypoteesina oli, että ontuvat emakot ovat vähemmän aktiivisia sekä joutuvat 

sosiaalisiin taistelutilanteisiin ja häviävät niitä useammin kuin terveet emakot. Ontuvien 

emakoiden oletettiin olevan myös alemmilla tasoilla arvoasteikolla. Tämä voisi ilmetä 

esimerkiksi niin, että ontuvat emakot eivät pääse halutuille paikoille karsinassa. 

Ruokailututkimus toteutettiin seuraamalla yksilöruokinta-automaatilta saatuja tietoja 
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emakoiden päivittäisestä rehumäärästä ja syömässä käymisen ajankohdasta. 

Hypoteesina oli, että ontuvat eläimet syövät vähemmän tai käyvät syömässä 

harvemmin. Ontumisen oletettiin vaikuttavan myös ruokailujärjestykseen niin, että 

ontuvat eläimet kävisivät syömässä sellaisina aikoina jolloin automaatille ei olisi 

ruuhkaa.  

Tuotantotilojen olosuhteet ovat olleet lähiaikoina suuren yleisön tarkan seurannan alla. 

Kuluttajat ovat tänä päivänä yhä valveutuneempia ruokaan liittyvissä asioissa. Eläinten 

hyvinvointi ja tuotannon eettisyys asettavat yhä enemmän vaatimuksia eläinten pidolle. 

Ontuminen on ongelma, johon voidaan puuttua olosuhteita ja jalostusta parantamalla. 

Vaiva on yleinen, mutta toisaalta kynnys reagoida ontumiseen on melko korkea. 

Ainakaan lievää ontumista ja sen vaikutuksia ei ilmeisesti koeta sikalaolosuhteissa 

merkittäväksi ongelmaksi. Tämän takia on tärkeää saada tieteellistä näyttöä ontumisen 

vaikutuksista, jotta haitan suuruutta voidaan arvioida niin tuotannon kannattavuuden 

kuin eläinten hyvinvoinninkin kannalta. 

 

 



3 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Ontuminen tarkoittaa liikkumista, joka johtuu epänormaalista painon jakamisesta 

raajojen välillä. Ontumiseen liittyy yleensä tuki- ja liikuntaelimistön kipu. Ontuva eläin 

ei halua varata normaalia painorasitusta kivuliaalle raajalle ja liikkumisesta tulee 

keinuvaa. Liikkuminen on myös halutonta, jäykkää ja liikeradat ovat rajoittuneita 

(Radostits ym. 2007).  

 

2.1 Emakoiden ontumat ja niiden merkitys 

Ontuminen on yleinen ongelma sioilla. Suomalaisista pihatossa elävistä ensikoista ja 

emakoista ontuu tutkimusten mukaan 8,8 %. Lähes puolella näistä emakoista ontuma 

luokiteltiin vakavaksi. Ontuvien emakoiden määrä vaihteli melko paljon tilojen välillä: 

mediaanin ollessa 7,7 % joukosta löytyi tiloja joista ei löytynyt ontuvien emakoita, 

tiloihin joissa ontuvia oli jopa 27 %. Yleisimmät syyt ontumiselle olivat osteokondroosi 

(49 %), tulehtunut ihovaurio (14 %), sorkkavaurio (11 %) ja niveltulehdus (9 %) 

(Heinonen ym. 2006). Tilatasolla ontuman aiheuttavan kivun paikallistaminen ja 

sairauksien erottaminen voi olla hyvin haastavaa. 

Ontumista aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet aiheuttavat merkittäviä rahallisia 

tappioita hoitojen ja tuotantotappioiden takia. Mikäli ontuminen muuttuu koko lauman 

ongelmaksi, taloudelliset tappiot kasvavat ja hoito muuttuu hyvin vaikeaksi. Sikalan 

rakenteiden korjaaminen voi olla hyvin kallista, mikäli ontumisen aiheuttajia joudutaan 

karsimaan olosuhteita parantamalla (Radostits ym. 2007).  

Ontuminen aiheuttaa harvoin eläimen äkillistä kuolemaa, mutta eläimiä voidaan joutua 

ontumisen takia poistamaan suunniteltua aikaisemmin. Tuotannosta poistaminen 

aiheuttaa taloudellisia tappioita. Tanskassa tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat 

yleisin syy emakon poistamiseen tuotannosta, niiden osuus oli 72 % kaikista poistoista 

(Kirk ym. 2005). Suomessa jalkaviat ovat toiseksi yleisin poistosyy (Stenberg 2003).  

Huonojalkaisilla emakoilla kuolee todennäköisesti enemmän porsaita emakon 

makaamina kuin tervejalkaisella emakolla. Tämä johtuu siitä, että huonojalkaisella 

emakolla makuulle käyminen on vähemmän kontrolloitua (Marchant & Broom 1996). 
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Ontuminen voi altistaa emakon myös muille terveysongelmille, kuten osteoporoosille ja 

virtsatietulehduksille. Tämä johtuu ontumisen aiheuttamasta lisääntyneestä 

makaamisesta (Dewey 2006). 

Jalkojen sairaudet paranevat huonosti. Tulehduksellisia jalkasairauksia voidaan hoitaa 

suun kautta tai pistoksena annettavalla antibioottihoidolla. Heikko vaste 

antibioottihoitoon voi olla johtua esimerkiksi lääkkeen liian vähäisestä kulkeutumisesta 

niveleen, aiheuttajabakteerin resistenssistä tai niveleen jo kehittyneistä, etenevistä 

vaurioista. Ei-infektiivisistä aiheuttajista johtuvat syyt vastaavat lääkitykseen vielä 

huonommin. Esimerkiksi osteokondroosi on etenevä sairaus, joten hoidosta ei ole 

pidempiaikaista hyötyä. Kipulääkityksellä voidaan vähentää oireita hetkellisesti.  

Hoidon suora rahallinen osuus ei välttämättä ole suuri, mutta yksittäisen eläimen tai 

eläinryhmän hoitaminen on aikaa vievää ja vaivalloista (Radostits ym. 2007).  

Ontuminen voidaan jakaa infektiivisten ja ei-infektiivisten ja aiheuttajien mukaan. 

Tyypillisiä infektiivisen ontuman aiheuttajia emakoilla ovat sikaruusun (Erysipelothrix 

rhusiopathiae), Mycoplasma suvun bakteerien ja erilaisten gram positiivisten bakteerien 

aiheuttamat niveltulehdukset. Ei-infektiivisiä ontuman aiheuttajia ovat osteokondroosi, 

luukato eli osteoporoosi, sorkkaviat ja murtumat (Cargill 2001).  

 

2.2 Infektiiviset ontuman aiheuttajat 

Infektiivinen niveltulehdus voi alkaa äkillisesti ja jatkua pitkään muuttuen krooniseksi. 

Tulehduksen aiheuttaja päätyy niveleen yleensä verenkierron kautta. Tyypillisiä oireita 

ovat nivelen turvotus, punoitus ja kipu. Akuutissa tulehduksessa nivel on yleensä 

voimakkaasti turvonnut, mutta kroonisessa vaivassa nivelessä ei välttämättä nähdä 

muutoksia ulospäin. Niveltulehdus aiheuttaa yleensä kipua. Äkillisessä tulehduksessa 

kipu on voimakasta ja tulee esille sekä niveltä tunnusteltaessa, että eläintä liikutettaessa. 

Kroonisessa tulehduksessa voi olla mahdollista, että nivel on kipeä vain kun eläin varaa 

sille painoa. Nivelnesteen, valkosolujen ja somaattisten solujen määrä on yleensä 

lisääntynyt. Nivelnestenäyte voi olla äkillisessä tulehduksessa märkäistä, mutta 

kroonisessa tulehduksessa nivelneste on tavallisesti ulkonäöltään normaalia. 
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Kroonisessa taudissa voidaan todeta paksuuntunut nivelkapseli ja nivelruston vaurioita. 

Bakteriologinen viljely voi olla negatiivinen huolimatta infektiivisestä aiheuttajasta 

(Radostits 2007). 

Emakoilla merkittävin infektiivisen niveltulehduksen aiheuttaja on sikaruusu 

(Erysipelothrix rhusiopathiae). Taudinaiheuttaja on yleinen sikalaolosuhteissa ja jopa 

puolet terveistä eläimistä kantaa sitä. Kesysiat toimivat tärkeimpänä taudin lähteenä, 

mutta bakteeri on yleinen myös monilla muilla nisäkkäillä ja linnuilla. Tartunta leviää 

sian elimistöön rehun, veden tai ihovaurioiden kautta. Tartunnalle altistavat stressaavat 

tekijät, esimerkiksi lämpötilan muutokset tai eläinten kuljetus. Tautia esiintyy kolmessa 

muodossa: akuuttina, subakuuttina tai kroonisena. Akuutissa muodossa oireet ovat 

rajuja ja tauti voi johtaa kuolemaan verenmyrkytyksen takia. Oireina ovat korkea 

kuume, ihon tyypilliset, kulmikkaat värimuutokset, syömättömyys ja niveloireet. 

Subakuutissa muodossa oireet ovat samoja, mutta lievempiä. Krooninen muoto on 

akuutin tai subakuutin muodon jälkitauti. Krooniselle taudinmuodolle tyypillistä on 

paikallinen tai useammassa nivelessä esiintyvä niveltulehdus (Wang ym. 2010). Nivelet 

turpoavat ja ovat jäykkiä. Ontuma vaihtelee täydestä liikkumattomuudesta lievään 

ontumaan. Bakteeri voi jäädä pesimään vuosiksi tulehtuneeseen niveleen ja niveloireet 

voivat pahentua koko ajan (Wood & Henderson 2006). 

Mycoplasma hyosynoviae- bakteerin aiheuttamaa niveltulehdusta on todettu laajalti 

muun muassa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Teurastamolla otetuissa nivelnäytteissä 

esiintyvyys on ollut 8-20 %. Todellisuudessa taudinaiheuttaja voi olla vielä yleisempi, 

mutta sen eristäminen ja osoittaminen on haasteellista. Taudinaiheuttaja leviää 

hengitysteiden yläosiin ja voi jäädä pysyvästi nielurisoihin. Emakoista voi tulla taudin 

kantajia ja ne voivat erittää bakteereja aika-ajoin. Porsaat ovat vastustuskykyisiä 

tartunnalle neljän viikon ikään saakka, mutta voivat tämän jälkeen saada tartunnan 

ympäristöstä. Taudin akuutti vaihe kestää 1-2 viikkoa ja tämän aikana taudinaiheuttaja 

leviää veren kautta muun muassa niveliin. Oireista tautia esiintyy tyypillisimmin 3-5 

kuukauden ikäisillä sioilla. Osteokondroosi ja limapussin vauriot voivat altistaa 

tartunnalle. Tauti aiheuttaa eriasteisia, äkillisiä ontumia ja nivelmuutoksia. Oireet 
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kestävät yleensä 3-10 vuorokauden ajan. Pidemmän aikaa jatkuvat oireet johtuvat 

luultavasti nivelmuutoksista tai osteokondroosista (Thacker 2006). 

Muita niveltulehduksia aiheuttavia bakteereja ovat esimerkiksi Haemophilus parasuis 

(Kuljetustaudin aiheuttaja), Mycoplasma hyorhinis, Streptococcus suis ja Pasteurella 

multocida. Edellä mainitut bakteerit aiheuttavat yleisimmin ongelmia kasvu- ja 

teurasikäisillä sioilla eivätkö siksi ole merkittäviä emakoiden ontuman aiheuttajia 

(Dewey 2006). 

 

2.3 Ei-infektiiviset ontuman aiheuttajat 

Osteokondroosi on yleisin ei-infektiivisistä ontuman aiheuttajista. Taudin 

ilmenemismuodot ovat osteochondritis dissecans, epifyseolyysi ja nivelrikko. 

Osteochondritis dissecans syntyy kun kuolioituneeseen rustoon syntyy halkeama, joka 

voi pahimmillaan johtaa rustopalan irtoamiseen. Epifyseolyysi tarkoittaa kasvulevyn 

heikentymisestä johtuvaa kasvulevyn osittaista tai täydellistä irtoamista. Nivelrikko on 

yleensä seurausta osteokondroosimuutoksista. Emakoilla esiintyy harvoin myös 

ensisijaista nivelrikkoa, joka on vähän tutkittu ja tunnettu tila. Nivelrikossa rustoon 

syntyy syöpymiä ja ruston alainen luu paksuuntuu. Niveleen sekä sen ympärille syntyy 

uudisluuta. Vaikeissa tapauksissa ruston alainen luu voi jopa paljastua (Dewey 2006).  

Osteokondroosissa rustonsisäinen luutuminen on epänormaalia. Tämä johtuu joko siitä, 

että rustosolut eivät ole kykeneväisiä kypsymään tai luuta ei pystytä muodostamaan. 

Verisuonet eivät pääse leviämään kudokseen normaalisti ja verenkierto heikkenee tai 

estyy. Seuraa ruston paksuuntumista, sidekudostumista, halkeamista, irtopaloja tai jopa 

kuolioitumista. Tavallisimpia osteokondroosin esiintymispaikkoja ovat kyynär- ja 

polvinivelet. Muita esiintymispaikkoja ovat olka-, lonkka-, ja kinnernivelet sekä lantion 

ja selkärangan nivelet. Sairauden syntymisen syy on vielä epäselvä, mutta altistavina 

tekijöinä on pidetty suurta kasvunopeutta, nivelten painorasitusta, vähäistä liikkumista, 

huonoja lattiarakenteita ja perinnöllisiä tekijöitä. Osteokondroosi on yleisempää 

lihantuotantoon jalostetuilla sikaroduilla kuin hitaasti kasvavilla maatiaisroduilla 

(Nakano ym. 1987).  
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Tavallisesti osteokondroosin oireet alkavat 4-18 kuukauden iässä. Tyypillisiin oireisiin 

kuuluu pitkäaikainen ontuminen. Ontuminen voi liittyä yhteen tai useampaan raajaan ja 

kivun paikka voi vaihdella. Ylösnouseminen voi olla vaikeaa ja liikkeet jäykkiä. 

Selkärangan osteokondroosille on tyypillistä kyttyräselkäisyys. Eläimet voivat myös 

istua epätyypillisessä, koiramaisessa asennossa. Sairastuneet eläimet makaavat 

enemmän eivätkä halua laittaa painoa kipeälle jalalle. Jos ne pakotetaan ylös ne 

menevät nopeasti makuulle ja saattavat vaihtaa painoa jalalta toiselle seisoessaan. Eläin 

voi olla myös ontumaton, vaikka sillä olisi voimakkaitakin muutoksia nivelissä. Tilalla 

tehtävä diagnoosi perustuu muiden syiden poissulkemiseen ja tyypillisiin oireisiin. 

Diagnoosin varmistavat kuoleman jälkeiset patologiset tutkimukset. Nivelissä todetaan 

nivelruston paksuuntumista, ruston ja luun liitoskohtien epätasaisuutta, nivelnesteen 

lisääntymistä ja ruston värimuutoksia. Nivelkapselissa ja jänteissä voi olla verenvuotoja 

ja repeämiä (Dewey 2006). Lievien muutosten paraneminen on mahdollista, mutta 

oireiset nivelet joissa on selvät muutokset paranevat erittäin huonosti. Muutokset ovat 

yleensä eteneviä ja kipulääkityksellä voidaan mahdollisesti helpottaa eläimen oloa. 

Myös pehmeä alusta voi helpottaa oireita. Ennaltaehkäisyssä on syytä ottaa huomioon 

ruokinnalliset tekijät ja eläinaineksen valinta. Pito-olosuhteista huolehtimalla, 

esimerkiksi lattioiden kovuutta tai liukkautta vähentämällä, voidaan ennaltaehkäistä 

tapaturmia ja mahdollisesti lieventää oireita (Nakano ym. 1987). 

Murtumia voi syntyä osteoporoosista, tappeluista tai tapaturmista johtuen. Murtumiin 

liittyy yleensä yhden raajan äkillinen ja voimakas ontuminen tai halvauksen tyyppiset 

oireet. Osteoporoosissa eli luukadossa luuta hajotetaan ylimäärin ja se ohenee. 

Osteoporoosi johtuu kalsiumin, fosforin tai D-vitamiinin liian vähäisestä saannista. 

Imetyskauden puolivälistä loppuun kalsiumia siirtyy luuvarastoista maidontuotantoon. 

Tyypillinen potilas on emakko joka on ensimmäisen tai toisen maidontuotantokauden 

loppupuolella tai emakko jonka porsaat on juuri vieroitettu. Osteoporoosista kärsiville 

emakoille syntyy murtumia tyypillisesti lantio- tai reisiluihin tai selkärangan nikamiin. 

Raajojen murtumat aiheuttavat ontumista, kun taas lantion ja selkärangan murtuma voi 

aiheuttaa makuulle lyyhistymisen tai halvaantumisen. Oireet liittyvät usein 

ruumiilliseen ponnisteluun ja ne voivat alkaa kun emakkoa siirretään paikasta toiseen tai 

kun karju hyppää sen selkään. Murtumien ennaltaehkäisyssä on tärkeää huolehtia 
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emakon riittävästi kivennäisten ja D-vitamiinin saannista ja kiinnittää huomiota 

lattioiden liukkauden vähentämiseen ja tapaturmia aiheuttavien rakenteiden 

välttämiseen (Dewey 2006).  

Sorkkaviat ovat yksi yleisimmistä syistä emakon ontumiselle. Yleisimpiä sorkkaviat 

ovat takajalkojen ulkosorkissa, koska niihin kohdistuu eniten rasitusta. Sorkissa voidaan 

havaita liikakasvusta tai traumoista johtuvia repeämiä, ruhjeita tai haavaumia. 

Repeämien seurauksena sorkkiin voi levitä taudinaiheuttajia ja näin ollen sorkka 

tulehtuu. Jopa yli puolella täyskasvuisista teuraseläimistä on jonkinlainen sorkkavaurio 

tai tulehdus. Pihattokasvatuksen myötä sorkkaviat ovat lisääntyneet ja niitä syntyy 

tavallisimmin kun emakko nousee liukkaalta lattialta tai sen jalka jää rakenteiden väliin. 

Ylikasvaneet sorkat vaurioituvat normaaleja sorkkia helpommin. Ylikasvamiselle 

altistavat kosteus ja lattiarakenteet, jotka eivät aiheuta normaalia kulumista, esimerkiksi 

muoviritilä. Repeämille ja haavaumille altistavat epätasaiset ja liukkaat pinnat ja karheat 

pinnat jotka voivat kuluttaa sorkkaa liikaa. Sorkan tulehdus, niin sanottu sorkkamätä, 

syntyy kun taudinaiheuttajia pääsee leviämään sorkan syvempiin osiin esimerkiksi 

repeämän kautta. Tavallisimpia taudinaiheuttajia ovat Fusobacterium necrophorum, 

Arcanobacterium pyogenes ja spirokeetat. Syntyy kuolioituva, syvä tulehdus, joka voi 

levitä sisäsorkkaan ja niveliin saakka. Sorkkavauriot ja -tulehdukset aiheuttavat 

eriasteista ontumista yleensä yhdessä jalassa. Sorkkaa tutkimalla voidaan löytää 

vaurioita. Pienissä vaurioissa eläimet voivat olla kliinisesti oireettomia. Pahimmillaan 

raaja on täysin käyttökelvoton kovan kivun takia. Sorkkavaurioiden ennaltaehkäisyssä 

on tärkeää kiinnittää huomiota pito-olosuhteisiin, varsinkin lattiapintaan ja tehdä 

sorkkahoitoja tarvittaessa (Dewey 2006).  
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2.4 Emakon normaali käyttäytyminen ja sen häiriöt 

Siat ovat aktiivisia laumaeläimiä, jotka käyttävät paljon aikaa syömiseen ja tutkimiseen 

jos niillä on siihen mahdollisuus. Luonnollisessa ympäristössä siat elävät pienissä 

laumoissa. Perusyksikkö koostuu parista emakosta ja niiden eri-ikäisistä jälkeläisistä. 

Ryhmäkoko on yleensä 8-10 sikaa (Castren 1997). Kun ryhmäkoko kasvaa liian 

suureksi (yli 30 eläintä) ryhmä jakautuu kahteen ja toinen ryhmä siirtyy muille 

elinalueille. Ryhmäkoko riippuu kuitenkin olemassa olevista resursseista (Hörning 

1997). Luonnossa on todettu jopa 80 sian laumoja (Castren 1997). 

Sian hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiä käyttäytymistarpeita ovat syömiseen ja 

juomiseen sekä tilantarpeeseen liittyvät toiminnot. Sikojen täytyisi saada syödä ja maata 

samaan aikaan ja niillä pitäisi olla sen verran tilaa, että ne pystyvät pitämään 

makuualueensa puhtaana ja ulostamaan ja virtsaamaan tarpeeksi kauas makuualueesta. 

Myös tutkimis- ja tonkimiskäyttäytymisen toteuttaminen on sian hyvinvoinnille 

keskeistä (Tirkkonen 1999).  

Tuotanto-olosuhteissa siat makaavat suuren osan ajastaan, keskimäärin 75 % (Ekkel ym. 

2003). Monet asiat voivat lisätä makaamiseen käytettyä aikaa: esimerkiksi 

virikkeettömissä oloissa eläminen (Beattie ym. 2000, Zanella ym. 1996), ruokinnalliset 

tekijät kuten rehun runsas kuitupitoisuus (Bergeron ym. 2002) ja kipu (Hardie 2000). 

Tonkimiskäyttäytymiselle ei ole mahdollisuuksia mikäli emakoita pidetään oloissa, 

joissa niille ei ole tarjolla kuivikkeita. Tylsistyneet emakot voivat suunnata 

tutkimiskäyttäytymisen karsinarakenteisiin. Virikkeettömiin oloihin tottuneet eläimet 

reagoivat stressitilanteisiin, esimerkiksi hoitotoimenpiteisiin ja siirtelyyn 

voimakkaammin ja stressaantuvat herkemmin (Hörning 1997).  

Luonnossa laumaa johtaa vanhin ja kokenein emakko. Arvojärjestys määräytyy eläimen 

koon, iän ja porsimiskerran mukaan. Arvojärjestykseen vaikuttaa myös eläimen 

terveydentila. Sikojen arvojärjestys vaihtelee tilanteen mukaan ja voi olla erilainen 

esimerkiksi ruoka- ja makuualueella. Yksilöiden tulee pystyä tunnistamaan toisensa, 

jotta arvojärjestyksen ylläpitäminen on mahdollista. Luonnossa tappeluja syntyy melko 

vähän, sillä lauman rakenne on pysyvä ja sioilla on enemmän tilaa käytettävissä 

(Castren 1997, Hörning 1997).  
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Tuotanto-olosuhteet poikkeavat luonnon olosuhteista, koska emakot ovat melko 

samankokoisia ja ikäisiä. Tilaa ja ruokaa on yleensä saatavilla rajoitetusti ja luontaiselle 

alistumiskäyttäytymiselle on liian vähän tilaa. Ryhmäkoot ovat melko suuria ja ryhmät 

vaihtuvat osastoinnin takia (Hörning 1997). Resurssit jaetaan arvojärjestyksen mukaan, 

joten laumassa alemmilla asteilla olevat yksilöt kärsivät sitä enemmän mitä niukempia 

resurssit ovat ja mitä suurempi ryhmäkoko on (Tirkkonen 1999). Siat selvittävät 

sosiaalisen arvojärjestyksensä tappelemalla, kun toisilleen vieraita yksilöitä yhdistetään 

samaan karsinaan (Meese & Ewbank, 1973). Aggressiivisen käyttäytymisen keston on 

todettu vaihtelevan muutamista päivistä useisiin viikkoihin.  Tappeluiden kesto ja 

vakavuus riippuvat myös käytettävissä olevasta tilasta ja ruokintatyypistä. (Arey 1999, 

Oldigs ym. 1992). Tuotanto-olosuhteissa arvojärjestyksen vakiintuminen vie kauemmin 

aikaa ja emakoiden voi olla vaikeaa vakiinnuttaa itseään arvojärjestykseen. Tämä 

aiheuttaa aggressiivista käyttäytymistä ja levottomuutta (Hörning 1997). 

Luonnossa siat käyttävät valveillaoloajastaan 6-8 tuntia ruoan etsimiseen ja syömiseen. 

Sika on kaikkiruokainen ja pystyy vaihtelemaan ruokavaliotaan vuodenaikojen ja 

saatavilla olevan ruoan mukaan. Tonkiminen ja haistelu ovat olennainen osa 

syömiskäyttäytymistä. Sikalaumalle on luontaista syödä aina yhtä aikaa, sillä muiden 

syömisen näkeminen kiihdyttää ruokahalua. Mikäli tilaa on tarpeeksi, tappeluja ei 

synny, koska syövät eläimet saavat tarvittavaa välimatkaa toisiinsa (Hörning 1997). 

Sika ottaa suuren määrän ruokaa suuhunsa ja siirtyy syömään kauemmaksi muista. Se 

kääntää takapuolensa muita kohti ja varoittaa muita matalalla äänellä siitä ettei 

lähestyminen ole suotavaa (Castren 1997). 

Tuotanto-olosuhteissa ruoka on tasalaatuista, sen määrää on yleensä rajoitettu ja emakot 

syövät sen nopeasti. Myös ruokailutilasta voi olla puutetta (Hörning 1997). Ruoan 

määrä on yleensä 50–60 %, siitä määrästä minkä emakko söisi, mikäli se saisi syödä 

vapaasti. Emakot ovat halukkaita syömään vielä senkin jälkeen kun niiden päivittäinen 

energiantarve on tyydytetty (Hutson 1991, Lawrense ym. 1988). Emakko joka näkee 

muiden eläinten syövän jatkaa syömistä kylläisenäkin (Castren 1997). Bressers totesi, 

että yksilöruokinta-automaatilla ruokailussa noudatetaan suhteellisen pysyvää 

järjestystä. Karsinassa pidempään olleet eläimet syövät kuitenkin aiemmin kuin 
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myöhempään tulleet (Bressers ym. 1993). Ryhmäruokintakokeessa on havaittu, että 

arvoasteikolla korkeammilla sijoille olevat emakot voittavat enemmän taistelutilanteita, 

jotka liittyvät ruokailuun ja syövät kauemmin. Matalammilla sijoilla olevat emakot 

häviävät useammin (Martin & Edwards 1993).  

Taistelu rajoitetusta ruoasta on yksi tyypillisimmistä aggressiivisen käyttäytymisen 

(kuva 1) aiheuttajista (Fraser & Rushen 1987).  Liian lyhyt syöntiaika, karkean rehun 

puute sekä ruokintatilan puute tai ruokintatilanteen rauhattomuus aiheuttavat helposti 

käytöshäiriöitä (Castren 1997). Lajinmukaisen syömiskäyttäytymisen mahdollisuuden 

puuttuminen voi ilmentyä myös kalterien tai tyhjän puremisena, tyhjän tonkimisena, 

peräaukon hierontana tai juomisen ja vedellä leikkimisen lisääntymisenä (Hörning 

1997). 

 

Kuva 1: Rajoitetut resurssit, esimerkiksi ruoan määrä, voivat johtaa 

taistelutilanteisiin emakoiden välillä (Kuva Soile Kettunen). 

 

Yksilöruokinta-automaatit voivat aiheuttaa lisääntynyttä aggressiivisuutta ja tappeluja, 

jos emakot joutuvat odottamaan syömisvuoroaan. Vulvan pureminen on tyypillinen 
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turhautumisen ilmenemismuoto. Yhtä yksilöruokinta-automaattia suositellaan 

käytettäväksi enintään 40 emakolle (Castren 1997,  Jälkö 2006).  

 

2.5 Sairauden vaikutus emakon käyttäytymiseen 

Sairaan eläimen luonne ja käyttäytyminen poikkeavat normaalista. Sairailla eläimillä 

esiintyy apaattisuutta, jolloin ne ovat passiivisia, eivät kiinnostu ympäristöstään tai 

reagoi siihen ja ovat henkisesti väsyneitä ja lamaantuneita (Wemelsfelder 2007). 

Apaattisuus on vaste sairauteen ja edesauttaa eläimen lepäämistä ja tervehtymistä 

(Aubert 1999, Johnson 2002). Paikallaan oleminen vähentää energian kulutusta ja 

lämmönhukkaa. Eläin voi myös oppia muuttamaan käyttäytymistään niin että se pystyy 

välttämään kipua (Castren 1997).  

Sairaat eläimet voivat nukkua ja maata enemmän, liikkua vähemmän ja hitaammin ja 

istua tai seisoa paikallaan (Wemelsfelder 2007). Ontuvat emakot menevät makuulle 

terveitä nopeammin esimerkiksi ruokailun jälkeen. Ontuvan emakon voi tunnistaa myös 

tyypillisestä liikkeestä, nopeasta painon vaihtamisesta jalalta toiselle, joka ilmenee 

keinuvana liikkeenä eläimen seisoessa (Cargill ym. 2001).  

Sairaan eläimen käyttäytymiseen ja reagoimiseen ympäristöään kohtaan vaikuttavat 

elimistöstä tulevat sairaudesta tai kivusta kertovat signaalit, eläimen tarpeet ja 

ympäristöstä tulevat ärsykkeet (Castren 1997). Kun sisäinen tarve tai ulkoinen ärsyke 

on tarpeeksi suuri, passivoitunut eläin pystyy muuttumaan aktiivisempaan tilaan. 

Tarpeen tyydytyksen, esimerkiksi jälkikasvun hoitamisen jälkeen, eläin voi taas siirtyä 

passiiviseen tilaan (Aubert 1999). 

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet aiheuttavat yleensä kipua. Kivun merkkejä voi olla 

nähtävissä eläimen seisoessa, liikkuessa ja eläintä käsin tunnusteltaessa (Radostits ym. 

2007). Normaalin sosiaalisen käyttäytymisen puuttuminen tai ääntely on sioille 

tyypillisiä merkkejä kivusta. Kivulias sika piiloutuu mielellään kuivikkeisiin ja on 

haluton liikkumaan (Hardie 2000). Traumat ja kipu voivat aiheuttaa emakoissa 

aggressiivista käyttäytymistä. Aggressio voi johtaa stressiin ja immuunipuolustuksen 
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heikkenemiseen (Fraser & Rushen 1987). Kipua tunteva sika huutaa tavallista enemmän 

käsittelyssä ja koettaa paeta tilanteesta. Muista eläimistä eristäytyminen vähentää 

sosiaalista painetta ja suojaa mahdollisilta taistelutilanteilta. Sairas sika joutuu 

arvoasteikolla alemmille tasoille (Castren 1997).  

Kivun havaitseminen ei aina ole helppoa, varsinkin koska siat eivät näytä kipua 

avoimesti. Havainnointia helpottaa kyseisen lajin ja havainnoitavan yksilön 

normaalikäyttäytymisen tunteminen. Kivun tuntemus on yksilöllistä ja havainnoitavan 

kivun esille tulemiseen vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi sosiaalinen dominanssi, 

yleinen terveydentila ja ympäristötekijät (Hardie 2000).  

Kipu vähentää yleisesti eläinten syömistä ja voi johtaa negatiiviseen energiatasapainoon 

(Hardie 2000). Ontuvat broilerit ja lypsylehmät käyvät syömässä terveisiin 

lajikumppaneihinsa verrattuna harvemmin, jos niitä ruokitaan rajoittamatta ja niiden 

pitää kävellä ruokintapaikalle. Tulehduksellisista jalkasairauksista kärsivät lehmät 

syövät myös määrällisesti vähemmän. Broilerit ja lehmät syövät hitaammin ja lehmien 

kuntoluokka on matalampi kuin terveiden eläinten (Almeida ym. 2008, Gonzales ym. 

2008, Walker ym. 2008, Weeks ym. 2000).  
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Käyttäytymis- ja ruokailututkimukset toteutettiin vuoden 2008 aikana kahdessa 

eteläsuomalaisessa, yksityisessä sikalassa. Molemmat sikalat olivat 

porsastuotantosikaloita, joissa emakot kiersivät tiineytys-, joutilas- ja porsimisosastojen 

välillä. Tiineytysosastoissa ne tiineytettiin häkeissä ritiläkarsinoissa. 

Käyttäytymisseurannan sikalassa joutilaat emakot olivat noin kymmenen (9-11) emakon 

ryhmäkarsinoissa. Ruokailututkimuksen sikalassa joutilaat emakot olivat suurissa, noin 

100 emakon ryhmissä pihatossa. Molemmissa sikaloissa emakot siirrettiin porsimaan 

yksilökarsinoihin porsimisosastoon. Käyttäytymisseurannan sikalassa oli yhteensä 880 

emakkoa ja ruokailututkimuksen sikalassa oli yhteensä 1000 emakkoa.  

Tutkimuksiin otettiin mukaan emakot, jotka oli siemennetty vähintään kerran. Kaksi 

eläinlääkäriä seurasi ensin ryhmäkarsinassa emakoiden vapaata liikkumista. 

Epänormaalisti liikkuvat emakot otettiin tarkempaan ontumatutkimukseen. 

Ontumatutkimuksessa emakoita kävelytettiin vähintään kymmenen metriä tasaisella 

alustalla. Ontumat arvioitiin viisi-portaisella asteikolla (Taulukko 1). 

Käyttäytymisseurantaan valittiin emakot jotka ontuivat lievästä (aste 2) vakavaan (aste 

4). Ruokintatutkimukseen valittiin emakot, jotka ontuivat minimaalisesta (aste 1) 

vakavaan (aste 4). Ontuville emakoille valittiin terveet kontrollit. Terveiksi kontrolleiksi 

valittiin eläimiä, joilla ei todettu epänormaalia liikuntaa (aste 0) ja joilla ei ollut 

merkkejä muista sairauksista.  
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Taulukko 1: Emakoiden ontuma arvioitiin viisiportaisella asteikolla 

0 Terve Ei havaittavaa ontumaa 

1 Minimaalinen ontuma Jäykkä, haparoiva tai huojuva liike, lyhentynyt askel 

2 Lievä ontuma Näkyvä ontuma, eläin kuitenkin halukas liikkumaan 

3 Kohtalainen ontuma Selvä ontuma havaittavissa koko ajan (pään 

nyökäytys), mahdollisesti painon siirtoa sorkan 

etuosalle, kohtalainen selän köyristys, eläimellä 

jonkin verran ongelmia liikkumisen suhteen 

4 Vakava ontuma Varaa painoa vaivoin/ei varaa painoa, siirtää painoa 

sorkan etuosalle, vakava selän köyristys, 

voimakkaasti ontuva mutta pystyy liikkumaan 

 

Kaksi eläinlääkäriä teki emakoille kliinisen yleistutkimuksen ja tutki erityisesti kipeät 

raajat infektiivisten syiden poissulkemiseksi. Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin emakot 

jotka imettivät, joilla oli yli 100 tiineyspäivää, tulehtunut haava jalassa, murtuma, yli 

39,5 asteen ruumiinlämpö tai joilla oli joku muu sairaus kuin ei-infektiivinen ontuma. 

Tutkimuksiin ei myöskään otettu mukaan emakoita, joita oli lääkitty vähintään kaksi 

viikkoa ennen tutkimuksen alkamista tulehduskipulääkkeillä, systeemisillä 

kortikosterodeilla tai antibiooteilla. Kaikista tutkimukseen valituista emakoista otettiin 

verinäyte jalkavarren iholaskimosta (vena saphena) tai hännästä. Verinäytteen ottamisen 

aikana emakot saivat pienen määrän ylimääräistä ruokaa, jotta ne pysyivät paremmin 

paikallaan. Tutkimukselle oli myönnetty koe-eläinlupa ja tutkimuksessa noudatettiin 

hyvää kliinistä tutkimustapaa (GCP, Good Clinical Practise). 
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3.1 Käyttäytymisseuranta 

Käyttäytymisseurantatutkimus oli sokkotutkimus. Tilalle tehtiin kaksi tutkimuskäyntiä 

maalis- ja huhtikuussa 2008. Sikalassa emakot olivat ryhmäkarsinoissa, jotka koostuivat 

ruokintakaukalosta, kiinteästä makuuosasta ja betoniritiläosasta. Karsinoiden 

pohjapiirros esitetään kuvassa 2. Karsinoissa oli makuualueella kutterinpurua 

kuivikkeena vähän, alle 0,5 cm paksuudelta. 

 

Kuva 2. Käyttäytymisseurantaan osallistuneiden emakoiden karsinan pohjapiirros 

(kuva Soile Kettunen) 
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Karsinoista valittiin emakkopareja niin, että toinen emakoista ontui (ontuma-aste 2-4, 

n=13) ja toinen oli terve kontrolli (ontuma-aste 0, n=13). Emakot merkittiin 

yksilöllisesti niin, etteivät havainnoitsijat voineet päätellä merkinnöistä oliko emakko 

ontuva vai terve (kuva 3). Merkki piirrettiin merkintävärillä emakon selkään niin, että se 

oli nähtävissä kaikissa asennoissa. Emakoiden tutkiminen lopetettiin viimeistään tunti 

ennen käyttäytymishavainnoinnin alkamista, jotta niillä oli aikaa levätä. 

 

Kuva 3. Tutkimukseen osallistuvat emakot merkittiin yksilöllisesti niin, että 

merkinnöistä ei ilmennyt oliko seurattava emakko terve kontrolli vai ontuma 

emakko. Merkinnät olivat selkeitä ja ne pystyi näkemään kaikissa emakon 

asennoissa (kuva Mari Heinonen). 

Havainnoitsijat saapuivat tilalle ontumatutkimuksen suorittaneen ryhmän poistuttua 

eivätkä ryhmät keskustelleet tutkimuspäivänä. Tällä pyrittiin takaamaan se, etteivät 

havainnoitsijat tienneet mitkä emakot ontuivat. Havainnoitsijat liikkuivat sikalassa 

rauhallisesti, äkkinäisiä liikkeitä välttäen, eivätkä puhuneet havainnoinnin aikana. 

Havainnoitsijat käyttivät tilan omia vaatteita. Hoitotoimenpiteitä osastossa vältettiin 

havainnoinnin aikana. Näillä toimilla pyrittiin välttämään emakoiden häiriintyminen 

havainnoinnista. 
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Käyttäytymisen havainnointi aloitettiin kymmenen minuuttia rehun jakamisen jälkeen. 

Kaikki osaston emakot saivat rehunsa yhtä aikaa liemiruokkijan kautta. 

Käyttäytymishavainnointia jatkettiin yhteensä kahden tunnin ajan (klo 14:40 – 16:40). 

Ennen havainnoinnin alkua tutkittavat emakot jaettiin kahteen ryhmään, niin että 

kummallakin havainnoitsijalla oli samat karsinat emakoineen havainnoitavana koko 

kahden tunnin ajan.  

Tutkija käveli rauhallisesti karsinoiden edessä olevalla käytävällä ja pysähtyi karsinan 

eteen katselemaan emakoita (kuva 4). Havainnoinnit tehtiin puolen minuutin välein. 

Esimerkiksi emakkoa yksi havainnoitiin kello 13:30:00, emakkoa kaksi 13:30:30, 

emakkoa 3 13:31:00 ja niin edelleen. Kun kaikkien emakoiden käyttäytyminen oli 

merkitty ylös, havainnoitsija siirtyi rauhallisesti takaisin alkuun ja seuraava kierros 

aloitettiin. Yhden emakon käyttäytymistä havainnoitiin viiden minuutin välein eli 

jokaiselle emakolle tuli yhteensä 24 havainnointikertaa kahden tunnin aikana. 

 

Kuva 4: Tutkija käveli rauhallisesti joutilasosaston keskikäytävällä ja pysähtyi karsinan 

eteen seuraamaan emakoiden käyttäytymistä. Sikalan omien vaatteiden käyttämisellä 

pyrittiin vähentämään emakoiden reagoimista vieraisiin ihmisiin (kuva Mari Heinonen). 
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Tutkija merkitsi ylös mitä emakko teki havainnointihetkellä. Toiminnan kuvaamiseen 

käytettiin etogrammia, joka esitellään taulukossa 2.  Kirjatuksi tuli myös emakon sijainti 

karsinassa ja tieto siitä koskettiko emakko havainnointihetkellä jollain ruumiinosallaan 

seinärakenteita. Sijainnilla tarkoitetaan karsinan eri osia; ruokinta-, makuu- tai 

ritiläaluetta.  

 

 

Taulukko 2: Etogrammi, jolla kuvattiin emakon toiminta 

A) istuu 

passiivisena 

emakko istuu takapuolellaan etujalat suorina eikä tee mitään  

B) makaa tai seisoo 

passiivisena 

1.makaa kyljellään tai rinnan päälle, ei tee mitään (nukkuu, katselee jne) 

2. seisoo neljällä jalalla, ei tee mitään 

C) tutkii alustaa tai 

rakenteita 

haistelee, tonkii, koskettaa, nuolee, puree tai imee jotakin karsina-alustan tai – 

rakenteiden osaa, ei sisällä syömistä tai juomista eikä kuivikkeisiin kohdistuvaa 

toimintaa 

D) tutkii 

kuivikkeita 

 

haistelee, tonkii, koskettaa, nuolee, puree, kantaa tai imee kuivikkeita tai 

korsirehua 

E) sosiaalinen 

käyttäytyminen 

1. emakon etupää toisen emakon selässä, paino etujaloilla ja/ tai rintakehän 

kohdalla  

2. toinen emakko astuu 

3. työntää tai tönii toista emakkoa kärsällä, päällä tai muulla ruumiinosalla, 

tavoitteena päästä tiettyyn kohteeseen, esim. makuuhäkkiin, nipalle jne (ei 

sisällä tappeluun liittyvää tönimistä, jolloin kohteena on selvästi toinen emakko)  

4. työntämisen tai tönimisen kohteena 

5. haistelee tai koskettaa toisen emakon ruumista  

6. haistelun tai koskettamisen kohteena 

F) Aggressiivinen 

käyttäytyminen 

1. työntäminen, töniminen, pureminen, kärsällä nostaminen, myös hyökkäyksen 

kohteena oleminen  

2. toisen emakon pureminen tai puremisen kohteeksi joutuminen  
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G) liikkuu 

 

1. kuopii alustaa etujalkoja käyttäen 

2. kävelee 

3. juoksee 

4. ravistelee päätä puolelta toiselle (ei sisällä oljen kanssa leikkimistä)  

H) syö, juo, ulostaa, 

virtsaa 

1. kärsä ruokintakaukalossa, näyttää syövän (ei sisällä kuivikkeen syömistä)  

2. emakko juomanipalla tai pää kaukalossa, näyttää juovan  

3. ulostaa tai virtsaa, on ulostamis- tai virtsaamisasennossa 

I) kehonhoito ja 

mukavuus  

 

1. venyttelee, haukottelee 

2. hinkkaa ruumista karsinarakenteeseen  

3.piehtaroi  

J) Muu käyttäyty-

minen 

Muu tai tunnistamaton käyttäytyminen 

K) Emakkoa ei näy Emakkoa ei näy 

  

 

3.2 Syömisen seuranta  

Emakoiden syömistä seurattiin yhdellä eteläsuomalaisella tilalla kevään ja syksyn 2008 

aikana. Tilalla joutilaat emakot olivat pihatossa, jossa yhdessä ilmatilassa oli neljä 

matalilla seinillä erillisiksi rajattua osastoa. Osastoissa oli ritiläkäytäviä ja väliseinillä 

erotettuja kiinteäpohjaisia makuualueita. Yhden osaston pohjapiirros esitetään kuvassa 

5. Yhdessä osastossa oli yhteensä 100 tiinettä emakkoa ja kaksi yksilöruokinta-

automaattia. Pihatossa ei käytetty kuivikkeita.  
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Kuva 5: Ruokintaseurannan emakoiden joutilasosaston pohjapiirros (kuva Soile 

Kettunen) 



22 

 

Tutkimukseen valittiin ontuvia emakoita (ontuma-aste 1-4, n = 37) ja niille terveet 

kontrollit (ontuma-aste 0, n = 35).  

Emakko pystyi vapaasti valitsemaan ruokailuaikansa ja automaatin, johon se meni 

syömään. Ruokinta-automaatti oli läpikuljettava niin, että emakko meni aseman sisälle 

toisesta päästä ja tuli toisesta päästä ulos. Automaatin rakennetta ja toimintaa 

havainnollistetaan kuvassa 6.  

 

Kuva 6: Yksilöruokinta-automaatti, jonka tiedoilla syömistä seurattiin. Emakko 

kulkee ruokinta-automaatin läpi nuolen osoittamaan suuntaan. Ruokintakaukalo 

liikkuu emakon eteen sivulta ja viimeisen annoksen jälkeen se siirtyy sivulle antaen 

emakolle tilaa kulkea pois automaatista. Emakko voidaan ohjata automaatilta 

erottelutilaan esimerkiksi hoitotoimenpiteitä varten. Tällöin automaatti ohjaa 

emakon ruokintakaukalon siirtyessä ohi uloskäynnistä (kuva Soile Kettunen) 
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Emakko tunnistettiin sen korvassa olevan lähettimen avulla (Kuva 7). Kun emakko oli 

mennyt automaatin sisään, takaportti sulkeutui estäen muiden emakoiden sisäänpääsyn 

ja syömisen häiritsemisen.  

 

Kuva 7: Yksilöruokinta-automaatti tunnistaa emakon sen korvassa olevan 

lähettimen avulla. Emakon mentyä ruokinta-automaatin sisään takaportit 

sulkeutuvat ja estävät vuoroaan jonottavia emakoita häiritsemästä syövää 

emakkoa (kuva Soile Kettunen). 

Emakon rehumäärä oli määritetty automaatin tietoihin sen tiineyspäivien perusteella. 

Emakko pystyi syömään kerralla koko päivittäisen rehuannoksensa niin halutessaan. 

Automaatti annosteli rehua 100 gramman erissä niin kauan kuin emakko jatkoi 

syömistä. Viisi minuuttia viimeisen annoksen jälkeen ruokintakaukalo siirtyi pois 
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emakon edestä ja portit aukesivat. Ruokinta-automaatti oli auki päivittäin kello 02.00 - 

22.00. Ruokinnassa käytettiin kuivaa täysrehua (Suomen rehun Tiineys-Pekoni). Rehun 

tarkemmat tiedot käyvät ilmi taulukosta 3. Emakot saivat täysrehua tiineyspäivien 

määrästä riippuen 2,9 - 3,5 kg (2,5 - 3,0 rehuyksikköä) päivässä. 

 

Taulukko 3: Tiineiden emakoiden saaman täysrehun tiedot 

Valmistaja Suomen Rehu Oy 

Rehun nimi Tiineys-Pekoni 

Rehun tyyppi Täysravinto 

Keskeiset ravintoaineet Raakavalkuainen 12,5 % 

Raakakuitu 9,8 % 

Raakarasva 3,7 % 

Hehkutusjäännös 6,1 % 

Rehuyksikköarvo 0,86 ry/kg 

Lysiini 0,64 % 

 

Emakoiden ruokailutiedot kerättiin tietokoneelta, automaatin ohjelmasta. Tiedot 

kerättiin yhteensä kolmelta päivältä; kahdelta päivältä ennen tutkimuspäivää ja 

tutkimuspäivältä.  
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3.3. Tilastolliset menetelmät 

Käyttäytymishavainnoinnista saatiin tulokset, joista ilmeni tiettyjen sijaintien tai 

toimintojen, esimerkiksi makaamisen, osuus kaikista havainnoista. Ontuvien emakoiden 

tuloksia verrattiin terveiden kontrolliemakoiden tuloksiin. Tulokset analysoitiin 

käyttäen Mann-Whitneyn U-testiä.  

Ruokintaseurannasta saaduista tuloksista ilmeni emakon syömä rehumäärä 

kilogrammoina ja kellonaika jolloin emakko oli käynyt syömässä. Mikäli emakko oli 

syönyt useammassa erässä, tiedoista ilmeni rehumäärä ja kellonaika jokaiselta 

automaatilla käymiskerralta erikseen. Vertaamalla syötyä rehumäärää siihen 

rehumäärään, joka emakon oli mahdollista saada päivän aikana, saatiin tietoon oliko 

emakko syönyt normaalisti tutkimuspäivänä. Normaaliksi tulkittiin ne päivät, joina 

emakko oli syönyt yhdessä tai useammassa erässä kaiken sille tarjolla olleen rehun. 

Emakoiden syömisajat noudattivat normaalijakaumaa. Ruokintaseurannan tulokset 

analysoitiin käyttäen Chi-Square-testiä normaaleille syömispäiville ja T-testiä 

syömisajoille ja niiden hajonnalle.  
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4 TULOKSET 

 

4.1 Käyttäytymisseuranta 

Ontuvat emakot makasivat terveitä enemmän (kuva 9). Ontuvat emakot seisoivat (kuva 

9) ja tutkivat rakenteita (kuva 10) terveitä emakoita vähemmän. Ontuvilla emakoilla 

havaittiin suuntaus, jonka mukaan ne olivat jonkin verran terveitä emakoita 

passiivisempia (kuva 10) ja niitä haisteltiin enemmän (kuva 10) terveisiin emakoihin 

verrattuna. Muissa sijainneissa tai toiminnoissa ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja 

(kuvat 8-10). 

 

 

Kuva 8: Emakon sijaintia koskevien havaintokertojen mediaani, minimi ja maksimi 
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Kuva 9: Emakon asentoa koskevien havaintokertojen mediaani, minimi ja maksimi 

 

 

Kuva 10: Emakon toimintaa koskevien havaintokertojen mediaani, minimi ja maksimi 

 

* p= < 0,05 

** p= < 0,01 

† p= < 0,1 
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4.2 Syömisen seuranta 

Ontuvien ja terveiden emakoiden välillä ei todettu tilastollisesti merkittävää eroa kun 

tutkittiin niiden päivien määrää joina emakot söivät normaalisti (p=0,54) (taulukko 4), 

keskimääräistä kellonaikaa jona emakot kävivät syömässä tai hajontaa syömisen 

kellonaikojen keskiarvoissa.(taulukko 5): 

Taulukko 4: Normaalisti syötyjen päivien määrät 

Normaalisti syötyjen päivien määrä, kpl 0 1 2 3 

Terveet (n = 35), kpl 0 3 6 26 

Ontuvat (n = 37), kpl 2 4 5 26 

 

Taulukko 5: Keskimääräisten syöntiaikojen ja niiden hajonnan testaaminen T-

testillä 

 Ryhmä N, kpl Aika Vapausaste 

(df) 

P-arvo 

Keskimääräinen 

kellonaika, jolloin 

emakko kävi syömässä 

Terveet 23 11:10 42 0,4 

Ontuvat 21 12:01 

Hajonta kellonajassa, 

jolloin emakko kävi 

syömässä 

Terveet 22 01:44 36 0,4 

Ontuvat 16 01:24 
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5 POHDINTA 

Ontuvien ja terveiden emakoiden välisen käyttäytymistutkimuksen erot olivat ennakko-

olettamuksen mukaiset. Ontuvalla emakolla passiiviset toiminnat lisääntyvät ja 

aktiivisuus vähenee verrattuna terveeseen eläimeen. Ruokailututkimuksessa emakoiden 

syöminen ei vastannut ennakko-oletusta siitä, että kivuliaat tai sairaat eläimet söisivät 

terveitä vähemmän tai harvemmin. Syömiseen luultavasti vaikuttaa useita muita 

tekijöitä yleisen terveydentilan lisäksi. Sialla lajinmukainen aktiivisuus ja suuri 

motivaatio syömiskäyttäytymiseen voivat olla selittäviä tekijöitä. 

Sairailla eläimillä esiintyy apaattisuutta, joka on vaste sairauteen ja edesauttaa 

lepäämistä ja tervehtymistä (kuva 11). Sairas eläin makaa ja nukkuu enemmän, reagoi 

huonommin ympäristöönsä, vetäytyy sosiaalisista tilanteista ja voi olla ärtyisämpi 

(Aubert 1999, Johnson 2002, Wemelsfelder 2007). Tutkimuksessamme havaittiin 

suuntaus, jonka mukaan ontuvat emakot olivat passiivisempia kuin terveet emakot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11: Sairaan eläimen passiivinen käyttäytyminen lisääntyy. Eläin makaa 

enemmän eikä ole kiinnostunut ympäristöstään ja voi välttää tilanteita, joissa se 

voisi joutua kiistatilanteisiin (kuva Mari Heinonen). 
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Cargill ym. (2001) totesivat, että ne emakkoryhmät, joissa on ontuvia eläimiä menevät 

nopeammin makaamaan esimerkiksi ruokailun tai ylös ajamisen jälkeen. Tutkimuksessa 

ontuvat emakot makasivat terveitä enemmän. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmat 

aiheuttavat kipua, jonka voidaan olettaa olevan sitä voimakkaampaa mitä suuremmalle 

fyysiselle rasitukselle raaja joutuu. Maatessa painorasitusta ei synny ja kivun voidaan 

olettaa olevan pienempi. Eläin pyrkii välttämään kipua aiheuttavaa toimintaa ja suorittaa 

vain välttämättömät toiminnot. Muita makaamista lisääviä olosuhteisiin liittyviä 

ongelmia tutkittavilla eläimillä voivat olla virikkeiden puute ja runsaasti kuitua sisältävä 

ruokavalio (Beattie ym. 2000, Bergeron ym. 2002, Zanella ym. 1996). Ne eivät 

kuitenkaan selitä koeryhmien välistä eroa, sillä olosuhteet olivat samat molemmille 

ryhmille ja emakkoparit (terve ja ontuva) valittiin samasta karsinasta. 

Lihasiat, jotka ovat arvoasteikolla alemmilla tasoilla makaavat enemmän (Otten ym. 

2002). Toisaalta sairauden takia emakko siirtyy arvoasteikolla alemmille sijoille 

(Castren 1997). Ontuva sika voi olla arvoasteikolla alemmalla tasolla, koska se ei ehkä 

pärjää tappeluissa tai välttää niitä. Maatessaan sika joutuu vähemmän tekemisiin 

muiden sikojen kanssa. Nopea makuulle meneminen voi myös mahdollistaa paremman 

paikan, mikäli tilaa on tarpeeksi, eivätkä muut siat aja makaajaa ylös. Tutkimuksessa 

havaittiin suuntaus, jonka mukaan ontuvat emakot olivat enemmän haistelun kohteena. 

Tämä voi johtua siitä, että emakkoa on helpompi haistella, koska se makaa paikallaan. 

Makaava emakko ei väistä toista emakkoa niin helposti kuin liikkuva tai seisova 

emakko. Makaava emakko väistää vasta kun sen on pakko. Arvoasteikolla 

korkeammalla olevilla on myös helpompi lähestyä sosiaalisesti vähemmän aktiivista 

emakkoa. 

Sikojen välisiä tappeluja syntyy, kun vieraita eläimiä yhdistellään samoihin tiloihin ja 

lauma määrittää uuden arvojärjestyksen. Tappelut ovat yleensä lyhytkestoisia, mutta 

niiden kestoon ja vakavuuteen vaikuttavat käytössä olevat resurssit (Arey 1999, Meese 

& Ewbank 1973, Oldigs ym. 1992). Kipu voi lisätä aggressiivista käyttäytymistä, mutta 

toisaalta sika reagoi tyypillisesti kipuun väistämällä sosiaalisia tilanteita (Hardie 2000). 

Tutkimuksessamme ei havaittu eroa aggressiivisessa käyttäytymisessä terveiden ja 

ontuvien emakoiden välillä. Tutkittavat emakot olivat olleet samassa karsinassa jo 
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pidemmän aikaa, joten ne olivat luultavasti ratkoneet arvojärjestyksensä eikä 

aggressiiviselle käyttäytymiselle ollut tarvetta. Tilanne olisi voinut olla erilainen, mikäli 

emakot olisi yhdistetty juuri ennen käyttäytymisseurantaa.  

Tonkiminen ja haisteleminen ovat sialle tyypillisiä toimintoja ja luonnossa siat käyttävät 

niihin paljon aikaa (Castren 1997). Käyttäytymisseurannassa havaittiin, että ontuvat siat 

tutkivat vähemmän karsinarakenteita terveisiin emakoihin verrattuna. Kuivikkeiden 

tutkimisessa ei havaittu eroa ryhmien välillä. Tämä voi johtua siitä, että emakoilla oli 

erittäin vähän kuivikkeita. Kuivikkeiden tonkiminen oli käytännössä hyvin hankalaa. 

Kuivikkeiden puuttuessa emakot voivat suunnata niille tyypillisen tutkimistarpeen 

karsinarakenteisiin (kuva 12). Ontuvien emakoiden vähentynyt tonkimisen tarve voi 

johtua kivun aiheuttamasta passivoitumisesta.  

 

Kuva 12: Tuotanto-olosuhteissa tonkimiskäyttäytyminen voi olla haastavaa, mikäli 

emakoilla ei ole kuivikkeita. Tutkimiskäyttäytyminen voi suuntautua tällöin 

sikalan rakenteisiin (kuva Soile Kettunen) 
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Sairaiden eläinten oletetaan yleisesti syövän vähemmän kuin terveiden eläinten (Castren 

1997, Hardie 2000, Radostits 2007). Käyttäytymisseurannassa ei todettu eroa 

syömisessä tai juomisessa ontuvien ja terveiden välillä. Käyttäytymisseuranta aloitettiin 

10 minuuttia rehun jaon jälkeen. On todennäköistä, että tämä vaikuttaa tuloksiin. 

Tulosten pohjalta ei ole tarkkaa tietoa esimerkiksi siitä, menivätkö kaikki emakot 

syömään ja miten kauan emakot söivät. Ajallisesti pitkään syöviä emakoita, ja sellaisia 

emakoita jotka tulivat syömään vasta ruuhkan hävittyä, ei voitu tulosten pohjalta 

erottaa. Tarkempia tutkimuksia rehun jakamisen aikaisesta käyttäytymisestä 

tarvittaisiin. 

Käyttäytymisseurannan toteutustapa suorana seurantana voi aiheuttaa tuloksiin harhoja. 

Kun emakkoja ei seurata koko ajan, esimerkiksi videoimalla, voi osa käyttäytymisestä 

jäädä huomiotta. Jokaiselle emakolle tuli 24 havaintoa kahden tunnin aikana. Nopeasti 

ohitse meneviä käyttäytymistoimintoja, jotka voivat jäädä havaintojen ulkopuolelle ovat 

esimerkiksi juominen, aggressiivinen ja sosiaalinen kanssakäyminen emakoiden välillä 

ja liikkuminen. Tulokset ovat suuntaa antavia eikä niiden perusteella voida tehdä 

tiukkoja tulkintoja joidenkin toimintojen, esimerkiksi aggressiivisen käyttäytymisen, 

puuttumisesta.  

Tutkittavien eläinten määrä käyttäytymisseurannassa oli melko pieni. Tämä voi johtaa 

siihen, ettei tilastollisessa tarkastelussa saada samanlaisia eroja kuin suurempaa joukkoa 

tarkasteltaessa. Seuranta tehtiin yhdellä tilalla, jolloin eri havainnointikertojen tulokset 

ovat hyvin vertailtavissa toisiinsa. Yhdellä tilalla tehdyssä tutkimuksessa tilakohtaiset 

asiat, esimerkiksi kuivikkeiden puute tai rakenteelliset ongelmat, voivat vaikuttaa 

tuloksiin.  

Tiineitä emakoita suositellaan ruokittavaksi kuntoluokan mukaan. Suositeltu rehumäärä 

on emakon kuntoluokasta ja tiineyden kestosta riippuen 2,4–3,2 rehuyksikköä (ry) 

päivässä. Pihatossa tiineysajan viettäville emakoille suositellaan annettavaksi 

runsaamman liikkumisen takia lisärehua 0,2-0,4 ry/päivässä. (Maa- ja 

elintarviketalouden tutkimuskeskus 2010). Rehuvalmistaja suosittelee emakoita 

ruokittavaksi kuntoluokan mukaan ja päivittäiseksi rehuannokseksi 2,5–2,6 ry. Pihatossa 

emakoille suositellaan annettavaksi lisärehua 0,4 ry/pvä (Suomen Rehu Oy 2010). 
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Ruokintatutkimuksessa mukana olleet emakot saivat rehua 2,5–3,0 ry/pvä. Suositeltu 

ruehun määrä pihatossa pidetylle tiineelle emakolle on yleisten suositusten mukaan 2,6–

3,6 ry/pvä ja rehun valmistajan suositusten mukaan 2,8–2,9 ry/pvä. Ruokinta toteutettiin 

valmiiden, tiineyden kestoon perustuvien taulukoiden avulla eikä se perustunut tarkkaan 

kuntoluokitukseen. Toteutunut rehun määrä on suositusten mukainen, mikäli emakoiden 

kuntoluokat ovat hyviä, mutta laihemmat emakot saavat ruokaa melko vähän. Ottaen 

huomioon, että monet emakoista jättivät syystä tai toisesta syömättä joinain päivinä 

voidaan olettaa, että osa emakoista jää selvästi alle suositeltujen rehumäärien.  

Muilla tuotantoeläimillä tehdyissä tutkimuksissa ontumisen on todettu vähentävän 

syömässä käymisen tiheyttä ja päivittäisen ruoka-annoksen määrää. Ontuminen 

heikentää ainakin lehmien kuntoluokkaa (Almeida ym. 2008, Gonzales 2008, Walker 

ym. 2008, Weeks ym. 2000). Ruokintatutkimuksessa ei havaittu eroa terveiden ja 

ontuvien emakoiden välillä kun verrattiin niiden päivien määriä, jolloin emakot söivät 

normaalisti eli kaiken sen rehun joka niiden olisi ollut mahdollista syödä.  Tehtyjen 

tutkimuksien mukaan sairas eläin on passiivisempi kuin terve, mutta voi tarvittaessa 

muuttaa käyttäytymistään ja palata toiminnon suorittamisen jälkeen passiiviseen tilaan 

(Aubert 1999). Ontuva emakko voi siis olla passiivinen suuren osan päivästä, mutta sen 

verran motivoitunut syömiseen että se nousee sopivalla hetkellä, käy syömässä ja tulee 

sitten takaisin makaamaan.  Emakon päivittäisen rehun määrä on sen verran pieni, että 

se jaksaa syödä annoksensa kerralla. 

Ruokintatutkimuksessa mukana olleet emakot söivät lähes poikkeuksetta kerralla koko 

päivän rehuannoksensa. Emakoiden ja ensikoiden ruokintatutkimuksissa on todettu, 

ettei syömismotivaatiossa ole muutosta kerran tai kaksi kertaa ruokittujen ryhmien 

välillä (Robert ym. 2000). Ruokintakertojen määrän ei ole myöskään todettu 

aiheuttavan muutosta imettävien emakoiden käyttäytymiseen pidemmällä 

seurantajaksolla (Holt ym. 2006). Kerran päivässä ruokituilla ensikoilla on kuitenkin 

todettu korkeammat sydämen sykkeet ennen ruokailua kuin kaksi kertaa päivässä 

ruokituilla ensikoilla (Robert ym. 2000). Tämä voi olla merkki emakon kokemasta 

kiihtymyksestä ja stressistä ruokintaan liittyen. Kerran päivässä ruokituilla emakoilla on 

myös pienempi päivittäinen painonlisäys ja vähemmän selkärasvaa kuin kaksi kertaa 
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päivässä ruokituilla. Ruokintakertojen määrällä ei ole kuitenkaan todettu olevan 

vaikutusta pahnueen kokoon tai kasvuun (Holt ym. 2006). Koska emakot söivät vain 

kerran päivässä, ruokinta-automaatin käyttöaste pysyi matalampana, kuin useammilla 

ruokintakerroilla.  

Bressers totesi, että yksilöruokinta-automaatilla ruokailussa noudatetaan suhteellisen 

pysyvää järjestystä, mutta karsinassa pidempään olleet syövät aiemmin kuin 

myöhempään tulleet (Bressers ym. 1993). Ryhmäruokintakokeessa on havaittu, että 

arvoasteikolla korkeammilla sijoille olevat emakot voittavat enemmän taistelutilanteita 

ja syövät kauemmin. (Martin & Edwards 1993). Ruokailututkimuksessa ei havaittu eroa 

ontuvien ja terveiden välillä, kun tarkasteltiin keskimääräisiä kellonaikoja, jolloin 

emakot kävivät syömässä tai näiden vaihtelua. Ruokailujärjestykseen voivat vaikuttaa 

muut asiat kuin ontuminen, esimerkiksi emakon koko, ikä, porsimakerta ja ryhmään 

tulemisen järjestys. Ruokintatutkimuksessa myös emakkoryhmä normaalia suurempi 

(100 emakkoa). Suuri eläinten määrä voi hankaloittaa arvojärjestyksen muodostumista 

ja pysyvyyttä. Jotta arvojärjestys olisi mahdollinen, emakoiden tulee pystyä 

tunnistamaan toisensa. 

Yksilöruokinta-automaatit voivat johtaa lisääntyneeseen aggressiivisuuteen ja 

luonneongelmiin (Edwards & Riley 1986). Yhtä yksilöruokinta-automaattia suositellaan 

käytettäväksi enintään 40 emakolle (Jälkö 2006). Ruokintatutkimuksen emakoilla oli 

yhdessä 100 emakon karsinassa vain kaksi yksilöruokinta-automaattia eli suositukset 

ylittyivät tässä suhteessa selvästi. Sekä terveet, että ontuvat emakot jättivät osana 

tutkimuspäivistä syömättä. Jos syömässä käyminen aiheuttaa hyvin paljon 

taistelutilanteita voi olla mahdollista, että heikommat yksilöt eivät pääse syömään 

halutessaan koska ne ajetaan pois automaatilta (kuva 13). Toisaalta heikommilla 

yksilöillä on paremmat mahdollisuudet päästä syömään, kuin sellaisilla emakoilla, jotka 

joutuvat esimerkiksi liemiruokkijalla taistelemaan paikastaan ruokintakaukalolla. 

Automaatille on luultavasti vähemmän jonotusta niinä aikoina, jotka eivät ole niin 

mieluisia syömisaikoja, esimerkiksi myöhään illalla. Näinä aikoina heikommatkin 

yksilöt voivat päästä livahtamaan sisään ilman pelkoa tappelusta.  
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Kuva 13: Yksilöruokinta-automaatille jonottaminen voi aiheuttaa taistelutilanteita 

emakoiden välille. Arvoasteikolla korkeammalla olevat emakot ajavat heikommat 

yksilöt pois eivätkä ne pääse syömään (kuva Soile Kettunen) 

Tutkimukseen valitut emakot saivat jonkin verran ylimääräistä ruokaa verinäytteen 

ottamisen yhteydessä. Määrät olivat kuitenkin suhteellisen pieniä. Emakoiden 

tutkiminen, ylösajaminen, siirtäminen käytävälle ontumaluokitusta varten ja emakoille 

vieraat ihmiset voivat aiheuttaa ylimääräistä stressiä ja sekoittaa emakoiden normaalia 

päivärytmiä ja ruokailujärjestystä.  Tutkimukset suoritettiin aamupäivän aikana, joten ne 

eivät vaikuttaneet niihin sikoihin, jotka olivat syöneet ennen tätä. Ylimääräinen käsittely 

sijoittui kuitenkin vain ruokintatutkimuksen viimeiselle päivälle. Muiden päivien 

ohjelmasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta voidaan olettaa, etteivät ne olleet emakoille yhtä 

stressaavia. Lopuksi täytyy todeta, että ruokintaohjelmaa ei oltu tilalla käytetty 

kovinkaan paljon emakoiden syömisen seurantaan. Ohjelmassa ei ollut toimintoa, joka 

olisi ilmoittanut epänormaalit tapahtumat ruokinnassa. Tietojen luotettavuudesta ei siis 

ollut pitkäaikaista kokemusta.  
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Ontuman ja siihen liittyvän kivun vaikutus syödyn ruoan määrään ei vastannut 

tutkimuksen osalta yleistä käsitystä ruokahalun heikkenemisestä. Tutkimuksen 

tuloksista ei käynyt ilmi tyytyisivätkö ontuvat emakot pienempään päivittäiseen 

ruokamäärään tilanteissa, joissa ne saisivat ruoan monessa osassa ja joutuisivat 

käymään syömässä useita kertoja päivässä. Jatkotutkimuksia tästä tarvittaisiin. 

Käyttäytymistutkimus osoitti, että ontuvat emakot makaavat enemmän ja ovat 

passiivisempia kuin terveet emakot. Ontuvat emakot myös seisoivat ja tutkivat 

rakenteita terveitä emakoita vähemmän. Aktiivisuus ja runsas ruokailukäyttäytymiseen 

käytetyn ajan määrä ovat sialle tyypillisiä käyttäytymismuotoja. Näin ollen voidaan 

ajatella, että ontuminen heikentää sian hyvinvointia ja mahdollisuuksia käyttäytyä 

lajityypillisesti. Vähentynyt aktiivisuus voi altistaa myös muille ongelmille, esimerkiksi 

kuntoluokan heikkenemiselle, osteoporoosille, virtsaelinten sairauksille ja sosiaaliselle 

stressille. Käyttäytymiskokeen tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia. Tulokset ovat 

sovellettavissa melko hyvin samanlaisiin olosuhteisiin, missä tämän tutkimuksen 

emakoita pidettiin. Tutkimustulokset voisivat olla erilaiset sellaisissa oloissa, joissa 

emakoilla olisi mahdollista toteuttaa helpommin esimerkiksi tonkimiskäyttäytymistä. 

Tällaisia aktiivisuutta tukevia oloja ovat esimerkiksi emakoiden olkipihatot.  

Ruokailututkimuksessa ei havaittu eroa normaalisti syötyjen päivien määrässä eikä 

syömässä käymisen kellonajoissa tutkimusryhmien välillä. Ruokailututkimus kuitenkin 

osoitti, että osa sekä terveistä, että ontuvista emakoista jättää syömättä yksilöruokinta-

automaattiruokintaa käytettäessä. On mahdollista, että erilaisella ruokinnan hallinnalla, 

esimerkiksi ryhmäliemiruokinnalla, samassa tutkimusasetelmassa eroja saataisiin 

aikaan. Ryhmäruokinnassa emakot joutuvat taistelemaan paikastaan kaukalolla. 

Tulokset voisivat olla erilaiset myös vapaata ruokintaa käyttävillä tiloilla. 

Pito-olosuhteiden ja eläinaineksen hallinnalla on suuri merkitys ontuman haittojen 

ennaltaehkäisyssä, sillä itse sairauden tunnistaminen on vaikeaa tilatasolla ja hoidolla on 

yleensä melko huono ennuste pidemmällä aikavälillä. Eläinten mahdollisimman hyvä 

rakenne, ruokinnan oikea taso ja hyvät sikalarakenteet ovat tavoiteltavia asioita. 

Eläinten hoitajien pitäisi kyetä myös tunnistamaan ontuvat eläimet ja reagoimaan 

sairastumiseen esimerkiksi siirtämällä eläin sairaskarsinaan tai kipulääkitsemällä sitä.  
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