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1 Johdanto 

1.1 Märehtijäksi kehittyminen 

Syntyessään vasikalla on kaikki neljä mahaa, eli pötsi, satakerta, verkkomaha ja 

juoksutusmaha, mutta vain juoksutusmaha on kehittynyt ja käytössä. Muut kolme 

mahaa ovat vielä kehittymättömiä. Vasikan juoma neste menee suoraan juoksutus-

mahaan etumahojen seinämän muodostamaa kanavaa eli märekourua pitkin. Ensim-

mäisten elinviikkojen aikana vasikan ruuansulatus vastaa yksimahaisen ruuansulatus-

ta. Muiden mahojen kehittyminen alkaa vasikan aloittaessa karkearehun syönnin. 

Myös veden saanti on tärkeää kasvavalle vasikalle, koska keho tarvitsee vettä erilai-

siin biokemiallisiin prosesseihin. Vasikat saavat vettä maidosta, myöhemmin rehusta 

sekä vettä juomalla (Hepola 2008).   

Märehtijäksi kehittyminen on vaativa vaihe naudan elämässä. Vasikan kehon on 

vaihdettava ensisijaiseksi energian lähteekseen pötsin fermentaation tuottamat lyhyt-

ketjuiset rasvahapot maidon glukoosin sijaan. Vasikat tarvitsevat kuivaa rehua mai-

don rinnalle, kehittyäkseen märehtijäksi vieroitusikään mennessä. Aloittaakseen toi-

mintansa pötsi tarvitsee väkirehua, karkearehua ja vettä. Veden juonti lisääntyy 

huomattavasti, kun vasikat lopettavat maidonjuonnin (Hepola 2008). 

1.2 Vasikoiden syöntikäyttäytyminen ja syönnin säätely 

Vasikoista on tavoitteena kasvattaa korkeatuottoisia lypsylehmiä tai hyvin kasvavia 

lihanautoja, joten niiden rehun syöntikyvyn kehittyminen jo pikkuvasikasta lähtien 

on tärkeää. Maidolla on tärkeä osuus vasikoiden ravinnonsaannissa. Riittävä maidon-

saanti vaikuttaa vasikoiden kasvuun ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (Hepola 

2008). Applebyn ym. (2001) mukaan se, että vasikat saavat juoda maitonsa keinote-

koisesta tutista ja pääsevät toteuttamaan luontaista imemisen tarvettaan on parempi 

vaihtoehto kuin maidon juottaminen ämpäristä ilman imemisen mahdollisuutta. Va-

sikoiden kasvu lisääntyy, kun ne saavat vapaasti maitoa keinotutista verrattuna rajoi-

tetulla ämpärijuotolla olevien vasikoiden kasvuun. Emän alla ollessaan vastasyntynyt 

vasikka imee keskimäärin 5–8 kertaa päivässä 10–15 minuutin jaksoissa. Käyntiker-

rat vähenevät myöhemmin 3–5 kertaan. Kasvaessaan vasikka kehittää syömiskäyt-

täytymistään lisäämällä kiinteän rehun pureskelua. Kahdeksantoista viikon ikäisellä 
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vasikalla on jo lähes yhtä paljon syöntijaksoja vuorokaudessa kuin aikuisella naudal-

la (Hall 2002). 

Naudat ovat laumaeläimiä. Tämä vaikuttaa vasikoiden käyttäytymiseen, liikkumiseen 

ja nukkumiseen (Hepola 2008). Tästä syystä Euroopan Unionin lainsäädännön mu-

kaan (Euroopan unionin neuvosto 1997) yli kahdeksan viikon ja alle kuuden kuukau-

den ikäiset vasikat on pidettävä ryhmäkarsinassa, jossa ne saavat seuraa. Hepolan 

(2008) mukaan ryhmäkasvatuksessa vasikat kuluttavat enemmän sekä karkea- että 

väkirehua kuin yksin kasvatetut. Ryhmäkasvatuksessa vasikat alkavat syömään kui-

vaa rehua aiemmin ja syövät enemmän karkearehua kuin yksin kasvaessaan. Tästä 

syystä vasikat myös alkavat märehtimään ryhmässä aiemmin kuin yksilökarsinassa 

pidetyt.  

Hepolan (2008) mukaan vasikat juovat enemmän maitoa tai maidonkorviketta, kun 

sitä on vapaasti saatavilla verrattuna määriin, joita vasikoille annetaan, kun juottoa 

rajoitetaan. Rajoitettu juotto lisää vasikoiden keskinäistä kilpailua ryhmässä ja vä-

hentää ruokailuun käytettyä aikaa ryhmäkasvatetuilla vasikoilla (von Keyserlingk 

ym. 2004). de Passillén ym. (1992) mukaan maidonsaanti lisää vasikoiden imemis-

motivaatiota. Imemismotivaatiota esiintyy vielä maidonjuonnin jälkeenkin noin 10 

minuutin ajan ja tällöin esiintyy myös imemistä, joka ei liity ravinnonsaantiin. Ime-

minen vaikuttaa vasikan fysiologiaan nostamalla muun muassa insuliinin ja oksito-

siinin pitoisuuksia veressä. Imeminen voi myös parantaa kasvua ja vähentää vasikan 

stressiä. Tyydyttymätön imemisentarve voi johtaa ristiinimemiseen, jolloin vasikat 

imevät toisiaan. Tällainen käytös on epänormaalia ja vähentää vasikoiden hyvinvoin-

tia (Hepola 2008).  

Vasikat, joiden maidon juomista on rajoitettu, aloittavat kuivan rehun syömisen ai-

kaisemmin kuin vapaasti maitoa saavat vasikat. Rehun syömiseen ja vasikan kasvuun 

vaikuttaa kuitenkin moni asia, kuten rehun laatu (mm. kuitupitoisuus) sekä maidon 

tai maidon korvikkeen määrä ja laatu. Hepolan (2008) tutkimuksessa vasikan syö-

miin rehumääriin vaikutti vasikan vieroitusikä sekä se, oliko vasikka erotettu emosta 

heti syntymän jälkeen ja kasvatettu tuttijuotolla vai saiko vasikka kasvaa emon kans-

sa. Vieroituksen jälkeen kuivan rehun syönti lisääntyi nopeasti. Aikaista vieroitusta 

runsaasta maidonsaannista kannattaa Hepolan (2008) mukaan välttää (viiden viikon 

iässä), sillä vasikat eivät vielä siinä vaiheessa syö riittävää määrää kuivaa rehua pär-
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jätäkseen ilman maitoa ja saattavat laihtua. Tällöin vasikoiden sopeutuminen on 

heikkoa ja tilanne voi vaikuttaa vasikoiden yleiseen hyvinvointiin.  

Vasikalle on tarjottava kahden viikon iästä alkaen korsirehua päivittäin. Kahdeksan 

viikon ikäiselle vasikalle on annettava vähintään 50 grammaa korsirehua päivässä ja 

20 viikon ikäiselle vasikalle on annettava vähintään 250 grammaa korsirehua päiväs-

sä (Valtioneuvosto 2010).  

1.3 Vasikoiden nupoutus ja yleinen kivunlievitys 

Nupoutus tarkoittaa sarvenaiheen tuhoamista, jotta siitä ei pääse kasvamaan sarvea. 

Nupouttaminen tehdään nuorille vasikoille, rodusta riippuen 8–12 viikon ikään men-

nessä. Suomessa yli neljän viikon ikäiset vasikat saa nupouttaa vain eläinlääkäri 

(Eläinsuojeluasetus 1996). Nupoutus tehdään, koska sarvettomat naudat ovat turval-

lisempia toisilleen sekä niitä hoitaville ihmisille. Nupouttaminen tehdään erityisesti 

maidontuotannossa oleville vasikoille. Länsimaissa nupouttaminen tehdään yleisesti 

joko polttamalla kuumalla raudalla eli kolvilla tai syövyttämällä emäksisellä aineella 

(Hokkanen 2015). Stafford ja Mellor (2011) vertasivat kolvi- ja pastanupouttamisen 

aiheuttamaa kipua ja tulivat siihen tulokseen, että molemmilla tavoilla toteutettuna 

nupouttamisesta aiheutuu kipua. Heidän mukaansa pastanupoutus on kuitenkin kivu-

liaampi kuin kolvinupoutus.  

Kolvinupoutus perustuu siihen, että kovera rauta lämmitetään erittäin kuumaksi (noin 

600°c). Rauta kuumennetaan joko sähköllä tai kaasulla. Rauta painetaan vasten sar-

venaiheita ja aiheutetaan kudostuho sarvenalulle sekä sen vieressä olevalle ihoker-

rokselle (Hokkanen 2015). Tästä syntyvä terminen palovamma aiheuttaa merkittävää 

kipua. Lainsäädännön mukaan (Valtioneuvosto 2010) kolvinupoutus on ainoa tapa, 

jolla nupouttamisen saa Suomessa toteuttaa.  

Nupoutus voidaan tehdä myös syövyttämällä voimakkaalla emäksisellä aineella, jol-

loin syntyy kemiallinen palovamma ja kudos tuhoutuu. Syövyttävänä aineena käyte-

tään usein emäksistä pastaa. Yleensä pasta on joko natriumhydroksidia (NaOH) tai 

kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2). Sarvenaiheiden ympäriltä ajetaan karvat ja pasta le-

vitetään puulastalla (Stilwell ym. 2009).  
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Kivunlievitykseen voidaan käyttää paikallispuudutusta ja jälkikivun hoitoon sopivaa 

tulehduskipulääkitystä (Stafford ja Mellor 2011). Usein tuotantoeläimille annetaan 

myös rauhoittavaa lääkettä, jolloin niiden käsittely on helpompaa (Hepola 2008).  

Stilwellin ym. (2009) tutkimuksen mukaan lidokaiini-paikallispuudute vähentää va-

sikoiden nupoutuksesta aiheutuvaa kipua heti nupoutus-toimenpiteen jälkeen. Kui-

tenkin kun puudutteen vaikutus lakkaa, lisääntyy vasikoiden epämukava olo. Puudut-

teen ja tulehduskipulääkkeen yhteisvaikutuksella havaittiin olevan parhaat tulokset 

kemiallisen palovamman aiheuttaman kivun hoitamisessa pitempään. 

1.4 Vasikoiden kipu ja sen vaikutus syöntiin 

Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet akuuttiin kipuun, joka syntyy nupoutettaessa 

ja jota esiintyy tunti toimenpiteen jälkeen. Vähemmän tutkittua tietoa löytyy siitä, 

että vasikat kokevat kipua vielä päiviä ja viikkoja nupoutuksen jälkeenkin (Stafford 

ja Mellor 2011).  

Heinrichin ym. (2010) mukaan vasikat kokivat kipua nupoutuksen jälkeen jopa 44 

tunnin ajan. Vasikan kipu näkyi korvien heilutteluna sekä pään ravisteluna. Saman 

tutkimuksen mukaan korvien ravistelua voidaan käyttää herkimpänä merkkinä arvi-

oitaessa nupoutuksesta seurannutta kipua. Samassa tutkimuksessa selvisi, että tuleh-

duskipulääkkeillä (kuten meloksikaamilla ja ketoprofeenilla) pystytään lieventämään 

vasikoiden kokemaa kipua.  

Myös Theurerin ym. (2012) mukaan nupoutuksesta seurannut kipu voi jatkua muu-

taman päivän toimenpiteen jälkeen. Mikäli tulehduskipulääkkeen antoa jatketaan 

pitempään, se vaikuttaa vasikoiden makuukäyttäytymiseen pidentämällä makuulla-

oloaikaa. Theurerin ym. (2012) tutkimuksessa jatkettu kipulääkkeen anto pidensi 

myös vasikoiden karkearehukaukalon äärellä viettämää aikaa ja lisäsi täten vasikoi-

den kasvua. 

1.5 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako tulehduskipulääkkeillä 

hoidettu jälkikipu vasikoiden syöntikäyttäytymiseen nupoutuksen jälkeen ja onko 

syöntikäyttäytymisessä eroja eri nupoutustapojen välillä. Tätä havainnoitiin tarkaste-

lemalla vasikoiden karkea- ja väkirehun syöntikäyntien määriä eli syöntijaksoja sekä 
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jaksojen kestoja. Lisäksi tarkasteltiin, vaikuttiko vasikan nupoutustapa syöntijaksojen 

määrään tai niiden kestoon. Nupoutustapoina olivat kolvi- ja pastanupoutus, ja kipu-

lääkityksen kesto oli yksi tai viisi päivää toimenpiteen jälkeen. Myös nupoutustavan 

ja kipulääkityksen yhteisvaikutusta tarkasteltiin. Hypoteesina oli, että pitempi kipu-

lääkityksen kesto lisää vasikoiden rehun syöntikertojen määrää ja kestoa nupoutusta-

vasta riippumatta. 

2 Aineisto ja menetelmät  

2.1 Koejärjestelyt 

2.1.1 Koe-eläimet ja koeasetelma 

Vasikkakoe toteutettiin Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimustilan navetassa Vii-

kissä 1.1.2013–31.3.2015. Koe oli osa Vasikoiden nupoutuskipu ja hyvinvointi ̶ han-

ketta (Hänninen 2012). Hankkeessa oli koe-eläiminä yhteensä 48 vasikkaa. Vasikat 

jaettiin noin kymmenen eläimen ryhmiin. Vasikat olivat kokeen ajan ryhmäkarsinas-

sa. Ryhmien koko riippui lehmien poikimisten ajoittumisista. Hankkeen nupoutus-

tutkimuksessa oli mukana viisi ryhmää vasikoita. Vasikoiden ikä kokeen alkaessa oli 

3–14 päivää. Puolet kaikista vasikoista (24) nupoutettiin emäksisellä pastalla ja puo-

let (24) perinteisellä nupoutusraudalla eli -kolvilla. Vasikat nupoutettiin rauhoituk-

sessa. Kaikki vasikat saivat suun kautta kipulääkettä, puolet ryhmästä yhden päivän 

ajan ja puolet viiden päivän ajan nupoutuksen jälkeen. Jokainen viidestä ryhmästä 

käsiteltiin samalla tavalla, samojen ihmisten toimesta. Käsittelyt tehtiin kaikille vasi-

koille samaan aikaan ryhmäkarsinassa. Koeasetelma oli 2x2 faktoriaalinen koe.  

Tässä maisterin tutkielmassa alkuperäisestä viidestä ryhmästä oli mukana neljä ryh-

mää eli yhteensä seurattiin 37 vasikkaa.  

Ryhmäkarsinan pinta-ala oli 3,6 m * 4,7 m = 16,92 m2. Karsinan takaosa kuivitettiin 

sahanpuruilla, etuosassa oli ritiläpalkki. Sekä karkea- että väkirehua oli vapaasti saa-

tavilla. Karkearehuna vasikoilla oli kuiva heinä ja väkirehuna Pikku-Mullin Herkku 

(RaisioAgro). Karsinan pohjapiirros on esitetty kuvassa 1, jossa näkyy myös vesi- ja 

maitojuoma-automaattien sijainnit. 
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Sahan-

purulla

kuivitettu

takaosa

220cm

360cm

Vesiautomaatti

Väkirehu-

kaukalo

Ritiläpalkki

100cm

Ruokinta-

pöytä

40cm

470cm Juotto-

automaatti

Kamera

seinällä

 

Kuva 1. Vasikoiden ryhmäkarsinan pohjapiirros mittoineen. 

 

Kaksi päivää ennen varsinaista nupoutuspäivää vasikat valenupoutettiin. Valenupou-

tus tehtiin, jotta voitiin selvittää nupoutukseen liittyvien toimenpiteiden vaikutuksia 

vasikoiden käyttäytymiseen. Valenupoutuspäivänä kaikki vasikat rauhoitettiin ja 

kolvinupoutettavat vasikat puudutettiin, mutta ei nupoutettu. Pastanupoutettavien 

vasikoiden sarvenaiheiden ympärille levitettiin vaseliinia. Muita toimenpiteitä ei teh-

ty. 

2.1.2 Nupoutustavat 

Kaikki vasikat saivat nupoutuspäivänä kipulääkkeeksi ketoprofeenia 3 mg/kg (Ke-

tovet 160 mg, Galena Pharma Oy, Suomi). Taulukossa 1 on esitetty vasikkakohtai-

sesti käytetty nupoutustapa, annetun kipulääkkeen määrä, vasikoiden painot alussa ja 

lopussa sekä viikkokasvu. 

 

 



11 

 

 

Taulukko 1.  Vasikoiden painot kokeen alussa ja lopussa, nupoutustapa, lääkityksen 

kesto ja viikkokasvu kokeen aikana. 

Ryhmä 
Vasikan 

nro 
Paino alus-

sa kg 
Paino lopus-

sa kg 
Nupoutus-

tapa 
Lääkitys  

(1 tai 5 vrk) 
Viikkokasvu 

kg 

1 11 54.7 64.5 Kolvi 1 5.6 

1 12 66.5 73.8 Kolvi 1 5.7 

1 13 57.5 70.0 Pasta 5 4.4 

1 14 54.6 70.2 Kolvi 1 7.6 

1 15 54.2 69.3 Kolvi 5 8.3 

1 16 47.5 57.4 Pasta 1 6.8 

1 17 62.3 74.2 Kolvi 1 5.2 

1 18 46.6 58.2 Pasta 5 7.4 

1 19 49.2 60.9 Pasta 1 8.6 

2 31 51.4 60.5 Kolvi 1 7.0 

2 32 57.8 65.4 Kolvi 1 6.7 

2 33 52.0 58.5 Pasta 5 6.7 

2 34 50.2 59.9 Kolvi 5 6.6 

2 35 46.0 52.1 Kolvi 1 5.6 

2 36 54.4 61.0 Pasta 1 5.9 

2 37 52.0 59.4 Kolvi 5 3.2 

2 38 50.6 54.8 Pasta 5 2.7 

2 39 51.3 61.0 Kolvi 5 8.3 

3 45 50.5 53.5 Pasta 5 4.2 

3 46 45.1 50.2 Kolvi 5 3.8 

3 47 56.1 64.0 Pasta 1 5.8 

3 48 49.8 57.1 Kolvi 1 5.9 

3 49 47.1 52.7 Pasta 5 4.4 

3 50 57.5 62.0 Kolvi 5 4.1 

3 51 46.2 50.3 Kolvi 1 2.2 

3 52 37.2 42.6 Pasta 1 1.0 

3 53 46.2 52.2 Pasta 1 3.3 

4 55 52.7 59.6 Pasta 5 4.7 

4 56 53.0 59.9 Pasta 1 5.5 

4 57 50.7 55.5 Kolvi 5 3.0 

4 58 40.8 47.4 Kolvi 1 2.6 

4 59 46.9 56.5 Kolvi 5 6.8 

4 60 50.1 56.6 Kolvi 5 2.3 

4 61 48.0 54.7 Pasta 5 4.2 

4 63 47.0 54.3 Pasta 5 6.0 

4 64 54.0 57.2 Pasta 5 0.5 
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Kaikki vasikat rauhoitettiin suun kautta annettavalla rauhoitteella, limakalvojen läpi 

imeytyvällä geelillä (detomidiinihydrokloridi 220 µg/kg, Domosedan Gel 7,6 mg, 

Orion, Turku). Vasikat rauhoitettiin aamulla, alkaen kello 10, viiden minuutin välein. 

Noin 50 minuuttia rauhoitteen annon jälkeen kolvinupoutettavat vasikat puudutettiin 

(Lidocain 20 mg/ml, 4 ml/sarvenaihe) ja pastalla nupoutettavien vasikoiden sarven-

aiheiden ympärille levitettiin kerros vaseliinia, jotta pasta ei leviä muualle pään alu-

eelle. Noin tunnin kuluttua rauhoituksesta vasikat nupoutettiin. Nupoutuspasta 

(Dr.Naylor Dehorning Paste, H.W. Naylor company, Inc., New York, U.S.A.) on 

voimakas emäs (kemiallinen yhdiste) eli se syövyttää voimakkaasti. Se levitettiin 

puutikulla ja sitä käsitelleiden henkilöiden oli käytettävä suojakäsineitä. Pastalla 

nupoutettujen vasikoiden heräämistä seurattiin, jotta ne eivät tönineet muita päällään 

tai ettei kukaan päässyt nuolemaan niiden päätä. Nupoutuspäivän jälkeen puolet 

ryhmän vasikoista saivat ketoprofeenia vielä viiden päivän ajan. Loput ryhmän vasi-

kat saivat saman verran vettä lumelääkkeenä. Taulukossa 2 on esitetty eri tavalla 

nupoutettujen ja lääkittyjen vasikoiden lukumäärät ryhmittäin. 

 

Taulukko 2. Vasikoiden lukumäärä eri käsittelyillä ryhmittäin.  

Ryhmä Vasikat 
Kolvi-

nupoutetut 
Pasta-

nupoutetut 
1 päivän  

kipulääkitys 
5 päivän  

kipulääkitys 

1 9 5 4 6 3 

2 9 6 3 4 5 

3 9 4 5 5 4 

4 10 5 5 2 8 

 

Eri nupoutustapojen jäljet eroavat toisistaan. Kuvissa 2 ja 3 näkyvät nupoutustapojen 

erilaiset jäljet. Kuvassa 2 on kolvinupoutuksesta jäänyt jälki ja kuvassa 3 on jälki 

syövyttävällä aineella tehdystä nupoutuksesta.  
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Kuva 2. Kolvinupoutuksella tehdystä nupoutuksesta jää selvärajainen jälki (Kuva: 

Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus, HY).  

 
Kuva 3. Syövyttävällä pastalla tehdystä nupoutuksesta jäänyt jälki on epämääräisem-

pi (Kuva: Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus, HY).  
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2.2 Käyttäytymisen videointi 

Vasikoita seurattiin videoimalla. Videoita kuvattiin 24 tuntia vuorokaudessa. Vasikat 

valokuvattiin ennen videointeja tunnistamisen tueksi. Tätä tutkielmaa varten analy-

soitiin videot, jotka oli kuvattu valenupoutuspäivänä (päivä -2), sen jälkeisenä päivä-

nä (päivä -1), varsinaisena nupoutuspäivänä (päivä 0), sekä yksi (päivä 1), kaksi 

(päivä 2), viisi (päivä 5) ja seitsemän päivää (päivä 7) nupoutuksen jälkeen. Vasikat 

punnittiin valenupoutuspäivänä ja nupoutuspäivänä, sekä viikko ja kaksi viikkoa 

nupoutuksesta.  Kuvassa 4 on esitetty katsotut päivät aikajanalla. Yhteensä yhtä ryh-

mää tarkasteltiin seitsemänä päivänä. 

 

Kuva 4. Katsotut päivät aikajärjestyksessä. 

 

Vasikoita videoitiin 24 tuntia vuorokaudessa seinän yläosassa olevalla kameralla. 

Kamera kuvasi ryhmäkarsinaa yläviistosta, karsinan etupuolelta (kuva 5). Käytetty 

kamera oli ACTi ACM-1231-verkkokamera (ACTi Corporation, Taipei, Taiwan). 

Kameran resoluutio oli 640x480 pikseliä ja kuvanopeus 25 kuvaa/sekunti. Videotie-

dostot tallentuivat palvelimelle, josta ne kopioitiin Mirasys N Workstation-ohjelmaa 

käyttäen ja tallennettiin WMV (Windows Media Video) -tiedostomuotoon. Videoku-

vaus aloitettiin valenupoutuspäivää edeltävänä päivänä ja sitä jatkettiin tästä eteen-
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päin kahden viikon ajan. Navetan valot pyrittiin pitämään päällä, mutta joinakin öinä 

valot oli sammutettu. Tämä vaikutti näkyvyyteen ja videoiden tarkkuuteen. Kamera 

kuvasi yöllä infrapunan avulla ja tuotti mustavalkoista kuvaa. Mustavalkoisessa ku-

vassa on mahdollista, että samanväriset vasikat sekoittuvat keskenään ja virhetulkin-

toja syntyi siltä osin. 

 

 
Kuva 5. Pysäytyskuva videosta. 

 

Videoista otettiin otanta, josta vasikoiden syömiskäyttäytymistä tarkasteltiin. Videoi-

ta katsottiin jokaisen tarkasteltavan ryhmän osalta seitsemänä päivänä jokaisen alka-

van tunnin ensimmäisen kymmenen minuutin ajalta. Käyttäytymisen rekisteröintiin 

videolta käytettiin Cowlog 3.0.2–ohjelmaa (Hänninen ja Pastell 2009). Sama henkilö 

koodasi käyttäytymiset.   

Vasikoiden käyttäytymisestä seurattiin väkirehun ja karkearehun syöntiä. Havainnot 

eli käyttäytymisten kestot ja lukumäärät kirjattiin ylös. Käyttäytymisiä rekisteröitäes-

sä käytettiin seuraavia määritelmiä: karkearehun syönti alkoi, kun vasikan pää oli 

ruokintapöydällä siten, että molemmat korvat ylittivät ruokintaesteen ja vasikka alkoi 
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syömään. Syömisellä tässä tarkoitettiin sitä, että vasikka painoi päänsä rehuun ja / tai 

teki jauhamisliikkeitä suullaan. Jos vasikan pää ainoastaan ylitti esteen, mutta se ei 

painanut turpaa rehuun eikä ottanut rehua suuhunsa, ei sitä määritelty syömiseksi. 

Väkirehun syöminen alkoi, kun vasikan turpa oli ruokintakaukalossa ja vasikan leuat 

tekivät jauhamisliikkeitä. Kun vasikka ei tehnyt kumpaakaan edellä mainituista, va-

sikalle rekisteröitiin ei mitään-toiminto. 

2.3 Tulosten laskenta ja tilastollinen analyysi  

Tilastollista analyysiä varten laskettiin jokaisen tarkasteltavan vasikan vuorokausi-

kohtaiset karkearehujen ja väkirehujen syöntikäyntien lukumäärät, sekä käyntien 

kestot yhteensä vuorokauden sisältämien tarkkailujaksojen aikana. Analyysissä selvi-

tettiin, oliko nupoutustavalla tai kipulääkityksen kestolla vaikutusta käyntimääriin tai 

käyntien kestoon. Kaikkien koepäivien tulokset analysoitiin erikseen. Tilastollisessa 

mallissa oli kiinteinä tekijöinä nupoutustapa, kipulääkityksen kesto sekä niiden yh-

dysvaikutus. Ryhmän vaikutus huomioitiin satunnaisena tekijänä. Tilastolliset tes-

taukset tehtiin käyttäen SAS-ohjelmiston (SAS Institute Inc., Cary, USA) Mixed-

proseduuria. Mallin residuaalien normaalijakautuneisuus testattiin käyttäen Univa-

riate-proseduurin Shapiro-Wilk- testiä.  

Karkearehu- ja väkirehukäyntien määrät ja kestot eivät olleet normaalijakaantuneita. 

Karkearehukäyntien määrät ja kestot analysoitiin sen vuoksi käyttäen neliöjuuri-

muunnettua dataa. Väkirehukäyntien kestot ja määrät eivät olleet normaalijakautu-

neita muunnostenkaan jälkeen, joten ne analysoitiin Friedmanin ei-parametrisellä 

varianssianalyysillä, käyttäen SAS-ohjelmiston GLM-proseduuria. Tilastollisessa 

mallissa ryhmä sekä nupoutustapa tai kipulääkityksen kesto olivat kiinteinä tekijöinä. 

3 Tulokset  

Vasikoiden karkearehun syöntikäyntien määrä sekä käyntien kesto ja väkirehun 

syöntikäyntien määrä ja käyntien kesto on esitetty taulukossa 3. Karkearehua vasikat 

kävivät syömässä keskimäärin 6 kertaa vuorokaudessa käyttäytymistarkkailun aikana 

ja väkirehua 4 kertaa vuorokaudessa. Keskimäärin vasikat käyttivät karkearehun 

syömiseen 337 sekuntia eli vajaa 6 minuuttia vuorokaudessa. Pisin karkearehun 

syöntiaika oli 1946 sekuntia eli 32 minuuttia. Väkirehua vasikat söivät keskimäärin 
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160 sekuntia eli alle 3 minuuttia käyttäytymistarkkailun aikana. Pisin väkirehun 

syöntiaika oli 1125 sekuntia eli vajaa 19 minuuttia vuorokaudessa.  

 

Taulukko 3. Vasikoiden karkea- ja väkirehun syöntikäyntien määrät ja kestot. 

 
keskiarvo mediaani Q1 Q3 minimi maksimi 

Karkearehu, käynnit 
(kpl/vrk) 6.2 5.0 3.0 8.0 0.0 24.0 
Karkearehu, kesto  
(s/vrk) 337.2 243.6 106.6 476.7 0.0 1946.0 
Väkirehu, käynnit 
(kpl/vrk) 4.3 3.0 1.0 6.0 0.0 21.0 
Väkirehu, kesto  
(s/vrk)   159.5 84.5 10.4 233.9 0.0 1124.9 

Q1 = Alakvartiili (25 % havainnoista on pienempiä kuin Q1) 

Q3 = Yläkvartiili (25 % havainnoista on suurempia kuin Q3) 

 

Taulukossa 4 on esitetty vasikoiden painot kokeen alkaessa ja päättyessä sekä viik-

kokasvut.  Käsittelyiden välillä ei ollut eroja painoissa ja viikkokasvuissa.  

 

Taulukko 4. Vasikoiden alku- ja loppupainot sekä viikkokasvu. 

 

Kolvinupoutus Pastanupoutus   Tilastollinen merkitsevyys   

 

Kipulääke 
1 päivää 

Kipulääke 
5 päivää 

Kipulääke 
1 päivää 

Kipulääke 
5 päivää  SEM 

Nupoutus- 
tapa 

Kipulääki- 
tys 

Yhdys- 
vaikutus 

Alkupaino, 
kg 52.5 51.2 49.2 50.8 2.3 0.32 0.93 0.43 
Loppupaino, 
kg  59.9 60.0 57.1 57.9 3.3 0.19 0.82 0.84 
Viikkokasvu, 
kg/viikko  5.0 5.3 5.4 4.7 5.4 0.84 0.77 0.41 

 

 

3.1 Karkearehun syöntijaksot ja jaksojen kestot 

Taulukossa 5 on esitetty karkearehun syöntikäyntien lukumäärät. Määrä kasvoi va-

lenupoutusta seuraavana päivänä (päivä -1). Varsinaisena nupoutuspäivänä (päivä 0) 
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käyntimäärät jälleen hieman vähenivät. Päivänä 1 eli päivä nupoutuksen jälkeen kar-

kearehun syöntikäyntejä oli enemmän (p = 0,03) niillä vasikoilla, jotka saivat yhtenä 

päivänä kipulääkettä kuin niillä, jotka saivat kipulääkettä pitempään. Muina päivinä 

käsittelyjen välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. 

 

Taulukko 5. Nupoutustavan ja kipulääkityksen keston vaikutus karkearehun syönti-

käyntien määriin (käyntejä / vrk).  

  Kolvinupoutus  Pastanupoutus   Tilastollinen merkitsevyys  

päivä 
Kipulääke 
1 päivää 

Kipulääke 
5 päivää 

Kipulääke  
1 päivää 

Kipulääke 
5 päivää  SEM 

Nupoutus- 
tapa 

Kipulääki- 
tys 

Yhdys- 
vaikutus 

-2 1.9 1.6 1.5 1.7 1.92 0.65 0.83 0.50 

 
(4.7) (3.6) (3.4) (4.0) 

    
-1 2.6 2.3 3.0 2.1 3.04 0.68 0.09 0.38 

 
(7.8) (6.8) (9.9) (5.1) 

    
0 2.2 1.8 1.4 1.6 0.55 0.12 0.69 0.40 

 
(5.3) (5.1) (3.5) (3.6) 

    
1 3.0 2.3 2.6 2.3 0.35 0.37 0.03 0.46 

 
(10.1) (5.8) (7.5) (6.1) 

    
2 2.4 2.2 2.2 2.2 2.37 0.71 0.82 0.78 

 
(6.4) (6.0) (5.0) (5.1) 

    
5 2.8 2.6 2.7 2.3 0.36 0.48 0.46 0.81 

 
(9.8) (7.3) (7.4) (6.5) 

    
7 3.0 2.2 2.4 2.4 0.46 0.55 0.26 0.15 

  (9.2) (5.5) (7.3) (7.5)         

SEM = keskiarvon keskivirhe 

Tilastollinen analyysi on tehty käyttäen neliöjuurimuunnettua dataa. Suluissa on esi-

tetty muuntamattomat keskiarvot.  

Päivä -2 = valenupoutuspäivä 

Päivä -1 = valenupoutuksen jälkeinen päivä 

Päivä 0 = varsinainen nupoutuspäivä 

Päivä 1 = päivä nupoutuksen jälkeen 

Päivä 2 = kaksi päivää nupoutuksen jälkeen 

Päivä 5 = viisi päivää nupoutuksen jälkeen 

Päivä 7 = seitsemän päivää nupoutuksen jälkeen 
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Taulukossa 6 on esitetty karkearehun syöntikäyntien kestot. Syöntikäyntien kesto 

piteni valenupoutuspäivää seuraavana päivänä (päivä -1), mutta lyheni jälleen nupou-

tuspäivänä (päivä 0). Nupoutuksen jälkeisenä päivänä (päivä 1) kipulääkettä yhden 

päivän ajan saaneiden vasikoiden karkearehun syöntikäyntien kesto oli pitempi (p = 

0,04) kuin viisi päivää kipulääkettä saaneiden. Seitsemän päivää nupoutuksen jälkeen 

(päivä 7) käsittelyjen välillä oli suuntaa antava yhdysvaikutus (p = 0,07) siten, että 

kolvinupoutettujen, viisi päivää kipulääkettä saaneiden vasikoiden karkearehun syön-

tiaika oli lyhyempi kuin lyhemmän aikaa kipulääkettä saaneiden. Pastanupoutetuilla 

vasikoilla vastaavaa eroa ei havaittu. 

 

Taulukko 6. Nupoutustavan ja kipulääkityksen keston vaikutus karkearehun syönti-

käyntien kestoon (s / vrk). 

  Kolvinupoutus  Pastanupoutus    Tilastollinen merkitsevyys  

päivä 
Kipulääke 
1 päivää 

Kipulääke 
5 päivää 

Kipulääke 1 
päivää 

Kipulääke 
5 päivää  SEM 

Nupoutus- 
tapa 

Kipulääki- 
tys 

Yhdys- 
vaikutus 

-2 10 11 11 11 2.89 0.97 0.80 0.89 

 
(141) (208) (171) (184) 

    
-1 18 17 19 16 3.31 0.84 0.53 0.78 

 
(437) (447) (368) (296) 

    
0 15 12 9 12 4.08 0.13 0.96 0.21 

 
(262) (258) (145) (218) 

    
1 24 17 21 17 3.31 0.38 0.04 0.49 

 
(668) (357) (464) (355) 

    
2 15 17 15 14 2.58 0.68 0.84 0.42 

 
(246) (364) (259) (223) 

    
5 21 17 18 16 3.74 0.53 0.38 0.79 

 
(624) (332) (403) (336) 

    
7 24 16 16 18 3.90 0.27 0.32 0.07 

  (596) (311) (417) (417)         

SEM=keskiarvon keskivirhe 

Tilastollinen analyysi on tehty käyttäen neliöjuurimuunnettua dataa. Suluissa on esi-

tetty muuntamattomat keskiarvot.  

Päivä -2 = valenupoutuspäivä 

Päivä -1 = valenupoutuksen jälkeinen päivä 

Päivä 0 = varsinainen nupoutuspäivä 
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Päivä 1 = päivä nupoutuksen jälkeen 

Päivä 2 = kaksi päivää nupoutuksen jälkeen 

Päivä 5 = viisi päivää nupoutuksen jälkeen 

Päivä 7 = seitsemän päivää nupoutuksen jälkeen 

 

Karkearehun syöntikäyntien yhteenlaskettu kesto ja määrä nupoutuksen jälkeen päi-

vinä 1–7 on esitetty taulukossa 7. Näissä tuloksissa voidaan nähdä kipulääkkeellä 

suuntaa antava vaikutus: Pitempi kipulääkitys vähensi suuntaa antavasti (p < 0,10) 

sekä syöntikäyntien määrää että niiden kestoa. 

 

Taulukko 7. Karkearehun syöntikäyntien kesto ja lukumäärä yhteensä nupoutuksen 

jälkeen (päivät 1–7). 

 

Kolvinupoutus Pastanupoutus   Tilastollinen merkitsevyys 

 

Kipulääke 
1 päivää 

Kipulääke 
5 päivää 

Kipulääke 
1 päivää 

Kipulääke 
5 päivää  SEM 

Nupoutus-
tapa 

Kipulää- 
kitys 

Yhdys-
vaikutus 

Karkearehu,  
käynnit 
(kpl) 36 25 27 25 4.8 0.25 0.08 0.20 
Karkearehu,  
kesto (s) 2129 1378 1526 1337 385.7 0.22 0.09 0.29 

 

 

3.2 Väkirehun syöntijaksot ja syöntijaksojen kestot 

Väkirehun syöntikäyttäytymistä kuvaavat tulokset esitetään ei-parametrisen testauk-

sen perusteella siten, että nupoutustavan ja kipulääkityksen tulokset esitetään erik-

seen.  

Nupoutustavan vaikutus vasikoiden väkirehun syöntikäyntien määrään on esitetty 

taulukossa 8.  Päivä valenupoutuksen jälkeen (päivä -1) kolvinupoutetuilla vasikoilla 

oli enemmän väkirehun syöntikäyntejä kuin pastanupoutetuilla. Muina päivinä käsit-

telyjen väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Valenupoutuspäivänä (päivä 

-2) vähintään 25 % molempien ryhmien vasikoista ei käynyt ollenkaan syömässä 
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väkirehua. Pastanupoutettujen vasikoiden ryhmässä sama ilmiö oli havaittavissa vielä 

valenupoutuksen jälkeisenä päivänä (päivä -1). 

 

Taulukko 8. Nupoutustavan vaikutus vasikoiden väkirehun syöntikäyntien määrään 

(käyntiä / vrk).  

 
Kolvinupoutus Pastanupoutus   

päivä mediaani Q1 Q3 mediaani Q1 Q3 
Tilastollinen mer-

kitsevyys 

-2 1.0 0 3.0 1.0 0 3.0 0.42 

-1 3.0 2.0 6.0 1.0 0 4.0 0.04 

0 3.0 1.0 7.0 2.5 1.0 4.0 0.29 

1 5.0 3.0 9.0 3.0 1.0 7.0 0.16 

2 4.0 1.0 8.0 2.5 1.0 5.0 0.29 

5 4.0 3.0 8.0 3.5 1.0 7.0 0.35 

7 3.0 1.0 8.0 3.5 3.0 5.0 0.81 

Analysoitu Friedmanin ei-parametrisellä varianssianalyysillä.  

Q1 = Alakvartiili (25 % havainnoista on pienempiä kuin Q1) 

Q3 = Yläkvartiili (25 % havainnoista on suurempia kuin Q3) 

Päivä -2 = valenupoutuspäivä 

Päivä -1 = valenupoutuksen jälkeinen päivä 

Päivä 0 = varsinainen nupoutuspäivä 

Päivä 1 = päivä nupoutuksen jälkeen 

Päivä 2 = kaksi päivää nupoutuksen jälkeen 

Päivä 5 = viisi päivää nupoutuksen jälkeen 

Päivä 7 = seitsemän päivää nupoutuksen jälkeen 

 

Nupoutustavan vaikutus vasikoiden väkirehun syöntikäyntien kestoihin on esitetty 

taulukossa 9. Väkirehun syöntikäyntien keston mediaani oli valenupoutuspäivänä 

(päivä -2) pienin molemmissa ryhmissä. Suurin mediaani molemmissa ryhmissä oli 

päivänä 1 eli päivä nupoutuksen jälkeen. Nupoutuksen jälkeisenä päivänä kolvi-

nupoutettujen vasikoiden väkirehun syöntikäyntien kesto oli pitempi kuin pasta-

nupoutettujen (p = 0,05). 
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Taulukko 9. Nupoutustavan vaikutus vasikoiden väkirehun syöntikäyntien kestoon (s 

/ vrk).  

 
Kolvinupoutus Pastanupoutus   

päivä mediaani Q1 Q3 mediaani Q1 Q3 
Tilastollinen mer-

kitsevyys 

-2 23.5 0 83.9 12.6 0 108.6 0.39 

-1 49.7 26.5 256.1 16.5 0 215.5 0.13 

0 118.4 33.1 245.4 43.5 8.1 137.6 0.33 

1 250.0 84.5 376.7 115.5 10.4 233.9 0.05 

2 134.1 7.2 305.5 126 35 414.7 0.86 

5 155.8 58.9 210.9 92.3 0.2 221.6 0.33 

7 114.9 41.1 291.8 114.5 33 201.6 0.86 

Analysoitu Friedmanin ei-parametrisellä varianssianalyysillä.  

Q1 = Alakvartiili (25 % havainnoista on pienempiä kuin Q1) 

Q3 = Yläkvartiili (25 % havainnoista on suurempia kuin Q3) 

Päivä -2 = valenupoutuspäivä 

Päivä -1 = valenupoutuksen jälkeinen päivä 

Päivä 0 = varsinainen nupoutuspäivä 

Päivä 1 = päivä nupoutuksen jälkeen 

Päivä 2 = kaksi päivää nupoutuksen jälkeen 

Päivä 5 = viisi päivää nupoutuksen jälkeen 

Päivä 7 = seitsemän päivää nupoutuksen jälkeen 

 

Kipulääkityksen keston vaikutukset vasikoiden väkirehun syöntikäyntien määrään on 

esitetty taulukossa 10. Väkirehun syöntikäyntien määrän mediaani oli valenupoutus-

päivänä (päivä -2) pienin molemmissa ryhmissä. Suurin mediaani molemmissa ryh-

missä oli päivänä 1 eli päivä nupoutuksen jälkeen. Kipulääkityksen kestolla ei ollut 

vaikutusta väkirehun syöntikäyntien määrään.  
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Taulukko 10. Kipulääkityksen keston vaikutus vasikoiden väkirehun syöntikäyntien 

määrään (käyntiä / vrk). 

 
Kipulääke 1 päivää Kipulääke 5 päivää   

päivä mediaani Q1 Q3 mediaani Q1 Q3 
Tilastollinen mer-

kitsevyys 

-2 1.0 0 3.0 1.0 0 3.0 0.90 

-1 3.0 1.0 4.0 1.5 1.0 7.0 0.85 
0 3.0 1.0 5.0 2.5 1.0 5.5 0.62 
1 4.0 2.0 7.0 4.5 1.5 11.0 0.85 
2 3.0 1.0 5.0 3.0 1.0 11.0 1.00 
5 4.0 2.0 7.0 4.0 2.0 6.5 0.42 

7 4.0 3.0 5.0 3.0 1.5 6.0 0.49 

Analysoitu Friedmanin ei-parametrisellä varianssianalyysillä.  

Q1 = Alakvartiili (25 % havainnoista on pienempiä kuin Q1) 

Q3 = Yläkvartiili (25 % havainnoista on suurempia kuin Q3) 

Päivä -2 = valenupoutuspäivä 

Päivä -1 = valenupoutuksen jälkeinen päivä 

Päivä 0 = varsinainen nupoutuspäivä 

Päivä 1 = päivä nupoutuksen jälkeen 

Päivä 2 = kaksi päivää nupoutuksen jälkeen 

Päivä 5 = viisi päivää nupoutuksen jälkeen 

Päivä 7 = seitsemän päivää nupoutuksen jälkeen 

 

Kipulääkityksen keston vaikutus vasikoiden väkirehun syöntikäyntien kestoon on 

esitetty taulukossa 11. Kipulääkityksen kestolla ei ollut vaikutusta väkirehun syönti-

käyntien kestoon.  

 

Taulukko 11. Kipulääkityksen keston vaikutus vasikoiden väkirehun syöntikäyntien 

kestoon (s / vrk).  

 
Kipulääke 1 päivää Kipulääke 5 päivää   

päivä mediaani Q1 Q3 mediaani Q1 Q3 
Tilastollinen 
merkitsevyys 

-2 4.9 0 77.4 38.0 0 97.5 0.90 
-1 66.4 7.3 215.5 38.9 6.5 194.0 0.46 
0 106.1 50.4 137.6 58.8 7.3 215.6 0.32 
1 153.9 43.5 250.0 171.7 23.6 504.3 0.76 
2 83.6 8.9 265.7 159.2 43.3 454.0 0.54 
5 155.8 34.4 240.0 76.4 0.6 205.5 0.39 
7 134.8 56.5 227.0 95.9 34.1 234.5 0.39 

Analysoitu Friedmanin ei-parametrisellä varianssianalyysillä.  

Q1 = Alakvartiili (25 % havainnoista on pienempiä kuin Q1) 
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Q3 = Yläkvartiili (25 % havainnoista on suurempia kuin Q3) 

Päivä -2 = valenupoutuspäivä 

Päivä -1 = valenupoutuksen jälkeinen päivä 

Päivä 0 = varsinainen nupoutuspäivä 

Päivä 1 = päivä nupoutuksen jälkeen 

Päivä 2 = kaksi päivää nupoutuksen jälkeen 

Päivä 5 = viisi päivää nupoutuksen jälkeen 

Päivä 7 = seitsemän päivää nupoutuksen jälkeen 

 

Väkirehun syöntikäyntien yhteenlaskettu kesto ja määrä nupoutuksen jälkeen päivinä 

1–7 on esitetty taulukossa 12. Käsittelyillä ei ollut vaikutusta väkirehun syöntikäyn-

tien määrään tai yhteenlaskettuun kestoon.  

 

Taulukko 12. Väkirehun syöntikäyntien kesto ja lukumäärä yhteensä nupoutuksen 

jälkeen (päivät 1–7). 

 

Kolvinupoutus Pastanupoutus   Tilastollinen merkitsevyys 

 

Kipulääke  
1 päivää 

Kipulääke 
5 päivää 

Kipulääke 
1 päivää 

Kipulääke 
5 päivää  SEM 

Nupoutus- 
tapa 

Kipulää- 
kitys 

Yhdys- 
vaikutus 

Väkirehu, 
käynnit 
(kpl)  21 24 15 18 5.2 0.17 0.55 1.00 
Väkirehu, 
kesto (s)  801 683 621 683 209.8 0.38 0.83 0.91 

 

4 Tulosten tarkastelu  

Tutkimuksessa seurattiin yhteensä 37 vasikkaa. Vasikoiden syöntikäyttäytymistä 

rekisteröitiin tunnin välein, 10 minuuttia kerrallaan seitsemän vuorokauden ajan. 

Tutkittavat vasikat olivat nuoria ja vasta opettelivat väki- ja karkearehun syömistä. 

Tästä syystä ja kokeeseen osallistuneiden vasikoiden iän vaihtelun takia syöntikäyn-

tien määrissä ja syöntien kestoissa oli suurta yksilöllistä vaihtelua. Suurten yksilöllis-

ten erojen takia aineisto ei suurelta osin ollut normaalijakautunutta. Suuri eläinten 

välinen vaihtelu oli myös osittain syynä siihen, että tilastollisesti merkitseviä eroja 

tuloksissa oli aika vähän. Käsittelyillä ei ollut vaikutusta vasikoiden kasvuun.  
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Maidon lisäksi vasikat tarvitsevat kiinteää rehua jo varhaisessa vaiheessa, jotta pötsin 

kehittyminen voisi alkaa. Oppiakseen syömään kiinteää rehua, vasikat tarvitsevat 

harjoitusta sitä varten. Lisäksi ravinnon saantiin liittyvillä käyttäytymismalleilla on 

suora yhteys syömiseen ja sitä myöten kasvuun (Miller-Cushon ym. 2015). Sylveste-

rin ym. (2004) mukaan nupoutuksen jälkeen vasikoilla esiintyi monenlaisia kivun 

merkkejä ainakin kuusi tuntia toimenpiteiden jälkeen. Stilwell ym. (2009) käyttivät 

tutkimuksessaan kivun mittarina tilaa, jossa vasikka makaa täysin liikkumattomana. 

Tutkimuksen mukaan tällaista käyttäytymistä esiintyi nupoutuksen jälkeen ja se oli 

seurausta voimakkaasta kivusta, joka johtui nimenomaan pastanupoutuksesta. Eläin 

yrittää sopeuttaa käyttäytymistään vallitseviin olosuhteisiin, se on osa eläimen hy-

vinvointia. Mikäli eläin epäonnistuu tässä yrityksessä, näkyy se käyttäytymisen 

muuttumisena ja vähentää eläimen hyvinvointia (Fraser ja Broom 1974).  

4.1 Rauhoituksen ja puudutuksen vaikutus vasikoiden syöntikäyttäyty-

miseen  

Kaksi päivää ennen varsinaista nupoutusta vasikoille tehtiin valenupoutus. Va-

lenupoutuksen avulla pyrittiin selvittämään nupoutukseen liittyvien toimenpiteiden 

eli rauhoituksen ja kolvinupoutettaville vasikoille lisäksi annetun puudutuksen vaiku-

tuksia vasikoiden syöntikäyttäytymiseen. Rauhoitus ja puudutus vähensivät vasikoi-

den karkea- ja väkirehun syöntikäyntien määrää ja kestoa valenupoutuspäivänä. 

Myös Sutherlandin ym. (2013) tutkimuksen mukaan vain pelkän puudutuksen saa-

neet vasikat söivät huomattavasti vähemmän nupoutuksen jälkeen kuin kontrollivasi-

kat, joita ei puudutettu, mutta Grafin ja Sennin (1999) tutkimuksissa puudutus ei vai-

kuttanut vasikoiden syöntikäyttäytymiseen välittömästi valenupoutuksen jälkeen. 

Valenupoutuksen jälkeisenä päivänä ennen varsinaista nupoutuspäivää edellispäivä-

nä puudutetut ja rauhoitetut vasikat (tulevat kolvinupoutettavat vasikat) söivät use-

ammin väkirehua kuin vain rauhoitetut vasikat (tulevat pastanupoutettavat vasikat). 

Karkearehun syönnissä ei näkynyt merkitseviä eroja valenupoutuksen jälkeen.  

4.2 Nupoutustavan vaikutus vasikoiden syöntikäyttäytymiseen 

Molemmat nupoutustavat sekä niihin liittyvät toimenpiteet vaikuttivat vasikoiden 

syöntikäyttäytymiseen siten, että vasikat söivät sekä karkea- että väkirehua harvem-

min ja lyhyemmän aikaa varsinaisena nupoutuspäivänä. Graf ja Senn (1999) havait-
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sivat, että kaksi tuntia nupoutuksen jälkeen ilman puudutetta olevien vasikoiden 

syöntikäyttäyminen väheni merkittävästi verrattuna puudutettuihin vasikoihin. Tosin 

tässä tutkimuksessa vasikat olivat vahvasti rauhoitettuja, joka osaltaan vähensi niiden 

syömistä toimenpidepäivänä. Useiden tutkimusten mukaan vasikat ovat levottomia 

nupoutuksen jälkeen (Graf ja Senn 1999, Morisse ym. 1995, Sylvester ym. 2004, 

Heinrich ym. 2010). Tämä levottomuus saattaa vaikuttaa vasikoiden syöntikäyttäy-

tymiseen. Tässä tutkimuksessa vasikat kompensoivat harvemman syömisen toimen-

pidepäivänä syömällä seuraavana päivänä sekä karkea- että väkirehua pitempään ja 

useammin.  Kolvinupoutetut vasikat söivät varsinaisen nupoutuksen jälkeisenä päi-

vänä pitempään väkirehua kuin pastanupoutetut.  

Nupoutuksesta seurannut kudostuho aiheuttaa kipua. Heinrichin ym. (2010) mukaan 

kipua voi jatkua jopa 44 tuntia nupoutuksen jälkeen. Stafford ja Mellor (2011) vertai-

livat kipua eri nupoutustapojen välillä ja esittivät, että kolvinupoutuksesta aiheutuu 

vähemmän kipua kuin pastanupoutuksesta. Heidän mukaansa yleissääntönä voidaan 

pitää sitä, että mikäli kivunlievitystä ei ole saatavilla, on suositeltavampaa käyttää 

kolvinupoutusta kuin pastanupoutusta. Jos mahdollista, olisi hyvä käyttää paikallis-

puudutusta ja tulehduskipulääkettä lieventämään nupoutuksesta aiheutuvaa kipua. 

Pastanupoutus aiheuttaa kipua myös pidempään (Stafford ja Mellor 2011). Tämä ei 

kuitenkaan näy syöntikäyttäytymisessä tässä tutkimuksessa. Vasikoilla ei tiedetä, 

näkyykö mahdollinen kipu nimenomaan syöntikäyttäytymisessä, vaikka usein en-

simmäinen merkki eläimen sairaudesta on sen vähentynyt ruokahalu (Borderas ym. 

2009). Nupoutuksesta aiheutunut kudostuho aiheuttaa inflammaatiotilan eli tulehdus-

tilan, joka vähentää ruokahalua. Tulehdustila käynnistää sytokiinien erittymisen ja 

tästä seuraa niin sanottu sairauskäyttäytyminen. Tällainen käyttäytyminen eroaa ter-

veen eläimen käyttäytymisestä ja sen tarkoituksena on edistää eläimen parantumista 

(Millman 2007).  

Eri nupoutustapojen vaikutuksia vasikoiden tuntemaan pitkäaikaiseen kipuun on tut-

kittu melko vähän ja lisätutkimusta tarvitaan näiden kahden nupoutustavan välillä. 

4.3 Kipulääkityksen keston vaikutus vasikoiden syöntikäyttäytymiseen   

Vastoin odotettua, pitempi kipulääkitys harvensi vasikoiden karkearehun syöntiker-

toja nupoutuksen jälkeisinä päivinä. Pitemmän kipulääkityksen saaneet vasikat söivät 
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myös vähemmän aikaa nupoutuksen jälkeisinä päivinä kuin lyhyemmän kipulääki-

tyksen saaneet vasikat. Nupoutuspäivän aamuna annettu kipulääke ei todennäköisesti 

enää vaikuttanut seuraavan päivän aikana. Nupoutustoimenpiteiden jälkeisinä päivi-

nä lääkityillä vasikoilla oli pienempi yhteenlaskettu syöntikäyntien määrä ja kesto.  

Tämän tutkimuksen tulokset ovat osin erilaisia aikaisempien tutkimusten kanssa. 

Sutherland ym. (2013) tutkivat kipulääkityksen vaikutusta syöntiin välittömästi 

nupoutuksen jälkeen. Nupoutetut ja puudutetut, mutta ilman kivunlievitystä olleet 

vasikat viettivät huomattavasti vähemmän aikaa syömässä kuin ilman kipulääkettä 

pelkän paikallispuudutuksen saanut kontrolliryhmä. Kun vasikat saivat kipulääkettä, 

lisääntyi niiden syönti huomattavasti. Tulehduskipulääkitys ei vaikuttanut nupoutet-

tujen vasikoiden karkearehuruokkijan läheisyydessä viettämään aikaan (Theurer ym. 

2012). Tutkimuksessa ei kuitenkaan seurattu itse syömiseen käytettyä aikaa. Toisaal-

ta, myös häntäpurruilla sioilla kipulääkitys vähensi ruokintakaukalon ääressä vietet-

tyä aikaa ja rehunkulutusta heti häntäpureman havaitsemisen jälkeen (Viitasaari ym. 

2015).  

Theurerin ym. (2012) mukaan kipulääkitys myös pidensi selvästi vasikoiden makuul-

laoloaikaa, joten tämä voi olla yksi syy vasikoiden harventuneeseen syöntiin pitem-

mällä kipulääkityksellä tässä tutkimuksessa. Toisaalta taas Sutherlandin ym. (2013) 

mukaan kipulääkitys ei vaikuttanut nupoutettujen vasikoiden makuullaoloaikaan, 

joten varmaksi ei voida sanoa sen vaikutusta.  

Heinrich ym. (2010) osoittivat, että vasikat tuntevat kipua nupoutuksen jälkeen jopa 

44 tuntia. Tätä kipua saatiin lievitettyä tulehduskipulääkkeellä. Sekä Heinrich ym. 

(2010) että Sutherland ym. (2013) osoittivat, että tehokas tapa lievittää nupoutuksesta 

aiheutunutta kipua on kipulääkityksen lisäksi käytetty paikallispuudutus. Kipu ai-

heuttaa vasikoilla myös yleistä levottomuutta (Graf ja Senn 1999, Morisse ym. 1995, 

Sylvester ym. 2004, Heinrich ym. 2010). Tämä levottomuus voi muun muassa lyhen-

tää vasikoiden makuullaoloaikaa (Hokkanen 2015). Nämä syyt saattoivat vaikuttaa 

vasikoiden lisääntyneeseen karkearehun syöntikäyntien määrään ja kestoon heti 

nupoutustoimenpiteiden jälkeisenä päivänä. Kivusta ja levottomuudesta kertovia 

merkkejä voivat olla vasikoiden useat syöntijaksot vuorokauden aikana. Heinrich 

ym. (2010) tutkivat kivun merkkeinä korvien heiluttelua, pään ravistelua ja vasikoi-

den yleistä aktiivisuutta takajalkaan kiinnitetyllä kiihtyvyysanturilla. Tässä tutkimuk-
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sessa tarkkailtiin ainoastaan vasikoiden käyntejä ruokintapaikoilla sekä käyntien kes-

toja. Tässä ei otettu huomioon muita kivun merkkejä eikä havainnoitu vasikoiden 

makuuaikoja.  

Vasikoiden väkirehun syöntiajat olivat tässä tutkimuksessa suhteellisen lyhyitä. Ki-

pulääkityksen kestolla ei havaittu mainittavaa vaikutusta vasikoiden väkirehun syön-

tiin. Theurerin ym. (2012) tutkimuksessa kipulääkityt vasikat viettivät enemmän ai-

kaa väkirehuruokkijan läheisyydessä kuin lääkitsemättömät vasikat nupoutuksen 

jälkeisenä päivänä ja kasvoivat enemmän seitsemän päivän tarkkailujakson aikana 

kuin ilman lääkitystä olleet vasikat.  

Maidon imemisellä on monia positiivisia vaikutuksia vasikan hyvinvointiin. Imemi-

nen voi vaikuttaa myös vasikan ruoansulatukseen (Hepola 2008). Imemisestä seu-

ranneet positiiviset asiat saivat vasikat ehkä nousemaan ylös ja koska maitoautomaat-

ti sijaitsi ruokintapöydän välittömässä läheisyydessä ja kymmenen vasikan karsinas-

sa oli vain yksi juoma-automaatti, odottelua syntyi väkisinkin. Mahdollisesti tästä 

odottelusta johtuen vasikat viettivät enemmän aikaa ruokintapöydällä kuin väkirehu-

kaukalolla.  

Kipulääkityksen keston ja nupoutustavan välisiä yhdysvaikutuksia oli vähän. Lyhy-

emmän kipulääkityksen saaneet, kolvinupoutetut vasikat saattoivat olla pitempään 

levottomampia, mikä näkyi pidentyneenä karkearehun syöntinä vielä viikko nupou-

tuksen jälkeen. Pastanupoutetuilta tämä kivun aiheuttama levottomuus saattoi olla 

haihtunut.  

Nupoutustavalla tai kipulääkityksen kestolla ei ollut vaikutusta vasikoiden viikko-

kasvuun kokeen aikana. Tämä johtunee siitä, että nupoutustavalla ja kipulääkityksen 

kestolla oli hyvin vähän vaikutusta vasikoiden syöntikäyttäytymiseen. Mikäli erilai-

set hoitamattomat kiputilat lisäävät yksilön syömiseen käyttämää aikaa, tarvitaan 

niiden selvittämiseen lisää tutkimusta. 

4.4 Tutkimusmenetelmiin liittyvät virhelähteet    

Vasikoiden seuraaminen videolta oli haastavaa. Vasikoita oli ryhmästä riippuen yh-

deksästä kymmeneen kerrallaan, pääsääntöisesti kaikki samanrotuisia. Vasikoiden 

erottaminen toisistaan oli numeroinneista huolimatta vaikeaa. Vaikka määritelmät 



29 

 

 

käyttäytymisen suhteen tehtiin tarkoiksi ja myös suhteellisen helpoiksi noudattaa ja 

lukea videoilta, oli myös niiden erottaminen aika ajoin haastavaa. Välillä oli vaikea 

erottaa, painoiko vasikka päätään rehuun ja tekikö se leuoillaan liikettä. Lisäksi vide-

olla pieni osa ruokintapöydästä jäi hieman kameran kuvan ulkopuolelle. Osalla koe-

ryhmistä sinne ei kuitenkaan tarjoiltu ollenkaan rehua. Rehujen syöntikäyttäytymisen 

seurantaan haasteensa tutkimuksessa toi se, että vasikat olivat kokeeseen osallistues-

saan eri-ikäisiä. Iät pyrittiin tasaamaan ryhmien välillä. Silti joku vanhempi vasikka 

saattoi olla rehunkäytössään jo pidemmällä kuin toinen nuorempi vasikka.  

Sekä kipu- että lumelääkkeet annettiin suun kautta, jolloin vasikoita jouduttiin käsit-

telemään. Vasikat saattoivat kokea käsittelyn stressaavana ja tämä saattoi vaikuttaa 

tuloksiin. Myös vasikan ruoansulatuselimistö saattoi reagoida saatuun kipulääkkee-

seen. Tulehduskipulääkkeet saattavat tunnetusti vahingoittaa ruoansulatuskanavaa. 

Vahingot korreloivat kipulääkityksen keston ja annoksen kanssa (Narita ym. 2005). 

5 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kahden eri nupoutustavan ja kahden eri kipulääki-

tyksen keston vaikutusta vasikoiden syöntikäyttäytymiseen. Tarkastelussa olivat va-

sikoiden karkea- ja väkirehukaukaloilla käyntien lukumäärä ja kokonaiskesto vuoro-

kaudessa. Tämän tutkimuksen perusteella pidempi kipulääkitys nupoutuksen jälkeen 

ei lisää vasikoiden syöntikäyntien määrää ja kestoa. Kipulääkettä yhden päivän ajan 

saaneiden vasikoiden karkearehun syöntiaika oli nupoutuksen jälkeisenä päivänä 

pitempi kuin kipulääkettä pitempään saaneiden. Lisäksi pitempi kipulääkitys vähensi 

karkearehun syöntikäyntejä ja niiden yhteenlaskettua kestoa nupoutuksen jälkeisinä 

päivinä. Kolvinupoutus pidensi vasikoiden väkirehun syöntiaikaa nupoutustoimenpi-

teiden jälkeen.  

Tässä tutkielmassa tutkittiin vain vasikoiden syöntikäyttäytymistä eikä otettu huomi-

oon muita merkkejä vasikoiden kokemasta kivusta. Vasikoiden nupoutuksen jälkeistä 

kipua on vaikea todentaa pelkän syöntikäyttäytymisen perusteella. Lisäksi vasikoiden 

tuntema kipu ei välttämättä ollut samanlaista koko tarkastelujakson ajan. Muutokset 

syöntiajassa voivat johtua kivun aiheuttamasta levottomuudesta tai siitä, etteivät va-

sikat tunne enää kipua muutama päivä nupoutuksen jälkeen. Vasikoilla on kuitenkin 

sairauskäyttäytymistä, joka eroaa terveen vasikan käyttäytymisestä. Vasikoiden ko-



30 

 

 

konaisvaltainen hyvinvointi koostuu siitä, että vasikoista vastuussa oleva ihminen 

tunnistaa vasikan poikkeavan käytöksen ja osaa reagoida sen mukaisesti esimerkiksi 

lisäämällä kipulääkkeen määrää, mikäli sille on tarvetta.  
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