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In Finland estrus detection dog training started in 2013 with a piloting course. Since then there have been nine
courses with participation of 59 dogs. The aim of thesis was to increase knowledge about this working dog and to
make a complete source of information in Finnish. Thesis consist of three different parts: literary overview, three
articles and survey to estrus detection dog owners and farmers. Along with theoretical information, practical
training was watched in estrus detection course in spring 2019.
Altogether eleven dog owners and farmers answered the survey from seven different courses. Most of the respondents had taken a course with a young dog. The behaviour of the dog after the course received varying responses. Some dogs were able to work in the barn and detect estrous individuals successfully, but most of the
dogs were not working in estrus detection for a variety of reasons. All the dogs in the survey had been accustomed to the barn environment since puppy and all worked on livestock. In this target group free-stall barns
were more common than tie-stall barns.
The responses to the survey showed that the performance of estrus detection dogs was very individual and influenced by many different factors. The training courses were found to be beneficial and the biggest challenges
came with the dog`s independent training at home after the course. Working in the barn was often challenging
for the dogs and getting used to cows took time. There were no clear similarity in the responses to the survey
regarding the question of suitable breed for estrus detection dog. Prevalence of the shepherd dogs was assumed
to be coincidental. However, this partly answered the question about the use of a shepherd dog in estrus detection. Depending on the individual, the shepherd dog is also able to work as an estrus detection dog.
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1

JOHDANTO
Suomessa maatilojen tilarakenne on muuttunut 1900-luvulta lähtien (Niemi ja Väre 2019). Yli 25 200
maidontuotantotilaa on lopettanut toimintansa kaksikymmentäkolme vuotta kestäneen EU-jäsenyyden aikana ja vuonna 2018 maitotilojen määrä oli alle 6 900 (Niemi ja Väre 2019, 49). Vuoden aikana lopettaneiden maitotilojen määrä oli noin 400 tilaa (Niemi ja Väre 2018, 61). Tilakokojen ja
lehmien keskituotoksen kasvun myötä tuotetut maitomäärät ovat kuitenkin pysyneet ennallaan. Maidontuotantotiloilla kiimantarkkailu on yksi tärkeimmistä työtehtävistä ja tilakohtaisen karjamäärän
kasvaessa myös kiimantarkkailu lisääntyy. Oikean siemennysajankohdan määrittäminen on ratkaiseva tekijä siemennyksen onnistumisen ja tiinehtymisen kannalta. Jokainen huomaamatta jäänyt
kiima siirtää siemennysajankohtaa noin kolmen viikon päähän ja siementämättömät lehmät aiheuttavat tiloille merkittäviä taloudellisia tappioita. (Lahtinen 2015, 40.)
Koirien hajutyöskentelyn hyödyntäminen kiimojen ilmaisemisessa helpottaa etenkin hiljaisten ja pitkien kiimojen havaitsemista. Koirat pystyvät tunnistamaan ja erottelemaan erilaisia hajuja toisistaan
erinomaisen hajuaistinsa ansiosta. Koulutuksen avulla tätä pitkälle kehittynyttä aistia pystytään hyödyntämään etsintätehtävissä, ja koiria onkin koulutettu lääketieteen saralla tunnistamaan muun muassa erilaisia syöpätauteja, kuten eturauhassyöpää (Cornu ym. 2011), keuhko- ja rintasyöpää
(McCulloch ym. 2006) ja munasarjasyöpää (Horvath ym. 2008), sekä ihmisen verensokerin vaihteluita (Rooney ym. 2013). Muilla aloilla koirat tunnistavat erilaisten tuholaisten, kuten termiittien
(Brooks ym. 2003) ja tulimuurahaisten, esiintymistä (Lin ym. 2011) sekä lampaiden sukkulamatotartuntoja (Richards ym. 2008). Nautojen kiimantarkkailun apuna koirien käyttöä on tutkittu jo noin
neljäkymmentä vuotta sitten, mutta niiden yleistymisestä työkoirina ei ole saatavilla ajankohtaista
tietoa. Pohjoismaista Suomessa koulutetaan koiria nimenomaan lehmien kiimantarkkailuun, ja Ruotsissa aihetta on tutkittu hajutyöskentelyyn erikoistuneilla koulutuksilla. Muualla maailmassa koirien
koulutuksen laajuutta tai käyttöä tiloilla ei tiedetä varmaksi.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä tietoa nautojen kiimantarkkailun apuna käytettävistä
kiimantarkkailukoirista ja niiden koulutuksesta. Työn tavoitteena on saada selville, miten koirat toimivat koulutuksen jälkeen. Kiimantarkkailukoirista kirjoitetaan kolmen artikkelin sarja, jossa käsitellään koulutusprosessia ja kiimantarkkailukoiraa työkoirana maatiloilla. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi nautaeläinten terveyteen erikoistunut eläinlääkäriyritys Emovet Oy. Yhteyshenkilönä yrityksessä ja työn toimeksiantajana on eläinlääkäri ja eläintenkouluttaja Iris Kaimio. Opinnäytetyön
aihe perustuu tekijän omiin mielenkiinnon kohteisiin, työ ei liity mihinkään projektiin tai hankkeeseen.

7 (62)

2

CANIS LUPUS FAMILIARIS
Koira on ensimmäinen ja yleisin ihmisen kesyttämä kotieläin, ja se on ollut osa ihmisen historiaa jo
useiden kymmenien vuosituhansien ajan. Koirat eli kesykoirat ( Canis lupus familiaris) ovat osa koiraeläinten heimoa Canidae. Tämän heimon noin 35 lajista koira on runsaslukuisin. Se mistä tämän
päivän kesykoira on alun perin lähtöisin, on haastava selvittää, sillä koiraeläinten sukulaisuussuhteet
ovat hyvin monitahoisia ja esimerkiksi tiettyjen koirien ja suden väliset eroavaisuudet ovat pienempiä kuin joidenkin koirarotujen (Kaimio 2007, 15).
Kaikki koiraeläinten sukuun Canis kuuluvat lajit (susi, Pohjois-Amerikan kojootti sekä kulta-, vaippa-,
juova-, etiopiansakaali ja koira) pystyvät lisääntymään keskenään ja saamaan elinkelpoisia jälkeläisiä
(Pietiläinen 2013, 11). Niillä on keskenään hyvin samanlainen geeniperimä, ja jopa eri ihmisyksilöiden väliset erot ovat suurempia kuin näillä lajeilla. Yleisestä uskomuksesta poiketen koiran ja suden
sukulinjat ovat eriytyneet toisistaan DNA-tutkimusten perusteella jo reilu 100 000 vuotta sitten. (Kaimio 2007, 17.)
Koiran rooli on evoluution kuluessa muuttunut hyötyeläimestä yhä enemmän seurakoiraksi. Ihmisen
tekemän jalostuksen seurauksena rotuja löytyy yli 300. Alun perin jalostuksessa on keskitytty pääasiassa koirien käyttöominaisuuksiin työkoirina, mutta koirien suosion kasvaessa seurakoirina, myös
ulkonäöstä tuli yksi haluttu ominaisuus. Jalostuksen ja koiralinjojen erkaantumisen seurauksena koirat ovat maailman monimuotoisin laji. Tällainen lajinsisäinen monimuotoisuus olisi koirien kohdalla
pienempi, jos erkaantuminen luonnon koiraeläimistä ei olisi tapahtunut neljään eri otteeseen. (Kaimio 2007, 17.)

2.1

Suden ja koiran historia
Laumaeläimenä kesykoira on lajikumppaneista muodostuvan lauman sijaan ottanut ihmiset osaksi
laumaansa. Koirien ja susien yhtäläisyydet käyttäytymisessä kertovat paljon siitä, että ne ovat läheisesti sukua keskenään, mutta sudesta poiketen koira kiintyy sitä hoivaavaan ihmiseen (Kaimio 2007,
21). Koiran luontainen kesyys ja koulutettavuus ovat ratkaisevia tekijöitä, jotka erottavat suden ja
kesykoiran ja mahdollistavat ihmisen kanssa toimimisen. Molempia lajeja, sekä ihmistä että koiraa,
ajan saatossa muokannut yhteiselo on alkanut mahdollisesti jopa 30 000 vuotta sitten (Pietiläinen
2013, 6).
Kesykoiran ja suden välinen sukulaisuussuhde muistuttaa ihmisen ja simpanssin samankaltaista geeniperimää (Pietiläinen 2013, 9). Nykyisten koirien ja harmaasuden jakama lähes sataprosenttisesti
yhteiset geenit kertovat niiden yhteisistä kantamuodoista ja tekevät niistä esikoirista polveutuvia serkusten kaltaisia lajeja (Pietiläinen 2013, 9–10). Aseiden kehityttyä ihmisestä alkoi tulla uhka ennen
saalistajan asemassa olleelle esikoiralle. Ihmisen kanssa liittoutuneista esikoirista kehittyi koiria ja
ihmisen saalistusta pakenevista yksilöistä susia. (Pietiläinen 2013, 10.)
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Lajinkehityksessä kylien lähellä eläneillä koiraeläimillä oli turvatumpi ja vaivattomampi ravinnonsaanti kuin muilla yksilöillä. Ajansaatossa tämä muokkasi pakoalttiuden vähenemisen lisäksi myös
niiden rakennetta. Ravinnon laadun ja sen sisältämän energian väheneminen pienensi näiden koiraeläinten kokoa muun ruumiin ohella myös metsästyksessä kehittyneiden aivojen ja pään osalta
(Pietiläinen 2013, 19). Aikaisemmin suurriistan saalistamiseen tarvittavat voimakkaat kulmahampaat
pienenivät ja kuono lyheni (Kaimio 2007, 19).
Mielenkiintoisia eroja koiran ja sen lajisukulaisen välillä on niiden tavassa oppia. Selkein eroavaisuus
ilmenee nimenomaan ihmisen kanssa työskenneltäessä, jolloin susi on selkeästi altavastaajan asemassa. Villieläimenä susi on itsenäinen ja ne oppivat katsomalla mallia eikä niillä ole täten tarvetta
hakea apua ihmiseltä selviytyäkseen. Koira tukeutuu vaikeissa tilanteissa synnynnäisesti ihmiseen ja
se pystyy hyödyntämään tätä ihmisen elekielen lukutaitoa paljon sutta tehokkaammin. (Kaimio
2007, 22.)
2.2

Koiran oppiminen
Koirien kouluttamiseen on yhtä monta tapaa kuin on kouluttajiakin. Koulutuksessa pyritään muuttamaan koiran käyttäytymistä erilaisilla koulutusmalleilla, joita ovat muun muassa klassinen ehdollistuminen sekä operantti ehdollistuminen (Jalander 2014, 8). Pienet pennut ovat jo syntyessään sisäsyntyisten käyttäytymismallien muokkaamia ja ne osaavat nuorella iällä monia hyödyllisiä taitoja,
jotka ilmenevät eri tapahtumien johdattelemina (Kaimio 2007, 61).
Koiran käyttäytymistä ohjaa synnynnäisten käyttäytymismallien lisäksi hyvin paljon sen elinympäristö, kokemukset sekä oppiminen. Ympäristö muuttaa osaltaan koiran käyttäytymistä, jolloin sillä on
paremmat mahdollisuudet selviytyä ja sopeutua muutoksiin. Synnynnäinen käyttäytyminen on geenien säätelemää toimintaa, joka ei vaadi erillistä oppimista vaan ympäristön tarjoamia sopivia ärsykkeitä (Kaimio 2007, 65). Synnynnäisen käyttäytymisen ilmaannuttua käytöstä pystytään muokkaamaan koulutuksen avulla ja saadun palautteen kautta kannattavaksi osoittautunut käyttäytyminen
lisääntyy (Kaimio 2007, 65). Se, kuinka nopeasti koirat oppivat asioita, on hyvin yksilöllistä.
Iän myötä eläimille on niiden aikaisempien kokemusten ja oppimisen myötä muodostunut vakiintuneita käyttäytymismalleja, joiden muuttaminen aikuisiällä on haastavaa (Kaimio 2007, 62). Tästä
huolimatta tämä ei välttämättä päde kesykoiriin, joiden käyttäytyminen poikkeaa niiden luonnonvaraisista sukulaisista. Kesyyntymisen seurauksena koirat jäävät aikuisinakin nuorille yksilöille tyypilliseen tilaan, jossa ne tukeutuvat ihmiseen ja haluavat pysytellä omistajiensa lähettyvillä (Kaimio
2007, 64). Tässä kesykoirat eroavat merkittävästi muista koiraeläimistä kuten susista, joiden kehittyminen ja aikuismainen käyttäytyminen alkavat jo varhain. Koiranpennut sosiaalistuvat vielä yli kymmenen viikon ikäisinä, kun taas susien sosiaalistumiskausi päättyy muutamassa viikossa. (Kaimio
2007, 22.)
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Valtaosa koulutusmetodeista pohjautuu operanttiin ehdollistamiseen, jossa eläimet oppivat tietynlaisella toiminnalla olevan seurauksia (vahvisteita), jotka johtavat vapaaehtoiseen käyttäytymisen muutokseen. Toimintaan joko kannustetaan tai siitä rankaistaan. Operantin ehdollistamisen vahvisteet
jaetaan positiivisiin ja negatiivisiin vahvisteisiin, jotka lisäävät toiminnan määrää. Positiiviset ja negatiiviset rangaistukset puolestaan vähentävät toimintaa. (Deldalle ja Gaunet 2014, 59.)
Positiivisten vahvisteiden avulla koirat oppivat tietynlaisen käytöksen olevan niille kannattavaa ja ne
todennäköisemmin lisäävät sitä. Koirat saavat oikeasta käytöksesta tavoittelemaansa mieluista asiaa.
Negatiivinen vahviste tarkoittaa, että koiralle epämieluinen asia viedään pois. Positiivinen rankaisu
tuo koiralle epämieluisan asian tilanteeseen ja negatiivinen rankaisu ottaa koiralta pois mahdollisuuden sille mieluisaan asiaan. (Deldalle ja Gaunet 2014, 59). Positiivisen vahvistamisen on tutkimuksissa havaittu olevan koiralle vähemmän stressiä aiheuttava metodi. Hyvinvoinnin kannalta se on
mahdollisesti parempi, mutta tälle ei kuitenkaan ole varmuutta. (Deldalle ja Gaunet 2014, 58). Myös
kiimantarkkailukoiria on koulutettu operantin ehdollistamisen menetelmin (Hawk ym. 1984; Kiddy
ym. 1978; Kiddy ym. 1981; Kiddy ym. 1984).
Oikean toiminnan palkitsemista saadaan tarkennettua äänimerkin tai sanan avulla. Venäläisen tutkija
Ivan Pavlovin ehkä tunnetuimpia töitä on hänen tutkimuksensa äänen ja koirien kuolanerityksen yhteyden parissa. Pavlov havaitsi, että ympäristöstä tulevan tietyn ärsykkeen avulla saadaan aikaan
muutoksia käyttäytymisessä. Tietyn äänen (sekundäärivahviste) kuullessaan koiralle annettiin ruokaa (primäärivahviste), ja ennen pitkää jo äänen kuuleminen sai koiran syljenerityksen lisääntymään. Tätä kutsutaan klassiseksi ehdollistumiseksi. (Jalander 2014, 10; Kaimio 2007, 359-360.)
Naksuttimen käyttö perustuu klassiseen ehdollistumiseen, jossa koira oppii yhdistämään kuulemansa
tietyn merkityksettömän asian johonkin sille merkitykselliseen asiaan kuten palkkioon. Äänen tulisi
olla samanlainen ja toistua useita kertoja samanaikaisesti palkinnon kanssa ehdollistumisen vahvistamiseksi (Kaimio 2007, 360). Alkukoulutuksen korkean palkitsemistiheyden jälkeen, koiran ehdollistuttua äänelle, palkkion antamisessa ei tarvitse hätäillä. Äänimerkki on jo kertonut koiralle sen tehneen oikein ja palkkion olevan tulossa. (Kaimio 2007, 360). Useissa kiimantarkkailukoiria ja koirien
hajutunnistusta tutkivissa tutkimuksissa on käytetty koulutusmetodina klassista ehdollistamista ja
palkkioon pohjautuvaa koulutusta (Fischer-Tenhagen ym. 2011; Fischer-Tenhagen ym. 2013; Fischer-Tenhagen ym. 2015; Johnen ym. 2013; Johnen ym. 2015).
2.3

Koiran muisti
Koiran muistissa on oppimisen tavoin paljon eroja yksilöiden välillä. Työmuistilla, lyhytkestoisella
muistilla ja pitkäkestoisella muistilla on jokaisella omat tehtävänsä koiran oppimisprosessissa. Kolmesta muistin tasosta työmuisti on aktiivisimmillaan koiran liikkuessa ja aistiessa ympäristöään sekä
uusia asioita opittaessa. Tiedot siirtyvät lyhytkestoiseen muistiin. Koira oppii asioiden välisen yhteyden tehokkaimmin, kun se saa toiminnastaan palautteen välittömästi. Siksi koiran palkitseminen tai
palkkioon johtavan äänimerkin antaminen oikean suorituksen jälkeen on ratkaiseva tekijä syy-seuraussuhteen muodostumisessa. (Kaimio 2007, 357.) Kiimantarkkailukoirien koulutuksessa hajun ja
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palkan välistä yhteyttä vahvistetaan suuntaamalla palkan antaminen hajun lähelle. Lyhytkestoisesta
muistista poiketen kaikki koiran oppimat ja sisäistämät tiedot siirtyvät pitkäkestoiseen muistiin.
Koiran oppimista ja muistamista hankaloittavia tekijöitä on monia. Koulutuksen edetessä liian nopeasti tai tehtävien ollessa liian haastavia koiran osaamistasoon nähden, oppimista ei tapahdu ja koira
turhautuu. Yleisesti koulutuksen alkuvaiheessa palkansaamisen tiheys on lyhyempi ja näin koiraa
saadaan motivoitua työskentelyyn ja oppiminen on tehokkaampaa. Kun koira on ymmärtänyt palkan
ja halutun käytöksen välisen yhteyden, palkitsemismisväliä voidaan pidentää ja haastetta lisätä.
Koulutuksen edetessä voidaan aina palata hetkellisesti taaksepäin ja säätää palkitsemistiheyttä, jos
kehityksessä ei päästä eteenpäin. Myöskään liian helpot tehtävät eivät edistä koiran oppimista. Tiedon siirtyminen pitkäkestoiseen muistiin häiriintyy, jos joko ulkoiset tai sisäiset tekijät vaikuttavat
koiran kuntoon heikentävästi. Näitä tekijöitä ovat muun muassa stressi, sairaus, levon puute tai pelkotila. (Kaimio 2007, 357.)
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3

KOIRIEN HAJUTYÖSKENTELY
Koirien tarkkaa hajuaistia on osattu hyödyntää jo monella yhteiskunnan eri alalla, ja periaate kaikessa koirien hajutyöskentelyssä on sama. Ihmisen haluama tietty haju ja sen ilmaiseminen opetetaan koirille merkitykselliseksi. Hajun tunnistamista harjoitellaan ensin laboratorio-olosuhteissa kerättyjen hajunäytteiden ja harjoitusalustojen avulla. Vasta kun koira toimii tottuneesti laboratorioolosuhteissa, koiralle aletaan opettaa hajun etsimistä muissa ympäristöissä.

3.1

Koiran hajuaisti ja nenän rakenne
Koira kuuluu makrosmaattisiin lajeihin eli sillä on pitkälle kehittynyt, herkkä hajuaisti, jolla on koiralle
suuri merkitys (Tammela 2014, 21; Sjaastad 2016, 192). Siksi niitä on käytetty erilaisiin hajuntunnistustehtäviin jo satojen vuosien ajan. Koko selkärankaisten kehityshistorian ajan hajuaisti on tarjonnut korvaamatonta tietoa ympäristöstä ja auttanut eläimiä löytämään ravintoa, tunnistamaan vaaroja ja suunnistamaan maastossa. Tämä aisti on edesauttanut lajeille ominaisen käyttäytymisen kehitystä ja lukutaitoa sekä ohjannut parittelukumppaneiden etsimisessä. (Sjaastad 2016, 192.)
Yhteensä neljästä erityisaistista hajuaisti on koirille yksi tärkeimmistä, ja haistamiseen liittyvät aivoalueet ovat suuria. Koira pystyy tunnistamaan hajumolekyylejä pieninäkin pitoisuuksina ja erottelemaan paljon enemmän eri hajuja kuin esimerkiksi makuja. (Sjaastad 2016, 192.) Erityisaistien (haju,
maku, kuulo ja näkö) lisäksi koiran aisteihin kuuluvat vartaloaistit, joilla koira käsittelee muun muassa ihon ja lihasten sekä elimistön sisäiset viestit (Tammela 2014, 5). Koiran aivoista noin kahdeksasosa ja yli puolet nenän sisäosista käsittelee haistamista. Pigmentin esiintyminen hajuaistin alueella on voimakkaasti sidoksissa koirien kykyyn haistaa. Siksi osalla valkoisista tai vaaleista koiraroduista sekä albiinoista voidaan tavata kokonaan tai osittain heikentynyttä hajuaistia. (Kodis 2007.)
Koiran hajusolujen määrän on arveltu olevan yhteydessä koiran kokoon, mutta asiaa ei ole tutkittu
tarpeeksi tämän väitteen vahvistamiseksi. Koiran hajuaistin mittaaminen on haastavaa, eikä pystytä
varmaksi tietämään johtuuko suoritettujen tutkimusten tulokset tiettyjen yksilöiden hajuaistin paremmuudesta vai ainoastaan niiden paremmasta koulutettavuudesta (Polgár ym. 2016). Koska pienempien koirarotujen haistamiselinten fyysinen kokonaisalue sekä aivojen koko ovat luonnollisesti
pienempiä, myös niiden haistamiskyky on pienempi. Suurempi hajualue todennäköisesti myös parantaa hajujen erottelukykyä. Näistä syistä johtuen toisten koirarotujen voidaan olettaa olevan vähemmän sopivia etsintätehtäviin kuin toisten. Ihmisen viisi miljoonaa hajusolua on ainoastaan murto-osa
saksanpaimenkoiran hajusolujen määrästä, kun saksanpaimenkoiran hajusolujen määrä on 220 miljoonaa. (Kodis 2007.) Hajusolujen lukumäärää vertailtaessa havaitaan siis, että koiran hajuaisti on
noin 44 kertaa ihmistä parempi.
Nenäontelo on rakenteeltaan sierainten ja nielun välinen parillinen ontelo, jonka keskenään symmetriset puoliskot erottaa väliseinä (Sirkkola ja Tauriainen 2013, 189). Koiran nenäontelossa sijaitsee
useita limakalvopeitteisiä rustolevyjä, nenäkuorikoita, jotka ovat hajureseptorien (hajusolujen) peittämiä (kuva 1) (Kodis 2007). Sokkeloiset nenäkuorikot lisäävät nenäontelon pinta-alaa merkittävästi,
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mikä mahdollistaa niin monien hajusolujen esiintymisen kuin myös selittää koiran hajuaistin laajuuden. Hajusolujen herkkyys voi olla todella tarkka tietyille hajuille, jopa niin että yksittäiset solut reagoivat ainoastaan yhteen tai muutamaan hajumolekyyliin (Sjaastad 2016, 192). Useiden miljoonien
hajusolujen lisäksi koiran nenän sisäosissa on hajuaistille tärkeää limakalvoa yhteensä seitsemän
neliömetriä (Tammela 2014, 21). Limakalvojen runsaat verisuonet lämmittävät sisäänhengitysilmaa
(Sirkkola ja Tauriainen 2013, 189).

KUVA 1. Koiran nenän rakenne (Kodis 2007).
Haju kulkeutuu suurempiin nenäonteloihin kirsun sierainaukkojen kautta. Nuuskimisen avulla koira
säätelee sisään imettyjä ilmamääriä. Näiden ilmamäärien vaihtelut johtuvat nuuskimisen aikana tapahtuvan nenäonteloiden sekä sierainaukkojen laajenemisesta ja supistumisesta. Sisäänhengitysilman kautta tulevat hajut ovat usein haihtuvien yhdisteiden muodossa yleensä kaasuina (Sjaastad
2016, 192). Hajusolut sijaitsevat tiheimmin koiran nenäontelon takaosissa olevissa seulaluukuorikoissa (Conchae ethmoidales). Nenäontelossa sijaitsevat kuorikot lisäävät nenän sisäosien pinta-alaa
ja hajusolujen määrää. Jokaisella nenän kautta tapahtuvalla sisäänhengityksellä koira ohjaa ilmamassaa kuorikoiden läpi. Haisteltaessa ilmamassa ohjautuu taaksepäin erityisesti seulaluukuorikoita
kohti. Leukakuorikoissa hajusoluja on vähemmän ja niiden pääasiallisena tehtävänä on synnyttää
ilman kosteutta ja lämpenemistä edistäviä pyörteitä. (Kodis 2007.)
3.2

Jacobsonin elin
Vomeronasaalielin eli Jacobsonin elin sijaitsee pituussuunnassa koiran nenäontelon pohjalla alkaen
nenän etummaisesta osasta kulmahampaan takaa. Sen pituus vaihtelee pieneläimillä kahdesta seitsemään senttimetriin. (Sirkkola ja Tauriainen 2013, 189.) Tämän lisähajuelimen uskotaan olevan
ratkaisevasti osa koiran hajuaistia perustuen muun muassa yli 600 hajuaivojen läheisyydessä olevaan hermokimppuun (Kodis 2007). Muiden hajuaistiin liittyvien nenäontelon rakenteiden tavoin
myös useilla nisäkäslajeilla molempien nenäonteloiden etuosassa oleva ontelomainen Jacobsonin elin
sisältää hajuärsykkeisiin reagoivia hajusoluja (Sirkkola ja Tauriainen 2013, 189). Sierainten kautta
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sisään hengitetystä ilmasta poiketen, Jacobsonin elin pystyy aistimaan ainoastaan yhdisteitä, jotka
ovat nesteeseen liuenneina (Sjaastad 2016, 192). Ihmiseltä vomeronasaalielin puuttuu tai se on vain
jäänne (Kodis 2007; Tammela 2014, 21).
Maalla elävillä selkärankaisilla on kaksi kemiallisia yhdisteitä välittäviä aisteja: haju- ja makuaisti
(Sjaastad 2016, 192). Petoeläimiin kuuluvalla koiralla Jacobsonin elimen uskotaan liittyvän hajuaistin
lisäksi myös makuaistiin. Mielenkiintoista hajua nuolaistessaan koira usein maiskuttaa leukojaan,
joka edistää makuärsykkeiden johtamista nenään. (Sirkkola ja Tauriainen 2013, 189.) Jacobsonin
elin on tärkeässä asemassa reagoitaessa sukupuolisignaaleihin perustuviin liukoisiin feromoneihin,
joita on esimerkiksi virtsassa ja tätä kautta se ohjaa myös eläinten seksuaalikäyttäytymistä (Sirkkola
ja Tauriainen 2013, 189; Tammela 2014, 19). Selkeimmin tämän huomaa Flehmen-reaktiosta, jossa
eläin nostaa ylähuultaan ylöspäin ja hengittää sierainten kautta. Vastaavanlainen käytös helpottaa
tiettyihin hajusignaaleihin reagoimista avaamalla Jacobsonin elimen aukkoa. (Sirkkola ja Tauriainen
2014, 189.)
3.3

Hajuaistiin vaikuttavia tekijöitä
Tiettyjä koirarotuja on jalostettu silmällä pitäen niiden käyttötarkoitusta hajuaistia vaativissa tehtävissä, kuten metsästyksessä. Kesykoirien hajuaistiin on siis mahdollisesti vaikuttanut sekä kesyyntymiseen johtanut kehitys että ihmisen valikoiva jalostustyö (Polgár ym. 2016). Koiran rodulla ei kiimantarkkailukoira koulutuksen onnistumisen kannalta ole suurta merkitystä, koska oppiminen ja navetassa työskentely eivät ole suuresti rotuun sidonnaisia tekijöitä. Joillakin roduilla on kyllä suurempi
taipumus työskentelyyn kuin toisilla, mutta yksilöiden hajonta rodun sisällä saattaa olla suurta ja
siksi vaikea yleistää. Koirarotujen eri luonne-erot vaikuttavat niiden suoriutumiseen. Koiraa, jolla on
epäsäännöllinen motivaatio ja huono keskittymiskyky voi olla hankala kouluttaa, vaikka se haistaisikin näytteet erinomaisesti. (Kiddy ym. 1981, 268.)
Neljää eri koiraeläinten ryhmää testattaessa on huomattu, että hajutyöskentelyyn jalostetut rodut
pärjäävät lyhytkuonoisia rotuja ja muihin tehtäviin jalostettuja koirarotuja paremmin. Näihin koiraryhmiin kuuluivat Polgár ym. (2016) tekemässä tutkimuksessa hajutyöskentelyyn jalostetut rodut,
muihin tehtäviin jalostetut rodut, normaalia lyhytkuonoisempiin koirarotuihin kuuluvat yksilöt sekä
kasvateut harmaasudet. Susien ja hajutyöskentelyyn jalostettujen rotujen välillä havaittiin eroja
vasta vaikeimmassa tehtävässä, jossa sudet paransivat suoritustaan mutta koirat eivät (Polgár ym.
2016).
Koiran kuonon fyysisellä koolla ja muodolla on merkitystä siihen, kuinka hyvin se pystyy hyödyntämään hajuaistiaan. Tämän lisäksi erityisesti roduilla, joita on jalostettu hajutunnistustehtäviin, on
havaittu suurempaa tarkkuutta hajuaistia vaativissa tehtävissä (Polgár ym. 2016). Tämä kertoo jalostustyön onnistumisesta, sillä saralla, että koirien yksi tärkein alkukantainen ominaisuus on onnistuttu säilyttämään lajin sisäisestä muokkaamisesta huolimatta. Fyysisen ulkomuodon radikaalilla
muuttumisella on vaikutusta koiran hajuaistiin ja siksi lyhytkuonoisilla roduilla havaitaan olevan selkeästi huonompi hajuaisti (Polgár ym. 2016). Tämän uskotaan johtuvan kuonon rakenteesta, jolloin
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sisäänhengitysilmaa ei pääse kulkemaan vapaasti koiran nenäonteloon ja kuorikoiden hajusoluihin
(Kuva 1).
Sekä selkärankaisilla, että selkärangattomilla on tutkimuksissa havaittu tapahtuvan hajuaistiärsykkeiden oppimista jo ennen syntymää. Koirilla emän ruokavalion ja sikiöveden kautta pentu oppii hajuista ja tämän uskotaan olevan nisäkkäillä tärkeä elinehto syömäkelpoisen ruoan tunnistamiseen
syntymän jälkeen. (Hepper ja Wells 2006, 208.)
Hetkellisesti ympäristön muutoksiin ja tapahtumiin reagoitaessa koiran elimistön valmiustila nousee,
joka on luonnollista ja johtaa juurensa muun muassa varhaisiin saalistustilanteisiin (Kaimio 2007,
337). Raskas liikunta, takaa-ajo leikit, korkea lämpötila ja säikähtäminen ovat esimerkkejä koiran
valmiustilaa kasvattavista fyysisistä stressitekijöistä (Kaimio 2007, 337; Jenkins ym. 2018, 1). Lyhytkestoisesti stressi kasvattaa koiran suorituskykyä ja keskittymistä ja se pystyy suoriutumaan erilaisista tehtävistä onnistuneesti. Liiallisella stressitason kohoamisella on päinvastainen, lamaannuttava
vaikutus ja jatkuva stressireaktio vaikuttaa elimistön toimintaan negatiivisesti. (Kaimio 2007, 337.)
Stressin lisäksi koirien erilaiset tulehdustilat, muutokset verenkierrossa, elimistön nestetasapaino ja
taudit vaikuttavat hajuaistiin sekä työskentelytehokkuuteen (Jenkins ym. 2018, 1). Lääkkeiden vaikutuksesta ihmisten hajuaistiin tiedetään paljon, mutta steroidien, antibioottien ja nukutusaineiden
vaikutusta on tutkittu myös koiraeläimillä (Jenkins ym. 2018, 1). Hajuaistin käyttöä vaativat tehtävät
kuten jäljestäminen rauhoittavat koiraa ja parantavat sen keskittymistä luonnollisesti (Kaimio 2007,
339). Hiirillä ja koirilla myös ruoan rasvapitoisuuden, sen määrän ja ajoittumisen on havaittu olevan
yhteydessä hajuaistin muutoksiin (Jenkins ym, 2018, 1).
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4

NAUDAN KIIMAKIERTO
Nautojen tiinehtyminen on keskeinen osa maidontuotantoa ja tavoitteena on saada lehmä poikimaan
vuoden välein. Sukukypsyyden saavuttaminen ja kiimakierron (kuva 2) alkaminen tapahtuvat hiehoilla yleensä 9-15 kuukauden iässä ja se on suoraan sidonnainen eläimen geeneihin, ravitsemukselliseen tasoon ja elopainoon (United States food and drug administration 2019). Kun hieho poikii ensimmäisen kerran, riittävä paino varmistaa emon oman jaksamisen tiineyden aikana sekä turvaa vasikan oikeanlaisen kehityksen. Kylmiin olosuhteisiin sopeutuneena eläimenä naudalla on kiimoja ympäri vuoden eli nautojen kiimakierto on jatkuva (Sirkkola ja Tauriainen 2013, 118). Kiimakierto kestää keskimäärin 21 vuorokautta ja se toistuu, kunnes lehmä tulee tiineeksi. Tiineyden jälkeen kierto
jatkuu normaalisti. Ensimmäinen poikimisen jälkeinen kiima esiintyy noin 20-60 vuorokautta poikimisen jälkeen (Sirkkola ja Tauriainen 2013, 118), ja se on monilla yksilöillä vaimea. Siksi siemennys
tapahtuu usein vasta poikimisen jälkeiseen toiseen kiimaan. Kiiman vaiheita ovat esikiima, seisova
kiima eli varsinainen kiima ja jälkikiima (Sirkkola ja Tauriainen 2013, 105).

KUVA 2. Naudan kiimakierron vaiheet (mukaillen Repro360 project 2017).

4.1

Kierron vaiheet ja hormonitoiminta
Naudan lisääntymisen perustana on useiden eri hormoneiden vaikutus, joita säätelee yhteistyössä
aivojen hypotalamus, aivolisäkkeen etulohko ja sukupuolirauhaset. Sukupuolirauhasten erittämiä
hormoneja ovat testosteroni, estrogeeni sekä progesteroni. Naaraspuolisen yksilön sukupuolihormoneita kutsutaan estrogeeneiksi. Naaraspuolisen naudan kiimakiertoon näistä eniten vaikuttavat estrogeenin ja progesteronin tuotanto sekä niiden keskinäinen suhde. Urospuolisella naudalla testosteroni on tärkein sukupuolihormoneista eli androgeeneista, jotka säätelevät sukupuolelle ominaisia
piirteitä ja niiden kehitystä. (Sjaastad ym. 2016, 797.)
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Naudan kiimakierrossa naaras tuottaa kypsyneitä munasoluja säännöllisin väliajoin ja eri kiimanvaiheet sekä eläimen käyttäytyminen kertovat otollisen ajan parittelulle. Ajanjaksoa yhden kiiman alkamisesta toisen kiiman alkamiseen kutsutaan kiimakierroksi ja naudoilla se on pituudeltaan keskimäärin 21 vuorokautta eli noin kolme viikkoa. Kierron pituus vaihtelee ja 18-24 vuorokauden mittainen
kierto katsotaan vielä normaaliksi (United States food and drug administration 2019). Kiimakierto
pystytään jakamaan kahteen selkeään vaiheeseen, joita ovat keltarauhasvaihe ja munarakkulavaihe
(Sjaastad ym. 2016, 817). Keltarauhasvaihe on kierron pisin jakso (noin 17 vuorokautta) ja sen aikana keltarauhanen kehittyy ja alkaa erittää tiineyteen valmistavaa progesteroni-hormonia
(Repro360 project 2017). Progesteroni-hormonin lisääntyminen vähentää asteittain estrogeenin pitoisuutta veressä. Progesteronin eritys vähentyy, kun keltarauhanen saavuttaa täyden kokonsa.
Tässä kiimakierron vaiheessa eläin ei ilmennä kiimakäyttäytymistä.
Keltarauhasvaihetta seuraa kiimakierron munarakkulavaihe, joka alkaa, kun keltarauhanen surkastuu
ja rakkula muodostuu erittäen estrogeeniä (Repro360 project, 2017). Estrogeenin tuotanto saa aikaan kiimakäyttäytymisen alkamisen. Jos lehmä ei tule tiineeksi, kiimakierto alkaa alusta. Muista lajeista poiketen kotieläimillä, kuten naudoilla, munasolu kypsyy munasarjoissa koko kierron ajan
(Sjaastad ym. 2016, 817). Munarakkulavaiheessa munasolu kypsyy lopullisesti ja lehmä ovuloi. Kokonaisuudessaan munarakkulavaihe on kestoltaan 3-4 päivää, josta ovulaatio on kaikista kierron vaiheista lyhyin, noin 8-12 tuntia (Dairy cattle reproduction council s. a.). Ovulaatiossa munasarjoissa
kypsynyt munasolu irtoaa mahdollista hedelmöittymistä varten. Jos hedelmöittymistä ei tapahdu ja
lehmä ei tiinehdy, kierto jatkuu edelleen keltarauhasvaiheeseen.
Estrogeenin eritys munarakkulavaiheessa saa aikaan GnRH-hormonin (gonadotropiineja vapauttava
hormoni) erityksen aivojen hypotalamuksesta. GnRH-hormoni puolestaan kiihdyttää lutenisoivan
hormonin (LH) ja follikkeleita stimuloivan hormonin (FSH) erittymistä aivolisäkkeestä. LH-hormoni
saa aikaan kierron munarakkulavaiheessa tapahtuvan ovulaation ja ohjaa ovulaation jälkeen keltarauhasen muodostumista (Dairy cattle reproduction council s. a.). FSH-hormonin tehtävänä on kiihdyttää munarakkulan kypsymistä ja kasvua sekä lisätä estrogeenintuotantoa, mikä valmistaa eläimen tulemista kiimaan. Jos eläin tulee kiimasta tiineeksi, keltarauhasen surkastavan prostaglandiinihormonin eritys estyy ja tiineyttä ylläpitävän progesteronin eritys jatkuu. Progesteronin vaikutuksesta uusi kiimakierto ei pääse alkamaan, koska estrogeenin tuotanto ei käynnisty ja vaikuta hypotalamuksen hormonien kiertoon.

17 (62)
4.2

Kiimakäyttäytyminen
Useimmat naudat ilmentävät kiiman muuttuneella käytöksellä. Osa eläimistä ei kuitenkaan kiiman
aiheuttamista hormonaalisista muutoksista huolimatta ilmennä ulkoisella olemuksella olevansa kiimassa. Nämä niin kutsutut hiljaiset kiimat ovat hankala havaita, ja ne aiheuttavat tavallista pidempiä
poikimavälejä ja lisäkustannuksia. Siementämättä jäänyt kiima maksaa tilalliselle keskimäärin 2-2,5
euroa vuorokaudessa eli yksi kiimakierto noin 42-52 euroa (Kaimio 2020-01-03).
Esikiimassa nauta on itse innokas hyppimään toisten yksilöiden selkään, mutta ei itse vielä seiso paikallaan toisten hyppiessä. Ajallisesti esikiima kestää noin yhdestä kolmeen vuorokautta (Kajava ym.
2012). Hyppimiskäyttäytyminen on vain osa esikiiman merkeistä ja sitä kestää ainoastaan noin puoli
vuorokautta (Kajava ym. 2012). Muita esikiiman oireita ovat samean, paksun kiimaliman tuottaminen ja eläimen sukuelinten turpoaminen.
Naudan varsinaisen kiiman eli seisovan kiiman vaihe kestää keskimäärin vähän yli kahdeksan tuntia,
joten aikaa kiiman havaitsemiseen ei ole runsaasti (Graves 2012). Naudan seisoessa paikoillaan lajitoverin hypätessä sen selkään on kiiman selkein merkki (Graves 2012). Nopeasti ohimenevän otollisen siemennysajan vuoksi nautojen kiimoja kannattaa tarkkailla useita kertoja vuorokaudessa, jolloin
kiiman havaitseminen on todennäköisempää. Kiimoja tarkkailtaessa myös maidontuotoksen lasku,
syömisen väheneminen, aktiivisuuden lisääntyminen, äänteleminen ja kirkas limavuoto ovat merkkejä seisovasta kiimasta (Graves 2012; United States food and drug administration 2019).
Jälkikiiman vaiheessa nauta ovuloi noin 30 tuntia seisovan kiiman alkamisesta (Kajava ym. 2012).
Jälkikiiman käytös muistuttaa osaltaan esikiiman käyttäytymistä eli lehmä voi hyppiä muiden selkään, mutta ei enää itse seiso alla muiden hyppiessä. Kiimalima muuttuu jälkikiimassa sitkeämmäksi
ja sameammaksi, ja limavuodon mukana saattaa tulla verta (Kajava ym. 2012).
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5

KIIMANTARKKAILUKOIRIEN KOULUTUS
Kiimantarkkailukoirat ovat useimmista työkoiraryhmistä poiketen hyvin vaihteleva ryhmä erirotuisia
yksilöitä, sillä tämän työkoiraryhmän toiminta perustuu vahvemmin hajutyöskentelyyn kuin alkukantaisiin rotuominaisuuksiin. Tietyt työkoiraryhmät koostuvat puhdasrotuisista koirista, joita on alun
perin kasvatettu ja käytetty tiettyihin työtehtäviin kuten vartiointiin. Suomessa kiimantarkkailukoiria
on koulutettu vuodesta 2013 lähtien.
Koirien kouluttamista lehmän kiimanhajun tunnistamiseen on tutkittu ensimmäisen kerran 1970-luvun lopulla amerikkalaisilla pommikoirilla (Kiddy ym. 1978). Tutkimuksien perusteella lehmä erittää
kiiman aikana tiettyjä yhdisteitä elimistöönsä, jotka koira pystyy haistamaan ja tekemään erottelua
hajujen välillä. Muun muassa maidosta (Hawk ym. 1984; Weidong ym. 1997; Kiddy ym. 1984), syljestä (Fischer-Tenhagen ym. 2013), sukuelinten eritteistä (Kiddy ym. 1978; Kiddy ym. 1981; Kiddy
ym. 1984), virtsasta (Kiddy ym. 1978; Kiddy ym. 1984) ja veriplasmasta (Kiddy ym. 1984) on pystytty koulutettujen koirien avulla selvittämään kiimassa olevat yksilöt ja koirat ovat oppineet ilmaisemaan kiimahajun. Vielä ei kuitenkaan varmaksi tiedetä, mikä saa kiimassa olevan lehmän elimistön
eritteet ja kehon haisemaan koiralle erilaiselta kuin ei-kiimassa olevan yksilön. Hajujen esiintymisen
on havaittu lisääntyvän asteittain kolme vuorokautta ennen kiimaa, saavuttavan korkeimman pitoisuutensa kiiman aikana ja häviävän nopeasti päivässä heti kiiman jälkeen (Kiddy ym. 1981).
Eri eritteiden välillä ei ole havaittu olevan suuria eroja kiimanhajun esiintymisen kanssa ja koira pystyy haistamaan kiimaisen yksilön, vaikka se olisi koulutettu eri hajunäytteillä. Kiddy ym. (1978) tekemässä tutkimuksessa koirilla oli kyky haistaa naudan kiima virtsasta, vaikka niillä ei ollut aikaisempaa
koulutustaustaa virtsanäytteillä työskentelystä vaan ainoastaan kiimaliman haistelusta. Naudoilla on
kiiman aikana tunnusomainen haju, joka välittyy sekä virtsaan että kiimalimaan (Kiddy ym. 1978,
393). Tässäkin tutkimuksessa eri koirien välillä havaittiin eroavaisuuksia onnistuneiden ilmaisujen
määrässä. Kiimantarkkailukoirien käyttämisestä käytännön navettatyöskentelyssä on hyvin vähän
tietoa ja yksittäisissä tutkimuksissa koiria on koulutettu näytteiden lisäksi lehmillä (Kiddy ym. 1978,
389). Nautojen kanssa työskentely vaatii koiralta tottumista.

5.1

Koulutuksen perusperiaate
Koulutuksessa koiralle opetetaan erilaisia asioita pienissä osissa ja koulutuksen edetessä näitä asioita ryhdytään yhdistämään toisiinsa. Koiran oppiessa luontaiset käyttäytymismallit muodostavat
tarpeellisia ketjuja, joita myös ihminen pystyy opettamaan koiralle. (Kaimio 2007, 65.) Kiimantarkkailussa tällaisia ketjuja ovat esimerkiksi oikean kiimahajun löytäminen ja sen ilmaiseminen.
Hajuerottelukoulutuksessa koiralle ennestään merkityksetön haju opetetaan merkitykselliseksi koulutuksen avulla. Koulutuksen alussa koiraa palkitaan ensin tietyn merkitykseltään koiralle neutraalin
hajun, kuten teen tai eukalyptuksen, löytämisestä. Palkitsemisessa pystytään käyttämään melkein
mitä tahansa koiralle mieleistä asiaa, joka saa sen tavoittelemaan palkkion saamista. Palkkiona voidaan hyödyntää esimerkiksi ruokapalkkiota, leikkiä tai muuta koiralle mieluista asiaa. Koulutuksen
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edetessä etsittävän hajun löytämistä hankaloitetaan lisäämällä joukkoon häiriöhajuja ja teen haju
vaihdetaan opetettavaan halututtuun hajuun. Näiden häiriöhajujen joukosta koiran tulee haistaa sille
opetettu tietty haju. Esimerkiksi kiimanhajun lisäksi koulutusvaiheessa käytetään navetasta tutuksi
tulleita muita hajuja, kuten rehua, maitoa ja lantaa.

KUVA 3. Koira ilmaisee oikean hajun nuuskuttimella pysähtymällä hajun kohdalle (Timonen 2019-0116).
Koirien kokonaisvaltaista kykyä haistaa ja erotella hajuja toisistaan on haastavaa tunnistaa, koska ne
pystyvät havaitsemaan ihmisen alitajuntaisesti antamia vihjeitä ja ratkaisemaan tehtävän ihmisen
reaktioiden perusteella. On myös mahdollista, että koira on oppinut tunnistamaan yksittäiset näytteet sen sijaan, että se etsisi opetettavaa hajua (Johnen ym. 2013, 202). Koulutuksessa on tärkeää,
että koiraa kohtaan ollaan mahdollisimman puolueettomia, sillä avustaminen oppimisprosessin aikana, tarkoituksellisesti tai ei, kehittää ainoastaan sen kykyä oppia lukemaan kouluttajan kehonkieltä.
Koirat pystyvät oppimaan ja sisäistämään useampia koulutettavia hajuja ilman, että niiden suorituskyky hajujen etsinnässä tai erottelussa kärsii. Myös uusien opetettavien hajujen oppiminen on nopeampaa kuin ensimmäisinä opittujen, mutta hajujen oppimisjärjestyksellä ei ole vaikutusta. (Williams
ja Johnston 2002, 63.) Williamsin ja Johnstonin (2002) tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että
jopa kymmenen eri kohdehajun opettaminen koirille on mahdollista ilman ongelmia suorituksissa.
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5.2

Välineistö
Erilaisten koulutusta häiritsevien vihjeiden mahdollisuutta on pienennetty tutkimuksissa käyttämällä
muun muassa koulutusalustoja kuten nuuskutinta (kuva 3. ja 4.) ja purkkirataa (kuva 5.) (Johnen
ym. 2013, 202-203; Fischer-Tenhagen ym. 2011, 65; Fischer-Tenhagen ym. 2013, 1082; Kiddy ym.
1978, 390; Kiddy ym. 1981, 268).
Nuuskutin on kiskoilla siirreltävä purkkirivistö, jota kouluttaja pystyy liikuttamaan ja näin vaihtamaan
etsittävän hajun paikkaa nopeasti. Kiskoa liikkuttavassa kahvassa on naksutin, jolla pystytään merkitsemään koiralle äänimerkillä oikean hajun löytyminen. Naksuttimen äänen jälkeen koiralle tiputetaan ruokapalkkio oikean hajunäytteen sisältävän purkin kohdalle. Palkan oikea-aikaisuuden lisäksi
palkitseminen pystytään kohdistamaan lähelle oikeaa hajua, joka vahvistaa yhteyttä hajun ja palkan
saamisen välillä (Fischer-Tenhagen ym. 2013). Tämä tekee koulutuksesta tehokasta lyhyessäkin
ajassa.

KUVA 4. Kuva nuuskuttimesta ylhäältä päin. Etsittävä näyte sijoitetaan kiskoa liikuttavan kahvan
kohdalle (Timonen 2019-02-14).
Oikean hajun sisältävä purkki sijoitetaan nuuskuttimella rataa liikuttavan kahvan kohdalle, jolloin
kouluttaja tietää, missä oikea haju sijaitsee, ja koiran palkitseminen tapahtuu oikeista ilmaisuista.
Nuuskuttimen rakenteen ansiosta koira ei pääse seuraamaan kouluttajan kättä ja käyttämään sitä
apuna hajun löytämisessä. Seitsemästä purkista koiralle on näkyvissä yhteensä viisi kerrallaan.
Toinen työskentelyalusta on purkkirata, jossa purkkeja sijoitetaan tiettyjen välien päähän alustalla
sijaitseviin reikiin ja koira joutuu kulkemaan purkkirataa pitkin etsiessään oikeaa hajua. Tämä laajentaa hajujen sijaintia, ja liikkuminen etsimisen yhteydessä valmistaa koiraa navetassa työskentelyyn.
Palkkio annetaan oikean hajun sisältävän purkin läheisyydestä, mikä vahvistaa koiralle oikean hajun
ja palkkion yhteyttä.
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KUVA 5. Työskentelyä purkkiradalla (Timonen 2019-04-10).
5.3

Viisas Hans
1900-luvun alussa opettaja Wilhelm von Ostenin omistama hevonen, Hans, nousi aikansa ilmiöksi
uskomattoman oppimiskykynsä ja älykkyytensä ansiosta. Hevosen uskottiin muun muassa osaavan
ratkaista matemaattisia tehtäviä sekä lukea kelloa ja kalenteria. Oikeat vastaukset se viestitti koputtamalla kaviollaan tarvittavan monta kertaa. Tämä lahjakkuus paljastui kuitenkin psykologi ja biologi
Oscar Pfungstin kokeen myötä eläimen kyvyksi lukea ihmisen tahattomia alitajuisia eleitä oikean vastauksen lähestyessä. Vastaukset epäonnistuivat heti, jos hevoselta evättiin näköyhteys kysymyksen
kysyjään tai kysyjä ei tiennyt oikeaa vastausta. (Carroll 2015.)
Hevonen reagoi pääasiassa kysymyksen esittäjän asennon muutokseen tai lihasten jännittymiseen,
joka toimi sille merkkinä aloittaa vastauksen koputus. Koputus loppui kuin esittäjän lihasjännitys laukesi lähes huomaamattomasti oikean vastauksen löytyessä. (Carroll 2015.) Eläin oli siis oppinut eri
eleiden tarkoituksen ja useammilla toistoilla se osasi jo odottaa niitä. Tämä ilmiö voidaan huomata
erityisesti koirilla jopa siinä määrin, että ne luottavat ensisijaisesti ihmisen niille tarjoamiin vihjeisiin
kuin omaan näkö- ja hajuaistiinsa ruokaa etsittäessä (Lit ym. 2011, 388).
Myös kiimantarkkailukoirien koulutuksessa käytettävän välineistön tarkoitus on vähentää ihmisen
vaikutusta koirien suoritukseen. Etenkin nuuskuttimen rakenne estää ihmisen käsiä näkymästä, jotta
koira ei voi käden liikkeistä päätellä oikean hajun paikkaa. Suojalevy peittää sekä oikean näytteen
kohdalla olevan kahvan, että sitä liikuttavan sekä palkkion antavan käden. Purkkiradalla oikean näytteen sijainti on useimmiten tiedossa joko kouluttajalla tai sekä kouluttajalla että koiran omistajalla.
Tässä ihmisen antamien tahattomien vihjeiden vaikutus on mahdollisesti suurempi kuin nuuskuttimella työskenneltäessä.
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Koiran koulutustasolla on huomattu olevan vaikutusta koiran ja ohjaajan väliseen vuorovaikutukseen
koulutustilanteissa. Ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä korkeammalle koulutetut koirat tukeutuvat ihmiseen vähemmän kuin esimerkiksi peruskoulutetut kotikoirat (Lit ym. 2011, 388). Hajutyöskentelyyn koulutetuilla koirilla suoritukseen vaikuttavat hajuaistin lisäksi myös ympäristö sekä käytettävä koulutusmalli ja tehtävän luonteenlaatu. Myös ihmisen uskomuksilla on todettu oleva vaikutusta etsintätehtävän lopputulokseen (Lit ym. 2011, 388).
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6

HAJUNÄYTTEET
Koirat pystyvät haistamaan kiimaisen yksilön myös muista elimistön eritteistä, mutta emätinnäytteiden käyttäminen koulutuksessa on yleisintä. Käytettävät hajunäytteet kerätään lehmiltä siemennysvaiheessa suoraan emättimestä pitkävartisella pumpulipuikolla (Lahtinen 2015, 41). Näytteiden kerääjän ominaishajun joutumista näytteeseen voidaan ennaltaehkäistä käyttämällä suojahanskoja ja
koskemalla ainoastaan pumpulipuikon varsiosaan. Myös lannan joutumista näytteeseen tulisi välttää.
Näytteiden keräämisen jälkeen ne säilötään yksittäisiin muovipusseihin siten, että ainoastaan näyte
pääsee kosketuksiin pussin sisäpinnan kanssa. Näin hajunäytteen sekoittuminen ihmisen ominaishajuun estyy. Säilytys ennen käyttöönottoa tapahtuu pakastimessa tiiviissä rasiassa, kiimanäytteet ja
häiriöhajut erillään. Häiriöhajuina käytettäviä rehuja, nautojen karvaa, lantaa ynnä muita voidaan
käyttää koulutuksessa myös tuoreena. Lehmiltä otetut eritenäytteet pääasiassa pakastetaan. Voimakashajuisista pakasteista voi tarttua näytteisiin aromeja, jotka pilaavat näytteen (Kaimio 2019-0116).
Hawkin ym. 1984 tekemässä tutkimuksessa koirien kykyä erottaa kiimainen lehmä neljä kertaa sulatetuista ja uudelleen pakastetuista maitonäytteistä osoittaa, että pakastaminen ei vaikuta näytteen
sisältämään kiimanhajuun. Koirien havaittiin tekevän jopa useampia oikeita ilmaisuja neljä kertaa
sulatetuista näytteistä (88 %) kuin kerran sulatetuista (78 %). Syytä tälle ei tiedetä, mutta toistuva
sulattaminen ja pakastaminen on voinut vaikuttaa haihtuvien yhdisteiden vapautumiseen suurempina määrinä. (Hawk ym. 1984, 396.)

KUVA 6. Kaikki näytepurkit merkitään teipillä ja kynällä niiden sisältävän näytteen mukaan. Myös
tyhjät purkit merkitään, jotta koirat eivät pysty erottelemaan niitä ainoastaan teipin tai kynänhajun
puuttuessa (Timonen 2019-03-21).
Häiriöhajuiksi kerätään sekä samoilta että eri lehmiltä myös keltarauhasvaiheen näytteitä sekä tiineysnäytteitä. Koira oppii erottelemaan kiimaisen lehmän muista samankaltaisista hajuista. Saman
lehmän näyteparit esimerkiksi kiimasta ja tiineydestä harjoittavat hajuerottelukyvyn tarkentumista.
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Useiden näyteparien käyttäminen saa koiran oppimaan itse kiimanhajun, eikä tietyn lehmäyksilön
ominaishajua (Lahtinen 2015, 41). Noin kymmenen eri lehmän hajunäytteet saavat koiran yleistämään kiimanhajun lehmien ominaishajuista poikkeavaksi ja kiimanäytteitä yhdistäväksi tekijäksi
(Lahtinen 2015, 41).
Koiralle halutun asian, kiiman, opettaminen vaatii, että koulutuksessa käytetään oikeita, puhtaita ja
tiineeksi varmistettuja näytteitä. Näytteiden keräämisen lisäksi niiden käsittelyssä tulee olla tarkka ja
kontaktia ylimääräisten hajunlähteiden kanssa tulisi välttää, koska näytteitä ei pystytä tarkistamaan
oikeiksi ihmisen toimesta. Käyttökelvottomia näytteitä ovat esimerkiksi tiinehtymättömyys kyseisestä
siemennyksestä tai siemennyksen uusiminen samaan kiimaan (Kaimio 2019-01-16).
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7

KYSELY KIIMANTARKKAILUKOIRAKURSSIN KÄYNEILLE KOIRAKOILLE

7.1

Kyselyn toteutus ja tavoite
Kiimantarkkailukoirat ovat Suomessa vielä suhteellisen tuore ilmiö, vaikka koirien koulutus on aloitettu pilotointikurssilla vuonna 2013. Yhteensä yhdeksällä kurssilla vuosina 2013–2019 on ollut osallisena 59 koiraa. Kiimantarkkailukoirakurssin käyneistä koirista vain osa työskentelee kiimantarkkailussa säännöllisesti. Toisen artikkelin pohjamateriaaliksi teetetyssä kyselyssä haluttiin selvittää syitä
tähän sekä muodostaa kokonaiskuva kiimantarkkailukoirien työskentelystä kurssin jälkeen. Kysymyksillä kerättiin käytännön tietoa koulutuksen navettatyöskentelystä suoraan koirien kanssa työskenteleviltä henkilöiltä. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki kiimantarkkailukurssin käyneet koirakot ja kysely lähetettiin opinnäytetyön toimeksiantajan kautta sähköpostitse yhteensä 31 henkilölle. Tämän
lisäksi kyselyn linkkiä jaettiin monessa Facebook-ryhmässä. Useamman kuin yhden koiran kanssa
kurssin käyneet täyttivät kyselylomakkeen jokaisesta koirasta. Kyselyn tavoitteena oli saada kurssin
käyneiltä koirakoilta tietoa koirien toiminnasta kurssin jälkeen. Kyselyn vastauksia käytettiin apuna
opinnäytetyön toisen artikkelin kirjoittamisessa.
Kyselyn suunnittelu aloitettiin keväällä 2019 ja opinnäytetyön työsuunnitelmaseminaariin laadittiin
alustava kysymysten lista. Alustavista kysymyksistä (11 kysymystä) rajattiin pois tai lisättiin uusia
kysymyksiä seminaarissa saadun palautteen sekä toimeksiantajan toiveiden mukaan. Syyskuussa
2019 kyselyn rakennetta ryhdyttiin hahmottelemaan Webropol kysely-ja raportointityökalun versiolla
3.0. Webropol valikoitui työvälineeksi, koska sen avulla sähköisen kyselyn toteuttaminen onnistui
helpoiten. Sähköinen linkki mahdollisti myös kursseille osallistuneiden yhteystietojen salassa pysymisen opiskelijalta eikä tietojen luovuttamisesta tarvinnut sopia erikseen. Yhteystietojen luovuttaminen
oli vapaaehtoista vierailumahdollisuutta kysyvän kysymyksen yhteydessä.
Ennen lähettämistä kohderyhmälle kyselyä pilotoitiin sekä aiheeseen perehtyneillä, että muilla henkilöillä. Koska kohderyhmä kattoi Suomessa kiimantarkkailukoirakurssin käyneet henkilöt, kyselyä ei
voinut pilotoida kurssilaisilla. Opinnäytetyön toimeksiantajalle sekä kurssin toiselle kouluttajalle kysely lähetettiin kommentoitavaksi viikolla 38. Saadun palautteen mukaan kyselyä muokattiin vielä
viikolla 39. Koirien hajutyöskentelyyn sekä kiimantarkkailukoiriin perehtymättömät pilotointihenkilöt
toivat kyselyn termistöön selkeyttä. Näin vastausaikaa pystyttiin testamaan todellisessa tilanteessa.
Aiheesta tietämätön joutui lukemaan kysymykset ja vastausvaihtoehdot perusteellisesti ennen lopullisen vastauksen antamista. Yhteensä kyselyä pilotoitiin viidellä henkilöllä. Valmis kysely lähetettiin
viikolla 40 ja se oli vastattavana viikon 41 loppuun asti. Vastausaikaa oli yhteensä kaksi viikkoa
(30.9.2019–13.10.2019). Kyselyn ajoittuminen lokakuulle valikoitui, koska tilallisten syyskiireet olisivat suurimmilta osilta ohi ja heillä olisi enemmän aikaa perehtyä kyselyyn.
Kyselyssä oli kokonaisuudessaan yhteensä 37 kysymystä, mutta työn liitteenä (liite 1) olevasta kyselylomakkeesta poiketen vastaajille oli näkyvissä 34 kysymystä. Webropol kysely- ja raportointityökalulla ei saanut poistettua kysymyksiä linkin julkaisemisen jälkeen. Kysymysten järjestys vaihtui vielä
ennen kyseyn lähettämistä, joten kaksi kertaa esiintyvistä kysymyksistä toinen piilotettiin vastaajilta.
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Piilotetut kysymykset ovat liitteessä ne, joissa ei ole yhtään vastauksia. Kaikista 34 kysymyksestä
osa oli lisäkysymyksiä, jotka tulivat esiin valituista vastausvaihtoehdoista riippuen. Kaikkia kyselyn
kysymyksiä ei oltu asetettu vastaajille pakollisiksi.
Kyselyn alussa vastaajilta tiedusteltiin taustatietoja, kuten koiran ikä kurssille osallistuttaessa, koiran
rotu ja koiran muut käyttötarkoitukset. Näiden kysymysten avulla pystytiin selvittämään onko kursseille osallistuneissa koirissa yhtäläisyyksiä esimerkiksi rodussa tai iässä. Kysymystyyppeinä kyselyssä käytettiin pääasiassa monivalintakysymyksiä, yhden valinnan sallivia kysymyksiä sekä avoimia
tekstikenttiä. Avoimia tekstikenttiä käytettiin, kun kysymykseen oletettiin pidempää vastausta ja kun
kysymyksen toteuttaminen ei onnistunut muilla kysymystyypeillä. Esimerkiksi koiran rotua kysyttäessä kaikkien koirarotujen luetteleminen vaihtoehtoihin ei olisi ollut tekijän tai kyselyn sujuvuuden
kannalta käytännöllistä.
Ennen kysymysten alkamista kaikille vastaajille oli näkyvillä saateteksti, jossa kerrottiin kyselyn kuuluvan osaksi opinnäytetyötä ja julkaistavaa artikkelia. Vastausajasta kerrottiin vastaupäivät ja kyselyyn kuluva keskimääräinen aika. Vastausten käsittelystä selvennettiin vielä, että yksittäisiä vastaajia
ei ole tunnistettavissa artikkelista.
7.2

Tulokset
Kyselyyn saatiin kohderyhmän kokoon nähden vähän vastauksia, yhteensä 11, mikä vaikutti tulosten
läpikäymiseen. Saatuja tuloksia ei voinut yleistää ja tuloksista ei saanut olla tunnistettavissa yksittäisiä koirakoita. Kiimantarkkailukursseille osallistuneiden koirakoiden määrä vaihteli 3-12 välillä. Kyselytutkimuksen vastausprosentti oli 19 % (n=11). Kahdelta kurssilta (1 tai 3) ei vastauksia saatu.
Kursseilta 2, 4, 6, 7 ja 8 oli jokaisesta yksi vastaaja ja kursseilta 5 ja 9 oli molemmista kolme vastaajaa.
Koirien ikäjakauma vaihteli vastauksien kesken. Valtaosa vastaajista oli käynyt kurssin nuoren koiran
kanssa. Yksivuotiaiden koirien osuus vastanneista oli 55 %, kaksivuotiaita ei ollut lainkaan ja kolmevuotiaiden osuus oli 27 %. Neljä- ja viisivuotiaita oli molempia yksi. Yli viisivuotiaisiin ei tullut yhtään
vastauksia. Koirien roduissa oli sekä puhdasrotuisia että sekarotuisia yksilöitä. Yleisin rotu vastauksissa oli bordercollie (3). Muita rotuja olivat lagotto romagnolo (1), broholminkoira (1), dobermanni
(1), länsigöötanmaanpystykorva (1), owczarek podhalanski (1), saksanpaimenkoira (1) ja kaksi sekarotuista.
Mikään koirista ei kyselyn perusteella toimi metsästyskoirana, kaikkiin muihin käyttötarkoituksiin saatiin vähintään yksi vastaus. Eniten vastauksia tuli kotikoiran kohdalle (64 %). Kysymys oli monivalinta, joten koiraa käytetään mahdollisesti lisäksi myös muuhun toimintaan. Seuraavaksi suurimmat
vastausmäärät tulivat paimenkoiran (27 %) ja tottelevaisuuskoulutuksen (18 %) kohdalle. Jälkikoira,
agility, laumanvartijakoira ja kaverikoira vastauksia tuli jokaista 9 %. Myös muita harrastuksia, joita
ei löytynyt kysymyksen vaihtoehdoista oli 18 %:lla vastaajista.
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Koiran toimiminen kiimantarkkailussa kurssin jälkeen sai vaihtelevia vastauksia. Vastaajista 36 %:lla
koira pystyi työskentelemään navetassa ja kiimojen ilmaisu onnistui. Valtaosalla kuitenkin koiran
navettatyöskentelyssä oli ongelmia tai koira ei ole vielä työskennellyt navetalla. Yhteensä 64 % koirista ei käytetty kiimantarkkailussa tai hajutyöskentelytehtävissä tilalla. Koiria ei käytetty tiloilla kiimantarkkailussa muun muassa ajanpuutteen vuoksi (kuvio 1). Muita syitä olivat oman navetan puuttuminen, koira ei asu tilalla tai terveysongelmat joko koiralla tai ohjaajalla.

Koiran koulutusta
ei ole jatkettu
kurssin jälkeen;
29%

Ajanpuute; 14%
Joku muu, mikä?;
86%

Koira ei ilmaise
kiimoja; 14%

KUVIO 1. Syitä miksi koiria ei käytetä kiimantarkkailussa tiloilla koulutuksen jälkeen (n=7).
Kaikkien kyselyyn vastanneiden koirat olivat totutettu navettaan pennusta lähtien ja kaikki työskentelivät naudoilla. Navettatyyppistä pihattonavetoita oli huomattavasti enemmän (75 %) ja parsinavetoita vähemmän. Koiran lisäksi suurimmalla osalla tiloista (75 %) oli käytössä muitakin kiimantarkkailukeinoja kuten aktiivisuusmittarit ja progesteronitestit.
Suurin osa koirista ilmaisee kiiman siemennysvaiheessa (55 %) pysähtymällä (46 %) lehmän kohdalle. Ilmaiseminen istumalla tai maahan menemällä ei saanut yhtään vastauksia. Koirista 9% kosketti jotain esinettä ja 45 % käytti muita ilmaisutapoja. Suurimmalla osalla (82 %) vastaajista ilmaisutapa ei vaihtunut kurssilla suunnitellusta ilmaisusta.
Kiimantarkkailussa toimivien koirien kanssa kiimakierros tehdään kerran päivässä (36 %) ja koirat
työskentelevät useimmiten lehmien peräpuolella (55 %). Pääpuolella lehmien kiimoja haisteli 27 %
koirista ja sekä pää- että peräpuolella 18 %. Kaksi kertaa päivässä tehtävä kiimakierros ei saanut
yhtään vastauksia, useammin kuin kaksi kertaa päivässä kiimakierroksen teki vastanneista 9 %. Loput 55 % valitsi vaihtoehdon ”joku muu”.
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Koirien palkitsemiseen käytettiin kehua (82 %) ja ruokapalkkiota (91 %) ja koirat palkittiin joka kiimakierroksen jälkeen (91 %). Kysymyksessä pystyi valitsemaan useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon, joten osa vastaajista käytti palkitsemiseen myös ruokapalkkion ja kehun yhdistelmää. Leikkimisellä palkitseminen ei saanut yhtään vastauksia.
Kiimakierroksella erityisten varusteiden käyttö koiralla tai omistajalla ei ollut yleistä. Suurin osa (64
%) ei käyttänyt kiimakierroksella tiettyjä varusteita. Jos varusteita käytettiin, vastaajista puolet olivat huomanneet muutoksen eläinten käytöksessä. Vastaajista 73 % ei ole osallistunut jatkokoulutukseen koiran kanssa ja suurin osa (63 %) ei koe tälle tarvetta. Jatkokoulutusta haluavat kokivat tarpeelliseksi etenkin navettatyöskentelyyn perehtymisen. Kokonaisuudessaan vastaajat olivat tyytyväisiä kurssin sisältöön ja koulutukseen. Kyselyssä myös tiedusteltiin mahdollisuuksia tilavierailuun ja
koiran työskentelyn seuraamiseen sekä taltiointiin, mutta yksikään vastanneista tiloista ei ollut suostuvainen tähän. Tämän kevään kurssin käyneistä koirakoista muutaman kanssa onnistui vierailun
sopiminen ja tiloilla käytiin kesän 2019 aikana.
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8

ARTIKKELEIDEN KIRJOITUSPROSESSI
Opinnäytetyössä kirjoitettiin kolmen artikkelin sarja kiimantarkkailukoirista. Artikkeleissa haluttiin
kertoa työkoirasta tarkemmin ja niiden koulutuksesta laboratoriossa sekä navetassa. Ensimmäisessä
artikkelissa käytiin läpi, kuinka koirille opetetaan kiimanhaju hajunäytteillä ja toinen artikkeli käsitteli
siirtymisvaihetta navettaan. Lisäksi kolmas artikkeli käsitteli englanniksi työkoiran tämänhetkistä tilannetta Suomessa. Kolmannen artikkelin kirjoittaminen englanniksi tuo sille mahdollisuuksia myös
ulkomaiselle lukijakunnalle. Materiaaleja kirjoitettavia artikkeleita varten löytyi aiheesta tehdyistä
ulkomaisista tutkimuksista, suomenkielisistä artikkeleista sekä kevään 2019 kiimantarkkailukoirakurssilta.
Tekstilajina artikkeli on hyvin joustava ja se on siksi hankalasti määriteltävä juttutyyppi. Artikkeleiksi
määriteltävien kirjoituksien yhdistäviä tekijöitä ovat pohtiva sävy, perusteellisuus ja asiallinen tyyli.
(Haapala ym. 2013, 33). Opinnäytetyölle ei ollut toimeksiantajalta rakenteellisia tai sisällöllisiä vaatimuksia, ja myös artikkeleiden kirjoittamiseen tekijällä oli vapaat kädet. Tämä oli sekä vapauttava
että haastava lähtökohta kirjoitusprosessissa, ja aihealueiden rajaamisessa oli välillä hankaluuksia.
Opinnäytetyön ja käydyn kiimantarkkailukoirakurssin vuoksi pohjatietoa aiheesta löytyi, joten yleistajuisen sekä tiiviin artikkelin kirjoittamisessa joutui jättämään pois paljon oleellista ja mielenkiintoista
sisältöä.
Artikkeleita lukivat ja kommentoivat opinnäytetyön ohjaava opettaja sekä koulun viestinnän opettaja. Näiltä tahoilta saadun rakenteellisen ja kielenhuollollisen palautteen lisäksi tekstejä pilotoitiin
ulkopuolisilla lukijoilla. Ulkopuolisen näkemyksen lisääminen prosessiin toi tekstiin tärkeitä havaintoja
aiheen ymmärrettävyyden ja käytetyn termistön osalta. Näillä lukijoilla ei ole aikaisempaa tietopohjaa koiran kouluttamisesta, maidontuotannosta tai kiimantarkkailusta.
Opinnäytetyön jakautuminen kirjalliseen osioon ja artikkeleihin toi etenemiseen omat haasteensa.
Aikataulutuksessa oli hankaluuksia saada molemmat osiot etenemään samanaikaisesti, koske ne olivat sisällöllisesti hyvin erilaisia. Teoriaosio vaati huomattavasti enemmän taustatietoa kuin artikkelit
ja siinä oli rakenteen puolesta enemmän rajoituksia kuin vapaamuotoisemmissa artikkeleissa.

8.1

Koira, purkki ja kiimanhaju – Koiran koulutus lehmien kiimantarkkailuun
Ensimmäinen artikkeli (liite 2) oli otsikoltaan Koira, purkki ja kiimanhaju – Koiran kouluttaminen lehmien kiimantarkkailuun. Siinä kerrottiin lukijalle, mikä kiimantarkkailukoira on, kuinka koiran koulutus alkaa ja mitkä rodut soveltuvat tähän työhön. Laboratorio työskentelystä kerrottiin käytössä olevista koulutusalustoista ja miksi niitä käytetään osana koulutusta.
Tekstin olisi alkuperäisen aikataulun mukaan pitänyt olla valmis jo elokuussa 2019. Aikataulua suunniteltaessa harjoittelun ja opinnäytetyön tekeminen samana kesänä tuntui mahdolliselta ajatukselta,
mutta käytännössä se kävi liian raskaaksi. Töiden viedessä suurimman osan ajasta, artikkelin kirjoittaminen jäi vähemmälle ja julkaisuajankohtaa täytyi siirtää. Elokuussa uudeksi julkaisuajankohdaksi
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tuli lokakuu, koska vielä tässä vaiheessa teksti oli vasta suunnitteluvaiheessa (kuva 4) ja laadukkaan
tekstin tuottaminen on lyhyessä ajassa haastavaa. Oman aikataulun lisäksi tuli ottaa huomioon artikkelista palautetta antavien henkilöiden aikataulut. Varsinainen kirjoitustyö käynnistyi kunnolla syyskuun 2019 alussa muun koulutyön ohella. Muut opintojaksot ja säännöllinen aikataulu antoivat varman pohjan artikkelin etenemisen suhteen.
Kirjoittamista ajatellen minulla oli hyvät lähtökohdat ja riittävä taustatieto kiimantarkkailukoirakurssin ja tähän mennessä kirjoitetun opinnäytetyön vuoksi. Tiedonhaku keskittyi pääasiassa muihin aiheesta kirjoitettuihin artikkeleihin ja niiden sisältöön, jotta saisin omaan artikkeliini jonkun toisen
näkökulman.

KUVA 4. Ensimmäisen artikkelin alustava rakenne (Timonen 2019-05-23).
Työsuunnitelmaseminaariin 23. toukokuuta 2019 varten tehty ensimmäisen artikkelin runko sisälsi
kiimantarkkailukoirien esittelyn ja pohjustuksen aiheeseen. Lisäksi käsiteltäisiin rotukysymystä ja koiran tottumista navettaolosuhteisiin. Ensimmäisen artikkelin oli tarkoitus kertoa enemmän laboratorio-olosuhteissa kouluttamisesta ennen navettaan siirtymistä, jota käsitellään toisessa artikkelissa.
Koulutusta ja koulutusprosessia käsiteltiin yleisellä tasolla ja aikaisemmasta rungosta poiketen yleisimpien ongelmakohtien tarkastelu siirrettiin käsiteltäväksi toisessa artikkelissa.
Hajunäytteiden ottamista käsittelevä osio jätettiin kokonaan pois, koska minulla ei ollut käytännön
kokemusta tästä ja aiheen liian tarkka kuvaaminen saattaisi antaa lukijoille houkutuksen kokeilla koiran koulutusta kotona. Kesken kirjoituksen tekstiin oli tarkoitus lisätä myös koiran hajuaistiin vaikuttavien tekijöiden osio. Esimerkiksi kipeän eläimen hajuaisti ei välttämättä ole samanlainen kuin terveellä yksilöllä. Tämä olisi vaatinut mielestäni pohjustusta koiran hajuaistin toiminnasta ja alkuperäinen aihepiiri olisi laajentunut liikaa ja lisännyt artikkelin pituutta. Tavoitteena oli kuitenkin saavuttaa
kaikille luettavissa oleva tiivis tietopaketti kiimantarkkailukoirista.
Artikkelia luetutettiin useammalla eri taholla. Opinnäytetyön ohjaavan opettajan lisäksi tekstiä lukivat
viestinnän opettaja sekä opiskelijan sukulaiset ja kaverit. Tavoitteena oli saada tekstistä mahdollisimman hyvin ymmärrettävä myös niille henkilöille, jotka eivät ole perehtyneet koirien koulutukseen tai
lypsykarjatalouteen aikaisemmin. Monista eri lukijoista johtuen palautetta tuli hyvin paljon, ja osa oli
ristiriidassa keskenään. Nämä tilanteet ratkaistiin kuitenkin suhteellisen helposti ja lopullinen päätäntävalta oli kirjoittajalla.
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Artikkelia oli erityisen hankala kirjoittaa siinä mielessä, että opinnäytetyön kirjallista osiota varten
tietoa oli kertynyt paljon ja artikkelissa oli rajallisesti tilaa käsitellä tätä aihepiiriä. Kaikkea opinnäytetyöhön kuuluvaa ei voi eikä pidä yrittää sisällyttää kolmeen artikkeliin. Heti alussa tuntui, että artikkeli on ainoastaan pintaraapaisu aiheeseen, eikä lukija jaksa lukea sitä, koska omasta mielestä varsinaiset mielenkiintoiset tiedot jäävät pois. Täytyi tarkastella tekstiä ulkopuolisen silmin. Kirjoittajana
oli myös hankala toimia, koska julkaisijalta ei tullut tarkkoja ohjeita artikkelin pituudelle, ulkoasulle
tai sisällölle.
Kurssilla käyneiltä kysyttiin lupa kuvien ottamiseen jo kurssin alussa, mutta yksittäisten kuvien ja
videomateriaalien luvat varmistettiin uudestaan myös ennen julkaisua. Kuvien muokkauksessa hyödynnettiin kanssaopiskelijan kuvanmuokkaustaitoja, koska kirjoittajalla itsellä ei ollut riittäviä valmiuksia kuvien muokkaamiseen. Ihmisten tunnistamista kuvista rajoitetiin käyttämällä kuvia ainoastaan koirista tai ihmisten kasvot rajattiin pois kuvista. Näin henkilöiden suoraan tunnistaminen kuvasta hankaloituu. On myös mahdollista tunnistaa henkilö koiran tai muiden tekijöiden kautta, mutta
tähän opiskelija ei pysty omalla toiminnallaan vaikuttamaan.
8.2

Purkista navettaan ja ilmaisemaan – Kiimantarkkailukoiran tie oppijasta tekijäksi
Artikkelisarjan seuraavan osan (liite 3) otsikko oli Purkista navettaan ja ilmaisemaan – Kiimantarkkailukoiran tie oppijasta tekijäksi. Laboratorio työskentelyn jälkeen koirien kanssa ryhdytään harjoittelemaan kiimaisten lehmien tunnistamista navetassa ja tämä oli toisen artikkelin keskeinen aihe. Aiheen ympärillä käsiteltiin mahdollisia ongelmia koulutuksessa, navetan haastavuutta työskentelyympäristönä ja kuinka koirat ilmaisevat kiimat.
Toisessa artikkelissa oli tarkoitus kurssin käyneillä koirakoilla teetetyn kyselyn ja tilavierailuilta saatujen tietojen pohjalta kirjoittaa artikkeli kiimantarkkailukoirien toimivuudesta koulutuksen jälkeen.
Kyselyyn ei kuitenkaan saatu määrällisesti tai laadullisesti tarpeeksi vastauksia, jotta niitä olisi pystytty laajemmin hyödyntämään artikkelin pohjana. Vähäinen vastausmäärä rajasi tietojen hyödyntämistä, koska yksittäisiä henkilöitä ei saanut olla tunnistettavissa tekstistä.
Työsuunnitelmaseminaariin tehdystä alustavasta rakenteesta (kuva 5) poiketen, kiimakierroksesta ja
ilmaisemisesta ei saatu videomateriaalia liitettäväksi osaksi artikkelia. Tilavierailut tehtiin keväällä
2019 kurssilla olleiden koirakoiden luokse, joten koirat olivat vasta harjoittelemassa navettatyöskentelyä. Tämän vuoksi selkeää ja suurelle lukijakunnalle ymmärrettävissä olevaa ilmaisua ei ollut. Kuvat otettiin osana kurssia pidettynä navettapäivänä marraskuussa 2019. Myös toisessa artikkelissa
käytetyt kuvat muokattiin toisen opiskelijan toimesta.
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KUVA 5. Toisen artikkelin alustava rakenne (Timonen 2019-05-23).

Koska koirien koulutus oli alkanut vasta vuoden alussa, niiden kanssa ei oltu navettatyöskentelyssä
päästy vielä kovin pitkälle ja siksi artikkelin yhteyteen sopivan videomateriaalin saaminen ei onnistunut. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen tähän artikkeliin ei lisätty videota, koska tarpeeksi selkeää materiaalia, joka olisi ollut laajemman lukijakunnan tulkittavissa ei saatu.
Artikkelin runko käytiin läpi ohjaavan opettajan kanssa sähköpostin välityksellä viikolla 44. Tämän
jälkeen artikkelin eteneminen pysähtyi ja teoriaosiota kirjoitettiin vähän eteenpäin sekä etsittiin mahdollista lähdeaineistoa. Opinnäytetyön kirjoittamisessa tuli suunniteltua pidempi tauko ja aikataulussa jäätiin tässä vaiheessa jälkeen. Motivaatio ja inspiraatio kirjoittamiseen katosi ja suunnitellussa
aikataulussa oli liikaa tyhjää tilaa, joka puolestaan antoi vapauksia työn tekemiseen tai pidemminkin
tekemättömyyteen. Vasta marraskuun lopussa kiimantarkkailukoirakurssin kertauspäivien (26.27.11.2019) jälkeen aiheeseen pääsi taas uudella innolla kiinni ja kirjoitustyö jatkui.
Aikataulun pettäminen alkoi tuntua eniten toisen artikkelin lähettämisen jälkeen ja lomalle joutui
suunnittelemaan paljon kirjoitustyötä, jotta opinnäytetyön saisi valmiiksi alkuvuodesta edes osittain
siinä aikataulussa kuin työsuunnitelmassa suunnittelin. Toisaalta tauko kirjoittamisessa edesauttoi
varmasti työn jatkamista, koska asioita pystyi katsomaan tuoreesta näkökulmasta. Näin ei päässyt
jumiutumaan vanhoihin ongelmiin kirjoittamisessa.
8.3

Different method in estrus detection – Dogs finding cows in estrus from jars and barns
Kolmannen artikkelin (liite 4) otsikko oli Different method in estrus detection – Dogs finding cows in
estrus from jars and barns ja sen kirjoittaminen aloitettiin tammikuun puolessa välissä, toisen artikkelin julkaisemisen jälkeen. Viimeinen artikkeli on muista poiketen kirjoitettu englanniksi, ja se on
yhdistelmä kahden ensimmäisen artikkelin aiheista (kuva 6). Suomen tämänhetkisen kiimantarkkailukoirien käytön ja koulutuksen lisäksi pyrittiin mahdollisimman tiiviisti, mutta kattavasti kertomaan
työkoiran koulutuksen perusperiaate, käytettävä välineistö sekä esimerkiksi rotuvalinta. Pituudeltaan
teksti yritettiin kuitenkin pitää tarpeeksi lyhyenä, jotta lukeminen ei käy liian raskaaksi.
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KUVA 6. Kolmannen artikkelin alustava rakenne (Timonen 2019-05-23).
Englanninkielisessä termistössä hyödynnettiin paljon opinnäytetyötä varten luettujen tutkimusten
sanastoa. Koulutusvälineistölle löytyi tutkimuksissa käytetyistä välineistä vastaavat, joten näiden nimityksiä käytettiin myös artikkelissa. Haastavinta niin englanniksi kuin suomeksikin kirjoitettaessa oli
välttää tiettyjen sanojen toistamista, koska käsiteltiin pientä aihealuetta. Esimekiksi sana ”koira” ja
”haju” toistuivat tekstissä todella monta kertaa. Englanniksi sanoille löytyi useampia käyttökelpoisia
vastineita kuin suomeksi.
Kaikkien artikkeleiden julkaisuaikataulu viivästyi ensimmäisen artikkelin myöhästymisen vuoksi ja
siksi myös viimeinen artikkeli julkaistiin helmikuussa tammikuun sijaan. Muihin artikkeleihin verrattuna kolmannen kirjoitusprosessi oli kaikista nopein. Kahden muun artikkelin tiivistäminen sekä
kääntäminen onnistuivat suhteellisen lyhyessä ajassa, koska aihe ja termistö olivat hallussa. Kokonaisuudessaan kirjoittamiseen meni noin viikko.

34 (62)

9

JOHTOPÄÄTÖKSET
Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä kiimantarkkailukoira tehtävissä toimivien työkoirien näkyvyyttä
ja tietoa kiimantarkkailukoirista. Opinnäytetyön kirjalliseen osioon kerättiin tietoa kiimantarkkailukoirista, ja kirjoitetuilla artikkeleilla tätä tietoa pyrittiin saamaan laajempaan tietoisuuteen. Suomen kiimantarkkailukoirien tilannetta kartoitettiin toisen artikkelin pohjalle teetetyllä kyselyllä, mutta pienen
vastaajamäärän vuoksi saatuja tietoja ei voida yleistää.
Kyselyn vastauksista voidaan todeta, että kiimantarkkailukoirien toimivuus on hyvin yksilöllistä ja
siihen vaikuttavat monet eri tekijät. Suuria samankaltaisuuksia koirien kesken ei ollut. Koulutusjakso
koettiin hyödylliseksi ja suurimmat haasteet tulivat koiran itsenäisessä koulutuksessa kotona kurssin
jälkeen. Navetassa työskenteleminen on koirille useimmiten haastavaa ja lehmiin tottuminen vie aikaa. Kaikki koirat eivät välttämättä koskaan pysty rentoutumaan tarpeeksi lehmien seurassa, jotta
keskittyminen hajutyöskentelyyn onnistuisi (Kiddy ym. 1978, 392).
Kysely pyrittiin ajoittamaan tilallisille otolliseen ajankohtaan ja näin maksimoimaan kyselyyn saatavien vastausten määrä. Suunnitellusta ajoituksesta huolimatta vastauksia tuli oletettua vähemmän.
Syitä vastausten määrälle saattaa olla saatetekstissä mainittu artikkeli, joka on mahdollisesti rajoittanut joidenkin vastaamista. Vaikka vastausten käsittelystä erityisesti mainittiin, ettei yksilöitä ole tunnistettavissa kaikki eivät välttämättä ole kokeneet tätä tarpeeksi vakuuttavaksi. Lisäksi saaduista
vastauksista suurin osa koirista ei toiminut kiimantarkkailussa, joten koiran toimimattomuus on saattanut myös vähentää vastauksia. Hankaluudet oman koiran koulutuksessa eivät oletettavasti ainakaan lisää halukkuutta kertoa siitä ulkopuolisille.
Vastaajat olivat avanneet kyselyä useasti, ja vastaamisen oli aloittanut yhteensä 17 henkilöä. Heti
kyselyn alussa olevat pakolliset kysymykset estävät eteenpäin siirtymisen ilman vastausta. Kyselyä
testattiin ennen kohderyhmälle lähettämistä useammilla henkilöillä ja kaikki pystyivät vastaamaan
kysymyksiin. Tämän vuoksi kysymysten ymmärrettävyydessä ei voida olettaa olevan suuria hankaluuksia. Myös ilmoitettu vastaamiseen kuluva aika on antanut vastaajille osviittaa kyselyn pituudesta
ja helpottanut sopivan ajankohdan valitsemista vastaamiselle.
Nuoren koiran kanssa koulutukseen osallistuminen voi olla ainoastaan sattumaa ja osa koulutukseen
tulleista on saattanut ottaa koiran tulevaa kiimantarkkailu tehtävää ajatellen. Nuoren koiran kanssa
kouluttautuminen tuo myös parhaimmassa tapauksessa koiralle enemmän työvuosia kuin vanhemmalla koiralla. Vastausten antama otos on kuitenkin pieni koulutuksen käyneistä koirakoista ja tietoa
ei ole saatavilla esimerkiksi vanhimmasta kurssin käyneestä koirasta. Kiimantarkkailukoirista tehdyissä tutkimuksissa on koulutettu myös vanhempia koiria kiimanäytteillä onnistuneesti (Johnen ym.
2013, 202; Johnen ym. 2015, 41). Kaikissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ilmoiteta koulutettavien koirien ikää.
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Kiimantarkkailukoirien rotukysymykseen ei saatu kyselyn vastauksista selkeää yhtäläisyyttä ja paimenkoirien yleisyyden oletetaan olevan vain sattumaa. Tämä kuitenkin vastaa osittain paimenkoiran
käyttöä kiimantarkkailussa pohtivaan kysymykseen. Koirayksilöstä riippuen myös paimenrotuinen
koira kykenee toimimaan lehmien kiimantarkkailussa. Vastauksissa ilmeni myös koiran paimennusvietin olevan koulutusta hankaloittava tekijä navettaan siirryttäessä.
Kiimantarkkailukoirat sisältävät työkoiraryhmänä todella monipuolisesti erirotuisia koiria ja tiettyä
ohjetta koiran valintaan ei voida antaa. Rotuja voi olla muun muassa perinteisemmät hajutyöskentelytehtävissä käytettävät labradorinnoutaja (Johnen ym. 2013, 202) tai saksanpaimekoira (Kiddy ym.
1978, 389). Paimenkoiraroduista bordercollie ja australianpaimenkoira (Fischer-Tenhagen ym. 2011,
64) toimivat lehmien kiimanäytteiden etsimisessä työskentelyalustoilla, mutta niiden toimivuudesta
lehmillä ei ole tehty tutkimuksia. Kiimantarkkailukoirien koulutuksesta on muutenkin tehty vähän
tutkimuksia naudoilla.
Laajaa rotukirjoa voi havaita kiimantarkkailukoirakurssien lisäksi myös tutkimuksista, koska muita
tutkimuksissa käytettyjä rotuja ovat olleet pyreneittenpaimenkoira (Johnen ym. 2013, 202; FischerTenhagen ym. 2011, 64), berninpaimenkoira (Johnen ym. 2013, 202), saksanmetsästysterrieri (Johnen ym. 2013, 202), catahoulanleopardikoira (Kiddy ym. 1981, 267; Hawk ym. 1984, 393), sileakarvainen noutaja (Fischer-Tenhagen ym. 2011, 64), shetlanninlammaskoira (Fischer-Tenhagen ym.
2011, 64) ja italianvinttikoira (Kiddy ym. 1981, 267).
Lyhytykuonoisia rotuja ei ole juurikaan koulutettu ja tehdyissä tutkimuksissa lyhytkuonoiset pärjäsivät huomattavasti muita rotuja huonommin (Polgár ym. 2016). Koiran kallon rakenteen aiheuttamat
hengitysongelmat ja liian pienet sierainaukot vaikeuttavat ilmavirran kulkeutumista, ja näin ongelmia
myös hajuaistissa (Kodis 2007). Koiran vaalealla päävärillä on yhteyksiä hajuaistin toimintaan (Kodis
2007), mutta rodulle ominaisena piirteenä sillä ei usein ole häiritsevää vaikutusta. Epätavallisen paljon valkoista väriä omaava, rodusta poikkeava yksilö voi kärsiä hajuaistin huonontumisesta ja siksi
esimerkiksi albiinius on luonnossa harvinaista (Kodis 2007).
Koirien käyttäminen lehmien kiimantarkkailussa maatiloilla on tehdyistä tutkimuksista huolimatta
vielä vähäistä. Myös Suomessa kurssin käyneistä koirista kaikki eivät toimi tilalla kiimantarkkailukoirina. Laboratoriossa tehtävän koulutusjakson jälkeen koiran kanssa täytyy jatkaa työskentelyä navetalla, mikä vaatii aikaa ja paneutumista ohjaajalta. Kun koirat ilmaisevat kiimoja navetalla, niiden
hajuaistia on hyvä jatkossakin kalibroida varmistetuilla kiimanäytteillä. Koirat toimivat sekä parsi että
pihattonavetoissa vaikka tutkimuksia ei olekaan tehty todentamaan tätä. Suomessa koiria on koulutettu kiimantarkkailuun molempiin navettatyyppeihin onnistuneesti.
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PÄÄTÄNTÖ
Opinnäytetyötä tehdessä on päässyt seuraamaan kiimantarkkailukoirien koulutusta järjestetyllä kurssilla, mikä on avannut käytännön prosessia ja navettapäivien yhteydessä pääsi myös hieman näkemään, kuinka koirat toimivat lehmien kanssa. Tästä on saanut muodostettua kokonaiskuvan koulutusprosessista. Englanninkielisiin tutkimuksiin perehtyminen oli helpompaa, koska koulutuksen kulku
ja käytettävä välineistö olivat jo tuttuja.
Haastavinta työssä oli yrittää saada nidottua yhteen koulutuksen yhtäläisyyksiä, vaikka onnistumiseen vaikuttaa niin monet eri muuttujat. Koirien yksilölliset ominaisuudet ja työskentely-ympäristöt
ovat niin isossa osassa kiimantarkkailukoirien koulutusta, että yksittäisiä varmoja faktoja ei voida
yleistää. Koirien reaktiot lehmiin, niiden palkitseminen oikeasta toiminnasta, työskentelymotivaatio,
oppimisnopeus ja ilmaisutavat ovat vain muutamia tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon eri yksilöiden kesken.
Opinnäytetyö rakentuu kolmesta erillisesta osiosta, joita ovat kirjallinen osuus, kysely ja julkaistavat
artikkelit. Kaikissa kolmessa osiossa joutuu tuottamaan tekstityyliltään erilaista materiaalia, joka
sekä monipuolistaa kirjoitusprosessia, että luo sille haasteita. Kirjallisessa osiossa kirjoitusta laaditaan yksityiskohtaisesti lähdeaineistoja apuna käyttäen ja artikkeleissa tätä opittua tietoa pyritään
välittämään yleistajuisen kokonaisuuden kautta muille. Tehty kysely loi pohjaa toiselle artikkelille
(liite 3) ja tulokset raportoitiin sekä artikkelissa että opinnäytetyössä.
Toimeksiantaja saa opinnäytetyöstä tiiviin tietopaketin, jota voi tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi tulevien kiimantarkkailukoirakurssien materiaalina. Kyselyn toivottiin tuovan enemmän palautetta pidetyistä kursseista ja koirien koulutustilanteesta, mutta pienen vastaajamäärän vuoksi
suurinta osaa kurssilaisista ei tavoitettu.
Teoriapainoitteisena opinnäytetyönä ja saatavilla olevan materiaalin vuoksi työssä on käsitelty vähemmän käytännön navettatyöskentelyä. Navettatyöskentelystä puhuttaessa tieto on painottunut
kurssilla käytyihin asioihin, kyselyyn ja muutamaan tilavierailuun. Kiimantarkkailukoirien toimintaan
voisi tulevaisuudessa perehtyä enemmän käytännönläheisestä näkökulmasta. Mielenkiintoista olisi
päästä seuraamaan yksittäisten koirien koko koulutusprosessia alusta loppuun saakka.
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LIITE 2: KOIRA, PURKKI JA KIIMANHAJU – KOIRAN KOULUTTAMINEN LEHMIEN KIIMANTARKKAILUUN

Laumanvartijarotuihin kuuluva owczarek podhalanski Pihla on rauhallinen työskentelijä.

Koira, purkki ja kiimanhaju – koiran kouluttaminen lehmien kiimantarkkailuun
Tässä artikkelissa kerrotaan kiimantarkkailukoirien koulutuksesta laboratorio-olosuhteissa
ja perehdytään esimerkiksi kiimantarkkailukoiraksi soveltuvan rodun valintaan.
Koira on maailman yleisin koiraeläimiin kuuluva laji. Se kuitenkin poikkeaa muista saman
nisäkäsheimon lajeista, sillä ainoastaan koira kykenee työskentelemään ihmisen rinnalla
menestyksekkäästi. Kesyyden ja koulutettavuuden ansiosta koirasta on kehittynyt ihmiselle
korvaamaton apu monilla yhteiskunnan eri aloilla. Monet näistä yhteistyöaloista hyödyntävät tiettyjä koiran aisteja, jotka ovat ylivoimaisesti parempia kuin ihmisellä. Yksi näistä aisteista on koiralle tärkein ja hyödyllisin – hajuaisti. Koska koiran hajuaisti on yli neljäkymmentä kertaa ihmisen hajuaistia parempi, voimme ainoastaan kuvitella sitä hajujen maailmaa, jossa koirat elävät.
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Huumekoira, homekoira, rahakoira, hypokoira eli diabeetikon apuna toimiva koira, termiittikoira ja monet muut koirien työnimikkeet kertovat selvästi yhdestä asiasta: koiralle haistaminen on luontaista ja mielekästä työtä. Oikea unelma-ammatti. Kuvittele jos saisit itse
palkkaa yhtä luonnollisesta asiasta kuin hengittäminen.

Entlebuchinpaimenkoira Ruuti haistelemassa nuuskuttimella.

Mikä on kiimantarkkailukoira?
Koiria hyödynnetään useissa työtehtävissä ja rooleissa myös maataloudessa. Kiimantarkkailukoirat ovat lehmien kiimojen havaitsemiseen käytettäviä työkoiria. Niiden käyttäminen perustuu lehmien kiiman ominaiseen hajuun, jonka koira oppii koulutuksen myötä tunnistamaan ja ilmaisemaan ihmiselle. Näin koira siis pystyy paikantamaan kiimassa olevat
yksilöt, vaikka ihminen ei niitä aina havaitsisikaan. Tämä työkoira on hyödyllinen erityisesti
niin sanottujen hiljaisten kiimojen löytämisessä, koska lehmä ei itse omalla lajityypillisellä
käytöksellään viestitä olevansa kiimassa.
Kiimantarkkailukoiria käytetään nautojen kiimantarkkailun apuna pääasiassa maidontuotantotiloilla. Lehmät tuottavat maitoa poikimisen jälkeen, ja jokainen siementämättä jäänyt kiima pidentää lehmän poikimisväliä ja lisää siitä aiheutuvia kustannuksia. Siksi monien
muiden kiimantarkkailukeinojen rinnalle on tullut myös koiran käyttäminen kiimojen havaitsemiseen. Vuonna 2013 ensimmäisen kurssin myötä Suomessa alkanut kiimantarkkailu-
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koirien koulutus on ollut jälleen yksi keino hyödyntää koiraa osana arkea. Kotimaassa kiimantarkkailukoirat ovat yleistymässä tiloilla toimivina työkoirina, vaikka ne eivät olekaan
saaneet vielä jalansijaa maailmalla.
Ei ole koiraa karvoihin katsominen – kiimantarkkailukoiraksi soveltuvia rotuja on monia
Yli 350 koirarodusta toisilla on yleisesti ottaen paremmat edellytykset hajutyöskentelytehtäviin kuin toisilla. Koiran fyysisen koon myötä myös sen hajuelinten koko vaihtelee, mikä
vaikuttaa hajujen erottelukykyyn ja tunnistamiseen. Suuremmilla koiraroduilla hajuaistimuksia käsittelevä aivojen hajualue on suurempi kuin pienemmillä roduilla ja kuonon nenäontelot pystyvät sisäänhengityksessä käsittelemään ilmamäärää esteettömästi. Erityisesti hajutunnistustehtäviin jalostetuilla roduilla, kuten vihikoirilla, on havaittu hajuaistia
vaativissa tehtävissä enemmän tarkkuutta kuin toisilla roduilla.
Nämä eivät kuitenkaan ole ratkaisevia tekijöitä kiimantarkkailukoiraksi soveltuvaa rotua
mietittäessä. Koiralla voi rodun perusteella olla tiettyjä taipumuksia käyttäytymisessä, mikä
tulee ottaa huomioon navetassa työskenneltäessä. Hyvin voimakkaat reaktiot lehmiä kohtaan, esimerkiksi liiallinen paimennus, voivat vaikuttaa negatiivisesti sekä koiran haistelutyöhön että lehmien suhtautumiseen koiraa kohtaan.
Haisteleminen on koirille luontaista, ja siksi se ei itsessään vaadi erityistä koulutusta, vaan
lähtökohtana on saada koira ilmaisemaan opetettu haju ihmiselle. Samalla tavalla ihminen
oppii lukemaan ja tulkitsemaan koiran reaktioita oikean hajun löytyessä. Muista työkoiraryhmistä poiketen kiimantarkkailukoirat eivät sisällä vain tietyn rotuisia koiria. Myöskään
koiran iällä ei ole koulutuksen kannalta merkitystä, koska kaikilla koirilla on sisäsyntyinen
tarve havainnoida ympäristöään haistelemalla. Kiimantarkkailukoiran työskentely-ympäristöstä johtuen koiran koko saattaa rajoittaa hajutehtävien toteuttamista. Esimerkiksi kovin
pienille koirille navetta on jo itsessään turvallisuusriski isojen nautojen vuoksi.
Koira on nopea oppimaan
Kiimantarkkailukoirien koulutuksen periaate on sama kuin kaikissa hajutyöskentelytehtävissä. Koiralle opetetaan haluttu haju tekemällä siitä koiralle mielenkiintoinen ja tavoittelun arvoinen. Tämä tapahtuu positiivisen vahvistamisen avulla. Koira oppii nopeasti yhdistämään haistetun hajun ja siitä saadun palkkion välisen yhteyden.
Koulutuksen alussa koiralle halutaan opettaa oikeat työskentelytavat, ja siksi varsinaista
kiimanhajua ei vielä tässä vaiheessa käytetä. Sen sijaan hyödynnetään koiralle merkityksetöntä ja helposti saatavilla olevaa hajua, kuten teetä. Tällaista opetushajua käytettäessä
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koira oppii tietämään, mitä siltä halutaan. Eläimen sisäistettyä, miten koulutuksessa työskennellään, siirrytään jo varsin varhaisessa vaiheessa opettamaan kiimanhajua eli sitä, mitä
sen halutaan jatkossakin haistavan. Siirtymävaihe teen hajusta kiimanhajuun on pieni, ja
koirat ymmärtävät hyvin nopeasti palkkion kohteena olevan hajun vaihtuneen.
Vaikka pääasiallinen koulutuksessa käytettävä haju olisikin jo kiimanhaju, teen hajuun saatetaan hetkellisesti palata koiran edistymisen mukaan, jotta sille pystytään vahvistamaan
palkkioon johtavaa oikeanlaista toimintaa. Etsittävän hajun lisäksi koiralle lisätään haastetta häiriöhajujen muodossa. Nämä häiriöhajut saattavat olla mitä tahansa navetasta tai
sen ulkopuolelta löytyviä asioita. Purkitettu vasikankakka, säilörehu, maito ja ruisjauho auttavat koiraa erottelemaan useita hajuja, kuten sen täytyy navetassakin tehdä.

Koulutuksessa käytetään etsittävän hajun lisäksi niin sanottuja häiriöhajuja, esimerkiksi
säilörehua.

1900-luvun alussa Hans-niminen hevonen nousi aikansa ilmiöksi uskomattoman oppimiskykynsä ja älykkyytensä ansiosta. Hevosen uskottiin muun muassa osaavan ratkaista matemaattisia tehtäviä sekä lukea kelloa ja kalenteria. Tämä lahjakkuus paljastui kuitenkin eläimen kyvyksi lukea ihmisen tahattomia alitajuisia eleitä oikean vastauksen lähestyessä. Kiimantarkkailukoirien koulutuksessa käytetään apuna purkkien lisäksi erilaisia koulutusalustoja, jotka vähentävät ihmisen vaikutusta koiran suoritukseen.
Nuuskutin on metallinen kiskoilla siirreltävä purkkirivistö, jota kouluttaja pystyy liikuttamaan ja näin vaihtamaan etsittävän hajun paikkaa nopeasti. Oikean hajun sisältävä purkki
sijoitetaan nuuskuttimella rataa liikuttavan kahvan kohdalle, jolloin kouluttaja tietää, missä
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oikea haju sijaitsee, ja koiran palkitseminen tapahtuu oikeista ilmaisuista. Nuuskuttimen
rakenteen ansiosta koira ei pääse seuraamaan kouluttajan kättä ja käyttämään sitä apuna
hajun löytämisessä.
Toinen työskentelyalusta on purkkirata, jossa purkkeja sijoitetaan tiettyjen välien päähän
alustalla sijaitseviin reikiin ja koira joutuu kulkemaan purkkirataa pitkin etsiessään oikeaa
hajua. Tämä laajentaa hajujen sijaintia, ja liikkuminen etsimisen yhteydessä valmistaa koiraa navetassa työskentelyyn. Palkkio annetaan oikean hajun sisältävän purkin läheisyydestä, mikä vahvistaa koiralle oikean hajun ja palkkion yhteyttä.
Eläimenä koira on hajutyöskentelytehtäviin erinomainen apuväline. Tiloilla koira on usein
myös perheenjäsen. Koira saa työtehtävän ansiosta lisää virikkeitä arkeen ja kohdistettua
energiaansa hyödylliseen tekemiseen. Ilman ihmisen panostusta kiimantarkkailukoira koulutusta ei kuitenkaan pystytä toteuttamaan. Koiran taidon ylläpitäminen vaatii aikaa sekä
harjoittelua molemmilta. Satsaus kuitenkin kannattaa, sillä koulutuksen onnistuessa koirasta saa navettaan useiksi vuosiksi eteenpäin avun ja hyvänmielen työkaverin.
Kirjoittaja Veera Timonen, opiskelija Savonia AMK
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LIITE 3: PURKISTA NAVETTAAN JA ILMAISEMAAN – KIIMANTARKKAILUKOIRAN TIE OPPIJASTA
TEKIJÄKSI

Purkista navettaan ja ilmaisemaan – Kiimantarkkailukoiran tie oppijasta tekijäksi
Toisessa artikkelissa siirrytään hajunäytteistä ja purkeista navettaan lehmien sekaan sekä
käydään läpi työskentelyä. Lisäksi kerrotaan mitä mahdollisia ongelmia siirtymisessä voi
tulla vastaan, kiimantarkkailukoirien toimivuudesta koulutusjakson jälkeen ja käsitellään
kiimantarkkailukoirakoulutuksen vaikuttavuutta. Koiralle on opetettu koulutuksen alussa
aakkoset, nyt sen täytyy navettatyöskentelyllä oppia vielä kirjoittamaan.
Hajut hallinnassa – Mitä seuraavaksi?
Kun koira on oppinut tunnistamaan kiimanhajun näytteillä, on aika siirtyä varsinaisiin hajun
lähteisiin eli lehmiin. Koulutuksen aikana kiimakierroksen miettiminen etukäteen helpottaa
navetassa liikkumista ja tietyt rutiinit kertovat koiralle, mitä ollaan tekemässä. Kierroksen
kuivaharjoittelu tuo myös varmuutta koiralle, ja se voi keskittyä haisteluun reitin ollessa
tuttu. Kuinka kiimakierros ajoittuu vuorokauteen ja kuinka usein kierros tehdään on tilakohtaista. Helppoa kierroksen toteuttaminen etenkin aloittelevan koiran kanssa on silloin
kun navetassa on rauhallista ja eläimet lepäävät. Lypsyaikojen tavoin lehmät oppivat tuntemaan varmasti säännöllisellä harjoittelulla myös kiimakierroksen ajankohdan.

Rauhalliset lehmät helpottavat navetassa harjoittelua.
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Omia sovelluksia (esimerkiksi kiimaliman kerääminen ja koiralla haistattaminen) koulutuksen tässä vaiheessa voi tehdä koiran auttamiseksi, ja on tärkeää, että työ on koiralle mieleistä. Pakottamalla koira työskentelyyn tai vaatimalla siltä liian vaikeita asioita, saadaan
työtehtävästä hyvin nopeasti negatiivinen. Alussa koiran kanssa kannattaa harjoitella varmoilla kiimoilla, jotta sitä päästään palkitsemaan varmasti oikeasta ilmaisusta. Koiran taitojen lisääntyessä edetään myös yksilöihin, jotka eivät ole kiimassa. Pelkästä haistelusta kehuminenkin vahvistaa toimintaa.
Haastava navetta
Koulutustiloista navettaan siirryttäessä saatetaan törmätä ongelmiin. Koiran voi olla hankala työskennellä navetassa monien hajujen seassa, ja kiimanhajun yhdistäminen lehmiin
saattaa kestää jonkin aikaa. Koulutuksessa käytetyistä häiriöhajuista huolimatta navetta on
haastava paikka koirille hajutyöskentelyyn: erilaiset runsaat hajut, liikkuvat eläimet, äänet
ja ilmavirtaukset vaativat keskittymistä. Yleisimpinä ongelmina koulutusprosessissa on koettu nimenomaan laboratorion ja navetan välinen siirtymisvaihe. Se, että koira ei ilmaise
kiimoja navetassa, vaikka se osaisi sen hajunäytteillä, johtuu usein koiran tottumattomuudesta uuteen tilanteeseen. Jos työskentely navetassa ei onnistu harjoittelusta huolimatta,
koiraa voidaan edelleen käyttää purkkien avulla ja ottaa lehmiltä kiimanäytteitä. Tämä metodi on huomattavasti työläämpää ja enemmän aikaa vievää kuin koiran tuominen navettaan.

Navettaharjoitukset ovat tärkeä osa kiimantarkkailukoirien koulutusta.
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Koiran kiimantarkkailussa toimimisen esteenä saattaa olla ajanpuute, jolloin koiran kanssa
ei ehditä harjoitella ja työskennellä navetalla niin paljon kuin koulutuksen tässä vaiheessa
olisi tarpeen. Harjoittelun tavoitteena olisi saada koira ymmärtämään aikaisemman koulutusvaiheen yhteys navettaan. Toiset koirat saavat nopeasti juonesta kiinni, kun taas toisilla
hajun yhdistäminen voi vaatia enemmän kertausta ja toistoja. Lähes kaikki koulutetut koirat ovat tottuneet olemaan navetassa jo pennusta lähtien ja koulutusta on ryhdytty tekemään melko nuorella iällä. Hyvän pohjatyön tekeminen edesauttaa tätä vaihetta, sillä täysin navettaan tottumattomana koira ei välttämättä pysty rentoutumaan tarpeeksi keskittyäkseen työhön. Kursseille osallistuneiden koirien ikä on vaihdellut, mutta kuitenkin useimmiten koulutus aloitetaan nuoren koiran kanssa.
Kierros kierrokselta varmemmaksi
Kiimakierroksen huolellinen suunnitteleminen edesauttaa työtä ja koirakin oppii yhdistämään reitin haisteluun ja kiimakierrokseksi. Koirat haistelevat lehmiä joko pää- tai peräpuolelta (tai sekä että) riippuen navetasta ja koiran tottumuksista. Parsinavetassa lehmät
ovat kiinnitettyinä yksilöllisiin parsiin, joten koiran ei tarvitse varoa lehmien liikettä samalla
tavalla kuin pihattonavetassa, jossa eläimet liikkuvat vapaina. Ruokintapyödältä käsin työskenneltäessä kiimantarkkailu on huomattavasti siistimpää, mutta kaikki koirat eivät esimerkiksi uskalla lähestyä lehmiä pääpuolelta. Tilanne saattaa myös laukaista paimenvietin, jos
koiraa on aikaisemmin käytetty ajamaan lehmiä pois parresta. Tällöin lantakäytävällä työskentely voi olla parempi ratkaisu.

Parsinavetassa koira pystyy työskentelemään joko ruokintapöydältä tai lantakäytävältä
käsin.
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Ihmisen vaatetuksella ei ole kaikissa tapauksissa vaikutusta lehmien tai koiran reaktioon,
mutta joskus se voi selkeyttää kaikille osapuolille, niin lehmille kuin koirallekin, mitä ollaan
tekemässä. Koirat ja lehmät oppivat yhdistämään tietyn vaatetuksen tai muun vihjeen työtehtävään toistojen myötä eli lehmät oppivat koulutuksen ohessa siinä missä koirakin. Koirat tuovat ilmi kiimoja yksilöllisesti lehmän kiimanvaiheen mukaan. Osa koirista ilmaisee
lehmän päivää ennen siemennystä, toiset puoli päivää ennen siemennystä ja osa siemennysvaiheessa. Ilmaisuajankohta on liukuva ja koira saattaa ajan kuluessa vaihtaa missä kiimanvaiheessa se ilmaisee lehmän.
Koirat saattavat kehitellä itse kiiman ilmaisutavan, vaikka niille olisikin koulutuksessa opetettu jotain muuta. Pysähtyminen lehmän kohdalle, istuminen, maahan meneminen, esineen tai kouluttajan koskettaminen ovat muutamia vaihtoehtoja ilmaisutavoista. Pysähtyminen oikean hajun kohdalle on koiralle hajualustoilla vahvistettua toimintaa, mutta kouluttaja tai koira itse voivat muuttaa sitä koulutuksen aikana. Tärkeintä ei ole itse ilmaisutapa vaan se, että ihminen ymmärtää koiraa. Positiivinen palaute kannattaa aina ja jokaisesta tehdystä kiimakierroksesta palkitseminen lisää koiran motivaatiota, vaikka kiimoja ei
löytyisikään.
Koiran kanssa kiimantarkkailukoirakurssin käyminen on ainoastaan sen työuran alku ja oppiminen prosessina jatkuu koko ajan. Olosuhteet muuttuvat, lehmät tilalla vaihtuvat ja
koira vanhenee, mitkä kaikki vaikuttavat poikkeavasti koiran kanssa kurssilla opeteltuihin
tilanteisiin. Myös toimivan kiimantarkkailukoiran tärkeintä työkalua eli hajuaistia olisi ajan
mittaan hyvä testata ja kalibroida varmoilla kiimanhajuilla. Tämä tuo koiralle työskentelyyn
lisää varmuutta ja antaa ohjaajalle luottamusta siitä, että koulutukseen panostaminen on
tuottanut tulosta ja koira todella osaa asiansa.
Kirjoittaja Veera Timonen, opiskelija Savonia AMK
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LIITE 4: DIFFERENT METHOD IN ESTRUS DETECTION – DOGS FINDING COWS IN ESTRUS FROM JARS
AND BARNS

Different method in estrus detection – Dogs finding cows in estrus from jars and barns
Dairy production in Finland
In Finland structure of farming has been changing since the 20th century. More than 25
200 dairy farms have close down in the twenty-two years Finland has been part of European Union and in the last year the number has decreased with 400 farms. In 2018 less
than 6 300 farms were producing milk as their main production line. Due to the change
larger commercial dairy farms are coming more common and milk production stays at the
same level despite the decreasing number of farms producing.
Dairy production is one of the main animal husbandry lines. We have approximately total
of 262 300 dairy cows, main breeds being Ayrshire and Holstein. Slowly but surely free-stall
cow barns are becoming more common than tie-stall barns and growing herd size obligates
farmers to become even more exact with the estrus detection. Estrus detection is one of
the main work tasks in dairy farms and crucial part of successful cow reproduction. Failure
to detect estrus causes additional expenses to the farmer. On average one missed insemination costs 2-2,5 euros per day, consequently one estrus cycle altogether 42-52 euros.

During the training session in barn, cows were placed in stalls so dogs could work without
additional stress from moving cows and sniffing would be easier.
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Along with traditional visual estrus detection there are other heat detection strategies being used on farms such as activity monitors placed on cows’ neck collar or leg bands. This
gives detection other source of reliability because many factors affect just visual estrus detection, although these devices have also accuracy differences. More experienced observer
and used time per detection have impact on the detection rates and cows in estrus being
spotted.
Using dogs to detect estrous cows is fairly new way to work in Finland. In 2013 was the first
pilot course to see if this method would be worth of a try. Since then there have been nine
courses with participation of 59 dogs with their owners. Not nearly all of these dogs is used
in heat detection in farms, but some have been successfully trained to do so. Estrus detection dogs are especially useful when cows don’t exhibit special estrous behaviour from
which we would normally determine estrus. With or without outward demeanor dogs can
smell estrous individuals.
From over 350 dog breeds some have better qualities for detection work than others. Deviant from different working dog groups, estrus detection dogs can be various breeds. Physically bigger dogs have bigger olfactory organs which means they tend to have preferable
requirements for odour discrimination and identification. Particularly breeds that have
been refined for odour recognition, like bloodhound, have had better specificity than other
breeds. Nevertheless all canines have endogenous necessity to observe surroundings by
sniffing.
A lot of smell from scratch
It has been studied that smell specific for estrus is surfaced gradually three days before estrus, is at its highest point during estrus and disappears fast within one day after. Dogs can
detect estrous cows from milk, saliva, blood, vaginal fluids and urine. They smell specific
odors in such a little traces of matter that we can’t even begin to compete. Canine olfactory is over forty times better than humans. Because of this incredible capability it is crucial
to have correct odour samples to work with otherwise we can’t be sure what we are teaching them. Scent samples are collected from cows at the time of artificial insemination and
frozen until used. They are used in training only if the cow conceived from the insemination.
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Bordercollie sniffing samples from the training platform.

Training starts with some insignificant smell for the dogs, like tea, because before teaching
them the target scent, they have to learn how the training methods work. Dogs are rewarded for sniffing the tea with treats and a clicker sound helps them to connect the two
together. So after a while dogs start to spontaneously search for rewarded odour in the
hope for a treat.
As the training continues, some other scents are added, such as coffee, bread, bovine hair,
silage or milk, for distraction and the dogs have to learn to discriminate target scent
amongst them. This prepares dogs for the many smells of their future working environment in the barn. Eventually the target scent will also be changed from tea to estrus samples.
Training platform and scent detection board are specifically used to decrease trainers’ impact in the detection task. Otherwise instead of smelling the samples dogs could decide
the right placement of the correct sample from humans unintended small clues and behaviour as in Clever Hans Effect. Training platform is a device which has seven jars with perforated lids containing some odour samples. Five of these jars are simultaneously visible for
the dog and the trainer can change order of the jars with the handle attached to the mova-
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ble sledge. Handle is directly opposite the correct sample jar; this way trainer is able to certainly reward dog from the correct indication. Scent detection board has three jars in long
stand and the dogs walk alongside looking for the right odour. Movement included in the
detection task is imitation from walking and sniffing in barn.

Many breeds are suitable for estrus detection work. Here working in the scent detection
board is Owczarek Podhalanski, a livestock guardian dog.

99 possible problems
After laboratory training it is time to move to the barn with actual source of odour, cows.
Comparing to the training with the samples, barn is a much higher level of difficulty for detection work. Many different smells, air currents, moving cows, noises and machinery
make barn environment challenging.
In the indoor training environment dogs learn quite quickly what they are supposed to do
and what behaviour ends in something pleasant for them, such as treat. When changing
training location to the barn, almost everyone experience some challenges. It is individual
how long it takes dogs to connect training samples into cows and realize the same distinctive similarities in smell. They are somewhat unused to the situation, even if they had been
in the barn before. A beforehand learnt route in the barn will make it easier for the dogs to
shift in detection work and along with familiarization to the route, dogs get used to cows
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and vice versa. When the route for estrus detection work is familiar, dogs can concentrate
in sniffing instead of new surroundings.

Good familiarization to the working environment makes estrus detection a lot easier in the
future, both dog and cows are calm in each other presence.
Writer Veera Timonen, Student in Savonia School of Applied Sciences
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