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1 JOHDANTO 

 

Tämän työn tarkoituksena oli kartoittaa Suomessa asuvien kissojen käytösongelmia ja 

niihin liittyviä mahdollisia syitä. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Tässä 

tutkielmassa on keskitytty selvittämään virtsaamiseen liittyvien käytösongelmien 

yleisyyttä suomalaisilla kissoilla ja löytämään syy-yhteyksiä epäsopivan 

virtsaamiskäyttäytymisen ja kissan elinympäristön sekä -olosuhteiden välillä. 

Kirjallisuuskatsauksessa on käsitelty epäsopivan virtsaamiskäyttäytymisen lisäksi myös 

epäsopivaan paikkaan ulostamista, koska näillä käytösongelmilla on osittain samanlaisia 

taustasyitä ja näitä ongelmia usein tutkitaan yhdessä. 

 

Tutkimuksen hypoteesi oli että mitä stressaavampi kissan elinympäristö on, sitä 

yleisempää epäsopiva virtsaamiskäyttäytyminen on. Virtsalla merkkaamista ja 

epäsopivaan paikkaan tapahtuvaa virtsaamista tutkittiin erikseen niiden erilaisten 

taustasyiden takia. Elinympäristön mahdollisina stressitekijöinä tutkittiin talouden 

muiden kissojen määrää, kissan käytöstä muita samassa taloudessa asuvia kissoja 

kohtaan ja kissan ulkoilumahdollisuutta. Lisäksi kartoitettiin sukupuolen vaikutusta, 

eläinlääkärihoidon tarvetta virtsaamisongelmiin sekä sitä löydetäänkö 

rotueroavaisuuksia ja löydetäänkö rotualttiutta.  

 

Vastaavaa kartoitusta suomalaisten kissojen käytösongelmista ei ole aiemmin toteutettu.  

 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Käytösongelmien yleisyys kissoilla 

 

Käytösongelmien yleisyyttä eri maiden kissoilla on selvitetty useissa tutkimuksissa. 

Saksassa tehdyssä kyselytutkimuksessa yli puolet (54,7%) omistajista ilmoitti, että 

heidän kissallaan on yksi tai useampi käytökseen liittyvä ongelma (Heidenberger 1997). 
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Virtsalla merkkaaminen tai epäsopivaan paikkaan virtsaaminen ei ollut kyseisen kyselyn 

yleisin vaiva, mutta 8,2% tutkimuksen kissoista teki sitä. Sisätiloihin ulostamista 

tutkimuksen kissoista teki 5,1% (Heidenberger 1997). Sen sijaan iranilaisilla kissoilla 

epäsopiva virtsaaminen havaittiin yleisimmäksi käytösongelmaksi (Naderi ym. 2011) ja 

espanjalaisilla kissoilla epäsopiva virtsaamis- tai ulostamiskäyttäytyminen toisiksi 

yleisimmäksi käytösongelmaksi (Amat ym. 2009). Borchelt ja Voith (1986) sekä 

Borchelt (1991) taas arvioivat artikkeleissaan, että ainakin 10%:lla lemmikkikissoista 

on jossain elämänsä vaiheessa ulostamiseen tai  virtsaamiseen liittyviä käytösongelmia.  

 

Yhdysvalloissa on havaittu, että käytösongelmat ovat yksi tärkeimmistä syistä, jotka 

johtavat lemmikistä luopumiseen (Salma ym. 2000). Kolmasosassa tapauksista osa 

syynä luopumiseen oli jokin käytösongelma ja noin viidesosassa tapauksista 

käytösongelma oli ainut syy lemmikistä luopumiseen (Salma ym. 2000). Ehdottomasti 

yleisin käytökseen liittyvä syy kissasta luopumiseen havaittiin olevan kissan 

virtsaaminen ja/tai ulostaminen epäsopivaan paikkaan (Salman ym. 2000). 

 

2.2 Määritelmät 

 

Käytösongelma määritellään miksi tahansa eläimen käyttäytymiseksi, joka ei ole 

omistajan mielestä hyväksyttävää (Amat ym. 2009, Naderi ym. 2011). 

 

Kissojen käytösongelmat, jotka liittyvät epäsopivaan virtsaamiseen tai ulostamiseen, 

voidaan jakaa kolmeen ryhmään: merkkaamiskäyttäytymiseen, epäsopivaan paikkaan 

tapahtuvaan virtsaamiseen ja epäsopivaan paikkaan tapahtuvaan ulostamiseen. 

Yksittäisellä kissalla voidaan havaita yhtä tai useampaa näistä käytösongelmista. 

 

2.2.1 Merkkaamiskäyttäytyminen 

 

Tyypillisesti virtsalla merkatessaan kissa suihkuttaa virtsaa vaakatasossa pystysuoralle 

pinnalle (Borchelt 1991). Näin tehdessään kissa seisoo takajalat suorina, häntä 

pystysuorassa ja täristen samalla kun kissa astelee vuorotellen takajaloillaan (Borchelt 
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1991). Yleensä merkatessa suihkutetun virtsan määrä on pienempi kuin normaalisti 

kissan virtsatessa (Borchelt 1991) ja merkkaava kissa yleensä jatkaa hiekkalaatikon 

käyttämistä normaaliin virtsaamiseen ja ulostamiseen (Hart 1996). 

Poikkeuksia merkkaamiskäyttäytymiseen kuitenkin on. Overall ja muut (2005) 

mainitsevat merkkaamisen, jossa kissa menee merkkaamisasentoon ilman että virtsaa 

erittyy. Myöskään merkattava paikka ei aina välttämättä ole pystysuora pinta. (Overall 

1997) Virtsa voi myös päätyä esimerkiksi peitolle (Overall 1997). Tällöin epäsopivaan 

paikkaan virtsaamisen ja virtsasuihkulla merkkaamisen voi erottaa virtsalaikun 

muodosta (Overall 1997). Jos virtsajälki on iso lammikko, on luultavasti kyse 

epäsopivaan paikkaan tapahtuvasta virtsaamisesta (Overall 1997). Jos taas virtsajälki on 

pitkä viiva, on kyse luultavimmin virtsasuihkulla merkkaamisesta (Overall 1997). 

Vaikka jalat suorina tehtävä virtsalla merkkaaminen on yleisin tapa merkata, voi kissa 

merkata myös kyykkyasennossa virtsaten (Bowen & Heath 2005). 

 

Osassa kirjallisuutta kerrotaan kissojen merkkaavan myös ulosteella (Overall 1997, 

Bowen & Heath 2005, Overall ym. 2005). Suurimmassa osassa kirjallisuutta ja 

artikkeleita, joissa käsitellään kotikissan merkkaamiskäyttäytymistä, merkkaaminen 

kuitenkin rajataan ainoastaan virtsalla tehtäväksi. Vuonna 1994 julkaistussa artikkelissa 

(Feldman) tutkittiin kesykissojen hajumerkkejä, eikä löydetty viitteitä siitä että kissat 

käyttäisivät ulosteita reviirin merkitsemiseen. Myös Borchelt ja Voith (1982) sekä 

Borchelt (1991) kirjoittavat, ettei todisteita kesykissojen ulosteella merkkaamisesta ole 

löydetty.   

 

2.2.2 Epäsopivaan paikkaan virtsaaminen 

 

Epäsopivaan paikkaan virtsatessaan kissa virtsaa normaalisti, mutta tekee sen jossain 

muualla kuin siihen tarkoitetulla hiekkalaatikolla. Ero merkkaamiseen on se, että kissa 

koukistaa takajalkojaan ja virtsaa vaakasuoralle pinnalle (Borchelt 1991). Epäsopivaan 

paikkaan virtsaava kissa ei tyypillisesti enää käytä hiekkalaatikkoa virtsaamiseen, eikä 

välttämättä myöskään ulostamiseen, vaan tekee normaalit tarpeensa muualle kuin siihen 

tarkoitettuun laatikkoon (Hart 1996). 
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2.2.3 Tässä työssä käytettävät määritelmät 

 

Puhuttaessa epäsopivasta virtsaamisesta viitataan tässä työssä epäsopivaan paikkaan 

tapahtuvaan virtsaamiseen ja virtsalla merkkaamiseen. Puhuttaessa tarpeiden 

tekemisestä epäsopivaan paikkaan tai epäsopivasta virtsaamis- ja 

ulostamiskäyttäytymisestä, viitataan kaikkiin kolmeen yllä mainittuun käyttäytymiseen. 

Tässä työssä keskitytään erityisesti kissan epäsopivaan paikkaan virtsaamiseen ja 

virtsasuihkulla merkitsemiseen. Muita ongelmia sivutaan vain hieman. 

 

Puhuttaessa tässä työssä kastroidusta kissasta, tarkoitetaan sillä naarasta tai urosta, 

jonka sukupuolirauhaset on poistettu kirurgisesti. Monikissataloudella tarkoitetaan 

kotitaloutta, jossa asuu kaksi tai useampi kissa. 

 

2.3 Kissan virtsaamis- ja ulostamiskäyttäytyminen 

 

Kotikissat ulostavat tyypillisesti kerran päivässä ja virtsaavat suurehkon määrän 

kahdesti päivässä (Overall ym. 2005). Aikuisen kotikissan virtsaamis- ja 

ulostamiskäyttäytymiseen liittyvä tapahtumaketju on kuvattu seuraavaksi: kissa menee 

tiettyyn paikkaan tai tietynlaiselle pinnalle ja kaivaa alustaa etutassuillaan tehdäkseen 

kuopan (Borchelt 1991). Tämän jälkeen se tekee tarpeensa ja lopuksi tekee 

etutassuillaan kuopivia ja pyyhkiviä liikkeitä peittääkseen jätöksensä (Borchelt 1991). 

Yksilöllistä vaihtelua tapahtumasarjassa on havaittavissa (Borchelt 1991). Se kuinka 

monta kertaa kissa kaivaa ennen ja jälkeen tarpeiden teon vaihtelee kissojen välillä 

(Borchelt 1991). Samakin kissa voi välillä käyttää kaiveluun enemmän aikaan kuin 

toisella kertaa (Borchelt 1991). Vapaasti liikkuvat kotikissat peittävät ulosteensa 

ulostaessaan kotinsa läheisyyteen (Lieberg 1980).  Kuitenkin ulostaessaan kauemmas 

kodistaan, kissat jättävät usein miten ulosteensa peittämättä (Lieberg 1980).  

 

Kissanpennut alkavat noin kuukauden ikäisinä viettää aikaa hiekkalaatikolla tai 

irtonaisella maapohjalla siirrellen hiekkaa ympäriinsä (Beaver 2003). Hiekkaa 

tutkiessaan pennut myös maistelevat ja syövät hiekkaa (Beaver 2003). Yleensä tätä 

maistelua seuraa muutaman päivän päästä kissojen tyypillinen ulostamis- ja 



5 

 

virtsaamiskäyttäytyminen (Beaver 2003). Pennut osaavat käyttää kissanhiekkaa vaikka 

emo ei olisi sitä niille opettanut (Borchelt & Voith 1986). 

Kissat välttävät ulostamista ja virtsaamista ruokailupaikan läheisyyteen (Feldman 

1994). Tähän syyksi on esitetty parasiittitartuntojen vähentämistä (Hart & Hart 1985, 

Borchelt 1991, Feldman 1994).  

 

2.4 Merkkaamiskäyttäytymisen taustat 

 

Virtsasuihkulla merkkaamiseen voi liittyä useita taustasyitä. Merkkaamisella voidaan 

viestiä seksuaalisia ja reviiriin liittyviä viestejä tai se voi liittyä epämiellyttävään 

tilanteeseen (Borchelt & Voith 1982, Borchelt 1991). Merkkaamisen taustalla voi olla 

kissan tarve ilmaista olemassa olonsa ja statuksensa yhteisössä (Overall 1997). 

Hajuviestiin voi sisältyä tietoa siitä millainen kissa on kyseessä, missä merkannut kissa 

liikkuu ja millaisessa mielentilassa se merkkaamishetkellä on (Sharon 2004). 

 

Merkkaaminen voi myös olla vastetta tilanteeseen, jonka kissa kokee uhkaavana 

(Overall 1997). Tällaisessa tilanteessa merkkaaminen voi olla uhkaus muille kissoille tai 

vaste toisen asettamaan uhkaukseen (Overall 1997). Kissan oma merkkihaju luultavasti 

myös rauhoittaa sitä ja saa sen tuntemaan olonsa itsevarmemmaksi epämukavassa 

tilanteessa (Hart & Hart 1985). Tyypillinen vaste stressiin lla onkin reviirin 

merkkaaminen (Hart & Hart 1985). Kissa voi virtsalla merkata reviiriään uuden eläimen 

uhatessa sitä kodin sisä- tai ulkopuolelta (Borchelt 1991). On havaittu että yleisimmät 

syyt, jotka liitettiin virtsalla merkkaamisen alkamiseen tai sen jatkumiseen, olivat 

epäystävälliset kontaktit muihin kissoihin niin kodin sisä- kuin ulkopuolellakin (Pryor 

ym. 2001). 

 

Merkkaamista voivat tehdä niin uros- kuin naaraskissatkin (Liberg 1980, Borchelt & 

Voith 1982, Bradshaw 1992, Dehasse 1997, Overall 1997). Kuitenkin urokset 

merkkaavat enemmän kuin naaraat (Liberg 1980, Borchelt & Voith 1982, Feldman 

1994, Pryor ym. 2001). Tutkittaessa vapaasti liikkuvia kesykissoja on havaittu, että 

dominoivat urokset merkkaavat neljä kertaa enemmän muut ryhmän urokset tai naaraat 

(Liberg 1980). 
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Uroskissojen merkkaamiskäyttäytymisessä voidaan havaita yksilöllisiä eroja (Feldman 

1994). Näitä voidaan selittää yksilöiden erilaisella reviirikäyttäytymisellä tai kyse voi 

olla kissojen välisestä yksilöllisestä vaihtelusta (Feldman 1994).  

 

2.5 Kissan omistajan vaikutus käytösongelmien kehittymiseen  

 

Käytösongelmista puhuttaessa on otettava huomioon, että vaikka jokin käytös on 

ihmisen mielestä ongelmallista, voi se olla kissalle normaalia käyttäytymistä. Myös 

omistajan ominaisuudet ja käytös vaikuttavat siihen kuinka paljon kissoilla havaitaan 

käytösongelmia (Heidenberger 1997). Varsinkin sisäkissojen hyvinvointiin kissan 

omistajalla on erittäin suuri vaikutus (Heidenberger 1997). 

 

Kissan kanssa päivän mittaan käytetty aika vaikuttaa käytösongelmien kehittymiseen 

(Heidenberger 1997). Kissoilla jotka viettävät omistajansa kanssa aikaa useaan 

otteeseen pitkin päivää tavataan vähemmän käytösongelmia, kuin kissoilla joiden 

kanssa vietetään aikaa ainoastaan aamulla ja/tai illalla (Heidenberger 1997).  

 

On havaittu että kissan omistajat joilla ei ole lapsia, valittavat enemmän kissojensa 

käytösongelmista (Heidenberger 1997). Kokeneet kissan omistajat, joilla on aiemmin 

ollut vähintään neljä kissaa, valittavat vähemmän kissojensa käytösongelmista, kuin 

omistajat joilla on vähemmän kokemusta kissoista (Heidenberg 1997). 

 

2.6 Tekijöitä jotka vaikuttavat epäsopivan virtsaamis- ja/tai ulostamiskäyttäytymisen 

kehittymiseen 

 

2.6.1 Kissanhiekkalaatikko 

 

Sillä onko kissanhiekkalaatikko peitetty vai ei, ei ole havaittu merkitsevyyttä 

epäsopivan tarpeidenteon suhteen (Horwitz 1997). Kuitenkin edellä mainitussa 

tutkimuksessa havaittiin, että omistajat putsasivat harvemmin niiden kissojen peitetyt 

hiekkalaatikot, joilla kyseisiä ongelmia tavattiin. Ongelmakissojen peitetyt laatikot 

putsattiin keskimäärin joka viides päivä. Sen sijaan sellaisten kissojen, joilla ei tavattu 
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epäsopivaan paikkaan tapahtuvaa tarpeiden tekemistä, laatikot siivottiin päivittäin 

riippumatta siitä olivatko ne peitettyjä vai eivät. Vahva ulosteen ja virtsan haju voi 

johtaa siihen että kissa siirtyy tekemään tarpeensa muualle kuin kissanhiekkalaatikkoon 

(Borchelt 1991).  

 

Kissanhiekkalaatikon puhtaudella näyttäisi olevan myös merkitystä 

merkkaamiskäyttäytymisen kannalta. Ympäristön ja kissanhiekkalaatikon tehokkaan 

puhdistuksen on havaittu pienentävän kissojen merkkaamistiheyttä (Pryor ym. 2001).  

On myös viitteitä siitä, että ympäristön voimakas virtsan tai ulosteen haju voi olla 

tärkeämpi ylläpitävä tekijä naaraiden virtsalla merkkaamisessa kuin urosten (Pryor ym. 

2001).  

 

Hiekkalaatikkojen määrällä kotitaloudessa on merkitystä erityisesti 

monikissatalouksissa ja lisäämällä hiekkalaatikkojen määrää on saatu vähennettyä 

epäsopivaa virtsaamis- ja ulostamiskäytöstä (Beaver 1989). Jotkut kissat myös haluavat 

käyttää eri laatikoita ulostamiseen ja virtsaamiseen (Overall 1997, Seksel 2008). Osa 

kissoista ei myöskään halua jakaa samaa laatikkoa muiden kissojen kanssa (Seksel 

2008). Kuitenkin noin puolet monikissatalouksien kissoista joutuu jakamaan laatikkonsa 

muiden kissojen kanssa (Heidenberger 1997).  

 

2.6.2 Kissanhiekka ja muut alustat 

 

Se millaista kissanhiekkaa on tarjolla voi olla merkittävä tekijä epäsopivaan paikkaan 

virtsaavalla kissalla. Kissa voi suosia jotakin tiettyä hiekkatyyppiä tai se voi kokea 

jonkin hiekan vastenmieliseksi ja välttää sen käyttöä (Overall 1997, Seksel 2008). Myös 

hiekkakerroksen paksuus voi vaikuttaa kissan haluun käyttää laatikkoa (Seksel 2008). 

 

Kissa voi alkaa välttää jotakin tiettyä hiekkalaatua, koska yhdistää kivun ja hiekan 

toisiinsa (Borchelt 1991, Overall 1997, Frank ym. 1999, Sung & Crowell-Davis 2006). 

Näin voi käydä esim. vakavan virtsatieinfektion tai suolistotulehduksen jälkeen (Overall 

1997). Tutkittaessa epäsopivaan ulostamis- ja virtsaamiskäyttäytymiseen altistavia 

tekijöitä on havaittu, että kissat joilla on aiemmin ollut virtsateihin liittyviä sairauksia, 
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todennäköisemmin käyvät tarpeillaan muualla kuin hiekkalaatikolla verrattuna 

kissoihin, jotka eivät käy tarpeillaan muualla kuin hiekkalaatikolla (Horwitz 1997).  

Myös kissanhiekan käyttöön liittyvät niin haju- kuin tuntoaistimuksetkin voivat johtaa 

jonkin hiekkatyypin välttelyyn (Overall 1997). Tällaisia aistimuksia voivat aiheuttaa 

mm. vahvat hajut, tahmea hiekka tai haju, joka lähtee sairaasta eläimestä, joka käyttää 

samaa hiekkalaatikkoa (Overall 1997). Myös kaupallisissa hiekoissa käytettävät 

hajusteet voivat aiheuttaa hiekan välttelyä. Horwitzin (1997) tekemässä tutkimuksessa 

kissoilla, jotka tekivät tarpeitaan epäsopiviin paikkoihin, käytettiin useammin 

hajustettua kissanhiekkaa, kuin kontrolliryhmän kissoilla, joilla vastaavia ongelmia ei 

ollut.  

 

Tyypillistä käytöstä kissalle, joka ei halua käyttää tiettyä hiekkalaatua, on istuminen 

hiekkalaatikon reunalla (Borchelt 1991, Overall 1997). Samalla kissa raapii laatikkoa, 

mutta ei laita tassujaan hiekkaan (Borchelt 1991, Overall 1997). Muita merkkejä hiekan 

välttelystä voivat olla tassujen ravistelu laatikolta pois astuttaessa, nopea ryntääminen 

ulos laatikosta, hiekkalaatikon seinien raapiminen laatikon ulkopuolelta tai huoneen, 

jossa laatikko sijaitsee, lattioiden tai seinien raapiminen (Borchelt 1991). Kissa voi 

myös äännellä laatikolle mennessään tai muussa virtsaamiseen tai ulostamiseen 

liittyvässä tilanteessa (Borchelt 1991, Overall 1997). Kissa voi ulostaa ja virtsata 

laatikon läheisyyteen tai se voi yrittää osua hiekalle, kuitenkaan koskettamasta itse 

hiekkaan (Overall 1997). Kissa siis pyrkii tekemään tarpeensa normaalisti, kuitenkin 

välttäen koskemasta vastenmielisenä pitämäänsä hiekkaa (Overall 1997).  

Kissa voi suosia jotain tiettyä hiekkalaatua tai muuta alustaa tarpeidensa tekemiseen 

(Overall 1997). Tämä ei välttämättä tarkoita että se välttelisi hiekkalaatikossa 

käytettävää hiekkaa, se vain oppii pitämään jostain muusta alustasta enemmän (Overall 

1997). Mieltymys tiettyyn alustaan voi kehittyä itsestään tai siihen voi liittyä jokin 

tapahtuma, joka saa kissan siirtymään uuteen alustaan (Borchelt 1991, Overall 1997). 

Kissa ei esimerkiksi joskus ehdi tarpeilleen hiekkalaatikolle asti ripulin seurauksena ja 

huomaakin vahingossa käyttämänsä alustan mieluisammaksi kuin hiekkalaatikon hiekan 

(Overall 1997).  
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Virtsaamisalustan suhteen kissat kehittävät helpommin suosikkeja kuin ulostamisalustan 

suhteen (Overall 1997). Kissa voikin vaatia erilaiset paikat virtsaamiseen ja 

ulostamiseen (Overall 1997, Seksel 2008).  

Kissanhiekoissa ja niiden koostumuksissa on myös suuria eroja. Kissojen hiekkaan 

liittyviä mieltymyksiä tutkittaessa on havaittu kissojen suosivan hienojakoista 

paakkuuntuvaa savihiekkaa (Borchelt 1991). Samassa tutkimuksessa myös havaittiin, 

että yksikään tutkimuksessa mukana ollut kissa ei suosinut puumateriaalia 

hiekkalaatikon kuivikkeena, jos tarjolla oli muita vaihtoehtoja. Kissat välttelevät 

kissanhiekkoja joissa on suuri partikkelikoko (Borchelt 1991) ja suosivat paakkuuntuvia 

hiekkoja (Horwitz 1997). Tärkeitä tekijöitä siinä, millaisen hiekan kissa valitsee, 

näyttäisi olevan hiekan tuntu, rakeisuus ja karheus (Borchelt 1991). Myös hiekkalaadun 

muuttaminen nopeasti toiseen voi johtaa epäsopivaan tarpeiden tekoon (Beaver 1989). 

 

2.6.3 Hiekkalaatikon sijainti 

 

Kissanhiekkalaatikon sijainti voi olla kissalle epämieluisa ja johtaa siihen, että kissa 

tekee tarpeensa johonkin muualle (Overall 1997). Kissa voi ruveta välttämään laatikkoa 

hyvin nopeasti epämiellyttävän kokemuksen jälkeen tai hiekkalaatikon vältteleminen 

voi alkaa vähitellen useiden epämiellyttävien kokemusten seurauksena (Overall 1997). 

Esimerkiksi äänekkäät kodinkoneet hiekkalaatikon läheisyydessä voivat johtaa siihen, 

että kissa kokee laatikon epämiellyttäväksi ja siirtyy tekemään tarpeensa johonkin 

muualle (Overall 1997). Myös jos kissa säikähtää jotain ollessaan laatikossa tai sen 

läheisyydessä, voi se alkaa välttelemään laatikon käyttöä (Borchelt & Voith 1982, 

Borchelt 1991).  

 

Jos hiekkalaatikkoa siirretään voi kissa, joka muuten käyttää kissanhiekkalaatikkoa, 

käydä tekemässä tarpeensa paikkaan jossa kissanhiekkalaatikko aiemmin sijaitsi 

(Borchelt & Voith 1982, Borchelt 1991). Kissa voi myös alkaa välttämään 

hiekkalaatikkoa jos sitä on jollain tapaa jatkuvasti häiritty kissan käyttäessä laatikkoa 

(Overall 1997) tai jos laatikko on sijoitettu keskelle kodin kiireisimpiä alueita (Borchelt 

& Voith 1982). 
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2.6.4 Kaivelu- ja peittämiskäyttäytyminen 

 

Kissat joilla esiintyy epäsopivaa virtsaamis- tai ulostamiskäyttäytymistä viettävät 

vähemmän aikaa hiekkalaatikolla kaivellen ennen ulostamista tai virtsaamista, kuin 

kissat joilla ei tavata epäsopivaa tarpeiden tekemistä (Sung & Crowell-Davis 2006). 

Kissat joilla esiintyy epäsopivaa virtsaamis- ja ulostamiskäyttäytymistä peittävät 

harvemmin jätöksensä, kuin kissat joilla tällaista käytöstä ei esiinny (Horwitz 1997). 

Eroja peittämiskäyttäytymisessä havaitaan ongelmakäytöstyyppien välillä. Kissat jotka 

merkkaavat, kuitenkin usein peittävät jätöksensä käydessään kissanhiekkalaatikolla 

(Horwitz 1997). Myös kissat jotka virtsaavat muulle vaakasuoralle pinnalle kuin 

kissanhiekkalaatikkoon, usein kuitenkin peittävät jätöksensä silloin kun käyttävät 

hiekkalaatikkoa (Horwitz 1997). Sen sijaan kissat jotka ulostavat muualle kuin 

kissanhiekkalaatikkoon, eivät yleensä peitä mitään jätöksiä käydessään hiekkalaatikolla 

(Horwitz 1997). 

 

Kissa joka käyttää hiekkalaatikkoa, mutta tekee peittämistä ja kaivelua muulla alustalla 

kuin kissanhiekalla, voi ajan mittaan alkaa suosia tätä vaihtoehtoista alustaa myös 

virtsaamiseen ja ulostamiseen (Borchelt 1991).  

 

Kissat välttävät ulostamista ruokailupaikan läheisyydessä (Feldam 1994). Kuitenkin 

Heidenbergerin (1997) tutkimuksessa havaittiin että noin viidenosa kissoista joutuu 

syömään ja ulostamaan samassa tilassa (21,8%). 

 

2.6.5 Sairaudet ja vanhuus 

 

Myös vanhuus voi johtaa siihen, että kissa virtsaa epäsopiviin paikkoihin (Hart & Hart 

1985). Tämä voi johtua siitä, että virtsaamistarve on lisääntynyt, virtsaputken 

sulkijalihaksen kontrollointi on heikentynyt tai kissalla on lievää artriittia, mikä tekee 

virtsaamisesta hankalaa (Hart & Hart 1985).  

 

Kissa jolla on sairaus, joka aiheuttaa tihentynyttä virtsaamistarvetta, ei välttämättä aina 
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ehdi hiekkalaatikolle asti vaan virtsaa tämän takia muualle (Horwitz 1997, Sung & 

Crowell-Davis 2006). Horwitzin (1997) tutkimuksessa kissoilla, joilla tavattiin 

epäsopivaa virtsaamis- tai ulostamiskäyttäytymistä, oli enemmän lääketieteellisiä 

virtsaamisongelmia kuin kontrolliryhmän kissoilla. 

 

Merkkaamiskäyttäytymisen ja virtsatiesairauksien yhteydestä kirjoittavat Borchelt ja 

Voith (1982) että vaikka osa eläinlääkäreistä epäileekin merkkaamisen olevan 

mahdollinen oire kystiitistä, ei tällaista yhteyttä ole ikinä dokumentoitu ja on 

epätodennäköistä että sairaudella ja merkkaamiskäyttäytymisellä olisi yhteyttä toisiinsa. 

Frankin ja muiden (1999) tutkimuksessa merkkaavista kissoista 20%:lla oli 

epänormaaleita löydöksiä virtsateihin liittyvissä diagnostisissa testeissä. Tutkimuksessa 

ei kuitenkaan ollut käytetty kontrolliryhmää. Tynes ja muut (2003) tutkivat 

merkkaavien kissojen ja ei merkkaavien kissojen virtsanäytteitä ja totesivat että 

sairauteen viittaavat muutokset olivat yhtä todennäköisiä molemmilla kissaryhmillä. 

Tämä antaisikin viitteen siitä, että alempien virtsateiden sairaus ei ole yhteydessä 

merkkaamiseen (Tynes ym. 2003).  

 

2.6.6 Ulkoilumahdollisuus 

 

Käytösongelmat näyttäisivät olevan yleisempiä sisäkissoilla (Amat ym. 2009). Pelkkä 

sisäkissana eläminen altistaa epäsopivalle ulostamis- ja virtsaamiskäyttäytymiselle 

(Naderi ym. 2011). Kissan ulospääsemisen rajoittaminen havaittiin kolmanneksi 

yleisimmäksi merkkaamisen syyksi Pryorin ja muiden tutkimuksessa (2001).  

Sisäkissat voivat tuntea stressiä ja ikävystymistä vähän virikkeitä tarjoavan 

elinympäristön takia (Naderi ym. 2011).  

 

On kuitenkin myös havaintoja että sillä, onko kissa sisäkissa vai ulkokissa, ei ole 

niinkään merkitystä käytösongelmien esiintymisen suhteen, vaan tärkeämpää on se 

miten ulkoilu on järjestetty (Heidenberger 1997). Kissoilla jotka pääsevät ulkoilemaan 

vain harvoin ja epäsäännöllisesti havaitaan enemmän käytösongelmia, kuin kissoilla 

jotka pääsevät ulkoilemaan halutessaan tai ulkoilu on järjestetty säännöllisesti 

(Heidenberger 1997). 
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2.6.7 Sukupuoli ja kastraatio 

 

Kastraation vaikutusta merkkaamiskäyttäytymiseen on tutkittu useissa eri tutkimuksissa 

ja kaikissa on päädytty lopputulokseen, että kastraatio vähentää merkittävästi 

merkkaamiskäyttäytymistä (Hart & Barrett 1973, Hart & Cooper 1984, Spain ym. 

2004). 

 

Kissan iällä kastraation aikaan ei ole merkitystä merkkaamiskäyttäytymisen 

esiintymisen kanssa (Hart & Barrett 1973, Hart & Cooper 1984, Spain ym. 2004), 

vaikka toisinaan onkin pohdittu että aikuisilla sukukypsillä kissoilla kastraation vaikutus 

merkkaamiskäytökseen ei olisi yhtä suuri kuin ennen sukukypsyyttä kastroiduilla 

kissoilla (Hart & Cooper 1984).  

 

Hart ja Barrett (1973) tutkivat miten aikuisiällä tehty kastraatio vaikuttaa uroskissojen 

merkkaamiskäyttäytymiseen. Tutkimuksessa todettiin, että yksivuotiaana tai sen jälkeen 

tehty kastraatio vähensi selkeästi merkkaamiskäyttäytymistä. Tutkimuksessa noin 

kahdessa viikossa kastraation jälkeen merkkaaminen väheni 78%:ssa tapauksista. Hart 

ja Cooper (1984) taas vertasivat keskenään kahta kissaryhmää, uroksia joille oli tehty 

kastraatio ennen murrosikää (6-10kk iässä) ja merkkaamisen alkamista sekä uroksia 

joille operaatio oli tehty vasta aikuisiällä. Eroa merkkaamiskäyttäytymisen suhteen ei 

näiden ryhmien välillä havaittu. Tämä koskee niin uros- kuin naaraskissojakin (Hart & 

Cooper 1984). Myös hyvin varhaisella iällä (alle 5,5kk iässä) kastroituja uroskissoja on 

tutkittu ja tultu siihen lopputulokseen, että yhtä lailla myös varhainen kastraatio 

vähentää merkkaamiskäyttäytymistä (Spain ym. 2004).  

 

Vaikka kastraatio selkeästi vähentääkin merkkaamista, ei merkkailu kuitenkaan 

välttämättä kaikilla kissoilla lopu kastraation jälkeen kokonaan ja joillakin yksilöillä 

kastraatio ei vaikuta merkkaamiskäyttäytymiseen (Hart & Barrett 1973). Hartin ja 

Barrettin (1973) tutkimuksessa 9%:lla kissoista tapahtui asteittaista merkkaamisen 

vähenemistä ja 13%:a kissoista jatkoi virtsalla merkkaamista kastraation jälkeen. Saman 

suuntaisia tuloksia saivat myös Hart ja Cooper (1984), jotka totesivat että kastroiduista 

uroskissoista 10%:a ja naaraista 5%:a jatkaa merkkailua säännöllisesti.  
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Kotitaloudessa asuvien muiden kissojen sukupuolella on merkitystä uroskissojen 

merkkaamiskäyttäytymiseen (Hart & Cooper 1984). Uroskissat, myös kastroidut, 

merkkaavat todennäköisemmin asuessaan naaraskissan kanssa, kuin asuessaan samassa 

taloudessa toisen uroksen kanssa (Hart & Cooper 1984). Naaraskissoilla vastaavaa ei 

ole havaittu (Hart & Cooper 1984).  

 

Merkkaaminen on siis enemmän uroskissojen kuin naaraiden ongelma (Liberg 1980, 

Feldman 1994, Pryor ym. 2001). Myös epäsopivaan paikkaan virtsaaminen ja 

ulostaminen ovat tavallisemmin uroskissojen, kuin naaraiden ongelma (Naderi ym. 

2011). Naaraskissojen välillä on havaittavissa, että kastroimattomilla naaraskissoilla 

tavataan enemmän epäsopivaan paikkaan virtsaamista kuin kastroiduilla naarailla 

(Wright & Amos 2004). Kuitenkin tutkittaessa kaikkia käytösongelmia yhdessä, 

leikatuilla naaraskissoilla on todettu enemmän käytösongelmia kuin muilla kissoilla 

(Heidenberger 1997, Salma ym. 2000). 

 

2.6.8 Kissojen määrä kotitaloudessa 

 

Pryorin ja muiden tutkimuksessa vuodelta 2001, jossa tutkittiin kissojen 

merkkaamiskäyttäytymistä, monikissatalouksissa asuvat kissat olivat selkeästi 

yliedustettuina.  

 

Horwitzin (1997) tekemässä tutkimuksessa ei havaittu eroa epäsopivan virtsaamis- ja 

ulostamiskäyttäytymisen esiintymisen ja taloudessa asuvien kissojen määrän välillä. 

Samaan tulokseen ovat tulleet myös Wright ja Amos (2004).  

 

Yleisesti ottaen käytösongelmia on havaittu olevan eniten kissoilla, jotka elävät kahden 

tai kolmen kissan ryhmässä (Heidenberger 1997). Salman (2000) havaitsi myös että 

kotitaloudet, joissa asuu vähintään yksi toinen lemmikki, luovuttavat enemmän kissoja 

käytösongelmien takia löytöeläintaloihin.  
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2.6.9 Muutokset elinympäristössä 

 

Borcheltin (1991) artikkelissa todetaan kissan kodissa tapahtuvien muutosten olevan 

mahdollinen syy kissan virtsaamiseen tai ulostamiseen muualle kuin 

kissahiekkalaatikolle. Tällaisia syitä voisivat olla omistajan useiden päivien pituinen 

poissaolo tai uusi ihminen kotona (Borchelt 1991). Stellan ja muiden tutkimuksessa 

(2011) kissat altistettiin erilaisille yllättäville muutoksille elinympäristössä. Kyseissä 

tutkimuksessa havaittiin, että muutokset lisäsivät kissojen virtsaamista ja ulostamista 

muualle kuin hiekkalaatikkoon. 

 

Merkkaavan kissan omistajilta kysyttäessä he arvioivat kissansa merkkailun syyksi 

usein kodissa tapahtuneita muutoksia, kuten muutto uuteen kotiin, kotiin tuodut uudet 

tavarat ja omistajan päivärytmin muutos (Pryor ym. 2001). Myös samassa taloudessa 

asuvien kissanpentujen aikuistuminen voi johtaa merkkaamiseen, kuten myös uuden 

kissan tuominen talouteen (Borchelt 1991).   

 

Horwitz (1997) ei löytänyt yhteyttä kotona tapahtuneiden muutosten ja epäsopivan 

tarpeiden teon välillä. Kyseisessä tutkimuksessa tarkasteltiin muutoksina kissan 

elinympäristössä seuraavia asioita: muutto uuteen asuntoon, uuden vauvan tulo 

perheeseen, uusi asuinkumppani ja omistajan matkustus.  

 

Beaver (1989) huomasi että kissoilla, joilla tavattiin epäsopivaa virtsaamista tai 

ulostamista, kodin aikataulun muuttaminen säännöllisemmäksi auttoi vähentämään 

kissojen ongelmakäyttäytymistä. Toisessa tutkimuksessa (Stella 2011) taas havaittiin 

että pelkkä virikkeiden lisääminen interstitiaalista kystiittiä sairastavien kissojen 

elinympäristöön vähensi sairaalloista käyttäytymistä.  

 

Löytöeläintalosta adoptoituja kissanpentuja tutkittaessa on havaittu että ensimmäisen 

kuukauden ajan adoptiosta kissanpennut todennäköisemmin virtsaavat ja ulostavat 

epäsopivaan paikkaan (Wright & Amoss 2004). Suurin osa pennuista kuitenkin lopettaa 

tämän käytöksen kunhan ne saavat hieman aikaa totutella uuteen elinympäristöönsä 

(Wright & Amoss 2004). Kyseisessä tutkimuksessa ensimmäisen kuukauden ajan 

adoption jälkeen kissanpennuista noin yksi neljäsosa (26%) virtsasi tai ulosti muualle 
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kuin kissanhiekkalaatikkoon. Kun kysely uusittiin 18 viikon kuluttua adoptiosta, enää 

alle kymmenesosa (9%) kissanpennuista virtsasi tai ulosti muualle kuin 

kissanhiekkalaatikkoon (Wright & Amoss 2004).   

 

2.6.10 Eroahdistus 

 

On havaittu että kissoilla yleisin merkki eroahdistuksesta on epäsopiva tarpeiden 

tekeminen (Schwartz 2002). Kaikkein yleisin epäsopivan virtsaamisen muoto 

eroahdistuneilla kissoilla on omistajan sängyn merkkaaminen virtsalla (Schwartz 2002). 

Schwartzin (2002) tutkimuksessa 75%:a kissoista, joilla tavattiin eroahdistukseen 

liittyvää epäsopivaa virtsaamista, merkkasivat yksinomaan omistajansa sänkyyn.  

 

2.6.11 Vuodenaika 

 

Virtsalla merkkaamisessa voidaan havaita kausittaista vaihtelua, joka viittaa siihen että 

merkkaamisella ja lisääntymisvaiheella on yhteys toisiinsa (Feldman 1994). Vapaasti 

liikkuvat kesykissaurokset merkkaavat eniten keväällä, jonka jälkeen käytös hiljalleen 

vähenee syksyä kohden (Liberg 1980). Vähiten merkkaamista tapahtuu myöhään 

syksyllä (Liberg 1980). Bradshawn (1992) kirjassa myös mainitaan niin naaraiden kuin 

urostenkin lisäävän merkkaamista silloin kun naaraat ovat kiimassa. Libergin (1980) 

tutkimuksessa sen sijaan naarailla ei havaittu kausittaista vaihtelua 

merkkaamiskäyttäytymisessä.  

 

2.6.12 Rotu 

 

Persialaisilla kissoilla tavataan enemmän epäsopivaa virtsaamis- ja 

ulostamiskäyttäytymistä kuin muilla kissaroduilla (Amat ym. 2009). Beaver (2003) 

esittää että persialaisten kissojen ongelmat normaalin virtsaamis- ja 

ulostamiskäyttäytymisen oppimisessa voivat johtua neurologisesta tai oppimiseen 

liittyvästä ongelmasta, joka on jalostunut rotuun.  
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3 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Tutkimusaineiston kerääminen 

 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena kevään 2011 aikana. Kyselyn järjesti 

Helsingin yliopistollisen eläinsairaalan (YES) käytösklinikka.  

 

Kyselykaavakkeita (Liite 1) lähetettiin pieneläinklinikoille ympäri Suomea. 

Pieneläinklinikoiden yhteystiedot saatiin YES:in läheterekisteristä. Lisäksi kyselystä 

tehtiin sähköinen versio (Liite 2). Sähköistä versiota mainostettiin mm. erilaisilla 

Internetin keskustelupalstoilla ja Facebook-yhteisössä.  

 

Vastauksia saatiin sähköisellä lomakkeella yhteensä 3978 kappaletta ja paperisella 

lomakkeella 208 kappaletta. Yhteensä vastuksia kyselyyn saatiin 4186 kappaletta. 

 

3.2 Tutkimuspopulaatio 

 

Lopullisessa tutkimusaineistossa oli mukana yhteensä 4174 kissaa. Näistä uroksia oli 

2144 kissaa ja naaraita 2028 kissaa. Kissoista selkeästi suurin osa, niin uroksista kuin 

naaraistakin, oli kastroitu (Kuva 1). 

 

Tutkimuksessa mukana olleiden eläinten ikä oli kahdesta kuukaudesta 

kahteenkymmeneenkolmeen vuoteen. Eniten mukana oli 3-vuotiaita kissoja (13,5%) 

(Kuva 2). Maatiaiskissoja oli enemmistö (69,6%) tutkimuspopulaatiosta. Rotukissoja 

määrä oli hieman alle kolmasosa (30,4%) kissoista. Sekarotuiset kissat, eli kissat jotka 

ovat sekoitus useammasta rodusta, on laskettu mukaan rotukissoihin. Suurimmassa 

mukana olleessa kissataloudessa asui kuusitoista kissaa. Suurin osa tutkimuksessa 

mukana olleista kissoista oli sisäkissoja (58,8%). Vapaasti ulkoilevia kissoja oli hieman 

yli viidesosa (23,6%) kissoista ja rajatulla alueella ulkoilevia oli hieman alle viidesosa 

(17,6%) tutkimuksen kissoista. 

 

Aineiston koostumusta ja määrää on vaikea verrata yleiseen suomalaiseen 
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kissapopulaatioon, koska tutkimusta suomalaisesta lemmikkikissapopulaatiosta ei ole 

tällä hetkellä olemassa. Vuonna 2008 julkaistussa yhteenvedossa todetaan, että 

Suomessa on vuonna 2007 ollut 564 000 lemmikkikissaa (Batson 2008). Eläinten 

hyvinvointikeskuksen julkaisussa ”Eläinten hyvinvointi Suomessa” (2012) mainitaan, 

että Suomen Kissaliiton arvio kissojen määrästä Suomessa on 800 000-1 300 000. Näitä 

arvioita käyttäen kyselytutkimuksessa oli mukana noin 0,74%- 0,32% Suomen 

lemmikkikissoista.  

 

 

Kuva 1. Tutkimuksessa mukana olleiden kissojen sukupuolijakauma. 
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Kuva 2. Tutkimuksessa mukana olleiden kissojen ikäjakauma. 

 

3.3 Aineistoon tehdyt muutokset 

 

Sähköisen version vastauksista poistettiin kaksitoista vastausta, koska samalle 

kaavakkeelle oli vastattu useiden eri kissojen osalta. Näin ollen tutkimuksessa oli 

mukana yhteensä 4174 vastausta. 

 

Paperiversioiden vastauksissa omistajat olivat selittäneet kissan tilannetta paljon paperin 

marginaaleihin. Tällaisia huomautuksia ei kuitenkaan voitu huomioida tutkimuksessa.  

 

Lopullista analyysiä varten molemmilla kaavaketyypeillä saadut vastukset yhdistettiin. 

Tähän päädyttiin, koska paperisen kaavakkeen palautusmäärä oli hyvin pieni suhteessa 

sähköiseen versioon. Alustavissa analyyseissä ei myöskään havaittu eroja 

käyttäytymisongelmien esiintyvyydessä eri kaavaketyyppien välillä. Näin ollen 

aineistojen käsittelemistä erillisinä aineistoina ei nähty tarpeellisena.  

 

Alkuperäisessä aineistossa omistajat olivat ilmaisseet kissan iän haluamallaan tavalla. 

Aineiston analysointia varten iät muutettiin lukuarvoiksi. Alle yksivuotiaiden kissojen 

iät ilmaistiin kahden desimaalin tarkkuudella. Yli yhden vuoden ikäisten kissojen iät 
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pyöristettiin lähimpään tasalukuun. 

 

Kissat jaettiin ulkoilun suhteen kolmeen ryhmään, vapaasti ulkoileviin, rajatulla tai 

aidatulla alueella ulkoileviin, sekä sisäkissoihin. Sisäkissoiksi luokiteltiin kissat, jotka 

eivät ulkoile lainkaan tai ulkoilevat vain hihnassa. Lisäksi kissat jaettiin ryhmiin sen 

mukaan, kuinka monta muuta kissaa samassa taloudessa asui. 

 

Paperilomakkeilla oli mahdollisuus vastata kahteen kysymykseen, jotka olivat 

ristiriidassa keskenään. Osa vastaajista oli vastannut, että heidän kissansa ei pääse 

lainkaan ulos. Samat henkilöt olivat kuitenkin vastanneet myös kysymykseen: 

”Monenko viikon ikäinen kissanne oli, kun aloitte päästämään/viemään sitä kodin 

ulkopuolelle?” . Molempiin kysymykseen vastaaminen yhtäaikaisesti ei ollut 

mahdollista sähköisellä lomakkeella. Tulosten yhdistämistä varten tulkittiin, että kissa 

on tällä hetkellä pelkästään sisäkissa ja vastausta ulkoilun aloittamisiästä ei näin ollen 

huomioitu.  

 

3.4 Aineiston analysoiminen 

 

Tässä työssä on analysoitu kyselyn tuloksia kissojen virtsaamiskäyttäytymisen osalta.  

Paperilomakkeiden tulokset syötettiin käsin Microsoft Excel -taulukointiohjelmaan. 

Sähköisen lomakkeen tulokset tulostuivat suoraan Microsoft Excel -taulukkona. Nämä 

taulukot siirrettiin ja tulokset yhdistettiin SPSS for Windows -ohjelmaan, jolla aineiston 

analysointi tehtiin.  

 

Muuttujien välisiä riippuvuuksia tutkittiin käyttämällä ristiintaulukointia. 

Riippuvuuksien merkittävyyttä arvioitiin tarkastelemalla x
2
-riippumattomuustestin 

tulosta ja p-arvoa.  

 

Riippuvuus on katsottu erittäin merkittäväksi, jos p-arvo on alle 0,001 (p < 0,001). Jos 

p-arvo on alle 0,01 (p < 0,01) riippuvuus on merkitsevä. Melkein merkitseväksi on 

katsottu alle 0,005 olevat p-arvot (p < 0,05) ja tilastollinen tendenssi on havaittavissa, 

jos p-arvo on alle 0,1 (p < 0,1).  Jos p-arvo on yli 0,1 ei riippuvuutta havaita ja 
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nollahypoteesi jää voimaan.  

 

Tilastollisesti merkittävinä pidettiin ainoastaan tuloksia, joissa x
2
- 

riippumattomuustestin kaikkien odotettujen frekvenssien arvot olivat suurempia kuin 

yksi ja odotetuista frekvensseistä enintään 20%:a sai pienemmän arvon kuin viisi. Jos 

muuttujien välinen riippuvuus ei täyttänyt näitä ehtoja, jäi nollahypoteesi voimaan ja 

muuttujien välistä riippuvuutta ei havaittu.  

 

 

4 TULOKSET 

 

4.1 Virtsaamiseen liittyvien ongelmien yleisyys 

 

Virtsalla merkkaavien ja epäsopivaan paikkaan virtsaavien kissojen määrät 

tutkimuspopulaatiossa on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Virtsaamiseen liittyvien käytösongelmien yleisyys suomalaisilla kissoilla. 

 Kissojen 

lukumäärä 

%- osuus koko 

aineistosta 

Merkkaa pystysuoria pintoja virtsallaan 180 4,8 

Virtsaa jollekin muulle vaakasuoralle 

pinnalle kuin hiekkalaatikolle 

675 16,2 

Tekee jompaakumpaa tai molempia 

epäsopivan virtsaamisen muotoja 

751 18,0 

 

4.2 Sukupuolen ja kastraation vaikutus 

 

Sukupuolen ja virtsalla pystysuorien pintojen merkkaamisen välillä havaittiin yhteys (p 

< 0,001). Aineistossamme urokset merkkasivat huomattavasti useammin kuin naaraat 

(Kuva 3).  
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Kuva 3. Merkkaavien kissojen sukupuolijakauma.  

 

Havaittiin myös riippuvuus kastroimisen ja merkkaamiskäyttäytymisen välillä (p < 

0,001). Kastroimattomat urokset ja naaraat merkkasivat huomattavasti odotettua 

enemmän. Kaikista kastroimattomista uroksista ja naaraista 7,9%:a todettiin 

merkkaavan ja kastroiduista uroksista ja naaraista merkkaamista teki 3,6%:a. Jos 

eritellään urokset ja naaraat kastroituihin ja kastroimattomiin, huomataan että 

merkkaaminen on kaikkein yleisintä kastroimattomilla uroksilla ja vähäisintä 

kastroiduilla naarailla (p < 0,001) (Taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Merkkaavien kissojen osuus sukupuoliryhmittäin.  

Sukupuoli Merkkaavien 

kissojen %-osuus 

sukupuoliryhmässä 

%-osuus 

merkkaavien 

ryhmässä 

Sukupuoliryhmän 

%-osuus koko 

tutkimuksen 

kissoista 

Kastroimaton 

uros 

13,0 18,9 6,3 

Kastroitu uros 4,6 47,8 45,1 

Kastroimaton 

naaras 

4,8 11,7 10,4 

Kastroitu naaras 2,4 21,7 38,2 

 

Sukupuolen ja epäsopivaan paikkaan tapahtuvan virtsaamisen välillä havaittiin 

tilastollinen tendenssi (p = 0,062). 

Urokset

Naaraat
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Kastroitujen ja kastroimattomien urosten ja naaraiden, sekä epäsopivaan paikkaan 

tapahtuvan virtsaamisen välillä havaittiin riippuvuus (p < 0,05). Kastroiduilla uroksilla 

havaittiin vähiten epäsopivaan paikkaan tapahtuvaa virtsaamista. Muissa ryhmissä 

epäsopivaan paikkaan tapahtuvaa virtsaamista tapahtui odotettua enemmän (Taulukko 

3). 

 

Taulukko 3. Epäsopivaan paikkaan virtsaavien kissojen osuus sukupuoliryhmittäin. 

Sukupuoli Epäsopivaan 

paikkaan virtsaavien 

kissojen %-osuus 

sukupuoliryhmässä 

%-osuus 

epäsopivaan 

paikkaan 

virtsaavien 

ryhmässä 

Sukupuoliryhmän 

%-osuus koko 

tutkimuksen 

kissoista 

Kastroimaton 

uros 

20,2 7,9 6,3 

Kastroitu uros 14,3 39,9 45,1 

Kastroimaton 

naaras 

18,2 11,7 10,4 

Kastroitu naaras 17,2 40,6 38,2 

 

 

4.3 Rodun vaikutus 

 

Tarkasteltaessa pystysuorien pintojen merkkaamisen ja rodun riippuvuutta havaittiin, 

että rotukissat merkkaavat todennäköisemmin kuin maatiaiskissat (p = 0,001) (Taulukko 

4). 

 

Tarkasteltaessa epäsopivaan paikkaan tapahtuvan virtsaamisen ja rodun riippuvuutta 

havaittiin, että maatiaiskissat virtsaavat todennäköisemmin epäsopivaan paikkaan kuin 

rotukissat (p < 0,001) (Taulukko 4). 
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Taulukko 4. Virtsaamiseen liittyvien käytösongelmien yleisyys rotu- ja 

maatiaiskissoilla. 

 %:a rotukissoista %:a maatiaskissoista 

Merkkaa pystysuoria pintoja 6,0 3,6 

Virtsaa jollekin muulle 

vaakasuoralle pinnalle kuin 

hiekkalaatikkoon 

10,3 18,7 

 

Rotukissoista on selkeästi odotettua suurempi osa kastroimattomia yksilöitä, kun taas 

maatiaiskissoissa kastroituja yksilöitä on selkeästi odotettua enemmän (p < 0,001).  

Kaikista kastroimattomista uroksista rotukissoja oli 43,5% ja kastroimattomista 

naaraista 43,9%. Kaikista tutkimukseen osallistuneista kissoista 30,4% oli rotukissoja.  

 

4.4 Taloudessa asuvien kissojen määrän vaikutus  

 

Samassa taloudessa asuvien kissojen määrän ja merkkaamiskäyttäytymisen välillä 

havaittiin riippuvuus (p < 0,001). Kissat jotka olivat talouden ainoita kissoja tai 

taloudessa asui enintään yksi toinen kissa, merkkasivat vähemmän, kuin kissat jotka 

asuivat kahden tai useamman muun kissan kanssa (Taulukko 5). 

 

Kun ryhmät jaettiin vielä eteenpäin, havaittiin että merkkaamiskäyttäytyminen lisääntyy 

myös selkeästi, kun talouden kissamäärä nousee kolmesta kissasta neljään tai yli neljään 

kissaan (p < 0,001) (Taulukko 5). 
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Taulukko 5. Taloudessa asuvien muiden kissojen määrän vaikutus 

merkkaamiskäyttäytymiseen. 

Talouden muiden kissojen 

määrä 

Merkkaavien kissojen %- 

osuus ryhmän kissoista 

%-osuus merkkaavien 

kissojen ryhmässä 

Ei muita 3,1 17,9 

Yksi toinen 2,9 28,3 

Kaksi muuta 5,5 22,5 

Enemmän kuin kaksi 

muuta 

8 31,2 

 

Riippuvuutta kissojen määrän ja epäsopivaan paikkaan tapahtuvan virtsaamisen välillä 

ei havaittu (p > 0,1).  

 

Kun verrattiin kissan rotua ja talouden kissamäärää keskenään, havaittiin riippuvuus (p 

< 0,001). Taulukosta 6 nähdään kuinka rotukissat asuvat useammin suurissa 

kissatalouksissa, kun taas pienissä kissatalouksissa asuu yleisemmin maatiaiskissoja.  

 

Taulukko 6. Maatiaiskissojen ja rotukissojen osuudet kussakin taloudessa. 

Talouden muiden 

kissojen määrä 

Maatiaiskissojen %-

osuus 

Rotukissojen %-osuus 

Ei muita 81,9 18,1 

Yksi toinen 73,7 26,3 

Kaksi muuta  68,5 31,5 

Enemmän kuin kaksi 

muuta 

41,2 58,8 

 

4.5 Ulkoilun vaikutus 

 

Kissojen ulkoilun ja merkkaamiskäyttäytymisen välillä havaittiin riippuvuus (p < 0,001) 

(taulukko 7). 
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Taulukko 7. Ulkoilutavan vaikutus kissojen merkkaamiskäyttäytymiseen. 

Ulkoilutapa Merkkaavien kissojen %-

osuus ryhmän kissoista 

%-osuus merkkaavien 

ryhmässä 

Sisäkissat 3,3 48,3 

Aidatulla tai rajatulla 

alueella ulkoilevat 

7,0 23,6 

Vapaasti ulkoilevat 5,9 28,1 

 

Epäsopivaan paikkaan tapahtuvan virtsaamisen ja ulkoilun välillä ei havaittu 

riippuvuutta (p > 0,1).  

 

Tutkittaessa ulkoilutavan ja rodun välistä suhdetta havaittiin riippuvuus (p < 0,001). 

Maatiaiskissoilla vapaasti ulkoilu oli yleisempää kuin rotukissoilla. Rotukissoista hyvin 

pieni osuus ulkoili vapaasti. Rajatulla alueella ulkoilu oli hyvin yleistä rotukissoilla, 

mutta vähäistä maatiaiskissoilla. Sisäkissoista hieman odotettua pienempi osa oli 

rotukissoja ja maatiaiskissoja oli hieman odotettua enemmän (Taulukko 8). 

 

Taulukko 8. Maatiais- ja rotukissojen %-osuudet ulkoilutavan kissoista. 

Ulkoilutapa Maatiaiskissat Rotukissat 

Sisäkissat 74,2 25,8 

Rajatulla alueella 

ulkoilevat 

41,4 58,6 

Vapaasti ulkoilevat 87,2 12,8 

 

 

Tutkittiin myös sukupuolen ja ulkoilutavan riippuvuutta, mutta sellaista ei havaittu (p > 

0,1). 

 

4.6 Kissojen välisten sosiaalisten suhteiden vaikutus 

 

Samassa taloudessa asuvien kissojen sosiaalisista suhteista saatiin tietoa kysymällä 
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omistajilta sihiseekö, muriseeko tai mouruaako kissa muille samassa taloudessa asuville 

kissoille ja vältteleekö kissa muita taloudessa asuvia kissoja.  

 

Sihinän, murinan tai mouruamisen ja merkkailun välillä ei havaittu riippuvuutta (p > 

0,1). 

 

Epäsopivaan paikkaan virtsaamisen ja sihinän, murinan tai mouruamisen välillä 

havaittiin riippuvuus (p < 0,001). Kissat jotka murisivat, sihisivät tai mourusivat muille 

samassa taloudessa asuville kissoille, virtsasivat todennäköisemmin epäsopiviin 

paikkoihin, kuin kissat joilla ei esiintynyt tätä käytöstä. 

 

Myös epäsopivaan paikkaan virtsaamisen ja välttelyn välillä havaittiin riippuvuus (p < 

0,001). Kissat jotka välttelivät muita samassa taloudessa asuvia kissoja, virtsasivat 

todennäköisemmin epäsopivaan paikkaa, kuin kissat jotka eivät vältelleet muita saman 

talouden kissoja. 

 

Merkkaamisen ja muiden saman talouden kissojen välttelemisen välillä havaittiin 

tilastollinen tendenssi (p = 0,058). 

 

4.7 Eläinlääkärin hoitoa vaatineet ongelmat 

 

Kissoista, joilla esiintyi molempia tai toista epäsopivan virtsaamisen muotoa, 183 kissaa 

oli tarvinnut eläinlääkärin hoitoa vaivaansa. Tämä on noin neljäsosa (24,5%) kaikista 

kissoista, joilla esiintyy epäsopivaa virtsaamiskäyttäytymistä. Yleisimmät ilmoitetut 

eläinlääkärin tekemät diagnoosit olivat virtsatieinfektio, virtsakiteet ja idiopaattinen 

kystiitti. 

 

Suunnilleen yhtä suuri määrä merkkaavista kissoista (26,3%)  ja epäsopivaan paikkaan 

virtsaavista kissoista (25,5%) oli tarvinnut eläinlääkärin hoitoa. 
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5 POHDINTA 

 

5.1 Virtsaamiseen liittyvien käytösongelmien yleisyys suomalaisilla kissoilla 

 

Tässä työssä on ensimmäistä kertaa selvitetty virtsaamiseen liittyvien käytösongelmien 

esiintyvyyttä suomalaisilla kissoilla. Tulosten mukaan 18%:lla suomalaisista kissoista 

havaitaan kyseisiä käytösongelmia. Tältä pohjalta voidaan katsoa Borcheltin ja Voithin 

(1986) sekä Borcheltin (1991) esittämän arvion siitä, että ainakin 10%:lla 

lemmikkikissoista tavataan epäsopivaa tarpeiden tekemistä, olevan liiankin varovainen. 

Tuloksemme oli myös selkeästi suurempi kuin Heidenbergerin (1997) saksalaisessa 

tutkimuksessa saama 8,2%:a esiintyvyys. Tähän tulokseen on voinut vaikuttaa 

tutkimuksessamme mukana olleiden kissojen huomattavasti suurempi määrä verrattuna 

tutkimuksiin, joihin yllämainitut aiemmat arviot ovat perustuneet.  

 

On myös mahdollista että tutkimukseemme on vastannut suurempi osuus omistajista, 

joiden kissoilla on jokin käytökseen liittyvä ongelma, kuin omistajista joiden kissoilla 

ongelmia ei ole. On myös mahdollista että omistajat joilla on useita kissoja, ovat 

vastanneet tutkimukseen vain yhden kissan osalta ja valinneet sen kissan, jolla 

havaitaan eniten ongelmakäytöstä. Tämä voi vääristää tutkimuksemme tuloksia. 

Tutkimusta ei kuitenkaan mainostettu erityisesti ongelmakissojen omistajille, vaan 

kaikkia omistajia kannustettiin vastaamaan kyselyyn.  

 

5.2 Sukupuoli ja kastraatio 

 

Aineistossamme havaittiin, että urokset merkkaavat huomattavasti enemmän kuin 

naaraat (Kuva 3). Tämä havainto on yhteneväinen aikaisempiin tutkimuksiin nähden 

(Liberg 1980, Feldman 1994, Pryor ym. 2001).  

 

Tutkimuksessamme havaittiin myös, että kastraatiolla oli selkeä merkitys 

merkkaamiskäyttäytymisen esiintymiseen. Tuloksemme oli yhteneväinen aiempien 

tutkimusten kanssa, joissa on havaittu kastraation vähentävän merkkaamista 

huomattavasti (Hart & Barrett 1973, Hart & Cooper 1984, Spain ym. 2004). Kaikkein 
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vähiten merkkaamista tavattiin tutkimuksessamme kastroiduilla naaraskissoilla. Tämä 

on odotettava tulos, koska virtsalla merkkaaminen on enemmän urosten kuin naaraiden 

tapa (Liberg 1980, Borchelt & Voith 1982, Feldman 1994, Pryor ym. 2001). Jotkut 

naaraat kuitenkin merkkaavat paritteluaikana houkutellakseen uroksia lähettyvilleen 

(Hart & Hart 1985). Vaikka kastraation merkitystä naaraskissojen merkkaamiseen ei ole 

tutkittu samalla tavalla kuin uroskissojen, voidaan olettaa että koska merkkaaminen on 

paljolti seksuaalinen viestikeino, ei sille enää kastraation jälkeen ole samanlaista 

tarvetta.  

 

Epäsopivaan paikkaan virtsaamisesta ja sukupuolen yhteyttä on tarkasteltu aiemmissa 

tutkimuksissa vähän. Havaitsimme että kastroiduilla uroksilla epäsopivaan paikkaan 

virtsaamista havaittiin vähiten. Kastroimattomilla uroksilla käytöstä havaittiin eniten ja 

toisiksi eniten kastroimattomilla naarailla. Naderin ja muiden (2011) tutkimuksessa 

epäsopivan virtsaamisen ja ulostamisen todettiin olevan erityisesti urosten ongelma. 

Tämä havainto on osittain yhteneväinen meidän tutkimukseemme ja osittain eriävä.  

 

Meidän tutkimuksemme pohjalta voidaan pohtia, että mahdollisesti epäsopivaan 

paikkaan virtsaaminen on enemmän riippuvaista kastraatiosta kuin kissan sukupuolesta. 

Tähän on kuitenkin vaikeaa löytää syytä. Voidaan pohtia ovatko kastroimattomat kissat 

herkempiä kehittämään mieltymyksiä muihin alustoihin kuin kissanhiekkaan tai onko 

kastroimattomilla kissoilla useammin kotiympäristössä jotain mikä saa ne valitsemaan 

jonkin toisen alustan kuin hiekkalaatikon? On myös mahdollista, että osa 

kastroimattomista kissoista merkkaa vaakasuoralle pinnalle ja käytös on näin tulkittu 

epäsopivaan paikkaan tapahtuvaksi virtsaamiseksi vaikka kyse olisikin todellisuudessa 

merkkaamisesta. Asian selvittäminen vaatisi jatkotutkimusta.  

 

5.3 Kissojen määrä kotitaloudessa 

 

Hypoteesimme, jonka mukaan monikissatalouksissa asuvilla kissoilla tavataan 

enemmän merkkaamiskäyttäytymistä, osoittautui pitäväksi. Merkkaaminen oli 

yleisempää monikissatalouksissa kuin yhden kissan talouksissa. Tämä on vastaava 

löydös kuin Pryorin ja muiden (2001) tutkimuksessa. Tutkimuksessamme kissat, joiden 
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kanssa samassa taloudessa asui vähintään kaksi muuta kissaa merkkasivat selkeästi 

enemmän kuin kissat, jotka asuivat yksin tai yhden toisen kissan kanssa.  

 

Horwitzin (1997) tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä taloudessa asuvien kissojen määrän 

ja epäsopivaan paikkaan tapahtuvan tarpeiden teon välillä. Horwitzin tutkimuksessa oli 

kuitenkin mukana vain 24 merkkaavaa kissaa (meillä 180 kissaa). Näistä kissoista 

kuusitoista asui yksin tai yhden muun kissan kanssa ja kahdeksan kissaa asui vähintään 

kahden muun kissan kanssa. Näin ollen on mahdollista, että Horwitzin tutkimuksessa 

erilaisissa kissatalouksissa asuvia merkkaavia kissoja ei ollut määrällisesti tarpeeksi, 

jotta mahdollinen merkitsevyys olisi ollut havaittavissa. 

 

Tutkimuksessamme merkittävä havainto oli, että merkkaaminen oli huomattavasti 

yleisempää talouksissa, joissa asui kolme kissaa tai enemmän. Kahden kissan 

talouksissa merkkaamisen yleistymistä ei vielä havaita, vaan kahden kissan talouksissa 

merkkaaminen oli jopa hieman vähäisempää kuin yhden kissan talouksissa. Vastaavaa 

julkaisua ei aiheesta ole saatavilla. Muissa tutkimuksissa on raportoitu ainoastaan erot 

yhden kissan talouksien ja monikissatalouksien välillä. Kuitenkin Borchelt ja Voith 

(1982) esittelevät julkaisussaan Jemmettin ja Skerrittin vuonna 1979 American 

Veterinary Medical Association:in vuosikokouksessa esillä olleen posterin sisältöä, jossa 

esitettiin merkkaamiskäyttäytymisen lisääntymistä sen mukaan mitä enemmän kissoja 

asui samassa taloudessa.  Kyseisessä posteriesityksessä yhden kissan talouksien 

kissoista 25% merkkasi ja merkkaaminen lisääntyi niin että kahden kissan taloudessa 

noin 13% merkkasi, 3-5 kissan talouksissa merkkasi noin 63%:ssa, 6-10 kissan 

talouksissa 75% merkkasi ja yli kymmenen kissan talouksista 100%:ssa tapahtui 

merkkaamista. Näissä havainnoissa merkkaaminen siis lisääntyy melko tasaisesti 

kissamäärän lisääntyessä, mikä eroaa meidän havainnostamme. Julkaisua kyseisestä 

tutkimuksesta ei kuitenkaan löytynyt.  

 

Tutkimuksemme pohjalta voidaan siis todeta että merkkaaminen alkaa merkittävästi 

lisääntyä vasta kun taloudessa on enemmän kuin kaksi kissaa. Voidaan pohtia että kun 

kissojen määrä nousee kolmeen kissaan tai yli kissojen väliset ongelmat ja kissojen 

stressi lisääntyy.  
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Tutkimuksessamme havaittiin myös että rotukissat ovat odotettua useammin 

kastroimattomia ja asuvat isoissa kissatalouksissa, joissa on kolme kissaa tai enemmän. 

Koska merkkaaminen on kissan tapa jättää seksuaalisia ja reviiriin liittyviä viestejä 

(Borchelt & Voith 1982, Borchelt 1991) ja kastraatio vähentää merkkaamista (Hart & 

Barrett 1973, Hart & Cooper 1984, Spain ym. 2004) on mahdollista että tämä vaikuttaa 

tulokseen.  

 

Voidaan myös pohtia että kun kissoja on taloudessa useampi, on myös 

todennäköisempää että eri sukupuolta olevia kissoja päätyy samaan ryhmään. Koska 

niin kastroidut kuin kastroimattomatkin uroskissat merkkaavat todennäköisemmin 

asuessaan yhdessä naaraskissan kanssa (Hart & Cooper 1984), voi tämä osaltaan selittää 

suuressa kissaryhmässä lisääntynyttä merkkaamista. 

 

5.4 Rotu 

 

Havaitsimme että rotukissat merkkaavat todennäköisemmin kuin maatiaiskissat. Tämä 

varmasti osittain selittyy sillä, että rotukissoista myös selkeästi suurempi osa oli 

kastroimattomia, kuin maatiaiskissoista. Havaitsimme myös että rotukissat asuivat usein 

isoissa, yli kolmen kissan, talouksissa. Sen lisäksi että monikissatalouksissa kissat 

merkkaavat enemmän (Pryor 2001), Hartin ja Cooperin (1984) havainnon mukaan 

urokset merkkaavan useammin asuessaan yhdessä naaraskissojen kanssa. Vaikka 

meidän tutkimuksessamme samassa taloudessa asuvien kissojen sukupuolia ei kysytty, 

kasvaa mahdollisuus eri sukupuolien esiintymiseen samassa taloudessa kun kissojenkin 

määrä kasvaa.  

 

Tulostemme mukaan maatiaiskissoilla tavataan enemmän epäsopivaan paikkaan 

virtsaamista kuin rotukissoilla. Tätä on vaikeaa selittää tutkimuksemme pohjalta. On 

mahdollista, että maatiaiskissojen elinympäristössä on useammin jotain mikä altistaa 

epäsopivaan paikkaan virtsaamiselle, kuin rotukissoilla. Olisi mielenkiintoista jatkaa 

tutkimusta ja etsiä mahdollisia altistavia tekijöitä sille, miksi maatiaiskissoilla tavataan 

enemmän epäsopivaan paikkaan virtsaamista kuin rotukissoilla.  
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Amat ym. (2009) havaitsivat että persialaisilla kissoilla tavataan enemmän epäsopivaa 

virtsaamis- ja ulostamiskäyttäytymistä kuin muilla kissaroduilla. Meidän 

tutkimuksessamme mikään yksittäinen rotu ei noussut erityisesti esiin. Eri kissarotuja 

oli edustettuna paljon, mutta joistain roduista oli mukana vain muutama yksilö. Tästä 

syystä rotukissoja päädyttiin käsittelemään yhtenä kokonaisuutena ja vertaamaan 

maatiaiskissoihin. Jatkotutkimusta voisi tehdä tutkimalla kissarotujen luokittelua 

suurempiin ryhmiin kissarotujen geneettisen taustan mukaan. Tämä kuitenkin vaatisi 

syvällisempää perehtymistä eri kissarotuihin ja niiden alkuperään.  

 

5.5 Ulkoilu 

 

Tuloksissamme havaittiin että rajatulla alueella ulkoilevat kissat merkkasivat kaikkein 

eniten. Toisiksi eniten merkkasivat vapaasti ulkoilevat ja vähiten sisäkissat. 

Hypoteesimme mukaan sisäkissat merkkaavat enemmän kuin ulkoilevat kissat. 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu käytösongelmien olevan yleisempiä sisäkissoilla 

(Pryor ym. 2001, Amat ym. 2009, Naderi ym. 2011). Tuloksemme on siis ristiriidassa 

aikaisempien julkaisujen tuloksiin nähden.  

 

Rajatulla alueella ulkoilevien kissojen suurta määrää merkkailevissa kissoissa voidaan 

ehkä osin selittää sillä, että rajatulla alueella ulkoilivat selkeästi eniten rotukissat. 

Rotukissoissa taas oli selkeästi suurin osa kastroimattomista kissoista ja rotukissat 

asuivat yleisimmin suurissa ryhmissä. Nämä kaksi asiaa taas altistavat merkkaamiselle.  

 

Voidaan myös pohtia, että rajoitetulla alueella ulkoilevat kissat mahdollisesti 

kommunikoivat enemmän muiden, kodin ulkopuolisten kissojen kanssa. Koska kissa 

voi tuntea tarvetta merkata reviiriään uuden eläimen uhatessa sitä niin kodin ulko- tai 

sisäpuolelta (Borchelt 1991, Pryor ym. 2001), voisi stressi laukaista 

merkkaamiskäyttäytymisen.  

 

5.6 Kissojen väliset sosiaaliset suhteet 

 

Tulostemme perusteella kissat, jotka asuvat samassa taloudessa kissan/kissojen kanssa 
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joita kissa haluaa vältellä tai joille kissa murisee, mouruaa tai sihisee, virtsaavat 

todennäköisemmin epäsopiviin paikkoihin. Tämä voi mahdollisesti johtua siitä että 

kissa ei halua käyttää samaa laatikkoa muiden kanssa (Seksell 2008) tai toinen kissa on 

voinut häiritä ja säikäytellä kissaa sen ollessa hiekkalaatikolla (Overall 1997). Jos 

hiekkalaatikoita ei ole tarpeeksi ja niitä ei ole sijoitettu useisiin eri paikkoihin 

kotitaloudessa, on mahdollista että kissa ei uskalla käyttää hiekkalaatikkoa sen 

sijaintipaikassa, koska tuntee olevansa uhattuna.  

 

Merkkailun ja välttelyn välillä havaittiin tilastollinen tendenssi. Sihinän, murinan ja 

mouruamisen ja merkkaamisen välillä ei havaittu riippuvuutta. Vahvempaa yhteyttä 

merkkaamisen ja samassa taloudessa asuvien kissojen välisten epäystävällisten 

suhteiden välillä olisi voinut odottaa. Merkkaaminen kun voi olla vaste uhkaavaan 

tilanteeseen (Overall 1997) ja stressiin (Hart & Hart 1985).  

 

5.7 Tulosten luotettavuus 

 

Tutkimuksemme oli kissojen omistajille suunnattu kyselytutkimus, eikä kissoille tehty 

tutkimukseen liittyen mitään tutkimuksia eläinlääkärin tai käytösneuvojan toimesta. 

Omistajilla oli kuitenkin mahdollisuus kertoa, jos kissa oli jossain vaiheessa vaatinut 

eläinlääkärin hoitoa virtsaamiseen liittyviin ongelmiinsa. On kuitenkin tältä pohjalta 

mahdotonta erottaa käytösongelmia ja fyysiseen sairauteen liittyviä ongelmia toisistaan. 

On myös mahdollista että osa omistajista, joilla on useita kissoja samassa kodissa, on 

arvioinut väärin ongelmallisesti käyttäytyvän yksilön.  

 

Koska tutkimus perustuu ainoastaan omistajien havaintoihin, on mahdollista että 

virheellisiä tulkintoja esiintyy. Kyselykaavakkeessa merkkaamista käsittelevä kysymys 

kuuluu ”Tekeekö kissanne seuraavia asioita: Merkkailee seiniä tai muita pystysuoria 

pintoja virtsallaan?”. Jos merkkaavan kissan virtsa kuitenkin päätyy pystysuoran pinnan 

sijasta vaakasuoralle pinnalle (Overall ym. 2005), on mahdollista että omistaja onkin 

valinnut vastauslomakkeelta kohdan ”Virtsaa jollekin muulle vaakasuoralle pinnalle 

kuin hiekkalaatikolleen”, joka käsittelee epäsopivaan paikkaan tapahtuvaa virtsaamista. 
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5.8 Havaintoja aineistosta 

 

Alkuperäinen tarkoitus oli kartoittaa tutkimuksessamme myös epäsopivaan paikkaan 

tapahtuvaa ulostamista. Kysymyslomakkeelle päätynyt kysymys ”Tekeekö kissanne 

tarpeitaan muualle kuin hiekkalaatikkoonsa?” ei kuitenkaan ollut yksiselitteinen, eikä 

sitä voitu huomioida. 

 

Tilastollisia merkitsevyyksiä tutkittaessa havaittiin, että koska epäsopivaan paikkaan 

virtsaavia kissoja oli huomattavasti enemmän aineistossamme kuin merkkaavia kissoja, 

ei näitä voitu tutkia yhdessä. Jos molemmat ryhmät yhdistettiin ja tarkasteltiin suhdetta 

eri muuttujiin, katosi virtsalla merkkaamisen merkitsevyys aineistossa. On myös 

perusteltua tutkia näitä kahta käyttäytymistä erillisinä ryhminä, koska käytösten 

taustasyyt ovat selkeästi erilaiset.  

 

5.9 Loppupäätelmät 

 

Tämän tutkimuksen tulokset voivat olla avuksi kissojen virtsaamiseen liittyvien 

käytösongelmien hoidossa ja erityisesti niiden ehkäisemisessä. Tuloksemme voivat 

auttaa omistajaa suunnittelemaan kotinsa olosuhteita ja kissaryhmää niin että kissoilla 

on mahdollisimman hyvä olla kodissaan ja näin myös käytösongelmia tavattaisiin 

vähemmän. Tutkimuksemme pohjalta voimme suositella niin uros- kuin 

naaraskissojenkin kastroimista sekä kissojen määrän rajoittamista kahteen kissaan 

samassa kotitaloudessa. Myös samassa taloudessa asuvien kissojen sosiaalisiin 

suhteisiin on syytä kiinnittää huomiota.  

  



34 

 

6 VIITTEET 

 

Amat M, de la Torre JLR, Fatjò J, Mariotti VM, Wijk SV, Manteca X. Potential risk 

factors associated with feline behaviour problems. Applied animal behaviour science. 

2009, 121: 134-139.  

 

Batson A. Global companion animal ownership and trade: project summary, june 2008. 

World society for the protection of animals. http://www.wspa-international.org, haettu 

2.3.2013. 

 

Beaver BV. Feline behavior: a guide for veterinarians. 2. p.  Saunders, Missouri, 2003.  

 

Beaver BV. Housesoiling by cats: a retrospective study of 120 cases. Journal of the 

American animal hospital association 1989, 25: 631-637.  

 

Borchelt PL. Cat elimination behavior problems. Veterinary clinics of North America: 

small animal practice 1991, 21:257-264.  

 

Borchelt PL, Voith VL. Diagnosis and treatment of elimination behavior problems in 

cats. The veterinary clinics of north America 1982, 12: 673-681.  

 

Borchelt PL, Voith VL. Elimination behavior problems in cats. Compendium on 

continuing education for the practicing veterinarian 1986, 8: 197-205.  

 

Bowen J, Heath S. Behaviour problems in small animals: Practical advice for the 

veterinary team. Elsevier Saunders, Edinburgh 2005. 

 

Bradshaw JWS. The behaviour of the domestic cat. CAB International, Bristol 1992. 

 

Dehasse J. Feline urinary spraying. Applied animal behavior science 1997, 52: 365-371. 

 

Eläinten hyvinvointikeskus (EHK). Eläinten hyvinvointi Suomessa - kansallinen 

eläinten hyvinvointiraportti. Evira, Helsinki 2012. 



35 

 

http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org, haettu 3.3.2013. 

Feldman HN. Methods of scent marking in the domestic cat. Canadian journal of 

zoology 1994, 72: 1093-1099. 

 

Frank DF, Erb HN, Houpt KA. Urine spraying in cats: presence of concurrent disease 

and effects of a pheromone treatment. Applied animal behaviour science 1999, 61: 263-

272.  

 

Hart BL. Behavioral and pharmacologic approaches to problem urination in cats. 

Veterinary clinics of North America: Small animal practice 1996, 26: 651-658. 

 

Hart BL, Barrett R. Effects of castration on fighting, roaming, and urine spraying in 

adult male cats. Journal of the American veterinary medical association 1973, 163: 290-

292. 

 

Hart BL, Cooper L. Factors relating to urine spraying and fighting in prepubertally 

gonadectomized cats. Journal of the American veterinary medical association 1984, 

184: 1255-1258. 

 

Hart BL, Hart LA. Canine and feline behavioral therapy. Lea & Febiger, Philadelphia 

1985.  

 

Heidenberger E. Housing conditions and behavioral problems of indoor cats as assessed 

by their owners. Applied animal behavioral science 1997, 52: 345-364. 

 

Horwitz DF. Behavioral and environmental factors associated with elimination behavior 

problems in cats: a retrospective study. Applied animal behaviour science 1997, 52: 

129-137.  

 

Liberg O. Spacing patterns in a population of rural free roaming domestic cats. Oikos 

1980, 35: 336-349. 

 



36 

 

Naderi MM, Rafiei SM, Sattari B, Ale-Davoudl SJ, Seif AA, Bokaei S. The first study 

of Iranian domestic cats` behavior problems and their association risk factors. Global 

veterinaria 2011, 3: 339-345. 

 

Overall KL. Clinical behavioral medicine for small animals. Mosby, Missouri 1997.  

 

Overall KL, Rodan I, Beaver BV, Carney H, Crowell-Davis S, Hird N, Kudrak S, 

Wexler-Mitchel. Feline behavior guidelines from the American Association of Feline 

Practitioners. 2005, 227: 70-84.  

 

Pryor PA, Hart BL, Bain MJ, Cliff KD. Causes of urine marking in cats and effects of 

environmental management of frequency of marking. Journal of the American 

veterinary medical association 2001, 219: 1709-1713. 

 

Salman MD, Hutchison J, Ruch-Gallie R, Kogan L, New JC, Kass PH, Scarlett JM. 

Behavioral reasons for relinquishment of dogs and cats to 12 shelters. Journal of applied 

animal welfare science 2000, 3: 93-106.  

 

Schwartz S. Separation anxiety syndrome in cats: 136 cases (1991-2000).  Journal of the 

American veterinary medical association 2002, 220: 1028-1033. 

 

Seksel K. Preventing behavior problems in puppies and kittens. Veterinary clinics small 

animal practice 2008, 38: 971-982 

 

Spain CV, Scarlett JM, Houpt KA. Long-term risks and benefits of early-age 

gonadectomy in cats. Journal of the American veterinary medical association 2004, 224: 

372-379. 

 

Stella JL, Lord LK, Buffington CA. Sickness behaviors in response to unusual external 

events in healthy cats and cats with feline interstitial cystitis. Journal of the American 

veterinary medical association: Small Animal 2011, 238:67-73. 

 



37 

 

Sung W, Crowell-Davis SL. Elimination behavior patterns of domestic cats (Felis catus) 

with and without elimination behavior problems. American journal of veterinary 

research 2006, 67:1500-1504. 

 

Tynes VV, Hart BL, Pryor PA, Bain MJ, Messam LL. Evaluation of the role of lower 

urinary tract disease in cats with urine-marking behavior. Journal of the American 

veterinary medical association:  Small Animal 2003, 223: 457-461. 

 

Wright JC, Amoss RT. Prevalence of soiling and aggression in kittens during the first 

year after adoption from humane society. Journal of the American veterinary medical 

association 2004, 224: 1790-1795. 

  



38 

 

LIITE 1 PAPERILOMAKE 

Kysely, kissat 

Helsingin yliopistollisen eläinsairaalan käytösklinikan järjestämän kyselyn avulla on tarkoitus selvittää 

Suomessa asuvien kissojen käytösongelmien esiintyvyyttä sekä niiden mahdollisia syitä. Vastaamalla 

seuraavassa esitettyihin kysymyksiin voitte osaltanne auttaa meitä selvityksen tekemisessä. 

Vastaamiseen kuluu aikaa muutama minuutti. 

 

Ympyröikää tai rastittakaa sopivin vaihtoehto. Jos mikään annetuista vaihtoehdoista ei vastaa 

kissanne tilannetta, valitkaa lähin mahdollinen vaihtoehto.  

 

Kun olette vastanneet kysymyksiin, palauttakaa lomake henkilölle, jolta saitte sen. Kiitoksia 

vaivannäöstänne!  

1. Kuinka vanha kissanne on? .............  

2. Onko kissanne maatiaiskissa  vai rotukissa , minkä rotuinen? ………………………….. 

3. Kissanne sukupuoli?  Uros / Kastroitu uros / Naaras / Steriloitu naaras 

4. Monenko viikon ikäinen kissanne oli, kun hankitte sen? 

0 */ 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24  

*Kissa on omistajansa oma kasvatti 

Jos kissa oli yli 24 viikon ikäinen, kertokaa minkä ikäinen kissa oli, kun se tuli teille: ...........     
 
Jos ette tiedä, minkä ikäinen kissanne oli, kun hankitte sen, laittakaa rasti ruutuun.   
  

5. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten olosuhteita, joissa kissanne eli ennen kuin hankitte sen? 
Valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto ja merkitkää ne rastilla. 

 

Erillinen kissala/ lato/ talli/ vaja/ ulkorakennus  

Kotona, erillään normaaleista asuintiloista  

Kotona, normaaleissa asuintiloissa  

Eläinsuojelu- tai vastaavan järjestön hoivissa  

En tiedä  

Muu (kuvailkaa tarkemmin) 
  

 

 
6. Kuinka monen viikon ikäisenä kissanne sai penturokotusohjelman viimeiset rokotukset? 

 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24/ en muista 

Jos kissa oli vanhempi, minkä ikäinen se oli?  ......... .   

Jos kissaa ei ole rokotettu, laittakaa rasti ruutuun.  

7. Monenko viikon ikäinen kissanne oli, kun aloitte päästää/viemään sitä kodin ulkopuolelle? 

 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 viikkoa 

Jos kissanne oli vanhempi, minkä ikäinen se oli? ................ 

Jos kissa ei ulkoile vakituisessa asuinpaikassanne, mutta sillä on mahdollisuus ulkoilla kesämökillänne, 

laittakaa rasti ruutuun.  
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Jos kissanne ei pääse lainkaan ulos, laittakaa rasti ruutuun.  

 8. Jos kissanne ulkoilee vakituisessa asuinpaikassanne, ulkoileeko se:  

hihnassa/ aidatulla tai rajatulla alueella/ vapaana 

9. Kuinka monta muuta kissaa elää kuvailemanne kissan kanssa samassa taloudessa?   

10.  Jos olette kissanne ensimmäinen omistaja, rastittakaa se vaihtoehto tai ne vaihtoehdot, jotka  
kuvaavat parhaiten olosuhteita, joissa kissa eli elämänsä ensimmäiset kuusi kuukautta lukuun  
ottamatta kasvattajan luona vietettyä aikaa. 

 

Vilkas ja aktiivinen kotiympäristö  

Hiljainen ja rauhallinen kotiympäristö  

Osin vilkkaassa kotiympäristössä ja osin ulkona/tarhassa  

Osin rauhallisessa kotiympäristössä ja osin ulkona/tarhassa  

 

11. Osoittaako tai onko 
kissanne osoittanut seuraavia 
käytöksiä taulukossa kuvattuja 
asioita kohtaan?  
Rastittakaa sopivat 
vaihtoehdot. 

Samassa 
taloudessa 
asuvat 
ihmiset  

Samassa 
taloudessa 
asuvat 
kissat 
 

Vieraat 
ihmiset 

Vieraat 
kissat 

Eläinlääkäri Samassa 
taloudessa 
elävät 
muut 
eläimet 

Välttelee Kyllä       

Ei       

Raapii Kyllä       

Ei       

Sihisee/ 
murisee/mouruaa 

Kyllä       

Ei       

Puree Kyllä       

Ei       

Ei kuvaa kyseisen kissan 
tilannetta (laittakaa rasti 
ruutuun, jos kissanne ei ole 
tekemisissä kyseisen 
eläimen/ihmisen kanssa) 

      

 

12. Tekeekö kissanne seuraavia asioita?  Rastittakaa sopivat vaihtoehdot.  

Merkkailee seiniä tai muita pystysuoria pintoja virtsallaan  

Virtsaa jollekin muulle vaakasuoralle pinnalle kuin hiekkalaatikolleen  

Tekee tarpeitaan muualle kuin hiekkalaatikkoonsa   

Raapii useampaa kuin kahta muuta paikkaa kuin raapimapuutaan (edellyttäen, että kotonanne on 
raapimapuu) 

 

 

13. Vaikuttaako kissanne pelkäävän jotakin muuta kuin ihmisiä tai muita eläimiä? 

Kyllä  Ei   

Jos vastasitte kyllä, kuvailkaa tarkemmin kissan pelkoja. 
 
 

 

14. Tekeekö kissanne seuraavia asioita? Rastittakaa sopivat vaihtoehdot. Kyllä Ei 

Syö/ pureskelee/ imee syötäväksi kelpaamattomia esineitä, esim. villaa/ puuvillaa/ kumia   
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Vahingoittaa turkkiaan liiallisella nuolemisella, repii turkkiaan tai vahingoittaa ihoaan kynsimällä 
itseään 

  

Ääntelee ylettömästi   

 

15. Onko kissallanne ollut virtsaamiseen liittyviä ongelmia, jotka ovat vaatineet eläinlääkärin hoitoa?  

Kyllä  Ei  Jos vastasitte “kyllä”; kertokaa suurin piirtein kuinka monta kertaa  

Jos vastasitte “kyllä”, mikä oli eläinlääkärin diagnoosi? 
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LIITE 2 SÄHKÖINEN LOMAKE 
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