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1 Johdanto 

Kehonhoito on naudalle tärkeää ja se edistää eläimen terveyttä helpottamalla lan-

nan, lian, hyönteisten ja loisten irtoamista karvapeitteen päältä ja iholta (Tuomisto; 

Huuskonen 2011, 24). Nauta hoitaa kehoaan ja pudistaa itseään useilla erilaisilla ta-

voilla. Yleisimmät tavat hoitaa karvapeitettä ovat nuoleminen, rapsuttaminen sarvilla 

tai sorkalla sekä hännällä huiskiminen. Nauta nuolee itseään ja siten puhdistaa keho-

aan. Tämä vaatii ympäristöltä liikkumatilaa. Niitä kehonosia, joihin on vaikea ylettää, 

hangataan usein ympäristön rakenteita vasten. (Tuomisto & Huuskonen 2011, 24; 

Ekesbo 2011, 67.) Naudan päivittäisestä käyttäytymisestä ajallisesti noin viisi pro-

senttia on kehonhoitoa (Ekesbo 2011, 67).  

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin mekaanisten karjaharjojen käyttöä lihasonneilla riti-

läpohjaisessa lämminkasvattamossa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä HKScan Finland 

Oy:n ja Helsingin yliopiston kanssa ja tarkoituksena oli selvittää yksinkertaisten han-

kintahinnaltaan edullisten karjaharjojen toimivuutta ritiläpohjaisessa lämminkasvat-

tamossa. Tutkimustietoa karjaharjojen käytöistä sonneilla löytyy melko vähän. Teh-

dyt tutkimukset karjaharjojen käytöstä painottuvat lähinnä lypsylehmiin. Tutkimuk-

sessa havainnoitiin kuuden eri karsinan maitorotuisia ja liharoturisteytyssonneja. 

Kolme karsinoista oli verrokkikarsinoita ja kolmessa muussa karsinassa oli kussakin 

kaksi mekaanista karjaharjaa. Kuviossa 1. on harjakarsina 1., jossa sonni käyttää har-

jaa. Kuviossa näkyy myös karsinan toinen harja oikealla reunalla karsinaa.  
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Kuvio 1. Sonni käyttämässä harjaa harjakarsina 1:ssä 

2 Tutkimusasetelma 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lihasonnien karjaharjankäyttöä. Karjaharjan-

käytön oletetaan aiempien muilla naudoilla tehtyjen tutkimusten perusteella vaikut-

tavan positiivisesti sonnienkin hyvinvointiin. Ideana on, että karjaharjat voivat toimia 

sonneilla sekä virikkeenä että kehonhoidon toteuttamisvälineenä. Käytännössä hy-

vinvointia on vaikea eläimen osalta määrittää, ja tässäkään tutkimuksessa saaduista 

tuloksista ei voida suoraan vetää johtopäätöksiä, että karjaharja lisää tai ei lisää son-

nien hyvinvointia. Vaikka sonnit saavat karjaharjat käyttöönsä ja käyttävät niitä, ei 

voida sanoa, että harjat edistävät niiden hyvinvointia. Hyvinvoinnin johtopäätösten 

tekemiseen tarvitaan enemmän tutkimustietoa.  

2.1 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, käyttävätkö sonnit harjoja ja kestävätkö kysei-

set harjat sonnien käytössä. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään lisäksi, muutta-

vatko karjaharjat sonnien kehonhoitokäyttäytymistä ja aktiivisuutta verrattuna har-

jattomiin verrokkikarsinoihin sekä ovatko sonnit motivoituneita käyttämään harjoja.  
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Tutkimuskysymykset: 

1. Käyttävätkö sonnit harjoja? 

2. Kestävätkö harjat sonnien käytössä? 

3. Onko harjakarsinoiden kehonhoitokäyttäytyminen erilaista kuin verrokkikarsinoissa? 

4. Ovatko sonnit motivoituneet käyttämään harjoja? 

 

2.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin suoraa käyttäytymisen havainnointia. Varsinaisia 

havainnointikertoja oli kolme, ja lisäksi ennen havainnointeja tehtiin tutustumis-

käynti tilalle, jolloin suunniteltiin käytännössä tutkimuksen toteuttamista. Tutustu-

miskäynti tehtiin 21.11.2016 ja varsinaiset havainnoinnit toteutettiin 17.1.2017, 

28.1.2017 ja 4.2.2017.  

2.3 Tutkimuksen toteutus 

Ensimmäisellä havainnointikerralla 17.1. harjat olivat olleet sonnien käytössä 11 viik-

koa ja eläimet olivat tottuneet harjoihin. Toinen havainnointi 28.1. toteutettiin kolme 

päivää harjojen poisottamisen jälkeen. Tämän havainnoinnin tarkoituksena oli saada 

selville, muuttuuko sonnien muu kehonhoitokäyttäytyminen, kun harjat eivät ole 

enää käytössä. Kolmas havainnointikerta toteutettiin 4.2. tunti harjojen takaisinlait-

tamisen jälkeen. Tällä havainnointikerralla pyrittiin selvittämään sonnien motivaa-

tiota harjojen käyttöön ja mahdollisten patoutumien syntymistä harjojen poisottami-

sen vuoksi. Harjankäyttöä havainnoitiin tarkkailemalla yhtä aikaa molempia karsi-

nassa olevia harjoja 5 minuutin ajan. Samalla kirjattiin ylös myös, mitä kehonosaa 

sonnit harjasivat. Taulukossa 1. on esitelty havainnointikäyntien aiheet ja keskeiset 

analysoitavat asiat. 
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Taulukko 1. Havainnointikäyntien aiheet ja keskeiset kysymykset 

 Havainnoinnin aihe ja huomionarvoiset asiat Analysoitavat asiat 

17.1. Karjaharjat paikoillaan. Havainnoidaan sekä harjankäyt-

töä että kehonhoitokäyttäytymistä tilanteessa, jossa 

harjat ovat olleet paikoillaan 11 viikkoa. Verrokkikarsina 

3 on tyhjillään. 

Harjankäyttömäärä 

ja kehonhoidon 

määrä sekä hoidet-

tavat kehonosat 

28.1. Harjat pois paikoiltaan. Havainnoidaan vain kehonhoito-

käyttäytyminen.  

Kehonhoitokäyttäy-

tymisen muutos 

4.2. Harjat asennettu paikoilleen 1 h ennen havainnoinnin 

aloittamista. Havainnoidaan harjankäyttöä sekä kehon-

hoitoa.  

Harjankäyttömoti-

vaatio 

 

Ensimmäisellä havainnointikerralla kirjattiin sanallisesti ylös alueet, joita sonnit harja-

sivat, ja seuraavia havainnointikertoja varten tehtiin vihkoon taulukko, johon kirjat-

tiin valmiiksi oletetut harjattavat alueet ensimmäisen kerran perusteella. Harjattavia 

alueita, joista merkintöjä kirjattiin, olivat selkä, kylki, pää, niska ja kaula. Kuviossa 2 

on esitetty eri kehonosien jaottelu tässä tutkimuksessa. Taulukossa 2. on esimerkki-

merkki kehonhoitohavaintojen merkitsemisestä havainnoinnin aikana.  

  

Kuvio 2. Kehonosien jaottelu tässä tutkimuksessa. (Lihan valmistaminen ja säilytys. 

2017. Kuvaa muokattu) 
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Taulukko 2. Esimerkki kehonhoitohavaintojen merkitsemisestä havainnoinnin aikana 

 Havainnointi 1. Havainnointi 2. Havainnointi 3. 

Nuolee itseään llll  llll  l 

Nuolee kaveria ll l  

Hankaa kaulaa lll lll ll 

Hankaa päätä l ll lll 

Hankaa niskaa lll  l 

    

 

Kehonhoidon havainnointi toteutettiin puoli karsinaa kerrallaan jakaen karsina ruo-

kintapöydältä katsoen kahtia. Kehonhoidon havainnointi tehtiin harjakarsinoissa heti 

sen jälkeen, kun harjankäyttöä oli havainnoitu 5 minuuttia ja verrokkikarsinoissa aloi-

tettiin suoraan kehonhoidon havainnoinnilla. Havainnointiaika oli sama kuin harjaha-

vainnoinnissa eli 5 minuuttia, mutta ensin havainnoitiin 2,5 minuuttia puolikasta kar-

sinaa ja sen jälkeen 2,5 minuuttia toista puolta, koska koko karsinan seuraaminen 

kerralla olisi ollut liian haastavaa. Havainnointiaikana esiintyvän kehonhoitokäyttäy-

tymisen lukumäärät kirjattiin ylös. Sonnien käyttämät kehonhoitotoimenpiteet luoki-

teltiin viiteen luokkaan, jotka olivat ”nuolee itseään”, ”nuolee kaveria”, ”hankaa kau-

laa”, ”hankaa päätä” ja ”hankaa niskaa”. Nuolemiskohtaa ei tutkimuksessa eritelty. 

Tässä käytetty kehonosien jaottelu on sama kuin harjankäyttöhavainnoissa. Jaottelu 

on esitetty kuviossa 2.  

 

Havainnoinnit aloitettiin joka kerta aamulla kello 8.30. Ensimmäiseksi kierrettiin ruo-

kintapöydällä ja havainnoitiin eläinten puhtaus. Puhtauden määrittäminen tehtiin 

mukaillen Eviran ohjeistusta (Nautojen puhtauden valvonta teurastamossa 2016, 

13)., jossa eläimet luokitellaan kolmeen luokkaan. Luokka 1 on ”puhdas tai lievästi li-

kainen”, luokka 2 ”likainen” ja luokka 3 ”erittäin likainen”. Eläinten puhtaus arvioitiin 

jokaisen havainnointikerran alussa karsinakohtaisesti.  Aloittamalla puhtauden ha-

vainnoinnilla, pyrittiin myös totuttamaan sonneja uusiin ihmisiin ennen harjankäytön 
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ja kehonhoidon havainnoinnin aloittamista. Havainnointitilanteessa oli paikalla jokai-

sella kerralla samat kaksi henkilöä. Lisäksi tilan isäntä oli satunnaisesti paikalla kas-

vattamossa havainnoinnin aikana. Toisen henkilön rooli oli kellottaa havainnoin-

tiaikoja, jotta havainnoijan ei tarvinnut keskittyä ajastimen käyttöön ja kellon vilkui-

luun. Itse havainnointi tapahtui joka kerta saman henkilön toimesta. 

 

Karsinat oli numeroitu harjakarsina 1-3 ja verrokkikarsina 1-3, jotka on esitelty pohja-

piirroksessa (Kuvio 3.). Ensimmäinen havainnoitava karsina oli joka kerta harjakarsina 

1., minkä jälkeen tuli verrokkikarsina 1. Harjakarsinan jälkeen havainnoitiin aina ky-

seisen karsinan verrokkikarsina, joka sijaitsi käytävän toisella puolella. Kierroksen 

päätyttyä aloitettiin jälleen alusta harjakarsina 1:n luota. Havainnointikierroksia teh-

tiin yhteensä kolme. Ensimmäisellä havainnointikerralla 17.1. verrokkikarsina 3 oli 

tyhjä, koska eläimet oli laitettu kyseisestä karsinasta juuri teuraaksi. Havainnoitavat 

eläimet olivat 4-19 kk:n ikäisiä. Harjakarsinassa ja sitä vastaavassa verrokkikarsinassa 

oli suunnilleen saman ikäisiä eläimiä, sillä eläimet etenivät karsinoissa kasvattamon 

ovelta katsottuna nuorimmasta vanhimpaan.  

 

2.4 Tutkimuskohde 

Tutkimus toteutettiin ritiläpohjaisessa lihanautojen lämminkasvattamossa. Huoneti-

lassa oli 6 kasvatuskarsinaa, joissa kussakin oli 20 sonnia. Havainnoitavat sonnit olivat 

maitorotuisia sekä maitorodun ja liharodun risteytyksiä. Sonnit olivat 4-19 kk:n ikäisiä 

ja rodultaan pääosin ayrshireä ja holsteinia.  Sonneista suurin osa oli nupoutettuja, 

mutta joukossa oli muutamia sonneja, joilla oli pienet tynkäsarvet. Kuviossa 3. on 

sonnikasvattamon pohjapiirros, johon on merkitty eläinten keskiarvoiät karsinoittain 

ja karjaharjojen sijainnit karsinoissa. 
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Kuvio 3.  Sonnikasvattamon pohjapiirros (ei mittakaavassa)  

 

2.5 Aineiston analysointi 

Aineistosta rekisteröitiin harjankäytön ja kehonhoidon lukumäärät. Tämän jälkeen 

tulokset koottiin Exceliin, jossa niitä oli helppo taulukoida ja vertailla. Aineiston tulok-

sia tarkasteltiin taulukoiden ja graafisten diagrammien avulla.  

3 Mekaaniset karjaharjat 

Nautaeläinten hyvinvointia voidaan pyrkiä edistämään lisäämällä virikkeitä, kuten eri-

laisia harjalaitteita. Sonnien käytössä harjalaitteelta vaaditaan erityisen kestävää ra-

kennetta. Markkinoilla olevat moottorikäyttöiset harjat ovat kalliita ja vaativat sähkö-

asennuksen. Moottorikäyttöistä harjaa eläin käyttää passiivisesti. Mekaaninen harja 

sen sijaan lisää naudan omaa aktiivisuutta. (Paananen 2016, 36-37.) 

3.1 Tutkimuksessa käytetyt karjaharjat 

Tutkimuksessa käytettiin FinnLacto Oy:ltä tilattuja mekaanisia karjaharjoja (kuvio 4.). 

Tutkimuksessa harjoja oli kaksi kappaletta karsinaa kohti. Harjat kiinnitettiin mutte-

reiden avulla karsinaelementteihin. FinnLacton mekaaniset karjaharjat ovat hankinta-

hinnaltaan noin 120 euroa harjaa kohti. Harjassa on muovinen runko ja se on mah-

dollista kiinnittää esimerkiksi seinään tai tolppaan. Harjakset ovat nylon-materiaalia 

VERROKKIKARSINA 1 VERROKKIKARSINA 2 VERROKKIKARSINA 3

Havainnointi 1. 9 kk Havainnointi 1. 13,5 kk Havainnointi 1. Tyhjä

Havainnointi 2. ja 3. 6 kk Havainnointi 2. ja 3. 9 kk Havainnointi 2. ja 3. 13,5 kk

2. 4. 6.

keskikäytävä

1. 3. 5.

HARJAKARSINA 1 HARJAKARSINA 2 HARJAKARSINA 3

7,5 kk 11,5 kk 16 kk

Karjaharja
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ja harjassa on jousi, joka joustaa eläimen hangatessa itseään harjaan. (Karjaharjat 

N.d.) MS Schippers myy vastaavanlaista mekaanista karjaharjaa, jossa on lisäksi har-

jan yläpuolelle kiinnitetty nestetankki hyönteistorjunta-ainetta varten (Kuhbürste 

2017).  

 
 

 

Kuvio 4. Tässä opinnäytetyössä käytetty mekaaninen karjaharja (Karjaharjat. N.d.) 

3.2 EasySwing -karjaharjat 

EasySwing -karjaharjat ovat mekaanisia harjoja, jotka on suunniteltu ja kehitetty 

eläinten omatoimiseen harjaamiseen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut eläinten la-

jinmukainen käyttäytyminen, ekologisuus ja harjojen kestävyys. EasySwing -karjahar-

jat on suunniteltu kestämään myös sonnien käyttöä. Olennaista on ollut myös se, 

että harjat eivät tarvitse sähköä, eikä johtoja tarvitse asentaa, jolloin ne soveltuvat 

paremmin myös kosteisiin tiloihin. Tuote on patentoitu Suomeen ja kansainvälinen 
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patentointiprosessi on menossa. Tuoteperheessä on neljä erilaista harjavaihtoehtoa: 

EasySwing Maxi, Midi, Mini sekä Totem. Maxi -harja on valikoiman suurin harja, joka 

kestää myös isojen sonnien käsittelyä. Maxi on neljästä harjavaihtoehdosta myydyin 

malli. Midi on suunniteltu nautakasvattamoille ja nuorkarjalle. Se soveltuu myös he-

vosille ja poneille. Mini on valikoiman pieni harja ja soveltuu erityisesti vasikoille, 

vuohille ja muille pienikokoisille eläimille. Totem -harja on suunniteltu hevosten ja 

nautojen käyttöön laitumille ja ulkotarhaan. Totem -harja asennetaan maahan 1,5 

metrin syvyyteen (EasySwing 2016; Kultanen 2017.) EasySwing -karjaharjojen hinta 

on koon mukaan 300-800 euroa. (Paananen 2016, 7). Kuviossa 5. on esitelty 

EasySwing -karjaharjat.  

 

Kuvio 5. EasySwing-karjaharjat: vasemmassa yläkulmassa Maxi, oikeassa yläkulmassa 
Mini, vasemmassa alakulmassa Midi ja oikeassa alakulmassa Totem (EasySwing 
2016.) 
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3.3 Moottoroidut karjaharjat  

Tässä tutkimuksessa käytettiin mekaanisia karjaharjoja, mutta moottoroidut karja-

harjat ovat etenkin lypsykarjan käytössä yleisiä. Ensimmäisiä moottorilla toimivia kar-

jaharjoja on ollut käytössä suomalaisissa navetoissa jo 1980-luvun lopussa. Mootto-

roitujen karjaharjojen luokittelu tapahtuu harjojen määrän ja asennon mukaan. Suo-

messa yleisimpiä harjatyyppejä ovat vaakatasossa oleva harja, vapaasti riippuva 

harja, diagonaaliharja ja kaksoisharja. Lypsylehmien käytössä mekaaninen ja mootto-

rikäyttöinen harja voivat täydentää toisiaan. Moottoroitujen harjojen arvonlisäverol-

linen hinta vaihtelee mallista riippuen 1500 ja 3500 euron välillä. (Varpanen 2016, 

30-31; Paananen 2016, 36.) 

4 Aiempaa tutkimusta karjaharjojen käytöstä 

Karjaharjoja on käytetty lypsylehmillä pitempään ja tutkittua tietoa harjojen käytöstä 

lypsylehmillä löytyy myös paremmin kuin harjojen käytöstä sonneilla. Myös vasikoilla 

karjaharjojen käyttöä on tutkittu. Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa käytettiin me-

kaanisia karjaharjoja, mutta markkinoilla olevat karjaharjat ovat pääosin moottoroi-

tuja harjoja.  

4.1 Karjaharjat lypsylehmien käytössä 

Karjaharjojen hyödyistä lypsylehmien käytössä on useita eri maissa tehtyjä tutkimuk-

sia. Tutkimustulosten mukaan karjaharja edistää lehmien verenkiertoa ja verenkier-

rolla on positiivinen vaikutus vastustuskykyyn, maitotuotokseen ja utareterveyteen. 

Tutkimuksissa on saatu karjaharjan vaikutuksesta jopa kilon päivittäinen maito-

tuotoksen lisäys lehmää kohti. Karjaharjojen on todettu myös rauhoittavan lehmiä ja 

vähentävän niiden stressikokemuksia. Navetan rakenteisiin hankaaminen voi myös 

vähentyä karjaharjan käytön vuoksi. Tutkimusten mukaan karjaharjan käyttöaste on 

yleensä lypsylehmillä hyvä. Saksalaisen tutkimuksen mukaan lähes kaikki lehmät 

käyttävät harjaa, kun harjankäyttöön on mahdollisuus. Lehmää kohti harjauskertoja 

tutkittiin olevan keskimäärin 3-6/vrk ja käyttöminuutteja 10. Suosituimmat harjaus-

ajat ovat tutkimuksissa olleet aamulla ja iltapäivällä. (Varpanen 2016, 30.)  
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Mekaanisten karjaharjojen käyttöä tutkittiin holstein-lypsykarjalla poikimisen yhtey-

dessä. Tutkimuksen mukaan itsensä sukiminen on eläimille toimintaa, joka voi hel-

pottaa stressiä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka mekaaniset karjahar-

jat vaikuttavat poikivien lehmien kehonhoitoon. Harjankäyttöä tutkittiin ennen poiki-

mista ja poikimisen jälkeen 16 lehmälle. Lehmät, joilla oli karjaharjankäyttömahdolli-

suus, nuolivat vasikoitaan poikimisen jälkeen enemmän kuin lehmät, joilla ei ollut 

harjaa käytettävissään. Karjaharja ei lisännyt lehmien itsenäistä kehonhoitoa poiki-

makarsinoissa, mutta lehmät käyttivät harjaa ennen ja jälkeen poikimisen. (Newby, 

Duffield, Pearl, Leslie, LeBlanc & von Keyserlingk 2013, 2339-2344.) 

 

Top Agrar-lehden julkaisussa (Kuhbürsten 2013, R6-R9.) vertailtiin kahdeksaa erilaista 

moottoroitua karjaharjaa käyttäjäkokemusten perusteella. Tutkimukseen osallistui 

900 Top agrar-lehden lukijaa Saksasta, Itävallasta ja Sveitsistä. Tutkimukseen osallis-

tuneilla henkilöillä oli moottoroitu karjaharja lypsylehmien käytössä. Kyselyyn osallis-

tuneilta kysyttiin harjojen heikkoja kohtia ja pyydettiin arvioimaan, ostaisivatko he 

käytössään olleen karjaharjan uudelleen. Elektroniikka, moottori ja vaihteisto olivat 

tutkimuksessa kaikkein eniten alttiita häiriöille. Yleisiä häiriöitä olivat muun muassa 

piirilevyn palaminen, vaihteiston öljyvuoto ja johtojen rikkoutuminen. Kyselyyn osal-

listuneet antoivat harjoilleen arviointiasteikolla 1-3 (1 oli paras arvosana) keskimäärin 

arvosanan 1,7. Arvosanat vaihtelivat välillä 1,4-2,5. Kyseltäessä vastaajilta, kuka os-

taisi käytössään olleen harjan uudelleen, Betebe- ja Schurr-merkkisten harjojen omis-

tajista lähes 100 % ilmoitti, että ostaisi kyseisen harjan uudelleenkin. Sen sijaan Lelyn 

ja Mayerin harjojen omistajista vain 68 % ostaisi harjan uudelleen.  

4.2 Karjaharjat sonnien käytössä 

Lehtomaa (2016) on tutkinut opinnäytetyössään karjaharjojen ja rapsuttimien käyt-

töä ja kestävyyttä sonneilla kylmäpihatossa. Kyseisessä tutkimuksessa sonnit olivat 

roduiltaan ayrshirejä ja aberdeen anguksia ja ne oli jaettu tutkimusnavetassa viiden 

eläimen ryhmiin. Rapsuttimet kestivät tutkimusjakson aikana 28.5.-12.8.2014 hyvin 

paikoillaan ja karjaharjat vaativat muutamia uudelleenasentamisia. Karjaharjat olivat 
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tutkimuksessa sonneille mieluisampia kehonhoidon välineitä kuin rapsuttimet. Tutki-

muksessa ei saatu vertailua karjaharjojen ja rapsuttimien vaikutuksista eläinten puh-

tauteen, sillä tutkimusnavetan sonnit olivat ennestään jo hyvin puhtaita. (Lehtomaa 

2016, 2, 14.) 

4.3 Karjaharjat vasikoiden käytössä 

Naumanen (2012) tutki Pro gradu-tutkielmassaan karjaharjan vaikutusta vasikoiden 

käyttäytymiseen. Tutkimuksessa selvitettiin karjaharjan vaikutusta vasikoiden kehon-

hoitokäyttäytymiseen, epänormaaliin käyttäytymiseen ja leikkikäyttäytymiseen. Tut-

kimuksessa käytettiin ayrshire- ja holsteinrotuisia sonnivasikoita, jotka olivat kokeen 

alkaessa 4,5 kuukauden ikäisiä. Tutkimukseen osallistui 19 vasikkaa. Vasikat jaettiin 

ryhmään, jolla oli käytössään mekaaninen karjaharja sekä ryhmään, jolla ei ollut käy-

tössään harjaa. Vasikoiden käyttäytymistä havainnoitiin videolta neljä kertaa 15 tun-

nin ajalta. Kehonhoitoon käytettävä kokonaisaika oli sama molemmissa ryhmissä. 

Yleisin hoitotoimenpide oli itsensä nuoleminen. Harjaryhmässä itsensä nuolemiseen 

käytetty aika oli vähäisempi. Vasikat käyttivät karjaharjaa havainnointiaikana keski-

määrin 5,1 minuuttia ja yleisin harjankäyttökohta oli pää. Kaikki vasikat käyttivät kar-

jaharjaa jokaisella havainnointikerralla. Tutkimuksen mukaan karjaharjan voidaan sa-

noa olevan mahdollinen virike vasikoille. (Naumanen 2012, 4, 6, 15, 17.) 

5 Hyvinvoinnin määrittäminen 

5.1 Hyvinvoinnin määritelmän peruslähtökohdat 

Eläinten hyvinvoinnin määrittämiseen on useita tapoja. Kolme kotimaista valtioneu-

voston asettamaa neuvottelukuntaa (seura- ja harrastuseläinten sekä tuotantoeläin-

ten hyvinvoinnin neuvottelukunta ja tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien 

eläinten suojelun neuvottelukunta) määrittelevät eläinten hyvinvoinnin eläimen ko-

kemuksena sen fyysisestä ja psyykkisestä olotilasta. Eläinten hyvinvointia voidaan 

edistää poistamalla niiden elämästä negatiivisia asioita, kuten pelkoa tai kipua ai-

heuttavia kokemuksia. Hyvinvointia voidaan edistää myös tuomalla eläimen elämään 
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positiivisia asioita, kuten mielihyvää tuottavia kokemuksia. (Kansallinen eläinten hy-

vinvointiraportti II 2016, 16.)  

 

Eläinten oikeudet merkitsevät sitä, että ihmisillä on velvollisuuksia eläimiä kohtaan ja 

oikeudet kohdistuvat muun muassa eläinten hyvinvoinnin turvaamiseen. Eläimillä on 

tämän määritelmän näkökulmasta katsottuna oikeus tulla kohdelluksi tavalla, joka 

tukee niiden hyvinvointia. Eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien määritelmässä 

eläinten hyvinvointioikeudet on jaettu kolmeen osa-alueeseen: oikeus hyvään kohte-

luun sekä positiivisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin, oikeus lajinmukaiseen käyttäyty-

miseen ja elinympäristöön sekä oikeus hyvään terveyteen ja toimintakykyyn. Tätä 

määritelmää on havainnollistettu kuviossa 6. (Hyvinvoinnin määrittely. N.d.) 

 

 

 

Kuvio 6. Kansallisten eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien näkemys eläinten hy-
vinvoinnista 

 

Kansallisessa eläinten hyvinvointiraportissa on listattu neljä hyvinvoinnin määritel-

män peruslähtökohtaa, jotka ovat: 

Oikeus 
lajinmukaiseen 

käyttäytymiseen 
ja 

elinympäristöön

Oikeus hyvään 
terveyteen ja 

toimintakykyyn

Oikeus hyvään 
kohteluun sekä 

positiivisiin 
tuntemuksiin ja 

kokemuksiin
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1. Tarvelähtöinen  Eläimen mukavuutta ja terveyttä ylläpitävät tarpeet 
ovat hyvinvoinnin kannalta olennaisia.  

2. Sopeutumislähtöinen  Eläimen hyvinvoinnin määrittää eläimen ympäris-
töön sopeutumisen biologinen hinta 

3. Stressilähtöinen  Voimakas, pitkittynyt ja usein toistuva stressi heiken-
tää eläimen hyvinvointia 

4. Tuntemuslähtöinen  Ainoastaan eläimen tuntemuksilla on merkitystä 
eläimen hyvinvoinnille. Hyvinvointi ei ole sairauden tai fysiologisten puu-
tostilojen vuoksi heikentynyt, ellei eläin itse koe niitä negatiivisesti. (Kan-
sallinen eläinten hyvinvointiraportti I 2012, 14.) 

 

5.2 Viisi vapautta 

1960-luvulta saakka eläinten hyvinvointia on tarkasteltu viiden vapauden näkökul-

masta. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta käyttää viiden vapauden 

määritelmää. Viisi vapautta toimii käytännön välineenä, kun halutaan tarkastella 

eläinten hyvinvointia konkreettisella tasolla. (Kansallinen eläinten hyvinvointiraportti 

I, 2012.) Kuviossa 7. on esitelty eläinten viisi vapautta.  

 

 

Kuvio 7. Eläinten viisi vapautta 

 

Vapaus nälästä ja 
janosta

Vapaus 
epämukavuudesta

Vapaus kivuista, 
vammoista ja 
sairauksista

Vapaus normaaliin 
käyttäytymiseen

Vapaus pelosta ja 
kärsimyksestä
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5.3 Welfare Quality 

 

Eläinten hyvinvointia voidaan arvioida Welfare Qualityn avulla. Welfare Quality pe-

rustuu viiteen vapauteen, mutta tuo näiden lisäksi esille eläinten positiiviset koke-

mukset yhtenä hyvinvointiin vaikuttavana osatekijänä. Welfare Qualityn eläinten hy-

vinvoinnin perusperiaatteet ovat hyvä ruokinta, hyvä elinympäristö, hyvä terveys ja 

tarkoituksenmukainen käyttäytyminen. Periaatteita täsmentää lisäksi 12 kriteeriä. 

(Kansallinen eläinten hyvinvointiraportti ll. 2016, 18.) Welfare Qualityn perusperiaat-

teet ja kriteerit on havainnollistettu kuviossa 8. 

 

 

Kuvio 8. Welfare Qualityn neljä periaatetta ja niiden 12 indikaattoria 

6 Tutkimustulokset 

6.1 Harjankäyttömäärät ja harjauskohdat 

Ensimmäinen havainnointikerta muodosti harjankäytön perustason. Ensimmäisellä 

havainnointikerralla sonnit käyttivät harjoja 15 minuutin havainnointijakson aikana 

Eläimen 
hyvinvointi

Hyvä ruokinta

Ei pitkittynyttä nälkää tai 
janoa

Hyvä 
kasvatusympäristö

Mukava lepopaikka, 
sopiva lämpötila sekä 
liikkumisen helppous

Käyttäytyminen

Sosiaalinen 
käyttäytyminen, muut 

käyttäytymismuodot, hyvä 
ihmisen ja eläimen välinen 

suhde ja positiivinen 
tunnetila

Hyvä terveys

Ei vammoja tai sairauksia, 
eikä toimenpiteistä johtuvaa 

kipua
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keskimäärin 10 kertaa, kun kaikki kolme harjakarsinaa laskettiin mukaan. Toisella ha-

vainnointikerralla harjat eivät olleet paikoillaan ja kolmannella kerralla harjankäyttöä 

oli kaikissa harjakarsinoissa keskimäärin 36 kertaa.  Keskimäärin harjankäyttö lisään-

tyi 2,6 kertaiseksi ensimmäisestä havainnointikerrasta kolmanteen havainnointiin. 

Karsinakohtaiset harjankäyttömäärät ilmenevat taulukosta 3. Liitteissä 1-6 on koko-

naisuudessaan harjankäyttö- ja kehonhoitohavainnot taulukoituina.  

 

Taulukko 3. Harjankäyttömäärät kpl karsinoissa H1-H3 

  H1 H2 H3 
Yh-
teensä Keskiarvo 

17.1.2017 14 11 6 31 10 

28.1.2017   HARJAT POISSA     

4.2.2017 42 46 21 109 36 

 

Sonnit käyttivät harjoja eniten pään hankaamiseen ja toiseksi eniten niskaan. Eri ke-

honosien harjankäyttöä on tarkasteltu kuviossa 9.  

 

 

Kuvio 9. Harjankäyttö eri kehonosille 17.1. ja 4.2. 
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6.2 Harjojen kestävyys 

Harjat olivat olleet sonneilla käytössä 11 viikkoa ennen ensimmäistä havainnointiker-

taa. Harjat olivat päällisin puolin hyväkuntoisia ja ehjiä. Isoimpien sonnien harjat oli-

vat kuluneimmat ja harjaksia oli vääntynyt. Harjakset vaikuttivat siltä, että niitä oli 

pureskeltu. Harjat kestivät paikoillaan hyvin. Harjoja tarvitsi asentaa uudelleen pai-

kalleen vain harjakarsinaan 2., kun harjan alakiinnitys irtosi kolmannella havainnointi-

kerralla 4.2. Kyseisen karsinan harjankäyttöä tai kehonhoitoa ei kuitenkaan oltu uu-

delleenkiinnittämishetkellä havainnoimassa, joten kiinnittäminen ei vaikuttanut tu-

loksiin. 

6.3 Kehonhoitokäyttäytyminen harjakarsinoissa 

Kehonhoidollisista toimista harjakarsinoissa esiintyi eniten havaintoluokkaa ”nuolee 

itseään” (26 %), toiseksi eniten ”hankaa kaulaa” (24 %) ja kolmanneksi eniten ”nuo-

lee kaveria” (19 %), kun kaikki karsinat ja kaikki havainnointikerrat huomioidaan yh-

teenlaskettuna. Taulukossa 4. on esitetty kehonhoitotapahtuminen määrät, prosent-

tiosuudet ja hoidettavat kehonosat eri harjakarsinoissa kolmella havainnointikerralla.  

 

Taulukko 4. Kehonhoitotapahtumien määrä ja hoidettavat kehonosat harjakarsi-
noissa kaikilla kolmella havainnointikerralla (määrä on havaintojen summa kaikista 
harjakarsinoista) 

 

Nuolee 
itseään 

Nuolee 
kaveria 

Hankaa 
kaulaa 

Han-
kaa 
päätä 

Han-
kaa 
niskaa 

Hoitokerrat 
yhteensä 

Kehonhoitotapahtumia 17.1. 10 3 18 14 5 50 

Osuus tapahtumista 20 % 6 % 36 % 28 % 10 %   

Kehonhoitotapahtumia 28.1. 17 11 12 13 12 65 

Osuus tapahtumista 26 % 17 % 18 % 20 % 18 %   

Kehonhoitotapahtumia 4.2. 18 18 9 3 6 54 

Osuus tapahtumista 33 % 33 % 17 % 6 % 11 %   

 

Harjakarsinoissa oli karsinakohtaisia eroja kehonhoidon määrissä eri havainnointiker-

roilla. Kehonhoidon määrä vaihteli karsinoittain 13 ja 27 välillä. Toisella havainnointi-

kerralla 28.1. havaintojen yhteismäärä oli kaikkein suurin. Yhteenlaskettuna havain-
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toja oli toisella havainnointikerralla 30 % enemmän kuin ensimmäisellä havainnointi-

kerralla. Kolmannella kerralla oli 8 % enemmän kehonhoitoa verrattuna ensimmäi-

seen havainnointikertaan. Kehonhoidon määrän muutokset on esitetty kuviossa 10.   

 

Kuvio 10. Kehonhoitotapahtumien määrän muutokset harjakarsinoissa eri havain-
nointikerroilla 

 

Kehonhoitotapahtumia harjakarsinoissa oli keskimäärin kolmella havainnointikerralla 

19 tapahtumaa karsinaa kohti. Kehonhoitotapahtumia yhteensä oli keskimäärin kai-

kissa kolmessa harjakarsinassa 56 yhdellä havainnointikäynnillä. Eniten kehonhoito-

tapahtumia oli harjakarsinassa 1., jossa tapahtumien yhteismäärä oli 67. Tämä on 20 

% enemmän kuin kehonhoidon keskiarvo. Yhteensä kehonhoitotapahtumia oli harja-

karsinoissa kaikki havainnointikerrat ja karsinat mukaan lukien 169 kappaletta. Ke-

honhoidon karsinakohtaiset- ja eri havainnointikertojen kehonhoitomäärät on kir-

jattu taulukkoon 5. 

Taulukko 5. Karsinakohtaiset kehonhoidon määrät harjakarsinoissa 

  H1 H2 H3 Kaikki KA 

17.1.2017 14 23 13 50 17 

28.1.2017 27 14 24 65 22 

4.2.2017 26 13 15 54 18 

Yhteensä 67 50 52 169 56 
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6.3.1 Kehonhoitokäyttäytyminen verrokkikarsinoissa 

Verrokkikarsinoissa esiintyi eniten havaintoluokkaa ”nuolee itseään” (36 % havain-

noista), toiseksi eniten ”hankaa päätä” (23 %) ja kolmanneksi eniten ”hankaa kaulaa” 

(17 %). Verrokkikarsinoiden kehonhoitotapahtumat on summattu yhteen ja niitä ver-

taillaan yhteenlaskettuina kuviossa 11. Taulukossa 6. on esitetty verrokkikarsinoiden 

kehonhoitotapahtumat eriteltynä eri havainnointikertojen mukaan.   

 

Kuvio 11. Kehonhoidon keskiarvot prosentteina verrokkikarsinoissa 

 

Taulukko 6. Kehonhoitotapahtumien määrä ja hoidettavat kehonosat verrokkikarsi-
noissa kaikilla kolmella havainnointikerralla (määrä on summa kaikista verrokkikarsi-
noista) 

 
Nuolee 
itseään 

Nuolee 
kaveria 

Hankaa 
kaulaa 

Hankaa 
päätä 

Hankaa 
niskaa 

Hoitokerrat 
yhteensä 

Kehonhoitotapahtumia 17.1. 10 1 8 13 5 37 

Osuus tapahtumista 27 % 3 % 22 % 35 % 14 %   

Kehonhoitotapahtumia 28.1. 28 17 10 14 3 72 

Osuus tapahtumista 39 % 24 % 14 % 19 % 4 %   

Kehonhoitotapahtumia 4.2. 27 9 10 10 8 64 

Osuus tapahtumista 42 % 14 % 16 % 16 % 12 %   

 

Karsinakohtainen kehonhoidon määrä vaihteli verrokkikarsinoissa 18 ja 31 tapahtu-

man välillä. Verrokkikarsina 3. oli ensimmäisellä havainnointikerralla tyhjä, minkä 

vuoksi sen kohdalla ei ole 17.1. lainkaan merkintöjä. Toisella havainnointikerralla 
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28.1. havaintojen yhteismäärä kaikissa kolmessa karsinassa on suurin. Kehonhoitota-

pahtumia oli tällöin 72. Tapahtumia oli vähiten ensimmäisellä kerralla, jolloin määrä 

oli 37. Ensimmäisellä havainnointikerralla 17.1. yksi verrokkikarsinoista oli tyhjä ja ha-

vaintoja ei siten ole kuin kahdesta karsinasta. Kehonhoitotapahtumien määrät ver-

rokkikarsinoissa on esitetty kuviossa 12.  

 

 

Kuvio 12. Kehonhoitotapahtumien määrän muutokset verrokkikarsinoissa eri havain-
nointikerroilla 

 

Kehonhoitotapahtumia yhteensä oli keskimäärin 19 karsinaa kohti yhdellä havain-

nointikäynnillä.  Verrokkikarsinoista verrokkikarsinassa 2. esiintyi eniten kehonhoitoa 

ja verrokkikarsinassa 1. vähiten. Yhteensä kehonhoitotapahtumia oli verrokkikarsi-

noissa 173. Karsinakohtaiset sekä eri havainnointikertojen kehonhoidon määrät ilme-

nevät taulukosta 7.  

Taulukko 7. Karsinakohtaiset ja havainnointikohtaiset kehonhoidon määrät verrokki-
karsinoissa 

  V1 V2 V3 Yh-
teensä 

Kes-
kiarvo 

17.1.2017 18 19 0 37 19 

28.1.2017 22 31 19 72 24 

4.2.2017 18 19 27 64 21 

Yhteensä 58 69 46 173  
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6.4 Motivaatio harjojen käyttöön 

Sonnien harjankäyttöä havainnoitiin ensimmäisellä ja kolmannella havainnointikäyn-

nillä. Toisella havainnointikerralla harjat oli poistettu ja tällä käynnillä havainnoitiin 

ainoastaan kehonhoitokäyttäytymistä. Pyrkimyksenä oli saada selville, esiintyykö 

muuta kehonhoitoa enemmän, kun harjat on otettu pois ja vastaavasti, lisääntyykö 

harjankäyttö, kun harjat ovat olleet viikon poissa käytöstä ja ne asennetaan karsinoi-

hin uudelleen.  

Kolmannella havainnointikerralla havainnoitiin harjojenkäyttöä tunti harjojen takai-

sinlaittamisen jälkeen. Tällöin harjat olivat olleet pois paikoiltaan viikon. Harjankäyt-

töä verrattiin kolmannella havainnointikerralla ensimmäiseen havainnointikertaan, 

jolloin harjat olivat olleet käytössä 11 viikon ajan ja sonnit olivat oletettavasti jo tot-

tuneet harjoihin. Ensimmäiseen havainnointikertaan verrattuna harjankäyttöä oli kol-

mannella kerralla enemmän. Ensimmäisellä kerralla harjankäyttöä oli keskimäärin 

kaikissa kolmessa karsinassa 10 kertaa karsinaa kohti ja kolmannella havainnointiker-

ralla keskimäärin 36 harjankäyttökertaa karsinaa kohti 15 minuutin havainnointiai-

kana. Harjakarsinassa 1. harjankäyttö lisääntyi 2-kertaiseksi, harjakarsinassa 2. se li-

sääntyi yli 3-kertaiseksi ja harjakarsinassa 3. harjankäyttö lisääntyi 2,5-kertaiseksi ver-

rattuna ensimmäiseen havainnointikertaan.  

6.5 Aktiivisuus harjakarsinoissa ja verrokkikarsinoissa 

Tilan isäntä tarkkaili sonneja kerran viikossa iltatarkastuksen yhteydessä ja merkitsi 

ylös makaavien ja harjaa käyttävien sonnien määrän. Kolmen kuukauden havainnoin-

tijakso sisälsi siis 12 havainnointikertaa. Kaikkien 12 havainnointikerran keskiarvona 

harjakarsinoissa karjaharjaa käytti iltatarkastuksen aikana yksi sonni. Makuulla olevia 

sonneja oli harjakarsinoissa keskimäärin kahdeksan ja verrokkikarsinoissa keskimää-

rin seitsemän. Iltatarkastuksella tehty aktiivisuushavainnointi ilmenee taulukosta 8. 

Liite 6. on taulukkopohja, johon aktiivisuushavainnot merkittiin.  
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Taulukko 8. Iltatarkastuksella viikoittain tehty aktiivisuushavainnointi, jossa havain-
noitiin harjaa käyttävien ja makaavien sonnien määrät 

  H1 H2 H3 V1 V2 V3 
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11.1.2017 5 1 10 2 13 1 8 6 6 

26.1.2017 12 0 5 1 11 0 9 7 9 

2.2.2017 7 1 7 2 10 1 5 5 7 

9.2.2017 8 2 6 1 12 2 6 5 6 

16.2.2017 12 1 6 1 8 1 6 5 0 

23.2.2017 6 1 5 1 5 2 5 5 5 

2.3.2017 4 1 7 1 2 1 7 5 8 

9.3.2017 12 1 8 0 8 2 8 7 9 

16.3.2016 6 2 10 1 10 0 10 8 7 

23.3.2017 10 1 13 2 11 1 6 5 8 

30.3.2017 11 0 14 1 8 2 7 9 10 

6.4.2017 8 2 9 1 12 1 10 8 7 

Keskiarvo 8 1 8 1 9 1 7 6 7 

 

6.6 Eläinten puhtaus harjakarsinoissa ja verrokkikarsinoissa 

Eläimet olivat jokaisella käynnillä luokassa 1-2, eli puhtaita / lievästi likaisia tai likai-

sia. Erittäin likaisia eli luokan 3 eläimiä ei ollut. Verrokkikarsinoissa puhtaiden tai lie-

västi likaisten määrä oli 25 %:a ja harjakarsinoissa 44 %:a. Kuviosta 13. ilmenee kar-

sinakohtaiset puhtausluokitukset eriteltynä harja- ja verrokkikarsinoihin. Tulokset on 

laskettu kaikilta kolmelta havainnointikerralta.  

 

Kuvio 13. Eläinten puhtaus harja- ja verrokkikarsinoissa 

44%
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7 Johtopäätökset 

Kehonhoitotapahtumien määrä harjakarsinoissa oli korkein toisella havainnointiker-

ralla, jolloin harjat eivät olleet paikoillaan. Myös verrokkikarsinoissa toisella havain-

nointikerralla oli selvästi eniten kehonhoitotapahtumia verrattuna kahteen muuhun 

kertaan. Harjakarsinoissa kehonhoidon korkea määrä toisella havainnointikerralla 

voisi selittyä harjojen poissaololla, mutta verrokkikarsinoiden korkeaa kehonhoidon 

määrää toisella kerralla harjat eivät selitä. Sekä harjakarsinoissa että verrokkikarsi-

noissa eniten käytetty kehonhoitotoimenpide oli sama ”nuolee itseään”. Verrokkikar-

sinoissa toiseksi suosituin kehonhoitotoimenpide oli ”hankaa päätä”, kun taas harja-

karsinoissa tämä toimenpide ei ollut kolmen suosituimman joukossa. Harjakarsi-

noissa sonnit pystyivät hankaamaan päätään harjoihin, joten mahdollisesti niillä ei ol-

lut yhtä suurta tarvetta pään hankaamiseen muussa kehonhoidossa, kuin verrokki-

karsinoiden sonneilla. ”Hankaa kaulaa” oli verrokkikarsinoissa kolmanneksi suosituin 

ja harjakarsinoissa toiseksi suosituin kehonhoitotoimenpide. Harjakarsinoissa ”nuo-

lee kaveria” oli kolmanneksi suosituin kehonhoitotoimenpide, mutta se ei ollut ver-

rokkikarsinoissa kolmen suosituimman joukossa. Havainnoitavia kehonhoitotoimen-

piteitä oli yhteensä vain viisi, eivätkä erot harja- ja verrokkikarsinoiden kehonhoi-

dossa olleet suuria tämän tutkimuksen puitteissa. Kehonhoitotapahtumien kokonais-

määrä oli harjakarsinoissa ja verrokkikarsinoissa lähestulkoon sama, mutta verrokki-

karsinoissa tapahtumien määrää vähensi yhden karsinan tyhjillään oleminen ensim-

mäisellä havainnointikerralla.  

 

Sonnit eri karsinoissa olivat eri ikäisiä, joten eri karsinoiden kehonhoitokäyttäyty-

mistä ei voi sikäli luotettavasti vertailla. Kehonhoitokäyttäytymistä oli harjakarsi-

noissa eniten harjakarsinassa 1. ja verrokkikarsinoiden kohdalla verrokkikarsinassa 2. 

Verrokkikarsinassa 3. kehonhoito oli kaikkein vähiten aktiivista. Johtopäätöksenä 

voisi todeta, että nuoremmat ikäryhmät olivat tässä tutkimuksessa kehonhoidon suh-

teen hieman vanhempia ryhmiä aktiivisempia. Myöskään harjakarsinassa ja sitä vas-

taavassa verrokkikarsinassa olleet eläimet eivät olleen täysin saman ikäisiä tutkimuk-

sen aikana, joten niiden vertailu ei sikäli ole täysin luotettavaa. Lisäksi verrokkikarsi-
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noissa tapahtui tutkimuksen aikana siirtoja. Verrokkikarsina 3. oli tutkimuksen alka-

essa tyhjä. Verrokkikarsinoiden 1. ja 2. eläimiä siirrettiin yksi karsina eteenpäin ja ver-

rokkikarsinaan 1. tuli kokonaan uudet eläimet ensimmäisen havainnointikerran jäl-

keen.  

 

Tutkimuksen perusteella sonnit käyttävät harjoja ja harjat kestävät sonnien käytössä. 

Tosin harjat ovat olleet käytössä vain tämän tutkimuksen ajan, joten pitkäaikaisem-

paa tietoa harjojen kestävyydestä ei tämän tutkimuksen avulla saada selville. Top ag-

rar-lehden kyselyn mukaan moottoroiduissa harjoissa esiintyy enemmän tai vähem-

män ongelmia harjatyypistä riippuen (Kuhbürsten 2013, R6). Mekaaniset harjat ovat 

käytössä huolettomia ja ne aktivoivat eläimiä omatoimiseen kehonhoitoon harjan 

avulla.  

 

Sonnit ovat motivoituneita käyttämään harjoja ja harjankäyttö lisääntyi harjakarsi-

noissa huomattavasti, kun harjat asennettiin takaisin paikoilleen viikon tauon jäl-

keen. Harjankäytössä pään hankaaminen harjaan oli yleisin toimenpide ja luultavasti 

kyseisten harjojen kohdalla tämä on helpoin toimenpide toteuttaa. Kaikissa kolmessa 

harjakarsinassa harjankäyttö lisääntyi ensimmäisen havainnointikerran perustasoon 

verrattuna, kun harjat olivat olleet poissa viikon. Sonnit olivat kaiken kaikkiaan aktii-

visempia kolmannella havainnointikerralla, kun huomioidaan harjankäyttö ja kehon-

hoito. Isännän iltatarkastuksella kirjaama aktiivisuus ei poikennut verrokkikarsinoissa 

ja harjakarsinoissa toisistaan. Aktiivisuus pysyi lähestulkoon samana koko 12 viikon 

havaintojakson ajan.  

 

Tutkimuskysymyksistä haastavin oli harjojen vaikutus sonnien puhtauteen ja tähän 

kysymykseen ei saatu tutkimuksen puitteissa luotettavaa vastausta. Puhtauden arvi-

oinnin taustalla oli Eviran ohjeistus, mutta arviointi oli kuitenkin yhden henkilön sub-

jektiivinen näkemys. Tutkimuksen mukaan verrokkikarsinoiden sonnit olivat keski-

määrin puhtaampia kuin harjakarsinoiden sonnit. Likaisin alue sonneilla oli usein ma-

hanalunen tai takapuoli. Näiden alueiden harjaaminen ei onnistu käytössä olevilla 
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mekaanisilla harjoilla, koska ne eivät ylety kyseisille alueille. Tämän vuoksi harjojen 

vaikutusta puhtauteen ei voida luotettavasti arvioida tällä menetelmällä. Arviointiin 

tarvittaisiin huomattavasti suurempi otos ja harjat, joilla eläinten olisi mahdollista 

puhdistaa paremmin kaikkia kehonosia.  

 

Kyseessä oli yhdellä tilalla tehtävä pilottitutkimus. Tilastojen aikaansaamiseksi ha-

vainnointikertoja tulee olla enemmän. Tutkimuksen tekeminen toisessa vastaavassa 

ritiläpohjaisissa lämminkasvattamoissa olisi mahdollisesti antanut lisää validiutta. Joi-

denkin tutkimuskysymysten kannalta useampi havainnointikerta antaisi tuloksille 

myös luotettavuutta. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan luotettavasti todeta, 

että karjaharjat kestävät sonnien käytössä ja sonnit käyttävät harjoja. Sonnien har-

jankäyttömotivaation tai eri kehonosien harjausinnokkuuden arvioimiseksi tulee  

tehdä laajempi tutkimus. Tutkimusasetelma olisi voitu toistaa useamman kerran, jol-

loin olisi saatu enemmän aineistoa ja näin ollen tutkimuksen luotettavuutta olisi 

saatu parannettua.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon, 

että tutkimus perustui yhden ihmisen havainnointiin, joten on ymmärrettävää, että 

tapahtumia voi jäädä myös huomaamatta. Havainnoinnin ja kirjaamistavan kehitty-

minen ja nopeutuminen saattoivat vaikuttaa siihen, että tutkimuksen edetessä har-

jaus- ja kehonhoitotapahtumia huomattiin paremmin. Havainnointi tapahtui ruokin-

tapöydältä ja sonnit saattoivat seistä toistensa edessä, joten taaempana olevien son-

nien kehonhoitokäyttäytyminen saattoi jäädä näkemättä. Harjankäyttö sen sijaan oli 

helpompi havainnoida, sillä harjat sijaitsivat korkeammalla ja ne oli koko ajan helppo 

pitää näkökentässään. Vieraamman henkilön läsnäolo ruokintapöydällä saattoi vai-

kuttaa myös sonnien aktiivisuuteen ja muuttaa käyttäytymistä verrattuna siihen, että 

havainnoija olisi ollut tuttu hoitaja tai havainnointi olisi voitu toteuttaa esimerkiksi 

kuvantamalla, jolloin ihmisen paikallaolon vaikutus olisi saatu eliminoitua.  
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Videokuvaaminen oli ennen tutkimuksen aloittamista mietinnässä, mutta tämä aja-

tus lopulta hylättiin, koska kyseisiin tutkimuskysymyksiin saadaan parhaiten vastauk-

set juuri havainnoimalla. Videointiin sisältyi myös muita haasteita, kuten navettaolo-

suhteisiin sopivan kameran saaminen käyttöön ja kertyvän aineiston purkaminen. Vi-

deoimalla olisi ollut mahdollista saada selville esimerkiksi vuorokauden harjankäyttö 

kokonaisuudessaan ja aktiivisin harjankäyttöajankohta vuorokauden aikana. Tässä 

tutkimuksessa olennaisinta oli kuitenkin kartoittaa ensikokemuksia ja yksinkertaisia 

perustietoja sonnien harjankäytöstä ritiläpohjaisessa lämminkasvattamossa.  

 

Tutkimuksessa ei ollut mahdollista yksilöidä eläimiä ja havainnoida, kuinka moni son-

neista käytti karjaharjaa. Olisi ollut mielenkiintoista tietää, olivatko harjaa käyttävät 

sonnit joka kerta samoja ja kuinka suuri osa sonneista ylipäätään käyttää harjoja. 

Myös harjojen päivittäinen käyttöaste olisi kiinnostava tieto. Esimerkiksi pyörivän 

harjan kohdalla tämä saattaisi olla mahdollista selvittää mittaamalla aika, jonka harja 

kuluttaa päivittäin sähköä.  

8 Pohdinta  

Opinnäytetyön aiheena oli aluksi karjaharjojen vaikutus sonnien hyvinvointiin. Työn 

edetessä ymmärsin, kuinka vaikeaa hyvinvointivaikutusta on saada selville etenkin tä-

män tyyppisessä pienen mittakaavan tutkimuksessa. Siksi työn aiheeksi muuttui kar-

jaharjojen käyttö sonneilla ritiläpohjaisessa lämminkasvattamossa. Kehonhoito on 

yksi osa hyvinvointia, mutta hyvinvoinnin johtopäätösten tekeminen tämän tutki-

muksen perusteella on hataraa, joten otsikoinnista hyvinvointi otettiin pois.  

 

Havainnoinnin tulokset kirjattiin jokaisen havainnointikerran jälkeen välittömästi pa-

perilta Excel-taulukkoon. Itse kirjoitusprosessissa haasteena oli aineiston havainnol-

listaminen ja yksinkertaistaminen kuvioiden ja taulukoiden avulla. Pylväs- ja viivadia-

grammia käytettiin sen mukaan, minkä taulukkotyypin arvioitiin parhaiten tuovan 

esille aineiston eroavaisuuksia tai yhtäläisyyksiä. Diagrammien käyttämisessä oli hie-

man ongelmia myös, sillä oikeita arvoja oli välillä haastavaa saada oikealle akselille. 



30 
 

 

Tämä johtunee myös vähäisestä aikaisemmasta kokemuksesta diagrammien tekemi-

seen.  

 

Havainnoidessa sonnien harjankäyttöä oma näkemykseni oli, että sonnit käyttivät 

harjoja mielellään. Yllätyin myös kehonhoitotoimenpiteiden suuresta määrästä. Har-

jankäyttö- ja kehonhoitotapahtumia oli yllättävän paljon ottaen huomioon, että jo-

kaisessa karsinassa havainnoitiin yhdellä käynnillä harjankäyttöä ja kehonhoitoa vain 

15 minuuttia. Tutkimuskasvattamon pihatto-olosuhteissa sonnit liikkuvat vapaasti ja 

niiden on melko helppo toteuttaa kehonhoitoaan. Vuorokaudenajan vaikutusta har-

jankäyttöön tai kehonhoitoon ei tällä tutkimuksella saatu selville, joten ei voida tie-

tää, olisivatko tulokset olleet täysin erilaisia, jos havainnoinnit olisi tehty eri vuoro-

kaudenaikaan.  

 

Mekaaniset karjaharjat tarjoavat tuottajille mahdollisuuden ottaa karjaharja käyt-

töön pienemmillä kustannuksilla ja vähäisemmällä tekniikalla kuin pyörivä harja. Suo-

messa tuottajien toiveesta kehiteltyjä ja patentin saaneita Easy Swing karjaharjoja oli 

maalikuussa 2017 viety jo kymmeneen maahan (Kultanen 2017.) Suomalainen karja-

harjaosaaminen kertoo siitä, että kehonhoidon mahdollisuuksien kehittämisestä ol-

laan kiinnostuneita ja asia nähdään tärkeänä. Kuten Top agrar-lehden tutkimuksessa 

(Kuhbürsten 2013, R6) todettiin, moottoroiduissa karjaharjoissa on monia haasteita, 

joita erityisesti tekniikka tuo. Mekaanisten karjaharjojen kehittäminen on tärkeää ja 

hyvin toimiva ja kestävä mekaaninen karjaharja on varmasti parempi, kuin huonosti 

toimiva moottoroitu harja. Kenties mekaanisella harjalla on mahdollista saada aikaan 

täysin samoja hyötyjä kuin moottoroiduilla harjoilla. Tässä opinnäytetyössä tehdyssä 

tutkimuksessa olisi voitu käyttää myös pidemmälle kehiteltyjä Easy Swing-karjahar-

joja, jotka on erityisesti suunniteltu lihakarjan käyttöön. Olisi ollut mielenkiintoista 

myös verrata eri harjatyyppien soveltuvuutta ja mieluisuutta sonnien käytössä. Tämä 

voisi olla mahdollisesti yksi jatkotutkimuskohde.  
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KMVET-lehden moottoroituja karjaharjoja koskevassa artikkelissa (Varpanen 2016, 

30-31.) mainittiin Tanskassa säädetty, mutta toistaiseksi toimeenpanematta jäänyt 

asetus, jonka mukaan jokaista alkavaa 50 eläimen ryhmää kohti on oltava yksi karja-

harja. Eläinten hyvinvoinnin noustessa yhä enenevissä määrin keskusteluun, nousee 

mieleen ajatus vastaavasta säädöksestä myös Suomeenkin tulevaisuudessa. Hyvin-

voinnin kriteereinä eivät enää toimi pelkästään viisi vapautta, vaan niiden rinnalle on 

noussut hyvinvoinnin edistäminen tuomalla eläinten elämään positiivisia mielihyvää 

tuottavia asioita. Karjaharja voitaisiin nähdä juuri yhtenä mielihyvää tuottavana teki-

jänä.   

 

Näkisin karjaharjojen lisääntyvän käytön myös sonnikasvattamoissa erittäin hyvänä ja 

tervetulleena asiana. Tämän tutkimuksen perusteella yksinkertaiset ja edulliset harjat 

myös kestävät sonnien käyttöä. Pitkäaikaisempaa kestävyyttä ei saatu tämän tutki-

muksen perusteella selville, mutta ennakkopeloista poiketen harjat kestivät koko tut-

kimuksen ajan ehjinä. Kuten aiemmin on todettu, eläinten hyvinvoinnin edistämistä 

on vaikea osoittaa ja hyvinvoinnin mittaaminen eläinten kohdalla on vaikeaa. Tässä-

kin tutkimuksessa käy kuitenkin ilmi, että sonnit käyttävät karjaharjoja ja voidaan 

olettaa, että karjaharja edistää hyvinvointia. Havainnointitilanteissa sonnit vaikuttivat 

siltä, että ne nauttivat harjojen käytöstä. Harjankäyttö saattoi kestää useita minuut-

teja, mistä voisi myös olettaa, että sonni kokee harjankäytön miellyttävänä. Tarjoa-

malla mahdollisuus kehonhoitoon karjaharjan avulla, tarjotaan eläimille mahdollisuus 

monipuolisempaan kehonhoitoon ja sitä kautta parempaan hyvinvointiin.  
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Liitteet 

Liite 1. Harjahavainnointi 17.1.2017 

 

HARJAHAVAINNOINTI 3x5 min / 2 HARJAA KERRALLAAN  
        

Harjakarsina 1  har-
jaus 
selkä 

harjaus 
kylki 

har-
jaus 
pää 

harjaus 
niska 

Har-
jaus 
kaula 

HARJAUSKERRAT 
YHTEENSÄ 

Eri 
eläi-
miä 
har-
jalla 

Havainnointi 1 1 1 5 1   8 2 

Havainnointi 2 2   2     4 3 

Havainnointi 3     2     2 2 

YHTEENSÄ 3 1 9 1 0 14 7 

Harjakarsina 2 
              

Havainnointi 1 1   3 1   5 4 

Havainnointi 2     2   1 3 2 

Havainnointi 3     1 1 1 3 2 

YHTEENSÄ 1 0 6 2 2 11 8 

Harjakarsina 3               

Havainnointi 1 1   2     3 2 

Havainnointi 2     2     2 2 

Havainnointi 3     1     1 1 

YHTEENSÄ 1 0 5 0 0 6 5 
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Liite 2. Kehonhoidon havainnointi 17.1.2017 

 

 

HARJAKARSINOIDEN KEHONHOIDON HAVAINNOINTI    VERROKKIKARSINOIDEN KEHONHOIDON HAVAINNOINTI 
3x5min / 2,5min PUOLI KARSINAA KERRALLAAN      3x5 min / 2,5 min PUOLI KARSINAA KERRALLAAN   

Harjakarsina 1  Nuolee 
itseään 

Nuolee 
kave-
ria 

Han-
kaa 
kaulaa 

Han-
kaa 
päätä 

Han-
kaa 
niskaa 

Hoitoker-
rat yh-
teensä  

Verrokkikarsina 1 Nuolee 
itseään 

Nuolee 
kaveria 

Han-
kaa 
kaulaa 

Han-
kaa 
päätä 

Han-
kaa 
niskaa 

Hoitoker-
rat yh-
teensä 

Havainnointi 1 1   1 3   5  Havainnointi 1 3   1 3   7 

Havainnointi 2 1   1 1   3  Havainnointi 2 1   2 3 1 7 

Havainnointi 3 1 2 3     6  Havainnointi 3 1     2 1 4 

YHTEENSÄ 3 2 5 4 0 14  YHTEENSÄ 5 0 3 8 2 18 

Harjakarsina 2 
             

Verrokkikarsina 2 
            

Havainnointi 1 2   1 2 2 7  Havainnointi 1 3   5 1 1 10 

Havainnointi 2 1   3 1 1 6  Havainnointi 2 1     2 2 5 

Havainnointi 3 4   3 2 1 10  Havainnointi 3 1 1   2   4 

YHTEENSÄ 7 0 7 5 4 23  YHTEENSÄ 5 1 5 5 3 19 

Harjakarsina 3              
Verrokkikarsina 3             

Havainnointi 1     3 2 1 6  Havainnointi 1             

Havainnointi 2     3 1   4  Havainnointi 2             

Havainnointi 3   1   2   3  Havainnointi 3             

YHTEENSÄ 0 1 6 5 1 13  YHTEENSÄ             
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Liite 3. Kehonhoidon havainnointi 28.1.2017  

 

HARJAKARSINOIDEN KEHONHOIDON HAVAINNOINTI    VERROKKIKARSINOIDEN KEHONHOIDON HAVAINNOINTI 
3x5min / 2,5min PUOLI KARSINAA KERRALLAAN     3x5 min / 2,5 min PUOLI KARSINAA KERRALLAAN   

Harjakarsina 1  
Nuolee 
itse-
ään 

Nuolee 
kave-
ria 

Han-
kaa 
kaulaa 

Han-
kaa 
päätä 

Han-
kaa 
niskaa 

Hoitoker-
rat yh-
teensä  

Verrokkikarsina 1 
Nuolee 
itse-
ään 

Nuolee 
kave-
ria 

Han-
kaa 
kaulaa 

Han-
kaa 
päätä 

Han-
kaa 
niskaa 

Hoitoker-
rat yh-
teensä 

Havainnointi 1 4 1 3 0 2 10  Havainnointi 1 5         5 

Havainnointi 2 2 2 0 1 0 5  Havainnointi 2 1   1 1 1 4 

Havainnointi 3 5 3 0 1 3 12  Havainnointi 3 6   2 5   13 

YHTEENSÄ 11 6 3 2 5 27  YHTEENSÄ 12 0 3 6 1 22 

Harjakarsina 2 
             

Verrokkikarsina 2 
            

Havainnointi 1 1   2 3 1 7  Havainnointi 1 4 2 1 1 2 10 

Havainnointi 2     1 1   2  Havainnointi 2 5 1 1 1   8 

Havainnointi 3 1 2 1 1   5  Havainnointi 3 3 7   3   13 

YHTEENSÄ 2 2 4 5 1 14  YHTEENSÄ 12 10 2 5 2 31 

Harjakarsina 3              Verrokkikarsina 3             

Havainnointi 1 1 1 4 4 2 12  Havainnointi 1 2 4 3 1   10 

Havainnointi 2 1 2   2 3 8  Havainnointi 2 2 3 2 2   9 

Havainnointi 3 2   1   1 4  Havainnointi 3           0 

YHTEENSÄ 4 3 5 6 6 24  YHTEENSÄ 4 7 5 3 0 19 
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Liite 4. Harjahavainnointi 4.2.2017 

 

HARJAHAVAINNOINTI 3x5 min / 2 HARJAA KERRALLAAN 

       

Harjakarsina 1  
har-
jaus 
selkä 

har-
jaus 
kylki 

har-
jaus 
pää 

har-
jaus 
niska 

Har-
jaus 
kaula 

HARJAUSKERRAT 
YHTEENSÄ 

Havainnointi 1 2   11 4 3 20 

Havainnointi 2     9 2 2 11 

Havainnointi 3 1   6 4   11 

YHTEENSÄ 3 0 26 10 5 42 

Harjakarsina 2 
            

Havainnointi 1 1   14 5 6 26 

Havainnointi 2 1   9 3 1 14 

Havainnointi 3 1   1 2 2 6 

YHTEENSÄ 3 0 24 10 9 46 

Harjakarsina 3 
            

Havainnointi 1 1   7 2 1 11 

Havainnointi 2 1   6 2   9 

Havainnointi 3     1     1 

YHTEENSÄ 2 0 14 4 1 21 
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Liite 5 Kehonhoidon havainnointi 4.2.2017 

 

 

HARJAKARSINOIDEN KEHONHOIDON HAVAINNOINTI    VERROKKIKARSINOIDEN KEHONHOIDON HAVAINNOINTI 
3x5min / 2,5min PUOLI KARSINAA KERRALLAAN     3x5 min / 2,5 min PUOLI KARSINAA KERRALLAAN   

Harjakarsina 1  Nuolee 
itseään 

Nuolee 
kaveria 

Han-
kaa 
kaulaa 

Han-
kaa 
päätä 

Han-
kaa 
niskaa 

Hoitoker-
rat yh-
teensä  

Verrokkikarsina 1 Nuolee 
itseään 

Nuolee 
kaveria 

Han-
kaa 
kaulaa 

Han-
kaa 
päätä 

Han-
kaa 
niskaa 

Hoitoker-
rat yh-
teensä 

Havainnointi 1 3 3 3   1 10  Havainnointi 1 5   1 1   7 

Havainnointi 2 2 3 2     7  Havainnointi 2 2 4 1   1 8 

Havainnointi 3 2 7       9  Havainnointi 3 1     2   3 

YHTEENSÄ 7 13 5 0 1 26  YHTEENSÄ 8 4 2 3 1 18 

Harjakarsina 2 
             

Verrokkikarsina 2 
            

Havainnointi 1 3   1 1 1 6  Havainnointi 1 2 3 1 1   7 

Havainnointi 2 1 4 1     6  Havainnointi 2 3 2   1 1 7 

Havainnointi 3   1       1  Havainnointi 3 3     2   5 

YHTEENSÄ 4 5 2 1 1 13  YHTEENSÄ 8 5 1 4 1 19 

Harjakarsina 3 
             

Verrokkikarsina 3 
            

Havainnointi 1 1     1 3 5  Havainnointi 1 5   6   1 12 

Havainnointi 2 4   1 1 1 7  Havainnointi 2 4     3 2 9 

Havainnointi 3 2   1     3  Havainnointi 3 2   1   3 6 

YHTEENSÄ 7 0 2 2 4 15  YHTEENSÄ 11   7 3 6 27 
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Liite 6 Lomake sonnien aktiivisuuden havainnointiin 

  harjakarsina 1 harjakarsina 2 harjakarsina 3 verrokkikarsina 1 verrokkikarsina 2 
verrokkikar-
sina 3   

pvm makuulla 
käyttää 
harjaa makuulla 

käyttää 
harjaa makuulla  

käyttää 
harjaa makuulla  

käyttää 
harjaa makuulla 

käyttää 
harjaa makuulla 

käyttää 
harjaa 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

pvm Muita havaintoja: siirrot, harjojen asennukset, harjojen rikkoutuminen, sairastumiset…)         
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