
Ontumisen havainnointi 

Sorkkaterveys ja ontuminen ovat nykyaikaisissa 

lypsypihatoissa yksi suurimpia eläinten hyvinvoinnin 

ongelmia. Ontuminen vaikuttaa lehmien 

käyttäytymiseen ja tuotokseen, mutta ontumista on 

vaikea havaita ajoissa. 

Lypsylehmien ontuminen 

Ontumisluokitteluun on monia eri menetelmiä, 

mutta suurin osa niistä perustuu ontumisen 

perusindikaattoreihin: 

 Epärytmi askeleen pituudessa ja kestossa 

 Lyhentynyt takajalkojen askel 

 Epäsäännöllisyys askeleen sijoittumisessa 

 Selän köyristäminen 

 Pään liike 

 Jäykkyys (nivelissä) 

 Varovainen askellus 

 Hitaus 

Kävelyssäkin on yksilöllisiä eroja. Esimerkiksi 

lehmän ikä voi vaikuttaa sen kävelyyn. Joillakin 

lehmillä kävelyssä saattaa olla joitakin 

ontumisen indikaattoreita nähtävillä, vaikka ne 

olisivatkin tervejalkaisia. 

Ontuminen vaikuttaa lehmän 

käyttäytymiseen 

Ontuvan lehmän käyttäytyminen poikkeaa 

terveen lehmän käyttäytymisestä: 

 Makuuaika nousee, mutta makuulle 

meno vaikeutuu 

 Aktiivisuus vähenee ja kävelymatka 

lyhenee, robotilla käyntimäärät laskee 

 Kiiman ilmentäminen heikkenee 

 Syöntiaika ja syöntikerrat vähenevät, 

mutta syöntinopeus kasvaa 

Käytännössä ontuva eläin pyrkii 

minimoimaan jalkeilla oloaikansa. 

Muutokset käyttäytymisessä saattavat 

ilmetä jo ennen ontumisen näkyviä 

merkkejä, ja käyttäytymisen automaattinen 

mittaaminen onkin potentiaalinen väline 

ontumisen varhaiseen havaitsemiseen. 

Tutustu siihen, miten 

terve lehmä kävelee 

ja harjaannuta 

karjasilmää 

ontumisen 

havainnointiin! 
Ontumisen 

merkit 



Sorkkaongelmat kuriin 

Ontuminen on kivulias tila, joka heikentää 

eläinten hyvinvointia. Suomessa ontumista 

esiintyy keskimäärin noin 20 – 30%:lla 

lypsylehmistä. Ontumisen määrä ja sen 

taloudelliset vaikutukset usein 

aliarvioidaan tiloilla. 

Ontumiseen liittyviä kustannuksia on 

haastavaa laskea, koska suorien 

taloudellisten vaikutusten lisäksi 

ontumisella on epäsuoria vaikutuksia. 

Lisäksi jopa 30 prosenttia näistä 

kustannuksista syntyy ontumistapauksista, 

jotka jäävät havaitsematta ja hoitamatta. 
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Aikainen havaitseminen  Tehokas hoito  Rajoitetaan taloudellisia 

tappioita ja edistetään eläinten hyvinvointia 

Miksi lievien ontumisten hoito  

kannattaa? 

 Parempi paranemisennuste 

 Pienempi todennäköisyys 

ontumisen uusimiselle ja 

kroonistumiselle 

 Ehkäistään vakavien 

sorkkavammojen syntyminen 

(anturahaavauma, valkoviivan 

paise) 

 Helpompi hoitaa! 

 

Talous! 
 Alentunut maitotuotos 

 Ennenaikainen poisto 

 Hoito 

 Lääkitys 

 Heikentynyt hedelmällisyys 
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