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Lehmän hyvät olosuhteet eivät ole vain fyysisiä 

tunnetasolla on 
tärkeä merkitys
Asianmukaiset eläinten käsittelytaidot ovat karjanomistajille 
tärkeitä. Ne ovat seuraava tulevaisuuden menestystekijä karjojen 
välisissä tuotantolukueroissa - sen jälkeen, kun karja-aines, 
säilörehun syöntilaatu sekä navetoiden toiminnallisuus ovat 
kunnossa. Ihmisen hyödyksi toimivien eläinten, erityisesti koirien 
ja hevosten kanssa saavutetut oppimistulokset ovat parantuneet 
ja nopeutuneet positiivisen vahvistamisen myötä. Ihan sama 
tulos on odotettavissa naudoillakin. Jos et vielä tiedä, mitä tällä 
tarkoitetaan, tähän artikkeliin kannattaa sijoittaa hetki aikaa.

 ◼ Teksti: Tiina Karlström 
 ◼ Kuva: Alisa Bragge

Nautojen hyvä tai 
epämiellyttävä käsit-
tely näkyy karjan 
tuotantoluvuissa. 
Positiiviset ihmiset 
juttelevat eläimille, 
rapsuttelevat ja anta-
vat herkkuja, ja eläi-
met palkitsevat hyvän 
käytöksen. Uuden tie-
tämyksen mukaisista 
eläinten opettami-
sen ja käsittelemisen 
taidoista on selkeää 
hyötyä. Ajatukset ja 
toimintamallit kan-
nattaa päivittää nyky-
päivään ja hyödyntää 
uudet opit.

nuo kaksi asiaa yhdessä vaikuttavat koko kar-
jan ja karjanomistajan hyvinvointiin”, kertoo 
eläinten hyvinvoinnin ja käyttäytymisen pro-
fessori Katy Proudfoot Ohion Ylipistosta. 

Ihmisen epämiellyttävä käyttäytyminen 
tarkoittaa lyömistä, tuuppimista ja tönimistä 
sekä muita naudan lajinmukaiseen käyttäy-
tymiseen vieraita toimintatapoja kuten hän-
nästä vääntämistä, huutamista ja odottamat-
tomia liikahduksia, joille ei eläinten omassa 
kehonkielessä löydy vastinetta. Tutkimukset 
osoittavat myös hyötyjä, joita pelon mini-
mointiin tähtäävä positiivinen käsittely kar-
jan omistajalle tuo. Eläin–hoitajasuhde on 
tutkimuksissa selittänyt jopa 30 prosenttia 
karjojen välisistä tuotoslukueroista. 

Alhaista stressitasoa luovat, positiiviset 
eläinten käsittelytavat, sisältävät rauhallista 
koskettelua, silittelyä, rauhallista, matalaää-
nistä puhumista sekä hidasta ja enemmän 
suunnitelmallista ja eläimelle ennakoitavissa 
olevaa liikehdintää. Ihmisen on myös syytä 
huomata, että naudan luontainen liikkumis-
tahti on 30 prosenttia hitaampi kuin ihmi-
sen. Naudan kanssa ei saa olla kiire.

Lehmän näkökulmasta ja naudan silmin 
maailma näyttää erilaiselta
Kiitos nautojen suurten ja liikkuvien korvien 
niiden kuulo on paljon parempi kuin ihmi-
sen – sekä tarkkuudessa että äänen voimak-

M ittavat tutkimukset osoittavat 
kuinka eläinten kanssa työsken-
televien ihmisten käyttäytymi-
nen vaikuttaa eläinten hyvin-

vointiin ja tuotokseen.

”Tutkimusten mukaan on hyvin selvää, 
että ihmisen epämiellyttävä käyttäytymi-
nen vaikuttaa eläinten pelokkuuteen ja sen 
myötä tuotokseen. Mitä enemmän eläin pel-
kää, sitä vähemmän se tuottaa maitoa. Ja 
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kuudessa. Se ääni, joka ihmisen mielestä on 
voimakasta, on lehmälle jo sietämätöntä. 
Mielenkiintoisesti tutkimukset pelosta ja vas-
tenmielisyydestä (aversio) tuovat ilmi, että 
lehmät kokevat huutamisen yhtä epämiel-
lyttävänä kuin sähköiskun.

Karjan hoitajien tulee ottaa huomioon, 
miten lehmä näkee. On tärkeää huomioida, 
että niiden näkömaailma eroaa myös paljon 
ihmisen kyvystä aistia visuaalisesti. 

Lehmän silmät ovat pään molemmilla 
sivuilla, joten niiden on hankala hahmot-
taa syvyyksiä ja etäisyyksiä. Lehmät eivät näe 
hyvin suoraan eteen- eivätkä taaksepäin. Se 
tarkoittaa sitä, että liikkuminen lehmää 
kohti suoraan edestä tai takaapäin saattaa 
aiheuttaa pelkoreaktion.

Lehmä seisoo aina keskellä omaa henki-
lökohtaista, ympyrän muotoista pakoetäi-
syyttään (flight zone). Se väistää, kun ihmi-
nen tai toinen eläin astuu kehän sisäpuo-
lelle. Tuon pakoetäisyyden alue ja väistämis-
käyttäytymisen alkaminen riippuu tutkitusti 
paitsi rodusta, perimästä ja iästä, myös ihmi-
sen käyttäytymisestä. Vaihtelut pakoetäisyy-
dessä kertovat lehmien pelokkuudesta – 
mitä suurempi se on, sitä enemmän ne pel-
käävät ihmistä. Pelko tulee eläinten aiem-
mista kokemuksista ihmisistä. 

Kanadalainen lehmä erottaa kiltit ja 
pahat ihmiset
Tutkimus lehmien yksilöntunnistuskyvystä 
aloitettiin siten, että tietyt ihmiset antoivat 
niille mieluista syötävää. Seurantakokeessa, 
jossa ihmisten kasvot olivat näkyvissä, leh-
mät pystyivät löytämään herkkuja syöttäneet 
ihmiset 90 prosentin varmuudella. Kun kas-
vot peitettiin, lehmät valitsivat ja löysivät 
edelleen herkkujen syöttäjät. Se osoittaa, 
että lehmät käyttävät ihmisyksilöiden tun-
nistamiseen vahvasti hajua ja muuta yleistä 
olemusta.

Epämiellyttävän ihmisen vaikutusta tut-
kittiin käyttäen epämiellyttävästi ja miellyt-
tävästi käyttäytyviä ihmisiä. Epämiellyttävät 
ihmiset käyttivät eläinten käsittelyssä läpsi-
mistä, lyömistä ja sähköpiiskaa. Positiiviset 
ihmiset puolestaan juttelivat niille, rapsut-
telivat ja antoivat herkkuja. Tutkimuksessa 
mitattiin yksittäisten lehmien käyttäytymistä, 
maitotuotosta ja fyysistä stressiä eri ihmisten 
läsnä ollessa.

”Vaikka tutkimusihmiset eivät testausvai-
heessa enää olleet fyysisesti tekemisissä tut-
kittavien lehmien kanssa, lehmissä havaittiin 
stressihormonien pitoisuuden ja sydämen 
sykkeen nousua jo siinä vaiheessa, kun eläi-
miä negatiivisesti käsitellyt ihminen saapui 
lypsyasemalle. Lehmät alkoivat myös käyt-
täytyä levottomasti ja potkivat lypsimiä lai-
tettaessa ja myös kyseisen lypsykerran mai-

tomäärä oli niukempi kuin ilman kyseisen 
henkilön läsnäoloa”, Proudfood täydentää.

”Se kertoo meille, että lehmät paitsi tun-
nistavat eri ihmisyksilöitä, myös muistavat ja 
erottelevat eri ihmisiä sen mukaan, miten 
niitä on kohdeltu”, hän sanoo.

Käyttäytymistutkimus australialaistiloilla 
vahvisti aiempaa tietämystä
Tavoitteessaan vahvistaa ja ymmärtää tut-
kimustuloksia eläinten käsittelyn vaikutuk-
sesta australialaiset tutkijat vierailivat 66 
tilalla. He arvioivat lehmien kokeman epä-
ystävällisen käsittelyn määrää ja mittasivat 
pakoetäisyyttä, maitotuotosta sekä hedel-
mällisyyttä tiineiden lehmien osuutena sie-
mennettyjen lehmien lukumäärästä.

Tuloksissa nähtiin suuri vaihtelu ja se 
dokumentoitiin asettamalla karjat parem-
muusjärjestykseen. Jako tehtiin hyvin vähäi-
sen negatiivisen käsittelyn karjoihin ja kar-
joihin joissa 40 prosenttia ajasta lehmiä oli 
käsitelty epämiellyttävästi (aversive) kuten 
huutamalla ja lyömällä. Lopputulokseksi 
saatiin, että epämiellyttävä eläinten käsittely 
oli yhteydessä pelokkuuteen, alhaisempaan 
maitotuotokseen ja huonompaan hedelmäl-
lisyyteen.

”On mainittava, ettei korrelaatio aina 
merkitse suoraa syy-seuraussuhdetta. Var-
muudella kuitenkin tiedämme, että näillä 
asioilla on yhteys toisiinsa”, Proudfood huo-
mauttaa

Nautojen käsittelyn opettelusta on 
monenlaista käytännön hyötyä
Kun ihmiset suorittivat nautojen käsittely-
kurssiin, he eivät enää sen jälkeen käyttä-
neet eläimiä kohtaan negatiivisia käsittely-
tapoja. He myös oppivat, että lehmät oli-
vat aiempaa helpompia käsitellä, mikä on 
positiivisen eläinten käsittelyn päätavoite ja 
hyöty.

Tutkijat dokumentoivat myös maitotuo-
toksen nousua ja hedelmällisyystulosten 
parannuksia koulutuksen hyötyinä. Eli pys-
tyttiin todistamaan eläinten käsittelyn vaiku-
tukset tärkeisiin tuotantotuloksiin.

Vähän stressiä aiheuttava käsittely (low-
stress handling) on käsite, josta on puhuttu 
vuosikymmeniä, erityisesti lihakarjan kasvat-
tajien keskuudessa ja Temple Grandinin esi-
tyksissä. On olemassa käsittelytekniikoita, 
joita ihmiset voivat oppia. Heidän ei tarvitse 
huutaa eläimille tai lyödä niitä saadakseen 
ne liikkeelle tai menemään haluttuun paik-
kaan. 

Hyvä tapa päättää, hyötyykö karja positii-
visen eläintenkäsittelyn koulutuksesta, on 
katsoa ja kuunnella lehmiä ja niiden parissa 
työskenteleviä ihmisiä. Onko lehmillä suuri 
pakoetäisyys? Ovatko ne rentoja vai varuil-

laan? Siirtyvätkö ne nopeasti pois ihmisten 
ulottuvilta? Liukastelevatko ne kulkiessaan 
liian nopeasti? Hakeutuvatko ne nopeasti 
yhdeksi laumaksi? Ääntelevätkö ne? Nämä 
kaikki ovat merkkejä, joilla lehmät kertovat 
kokevansa pelkoa.

Eläinten käsittelyn parantamistarvetta 
voi itse arvioida omassa karjassaan
Karjan lehmien pakoetäisyys mitataan valit-
semalla ryhmä lehmiä ruokintapöydällä tai 
aitauksessa. Lehmiä kohti kävellään hitaasti 
ja rauhallisesti noin askel/sekunti tahdissa. 
Jos pääosa lehmistä liikkuu poispäin, kun 
ollaan noin 10 askeleen päässä niistä, ne 
ovat selkeästi pelokkaita.

”Kun huomio käännetään eläinten käsit-
telijöihin, seurataan lyövätkö tai tuuppi-
vatko he lehmiä? Käytetäänkö siihen jotain 
esinettä, vaikka se ei olisi tarpeen? Huude-
taanko ja kiroillaanko eläimille? Lyödäänkö 
esineitä yhteen aiheuttaen voimakkaita 
ääniä? Kiskotaanko vasikoita? Vaikuttavatko 
käsittelijät sellaisilta, että he eivät välitä eläi-
mistä tai ole niistä aidosti kiinnostuneita?”, 
Proudfoot kertoo 

Jos maatalousyrittäjä vastaa ”kyllä” yhteen-
kään näistä kysymyksistä, Proudfoot sanoo, 
että tila ja sen karja hyötyvät uudenlaisesta 
käsittelyn opettelusta ja oppimisesta. Tuo 
koulutus sisältää eläinten siirtämistä pako-
etäisyyttä hyödyntämällä, tasapainopisteen 
löytämisen ja nautojen lajinmukaisen käyttäy-
tymisen oppimisen, sekä kuinka välttää ei-toi-
vottua käyttäytymistä ja kuinka käyttää posi-
tiivista vahvistamista eläinten opettamisessa? 

Koulutus opettaa uusia toimintatapoja, 
mutta sen tulee vaikuttaa myös ihmisen 
asenteeseen. Taitojen päivitys helpottaa ja 
sujuvoittaa päivittäistä työtä sekä vähentää 
niin ihmisten kuin eläinten loukkaantumis-
riskejä.

Karjanomistajien tulee olla selvillä työn-
tekijöistä, jotka eivät viihdy työssään tai 
välitä eläinten kanssa työskentelystä, koska 
ihmisen negatiivinen asenne vaikuttaa eläi-
men negatiiviseen käyttäytymiseen. Eläin-
ten hyvinvointi alkaa karjanomistajan joh-
tamistaidoista. ◻
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