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1 JOHDANTO 

 

Porsastuotantosikaloiden tuottavuus perustuu emakoiden kykyyn synnyttää ja vieroittaa 

mahdollisimman paljon terveitä porsaita. Emakoiden kuolleisuudella on merkitystä tilan 

tuottavuudelle. Suuri emakoiden poistomäärä ja kuolleisuus huonontavat tilan 

kannattavuutta ja voivat olla myös eläinten hyvinvointikysymys. Emakoita karsitaan 

tuotantotilalta yleensä suurimmaksi osaksi myymällä ne teurastamoon. Lisäksi emakoita 

myös kuolee itsestään tiloilla, ja tarvittaessa tilan työntekijät lopettavat sellaisia eläimiä, 

joiden kärsimyksiä ei haluta pitkittää. Emakoiden jalostuksessa on perinteisesti 

kiinnitetty enemmän huomiota pahnuekokoon ja kasvuun, jolloin niiden 

tuotantokestävyyttä ei ole juurikaan huomioitu.  

 

Emakoiden poistoprosentin on todettu olevan keskimäärin 50,  –mutta eri tilojen välillä 

esiintyy suuria eroja (Mote ym. 2009). Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa emakoista 

poistuu tuotantotilalta, ennen kuin ne saavuttavat suurimman 

porsastuotantopotentiaalinsa ja ennen kuin ne ovat kattaneet kasvatukseen ja hankintaan 

liittyvät kustannukset (Stalder ym. 2002). Emakoiden kuolleisuuden on myös todettu 

olevan kasvussa, mihin ovat vaikuttaneet muun muassa muuttuneet tilojen olosuhteet, 

eläinten hoitotavat, terveystilanne sekä poistokäytännöt (Engblom ym. 2007).  

Sianlihantuotannossa on tapahtunut muutoksia, kun porsastuotantosikatilat ovat 

vähentyneet ja jäljelle jääneiden tilojen emakkomäärä on kasvanut. Samalla nykyiset 

tuottajat ovat usein taloudellisesti vaikeuksissa suurien investointien ja 

tuotantokustannusten vuoksi. Emakoiden poisto-, lopetus- ja kuolinsyiden tunteminen 

sekä niihin vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen voivat auttaa kuolleisuuden laskussa 

ja tuotannon kannattavuuden parantamisessa. Suomessa on parhaillaan käynnissä laaja 

tutkimus emakoiden tuotantokestävyydestä, jossa samalla selvitetään muun muassa 

emakoiden kuolinsyitä. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kartoittaa kirjallisuudessa esiintyviä 

emakoiden kokonaiskuolleisuuden määriä sekä niiden poisto- ja kuolinsyitä. 

Katsauksessa keskitytään vähintään kerran porsineisiin emakoihin. Tutkielmassa 

käsitellään erikseen näiden emakoiden poiston eli teurastuksen syitä ja emakoiden 
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kuolinsyitä tilalla. Tarkoituksena on myös selvittää emakoiden keskimääräistä 

poistoikää sekä tuotantoajankohtaa, jolloin niitä poistetaan. Tavoitteena on myös 

selvittää, ovatko poisto- ja kuolinsyyt samanlaisia eri maissa tehdyissä tutkimuksissa. 

Tutkielmassa kuvataan myös emakoiden tuotantoiän pituuteen liittyviä 

ympäristötekijöitä, tuotannollisia tekijöitä ja emakoiden ominaisuuksia, jotka 

vaikuttavat niiden poistoriskiin. 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Poistoprosentti  

 

Emakoiden vuotuiseen poistoprosenttiin kuuluvat tavallisesti sekä teurastukseen 

menneet emakot että tilalla itsestään kuolleet ja lopetetut emakot. Poistoprosentti 

lasketaan yleensä jakamalla vuodessa poistuneiden emakoiden lukumäärä tilan 

keskiemakkolukumäärällä ja kertomalla tulos sadalla. Keskimääräinen vuotuinen 

poistoprosentti tiloilla tutkimusten mukaan on noin 50, mikä on melko korkea. 

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan kaikista poistetuista emakoista teurastettiin    

85,2 %, löydettiin kuolleena 4,3 % ja lopetettiin 10,5 % (Engblom ym. 2007). 

Taulukossa 1 on koottu eri tutkimuksissa esiintyviä emakoiden poistoprosentteja, 

kuolleisuusprosentteja sekä emakoiden keskiporsimakerta poistovaiheessa. 

Kuolleisuusprosentti kattaa tutkimuksissa yleensä sekä itsestään kuolleet että tilalla 

lopetetut eläimet. Poistoprosentti ja kuolleisuus vaihtelevat paljon eri tiloilla. Ruotsissa 

poistoprosentti vaihteli 33,6–66,3 %:n välillä eri tiloilla (Engblom ym. 2007).  
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Taulukko 1. Emakoiden poistoprosentti, kuolleisuus ja keskiporsimakerta poistettaessa 

eri tutkimuksissa 

Tutkimus Maa Poisto-

prosentti 

Kuolleisuus 

(%) 

Keski-

porsimakerta 

Dagorn & 

Aumaitre 1979 

Ranska  6,5 4,2 

D'Allaire ym. 

1987 

Yhdysvallat 53 12 4,67 

Stein ym. 1990 Kanada ja 

Yhdysvallat 

50 10,7 4,2 

Lucia ym. 2000 Kanada ja 

Yhdysvallat 

46,9 7,4 3,3 

Anil ym. 2005 

 

Kanada 23–50 4,7–9,5  

Engblom ym. 

2007 

Ruotsi 49,5 10,5eutanasia 

4,3 kuollut 

4,4 

Sasaki & 

Koketsu  2008a 

Japani 37,7 0,4 eutanasia 

3,9 kuollut 

3,2 ( kuolleilla 

emakoilla) 

Mote ym. 2009 

 

Yhdysvallat 51 9  

Haltia 2010a Suomi  0,6 eutanasia 

8,3 kuollut 

4,1 

Masaka ym. 

2014 

Zimbabwe 52,8 15,6  

Balogh ym. 

2015 

Unkari 45 16  

De Hollander 

ym. 2015 

Alankomaat   4,74 

Zhao ym.  

2015 

Kiina   4,9 

 

Korkea poistoprosentti ja kuolleisuus johtavat siihen, että monet emakot poistuvat tilalta 

nuorina eivätkä porsi montaa kertaa. Korkea poistomäärä alentaa tilan emakoiden keski-

ikää, mikä vähentää tilan tuottavuutta. Nuoret emakot porsivat pienempiä pahnueita, ja 

niillä on suurempi määrä tehottomuuspäiviä eli päiviä, jolloin emakko ei ole tiine eikä 

se imetä (Engblom ym. 2007). Yhdysvalloissa 42,9 % emakoista poistettiin ennen 

neljättä porsimakertaa ja 10 prosentilla tiloista, jotka poistavat eniten emakoita, 

vuotuinen poistoprosentti oli keskimäärin 64. (Mote ym. 2009). Suurin osa poistoista on 

suunnittelemattomia, mikä vaikeuttaa emakoiden korvausta uusilla ensikoilla. Lisäksi 
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suunnittelematon karsinta tapahtuu yleisemmin emakon nuoremmalla iällä, ennen kuin 

se porsii kolmannen kerran. Suunnitellut poistot kattavat huonon tuotannon ja 

vanhuuden vuoksi poistettavat siat (Engblom ym. 2007). Suunnitelluissa poistoissa 

tulisi aina huomioida emakon teurasarvo, mahdollisten porsaiden arvo sekä 

tehottomuuspäivien ja ruokinnan aiheuttamat kustannukset (Rutten-Ramos & Deen 

2009a). Suunnittelemattomien poistojen suuri määrä tilalla voi johtua emakoiden 

huonosta hyvinvoinnista tai terveysongelmista (Jensen ym. 2010). Korkea 

poistoprosentti lisää korvaavien ensikoiden tarvetta, ja uudet eläimet voivat lisätä 

tautiriskiä tilalla (Mote ym. 2009).  

 

2.2 Poistoikä 

 

Poistettujen emakoiden ikä kuvataan yleensä sen porsimakertojen määränä. Emakot 

poistetaan keskimäärin neljännen porsimakerran jälkeen tutkimusten mukaan (taulukko 

1). Suomessa emakot porsivat ensimmäisen kerran keskimäärin 382 vuorokauden iässä 

(Haltia 2010a). Lucia ym. (2000) ottivat tutkimuksessaan huomioon myös tilalla olleet 

ensikot, jotka eivät olleet vielä porsineet, mikä alentaa poistettujen eläinten 

keskiporsimakertaa. Tavoitteena olisi, että 75 % emakoista porsisi vähintään kolme 

kertaa (Mote ym. 2009). Poistettujen emakoiden keskimääräinen porsimakerta vaihtelee 

eri tilojen ja eri poistosyiden välillä. Eniten emakoita poistetaan ensimmäisen 

porsimakerran jälkeen (Soltesz & Balogh 2013). Unkarissa vertailtaessa kahta 600 ja 

700 emakon tilaa, ensimmäisellä tilalla poistettiin 26 % ja toisella 36 % emakoista vain 

yhden porsimisen jälkeen (Balogh ym. 2015).  

 

Emakon kestävyyttä tuotantotilalla voidaan kuvata useilla eri tavoilla. Usein käytetään 

tuotantoiän pituutta, joka alkaa ensimmäisestä porsimisesta ja päättyy emakon poistoon 

tilalta. Ruotsissa maatiaissikojen tuotantoikä oli keskimäärin 617 päivää, mikä vastaa 

emakon kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden ikää (Yazdi ym. 2000). Sveitsissä 

todettiin emakoiden tuotantoiän olevan keskimäärin 602 päivää (Tarrés ym. 2006a). 

Lucia ym. (2000) selvittivät, että emakot elivät tiloilla keskimäärin 668 päivää 

ensimmäisen siemennyksen tai astutuksen jälkeen. Engblom ym. (2007) totesivat 

keskimääräiseksi tuotantoiäksi 735 päivää, mutta tuotantoikä vaihteli paljon eri 

poistosyiden vuoksi karsittujen emakoiden väillä. 



 

5 
 

 

Emakoiden tulisi pysyä tuotantotilalla vähintään kolmen porsimisen ajan, jotta niiden 

kasvatus olisi ollut kannattavaa. Kannattavuuden saavuttamisvaiheeseen vaikuttavat 

muun muassa tilan tuottavuus, rehukustannukset ja korvaavien ensikoiden hinta. Kun 

tilalta poistuu nuoria vain muutaman kerran porsineita emakoita, menetetään 

huomattava tuotantopotentiaali (Stalder ym. 2003). Suuri osa emakoista poistetaan 

tiloilta, ennen kuin ne ovat kattaneet tuotannollaan niihin sijoitetut varat (Rodriguez-Zas 

ym. 2003). Haltia kirjoittaa tuottajille tarkoitetussa ammattilehdessä, että Suomessa 

poistettujen emakoiden keskiporsimakerta on kasvanut 1990-luvulta. Vuonna 2009 

emakot porsivat keskimäärin 4,1 kertaa ja niiden ikä poistettaessa oli keskimäärin 33 

kuukautta (Haltia 2010b). Erilaiset emakoiden hoitotavat ja poistokäytännöt selittävät 

osaltaan eroja eri tutkimusten välillä. Tilalla, jossa emakot imettävät lyhyemmän aikaa, 

on yleisesti ottaen korkeampi vuotuinen poistoprosentti, vaikka keskimääräinen 

porsimakerta on samanlainen kuin muilla tiloilla, koska lyhyempi imetys nostaa 

emakoiden pahnuemäärää vuodessa (D'Allaire ym. 1987). 

 

2.3 Poistosyyt teurastukselle 

 

Emakoita lähetetään teurastamoon monien eri syiden vuoksi. Poistosyiden 

kartoitustutkimukset perustuvat yleensä tilallisten tekemiin poistosyiden kirjauksiin, 

koska näiden tietojen kerääminen on suhteellisen helppoa ja taloudellista. Eri maissa ja 

eri tiloilla käytetään erilaisia kirjanpito-ohjelmia ja myös poistokoodit vaihtelevat 

(Knauer ym. 2007a). Esimerkiksi Ruotsissa tiloilla käytettiin 15-37 eri poistokoodia. 

Pääryhmät poistokoodeissa olivat lisääntymisongelmat, huono tuottavuus, 

jalkaviat/ontuminen, utareongelmat, trauma, huono kuntoluokka, vanhuus, tilalla 

kuolleet ja muu syy (Engblom ym. 2007). Lisääntymisongelmat, tuki- ja 

liikuntaelinsairaudet, vanhuus ja huono tuottavuus ovat yleisesti kärkisyitä emakoiden 

poistoissa, ja näiden prosenttiosuuksia eri tutkimuksissa on esitetty taulukossa 2.  
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Taulukko 2.  Yleisimpien emakoiden poistosyiden prosenttiosuuksia 

kokonaispoistomäärästä 

Tutkimus Lisääntymis- 

ongelmat (%) 

Tuki- ja 

liikuntaelin-

ongelmat 

(%) 

Vanha 

(%) 

Huono 

tuotanto 

(%) 

Dagorn & Aumaitre 

1979 Ranska 

39,2 8,8 27,2 8,4 

Friendship ym. 1986 

Kanada 

26,6 10,4 20,8 6,5 

D'Allaire ym. 1987 

Yhdysvallat 

27 12 14,0 16,8 

Stein ym. 1990 

Yhdysvallat 

29,6 11,0 11,1 9,4 

Lucia ym. 2000 Kanada 

ja Yhdysvallat 

33,6 13,2 8,7 20,6 

Arango ym. 2005 

Yhdysvallat ja Meksiko 

48,5 8 7  

Engblom ym. 2007 

Ruotsi 

26,9 8,6 18,7 9,5 

Haltia 2010a  

Suomi 

25,9 13,3 13,5 5,4 

Holendová ym. 2007 

Tsekki 

Czech Large White 

Czech Landrace 

 

 

12,82 

11,11 

 

 

27,56 

27,78 

 

 

19,87 

11,11 

 

 

16.03 

22,22 

Mote ym. 2009 

Yhdysvallat 

Porsimakerta 0-5 

Porsimakerta 5+ 

 

 

35,1 

12,2 

 

 

22,1 

7,5 

 

 

0,4 

48,2 

 

 

7,2 

10,8 

Hughes ym. 2010 

Australia 

42,9 12,2 20,6 19,1 

Segura-Correa ym. 2011 

Meksiko 

26,9 15,5 24,1 12,8 

Soltesz & Balogh 2013 

Unkari 

29,55 20,62  26,80 

Masaka ym. 2014 

Zimbabwe 

70,8 4,6 2,2 2,2 

Balogh ym. 2015 Unkari 47 25 7  

De Hollander ym. 2015 

Alankomaat 

19 5  50 

Zhao ym. 2015 

Kiina 

35,3 22,5 16,4 5,4 
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Lisääntymisongelmat ovat yleisin emakoiden poistosyy useimmissa tutkimuksissa. 

Tuki- ja liikuntaelinongelmat, joihin kuuluu muun muassa ontuminen, on myös 

merkittävä poistosyy etenkin nuorilla emakoilla (taulukko 2). Vanhemmilla yli viisi 

kertaa porsineilla emakoilla poistosyynä on yleisimmin vanhuus tai huono tuotanto, kun 

niiden pahnuekoko pienenee (Mote ym. 2009). Emakoita poistetaan yhä samoista syistä 

kuin muutama vuosikymmen sitten ja samoin prosentein (taulukko 2).  

 

Emakoiden poistoon eivät vaikuta vain emakon ikä ja sen terveystilanne. Muut tekijät 

kuten korvaavien ensikoiden saatavuus ja emakoiden teurasarvo voivat vaikuttaa 

poistopäätöksiin (Anil ym. 2009). Tuottavuuteen perustuvissa emakoiden poistoissa 

tulisi huomioida aina korvaavien eläinten tuotantopotentiaali ja hedelmällisyys. Poistot 

ovat kannattavia vain, jos uusien eläinten tuotos kuten syntyneiden porsaiden määrä 

vuodessa on parempi kuin poistettavien emakoiden se odotettavissa oleva tuotos, mikäli 

ne pidettäisiin tilalla. Tämä ei aina toteudu kaikissa emakkosikaloissa (Rutten-Ramos & 

Deen 2009b). 

 

Poistosyiden prosenttiosuuksia tarkkailtaessa tulee ottaa huomioon, että sikaloiden 

työntekijöiden niitä kirjatessa voi tapahtua virheitä, ja poistosyyn ja emakon 

terveydentilan määrittäminen voi olla vaikeaa. Yhdysvalloissa arvioitiin teurastamoilla 

tehdyissä tutkimuksissa, että kaikkiaan 23 prosentilla poistetuista emakoista tilalla 

kirjattu poistosyy oli epätarkka. Kaikille emakoille ei myöskään kirjata lainkaan 

poistosyytä. Tämän vuoksi tutkimusten tarkkuutta on hankala arvioida. Eniten 

virheellisesti poistettiin emakoita lisääntymishäiriöiden, huonon kuntoluokan, 

vanhuuden ja huonon tuottavuuden vuoksi (Knauer ym. 2007a). Osalle emakoista 

kirjataan myös useampi eri poistosyy, jolloin voi olla vaikea päätellä, mikä syy on 

tärkein ja mihin poistokategoriaan emakko luokitellaan (Engblom ym. 2007). 

 

2.3.1 Lisääntymisongelmat 

 

Lisääntymisongelmiin kuuluvat tiinehtymättömyys, kiimattomuus, luominen ja ei tiineet 

emakot. Ei tiine -emakkokategoriaan kuuluva emakko on luultu tiineeksi, mutta 

myöhemmin todetaankin sen olevan tyhjä (Stein ym. 1990). Toisissa tutkimuksissa 
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lisääntymisongelmakategoriaan luokitellaan myös porsimisvaikeudet, emätin- ja 

peräsuoliprolapsi, metriitti eli kohtutulehdus, emätinvuoto ja muumioporsaat. Prolapsit 

ovat näissä tutkimuksissa olleet ilmeisesti vahvasti yhteydessä porsimisvaikeuksiin, 

minkä vuoksi ne on luokiteltu myös lisääntymisongelmiin (Engblom ym. 2007). 

Taulukossa 3 on esitetty eri lisääntymisongelmien vuoksi poistettujen emakoiden 

prosenttiosuuksia kokonaispoistoista eri tutkimuksissa.  Lisääntymisongelmien vuoksi 

poistetut emakot ovat tyypillisesti nuoria. Lisäksi niillä on suurin määrä 

tehottomuuspäiviä, ja niiden vuotuinen sekä koko eliniän aikainen vieroitettujen 

porsaiden määrä on pienin verrattuna emakoihin, jotka poistetaan muiden syiden takia 

(Lucia ym. 2000). Lisääntymishäiriöiden vuoksi poistetuilla emakoilla on myös 

pienempi porsimisprosentti, ja niiden vieroituksen ja ensimmäisen siemennyksen 

välinen aika on pidempi. Tuottajien olisi tärkeää pyrkiä vähentämään emakoiden 

tehottomuuspäiviä, jotta tilojen kokonaistuottavuus parantuisi. Tehokas tapa vähentää 

tehottomuuspäiviä olisi lyhentää vieroituksen ja poiston välistä aikaa (Sasaki & Koketsu 

2011). Kiinassa lisääntymishäiriöiden vuoksi poistettujen emakoiden keskiporsimakerta 

oli alhaisin kaikista poistoryhmistä, vain 3,4. Lisäksi 32,9 % lisääntymisongelmien 

vuoksi poistetuista emakoista oli ehtinyt porsia vain kerran (Zhao ym. 2015). De 

Hollander ym. (2015) totesivat lisääntymisongelmien vuoksi poistettujen emakoiden 

porsineen keskimäärin 3,1 kertaa ennen poistoa. Kanadassa ensikoista ja yhden 

porsimakerran jälkeen poistetuista emakoista yli 50 prosenttia poistettiin 

lisääntymisongelmien vuoksi (Anil ym 2005). Lisääntymisongelmista merkittävimmät 

poistosyyt ovat tiinehtymättömyys ja kiimattomuus (taulukko 3). Eri tutkimusten välillä 

oleviin eroihin voivat vaikuttaa erilaiset tuotantotavat, poistokäytännöt, ympäristö, 

ruokinta ja emakoiden perimä (Segura-Correa ym. 2011). Yhdysvalloissa arvioitiin 

tutkimuksessa, että 28 % lisääntymishäiriön vuoksi poistetuista emakoista oli poistettu 

virheellisellä koodilla (Knauer ym. 2007a). 
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Taulukko 3 Eri lisääntymisongelmien osuus prosentteina kaikista emakoiden poistoista 

Poistosyy Dagorn & 

Aumaitre 

1979 

Ranska 

Lucia 

ym. 

2000 

Kanada 

ja USA 

Engblom 

ym. 2007 

Ruotsi 

Haltia 

2010a 

Suomi 

Segura-

Correa 

ym. 

2011 

Meksiko 

Zhao 

ym. 

2015 

Kiina 

Tiinehtymättö-

myys 

31,0 13,4 19,4 19,5 5,61 24,1 

Kiimattomuus 5,4 9,1 4,1 4,4 9,19 47,7 

Ei tiine  11,2   3,65  

Porsimisvaikeu-

det + prolapsit 

4,0 9,0 1,0 1,4 3,73  

Luominen 2,8   2,0 2,93  

Huono 

maidontuotanto 

2,3  3,4 3,0 4,82  

Kohtutulehdus + 

emätinvuoto 

 0,5   1,82  24,0 

 

Lisääntymisongelmien vuoksi tehdyt poistot lisääntyvät yleensä kesäkuukausina (Anil 

ym. 2005). Poistojen osuuteen vaikuttaa emakoilla esiintyvä hedelmällisyyden 

kausivaihtelu, jolloin emakot tiinehtyvät keskimääräistä huonommin loppukesällä ja 

alkusyksystä (Engblom ym. 2008b). Myös Zimbabwessa havaittiin 

hedelmällisyysongelmien vuoksi tehtävien poistojen olevan yleisempiä kuumana ja 

kosteana vuodenaikana. Porsimiseen liittyvät ongelmat olivat kuitenkin yleisempiä 

viileänä ja kuivana vuodenaikana, mikä on ristiriidassa muiden tutkimusten kanssa 

(Makasa ym. 2015). Ruotsissa emakoiden riski poistua tilalta lisääntymisongelmien 

vuoksi oli suurin syys- ja lokakuussa (Engblom ym. 2008b). 

 

Belgiassa poistettujen emakoiden lisääntymiselimiä tutkittaessa yli puolesta ei löytynyt 

poikkeavuuksia. Tavallisin löydös olivat toimimattomat munasarjat (28 %) ja toiseksi 

yleisin löydös munasarjarakkulat –(15 %). Munasarjarakkulat olivat yleisin löydös 

kiimattomuuden, pienen pahnuekoon ja tiinehtymättömyyden vuoksi poistetuilla 

emakoilla. Teurastetuista emakoista 3 % oli ollut tiineenä ja sikiöt olivat normaalit. 

Muutamissa tutkituissa lisääntymiselimissä havaittiin synnynnäisiä epämuodostumia. 

Emakoista, jotka oli poistettu ei tiine-luokassa, havaittiin tiineiksi 4 % (de Jong ym. 

2014). Suomessa teurastettujen ensikoiden ja emakoiden lisääntymiselimiä tutkittaessa 

havaittiin myös toimimattomien munasarjojen olevan yleisin löydös. Munasarjoista     
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25 % oli toimimattomia, ja yhteensä 6,2 %:lla eläimistä oli munasarjarakkuloita. 

Munasarjat, joissa oli vain yksi rakkula, olivat vielä toimivia. Useamman rakkulan 

omaavat munasarjat olivat todennäköisemmin toimimattomia. Tutkimuksessa havaittiin 

lisäksi useilla eläimillä (22,9 %) erilaisia kystia munasarjojen läheisyydessä. Nämä 

nestekeräymät olivat kuitenkin yleisimmin pieniä, ja niillä ei välttämättä ole ollut 

merkitystä sian hedelmällisyyteen. Pienellä osalla poistetuista sioista oli synnynnäisiä 

epämuodostumia tai kasvaimia lisääntymiselimissä (Heinonen ym. 1998). Myös 

Yhdysvalloissa teurastettujen emakoiden munasarjoja tutkittaessa yleisin löydös oli 

toimimattomat munasarjat. Emakon alhaisen kuntoluokan havaittiin lisäävän 

todennäköisyyttä munasarjojen toimimattomuudelle. Munasarjarakkuloita havaittiin 6,3 

prosentilla tutkituista eläimistä. Rakkulat olivat yleisempiä kuntoluokaltaan 

korkeammilla emakoilla (Knauer ym. 2007b). 

 

Kohdun limakalvon tulehdus eli endometriitti oli Belgiassa yleinen löydös teurastetuilla 

emakoilla. Belgiassa teurastettujen emakoiden kohtuja tutkittaessa havaittiin, että 75 % 

kohduista oli visuaalisesti normaaleja. 18 %:ssa kohduista oli märkäistä tulehduseritettä 

ja 2 %:ssa kohduista oli muumioituneita tai mädäntyneitä porsaita. Märkäinen 

tulehduserite oli pääosin vanhempien 7–8 kertaa porsineiden emakoiden löydös. 

Makroskooppisesti kohdun limakalvon tulehduksesta kärsivistä kohduista 26 % oli 

bakteriologisesti negatiivisia ja 24 %:ssa löydettiin Escherichia coli. Muita 

bakteerilöydöksiä olivat muun muassa Enterococcus, Streptococcus spp. sekä 

Staphylococcus spp. ja Trueperella pyogenes. Histopatologisesti yli 50 %:ssa kohduista 

oli merkkejä tulehduksesta ja suurin osa muutoksista oli kroonisia. Visuaalisen kohdun 

limakalvon tulehduksen havaittiin olevan yhteydessä tiinehtymättömyyden ja pienen 

pahnuekoon vuoksi tapahtuvaan karsintaan. Lisäksi ontumisen vuoksi karsituiden 

emakoiden kohduista 17 prosentista löytyi märkäistä tulehduseritettä (de Jong ym. 

2014). Suomessa todettiin selviä makroskooppisia muutoksia vain 1,4 %:ssa tutkituista 

teurastettujen ensikoiden ja emakoiden kohduista (Heinonen ym. 1998).  

 

Lisääntymisongelmien taustalla on usein emakoiden hoito sekä nuorten emakoiden 

kasvatustapa ja ruokinta, jotka eivät ole emakoille optimaalisia (Dagorn & Aumaitre, 

1979). Porsastuotantotiloilla tulisi kiinnittää erityistä huomiota tarkkoihin 

tiineystarkastuksiin, jotta tiinehtymättömät ja luoneet emakot huomattaisiin nopeasti. 

Tällöin ne voitaisiin poistaa tai siementää uudelleen mahdollisimman pian, jolloin 
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tehottomuuspäivien määrä pysyisi pienenä (Mote ym. 2009). Joillain tiloilla myös 

tiineitä emakoita lähetetään teurastamoon tiinehtymättömyyden vuoksi, mikä kertoo 

puutteellisesta tiineyden tarkastuksesta (de Jong ym. 2014). Porsastuotantosikatilan 

hyvä terveystilanne, tehokas emakoiden tarkkailu ja hoito ja hyvä eläinten 

lattiamateriaali voivat parantaa emakoiden hedelmällisyyttä. Hyvä lattia vähentää 

traumojen todennäköisyyttä. Monet infektiiviset sairaudet voivat haitata emakoiden 

hedelmällisyyttä ja sen vuoksi tilan hyvä terveystilanne vähentää lisääntymisongelmia 

(Munsterhjelm ym. 2006).  

 

Tiinehtymättömyys on useimmissa tutkimuksissa tärkein poistosyy 

lisääntymisongelmista (taulukko 3). Tiinehtymätön emakko palaa kiimaan astutuksen 

tai siemennyksen jälkeen. Jotkut sikatilat saattavat poistaa emakon suoraan heti, jos se 

uusii kiimansa ensimmäisen siemennyksen jälkeen. Suurimmalla osalla tiloista 

Ruotsissa oli käytäntönä poistaa emakot kahden eri kierron jälkeen, jos emakko palaa 

kolmannenkin kerran kiimaan. Osa tiloista sallii emakolle vielä useamman 

kiimakierron. Huono kiiman tarkkailu ja siemennystekniikka voivat selittää osaltaan 

tiinehtymättömyyttä ja poistoja sen vuoksi (Engblom ym. 2007). Suomessa on eroteltu 

erikseen poistetut tiinehtymättömät emakot, joiden kiimojen välit olivat normaalit   

(12,1 % kokonaispoistoista) ja tiinehtymättömät emakot, joilla kiimojen väli oli 

epänormaali (7,4 % kokonaispoistoista) (Haltia 2010a). Ensimmäistä kertaa porsineilla 

emakoilla on suurempi todennäköisyys tiinehtymättömyydelle kuin jo useamman kerran 

porsineilla emakoilla. (Koketsu ym. 1997). Lisäksi emakoiden saaman kuituravinnon 

kuten oljen on todettu vähentävän tiinehtymättömyyttä (Heinonen ym. 2006). 

 

Kiimattomuus on yleensä tiinehtymättömyyden jälkeen toiseksi yleisin syy, miksi 

emakoita poistetaan lisääntymisongelmien vuoksi tilalta (taulukko 3). Kiimattomuuden 

vuoksi emakkoa ei tulisi poistaa ennen kuin 8 päivää vieroituksen jälkeen (Knauer ym. 

2007a). Vain yhden kerran porsineet emakot ovat todennäköisemmin kiimattomia kuin 

useamman kerran porsineet emakot (Koketsu ym. 1997). Kiimattomuuden vuoksi 

poistetuista emakoista yli puolella havaittiin olevan normaalit sykloivat munasarjat 

Belgiassa tehdyssä tutkimuksessa (de Jong ym. 2014). Yhdysvalloissa tehdyssä 

tutkimuksessa 85 %:lla tiinehtymättömistä ja 84 %:lla kiimattomuuden vuoksi 

poistetuista emakoista oli makroskooppisesti normaalit munasarjat (Knauer ym. 2007a). 

Eroavaisuudet poistosyyssä ja munasarjojen toiminnassa voivat johtua huonosta 
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kiimatarkkailusta ja tiineyden tarkastuksesta, hiljaisesta kiimasta tai munasarjojen 

fysiologisista muutoksista poistopäätöksen ja teurastuksen välillä (Segura-Correa ym. 

2011). 

 

Luomisten vuoksi tehtävät emakoiden poistot ovat yleensä harvinaisia, 2-3 % 

kokonaispoistoista (taulukko 3). Zimbabwessa tehdyssä tutkimuksessa kuitenkin 

poistetuista emakoista noin 15 % poistettiin luomisten vuoksi (Masaka ym. 2014). 

Kiinassa suurin osa emakoiden luomisista tapahtui talven aikana (Zhao ym. 2015). 

Japanissa todettiin emakon luomisriskin kasvavan, mitä useamman kerran se porsi. 

Korkea lämpötila lisäsi nuorten emakoiden luomisia. Lisäksi kuolleiden porsaiden 

synnyttäminen ja useammat tiineytysyritykset lisäsivät riskiä luomiselle (Iida & 

Koketsu 2015). 

 

2.3.2 Tuki- ja liikuntaelinongelmat 

 

Tuki- ja liikuntaelinongelmiin, joiden vuoksi emakoita teurastetaan, kuuluvat muun 

muassa ontuminen, jalka- ja sorkkavammat, makaava emakko ja huono jalkarakenne 

(Stein ym. 1990). Makaava emakko -termi kuvaa emakkoja, jotka eivät kykene kunnolla 

seisomaan tai kävelemään (Frienship ym. 1987). Tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat 

merkittävä poistosyy monilla emakkotiloilla (taulukko 2). Tšekissä tuki- ja 

liikuntaelinsairaudet olivat yleisin emakoiden poistosyy (Holendová ym. 2007). Tuki- ja 

liikuntaelinsairaus on tyypillisesti nuorempien 1-2 porsineiden emakoiden poistosyy 

(Lucia ym. 2000). Kuitenkin esimerkiksi Zimbabwessa todettiin ontumisen olevan 

yleinen poistosyy myös vanhoilla yli yhdeksän kertaa porsineilla emakoilla, mikä voi 

johtua siitä, että nuoria emakoita ei karsita huonon rakenteen vuoksi (Masaka ym. 

2014).  

 

Ontuminen on tavallisin tuki- ja liikuntaelintenongelmien vuoksi poistettavien 

emakoiden poistosyy (Engblom ym. 2007). Ontuvilla sioilla voi olla lyhyempi askel, 

keinahtelevat takajalkojen liikkeet kävellessä, köyry selkä ja ne voivat olla  haluttomia 

nousemaan ylös tai liikkumaan ja varaamaan painoa kipeälle jalalle (Willgert ym. 

2014). Suomessa todettiin tiloilla olevista emakoista ja ensikoista ontuvan 8,8 %. 

Yleisimmät syyt ontumiselle olivat osteokondroosi, infektoituneet ihovammat, 
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sorkkavammat ja niveltulehdus. Yorkshire rotuisilla emakoilla todettiin suurempi 

todennäköisyys ontumiselle kuin maatiaisilla. Ritilälattialla olevilla sioilla oli 

kaksinkertainen todennäköisyys ontua verrattuna kiinteällä kokolattialla oleviin sikoihin 

(Heinonen ym. 2006). Kroonisesti ontuvat siat voivat pysyä tuotannossa, jos niiden 

ontuminen on niin lievää, että sitä on vaikea huomata eikä sikojen liikkumista 

tarkastella riittävästi (Anil ym. 2009). Englannissa todettiin 4,5 % tilojen emakoista 

ontuviksi. Ontuminen oli yleisempää nuorilla emakoilla ja tiloilla, joissa sikojen 

hoitajalla oli suurempi määrä eläimiä hoidettavanaan. Lisäksi karsinan suurempi 

emakkomäärä lisäsi ontumista. Englannissa havaittiin emakoiden ontuvan enemmän 

tiloilla, joissa emakoita pidettiin kokolattialla verrattuna tiloihin, joilla oli osa- tai 

kokoritilälattia. Korkeamman tuotannon tiloilla oli pienempi osuus ontuvia emakoita 

kuin keskitason ja alhaisen tuotannon tiloilla (Willgert ym. 2014). Kanadassa todettiin 

ontumisen olevan poistosyynä huomattavasti yleisempi kesän ulkopuolella. Tämä voi 

johtua siitä, että kesäkuukausina emakkoja poistetaan todennäköisemmin 

lisääntymisongelmien vuoksi (Anil ym. 2005). Yhdysvalloissa teurastettujen emakoiden 

jalkoja tutkittaessa yleisimmät löydökset olivat halkeamat sorkissa ja sorkkien 

liikakasvu. Muutokset olivat tavallisempia takajaloissa ja yleisempiä emakoilla, joilla 

oli huonompi ruumiinkunto (Knauer ym. 2007b). 

 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat olla myös tilalla yleisempiä, kuin mitä sen vuoksi 

poistettavien emakoiden poistoprosentti antaa ymmärtää. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 

voivat vaikuttaa emakon hedelmällisyyteen ja alentaa pahnuekokoa, jolloin emakko 

voidaan poistaa muun syyn kuin tuki- ja liikuntaelinongelman vuoksi. Ontuvat ja kipeät 

emakot voivat myös syödä vähemmän, mikä imetyksen aikana voi vähentää 

maidontuotantoa, mikä taas voi lisätä porsaskuolleisuutta (Lucia ym. 2000). Ontumisen 

ja jalkavikojen vähentämiseksi olisi tärkeää huolehtia, että ensikoilla ja emakoilla on 

sopivat ympäristöolosuhteet. Etenkin hyvään karsinan lattiamateriaaliin tulee kiinnittää 

huomiota. Ensikoiden kasvatuksessa tulee huolehtia niiden tarvittavasta vitamiinien ja 

mineraalien saannista, mikä tukee kasvua (Holendová ym. 2007). Tuotantoon tulisi 

valita vain ensikoita, joilla on toivottu jalkarakenne, millä voitaisiin vähentää 

emakoiden poistoja myöhemmissä tuotantovaiheissa (Sasaki & Koketsu 2011). 
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2.3.3 Vanhuus 

 

Mote ym. (2009) selvittivät, että vanhuuden vuoksi poistetut emakot porsivat 

keskimäärin kahdeksan kertaa Yhdysvalloissa. Vanhuuden vuoksi poistetuilla emakoilla 

on suhteessa vähemmän tehottomuuspäiviä ja suurempi määrä elävänä syntyneitä ja 

vieroitettuja porsaita sekä vuotta että koko tuotantoikää kohti kuin muiden syiden 

vuoksi poistetuilla emakoilla (Lucia ym. 2000, Engblom ym. 2007). Vanhuuden vuoksi 

poistetuilla emakoilla havaittiin Belgiassa teurastamotutkimuksissa olevan usein 

toimimattomat munasarjat (de Jong ym. 2014).  

 

Vanhuuden vuoksi poistetaan usein myös emakoita, joiden tuottavuus kuten 

pahnuekoko olisi vielä hyväksyttävissä. Yhdysvalloissa vanhuuden vuoksi poistetuilla 

emakoilla oli ollut vielä keskimäärin 9,4 elävää porsasta viimeisimmässä pahnueessaan. 

Lähes puolet teurastetuista yli viisi kertaa porsineista emakoista poistettiin vanhuuden 

takia. (Mote ym. 2009). Osa tiloista poistaa myös vielä melko nuoria emakoita 

vanhuuden vuoksi. Tiloille on kuitenkin todettu olevan taloudellisempaa olla karsimatta 

1-6 kertaa porsineita emakoita vanhuuden vuoksi (Rutten-Ramos & Deen 2009a). 

Vanhoja emakoita poistettaessa ei ehkä tulisi käyttää vanha-poistokategoriaa, vaan tulisi 

kirjata emakoiden tarkempi poistosyy kuten lisääntymisongelma tai huono 

porsastuotanto, jotta ymmärrettäisiin paremmin poistojen taustalla olevia syitä (Knauer 

ym. 2007a). 

 

2.3.4 Huono tuottavuus 

 

Emakon tuottavuutta voidaan määrittää tarkastelemalla emakon porsimien tai 

vieroittamien porsaiden määrää, porsaiden syntymä- ja vieroituspainoja, pahnueen 

tasaisuutta ja porsaiden kuolleisuutta ennen vieroitusta (D'Allaire ym. 1987). 

Emakoiden tuottavuus yleensä kasvaa tiettyyn ikään asti ja sitten emakon vanhetessa 

vähenee. Tutkimusten välillä on jonkin verran eroja siinä, missä vaiheessa emakko 

saavuttaa parhaimman tuotantopotentiaalinsa. Yhdysvalloissa todettiin emakon 

pahnuekoon ja porsaiden painon kasvavan neljänteen porsimakertaan asti ja alkavan 

vähentyä sen jälkeen (Rodriguez-Zas ym. 2002). Alankomaissa havaittiin suurin 
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tuottavuus emakoiden kuudennella porsimakerralla (Soltesz & Balogh 2013). Huonon 

tuottavuuden vuoksi poistetaan yleensä vanhempia emakoita (Mote ym. 2009). Lucia 

ym. (2000) totesivat, että huonon tuottavuuden takia poistetut siat olivat porsineet 

keskimäärin 4,4 kertaa. Vain yhden kerran porsineita emakoita ei tulisi poistaa huonon 

tuottavuuden takia, koska pahnuekokoon vaikuttavat suuresti ympäristötekijät ja yksi 

pieni pahnue ei vielä kerro toistuvuudesta (Knauer ym. 2007a). Yleensä tilat alkavat 

karsia emakoita huonon tuottavuuden vuoksi kolmannen porsimakerran jälkeen (de 

Sevilla ym. 2009). Emakoille, joilla on vähemmän porsaita, voidaan myös siirtää 

pahnueiden tasauksessa lisäporsaita ylisuurista pahnueista, mikä voi parantaa porsaiden 

kasvua ja eloonjäämismahdollisuuksia (Takanashi ym. 2011). Huono tuottavuus ja 

vanhuus ovat osittain päällekkäisiä kategorioita, koska vanhojen sikojen tuottavuus 

yleensä huononee (Segura-Correa ym. 2011). Eri tutkimuksissa huonon tuottavuuden 

vuoksi poistettujen emakoiden osuus vaihtelee huomattavasti (taulukko 2). Tämä voi 

johtua erilaisista huonolle tuottavuudelle annetuista raja-arvoista eri maissa. 

Zimbabwessa huonon tuotannon vuoksi poistetuiksi emakoiksi katsottiin kuuluvan 

esimerkiksi vain alle viisi elävää porsasta/pahnue synnyttäneet emakot (Masaka ym. 

2014). Vähän porsaita tuottavat nuoremmat emakot karsitaan yleisemmin 

lisääntymisongelmien vuoksi kuin huono tuottavuus poistokategoriassa (Sasaki & 

Koketsu 2008b). 

 

Porsastuotantosikalat voidaan jakaa tuottavuuden, esimerkiksi vieroitettujen porsaiden 

määrä/emakko/vuosi, mukaan  matalan, keskitason ja korkean tuotannon tiloihin. 

Tällöin havaitaan tiloilla, joilla on paljon tuottavuudeltaan huonompia emakoita, olevan 

myös eniten tehottomuuspäiviä. Korkean tuotannon tiloilla poistetuilla emakoilla on 

korkeampi keskimääräinen porsimakerta ja pienempi riski joutua poistetuksi 

jalkavikojen takia. Tilojen tuottavuus ei kuitenkaan vaikuttanut emakoiden poistoriskiin 

lisääntymisongelmien vuoksi (Sasaki & Koketsu 2011). Paremman tuotoksen omaavat 

tilat karsivat huonosti tuottavat emakot nuorempana tilalta, jolloin tilojen vieroitettujen 

porsaiden määrä/emakko/vuosi lukuarvo kasvaa (Takanashi ym. 2011). 
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2.3.5 Utareongelmat  

 

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin utareongelmien olevan toiseksi yleisin 

emakoiden poistokategoria. Utareongelmien vuoksi poistettiin 18,1 % emakoista. Muut 

tutkimukset eivät ole raportoineet utareongelmia poistosyynä, tai poistojen määrä on 

ollut suhteessa pieni (Engblom ym. 2007). Esimerkiksi tuottajille suunnatun 

ammattilehden artikkelin mukaan vuonna 2009 Suomessa poistettiin 2,1 prosenttia 

emakoista utaresairauden tai -vian vuoksi (Haltia 2010a). Ruotsissa 

utareongelmaryhmään kuuluivat alhainen maidontuotanto, utaretulehdus ja paiseet 

utareessa. Poistot johtuivat pääosin granulomatoottisesta utaretulehduksesta, johon 

liittyivät paiseet utareessa. Granulomatoottinen utaretulehdus on yleinen sairaus 

ruotsalaisissa porsitussikaloissa, joissa emakoita pidetään tyypillisesti olkipohjalla 

ryhmissä (Engblom ym. 2007). 

 

2.3.6 Muut syyt 

 

Emakoita teurastetaan myös niiden huonon kuntoluokan vuoksi. Suomessa poistettiin 

3,5 % emakoista kunnon menetyksen ja laihtumisen vuoksi (Haltia 2010a). Tuottajat 

voivat myös poistaa emakoita virheellisesti kuntoluokan vuoksi. Yhdysvalloissa tehdyn 

tutkimuksen mukaan 34 %:lla huonon kuntoluokan vuoksi poistetuilla emakoilla 

todettiin teurastamossa kuntoluokaksi 3 tai yli asteikolla 1–5 (Knauer ym. 2007a). 

Australiassa teurastetut emakot olivat laihempia ja niiden silavakerros oli pienempi 

verrattuna tilalle jääneisiin emakoihin. Emakot voivat laihtua imetyksen aikana huonon 

rehunsyönnin vuoksi, mikä lisää niiden poiston todennäköisyyttä (Hughes ym. 2010). 

Alhainen ruumiinkunto voi altistaa muille ongelmille ja vähentää emakon tuottavuutta 

(Knauer ym. 2007b).  

 

Muiden emakoiden poistosyiden joukkoon kuuluu muun muassa käytösongelmien 

vuoksi teurastettavat siat. Joillekin emakoille ei tiloilla kirjata mitään poistosyytä (Lucia 

ym. 2000). Emakoita lähetetään teurastamoon myös erilaisten traumojen vuoksi 

(Engblom ym. 2007). Muihin syihin kuuluvat myös hermostollisista, sydän-, 

hengitystie-, virtsatie- ja ruoansulatuskanavan sairauksista ja iho-ongelmista johtuvat 

poistot (Stein ym. 1990). Yhdysvalloissa teurastettujen emakoiden keuhkoja tutkittaessa 

9,7 %:lla emakoista oli keuhkokuumeeseen eli pneumoniaan viittaavia löydöksiä. 
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Pneumonia oli yleisempi emakoilla, joilla oli huono ruumiinkunto (Knauer ym. 2007b). 

Aiemmassa tutkimuksessa peräti 42,9 %:lla teurastetuista emakoista ja ensikoista oli 

muutoksia keuhkoissa. Lisäksi 67,3 %:lla eläimistä oli merkkejä ihotulehduksesta 

(Ritter ym. 1999). 

 

2.4 Kuolleisuus tilalla 

 

Emakoita kuolee tiloilla itsestään äkillisesti ja niitä joudutaan myös lopettamaan tilalla. 

Kuolleisuus vaihtelee eri tutkimuksissa välillä 4,3–16 % (taulukko 1). Tavallisesti 

emakot lopetetaan tainnuttamalla ne pulttipistoolilla ja laskemalla tainnutettujen 

eläinten veri (Engblom ym. 2008a). Emakoiden kuolleisuus lisää tilan tappioita, koska 

tilallinen menettää emakon teurasarvon, emakon mahdollisesti tuottamien porsaiden 

arvon ja kuolleiden eläinten ruhojen käsittely tuo kustannuksia. Lisäksi uusien 

ensikoiden hankkiminen maksaa ja korkea kuolleisuus vaikeuttaa tilalla tehtävää 

emakoiden suunniteltua karsintaa niiden ominaisuuksien mukaan (Sanz ym. 2007, 

Engblom ym. 2008a). Emakoiden kuolleisuus vaihtelee suuresti myös tilojen kesken. 

Yhdysvalloissa huonoimmilla 10 %:lla tiloista kuolleisuus oli yli 13 % (Mote ym. 

2009). Korkea kuolleisuus voi kertoa tilalla olevasta hyvinvointiongelmasta (Anil ym. 

2005). Emakoiden kuolleisuuden on todettu olleen kasvussa muun muassa 

Yhdysvalloissa ja Tanskassa (Koketsu 2000, Kirk ym. 2005). Tanskassa joka neljäs sika 

kuoli tai lopetettiin tilalla sen sijaan, että se olisi lähetetty teurastamoon. Kasvavaan 

kuolleisuuteen voi olla syynä tuotannon tehostumisen myötä vähentynyt yksilöllinen 

eläinten huomioon ottaminen ja haluttomuus kutsua eläinlääkäri paikalle hoitamaan 

emakoita siitä syntyvien kustannusten vuoksi. Eläinten hyvinvoinnin kannalta on myös 

eroa siinä, lopetetaanko emakko tilalla vai kuoleeko se itse (Kirk ym. 2005). 

Tyypillisesti nuorilla 1-3 kertaa porsineilla emakoilla on suurin kuolleisuus, ja nuorten 

emakoiden osuus kuolleena löydetyistä on suurin (Engblom ym. 2007). Yhdysvalloissa 

äkillinen kuolema oli yleisintä 1-2 kertaa porsineilla ja yli kuusi kertaa porsineilla 

emakoilla (Sanz ym. 2007). Ruotsissa kuolleena löydetyistä eläimistä 71 % oli kuollut 

äkillisesti ilman mitään aikaisemmin huomattuja oireita (Engblom ym. 2008a). 

Japanissa itsestään kuolleet emakot olivat porsineet keskimäärin 3,2 kertaa (Sasaki & 

Koketsu 2008a).  
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D'Allaire ym. (1987) totesivat tilakuolleisuuden olevan neljänneksi yleisin syy 

emakoiden poistoon, ja 11 % tilalla kuolleista emakoista lopetettiin, koska eläimille ei 

haluttu tuottaa lisäkärsimystä. Suomessa vuonna 2009 tilalla itsestään kuolleiden 

emakoiden määrä (8,3 %) oli yllättävän korkea ja lopetettujen emakoidenmäärä  pieni 

(0,6 %) (Haltia 2010a). Ruotsissa eutanasian osuus eli 10,5 % koko poistoista oli 

merkittävän suuri. Tähän vaikuttaa se, että teurastamoon ei kuljeteta kuin tietyt 

terveyskriteerit täyttävät emakot, jolloin tiloilla lopetetaan enemmän emakoita itse 

(Engblom ym. 2007). Kuljetettavat emakot eivät saisi ontua ja niiden kuntoluokan tulee 

olla normaali (Engblom ym. 2008a). Yhdysvalloissa tutkituista tilalla kuolleista 

emakoista noin 40 % oli lopetettu (Sanz ym. 2007). Kirk ym. (2005) huomasivat, että 

tilalla lopetetuilla emakoilla oli alhaisempi kuntoluokka kuin itsestään kuolleilla, mikä 

voi johtua siitä, että tilan työntekijät eivät ole lopettaneet emakoita tarpeeksi nopeasti.  

Unkarissa havaittiin ulkona pidettävillä emakoilla suurempi kuolleisuus, keskimäärin 

12,2 %, verrattuna sisätiloissa kasvatettaviin, joiden kuolleisuus oli keskimäärin 5,1 %. 

Ulkokasvatuksessa olevien emakoiden keskimääräinen porsimakerta oli myös alempi 

(Karg & Bilkei 2002). 

 

Engblom ym. (2007) huomasivat, että itsestään kuolleiden emakoiden osuus oli 

korkeimmillaan juuri porsimisen jälkeen ja eutanasian osuus oli suuri ensimmäisellä 

viikolla porsimisen jälkeen sekä vieroitusta seuraavan neljän viikon aikana. Japanissa 

40 % kuolemista tapahtui porsimisen aikaan aivan tiineyden lopussa tai viikon sisällä 

porsimisesta (Sasaki & Koketsu 2008a). Porsiminen ja imetys ovat emakon 

tuotantokierron rasittavinta aikaa, ja oletettavista suurin osa kuolleisuudesta tiloilla 

esiintyy tänä aikana, vaikka kokonaiskuolleisuus on matala (Anil ym. 2005).  

 

2.5 Kuolinsyyt 

 

Tilalliset eivät yleensä kirjaa kuolinsyitä emakoille, jotka löydetään kuolleena, koska 

niille ei tehdä raadonavausta. Eutanasian syy kuitenkin yleensä kirjataan (Engblom ym. 

2007). Asianmukaisesti suoritettu raadonavaus on tärkeää emakoiden kuolinsyyn 

selvittämisessä (Engblom ym. 2008a). Taulukossa 4 on esitetty emakoiden kuolinsyitä 

tiloilla eri tutkimuksissa. Tutkimukset eivät yleensä erottele itsestään kuolleita ja 



 

19 
 

lopetettuja emakoita kuten Karg & Bilkei (2002). Yleisin kuolinsyy vaihtelee eri 

tutkimuksissa, ja yleensä tutkimuksissa ovat mukana sekä itsestään kuolleet että 

lopetetut emakot. Tärkeimpiä syitä ovat sydämen vajaatoiminta, ontuminen, 

ruoansulatuskanavan elinten kiertymät ja muut sairaudet ja virtsatiesairaudet. Myös 

porsimiseen liittyvillä kuolemilla on suuri merkitys (taulukko 4). Löydösten ja 

emakoiden poistojen kirjausmenetelmät vaihtelevat, minkä vuoksi tutkimusten vertailu 

on osittain vaikeaa. Lopetetuilla ja äkillisesti kuolleilla emakoilla on yleensä erilaiset 

taustasyyt kuolemalle. Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa 6 % lopetetuista ja 13 % 

itsekseen kuolleista emakoista jäi ilman primaarista diagnoosia, koska sitä ei voitu 

määrittää (Kirk ym. 2005).  

 

Tutkimuksissa käytetyt emakot eivät myöskään aina edusta emakoiden 

kokonaispopulaatiota. Tutkimukset perustuvat yleensä tiloilta saatuihin lopetettujen ja 

kuolleiden emakoiden ruhoihin, joille tehdään raadonavaus. Diagnoosin selvittämisen 

kannalta on tärkeää, että ruhot säilytettäisiin viileässä ja tutkittaisiin mahdollisimman 

nopeasti, koska autolyyttiset muutokset alkavat pian kuoleman jälkeen, ja ne 

vaikeuttavat elinten tutkimusta ja kuolinsyyn määrittämistä. Erityisesti maksa on altis 

autolyysille. Kuolinsyyn ja lopetuksen syyn selvitys perustui löydöksiin 

raadonavauksessa sekä tiloilta saatuihin mahdollisiin tietoihin emakon terveydentilasta. 

Tutkimuksissa, joissa käytetään emakoita, joista tuottaja on pyytänyt raadonavauksen, 

on mahdollista, että selkeisiin syihin kuten ontumiseen ja porsimisapuun kuolleiden 

emakoiden määrä tutkimusmateriaalissa on aliedustettuna (Christensen ym. 1995). 

Tutkimuksia vaikeuttaa se, että osa emakoista kuolee sellaisena aikana, että niitä ei 

saada raadonavaukseen esimerkiksi viikonloppuisin. Erityisesti kesällä autolyyttiset 

muutokset hankaloittavat usein elinten tutkimista. Osassa tutkimuksista käytettiin 

kuolinsyyn selvityksessä apuna myös muita määrityksiä kuten kudosten tarkastelua 

histopatologisesti, jos raadonavauksen löydökset eivät antaneet selvää diagnoosia (Sanz 

ym. 2007).  
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Taulukko 4  Tilalla itsestään kuolleiden ja lopetettujen emakoiden kuolinsyitä (%) 

Kuolinsyy D'Allaire 

ym. 1991 

USA 

Chagnon 

ym. 1991 

Kanada 

Christen

-sen ym. 

1995 

Tanska 

Karg & 

Bilkei 2002 

Unkari 

Sisä    Ulko 

Kirk ym. 

(2005) 

Tanska 

Eut.   Kuol. 

Sanz 

ym. 

2007 

USA 

Sydämen 

vajaatoiminta 

22,1 31,3 1,1 10,2     21,8  3,7 

Ruoansulatus-

kanavan 

elinten 

kiertymä/ 

sairaus 

20,9 18,6 17,1 20,5       4,1  4           45 19,6 

Virtsatie-

sairaudet 

7,5 8,0 13,1 21,3     32,4  1            5 11,2 

Hengitystie-

sairaudet 

6,8 3,6  5,7         4,8  7,5 

Tuki- ja 

liikuntaelin-

ongelma 

5,2 2,2 28,5 17        33,1  72          0 23,4 

Porsimiseen 

liittyvä 

  20,9 24,5       4,2   9            24 18,7 

Trauma   10,7    

 

2.5.1 Sydämen vajaatoiminta 

 

Sydämen vajaatoimintaan kuolleiden emakoiden osuus 1,1–31,3 % vaihtelee paljon eri 

tutkimusten välillä  (taulukko 4). Sydämen vajaatoiminnasta johtuvan kuoleman 

diagnosoiminen on vaikeaa, koska sen löydökset ovat tyypillisiä myös muiden 

sairauksien loppuvaiheessa. Tämän vuoksi muut kuolinsyyt täytyy aina sulkea pois, 

ennen kuin diagnosoidaan kuolema johtuvaksi sydämen vajaatoiminnasta. Kuollut 

emakko täytyy tutkia myös pian kuoleman jälkeen ennen suuria autolyysimuutoksia. 

Sydämen vajaatoiminnassa havaittuihin löydöksiin kuuluvat transudaatti eli 

veriplasmasuodos sydänpussissa sekä rinta- ja vatsaontelossa, sydämen kammioiden 

laajeneminen, keuhkoturvotus ja keuhkojen, maksan, pernan ja munuaisten passiivinen 

kongestio eli verekkyys. Siat ovat alttiita akuutille sydämen vajaatoiminnalle, koska 

niiden sydän on suhteessa pieni ja sydämen tilavuus on matala. Sikojen sydän on myös 
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herkkä hapenpuutteelle, ja emakoiden kunto on usein matala, koska ne eivät pääse 

liikkumaan vapaasti (Drolet ym. 1992). 

 

Sydänkuolemat ovat yleensä äkillisiä, eikä suurimmalla osalla emakoista havaita 

aikaisempia oireita. Joskus kuolleilla emakoilla on havaittu hengenahdistusta ja 

ruokahaluttomuutta vähän ennen kuolemaa (Drolet ym. 1992). Sydämen vajaatoiminta 

oli yleinen diagnoosi Ruotsissa tutkituilla tilalla kuolleena löydetyillä ensikoilla ja 

emakoilla. Itsestään kuolleista eläimistä 23,5 % oli kuollut verenkierron häiriöön. 

Ruotsissa epäiltiin kuolemien taustalla olevan eläinten ryhmittelystä johtuneen stressin 

(Engblom ym. 2008a). Yleensä emakon sydämen vajaatoiminnasta johtuvaa kuolemaa 

edeltää jokin stressitekijä. Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa 84 %:ssa tapauksista 

sydänkuolemaa edelsi jokin emakkoa rasittava tapahtuma kuten porsiminen, kuljetus, 

tappelu, astutus tai lämpöstressi. Kanadassa lähes kaksi kolmasosaa kuolemista tapahtui 

peripartaalisena aikana, jonka määritettiin alkavan kolme päivää ennen arvioitua 

porsimispäivää ja päättyvän kolme päivää porsimisen jälkeen. Heinä-elokuussa tapahtui 

40 % kuolemista. Sydämen vajaatoimintaan kuolleet emakot olivat yleensä painavampia 

ja lihavampia kuin muihin syihin kuolleet emakot (Drolet ym. 1992). Chagnon ym. 

(1991) totesivat myös, että 44 % sydämen vajaatoiminnan vuoksi menehtyneistä 

emakoista kuoli kesäkuukausia. Sydämen vajaatoiminnasta johtuvat kuolevat olivat 

Tanskassa yleisempiä vanhemmilla emakoilla (Christensen ym. 1995).  

 

2.5.2 Ruoansulatuskanavan elinten kiertymät ja sairaudet 

 

Ruoansulatuskanavan elinten ja pernan erilaiset kiertymät ja sairaudet ovat merkittävä 

syy emakoiden äkillisiin kuolemiin (Kirk ym. 2005). Näiden syiden osuus on 

lisääntynyt porsastuotannon tehostumisen ja siihen liittyvien tuotantomuutosten myötä 

(Christensen ym. 1995). Yhdysvalloissa ruoansulatuskanavan elinten kiertymien vuoksi 

kuolleet emakot olivat porsineet keskimäärin viisi kertaa. Monet eri elimet kuten 

mahalaukku, perna, maksan lohko tai suolen osa voivat kiertyä ja aiheuttaa emakon 

kuoleman. Lisäksi kuoleman syynä voi olla suolentuppeuma tai vakava mahahaava 

(Chagnon ym. 1991). Kanadassa todettiin suurimman osan erilaisten vatsaontelon 

elinten kiertymien vuoksi menehtyneiden emakoiden kuolleen äkillisesti. Joillain 

mahalaukun kiertymän vuoksi kuolleilla emakoilla havaittiin hengitysvaikeuksia, 
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lisääntynyttä syljeneritystä ja ruokahaluttomuutta sekä vatsan laajentuminen ennen 

kuolemaa. Kanadassa todettiin mahalaukun kiertyneen yleisimmin myötäpäivään ja 

mahalaukku oli yleensä laajentunut ja täynnä nestettä, kaasua ja osin sulanutta ruokaa. 

Myös perna oli kiertynyt osalla emakoista mahalaukun mukana. Pernan tai maksan 

kiertyessä ne täyttyvät verellä ja saattavat repeytyä aiheuttaen massiivisen verenvuodon 

ja eläimen kuoleman. Suolenkiertymän vuoksi kuolleiden emakoiden todettiin olevan 

nuorempia kuin muiden kiertymien vuoksi menehtyneiden. Ohutsuoli oli tutkimuksessa 

yleisin kiertynyt suolen osa. Emakoiden ruokkiminen vain kerran päivässä voi lisätä 

riskiä elinten kiertymille, koska tällöin emakot saattavat syödä kiihtyneessä tilassa 

nopeasti suuren määrän vettä ja ruokaa (Morin ym. 1984). 

 

Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa maksan kiertymät olivat yleisin syy vastaten 12 % 

äkillisistä kuolemista. Seuraavaksi yleisin syy oli pernan kiertymä, joka vastasi 9 % 

kuolemista. Sen jälkeen yleisimmät kuolinsyyt olivat hemorraginen gastriitti ja 

proliferatiivinen hemorraginen enteropatia. Lisäksi emakoita kuoli ja lopetettiin maksan 

repeämän, ruokaputken perforaation ja suolenkiertymän vuoksi (Kirk ym 2005). 

Aiemmassa tanskalaisessa tutkimuksessa tärkein ruoansulatuskanavan elimiin liittyvä 

kuolinsyy oli mahalaukun laajentuma. Monet mahalaukun laajentumat havaittiin 

emakoilla, jotka olivat äkillisesti saaneet vapaasti rehua esimerkiksi rehun 

annostelijalaitteen rikkoutumisen vuoksi. Seuraavaksi yleisimmät kuolinsyyt olivat 

suolenkiertymä, mahahaavat ja pernan ja maksan kiertymät. Kanadassa tehdyssä 

tutkimuksessa yleisin ruoansulatuskanavan elimistä johtunut emakoiden kuolinsyy oli 

mahalaukun kiertymä ja seuraavina pernan ja maksan lohkon kiertymä (D'Allaire ym. 

1991). Oljen käyttö makuualustana voi vähentää ruoansulatuskanavan elinten 

aiheuttamien kuolemien määrää emakoilla (Christensen ym. 1995). Yhdysvalloissa 

yleisin ruoansulatuskanavan elimistä johtuvan kuolleisuuden syy oli vakavien 

mahahaavojen aiheuttama verenvuoto. Mahahaavan vuoksi menehtyneistä emakoista 

kuoli äkillisesti 45,5 %. Yhdysvalloissa tutkimukseen kuuluneet tiineet emakot saivat 

rehua syödäkseen vain kerran päivässä, mikä on voinut nostaa mahahaavojen 

todennäköisyyttä. Krooniset mahahaavat olivat yleinen sekundaarinen löydös sekä 

spontaanisti kuolleilla että lopetetuilla emakoilla (Kirk ym. 2005). Akuutti 

proliferatiivinen enteropatia voi lisätä emakoiden kuolleisuutta ruoansulatuskanavan 

elinten sairauteen tilalla (Sanz ym. 2007). 
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2.5.3 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 

 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat todennäköisesti merkittävin syy emakoiden 

lopetuksiin tilalla. Tanskassa tilalla lopetetuista emakoista 72 % lopetettin tuki- ja 

liikuntaelinsairauden vuoksi (Kirk ym. 2005). Ontumisen vuoksi lopetettiin paljon 

eläimiä myös Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa. Ontumisesta kärsivät emakot 

yleensä lopetettiin, jos ne eivät vastanneet hoitoon ja niitä ei voinut kuljettaa 

teurastamoon (Sanz ym. 2007). Yleisimmät syyt lopetukseen Tanskassa olivat 

niveltulehdus, joka kattoi 24 % ja murtumat, jotka  kattoivat 16 % kaikista lopetuksista. 

Niveltulehduksen yleisin aiheuttaja oli Trueperella pyogenes. Murtumista 48 % oli 

reisiluun tai olkaluun proksimaalisessa kasvulevyssä. Suurimman osan murtumista 

havaittiin olevan kroonisia, mikä osoittaa sen, että emakoita ei lopetettu välittömästi 

murtuman tapahduttua. Muita merkittäviä lopetussyitä olivat nivelrikko (8 %) ja 

osteomyeliitti eli luuydintulehdus selkärangan nikamissa (11 %) tai muissa luissa (7 %). 

Lisäksi muutamia emakoita lopetettiin esimerkiksi sorkkavammojen ja 

ligamenttirepeämien vuoksi (Kirk ym. 2005).  

 

Myös Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa niveltulehdus oli yleisin löydös kuolleilla 

emakoilla ja ensikoilla ja ontuminen oli suurin syy emakoiden eutanasiaan tiloilla. 

Niveltulehdukset olivat tyypillisesti kroonisia, ja tulehdus oli yleisimmin olka-, polvi- 

tai kyynärnivelessä. Lähes puolella niveltulehduksesta kärsivistä eläimistä oli tulehdus 

useammassa nivelessä. Niveltulehdusten syynä oli todennäköisesti aikaisempi trauma ja 

sitä seurannut sekundaarinen bakteeri-infektio. Ruotsissa tilojen työntekijät olivat usein 

luulleet oikeasti niveltulehduksista kärsivien emakoiden oireita murtuman 

aiheuttamiksi. Osteokondroosi oli toiseksi yleisin löydös, ja se havaittiin 13,5 %:lla 

kuolleista emakoista ja ensikoista. Ruotsissa vanhempia emakoita kuoli tiloilla myös 

selkärangan paiseiden vuoksi (Engblom ym. 2008a). Lopetus tuki- ja liikuntaelinten 

ongelman vuoksi on yleisempi nuorilla emakoilla kuin vanhoilla (D'Allaire ym. 1987). 

Kaikissa tutkimuksissa ei havaittu syytä lopetetun emakon ontumiselle, koska kaikkia 

niveliä ja luita ei ollut mahdollista tutkia tarkasti (Christensen ym. 1995). Tuki- ja 

liikuntaelinongelmat olivat yleisempi syy Unkarissa ulkona pidettävien emakoiden 

kuolemiin verrattuna sisällä kasvatettaviin emakoihin (Karg & Bilkei 2002). 
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Nivelrikkomuutokset olivat hyvin yleinen sekundaarinen löydös vähintään yhdessä 

nivelessä sekä itsestään kuolleilla että lopetetuilla emakoilla. Nivelrikosta kärsi 88 % 

kuolleista ja 92,5 % lopetetuista emakoista. Nivelrikkoon laskettiin kuuluvaksi myös 

osteokondroosi. Osteokondroosi on kasvavilla eläimillä esiintyvä rustonsisäisen 

luutumisen häiriö. Osteokondroosi havaittiin 49 %:lla tutkituista emakoista Yleisiä 

sekundaarisia löydöksiä sekä kuolleilla että lopetetuilla emakoilla olivat myös erilaiset 

muutokset sorkissa kuten kannan hyperkeratinisoituminen sekä murtumat sorkan 

seinämässä, pohjassa ja valkoviivassa (Kirk ym. 2005).  

 

2.5.4 Virtsatiesairaudet 

 

Virtsatiesairauksien aiheuttama emakoiden kuolleisuus liittyy yleensä 

virtsatietulehdukseen. Virtsatietulehduksen aiheuttama kuolleisuus johtuu yleensä 

samanaikaisesta virtsarakkotulehduksesta sekä munuaisaltaan ja munuaisen 

tulehduksesta eli kystiitti-pyelonefriitistä (Sanz ym. 2007). Ruotsissa tehdyssä 

tutkimuksessa ei havaittu virtsatiesairauksien aiheuttamia kuolemia emakoilla tai 

ensikoilla (Engblom ym. 2008a). Unkarissa todettiin ulkona kasvatettavilla emakoilla 

suurempi kuolleisuus virtsatiesairauksien vuoksi verrattuna sisällä kasvatettaviin 

emakoihin (Karg & Bilkei 2002). Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa kystiitti-

pyelonefriittiin kuolleet emakot olivat porsineet keskimäärin 5,1 kertaa (Chagnon ym. 

1991). Kanadassa virtsatietulehduksen vuoksi kuolleiden emakoiden virtsateistä 

eristettiin yleisimmin Escherichia coli tai Actinobaculum suis. Lisäksi muutamissa 

tapauksissa eristettiin Trueperella pyogenes, Corynebacterium spp., Proteus  spp. ja 

Streptococcus spp. (D'Allaire ym. 1991). 

 

Virtsatiesairauksissa silmän kammionesteen urean määrä nousee. Kammionesteen urean 

konsentraation määritystä voi käyttää diagnostiikan apuna eroteltaessa 

virtsatietulehduksen vuoksi munuaisten vajaatoimintaan kuolleita emakoita muihin 

kuolinsyihin menehtyneistä. Tanskassa todettiin virtsatiesairauksiin kuolleilla sioilla 

hyvin korkea kammionesteen ureapitoisuus (91 mg/100 ml). Pitoisuus oli 4-5 kertaa 

suurempi kuin ontumisen tai trauman vuoksi kuolleiden emakoiden kammionesteen 
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pitoisuudet. Joskus myös ruoansulatuskanavan elinten kiertymiin tai porsimiseen 

liittyviin ongelmiin kuolleilla emakoilla oli kohonnut ureapitoisuus, vaikka niiden 

munuaiset olivat makroskooppisesti normaalit (Christensen ym. 1995). Yhdysvalloissa 

virtsatietulehduksen vuoksi kuolleilla emakoilla kammionesteen ureakonsentraatio oli 

keskimäärin 52,3 mmol/litra, mikä oli huomattavasti korkeampi kuin muihin sairauksiin 

kuolleiden emakoiden keskimääräinen konsentraatio 9,9 mmol/litra. Kystiitti-

pyelonefriitti oli myös Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa yleinen sekundaarinen 

löydös erityisesti porsimisvaikeuksien vuoksi kuolleilla emakoilla, mikä voi johtua 

emakoiden riittämättömästä veden juonnista (Sanz ym. 2007). Subkliininen 

virtsatietulehdus voi olla yleinen löydös etenkin vanhemmilla emakoilla, ja se voi olla 

taustasyynä tilan emakoiden kuolleisuudessa. Virtsatietulehdus voi myös alentaa 

emakoiden hedelmällisyyttä (López 2008). 

 

2.5.5 Porsimiseen liittyvät ongelmat 

 

Tanskassa emakoita kuoli ja lopetettiin eniten kohtuun jääneiden mädäntyneiden 

sikiöiden, maitokuumeen ja porsimisvaikeuksien vuoksi. Lisäksi emakoita kuoli 

porsimisen aikaiseen sydämen vajaatoimintaan, emätin-, peräsuoli- ja kohtuprolapsien 

vuoksi ja porsimisavun aiheuttamiin vammoihin sekä porsimisen aiheuttamaan 

peritoniittiin eli vatsakalvontulehdukseen. Porsimisavun aiheuttamat vammat olivat 

yleisempi nuorten emakoiden kuolinsyy (Christensen ym. 1995). Unkarissa sisätiloissa 

porsivat emakot kuolivat useammin maitokuumeeseen verrattuna ulkona pidettäviin 

emakoihin (Karg & Bilkei 2002). 

 

2.5.6 Muut syyt 

 

Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa emakoita lopetettiin 7 % ja kuoli itsestään 13 % 

muihin kuolinsyihin, joihin kuuluvat muun muassa sepsis, endokardiitti eli sydämen 

sisäkalvon tulehdus, tappelun aiheuttamat vammat, keuhkokuume ja pleuriitti eli 

keuhkopussitulehdus sekä kasvaimet. Pleuriitti oli myös melko yleinen sekundaarinen 

löydös sekä lopetetuilla että kuolleilla emakoilla (Kirk ym. 2005). Yhdysvalloissa 

tehdyssä tutkimuksessa 6 % tutkituista emakoista ja ensikoista oli kuollut endometriitin 
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eli kohdun limakalvon tulehduksen vuoksi (Chagnon ym. 1991). Lisäksi erilaiset 

tarttuvat taudit kuten esimerkiksi PRRS (porcine reproductive and respiratory 

syndrome) voivat aiheuttaa tilan emakoiden kuolleisuuden nousun. Tarttuvat taudit 

leviävät yleensä nopeasti ja tautipurkaus kestää vain vähän aikaa (kirjassa Stalder ym. 

2012). 

 

Kanadassa keuhkokuumeen vuoksi kuolleiden emakoiden keuhkoista eristettiin osassa 

tapauksia Actinobacillus pleuropneumoniae ja Pasteurella multocida -bakteerit joko 

yksin tai yhdessä. Muita keuhkoista eristettyjä bakteereja olivat Trueperella pyogenes, 

Streptococcus spp. ja Klebsiella spp. Sepsiksen aiheuttajiksi todettiin Kanadassa 

yleisimmin Erysipelothrix rhusipathiae -bakteeri. Lisäksi muutamalta muulta 

sepsikseen kuolleelta emakolta löydettiin muita bakteereita kuten Klebsiella spp, 

Streptococcus spp tai Salmonella spp. (D'Allaire ym. 1991).  Tappelun aiheuttamat 

vammat olivat yleisempiä nuorilla pienikokoisemmilla emakoilla (Christensen ym. 

1995). Ruotsissa traumojen aiheuttamat kuolemat olivat yleisiä tutkituilla emakoilla ja 

ensikoilla. 23,5 % tutkituista itsestään kuolleista eläimistä oli kuollut vamman vuoksi. 

Ruotsissa myös erilaiset paiseet ja hammasviat olivat yleisiä löydöksiä kuolleilla 

eläimillä. Hammasviat olivat yleisempiä etuhampaissa  (Engblom ym. 2008a).  

 

Clostridium novyi -bakteerin proliferaatio voi aiheuttaa emakoiden äkillisiä kuolemia 

sikatiloilla. Clostridium novyi on anaerobinen itiöitä tuottava grampositiivinen 

sauvabakteeri, joka löytyy usein myös terveiden sikojen maksasta. Bakteeri tuottaa 

toksiineja, jotka aiheuttavat turvotusta, maksanekroosia ja äkillisen kuoleman. (Songer 

kirjassa 2012). Kroatiassa Clostridium novyi aiheutti kuolleisuutta ulkona pidetyillä 

emakoilla. Kuolleet emakot olivat nuoria 1–3 kertaa porsineita, ja ne kuolivat 2–14 

päivää porsimisen jälkeen (Almond & Bilkei 2005). Myös Espanjassa epäiltiin 

Clostridium novyi -bakteerin aiheuttaneen ulkona pidettyjen emakoiden kuolemia 

(García ym. 2009). Tyypillisiä kuoleman jälkeisiä löydöksiä raadonavauksessa olivat 

turvotus, voimakkaasti laajentunut vatsaontelo,  ihon sinerrys, tumma ja kaasukuplien 

täyttämä sienimäinen maksa, verenvuodot, tulehdusneste ruumiinonteloissa ja 

verentäyteiset keuhkot (Almond & Bilkei 2005, García ym. 2009). Diagnoosin 

tekeminen on usein vaikeaa ja ruumiinavaus tulee tehdä nopeasti kuoleman jälkeen. 

(Songer kirjassa 2012). Keniassa todettiin samanaikaisen Clostridium novyi -bakteeri-

infektion ja sikaruusun aiheuttaneen äkillisen emakoiden kuolleisuuden nousun. 
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Sikaruusun epäiltiin olleen laukaisevana tekijänä klostridien proliferaatiolle ja 

emakoiden kuolemille (Friendship & Bilkei 2007). Myös Clostridium                  

difficile -bakteerin on havaittu aiheuttaneen emakoiden kuolemia. Tyypillisesti kuolleet 

emakot olivat vasta porsineita, ja niitä oli hoidettu enrofloksasiinilla maitokuumeen 

vuoksi (Kiss & Bilkei 2005). 

 

2.6 Tuotantovaihe 

 

On tärkeää tietää, milloin emakot poistetaan suhteessa niiden viimeiseen 

porsimispäivään (Mote ym. 2009). Yhdysvalloissa emakot poistettiin keskimäärin 78 

päivää porsimisen jälkeen. Eniten poistoja tehtiin 4–5 viikkoa porsimisen jälkeen 

emakoiden vieroitettua porsaansa ja yli 10 viikkoa porsimisen jälkeen. 

Lisääntymisongelmien vuoksi poistettavilla emakoilla viimeisen porsimisen ja poiston 

väli oli pidempi, keskimäärin 128 päivää (Stein ym. 1990). Jos vain mahdollista 

tuottajat eivät yleensä halua poistaa emakkoa imetyksen aikana ennen pahnueen 

vieroitusta, koska emakon poisto tässä vaiheessa haittaa porsaiden hyvinvointia ja 

hoitoa  sekä tuottaa taloudellisia tappiota (Anil ym. 2005). Ruotsissa todettiin emakoilla 

olevan suurin riski poistolle ontumisen tai utareongelman vuoksi 30–40 päivää 

porsimisen jälkeen. Lisääntymisongelman vuoksi tapahtuvalle poistolle suurin riski oli 

70–100 päivää porsimisen jälkeen (Engblom ym. 2008b). Toisessa tutkimuksessa 

Yhdysvalloissa havaittiin emakoiden poistoriskin nousevan 70–80 päivää porsimisen 

jälkeen, mikä voi johtua tiineystarkastuksen jälkeen tehtävistä tyhjien emakoiden 

poistoista tai muista lisääntymisongelmista. Toinen emakoiden poistoriskin nousu 

havaittiin 130–140 päivää porsimisen jälkeen, johon voi liittyä emakoiden luomiset ja 

myöhemmin tyhjiksi havaittavien emakoiden poistot (Anil ym. 2008). 

  

Osassa tutkimuksista tarkastellaan aikaväliä vieroituksesta poistoon. Vieroituksesta 

poistoon kulunut aika on osa emakon tehottomuuspäiviä, mitkä vaikuttavat tilan 

tuottavuuteen. Tiloilla, joilla on parempi tuottavuus, poistetaan emakot keskimäärin 

nopeammin vieroituksen jälkeen. Japanissa todettiin tilojen poistavan siemennetyt tai 

astutetut emakot keskimäärin 89,6 päivää vieroituksen jälkeen. Emakot, joita ei yritetty 

tiineyttää, poistettiin keskimäärin 14,3 päivän kuluttua vieroituksesta (Sasaki & Koketsu 

2010). Suomessa emakot poistettiin keskimäärin 32,4 päivää vieroituksen jälkeen. 
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Tiinehtymättömillä emakoilla väli oli pidempi, keskimäärin 92,6 päivää vieroituksesta 

(Heinonen ym. 1998).  

 

Yhdysvalloissa 18–30 päivää porsimisen jälkeen poistetuilla nuorilla emakoilla yleisin 

poistosyy oli tuki- ja liikuntaelinongelmat (37 %) ja seuraavina syinä  huono tuottavuus 

ja rehun syöntikyky. Suurin osa suunnitelluista vanhuuden tai huonon tuotoksen vuoksi 

karsittavista yli viisi kertaa porsineista emakoista poistetaan heti vieroituksen jälkeisenä 

aikana, jolloin emakkoa ei pidetä turhaan tilalla kasvattaen tehottomuuspäiviä (Mote 

ym. 2009, de Hollander ym. 2015). Vaikka tiineyden loppuvaiheessa oleva emakko 

todettaisiin ontuvaksi, se yleensä pidetään tilalla niin kauan, että se porsisi ja imettäisi 

porsaansa jos mahdollista. Tällöin ontumisen vuoksi teuraaksi laitettava emakko 

poistetaan usein tilalta vieroituksen jälkeen (Anil ym. 2009). 

 

Tilakuolleisuuden osalta riskialteinta aikaa on porsiminen ja heti sen jälkeinen aika. 

Kanadassa 20 päivän sisällä porsimisesta poistettujen kerran porsineiden emakoiden 

määrästä 49 % kuoli itsestään tai lopetettiin (Anil ym. 2005). Ruotsissa noin 20 % 

kuolleisuudesta esiintyi 10 päivän sisällä porsimisesta (Engblom ym. 2007). Tanskassa 

48 % tiloilla lopetetuista sioista lopetettiin 1–5 viikkoa porsimisen jälkeen. Itsestään 

emakoita kuoli eniten 1–4 viikkoa porsimisen jälkeen (Kirk ym. 2005). Imetyksen 

aikana emakko voidaan joutua lopettamaan tai poistamaan esimerkiksi vakavan 

ontumisen, trauman tai porsimiseen liittyvien ongelmien vuoksi (de Hollander ym. 

2015).  

 

2.7 Vuodenajan ja ilmaston vaikutus  

 

Suomessa todettiin emakoiden kokonaispoistojen jakautuvan tasaisesti ympäri vuoden. 

Kiimattomuuden vuoksi emakoita poistettiin vähiten keväällä, jolloin päivät alkavat 

pitenemään (Haltia 2010b). Ruotsissa emakoiden poistoriskin todettiin vaihtelevan eri 

kuukausina. Poistoriski oli suurin tammikuussa ja syyskuussa ja pieni joulukuussa sekä 

maaliskuussa. Eroja voi selittää se, että joulukuussa teurastamot suosivat enemmän 

lihasikoja, jolloin emakot teurastetaan vasta seuraavassa kuussa. Lisäksi uusien 

ensikoiden huono saatavuus voi laskea emakoiden poistoja (Engblom ym. 2008b).  
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Kesä on yleisesti liitetty emakoiden korkeampaan kuolleisuusriskiin (Koketsu 2000). 

Korkean ympäristön lämpötilan on todettu lisäävän emakoiden kuolleisuutta tiloilla 

(D'Allaire ym. 1996). Zimbabwessa tehdyssä selvityksessä emakoiden poistojen 

todettiin olevan korkeimmillaan kuumana ja kosteana vuodenaikana ja alhaisin viileänä 

kuivana kautena. Kuolleisuus tiloilla oli myös melko suuri 15,6 % (Masaka ym. 2014). 

Myös Kiinassa todettiin emakoiden poistojen olevan yleisempää kesän aikana ja 

kuumimmilla alueilla lisääntymisongelmien vuoksi tehtävien poistojen osuus oli 

suurempi (Zhao ym. 2015). Pohjois-Amerikassa todettiin kuolleisuuden olevan 

huomattavasti merkittävämpi lämpiminä kuukausina ja monien näiden kuolemien 

todettiin johtuvan sydämen vajaatoiminnasta (Chagnon ym. 1991). Sydämen 

vajaatoiminnasta aiheutuvat kuolemat lisääntyivät huomattavasti, kun ulkoilman 

lämpötila ylitti 32 °C. Lämpöstressin on huomattu altistavan emakoita sydämen 

vajaatoiminnasta johtuvalle kuolemalle etenkin porsimisen aikoihin (Drolet ym. 1992).  

Kanadassa lyhyt kuuma jakso kesällä nosti monien alueen tilojen emakoiden 

kuolleisuutta. Vuorokauden maksimilämpötilan ollessa 31,0–34,0 °C ja 

minimilämpötilan 18,5–23,0 °C kolmen päivän ajan emakoita kuoli määrä, joka vastasi 

11 % koko emakoiden vuotuisesta kuolleisuudesta. Monet kuolleista emakoista olivat 

viimeisillään tiineenä tai vasta porsineet, mikä lisäsi tuottajien tappioita, koska he 

menettivät myös emakon pahnueen (D'Allaire ym. 1996). 

 

Japanissa tutkittiin ilmankosteuden ja lämpötilan vaikutusta emakoiden kuolleisuuteen 

niiden porsimisajan läheisyydessä 16–19 viikkoa siemennyksen tai astutuksen jälkeen. 

Kuumana ja kosteana vuodenaikana kesä-syyskuussa korkea maksimilämpötila lisäsi 

ensikoiden ja yhden kerran porsineiden emakoiden kuolleisuutta. Maksimilämpötilalla 

ei kuitenkaan todettu olevan vaikutusta useamman kerran porsineisiin emakoihin. 

Korkea ilmankosteus lisäsi kuolleisuutta nuorissa emakoissa kuumana vuodenaikana. 

Kylmänä vuodenaikana joulu-maaliskuussa korkea ilmankosteus lisäsi vanhojen yli 

kuusi kertaa porsineiden emakoiden kuolleisuutta, mikä voi johtua korkean kosteuden 

aiheuttamista hengitystieongelmista. Kylmänä vuodenaikana alhainen minimilämpötila 

lisäsi yli neljää kertaa porsineiden emakoiden kuolleisuutta. Tutkimuksen mukaan 

nuoret emakot ovat alttiimpia kuuman ilman aiheuttamalle lämpöstressille. Yli neljä 

kertaa porsineet emakot ovat taas herkempiä kylmyydelle kuin nuoremmat emakot. 

(Iida & Koketsu 2014).  
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Korkean keskimääräisen vuorokausilämpötilan on todettu myös lisäävän 1–5 kertaa 

porsineiden emakoiden luomisia. Suurin vaikutus lämpötilalla on kerran porsineisiin 

emakoihin. Yli kuusi kertaa porsineiden emakoiden luomisiin lämpötilalla ei huomattu 

olevan vaikutusta. Emakon luominen lisää sen todennäköisyyttä joutua poistettavaksi 

lisääntymishäiriön vuoksi. Ilmankosteudella ei todettu olevan vaikutusta emakoiden 

todennäköisyyteen luoda (Iida & Koketsu 2015). Zimbabwessa 15 % prosenttia 

emakoista teurastettiin luomisen vuoksi, mikä voi osaltaan johtua lämpimästä ilmastosta 

(Masaka ym. 2014). Kuumina vuoden aikoina on tärkeää, että sikaloissa on hyvä 

ilmastointi ja tarvittaessa viilennysjärjestelmiä, joilla taataan emakoiden hyvinvointi. 

Kylmien kausien aikana sikalassa tulisi olla myös hyvä eristys, etteivät emakot kärsi 

kylmyydestä (Iida & Koketsu 2014). Emakoiden lämpöstressiä pahentaa yleisesti 

emakoiden liikuttaminen, korkea ilmankosteus, juomaveden puute, huono ilmastointi, 

emakon lihavuus ja sen huono kunto (D'Allaire ym. 1996).  

 

2.8 Tuotannolliset riskitekijät 

 

Tuotantotilojen aiheuttama vaihtelu emakoiden tuotantokestävyyden tutkimuksissa on 

melko suurta. Tämä voi johtua tilojen erilaisista emakoiden poisto- ja 

kasvatuskäytännöistä. Myös tilojen erilaiset olosuhteet, ruokinta ja eläinten hoito 

vaikuttavat emakoiden poistoihin (Serenius ym. 2008). Emakoiden tilakuolleisuuden on 

todettu kasvavan sikalan emakkomäärän kasvaessa (Christensen ym. 1995). 

Yhdysvalloissa emakoiden kuolleisuus kasvoi 0,44 %, kun sikalan emakkomäärä kasvoi 

500 eläimellä. Suuremmilla tiloilla työntekijöillä voi olla vähemmän aikaa tarkkailla 

sikojen käytöstä ja mahdollisia sairauden oireita, koska työntekijällä on suurempi määrä 

eläimiä hoidettavanaan. Suuret tilat myös todennäköisemmin ostavat useammin uusia 

ensikoita, jotka voivat tuoda mukanaan tilalle uusia tarttuvia tauteja (Koketsu 2000). 

Japanissa havaittiin suurempi emakoiden kuolleisuus pienillä tiloilla, mikä on 

ristiriidassa muiden tutkimusten kanssa. Maiden tilakoot eivät kuitenkaan ole 

vertailtavissa keskenään. Japanissa tilojen keskiemakkoluku oli vuonna 2008 

julkaistussa tutkimusaineistossa vain 320 emakkoa (Sasaki & Koketsu ym. 2008a). 

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen aikana keskiemakkolukumäärä oli 733 emakkoa 

(Koketsu 2000). Emakoiden ulkona pitämisen todettiin lisäävän emakoiden 
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kuolleisuutta. Myös kuolinsyyt olivat erilaiset verrattuna sisätiloissa pidettäviin 

emakoihin (Karg & Bilkei 2002). Yhdysvalloissa tiloilla, joiden emakot imettävät 

lyhyemmän aikaa, todettiin suurempi emakoiden kuolleisuus. Yhdysvalloissa 

emakoiden keskimääräinen imetysaika oli 18,3 päivää (Koketsu 2000). Japanissa ei 

todettu emakoiden imetysajan pituudella olevan vaikutusta kuolleisuuteen (Koketsu 

2008) Ranskassa todettiin myös pitkän yli 28 päivää kestävän imetyskauden lisäävän 

emakoiden kuolleisuutta. Kolme kertaa päivässä ruokittavilla emakoilla oli alhaisempi 

kuolleisuus verrattuna kaksi kertaa ruokittaviin emakoihin. Tiineillä emakoilla 

huomattiin rajoittamattoman rehun saannin lisäävän tilakuolleisuusriskiä (Abiven ym. 

1998). Imettävillä emakoilla ruumiinkunto voi laskea liian alhaiseksi, jos niiden 

ruokintaan ei kiinnitetä huomiota (Hughes ym. 2010). Huono rehunsyönti imettämisen 

aikana lisää emakon lisääntymisongelmien ja poiston todennäköisyyttä (Koketsu ym. 

1997). 

 

Erityisesti nuoria emakoita poistetaan ja lopetetaan erilaisten traumojen ja vammojen 

vuoksi, jotka syntyvät ryhmäkarsinoissa, joissa nuoret siat ovat ala-arvoisessa asemassa 

vanhempiin emakoihin nähden. Traumojen riskiä voidaan vähentää ryhmittämällä 

emakoita iän ja koon mukaan (Engblom ym. 2007). Tanskassa todettiin tiineiden 

emakoiden kuolleisuuden olevan korkeampi, kun karsinassa oli kiinteä kokolattia. Tämä 

voi johtua siitä, että kiinteät lattiat likaantuvat ritilää helpommin ulosteella ja virtsalla, 

mikä huonontaa hygieniaa ja voi lisätä lattian liukkautta. Tällöin emakoilla voi olla 

korkeampi infektioriski ja ne voivat myös helpommin liukastua ja loukkaantua (Jensen 

ym. 2012). 

 

2.9 Emakon ominaisuudet 

 

Poistoriski kuvaa todennäköisyyttä sille, että emakko poistetaan tiettynä aikana 

verrattuna populaation keskiarvoon. Riski sille, että emakko poistetaan tilalta, kasvaa 

emakon vanhetessa (Sasaki & Koketsu 2008a). Poistoriski alkaa kasvamaan 

merkittävästi kolmannen porsimakerran jälkeen, ja esimerkiksi 10 kertaa porsineilla 

emakoilla on havaittu yli nelinkertainen poistoriski verrattuna ensimmäisen kerran 
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porsineisiin emakoihin (Tarrés ym. 2006a). Vanhoilla useamman kerran porsineilla 

emakoilla on myös suurempi tilakuolleisuusriski (Koketsu 2000).  

 

Tiineillä emakoilla kuolleisuusriskiä tilalla lisäsivät vulvapuremat ja emakoiden 

haluttomuus nousta ylös niitä lähestyttäessä. Imettävien sikojen kuolleisuutta todettiin 

lisäävän emakon vulvan kalpea väri, laihuus ja lapahaavaumat. Vulvan kalpeus voi 

merkitä sitä, että emakko kärsii jostakin anemiaa aiheuttavasta sairaudesta kuten 

mahahaavasta (Jensen ym. 2012). Ranskassa todettiin emakoiden kohtu- ja 

virtsatietulehdusten sekä ontumisen olevan yhteydessä korkeaan emakoiden 

tilakuolleisuuteen. Lisäksi alhainen alle 12 porsaan pahnuekoko porsimisessa lisäsi 

emakon kuolleisuusriskiä (Abiven ym. 1998). Ruotsissa todettiin emakoilla, joilla oli 

alle 9 porsasta/pahnue olevan suurempi poistoriski verrattuna emakoihin, joilla 

pahnueessa oli 12–13 porsasta. Ensimmäistä kertaa porsivilla emakoilla suuri 

pahnuekoko, yli 18 porsasta, voi lisätä niiden poistoriskiä (Engblom ym. 2008b). Myös 

ontumisesta kärsivät emakot joutuvat muita todennäköisemmin poistetuiksi. Ontuvilla 

emakoilla oli suurempi riski poistua tilalta 350 päivän aikana ontumisdiagnoosista (Anil 

ym. 2009). Emakoilla, joilla on huono jalkarakenne, on todettu 1,4 kertaa suurempi riski 

joutua poistetuksi kuin emakoilla, joilla on optimaalinen jalkarakenne (Balogh ym. 

2015). Myös esimerkiksi sorkan epänormaali kasvu ja jalkavammat lisäsivät emakon 

poiston todennäköisyyttä (de Sevilla ym. 2009). 

 

Emakoiden silavakerroksen paksuudella on havaittu yhteys niiden poiston 

todennäköisyyteen. Yli 19 mm paksu silavakerros Duroc rotuisella emakolla 

kasvuvaiheen lopussa lisäsi sen todennäköisyyttä joutua poistetuksi huonon 

tuottavuuden vuoksi. Paksu silavakerros voi  heikentää emakon hedelmällisyyttä (de 

Sevilla ym. 2009). Myös liian alhainen silavakerros lisää emakon kuolleisuutta ja 

todennäköisyyttä poistolle huonon tuottavuuden vuoksi. Duroc rotuisilla emakoilla 

silavakerroksen tulisi olla optimaalisesti välillä 16–19 mm kasvuvaiheen aikana. Myös 

ensikon kasvunopeus voi vaikuttaa sen poistoon tilalta. Nopea päiväkasvu lisää ensikon 

poistoriskiä. Toisaalta alle 585 g/päivä ennen ensimmäistä siemennystä kasvavat 

ensikot poistetaan todennäköisemmin lisääntymisongelmien vuoksi (Tarrés ym. 2006b). 

Myös emakoiden omalla syntymäpainolla on havaittu olevan merkitystä niiden 

kestävyyteen ja tuottavuuteen. Emakoilla, jotka ovat syntyessään olleet alle kilon 

painoisia, on lyhyempi tuotantoikä ja ne tuottavat noin 4,5 porsasta vähemmän kolmen 
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porsintakerran aikana kuin syntyessään yli 1,28 kiloa painaneet emakot. Pienenä 

syntyneet emakot tulevat myös myöhemmin ensimmäiseen kiimaan verrattuna 

painavina syntyneisiin emakoihin (Magnabosco ym. 2015).  

 

Eri rotuisilla emakoilla niiden tuottavuuteen ja kestävyyteen vaikuttavat tekijät voivat 

olla erilaisia ja tekijöiden periytymisasteet voivat vaihdella (Serenius & Stalder 2004). 

Risteytysemakoiden on todettu porsivan keskimäärin useamman kerran kuin 

puhdasrotuisten emakoiden (kirjassa Stalder ym. 2012). Hoge ja Bates (2011) totesivat 

Yorkshire emakoilla silavakerroksen, kasvun, iän ja pahnuekoon ensimmäisellä 

porsimakerralla, kuolleena syntyneiden porsaiden määrän ja viimeisimmän pahnuekoon 

vaikuttavan merkittävästi emakoiden kestävyyteen tilalla. Ruotsin maatiaisemakoilla 

todettiin niiden poistoriskin lisääntyvän, mitä vanhempina ne porsivat ensimmäistä 

kertaa (Yazdi ym. 2000). Toisessa tutkimuksessa todettiin 20 % korkeampi poistoriski 

emakoilla, jotka olivat 14 kuukauden ikäisiä tai vanhempia porsiessaan ensimmäistä 

kertaa (Engblom ym. 2008b). Korkeampi porsimisikä voi kertoa ensikon viivästyneestä 

sukukypsyydestä tai tiinehtymättömyydestä (Hoge & Bates 2011). Sveitsissä todettiin 

emakoiden suuremman pahnuekoon, nisien määrän ja parempien jalkapisteiden 

vaikuttavan positiivisesti emakoiden kestävyyteen. Emakoilla, joilla oli alle 13 hyvää 

toimivaa nisää, oli 1,35 kertaa suurempi riski joutua poistetuiksi verrattuna emakoihin, 

joilla oli enemmän nisiä (Tarrés ym. 2006a). Emakoilla, joiden pahnuekoko on suuri ja 

jotka ovat porsineet ensimmäistä kertaa nuorella iällä, on myös suurin tuottavuus koko 

eliniän aikana ja vuosittain tarkasteltuna (Ek-Mex ym. 2015).  

 

Porsastuotantosikatiloilla voi parantaa tuottavuutta ja emakoiden pitkäikäisyyttä  

kiinnittämällä huomiota siihen, että uudet ensikot olisivat perimältään kestävämpiä. 

Emakoiden tuotantokestävyys vaihtelee sikarotujen ja eri linjojen välillä (Rodriguez-

Zas ym. 2003). Monet emakon kestävyyteen vaikuttavat tekijät ovat periytyviä. Tämän 

vuoksi emakoiden tuotantokestävyyttä voidaan parantaa jalostuksen avulla. Monilla 

tekijöillä on kuitenkin melko alhainen periytymisaste, minkä vuoksi tulokset näkyvät 

hitaasti ja ovat rajallisia (de Sevilla ym. 2009). Esimerkiksi suosimalla ensikoita, joilla 

on paremmat jalka- ja sorkkapisteet ja tarpeeksi hyviä nisiä, voidaan lisätä tilan eläinten 

pitkäikäisyyttä (Tarrés ym 2006a). Suomen maatiaisemakoilla todettiin emakon 

kestävyyden ja sen ensimmäisen pahnuekoon välinen geneettinen korrelaatio 

positiiviseksi. Porsimisikä ensimmäisellä porsimiskerralla oli negatiivisesti yhteydessä 
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emakon kestävyyteen. Tällöin ensikoiden aikaisempi porsimaikä ja suurempi 

pahnuekoko parantaisi niiden kestävyyttä tuotantotilalla. (Serenius ym. 2008). 

Suomessa on myös todettu suuremman vieroitettujen porsaiden määrän ensimmäisessä 

pahnueessa ja lyhyen ensimmäisen ja toisen porsimisen välisen ajan lisäävän emakon 

kestävyyttä (Serenius & Stalder 2004). 

 

 

3 POHDINTA 

 

Eri maissa tehdyt tutkimukset teurastettavien emakoiden poistosyistä ovat saman 

suuntaisia siinä mielessä, että lisääntymisongelmat ovat yleensä merkittävin poistosyy. 

Tuki- ja liikuntaelinongelmat korostuvat nuorten emakoiden karsinnassa, ja vanhempia 

emakoita poistetaan huonon tuottavuuden ja vanhuuden vuoksi. Suomen sikatarkkailun 

tuloksista saadut poistosyyt ovat samankaltaisia muiden maiden kanssa. Eri 

tutkimuksista saatujen tulosten vertailu on kuitenkin hankalaa koska emakkomäärät 

voidaan laskea eri tavalla ja ajankohta, missä vaiheessa emakko tai ensikko otetaan 

laskuihin mukaan vaihtelee. Toisissa tutkimuksissa on mukana myös emakoiden lisäksi 

tilalla olevat ensikot, jotka eivät ole vielä porsineet, mikä vaikuttaa tuloksiin.  

 

Emakoiden tilakuolleisuudesta ei ole tehty paljon tutkimusta, koska tilalla kuolleiden ja 

lopetettujen emakoiden kuolinsyyn selvittäminen on hankalaa. Tiloilta on vaikea saada 

niin paljon emakoita raadonavaukseen, että otos olisi kattava ja kuvaisi hyvin koko 

emakkokantaa. Lisäksi niissä tutkimuksissa, joissa on tutkittu emakoiden kuolinsyitä 

tilalla, ei ole kaikissa eritelty lopetettuja ja itsestään kuolleita emakoita. Erittely olisi 

kuitenkin tärkeää, koska niin tehneet tutkimukset osoittavat sen, että kuolinsyyt ovat 

erilaiset lopetetuilla ja itsestään kuolleilla eläimillä. Tutkimuksista käy kuitenkin 

selville todennäköisimmät syyt emakoiden tilakuolemille ja lopetuksille. Tuki- ja 

liikuntaelinongelmien vuoksi lopetetaan paljon emakoita ja äkillisen kuoleman 

tärkeimpiä syitä ovat ruoansulatuskanavan elinten kiertymät, mahahaava ja sydämen 

vajaatoiminta. Myös virtsatietulehdukset aiheuttavat kuolleisuutta. Tilakuolleisuuden 

osalta merkittävin emakon tuotantovaihe on emakon porsiminen, joka rasittaa emakkoa 

ja altistaa sen monille eri sairauksille. Kuolinsyiden selvittämisestä ja niiden 
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tuntemisesta on apua tilalliselle, koska silloin voidaan pyrkiä vähentämään kuolinsyiden 

riskitekijöitä. Tuottavuuden parantamisessa on tärkeää myös emakoiden 

tehottomuuspäivien vähentäminen. 

 

Tutkimuksia on vaikea yleistää, koska eri maiden ja eri tilojen välillä on suuria eroja 

esimerkiksi porsastuotantosikaloiden koossa, emakoiden olosuhteissa, hoidossa ja 

ruokinnassa. Imetyskauden pituus vaihtelee myös eri maiden välillä. Emakoiden 

kestävyyteen vaikuttavat tekijät ovat myös osittain perinnöllisiä ja eri maissa ja tiloilla 

käytetään tuotantoon eri rotuisia emakoita. Eri tutkimuksissa myös jaotellaan 

emakoiden poisto- ja kuolinsyitä eri tavalla, mikä hankaloittaa tulosten vertailua. 

Emakoiden kuolin- ja lopetussyistä tarvitaan vielä lisää tutkimustietoa. Emakoiden 

kuolleisuus ja ennenaikaiset poistot eri sairauksien ja loukkaantumisten vuoksi 

aiheuttavat merkittäviä tappioita tuottajille.  

 

Suomessa emakoiden kuolinsyistä tiloilla ei ole aikaisempaa julkaistua tietoa. 

Tulevaisuudessa on mielenkiintoista nähdä millaisia tuloksia tällä hetkellä meneillään 

olevasta emakoiden kuolinsyiden selvityksestä saadaan. Emakoiden kuolleisuus on 

Suomessakin melko suuri, joten siitä aiheutuu huomattavia tappioita sikatilallisille. 

Suomessa emakot pidetään tavallisesti sisällä ja sikaloilla on hyvä tautitilanne, joten 

tarttuvien tautien ei pitäisi aiheuttaa kuolleisuuden nousua. On todennäköistä, että tuki- 

ja liikuntaelinten ongelmat ovat myös Suomessa merkittävä syy emakoiden 

lopetukseen, koska Suomessa tiloilla on myös tutkittu olevan melko paljon ontuvia 

emakoita. Emakoiden kuolleisuuden kontrolloinnissa on tärkeää myös hyvä tautisuojaus 

ja uusien eläinten asettaminen karanteeniin ennen tilan emakoiden joukkoon lisäämistä. 

Emakkosikaloiden terveydenhuoltosuunnitelmassa olisi hyvä huomioida emakoiden 

kuolleisuus ja pyrkiä vähentämään sitä. 

 

Nykyisin myös eläinten hyvinvointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Myös 

monet kuluttajat ovat kiinnostuneita tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja emakoiden lyhyt 

tuotantoikä ja suuri kuolleisuus voivat eettisenä ongelmana osaltaan haitata sianlihan 

mainetta. Emakoiden kuolleisuuden vähentäminen ja kestävyyden parantaminen ovat 

oleellinen osa emakoiden hyvinvointia. Tilalla kuolleet ja lopetetut emakot ovat 

todennäköisesti olleet sairaampia ja kärsineet enemmän kuin teurastetut emakot. Osassa 

tutkimuksista on havaittu erityisesti lopetettujen emakoiden olevan heikommassa 
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ruumiinkunnossa kuin muiden emakoiden. Lisäksi lopetussyynä olleet niveltulehdukset 

ja murtumat ovat usein olleet kroonisia, mikä merkitsee sitä, että eläimet ovat olleet 

kipeitä ja kärsineet turhaan, ennen kuin ne on huomattu ja lopetettu. 
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