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1 VILLISIKA JA KESYSIKA 

 

 

1.1 Villisika (Sus scrofa scrofa)                                                               

 

Suomen luonnossa ensimmäiset villisiat tavattiin 1970-luvulla, ja nykyään villisikoja 

elää vapaana noin 100 - 200 yksilöä. Kantaa rajoittavat kovat talvet sekä metsästys 

kaakkoisrajan tuntumassa. Villisikalauma on vajaan kymmenen sian ryhmä, johon 

kuuluu muutamien emakoiden lisäksi eri-ikäisiä porsaita. Aikuiset karjut elävät yksin 

pääosan vuodesta (Nummi ym. 1994).  

 

Suomessa villisikoja on tarhattu jo 1980-luvulta lähtien. Villisikoja kasvatetaan 

aidatuilla, pääosin metsäisillä, tarha-alueilla luonnonmukaisissa olosuhteissa noudattaen 

niiden luonnollisia elintapoja. Tarhoilla villisioilla on mm. ruokintakatokset ja 

porsimiskopit (Heinonen, henkilökohtainen tiedonanto, 2008). Näitä porsimiskoppeja 

emakot eivät tosin juurikaan käytä (Peltoniemi, henkilökohtainen tiedonanto, 2009).  

 

Villisikaemakko on sukukypsä 1,5-vuotiaana, mutta tulee varsinaisesti kiimaan vasta 

2,5 vuoden iässä. Karju on sukukypsä vasta 4 - 5 -vuotiaana, vaikka pystyykin astumaan 

tarhaoloissa jo aikaisemmin (Lahtinen 1996). 

 

Villisika on selkeä kausilisääntyjä, eli sillä on vain tiettynä aikana vuodesta 

lisääntymisen mahdollistavaa hormonitoimintaa. Tämä lisääntymiskauden ajankohta on 

vuodesta riippuen jakautunut kahteen tyyppiin ja on sidottu ennen kaikkea 

valaistusolosuhteisiin, mutta myös muilla tekijöillä kuten ravinnon saatavuudella on 

vaikutusta. Kiima ajoittuu marras - joulukuulle, jolloin emakkoryhmän kaikki emakot 

tulevat hyvin samanaikaisesti kiimaan (Delcroix ym. 1990, Lahtinen 1996). Keski-

Euroopassa villisikaemakon kiima ajoittuu jo lokakuulle (Lahtinen 1996) ja Espanjassa 

syys-joulukuun välille huipun ollessa lokakuussa (Ruiz-Fons ym. 2006).  

Villisikaemakkojen fysiologinen kiimattomuusvaihe on kesän ja syksyn kuukausina. 

Vuotuinen syksyn ravintotilanteen, kuten tammenterhojen ja pyökkipähkinöiden, 

vaihtelu vaikuttaa lisääntymiskauden alkamiseen. Kun ravintoa on paljon, kausi alkaa 

aikaisin (lokakuu). Vastaavasti kun ravintoa on saatavilla vähän, alkaa kausi myöhään 

(joulukuu). Siten villisikaemakoilla voi olla joko yksi tai kaksi pahnuetta vuodessa. 
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Toisen pahnueen mahdollisuuteen vaikuttaa vieroituksen ajankohta. Vieroituskiimaa ei 

tule, jos imettäminen jatkuu kesäkuun loppuun tai heinäkuun alkuun asti, jolloin 

villisikaemakoiden fysiologinen kiimaton kausi alkaa (Mauget 1981).  

 

Yksivaiheisessa lisääntymistyypissä, joka on lajityypillinen ilmentymä, porsimishuippu 

on huhti - toukokuussa. Kaksivaiheisessa tyypissä, jota esiintyy kun 

ympäristöolosuhteet ovat poikkeuksellisen hyvät, ensimmäinen porsimishuippu on 

aiemmin, jo tammi – helmikuussa, ja toinen huippu elo – syyskuussa. Näiden kahden 

vaiheen aikana porsivat eläimet ovat nuoria naaraita, jotka saavuttavat sukukypsyyden 

toisen huipun aikana, sekä aikuisia emakoita, jotka porsivat kahdesti vuodessa (Mauget 

1981).  

 

Suomen luonnonoloissa eurooppalainen villisika porsii maalis – toukokuussa (Nummi 

ym. 1994, Lahtinen 1996). Kantoaika on noin neljä kuukautta (115 - 140 vrk, 

keskimäärin 120 vrk) ja porsiminen osuukin Espanjassa jo tammi-maaliskuulle, mutta 

joillakin emakoilla elo-syyskuulle (Lahtinen 1996, Ruiz-Fons ym. 2006).  

  

Porsimiset ovat villisioilla tarhaoloissakin hyvin synkronisoituneet, eli emakkoryhmän 

porsimiset tapahtuvat yleensä melko samanaikaisesti (Delcroix ym. 1990, Lahtinen 

1996). Tutkijat ovat huomanneet, että pidettäessä villisikaemakkoryhmää kaksi vuotta 

peräkkäin karjun kanssa yhdessä, useimmat porsimiset tapahtuivat 4 – 5 vuorokauden 

sisällä (ensimmäisenä vuonna 6/7 porsimisesta ja toisena 8/9). Toisessa ryhmässä 

tutkijat pitivät viittä villisikaemakkoa 13 kuukautta ilman karjua. Kiimakiertoa 

monitoroitiin tutkimusaikana viikoittain määrittämällä emakoiden verestä plasman 

progesteronipitoisuus. Kaikilla näillä emakoilla havaittiin syyskesällä kiimaton 

ajanjakso, mutta jälleen joulukuussa emakot aloittivat kiimakiertonsa samalla viikolla. 

Tutkijat arvelevatkin villisikaemakoiden lisääntymisen tarkan synkronisaation voivan 

johtua stimulaatiosta samaan sosiaaliseen yksikköön kuuluvien emakoiden välillä 

(Delcroix ym. 1990). Tärkein yksittäinen lisääntymiskautta säätelevä tekijä villisialla on 

kuitenkin päivän pituus (Tast ym. 2001).  

 

Noin vuorokausi ennen porsimistaan villisikaemakko eristäytyy laumastaan ja rakentaa 

oksista ja muusta kasvillisuudesta (ruoho, sammaleet) pesän, johon porsaat kevättalvella 
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syntyvät. Pesässä porsaat ovat suojassa mm. kylmyydeltä ja pedoilta. Pehmeä pesä 

suojaa myös emakkoa ruhjomasta porsaitaan (Valros & Telkänranta 2005). 

 

Villisikaemakon pahnuekoko on keskimäärin 3,9 porsasta. Ovulaatiotason ollessa 4,4 

saadaan pois imeytyvien alkioiden määräksi 0,92. Sekä ovulaatiotason että pahnuekoon 

on havaittu tilastollisesti liittyvän ikään (Ruiz-Fons ym. 2006). Varsinaista 

tutkimustietoa villisian porsaista ei kirjallisuudesta juuri löydy, mutta villisianporsaiden 

syntymäpainon sanotaan olevan noin 0,5 - 1,0 kg (Mikkonen 2006). Villisikaemakko 

vieroittaa porsaansa maidosta asteittain. Ympäristön ravintotilasta ja porsaiden kasvusta 

riippuen porsaat vieroitetaan täydellisesti vasta 4 – 5 kuukauden iässä (Valros & 

Telkänranta 2005). Tarhassa villisika teurastetaan yleensä 1,5 -vuotiaana ja noin 50 

kiloisena (Mikkonen 2006). 

 

Kirjallisuudesta ei löydy tutkittua tietoa villisikojen porsaskuolleisuuden suuruudesta, 

mutta sen arvellaan liikkuvan 15 - 20 prosentin tuntumassa (Mikkonen 2006). 

 

 

1.2 Kesysika (Sus scrofa domestica) 

 

Kesysika on kesytetty alun perin eurooppalaisesta villisiasta. Vaikka ulkonäkö on 

muuttunut, ei käyttäytyminen juurikaan ole (Valros & Telkänranta 2005). Kesysian 

tiineysaika on noin 115 vuorokautta (3 kk 3 vk 3 vrk) ja kiimakierto 3 viikkoa eli 19 - 

23 vrk (Andersson & Peltoniemi 1999). 

 

Kesysian pahnuekoko voi olla jopa yli parikymmentä porsasta (Mauget 1981, Nopanen 

2007). Keskimäärin eläviä porsaita syntyy pahnueeseen kuitenkin vain noin 11 kpl ja 

kuolleita 1,2 kpl (Nopanen 2007). Ympäristöolosuhteiden, ruokinnan ja jalostuksen 

johdosta kesysika myös porsii villisikaa useammin, ympäri vuoden. Suomessa 

kesysikaemakko porsii keskimäärin 2,1 kertaa vuodessa. Yhteensä vieroitettuja porsaita 

on noin 20 kpl vuodessa emakkoa kohden (Nopanen 2007).  

 

Ensikoille kiima tulee noin 6 - 8 kuukauden iässä. Geneettisten tekijöiden lisäksi jotkin 

ympäristötekijät vaikuttavat ensimmäisen kiiman ajankohtaan (Hoogerbrugge 1981). 

Tuottavimmillaan emakko on 3.- 7. porsimiskerralla. 10. porsimiskerran jälkeen 
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alkiokuolemat lisääntyvät ja laskevat siten emakon keskimääräistä pahnuekokoa 

(Andersson & Peltoniemi 1999). Nykyisen tuotantosian sikiöistä kuolee noin 30 %, kun 

villisikaemakolla luku on huomattavasti alempi (Mauget 1981).  

 

Porsas painaa syntyessään keskimäärin 1,5 kg (Laine & Rautala 1999). Kesysian 

porsaalla on syntyessään huono lämmönsäätelykyky ja vain ohut ihonalainen 

rasvakerros sekä melko olematon karvapeite. Porsaat tarvitsevat lämpöä ja ternimaitoa. 

Hakeutuessaan emakon lähelle lämpimään ensimmäisten elinpäiviensä aikana porsailla 

on kuitenkin suuri vaara ruhjoutua emakon alle tämän vaihtaessa asentoa.  

Ternimaidosta porsaat saavat elintärkeitä vasta-aineita sekä kaikkia tarpeellisia 

ravintoaineita paitsi rautaa. Porsaalla ei syntyessään juurikaan ole omia vasta-aineita, 

joten sen on saatava niitä ternimaidosta pian syntymänsä jälkeen suojaksi tarttuvia 

tauteja vastaan. Muuten ilman vasta-aineita jäänyt porsas kuolee varsin pian 

tartuntoihin. Vasta-aineet imeytyvät suoliston limakalvon läpi parhaiten ensimmäisten 

18 tunnin aikana. Imeytyminen vähenee nopeasti tämän jälkeen ja lakkaa jo parin 

vuorokauden iässä (Baxter ym. 2008, Peltoniemi, henkilökohtainen tiedonanto, 2009, 

Rintasalo 1999).    

 

Porsaat vieroitetaan emostaan 4 - 5 viikon iässä niiden ollessa noin 7 kg:n painoisia 

(Rautiainen & Virolainen 1999).  

 

Porsaskuolleisuus ennen vieroitusta on porsastuotantotiloilla keskimäärin 13 - 14 

prosenttia (Nopanen 2007).  
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2 PORSASKUOLLEISUUS 

 

Porsaskuolleisuus voidaan jakaa sikiöaikaisiin syihin, porsimistapahtumaan liittyviin 

syihin tai syihin ajanjaksolla syntymästä vieroitukseen. Tässä kirjallisuuskatsauksessa 

tarkastellaan kuitenkin lähemmin vain porsimistapahtumaan ja ajanjaksolle syntymästä 

vieroitukseen liittyvää porsaskuolleisuutta, eikä siten oteta kantaa tiineysajalla 

tapahtuviin sikiökuolemiin tai abortteihin. Suurimmassa osassa tutkimuksia on selvitetty 

kesysikojen porsaskuolleisuutta lähinnä sisätiloissa, mutta joitakin tutkimustuloksia on 

saatavilla myös ulkokasvatuksen osalta. Villisikojen porsaskuolleisuudesta tutkittua 

tietoa löytyy varsin vähän. Vaikka olosuhteet kesyillä tuotantosioilla, tarhatuilla 

villisioilla sekä luonnon villisioilla ovatkin erilaiset, samoin kuin villi- ja kesysian 

ulkonäkö ja tuotantokapasiteetti, ovat nämä samaa lajia. 

Tuotantoeläimenä pidettävä sika on kesytetty villisiasta, eikä kesysian käyttäytyminen 

ole juurikaan muuttunut, vaikka mm. ulkonäkö ja porsimisominaisuudet ovatkin 

jalostuksen seurauksena muuttuneet (Valros & Telkänranta 2005). 

 

Porsimistapahtumassa porsaiden kuolleisuutta aiheuttavat lähinnä emakon 

porsimisvaikeudet, pitkittynyt porsiminen ja sen myötä porsaiden hapenpuute (Randall 

1972, Bilkei 1990). Syntymän ja vieroituksen välisenä aikana porsaita kuolee 

tavallisimmin ruhjoutumalla emakon alle tai nälkiintymällä, mutta myös rääpäleporsaat 

ja taudit (mm. suolitulehdus, niveltulehdus, anemia, verenmyrkytys) verottavat elävien 

porsaiden lukumäärää (Mellor & Stafford 2004, Rautiainen 1999, Spicer ym. 1986, 

Waldmann 1995). 

 

Spicer ym. (1986) ovat tutkineet vieroittamattomien porsaiden kuolinsyitä kliinisen 

historian ja kuoleman jälkeisten tietojen avulla. Tutkittavana oli 238 pahnuetta, joissa 

oli yhteensä 2426 porsasta. Ennen syntymäänsä kuoli 2,9 % porsaista. Porsimisen 

aikana kuoli 5,4 % ja välillä syntymästä vieroitukseen 11,3 % porsaista. Yleisin 

kuolinsyy (2,1 % elävänä syntyneistä) oli emakon alle jääminen (ruhjoutuminen). Muita 

kuolinsyitä olivat ripuli (1,7 %), anemia (1,2 %), raatelu (1,1 %) ja heikot 

rääpäleporsaat (0,9 %). Spicer ym. (1986) havaitsivat tutkimuksessaan myös, että kaksi 

kolmasosaa elävänä syntyneiden porsaiden kuolemista tapahtui porsaiden neljän 

ensimmäisen elinpäivän aikana. Suurin osa porsaskuolemista oli yhteydessä 

keskimääräistä alhaisempaan syntymäpainoon, johon puolestaan vaikutti suuri 
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pahnuekoko. Suuren pahnuekoon havaittiin myös liittyvän lisääntyneeseen kuolleena 

syntyvien porsaiden ja muumiosikiöiden lukumäärään, mutta porsimisen kestoon 

suurella pahnuekoolla ei ollut vaikutusta (Spicer ym. 1986).  

 

Edwards ym. (1994) tutkivat ulkona kasvatettavien sikojen porsaskuolleisuutta. 

Tutkimuksen 80 tiinettä emakkoa pidettiin 6-8 emakon ryhmissä. Noin viikkoa ennen 

arvioitua porsimispäivää emakot siirrettiin porsimisaitaukseen. Tutkimusajanjaksolla 

kirjattiin 105 porsimista, joissa eläviä ja kuolleita porsaita syntyi pahnuetta kohden 

keskimäärin 11,0 +/- 2,6 porsasta. Vieroitettujen porsaiden keskiarvo oli 8,8 +/- 2,0 

porsasta, joten ulkona pidettävien sikojen porsasvaiheen kokonaiskuolleisuudeksi 

saatiin 20 %.  

 

Tutkittaessa ulko- ja sisäkasvatuksessa olevia porsaita on saatu hieman ristiriitaisia 

tuloksia siitä, vaikuttaako ulkona eläminen porsaiden selviytymiseen vieroitukseen asti 

vai ei. Johnson ym. (2001) tutkimuksen mukaan ulko- vs sisäkasvatuksella ei ollut 

vaikutusta pahnueeseen syntyvien porsaiden määrään, elävänä, kuolleena tai 

muumioituneena syntyvien porsaiden määrään, imetyksen pituuteen, pahnuetta kohden 

vieroitettavien porsaiden määrään, kuolleisuuteen tai pahnueen syntymä- ja 

keskipainoihin. Kuitenkin vanhemmissa tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan 

ulkokasvatuksen porsaskuolleisuus olisi suurempaa kuin sisäkasvatuksessa (21,1 % vs 

17,4 %), tai että hyvin toimivana ulkokasvatus voi olla tasaveroinen sisäkasvatuksen 

kanssa (Johnson ym. 2001). Tutkimuksessaan Johnson ym. (2001) saivat 

porsaskuolleisuudeksi ennen vieroitusta 11 % sisätiloissa kasvaneille pahnueille ja 11,8 

% ulkona kasvaneille. Ulkona kaikilla pahnueilla oli samanlainen porsimismökki, ja 

tutkijat huomauttavatkin eri tutkimusten erilaisten tulosten saattavan osittain johtua 

erilaisista kasvatusolosuhteista (esim. porsimismökit). 

 

Ulkona olevat emakot ovat vähemmän vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja 

häiriintyminen on vähäisempää. Ihmisten läsnäololla on raportoitu sekä positiivisia että 

negatiivisia puolia porsaskuolleisuuteen (Johnson ym. 2001). Osa tutkimuksista puolsi 

henkilökunnan osuutta porsaiden selviytymiseen synnytyksessä (mm ylähengitysteiden 

puhdistaminen limasta), osalla taas oli näyttöä siitä, että porsaskuolleisuus ulkona 

olevilla emakoilla nousi kun henkilökuntaa oli läsnä. Johnsonin ym. (2001) 
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tutkimuksessa hyvin hoidetut sisä- ja ulkotuotantoyksiköt päätyivät kuitenkin 

samansuuruiseen porsaskuolleisuuteen ennen vieroitusta. 

 

Koketsu (2000) otti selville Yhdysvalloissa vuonna 1997 suoritetussa 

kohorttitutkimuksessaan korkeatuottoisten sikatilojen tuottavuusominaisuuksia. Hän 

selvitti yhteyden seuraavien asioiden välillä: pahnueiden lukumäärä vuodessa / paritettu 

emakko, vieroitettujen porsaiden lukumäärä vuodessa / emakko, sekä imetyksen kesto. 

Tulokset viittaavat siihen, että korkeatuottoiset sikatilat voisivat lisätä emakkoa kohden 

vieroitettavien porsaiden lukumäärää parantamalla ennen vieroitusta tapahtuvaa 

porsaskuolleisuuden tasoa ja elävänä syntyvien porsaiden lukumäärää. Pahnueiden 

lukumäärä vuodessa / emakko oli kuitenkin jo huipussaan (Koketsu 2000). Muille 

tiloille Koketsu ehdottaa, että imetyksen keston lyhentäminen voisi pienentää 

porsimisväliä ja edistää siten lisääntymissyklin tehokkuutta vähentämättä kuitenkaan 

pahnueen kokoa.  

 

Tuotanto/kesysioilla syntymän ja vieroituksen välinen porsaskuolleisuus oli Suomessa 

vuonna 2006 tehtyjen porsastuotantotilojen tuotosseurannan ja sikatilinpäätöstietojen 

mukaan 13 - 14 prosenttia (Nopanen 2007). Villisikojen porsaskuolleisuuden arvioidaan 

liikkuvan 15 - 20 prosentin tuntumassa. Jokainen eloon jäänyt porsas lisää niin sikalan 

kuin villisikatarhankin kannattavuutta ja on myös osa eettisesti kestävää tuotantoa. 

Porsaskuolleisuus on siten sekä jatkuva tuotanto-ongelma että merkittävä 

hyvinvointiasia (Baxter ym. 2008).  
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3 PORSASKUOLLEISUUDEN SYYT PORSIMISESTA VIEROITUKSEEN 

 

Villisikojen porsaskuolleisuudesta ei juurikaan löydy tutkittua tietoa, joten tässä 

kirjallisuuskatsauksessa keskitytään enimmäkseen kesysikojen porsaskuolleisuuteen.  

Kesysioilla porsaskuolleisuus porsimisen aikana liittyy olennaisesti porsimisen kulkuun 

pahnuekoon, emakon iän ja kunnon kautta, mutta myös pito-olosuhteet voivat vaikuttaa 

(Waldmann 1995). Porsaskuolleisuutta synnytyksen aikana aiheuttavatkin emakon 

porsimisvaikeudet, pitkittynyt porsiminen, porsaiden hapenpuute ja synnynnäiset 

anomaliat, sekä emakon aggressiivisuus porsaitaan kohtaan.    

 

Tutkittaessa porsaskuolleisuutta ulkona pidettävillä sioilla on havaittu suurimman osan 

kuolemista (72 % kahdeksan kuukauden tutkimusaikana kuolleista porsaista) 

tapahtuneen korkeintaan 16 tuntia porsimisesta (Edwards ym. 1994). Näistä 27 % ei 

ollut hengittänyt (keuhkot ilmattomat) ja 53 %:lla ei ollut ruokaa mahassaan. Kuolleena 

syntyneet porsaat, joita oli yhteensä 20,5 % kaikista porsaskuolemista, olivat kyseisessä 

tutkimuksessa porsaiden toiseksi yleisin kuolinsyy ruhjoutumisen jälkeen (Edwards ym. 

1994). Van der Lenden ym. (2001) mukaan porsastuotannossa 3-8 % porsaista syntyy 

kuolleena. 

 

Tutkiessaan kuolleena syntyneitä porsaita Baxter ym. (2008) vahvistivat porsaan 

syntymäpainon olevan kriittinen selviytymistekijä vastasyntyneisyyskaudella. 

Kuolleena syntyville porsaille paremmat indikaattorit heidän mielestään olisivat 

kuitenkin porsaiden muoto ja koko ( ponderal index ), ruumiinpainoindeksi sekä 

porsaiden syntymisjärjestys.  

 

Suurin osa elävänä syntyneiden porsaiden kuolemista tapahtuu kolmen ensimmäisen 

elinpäivän aikana. Tällä neonataali- eli vastasyntyneisyysajanjaksolla tapahtuva 

porsaskuolleisuus voidaan pitkälti selittää porsaiden synnynnäisillä puutteilla (heikko 

elinvoima, alipaino, epämuodostumat, sammakkoporsaat, myoclonia congenita eli 

lihasnykimätauti sekä napaverenvuodon aiheuttama anemia), ympäristöolosuhteilla 

(matala ympäristön lämpötila, karsinarakenteet) sekä emakon häiriöillä (maidon ja 

vasta-aineiden niukkuus, kömpelyys) (Waldmann 1995).  
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Emakkoja pidetään emomaiselta huolenpidoltaan alkeellisina. Porsaat vapautuvat 

sikiökalvoistaan itse ilman apua, emo ei nuole niitä eikä auta utareen hakemisessa, 

mutta syö kuitenkin istukan. Porsimisen aikana emakko yleensä nousee välillä 

seisomaan, kääntyy ympäri jos mahdollista ja menee uudelleen makaamaan: tässä 

kriittisessä vaiheessa vastasyntyneet porsaat ovat vaarassa jäädä emakon ruhjomiksi 

(Johnson ym. 2001).  

 

Tutkittuaan ulkokasvatuksessa olevia sikoja Edwards ym. (1994) havaitsivat, että suurin 

osa porsaskuolemista (72 %) tapahtui korkeintaan 16 tunnin sisällä porsimisesta. 

Seuraavan 24 tunnin ajalle tuli lisäksi 14 % porsaskuolleisuudesta, mutta tämän jälkeen 

kuolleisuustahti laski hyvin alhaiselle tasolle. Samassa tutkimuksessa huomattiin, että 

16 tunnin sisällä syntymästä (ensimmäinen tarkastus) kuolleista porsaista 27 % ei ollut 

hengittänyt. Syntymästä yhden (>16 tuntia) ja kahden päivän kuluttua kuolleilla 

porsailla 26 % ja 37 %:lla ei todettu olevan ruokaa maha-suolikanavassa. Tässä 

ulkokasvatustutkimuksessa yleisin kuolinsyy kaikenikäisillä porsailla oli 

ruhjoutuminen. Kuolema infektion seurauksena oli harvinaista, samoin yksinään 

hypotermiasta tai nälkiintymisestä johtuva kuolema ensimmäisen päivän jälkeen 

(Edwards ym. 1994).  

 

Sopeutuminen kohdunulkoiseen elämään on merkittävä haaste vastasyntyneelle 

porsaalle (Baxter ym. 2008). Sisäkasvatuksessa olevien sikojen porsaskuolleisuudesta 

on raportoitu usein, että yli 50 % tapahtuu ensimmäisten 48 tunnin aikana. 

Ulkokasvatusporsailla kuolema tulee aikaisemmin ympäristön ja valvonnan ollessa 

heikoille porsaille huonompaa kuin sisällä (Edwards ym. 1994). Suurin osa 

vieroittamattomien porsaiden kuolemista tapahtuukin Baxterin ym. (2008) mukaan 72 

tunnin sisällä syntymästä. 

 

Glastonburyn jo vuonna 1977 julkaistussa tutkimuksessa porsimistapahtuma oli syynä 

25,1 %:iin porsaiden menetyksistä. Fyysiset tekijät (33,0 %), nälkiintyminen (12,8 %) ja 

verenmyrkytys (10,9 %) olivat yleisimpiä elävänä syntyneiden porsaiden kuolinsyitä. 

Sen sijaan suolistotaudit, virus-infektiot, geneettinen kunto ja erilaiset sekalaiset taudit 

käsittivät suhteellisen pienen osan porsaskuolemista. Fyysisten tekijöiden, 

nälkiintymisen ja verenmyrkytyksen aiheuttamista kuolemista suurin osa tapahtui neljän 
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ensimmäisen elinpäivän aikana, kun taas muut infektiiviset tilat olivat yleisempiä 

vanhemmilla porsailla (Glastonbury 1977).  

 

Glastonbury (1977) huomasi myös, että porsaskuolleisuus oli merkitsevästi suurempaa 

suurissa sikaloissa, joissa porsimishäkkiä ei käytetty. Suurilla yksiköillä oli kuitenkin 

vähemmän nälkiintymisestä aiheutuneita kuolemia. 

 

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että tärkeimmät porsaskuolleisuudelle altistavat 

riskitekijät ovat porsaan alhainen syntymäpaino sekä tämän pahnuetovereiden 

vaihtelevat syntymäpainot ja pahnueen koko (van der Lende ym. 2001, Friendship & 

Wilson 1985, Tuchscherer ym. 2000). Tutkimusten mukaan porsaskuolleisuus on 

suurempaa suurissa pahnueissa (Edwards ym. 1994). Tämä todennäköisesti liittyy 

pidentyneisiin porsimisiin ja sen aiheuttamaan hapenpuutteeseen loppuvaiheessa 

syntyvillä porsailla, sekä suurempaan määrään alhaisen syntymäpainon ja vähentyneen 

elinvoiman omaavia porsaita. Paremmasta lämpötila- ja ravintoympäristöstä sekä 

valvonnasta johtuen tällaiset heikot porsaat selviävät sisätiloissa paremmin kuin ulkona. 

Tutkimuksessa havaittu 20 % porsaskuolleisuus oli korkeampi kuin senhetkiset luvut 

Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin sisäkasvatuksessa olleilla sioilla (Edwards ym. 1994).  

 

Taveros ja More (2001) tekivät satunnaistetun, kontrolloidun kenttätutkimuksen vuosina 

1998-1999 filippiiniläisillä piensikatiloilla tutkiakseen hypoteesia, jonka mukaan 

porsaiden hoidon kehittäminen edistäisi lisääntymissuorituskykyä pientilallisten 

emakoilla. Hoidettaviin laumoihin tehtiin yksinkertaisia muutoksia, kuten 

lämmitettyjen, porsaat eristävien karsinoiden rakentaminen, vitamiinipistokset ja 

varhainen vieroitus. Kontrollilaumoille muutoksia ei tehty. Tiedot kerättiin emakoista 

kahden porsimisen ajan. Tuloksista selvisi merkitsevät erot hoidettujen ja 

kontrolliryhmien välillä porsimisten välisissä ajoissa (mediaanit 176 vs 220 päivää), 

keskimääräisessä emakon kahteen pahnueeseen elävänä syntyneiden porsaiden 

lukumäärässä (11 vs 12) ja emakon kahden pahnueen keskimääräisessä 

porsaskuolleisuudessa ennen vieroitusta (0 vs 37 %). Yksinkertaisilla muutoksilla 

porsaiden hoidossa saataisiinkin tulosten perusteella kehitettyä pientilallisten emakoiden 

lisääntymissuoritustasoa. Löydökset voisivat soveltua piensikatilallisille matalan 

elintason maihin (Taveros & More 2001).  
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Baxter ym. (2008) ovat tutkineet porsaiden selviytymistä käyttäytymisen ja 

fysiologisten indikaattorien avulla. Heidän kymmenen tutkimusemakkoaan porsi 135 

porsasta, joista 22 kuoli ennen vieroitusta. Kokonaisporsaskuolleisuus oli 16,3 % ja 

elävänä syntyneiden kuolleisuus ennen vieroitusta oli 11.9 %. 113 porsasta selviytyi 

neonataaliajanjaksosta (seitsemän ensimmäistä elinpäivää) ja saavutti vieroitusiän (28 

vrk). Menehtyneistä porsaista kuusi syntyi kuolleena, kymmenen ruhjoutui emakon alle, 

kolme nälkiintyi tai niillä oli alhainen elinkyky, ja kolme lopetettiin neonataalijakson 

jälkeen (Baxter ym. 2008).  

 

Vieroittamattomien porsaiden kuolleisuuteen kaupallisilla porsastuotantotiloilla 

Englannissa ja Walesissa vaikuttaviin mahdollisiin tekijöihin O’Reilly ym. (2006) 

mainitsevat porsaiden vieroitusiän, ympäristön lämpöön liittyvät tekijät, porsaiden 

hygieniapuolen ja raudan antamisen. Nämä tekijät voisivat selittää porsaskuolleisuuden 

vaihtelun erityyppisissä porsimisjärjestelmissä. Porsaskuolleisuudessa oli eroja tilojen 

välillä: alimmillaan kuolleisuus oli 8,5 %, korkeimmillaan 14 % (mediaani 10,7 %). 

Vieroittamattomien porsaiden alhaiseen kuolleisuuteen tutkijat liittivät (lämpö)eristetyt 

porsimisrakennukset, lisälämmön järjestämisen porsimiseen, porsaiden rautainjektiot ja 

napojen desinfioinnin, sekä ilmastointituulettimen (vastakohtana luonnolliselle 

ilmastoinnille) ja keinovalon käytön. Korkeaan porsaskuolleisuuteen puolestaan 

yhdistettiin mm myöhäinen vieroitusikä ja infrapunalämpölampun käyttö jonkin muun 

lisälämmön sijasta  (O’Reilly ym. 2006).  

 

Käsiteltäessä porsaskuolleisuutta ajalla syntymästä vieroitukseen on otettava huomioon 

eri vieroitusiät villi- ja kesysialla. Villisika vieroittaa luonnossa porsaansa vähitellen 14-

17 viikon iässä, mutta kesysialla vieroitus tapahtuu ihmisen toimesta porsaiden ollessa 

4-5 viikon ikäisiä ja vähintään 7 kg painoisia (Rautiainen & Virolainen 1999, 

Hämeenoja  1999). 

 

 

3.1 Emakon porsimiskäyttäytyminen 

 

Porsimisen lähestyessä emakot tulevat aktiivisemmiksi. Ne seisovat, istuvat, makaavat 

jalkojensa päällä, vaihtavat asentoa, juovat, virtsaavat, ulostavat, tonkivat lattiaa ja 

putkia, ottavat suuhunsa putkia ja kuopivat lattiaa enemmän 24 tuntia ennen porsimista 
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kuin edeltävinä päivinä (Hartsock & Barczewski 1997, Oliviero ym. 2008a). 

Tutkittaessa erikokoisia porsimishäkkejä ja –karsinoita on havaittu, että kaikissa 

tutkituissa malleissa emakoilla esiintyi putkien purentaa ja muita käyttäytymistapoja, 

joiden on yleisesti ajateltu aiheutuvan rajatun häkkitilan luomasta stressistä kun emakko 

ei pääse liikkumaan. Tutkijat arvelevatkin oireilun liittyvän pesänrakentamiseen, jota 

emakko tällä tavoin ilmaisee karussa paljaassa ympäristössä, jossa mahdollisuutta 

pesänrakentamiseen ei ole (Hartsock & Barczewski 1997).   

 

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että stimuloimalla pesäntekokäyttäytymistä nuorilla 

emakoilla emakot näyttävät rauhoittuvan ennen porsimista, syntyvien porsaiden välillä 

kuluva aika on lyhyempi sekä porsaita syntyy kuolleena vähemmän (Cutler ym. 2006).   

 

Tutkittaessa sikojen ryhmäporsitusta, joka mukaili villisikojen luonnollista 

käyttäytymistä, ja jossa emakoille oli porsimiskopit sekä emakot saivat porsaineen 

liikkua vapaasti tarhassa, havaittiin että porsimisen onnistuminen riippui olosuhteista, 

erityisesti emakoiden ja porsaiden mahdollisuudesta elää luontaisen käyttäytymisensä 

mukaisesti (Bünger 2002). 

 

Emakoiden pitämisellä ryhmässä on positiivinen vaikutus porsimiseen, mutta se johtaa 

pienentyneeseen pahnuekokoon 1,2:lla elävällä porsaalla pahnuetta kohden, ja vähentää 

porsaiden keskimääräistä syntymäpainoa 70 grammalla. Sen sijaan porsaiden 

elinvoimaisuuteen ryhmäolosuhteilla ei ollut vaikutusta. Vastasyntyneiden 

elinvoimaisuuteen merkitsevästi vaikuttavia tekijöitä ovat korkea syntymäpaino, pitkään 

kestävä istukan ja sikiön välinen verensiirto sekä yli 20 C-asteen ilmanlämpötila (Hoy 

& Lutter 1995).   

 

Porsimishäkki vähentää emomaisen käyttäytymisen merkitystä porsaiden 

selviytymiseen, tinkii emakon hyvinvoinnista ja pidentää synnytyksen kestoa (Baxter 

ym. 2008, Oliviero ym. 2008b). Emakon, joka saa toimia luontaisten viettiensä 

mukaisesti pesänrakentamisen ja porsimisen yhteydessä, arvellaan toimivan emonakin 

paremmin. Pienten, kapeiden porsimishäkkien on raportoitu häiritsevän emakoiden 

ennen porsimista tapahtuvaa pesäntekokäyttäytymistä sillä seurauksella, että emakon 

levottomuus porsimisen aikana ja sen jälkeen lisääntyi, ja porsaiden selviytyminen 

väheni (Cutler ym. 2006). Tutkimuksissa on havaittu porsaskuolleisuuden olevan 
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alhaisempaa porsimishäkeissä, joissa on olkia kiinteällä pohjalla, kuin häkeissä, joissa 

on kiinteä tai osittainen rakolattia ilman olkia (Vaillancourt & Tubbs 1992, Vellenga 

ym. 1983). Pehmusteiden puute voi vaikuttaa haitallisesti porsaiden selviytymiseen 

myös lisäämällä emakon levottomuutta. Levottomalla emakolla porsiminen pitkittyy, 

porsaat eivät saa imetyksi ja porsaiden riski jäädä emakon ruhjomaksi kasvaa 

(Vaillancourt & Tubbs 1992). 

 

 

3.2 Emakon porsimisvaikeus 

 

Sikaloissa emakon porsimisvaikeuksia esiintyy vain noin parissa prosentissa 

synnytyksiä. Yleensä syynä on polttoheikkous, joka aiheuttaa synnytyksen hidastumista 

tai jopa pysähtymisen (Pyörälä 1999). Porsimisvaikeudet ja -häiriöt, etenkin 

synnytyspolteheikkous, kohdun velttous, suuret porsaat ja pahnueet sekä emakon pieni 

syntymäpaino ja toistuva häirintä porsimisen aikana aiheuttavat porsaiden menetyksiä 

syntymän aikana (Randall 1972).  

 

 

3.3 Pitkittynyt porsiminen ja porsaiden hapenpuute 

  

Porsimisen pitkittyessä porsaiden riski kuolla synnytyksen aikana ja sen jälkeen 

hapenpuutteeseen sekä alentuneen elinvoimaisuuden seurauksena kasvaa. Porsimisen 

pituuteen vaikuttavat emakon ympäristö niin joutilasaikana kuin porsimisen aikaan, 

sekä vuodenaika ja pahnuekoko (Vaillancourt & Tubbs 1992). Porsaskuolleisuuden on 

havaittu kasvavan synnytyksen aikana merkitsevästi, kun porsiminen kestää enemmän 

kuin 4-6 tuntia (Randall 1972). Noin 70 % syntymän yhteydessä kuolevista porsaista on 

elossa vielä ulos tullessaan, mutta menehtyy pian (Pyörälä 1999). 

 

Synnytyksen pitkittyessä porsaat kärsivät hapenpuutteesta, kun istukka irtoaa jo ennen 

kuin porsas on ehtinyt syntyä. Normaalisti porsimiseen kuluu aikaa noin kolme tuntia. 

Ympäristö vaikuttaa emakon levottomuuteen ja porsimisen kestoon mm. emakon 

lihaskunnon kautta (Klocek ym. 1992). Porsimista pidetään epänormaalin pitkänä, jos 

siihen kuluu aikaa enemmän kuin 5 tuntia (Oliviero ym. 2010).  
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Porsimisen työntövaiheen kestoa pidentävät suuri pahnuekoko, kuolleena syntyneiden 

porsaiden kohonnut määrä pahnueessa sekä tiineyden lyhyys. Porsaiden kohonnut 

syntymäpaino, kuolleet ja kohdunsarvessa takana olleet porsaat aiheuttavat pitkittymistä 

porsaiden syntymien välillä (van Dijk ym. 2005). 

 

Työntövaiheen pitkittyminen aiheuttaa porsaan jäämisen pidemmäksi aikaa 

synnytysteihin. Tämä altistaa porsaan hapenpuutteelle ja ennenaikaiselle 

hengitystoiminnan alkamiselle, jolloin porsas aspiroi sikiövettä ja sen sisältämiä kuona-

aineita (Bilkei 1990). Jos kyseisenlainen jo etukäteen vammautunut porsas on vielä 

syntyessään elossa, on se elinvoimaltaan heikko, liikuntakyvytön, kauttaaltaan 

liukkaan/tahmean ruskean mekoniumin (sikiön suolensisällön) peittämä ja hengitys on 

napsahtelevaa.  Myöhemmin porsas vaipuu koomaan ja kuolee (Waldmann 1995). 

Randallin (1972) tutkimusten mukaan 94 %:lla porsimisen aikana kuolleista porsaista 

napanuora oli katkennut jo ennen syntymää ja 80 % oli syntynyt viimeisessä 

pahnuekolmanneksessa.  

 

Klocek ym. (1992) tutkimuksen mukaan tiineytensä yksin joutilashäkissä viettäneiden 

emakoiden porsiminen kesti yli tunnin kauemmin kuin ryhmäpihatossa olleilla 

emakoilla.  

 

 

3.4 Emakon aggressiivisuus 

 

Jotkin emakot, erityisesti ensikot, saattavat osoittaa porsimisen yhteydessä 

aggressiivisuutta porsaitaan kohtaan (van der Steen ym. 1988). Vakavimmillaan 

aggressiivisuus voi johtaa porsaiden loukkaantumiseen tai kuolemaan. Tällaista vakavaa 

aggressiivisuutta esiintyi 6,6 %:lla koeluontoisen tilan (923 pahnuetta) emakolla sekä 

10,8 %:lla erään sianjalostusorganisaation (925 pahnuetta) emakolla. Ensikoilla vakavaa 

aggressiivisuutta ilmeni 7 ja 12 %:lla (van der Steen ym. 1988). 

 

Emakon aggressiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä tutkittaessa emakoilta mitattiin paino, 

takajalan paksuus ja pahnuekoko. Ainoastaan emakon painolla porsimisen jälkeen 

havaittiin olevan merkittävä yhteys aggressiivisuuteen. Takajalan paksuuden ja 

pahnuekoon yhteys ei ollut merkitsevä, mutta silti havaittiin että eniten aggressiivisuutta 
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porsaita kohtaan esiintyi pienillä, lihavilla emakoilla, joilla oli suuri pahnue. 

Tutkimuksen tekijät arvelevatkin, että emakon painon merkitsevä yhteys 

aggressiivisuuteen osoittaa, että vähemmän suotuisa ympäristö ja/tai huonompi 

terveydentila altistaa emakkoa käyttäytymään aggressiivisesti ensimmäisessä 

porsimisessa (van der Steen ym. 1988). Tutkijat mainitsevatkin mahdollisuuden, että 

karjut ja emakot valittaisiin vain ei-aggressiivisilta emakoilta emomaisten vaikutusten 

(aggressiivisuuden periytyminen) takia. 

 

 

3.5 Synnynnäiset epämuodostumat 

 

Syntymää edeltävä ja syntymän aikainen porsaskuolleisuus on tutkimuksen mukaan 35 

% suurempaa pahnueissa, joissa on ainakin yksi epämuodostunut porsas kuin 

normaaleissa pahnueissa. Joidenkin epämuodostuneen porsaan pahnuetovereiden 

arvellaan olevan alttiita kuolemalle ennen syntymää ja syntymän aikana sekä ennen 

vieroitusikää sellaisten puutteiden takia, jotka eivät ole kliinisesti ilmiselviä tai eivät 

aiheuta porsaan kuolemaa kuin vasta ensimmäisen elinviikon jälkeen. Porsaskuolleisuus 

ennen syntymää ja syntymän aikainen kuolleisuus nousevat myös porsimiskertojen 

lisääntyessä (Mulley & Edwards 1984). 

 

Mulley & Edwards (1984) tutkivat sikojen synnynnäisten anomalioiden yleisyyttä 

porsailla australialaisella noin 2800 emakon porsastuotantotilalla. Kliinisellä ja 

kuolemanjälkeisellä tutkimuksella he totesivat, että ensimmäisen elinviikon aikana 

kuolleista porsaista 9,5 %:lla oli jokin synnynnäinen vika, ja näistä 8 %:lla oli useampia 

epämuodostumia. Synnynnäisiä epämuodostumia tutkimuksessa havaittiin 2,9 %:lla 

kaikista porsaista, ja 17,4 %:lla pahnueista oli ainakin yksi epämuodostunut porsas. 

Pahnueet, joissa oli epämuodostunut porsas, olivat keskimäärin yhden porsaan verran 

suurempia kuin normaalit pahnueet (10,9 vs 9,9 porsasta). Syntymään liittyvä (7,1 %) ja 

ennen syntymää (1,4 %) tapahtunut porsaskuolleisuus olivat myös korkeampia näissä 

pahnueissa kuin pahnueissa joissa epämuodostumia ei esiintynyt (5,1 % ja 1,2 %). 

Porsimisen aikana kuoli keskimäärin 6,0 % syntyneistä porsaista. Porsaskuolleisuus 

ennen vieroitusta oli kaiken kaikkiaan 19,9, mutta äskettäin tutkimussikalaan iskenyt 

suolitulehdus aiheutti kuolleisuuden nousun viikon eliniän ja vieroituksen välillä. 66 % 

kaikesta porsaskuolleisuudesta tapahtui ensimmäisen elinviikon aikana (Mulley & 
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Edwards 1984). Tutkimuksessa kävi ilmi myös, että pahnuekoko ja anomaliat 

lisääntyivät tiineyskertojen myötä.  

 

Porsailla havaituista epämuodostumista 85 % liittyi lihas-luurankosysteemiin sekä 

ruuansulatus-, virtsa- ja sukupuolielimiin. Hermostossa, päässä, raajoissa, 

verenkiertoelimistössä, ruumiinonteloiden seinämissä ja maha-suolikanavassa olleista 

puutteista 82 prosentin arvellaan olleen riittävän vakavia heikentääkseen porsaan 

elinkykyä (Mulley & Edwards 1984). 

 

Synnynnäisiä porsaskuolemiin johtavia sekalaisia syitä epämuodostumineen ovat mm. 

peräaukon puuttuminen, suulakihalkio, munuaisten vajaakehitys, vesipää ja 

sattumanvaraiset kuolemat. Nämä käsittävät 1,2 % kaikista elävänä syntyneistä 

porsaista (Spicer ym. 1986, Cutler ym. 2006).  

 

Sammakkoporsaalla joko takajalat tai kaikki neljä raajaa ovat ojentuneina lateraalisesti 

sivuille. Ongelma on yleensä nähtävissä 2-4 tuntia syntymästä, mutta korjaantuu 

viidenteen elinpäivään mennessä, jos porsas tähän asti selviytyy esim. teippaushoidolla. 

Yleensä yksi tai useampi porsas pahnueesta voi olla sammakkoporsas, mutta toisinaan 

koko pahnue voi olla sammakkoporsaita (Cutler ym. 2006). Spicerin ym. (1986) 

tutkimuksessa sammakkoporsaita oli 5,5 % elävänä syntyneistä porsaista, toisin kuin 

van der Heyden ym. (1989) tutkimuksen mukaan, jossa sairastapausten määräksi saatiin 

0,5 % (Cutler ym.2006). Spicerin ym. (1986) tutkimuksen sammakkoporsaista 24 % 

menehtyi. Tutkimusten mukaan sammakkoporsaita esiintyisi enemmän suurissa ( > 8 

porsasta) pahnueissa ja olisi kaksi kertaa yleisempää karjuporsailla kuin naarailla. 

Menehtyminen on todennäköisempää porsailla, joilla sekä etu- että takajalat ovat 

vioittuneet. Sammakkoporsaat ovat kyvyttömiä kilpailemaan pahnuesisarustensa 

kanssa, jolloin ne menehtyvät nälkään, alhaiseen verensokeritasoon ja alilämpöisyyteen, 

sekä jäävät emakon ruhjomiksi (Cutler ym. 2006).  

 

 

3.6 Syntymäpaino ja syntymää edeltävä kehitys 

 

Keskimäärin viidennes tiineyden lopussa täysin kehittyneistä sikiöistä kuolee ennen 

porsaiden vieroitusikää, suurimmaksi osaksi perinataaliajalla eli ajanjaksolla juuri ennen 
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syntymää kolmanteen elinpäivään saakka. Tärkeimmät syyt perinataaliajan 

porsaskuolleisuudelle ovat porsaan oma syntymäpaino sekä pahnuetovereiden 

vaihtelevat syntymäpainot (van der Lende ym. 2001). Porsaan syntymäpainoon 

vaikuttavia sikiöaikaisia tekijöitä ovat etenkin istukan toiminta sekä sikiön 

kasvukapasiteetti (van Rens ym. 2005). Sikiölle ravinteita tuovan istukan toiminta 

riippuu istukan koosta (paino ja pinta-ala) ja veren virtauksesta. Istukan tehokkuudella 

(porsaan syntymäpainon suhde istukan painoon) tarkoitetaan istukan kykyä ylläpitää 

sikiön kasvua (van Rens ym. 2005).  

 

Pienen syntymäpainon ei kuitenkaan välttämättä tarvitsisi johtaa porsaan kuolemaan: se 

vain lisää porsaan riskiä kärsiä sille epäedullisista ympäristö- ja hoito-olosuhteista sekä 

valvonnan puutteesta. Nämä ovat syitä, jotka altistavat pienipainoisia porsaita ennen 

vieroitusta johtavaan kuolemaan, sillä ne ovat herkkiä kärsimään esimerkiksi viileydestä 

ja huonoista nisistä (Rautiainen 1999, Baxter ym. 2008). Eräässä tutkimuksessa 

syntymäpainoltaan alle 1,1 kg painoisista porsaista vain 28 % selviytyi hengissä 

ensimmäisestä elinviikosta (Marchant ym. 2000). Nykyisen trendin mukaan yhä 

suurempi osa porsaista syntyy pienenä, ja tästä saattaa muodostua myös eettinen 

ongelma lähitulevaisuudessa (Boulot ym. 2008).   

 

Syntymäpainoltaan suuremmat porsaat ovat todennäköisempiä selviämään kuin 

kevyemmät pahnuetoverinsa. Kuitenkin Baxter ym. (2008) ovat todenneet, että 

selviytymisessä ennen syntymää ponderaali-indeksi ( syntymäpaino (kg) / (pituus 

päälaelta hännän tyveen (m))3 ) ja ruumiinpainoindeksi ( syntymäpaino / (pituus 

päälaelta hännän tyveen)2 ) olivat syntymäpainoa tärkeämpiä tekijöitä. Kuolleena 

syntyneiden porsaiden kokoa ja muotoa tarkastellessaan Baxter ym. (2008) havaitsivat 

näiden olevan yleisesti pidempiä kuin suurimman osan selviytyneistä porsaista.  

 

Tutkiessaan syntymän jälkeen menehtyneitä porsaita Baxter ym. (2008) huomasivat 

näiden olevan lyhyempiä kuin suurimman osan hengissä selvinneistä porsaista. Suurin 

osa syntymänsä jälkeen kuolleista porsaista oli ruumiinpainoindeksiltään keskitasoisia 

tai alhaisia, vaikka menehtyneitä porsaita löytyikin kaikista kolmesta 

luokittelukategoriasta. Tutkimuksessa vastasyntyneisyysajalla todennäköisemmin 

menehtyivät porsaat, joiden paino oli alhainen 24 tuntia syntymän jälkeen ja joilla oli 

alhainen tai negatiivinen painon muutos syntymän ja 24 tuntia syntymästä välillä. 
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Syntymäpaino ja ruumiinpainoindeksi korreloivat positiivisesti syntymän jälkeisiin 

peräsuolesta mitattuihin lämpötiloihin. Syntymäpaino myös jatkoi vaikutustaan 

lämpötilan yli tutkimuksen loppuvaiheessa (Baxter ym. 2008).  

 

Baxter ym. (2008) arvioivat myös, että porsaiden tarmokkuus oli riippumatonta 

syntymäpainosta. Oletettavasti suhteellisen pienet mutta todella tarmokkaat porsaat 

voivat selvitä herkästä perinataalivaiheesta, sillä ratkaisevaa porsaiden käyttäytyminen 

elämänsä ensimmäisen 24 tunnin ajan. Ruumiin ydinlämpötila kun nousee nopeasti 

ternimaidon saannin jälkeen (Baxter ym. 2008).  

 

Porsaiden kuolleena syntymiselle ja ensimmäisten elinpäivien aikana kuolemiselle 

altistavia tekijöitä ovat sikiön syntymää edeltävän kehityksen, pahnuekoon ja 

syntymäpainon lisäksi lopputiineyden aikaiset erityiset kehitys- ja kypsymisprosessit. 

Monet näistä lopputiineyden kypsymisprosesseista valmistavat sikiötä kohdun 

ulkopuoliseen elämään. Esimerkiksi hiilihydraattimetabolia liittyy läheisesti juuri 

syntyvien porsaiden ja ensimmäisten elinpäivien elinkykyyn (van der Lende ym. 2001).  

 

Geneettinen valinta porsaskuolleisuutta vastaan vaikuttaa sikiön kehon koostumukseen 

ja suhteelliseen elinten kehitykseen, mutta ei välttämättä syntymäpainon kasvuun (van 

der Lende ym. 2001).    

 

 

3.7 Pahnuekoko 

 

Suureen pahnueeseen elävänä syntyneillä porsailla on havaittu olevan suurempi 

todennäköisyys kuolla ennen vieroitusta (tässä 4 viikkoa syntymästä) kuin pieneen 

pahnueeseen elävänä syntyneillä (van Rens ym. 2005). Edwardsin ym. tutkimuksessa 

ulkokasvatuksessakin olevilla sioilla porsaskuolleisuus oli suurempaa suurissa 

pahnueissa (Edwards ym. 1994). Pahnueissa, joissa porsaita oli kymmenen tai sitä 

vähemmän, kuolleisuus oli 10,6 %, 11-13 porsaan pahnueissa 20,9 % ja 14 tai 

useamman porsaan pahnueissa 37,6 %. Toisaalla on myös havaittu porsaskuolleisuuden 

nousevan 10-15 %:sta 45 %:n kun pahnuekoko nousi 6 - 8 porsaasta 16 - 19 porsaaseen 

(Blasco ym. 1995). Kuitenkin Milligan ym. (2002) päätyivät siihen, että pahnueen 

porsaiden syntymäpainojen vaihtelu oli tilastollisesti merkitsevä ennuste 
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porsaskuolleisuudelle ennen vieroitusta, riippumatta pahnueen koosta, 

keskisyntymäpainosta tai emakon synnyttäneisyydestä. He havaitsivat myös, että 

suuremmilla pahnueilla oli pienempi keskisyntymäpaino ja vaihtelevammat 

syntymäpainot kuin pahnueissa, joissa oli vähemmän porsaita. Selviytyminen 

vieroitukseen asti oli suurempaa pahnueissa, joissa oli vähän porsaita, suuremmat 

keskisyntymäpainot ja pienemmät syntymäpainojen vaihtelut, sekä ensikoiden ja toista 

kertaa synnyttäneiden emakoiden pahnueissa (Milligan ym. 2002). Nämä tulokset 

tukevat olettamuksia, joiden mukaan pienet porsaat ovat suuremmassa riskissä suurissa 

pahnueissa, ja että alhaisen syntymäpainon omaavat porsaat ovat epäedullisessa 

kilpailuasetelmassa verrattuna painavampiin pahnuetovereihinsa. 

 

Todennäköisyys, että elävänä syntynyt porsas kuolee ennen vieroitusta, nousi van 

Rensin ym. (2005) tutkimuksessa 1,15:sta 1,20:een jokaista elävänä syntynyttä 

lisäporsasta kohden. Tutkimuksessa havaittiin myös, että pahnueen sisällä 

syntymäpainoltaan keveämmillä porsailla oli suurempi riski kuolla kuin painavammilla 

pahnuetovereillaan, riippumatta elävänä syntyneiden porsaiden lukumäärästä. Keveiden 

porsaiden kuolemanriski suureni jyrkästi istukan painon noustessa. Pahnueen sisällä 

(jälleen riippumatta elävänä syntyneiden porsaiden määrästä) tutkittaessa pelkästään 

istukan painoa, kevyen istukan omanneilla porsailla oli suurempi kuolemanriski. 

Tarkasteltaessa samanaikaisesti sekä istukan painoa että porsaan syntymäpainoa, 

tutkimuksessa havaittiin että samanpainoisista pahnuetovereista pienempi riski kuolla 

oli niillä, joilla oli kevyempi istukka. Samantehoisen (syntymäpainon suhde istukan 

painoon sama) istukan omanneista pahnuetovereista suurempi kuolemanriski oli niillä, 

joilla istukka oli kevyempi tai oma syntymäpaino pienempi. Heikkotehoisen istukan 

omanneilla porsailla puolestaan oli suurempi riski menehtyä ennen vieroitusta kuin 

tehokkaan istukan omanneilla pahnuetovereilla (van Rens ym. 2005). Syntymäpainon 

riippuvuus istukan koosta vähenee kun istukan koko kasvaa: sikiön kasvua rajoitetaan 

kun istukka on suhteellisen suuri. Tämä saattaa johtua sikiön rajallisesta 

kasvukapasiteetista tai suuren istukan toiminnan rajoittamisesta (van Rens ym. 2005, 

Vallet ym. 2002). Porsaiden elinvoimaisuutta voidaan kuitenkin ennustaa istukan painoa 

ja tehokkuutta paremmin porsaan syntymäpainosta (van Rens ym. 2005). 

 

 

3.8 Syntymäjärjestys 
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Porsaiden syntymäjärjestyksen on todettu olevan merkittävin tekijä tutkituista ennen 

syntymää esiintyvistä selviytymismerkeistä (Baxter ym. 2008). Syntymäjärjestyksessä 

myöhemmin syntyneet porsaat syntyivät todennäköisemmin kuolleina. Sen sijaan 

tiineyden pituudella ei ollut merkitystä syntyvää edeltävään porsaskuolleisuuteen. 

Emakon porsimiskerrallakaan ei havaittu merkitsevää vaikutusta kuolleena syntymisiin 

vaan porsaita syntyi kuolleina sekä tutkituilta ensikoilta että toista kertaa porsineilta 

emakoilta (Baxter ym. 2008). Porsaan sukupuolellakaan ei havaittu olevan merkitsevää 

vaikutusta, vaikka karjuporsaita syntyikin enemmän kuolleina. Tutkimuksessa 

karjuporsaita syntyi kaiken kaikkiaankin enemmän (76 vs 59).  

 

Porsaiden selviytymiseen syntymän jälkeen vaikuttivat Baxterin ym. (2008) mukaan 

merkitsevästi syntymäjärjestys ja pahnuekoko. Myös emakon porsimiskerralla havaittiin 

olevan merkitystä, sillä toista kertaa porsineilla emakoilla ilmeni enemmän syntymän 

jälkeistä porsaskuolleisuutta kuin ensikoilla. Tiineyden pituudella ei kuitenkaan ollut 

vaikutusta syntymän jälkeiseen kuolleisuuteen. Porsaiden sukupuolella ei havaittu 

merkitsevää vaikutusta syntymän jälkeiseen selviytymiseen, vaikka karjuporsaita 

menehtyikin enemmän vastasyntyneisyysajalla (Baxter ym. 2008).  

 

 

3.9 Porsaan ruumiinlämpö 

 

Baxter ym. (2008) tutkivat myös porsaiden peräsuolilämpötilan merkitystä 

selviytymiseen. He havaitsivat, että suuresta vaihtelusta huolimatta syntymän jälkeen 

menehtyvillä porsailla oli alhainen peräsuolilämpötila. Vaikka porsaat syntyvät samaan 

ympäristöön ja samaan ympäröivään lämpötilaan, syntymän jälkeen kuolevilla porsailla 

oli paljon alhaisempi peräsuolilämpötila syntyessään (mitattu 5 min sisällä syntymästä). 

Tutkijoiden mukaan tämä oli mielenkiintoinen havainto, sillä kohdussa kaikkien 

porsaiden pitäisi olla tasalämpöisyydessä ennen syntymistään lämpötilakontrolloituun 

ympäristöön. Vastasyntyneinä kuolevien porsaiden lämmönsäätelystä tingitään 

syntymässä joko siksi, että alhaisempi lämmöntuottokyky johtuu huonosta 

kohdunsisäisestä ympäristöstä, tai koska syntymäpaino ja -koko vaikuttavat näillä 

porsailla välittömästi lämmön menetykseen. Syntymäpaino korreloikin merkitsevästi 

positiivisesti useimpiin peräsuolilämpötiloihin. Tutkijat mainitsevat, että määrittämällä 
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ruumiin ydinlämpötilan pian syntymän jälkeen voitaisiin tunnistaa ne vastasyntyneet 

porsaat, jotka ovat suurimmassa alilämpöisyysriskissä (Baxter ym. 2008). 

 

Täysiaikaisena syntyneillä porsailla on todettu alentuneen kilpirauhasen toiminnan 

haittaavan syntymän jälkeistä lämmöntuottokykyä (Berthon ym. 1993).  

 

 

3.10 Porsimiskerta ja imetysajan pituus 

 

Japanilaisessa tutkimuksessa on todettu korkeamman porsaskuolleisuusriskin liittyvän 

useampaan porsimiskertaan, elävänä syntyneiden porsaiden suurempaan määrään ja 

pidentyneeseen imetysaikaan (Koketsu ym. 2006). Tutkimuksessa keskimääräinen 

porsaskuolleisuus ennen vieroitusta oli 10,7 %. Porsaskuolleisuus oli korkeampi 

ajanjaksolla heinäkuusta syyskuuhun kuin huhtikuusta kesäkuuhun porsivilla emakoilla, 

ja huhti-kesäkuussa porsivat emakot synnyttivät vähiten kuolleita porsaita. Ripulin 

aiheuttama kuolleisuusriski porsailla oli suurempi kesällä kuin talvella. Lisäksi tutkijat 

havaitsivat vuorovaikutusta imetyksen pituudella ja elävänä syntyneiden porsaiden 

määrällä, mutta lauman koolla, tiineyden pituudella ja kuolleiden porsaiden määrällä 

porsimisessa ei ollut merkitystä. Imetyksen pituuden vaikutuksesta tutkijat arvelivat 

pidemmän imetysajan yksinkertaisesti vain tarkoittavan porsaille useampia päiviä aikaa 

kuolla. Kolmatta tai useampaa kertaa porsivat emakot saivat enemmän eläviä porsaita ja 

nämä olivat suuremmassa porsaskuolleisuusriskissä ennen vieroitusta verrattuna 

ensimmäistä tai toista kertaa porsiviin emakoihin. Sen sijaan kuudetta tai useampaa 

kertaa porsivat emakot synnyttivät eniten kuolleita porsaita. Lisäksi tutkimus osoitti, 

että kuolleisuusriski nousi kun elävänä syntyneiden porsaiden määrä lisääntyi. 

Porsaiden suhteellinen kuolleisuus oli korkeampaa ikäryhmissä 0-1 ja 2-7 päivää kuin 

8-14 ja 15 tai enemmän päivää. Suurin päivittäinen kuolleisuus oli 0-1 päivän ikäisillä 

porsailla (Koketsu ym. 2006). 

 

 

3.11 Perinataaliaika 

  

Suurin osa porsaskuolleisuudesta tapahtuu perinataaliajalla eli ajanjaksolla juuri ennen 

porsimista porsaiden kolmanteen elinpäivään saakka. Waldmann (1995) on todennut, 
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että jopa 60 - 80 % ennen vieroitusta tapahtuvasta porsaskuolleisuudesta tapahtuu tänä 

aikana. Etiologia on tällöin hänen mukaansa pääasiassa ei-infektiivinen, mutta 

perinataalikuolleisuuteen vaikuttavat myös infektiiviset syy (Taulukko 1).  

 

 
Taulukko 1: Perinataaliajan porsaskuolleisuuteen vaikuttavia tekijöitä (Waldmann 1995). 

Ei-infektiiviset syyt 

Hoito: 

Ruokinta, synnytyksen ennenaikainen käynnistäminen, 

synnytyksen valvonta, emakon hoito tiineyden aikana, 

ilmasto, porsitusosasto. 

Emakko / pahnue 

/ porsas: 

Pahnueen koko, emakon ja porsaiden paino, tiineyden ja 

porsimisen kesto, syntymäväli, syntymäjärjestys, porsimisen 

häirintä, synnynnäiset ym. sairaudet. 

Infektiiviset syyt 

Emakko: Spesifiset infektiot, systeemiset ja epäspesifiset infektiot. 

Porsas: Maha-suolikanavan sairaudet. 

 

 

Kuitenkin filippiineillä tehty tutkimus piensikatiloilta osoittaa, että pientiloilla porsaiden 

kolmen ensimmäisen elinpäivän aikainen kuolema on vähäisempää kuin kaupallisilla, 

suuremmilla tuotantosikaloilla (53 % vs > 80 % porsaskuolemista). Pientilojen 

käyttämät myöhäisempi vieroitus, jolloin porsailla on pidempi aika kuolla, ja alhaisempi 

taso porsaiden hoidossa ja karsinahygieniassa edistävät tutkijoiden mukaan suurempaa 

kuolleisuutta vanhempien porsaiden joukossa (More ym. 2005). 

 

 

3.12 Ternimaidon saanti 

 

Porsaat syntyvät ilman immuunisuojaa, koska kohdussa niiden diffuusi 

epiteliokoriaalinen istukka ei päästä emon vasta-aineita sikiöön. Porsaat syntyvät lähes 

karvattomina ja ilman ruskeaa rasvaa lämmöntuotantoon. Elintärkeiden vasta-aineiden, 

ravintoaineiden (paitsi raudan) ja energian saamiseksi porsaiden onkin saatava imetyksi 

ternimaitoa heti syntymänsä jälkeen. Ilman vasta-aineita jäänyt porsas kuolee muuten 
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varsin pian tartuntoihin. Vasta-aineet imeytyvät suoliston limakalvon läpi parhaiten 24 – 

36 tuntia syntymästä. Imeytyminen vähenee nopeasti tämän jälkeen ja lakkaa jo parin 

vuorokauden iässä. Porsaiden ydinlämpötila nouseekin nopeasti heti kun ternimaitoa on 

imetty (Baxter ym. 2008, Rintasalo 1999). 

 

Emakon ikä, ympäristö, ruokinta ja terveydentila vaikuttavat ternimaidon vasta-

ainekoostumukseen. Paras ternimaidon vasta-ainepitoisuus on yleensä jo useamman 

kerran porsineilla emakoilla, sillä sian aktiivinen vastustuskyky kehittyy jatkuvasti läpi 

elämän. Vasta-aineita kertyy maitoon erityisesti viimeisten tiineysvuorokausien aikana, 

ja ternimaidon vasta-ainepitoisuus onkin korkeimmillaan juuri ennen porsimista, 

porsimisen aikana ja pari tuntia porsimisesta, jonka jälkeen vasta-ainepitoisuus 

vähitellen laskee. Porsas saa emakon ternimaidosta vasta-aineita sellaisia 

taudinaiheuttajia vastaan, joiden kanssa emakko on ollut tekemisissä elämänsä aikana 

tai joita vastaan se on rokotettu. Porsaan ensimmäisten omien vasta-aineiden 

kehittyminen verenkiertoon kestää vähintään 7 – 10 päivää. Ternimaidosta saatujen 

vasta-aineiden määrä puolestaan alkaa laskea ensimmäisten elinpäivien jälkeen, ja 

määrä onkin melko alhainen 3 – 5 viikon ikäisellä porsaalla (Rintasalo 1999). 

  

Ternimaidon saantiin liittyvät riskit ovat emakon ruhjomaksi joutuminen johtuen 

emakon ja porsaan pitkittyneestä läheisyydestä sekä näiden huomattavasta kokoerosta. 

Ruhjoutuminen on yleisin, perimmäinen elävänä syntyneen porsaan kuolemaa edeltävä 

syy, jolle altistavat alhainen ruumiinlämpö ja nälkiintyminen. Porsaan on syntymänsä 

jälkeen oltava voimakas ja tarmokas saadakseen itselleen toimivan nisän ja 

puolustaakseen sitä muilta pahnuetovereilta. Selviytyneet porsaat ovat tutkimuksen 

mukaan nopeampia pääsemään utareelle ja saamaan toimivan nisän, sekä olivat 

merkitsevästi nopeampia alkamaan imemään kuin porsaat, jotka myöhemmin 

menehtyivät (Baxter ym. 2008). 

 

Baxterin ym. (2008) tutkimus vahvistaa vastasyntyneen porsaan ratkaisevat 

ominaisuudet. Porsaan pitäisi pian syntymänsä jälkeen päästä utareelle, osoittaa 

elinvoimaa ja tarmoa saavuttaakseen ja pitääkseen toimivan nisän, niellä elintärkeää 

ternimaitoa energiatarpeisiinsa, säilyttääkseen tasalämpöisyytensä ja selviytyäkseen. 

Tätä selviytymistä heikentävät arvaamaton emakko ja epäsuotuisa ympäristö (Baxter 

ym. 2008).  
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3.13 Ruhjoutuminen 

 

Emakon alle jääminen on yleisin ei-infektiivinen, vieroittamattomien porsaiden 

kuolinsyy, käsittäen 20 % kaikista elävänä syntyneiden porsaiden kuolemista (Spicer 

ym. 1986). Ruhjoutumisia sattuu enemmän suurissa pahnueissa ja vapaissa 

karsinatiloissa ja on suoraan verrannollinen siihen, montako kertaa emakko seisoo tai 

istuu. Emakon levottomuus nostaa porsaiden ruhjoutumisvaaraa. Levottomuutta 

aiheuttavat mm. riittämätön vedensaanti, kipeät nisät, liian monta porsasta toimivilla 

nisillä sekä ihmispelko (Cutler ym. 2006). Ulkona pidettävillä sioilla ruhjoutumisen on 

todettu tapahtuvan iltaisin tai öisin 12 tunnin kuluessa porsimisesta (Vieuille ym. 2003). 

 

Nälkiintyminen aiheuttaa porsaskuolleisuutta myös ruhjoutumisen kautta: 

epäonnistuneen pahnueensisäisen imemiskilpailun tuloksena porsas on heikentyessään 

vaarassa jäädä emakon ruhjomaksi. Ruhjoutuminen käsittää kaksi eri 

käyttäytymisjärjestystä (Fraser 1990): posteriorinen (emakon takamuksen alle) ja 

ventraalinen ruhjoutuminen (utareiden ja rintakehän alle). Porsitushäkit on suunniteltu 

estämään posteriorista ruhjoutumista mutta ei ventraalista. Pahnueen sisäisen kilpailun 

seurauksena heikoille jääneet nälkiintyneet porsaat ovat haavoittuvaisempia 

ruhjoutumiselle, mahdollisesti koska jatkuvat imemisyritykset saavat ne viettämään 

enemmän aikaa emakon lähellä. Ruhjoutumisen ehkäisy vaatiikin nälkiintymisen 

vähentämistä eikä pelkästään emakon liikkeiden rajoittamista (Fraser 1990).   

 

Sikojen ulkokasvatuksessa yleisin vieroittamattomien porsaiden kuolinsyy on 

Edwardsin ym. (1994) mukaan ruhjoutuminen. Elävänä syntyneiden porsaiden 

kuolemista 72 % oli ruhjoutumisia. Monessa tapauksessa pian syntymänsä jälkeen 

ruhjoutuneet porsaat olivat olleet syntymäpainoltaan alhaisia ja kuolleet ennen 

imemistä. Matalaelinvoimaiset ja alilämpöiset porsaat ovat alttiimpia tulemaan 

vetämättömiksi ja siten ruhjoutumaan emakon alle. Tuottajat kuitenkin usein 

yliarvioivat ruhjoutumisen kuolinsyynä, sillä on vaikea erottaa ensisijaisen ja 

pohjimmaisten syiden välillä ruhjoutuminen, alhainen elinvoima ja / tai nälkiintyminen 

(Edwards 1994).  Ulkokasvatuksessa olevilla sioilla on harvemmin minkäänlaista suojaa 

porsaille (esim. porsimishäkki), eikä porsailla ole mahdollisuutta lämmitettyyn 
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alueeseen.  Matala syntymäpaino johtaa siten helposti alilämpöisyyteen ja / tai 

vetämättömyyteen, jolloin porsaalla on vaara joutua levottoman ja hermostuneen nuoren 

emakon ruhjomaksi (Edwards 1994).  

 

Spicer ym. (1986) mukaan 70 % ruhjoutumiskuolemista emakon alle tapahtui aiemmin 

terveille porsaille, mutta jotkin ruhjoutumiset yhdistettiin joko emakon sairauteen (18 

%) tai sekä emakon että porsaan sairauteen (3 %).  Emakon sairauksia olivat mm 

utaretulehdus, maidottomuus, märkivä ulkosynnyttimien erite, peräsuolen 

esiinluiskahdus ja ruokahaluttomuus (Spicer ym. 1986). Vähäinen kuidun saanti voi 

aiheuttaa ruokahaluttomuutta porsivalla emakolla (Oliviero ym. 2009). Porsaiden 

sairauksiin tai puutteisiin kuuluivat suolitulehdus, anemia, sammakkoporsaat, heikkous 

ja keuhkokuume (Spicer ym. 1986). Emakon levottomuus ja siitä johtuvat toistuvat 

asennonmuutokset porsimisen aikana lisäävät myös vastasyntyneiden porsaiden 

ruhjoutumiskuolemia. Samoin ympäristön lämpötila ja pesän lämmitys ovat 

riskitekijöitä. Liian kuumat tai kylmät lämpölamput saavat porsaat hakeutumaan 

emakon läheisyyteen makuulle, jolloin riski jäädä emakon ruhjomaksi nousee. Liian 

korkea ympäristön lämpötila puolestaan saa emakon olon epämukavaksi ja siten 

levottomaksi, jolloin porsaat ovat vaarassa jäädä emakon alle. Lämmin ympäristö saa 

myös imettävän emakon vähentämään syömistään (Cutler ym. 2006). 

 

Ensikot vaikuttavat olevan valppaampia reagoimaan alle jäävien porsaidensa 

kiljumiseen. Ne ovat myös ketterämpiä ja halukkaita päästämään porsaan pois pinteestä 

(Cutler 2006).  

 

Hrupka ym. (1998) ovat tutkineet porsimishäkin lämpölampun paikan vaikutusta 

porsaiden selviytymiseen. He tutkivat emakon ja porsaiden käyttäytymistä kolmen 

ensimmäisen päivän ajan syntymästä, sekä porsaiden selviytymistä kahden viikon ajan 

syntymän jälkeen. Lämpölampun sijainnilla tai lattian päällysmateriaalilla lampun alla 

ei tutkimuksessa todettu olevan vaikutusta porsaiden selviytymiseen. Lämpölampun 

sijainnista tai ilman lämpötilasta huolimatta porsailla oli taipumus maata emakon lähellä 

tutkittujen kolmen ensimmäisen elinpäivän ajan. Noin 60 % porsaista oli emakon 

lähellä ensimmäisenä elinpäivänä (Hrupka ym. 1998). Päivinä 1-3 porsaiden määrä 

emakon lähellä kuitenkin laski ja lisääntyi lämpölampun alueella. Porsaat vaikuttivat 

tekevän näin lämpölampusta huolimatta (olettaen että porsaiden elinympäristö oli 
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lämmin). Kyseessä ei ollut myöskään lamppujen lämmön riittävyys kilpailussa emakon 

lämmölle, sillä jos emakon lämpö oli asia joka porsaita houkutteli, olisi  lämpimän 

ympäristön pitänyt oletettavasti vähentää porsaiden sinnikkyyttä pysytellä emonsa 

lähellä. Kuitenkin lämpimässä (27°C) ympäristössä melkein sama määrä porsaita pysyi 

8 cm:n etäisyydellä emakosta kuin lämpötilan ollessa vain 19°C. Yksi selitys emakon 

suosiolle ensimmäisenä elinpäivänä on imetys: ensimmäisenä elinpäivänä porsaat 

imevät 40 % ajasta ja emakko alkaa ohjata imemistä vasta porsaiden ensimmäisen 

elinpäivän jälkeen, jolloin imetykset muuttuvat jaksoittaisiksi ja näiden jaksojen välillä 

imetystä ei ole (Hrupka ym. 1998). 

 

Porsimishäkki rajoittaa emomaista käyttäytymistä, pidentää synnytyksen kestoa ja 

vähentää siten emomaisen käyttäytymisen merkitystä porsaiden selviytymiselle, sekä 

tinkii emakon hyvinvoinnista.  Oletettavasti porsimishäkki estää ne positiiviset 

emomaiset piirteet, jotka voisivat edistää jälkeläisten selviytymistä (Baxter ym. 2008, 

Oliviero ym. 2008b). 

 

Imeväisaikana suurimman riskin porsaiden kuolleisuudelle ennen vieroitusta käsittivät 

japanilaistutkimuksen mukaan trauman tai alhaisen elinkyvyn johdosta tuleva kuolema. 

Menehtyminen näihin oli suurempaa 0-1 päivän ikäisillä kuin yli 8 päivän ikäisillä 

porsailla. Lisäksi 3-5 ja 6 tai enemmän kertaa porsineiden emakoiden porsailla oli 

suurempi suhteellinen kuolleisuusluku traumaan yhdessä alhaisen elinkyvyn kanssa, 

kuin 1-2 kertaa porsineilla emakoilla. Sen sijaan vuodenajalla ei havaittu tähän 

vaikutusta (Koketsu ym. 2006). 

 

 

3.14 Nälkiintyminen 

 

Porsaan nälkiintyminen johtuu ternimaidon tai maidon puuttumisesta kokonaan tai sen 

riittämättömästä saannista. Imeminen voi epäonnistua porsaan heikkouden tai 

pahnuetovereiden välisen kilpailun takia, tai kun emakon ternimaidon/maidontuotanto 

on puutteellista (Mellor & Stafford 2004).   

 

Porsaiden synnynnäisistä puutteista (heikko elinvoima, alipaino, epämuodostumat, 

sammakkoporsaat, lihasnykimätauti sekä napaverenvuodon aiheuttama anemia) johtuen 
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vahingonkärsijänä tai elinvoimattomana oleva porsas alkaa kärsiä todella nopeasti 

alhaisesta verensokerista, sillä vastasyntyneellä porsaalla ei juuri ole käytössään 

ylimääräisiä energiavarastoja. Vaikka tämä ei aiheuttaisikaan suoraa kuolemaa 

porsaalle, tulee se heikentyneenä olemaan suuressa vaarassa jäädä puristuksiin ja 

ruhjoutua kuoliaaksi emänsä alle (Waldmann 1995). Aliravitut porsaat käyttävät 

enemmän aikaa nisäjärjestyksessä saamansa nisän hieromiseen ja imemiseen, jolloin ne 

usein ruhjoutuvat emonsa alle. Vähemmän tarmokkaina ne ovat kykenemättömämpiä 

pakenemaan emakon vaarallisia liikkeitä (Nowak ym. 2000). Lisäksi heikentyneellä 

porsaalla on kohonnut riski sairastua infektiotauteihin, etenkin imeväisiän ripuliin 

(Waldmann 1995).  

 

Kesysikapahnueissa ilmenee vahvaa sisaruskilpailua, suuret erot pahnuesisarusten 

välillä syntymäpainossa ja kasvunopeudessa, sekä korkeaa kuolleisuutta ilman ihmisen 

väliintuloa  (Fraser  1990).  Tämä  antaa  olettaa  sikojen  käyttävän  tiettyjen  lintulajien  

tapaista lisääntymisstrategiaa, jossa kuolema tai selviytyminen riippuu 

sisaruskilpailusta. Näille lajeille kuolema kilpailun kautta on luonnollista. Tärkeimmät 

porsaiden kuolemaan johtavat käyttäytymistiet ovat epäonnistuneen 

imemiskäyttäytymisen seurauksena nälkiintyminen sekä emakon alle ruhjoontuminen. 

Porsaskuolemien ehkäiseminen vaatisi epäonnistuvien kilpailijoiden varhaisen 

tunnistamisen ja erillisen kasvatuksen (Fraser 1990). 

 

Porsaat muodostavat pysyvän nisäjärjestyksen noin neljän vuorokauden kuluessa 

syntymästä.  Tämän jälkeen kukin porsas käy omalla nisällään (näkö, haju, naapurien 

tunnistus), jos emakon maidontuotanto on riittävää. Jos maidontuotanto on 

riittämätöntä, nisäjärjestys rikkoontuu kun porsaat etsivät lisää maitoa (Johnson ym. 

2001).  

 

Emakon emo-ominaisuudet, anatomiset ja fysiologiset piirteet, kuten hormonieritys 

(mm plasman oksitosiinipitoisuus), sekä patologiset prosessit (vähentynyt syöminen ja 

juominen) vaikuttavat maidontuotannon kautta porsaiden nälkiintymiseen (Ellendorf 

ym. 1982, Vaillancourt & Tubbs 1992). 

 

Joillakin pahnueilla on paljon korkeampi porsaskuolleisuus kuin toisilla, mikä  Fraserin 

(1990) mukaan johtuu luultavasti koko pahnuetta koskevista riskitekijöistä. Dehydraatio 
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voi joissakin olosuhteissa olla yksi tärkeä, mutta laiminlyöty nälkiintymisen puoli. 

Varhainen aliravitsemus johtuen emakon niukasta maidonerityksestä porsimisen 

jälkeisinä päivinä on tärkeä riskitekijä. Toinen tärkeä riskitekijä on porsimisvaikeudet, 

jotka johtavat porsimisprosessin aikana porsaiden vähäiseen hapensaantiin (Fraser 

1990).  

 

 

3.15 Rääpäleporsas 

 

Painonsa puolesta elinkyvyttöminä voidaan pitää alle 800 - 900 g painavia porsaita 

(Rautiainen 1999), rääpäleitä. Spicerin ym. (1986) tutkimuksessa 62 % kaikista 

syntymäpainoltaan alle 800 g olevista porsaista syntyi kuolleena tai kuoli ennen 

vieroitusta (vertauksena 18,7 % kuolleisuus kaikilla porsailla).   

 

Porsaiden todennäköisyyttä kuolla ennen vieroitusta pystytään parhaiten ennustamaan 

näiden syntymäpainon avulla (van Rens ym. 2005). Tärkeimmät porsaskuolleisuudelle 

altistavat riskitekijät ovatkin usean tutkimuksen mukaan porsaan alhainen syntymäpaino 

sekä tämän pahnuetovereiden vaihtelevat syntymäpainot ja pahnueen koko (van der 

Lende ym. 2001, Friendship & Wilson 1985, Tuchscherer ym. 2000).  

 

Pienen syntymäpainon ei kuitenkaan välttämättä tarvitsisi johtaa porsaan kuolemaan: se 

vain lisää porsaan riskiä kärsiä sille epäedullisista ympäristö- ja hoito-olosuhteista sekä 

valvonnan puutteesta. Nämä ovat syitä, jotka altistavat pienipainoisia porsaita ennen 

vieroitusta johtavaan kuolemaan, sillä ne ovat herkkiä kärsimään esimerkiksi viileydestä 

ja huonoista nisistä (Rautiainen 1999). 

 

 

3.16 Sairaudet 

 

Taudit aiheuttavat ensisijaisesti vain pienen osan (noin 5%) porsaskuolemista. 

Pääasiallisesti porsaskuolleisuutta aiheuttavat taudit ovat verenmyrkytykset napa- ja 

nivelinfektioiden seurauksena, sekä suolistosairaudet, joista tärkeimpinä lähinnä 

Escherichia coli, rotavirus, transmissible gastroenteriitti -virus (TGE), kokkidioosi ja 

klostridien (Clostridium perfingens) aiheuttama suolitulehdus. Tauteja 
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ennaltaehkäistessä tärkeää on varsinkin porsaiden elinympäristön puhtaus ja hygienia 

(Vaillancourt & Tubbs 1992). 

 

Eteläfilippiiniläisiä piensikatiloja tutkiessaan More ym. (2005) havaitsivat 9 % (67 kpl) 

porsaista kuolevan ennen vieroitusta, ja näistä 61:llä kuolemaa edelsi jokin sairaus. 

Näistä 25 porsasta oli heikkoja ja syntymäkooltaan pieniä (paikallisten kasvattajien 

mielestä johtui emakoiden stressistä lopputiineydestä näiden altistuttua auringolle), 

kahdellatoista porsaalla oli ripuli (näistä kuudella lisäksi depressio), yhdellätoista jokin 

vamma tai vaurio, neljällä anoreksia ja yhdeksällä ei yksityiskohtaista tietoa taudista. 

Loput kuusi porsasta kuolivat äkillisesti: yhden ruhjoi emakko, viidestä ei 

yksityiskohtaisia tietoja. Samassa tutkimuksessa pohjoisfilippiineillä ennen vieroitusta 

kuoli 17 % porsaista (More ym. 2005).  

 

 

Suolitulehdus 

 

Imeväikäisten porsaiden kuolleisuuteen yleisin infektiivinen syy on suolitulehdus 

(enteriitti). Maailmalla tehtyjen tutkimusten perusteella pikkuporsaiden 

suolitulehduksen aiheuttajiksi on saatu transmissible gastroenteritis –virus (TGE), 

sikojen adenovirus, porcine epidemic diarrhea (PED) -virus (coronavirus), rotavirus, 

calicivirus, Aujeszkyn tautivirus, enterotoksigeeninen Escherichia coli, Clostridium 

perfringens tyypit  A  ja  C,  Salmonella spp., Candida spp., kokkidit ja Strongyloides 

ransomi (Cutler ym. 2006). 

Maailmanlaajuisesti yleisimmiksi ripulin aiheuttajiksi on määritelty E. coli, Isospora 

suis sekä rotavirus. Vaikka C. perfringens ja TGE eivät ole maailmanlaajuisia, ovat ne 

silti tärkeitä suolitulehduksen aiheuttajia (Cutler ym. 2006). Ulkokasvatuksessa olevien 

porsaiden suolitulehduksen aiheuttajina monista näistä ei kuitenkaan juuri löydy 

tutkimuksia. Monet maailmalla esiintyvät taudit, kuten TGE, sikarutto ja Aujeszkyn 

tauti, eivät kuitenkaan esiinny Suomessa (ETT 2008c). 

 

Australian Veterinary Journalissa julkaistussa tutkimuksessa Driesen ym. (1993) 

selvittivät syitä ja altistavia tekijöitä vieroittamattomien porsaiden ripuliin. He tutkivat 

2380:n ripuloivan, iältään 5-30 vuorokautta olevan porsaan ulostenäytteestä 

suolistopatogeenit. Ripuli puhkesi pääasiassa 7-14 päivän välillä, huipun ollessa 10. 
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päivän kohdalla. Ulostenäytteistä löydetyt suolistopatogeenit olivat Isospora suis –

ookystat (53,8 % näytteistä), Escherichia coli (18,2 %) ja rotavirus (16,9 %). I. suis oli 

laajimmin levinnyt (70,9 % 151:stä sikalasta). Tutkimuksissa ei havaittu ripulin 

kausiluonteista vaihtelua (Driesen ym. 1993). Sen sijaan Koketsun ym. (2006) 

japanilaisessa tutkimuksessa havaittiin ripulin aiheuttaman porsaskuolleisuusriskin 

olevan suurempi kesällä (heinä-syyskuu) kuin talvella (tammi-maaliskuu). Emolta 

saadun immuniteetin katoamisella syntymän jälkeen voidaan selittää se, että suurempi 

osa ripuliin kuolleista porsaista oli tutkimuksessa iältään 15 vuorokautta tai enemmän, 

kuin 0-7 vuorokautta (Koketsu ym. 2006). Tutkijoiden mukaan ripuliin kuoli vähemmän 

porsaita kuusi tai useamman kerran porsineilta emakoilta kuin ensikoilta, mikä voidaan 

selittää sillä, että vähemmän kertaa porsineilla emakoilla oli ehtinyt kehittyä vähemmän 

immuniteettiä siirrettäväksi porsaille ternimaidon vasta-aineiden muodossa. 

Imetysvaiheen lopussa tulisikin tutkijoiden mielestä kiinnittää huomiota hoitoon 

vähemmän kertaa porsineilla emakoilla vähentääkseen näiden porsaiden riskiä kuolla 

ripuliin. Lisäksi porsaskuolleisuus oli korkeampaa ajanjaksolla heinäkuusta syyskuuhun 

kuin huhtikuusta kesäkuuhun porsivilla emakoilla, ja huhti-kesäkuussa porsivat emakot 

synnyttivät vähiten kuolleita porsaita (Koketsu ym. 2006). 

 

Nagy ja Bilkei tutkivat vuonna 2002 porsaskuolleisuutta slovakialaisella 6000 emakon 

ulkotuotantoyksiköllä (Nagy & Bilkei 2003). Yksikkö kärsi epäsuotuisasta ympäristön 

kunnosta ja hoidon laadusta, kuten mutaisista kuivikkeista talvisilla sadejaksoilla sekä 

samojen kuivikkeiden jatkuvasta käytöstä. Talvella 2002 porsailla havaittiin 

antibiootille (linkomysiini, enrofloksasiini) resistentin ripulin, hengenahdistuksen 

(lauman porsaiden sairastuvuus 71 %) ja kuolleisuuden (26 % ensimmäisen elinviikon 

aikana) yhtäkkinen nousu. Porsaat menettivät kuntonsa nopeasti. Viidelle 4 – 7 

vuorokauden ikäiselle vastakuolleelle porsaalle tehtiin obduktio. Tutkimuksissa saatiin 

ohutsuolesta kohtalainen kasvu Escherichia colia (genotyypityksessä tyyppiä K88). 

Myös muutamia Clostridium perfringens -pesäkkeitä (genotyypityksessä non-

enterotoksigeenisiä) saatiin eristettyä ohutsuolesta. Rotavirusta tai TGE-virusta 

porsaista ei löytynyt. Gramvärjäykset kuitenkin paljastivat suuren määrän 

grampositiivisia sauvoja, ja anaerobiviljelmillä paksusuolesta saatiinkin runsaat määrät 

Clostridium difficileä (toksiinit A ja B). Kliinisiin oireisiin, makroskooppisiin ja 

mikroskooppisiin patologisiin löydöksiin sekä toksiinitesteihin perustuen tutkijat 

päättelivät infektion aiheuttajan olleen Clostridium difficile (Nagy & Bilkei 2003).  
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Hygienian parantaminen (mm. paksun olkipatjan käyttöönotto ja vaihto joka 3 - 4 vrk, 

sekä eristetyt porsimismökit) ja lämpimät kevätsäät vähensivät huomattavasti porsaiden 

sairastavuutta ja kuolleisuutta. Talven ja kevään välillä sairastavuus väheni 71 %:sta 13 

%:n ja kuolleisuus 26 %:sta 2 %:n (Nagy & Bilkei 2003). Hygienian puute ja stressi 

porsaan kolmen ensimmäisen elinpäivän aikana voivat kehittää C. difficileen liittyvän 

suolitulehduksen (Bilkei ym. 1995). Suoliston normaalin bakteerikasvuston 

häiriintyessä, tai kun kasvusto ei vielä ole vakiintunut, voi C. difficile vallata alaa ja 

tuottaa toksiineja paksusuolessa. Porsaiden (etenkin 1 – 7 vuorokauden ikäisten) 

suolistoon bakteeri voi aiheuttaa patologisia muutoksia, ja on usein osoitus hygienian 

puutteesta, stressistä tai ruokavalion muutoksesta (Bilkei ym. 1995). Patogeneesi ja 

kliiniselle taudinpurkaukselle altistavat tekijät kenttäolosuhteissa eivät silti ole täysin 

selviä (Nagy & Bilkei 2003).  

 

M. Yaeger on osoittanut tutkimuksessaan vuonna 2001, että Yhdysvalloissa Clostridium 

difficile-infektioon liittyvä enteriitti on melko yleinen (Nagy & Bilkei 2003). 

Imeväikäisistä porsaista 29 %:lta löytyi C. difficilen toksiinia paksusuolen sisällöstä. 

 

E. coli -ripulille altistavia tekijöitä ovat huono hygienia, riittämätön lämpötila, 

riittämätön ternimaidon saanti, ternimaidon alhaiset vasta-ainepitoisuudet sekä emakon 

alhainen maitomäärä (Bilkei ym. 1995). Slovakian tutkimustapauksessa tärkeimmän 

altistavan tekijän arvellaan olleen epäoptimaalinen hygienia ulkona (Nagy & Bilkei 

2003).  

 

 

Keuhkokuume 

 

Keuhkokuumeeseen (pneumonia, keuhkokudoksen tulehdus), joka on pääasiassa 

bronkopneumoniaa (keuhkoputkien ja keuhkokudoksen tulehdusta) ja yleisemmin 

ensikoiden pahnueissa, kuolee noin 1 % kaikista elävänä syntyneistä porsaista (Spicer 

ym. 1986, Cutler ym. 2006). Aiheuttajamikrobeiksi on mainittu Streptococcus spp., 

Bordetella bronchiseptica, Pasteurella spp., Moraxella spp., Escherichia coli, 

Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus aureus, Pasteurella multocida, 

Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter freundii sekä Haemophilus parasuis ja 



 37

Mycoplasma hyorrhinis. Actinobacillus pleuropneumoniae:n aiheuttamaa 

pleuropneumoniaa on myös raportoitu (Cutler ym. 2006).  

 

 

Verenmyrkytys 

 

Septikemiaan, eli verenmyrkytyksen (sepsiksen) muotoon, jossa taudinaiheuttajia on 

mm. kiertävässä veressä, kuolisi kenttätietojen mukaan 2 % porsaista, ja kaikki näistä 

48 tunnin iän sisällä (Cutler ym. 2006). Kuitenkin Spicerin ym. (1986) mukaan 

porsaiden ensimmäisen elinviikon septikemiat olisivat toissijaisia jollekin muulle 

kuolinsyylle, mutta toisella ja kolmannella elinviikolla yleisinfektio olisi syynä 

useimpiin kuolemiin (Cutler ym. 2006). E. colin ja beeta-hemolyyttisen streptokokin on 

havaittu olevan yleisin verenmyrkytyksen syy kuolleilla, imeväikäisillä porsailla 

(Glastonbury 1977, Cutler ym. 2006). Porsailta eristettyjä mikrobeja ovat Actinobacillus 

suis, jota on eristetty septikemian, niveltulehduksen, vatsakalvontulehduksen ja 

aivokalvontulehduksen yhteydessä, Citrobacter freundii liittyen septikemiaan ja 

aivokalvontulehdukseen, alfa-hemolyyttinen streptokokki -septikemia liittyen 

niveltulehdukseen ja aivokalvontulehdukseen, sekä E. coli septikemiassa ja 

vatsakalvontulehduksessa (Cutler ym. 2006).  

 

 

Sikarutto 

 

Sikaruttoa ei Suomessa ole esiintynyt vuoden 1917 jälkeen, mutta useissa euroopan 

maissa (Saksa, Slovakia, Venäjä) se on endeemisenä villisioissa, jotka toimivat taudin 

kantajina (ETT 2008a). Esiintyessään sikarutto on erittäin tarttuva sikojen ja villisikojen 

tauti (Evira 2008a, ETT 2008a). Myös muut eläinlajit voivat levittää sikaruttovirusta, 

vaikka vain sika ja villisika voivat sairastua. Eurooppalaisissa sikaloissa on esiintynyt 

taudinpurkauksia 1990-luvulla, mm Saksassa ja Hollannissa (ETT 2008a). Saksassa on 

tutkittu kokeellisesti villisioilla klassista sikaruttovirusinfektiota, sillä villisioista puuttui 

samankaltaiset systeemiset tutkimukset mitä kesysioilla on tehty. Lisäksi avoimia 

epidemiologisia kysymyksiä olivat sikiöaikana istukan läpi tapahtuvat ja 

syntymänjälkeiset infektiot. Tutkimuksessa tiineelle villisialle ja kahdelle vieroittavalle 

istutettiin klassista sikaruttovirusta kärsän sisälle. Emakko ei istutuksen jälkeen 
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näyttänyt sairauden oireita ja kaikki kuusi porsastakin olivat syntyessään kliinisesti 

terveitä, mutta neutraloivia vasta-aineita ko. virusta vastaan löytyi muista paitsi 

porsaasta nro. 5. Porsas nro. 3 oli ainoa, joka kantoi virusta koko elämänsä, ja kuoli 39 

päivän iässä. Kuolema oli äkillinen eikä sitä edeltänyt muita oireita kuin huono kasvu. 

Porsas painoikin vain 1,3 kg kolme päivää ennen kuolemaansa. Vertailuna mainittakoon 

porsaan nro. 5 paino, joka oli samana päivänä 2,8 kg. Muut porsaat eivät osoittaneet 

sairauden oireita koko tutkimuksen aikana, vaikka olivatkin suorassa kontaktissa 

persistoivasti infektoituneeseen porsaaseen. Tutkimuksen kaikki löydökset olivat 

enemmän tai vähemmän kesysioilla aiemmin tehtyjen havaintojen mukaisia (Depner 

ym. 1995).  

 

 

PMWS 

 

PMWS-oireyhtymä (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome) on sikojen 

sirkovirus tyyppi 2:n (PCV2) aiheuttama porsaiden vieroituksen jälkeinen monisyinen 

nääntymissyndrooma (ETT 2008b). Sikatalousmaissa se on levinnyt 2000-luvulla ja 

Suomessakin virus on yleinen. Ensimmäisen kerran PMWS-oireyhtymälle tyypillisiä 

oireita tavattiin Suomesta kuitenkin vasta vuoden 2007 lopulla (Evira 2008b). 

Sairastuneissa sikaloissa 5-10 % tai enemmän porsaista nääntyy ja näiden joukossa 

kuolleisuus voi olla jopa 90 % (Evira 2008b). Calsamiglia ym. (2007) tutkivat porsaiden 

sirkovirusta arvioidakseen pahnuekuolleisuutta PMWS:lle altistuneilla tiloilla. He 

valitsivat seitsemän PMWS-sikalaa ja jokaisesta näistä 15 emakkoa samasta erästä. 

Jokaiselta emakolta valittiin neljä porsasta, eli 60 porsasta tilaa kohden. Alkujaan 

420:sta porsaasta 104 eli 24,8 % kuoli. Näistä seitsemän porsasta (6,7 %) kuoli ennen 

vieroitusta. Kuolleista 104:stä porsaasta 63 kpl (60,6 %) ei näyttänyt pilaantuneilta, 

joten ne avattiin ja tutkittiin. Näistä porsaista 40:llä (63,5 %) todettiin PMWS. 

Tutkimustulokset osoittivat, että emakon PCV2-viremia oli merkitsevästi yhteydessä 

porsaskuolleisuuteen. Emakoilta, joilla virusta oli veressä, kuoli pahnuetta kohden 

enemmän porsaita kuin niiltä, joiden verenkierrosta virusta ei löytynyt. Lisäksi 

merkitsevästi enemmän porsaita kuoli emakoilta, joilla oli alhaiset vasta-ainetiitterit 

PCV2:ta vastaan. Oletettavasti toimenpiteillä, joilla kohotettaisiin porsaiden emoltaan 

saamaa vastustuskykyä ja vähennettäisiin emakoiden viremiaa (viruksia veressä) 
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porsimisen aikana, voitaisiin vähentää vieroituksenjälkeistä kuolleisuutta PMWS-tiloilla 

(Calsamiglia ym. 2007).  

 

Schulze ym. (2003) raportoivat ensimmäisestä vapaana elävillä eurooppalaisilla 

villisioilla tavatusta PCV2-infektiosta, johon liittyi tyypillisiä kesysikojen PMWS-

oireyhtymän vaurioita. Kyseessä oli Saksasta Brandenburgin maaseudulta kuolleena 

löydetty noin 10 kk ikäinen villisikauros. Lähimpään sikatilaan oli raadon löytöpaikalta 

noin 3 km:n matka. 

 

 Vicente ym. (2004) puolestaan tekivät ensimmäisen maanlaajuisen serologisen 

tutkimuksen PCV2-vasta-aineista eurooppalaisella villisialla, sekä raportoivat 

ensimmäisen villisian PMWS-tapauksen Espanjassa. Villisikanäytteet kerättiin 

metsästyskaudella syyskuusta maaliskuuhun metsästetyistä villisioista Espanjassa 

vuosien 2000 - 2003 aikana. Serologiset näytteet kerättiin 656:sta metsästetystä ja 22:sta 

maahantuodusta villisiasta. Ammuttujen villisikojen määrä päivää kohden vaihteli 1-

120 välillä riippuen metsästysaluetyypistä: avoimilla ammuttiin vähiten, aidatuilla 

enemmän ja intensiivituotannossa olleita eniten. Tutkimustuloksissa havaittiin 

intensiivisellä hoidolla olevien villisikojen, sukupuoli- ja ikärakenteesta riippumatta, 

omaavan korkeimmat vasta-ainetiitteriarvot PCV2:lle. Avoimilla populaatioilla arvot 

olivat matalimmat. Nuorilla villisioilla intensiivihoidetuilta metsästystiloilta 

seropositiivisuus oli todella korkeaa verrattuna aidatuista tai avoimista populaatioista 

tuleviin, luonnollisemmissa olosuhteissa eläviin nuoriin villisikoihin. Tutkimuksen 

tekijät vierailivat näytteenottopaikoissa ja haastattelivat riistanvalvojia / tilanpitäjiä 

tarkemmin villisikojen oloista, tautipurkauksista ym. Näissä haastatteluissa kolme 

viidestä intensiivihoidetuista tiloista raportoi kohonnutta porsaskuolleisuutta. Kuolleet 

tai sairaat porsaat löydettiin näillä tiloilla pääasiassa ruokinta- tai juomapaikoilta. 

Kahdella intensiivihoidetulla tilalla viidestä metsänvartijat puolestaan raportoivat, ettei 

juuri yhtään porsasta ollut näkynyt ruokintapaikoilla. Sen sijaan haastatelluilla 25:lla 

avoimella tai aidatulla metsästystilalla ei ollut havaintoja kohonneesta 

porsaskuolleisuudesta, eikä porsashavainnoistakaan ollut puutetta. 56 villisikaa tutkittiin 

lisäksi PCV2-nukleiinihapon ja PMWS-vaurioiden varalta: yksi näistä osoittautui 

positiiviseksi molemmissa ja kahdella muulla villisialla löytyi PCV2-nukleiinihappoa 

kudoksista. PMWS-villisika oli 6 kk ikäinen intensiivihoitotilalta, ja PCV2-positiivisista 

villisioista toinen oli intensiivitilalta ja toinen aidatulta tilalta. Tutkimuksen tulokset 
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ehdottavat PMWS:n mahdollista roolia intensiivisellä hoidolla olevien 

villisikapopulaatioiden porsaskuolleisuudessa (Vicente ym. 2004). 

 

 

Anemia 

 

Vastasyntyneiden porsaiden anemian arvellaan johtuvan napaverenvuodosta. Spicer ym. 

(1986) tutkimuksessa porsaista 4,8 % syntyi kliinisesti aneemisina (ihon kalpeus) tai tuli 

pian syntymän jälkeen aneemisiksi napaverenvuodon seurauksena. Aneemisten 

porsaiden kuolleisuus oli 36 %, ei-aneemisilla porsailla 10 %  (Spicer ym. 1986). 

Napaverenvuodon aiheuttama anemia ilmenee tyypillisesti jo perinataaliajalla eli 

ajanjaksolla juuri ennen porsimista porsaiden kolmanteen elinpäivään (Szabo & Bilkei 

2002). Porsailla havaitaan tällöin suuri, paksuuntunut napanuora, sekä verinen lattia 

(Cutler ym. 2006). Raudan puutteen aiheuttama anemia nähdään porsailla vasta 1-2 

viikon iässä. Raudanpuuteanemia liittyy aina vieroittamattomien porsaiden 

korkeampaan sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen sekä vähentyneeseen kasvuun (Szabo & 

Bilkei 2002). Cutlerin ym. (2006) mukaan rauta olisi paras antaa porsaille suun kautta 

tai juomaveden mukana, sillä raudan pistäminen lihakseen aiheuttaa liiallista 

verenvuotoa pistokohdasta. Myös porsaan turhaa käsittelyä tulisi välttää, sillä sen 

aiheuttama fyysinen stressi voi johtaa voimakkaasti suurentuneeseen kudosten 

hapentarpeeseen ja siten äkilliseen sydämen vajaatoimintaan (Cutler ym. 2006).  

 

Tilastollisten tutkimusten mukaan anemiaan saattaisi liittyä myös suvullinen yhteys 

(Cutler ym. 2006, Spicer ym. 1986). Anemian syntyä edesauttavia tekijöitä ovat K- ja 

C-vitamiinien puute, mykotoksiinien, pentaklorofenolin ja warfariinin myrkyllisyys, 

isoimmuuni trombosytopeninen purppura ja isoimmuuni hemolyyttinen anemia, 

eperytrozoonoosi ja emakon anemia (Cutler ym. 2006).  

 

 

Chlamydia psittaci 

 

Woollen ym. (1990) Kansasin osavaltion yliopistosta tutkivat erään sikatilan episodista, 

korkeaa perinataalikuolleisuutta Chlamydia psittaci -epäilynä. Normaalisti tilalla 

vieroitetaan 8,5 porsasta pahnuetta kohden, mutta tämän episodin aikana 18 emakkoa 
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porsi yhteensä 186 porsasta, joista vain 50 selviytyi (2,8 porsasta / emakko). 

Kudosnäytteistä tutkijat löysivätkin klamydiaa, mutta muita bakteereja tai viruksia ei 

kyetty identifioimaan. Chlamydia psittaciaa ei oltu aiemmin pohdittu sikojen 

perinataalikuolleisuuden differentiaalidiagnoosina (Woollen ym. 1990).  

 

 

3.17 Raudan, seleenin ja E-vitamiinin puute 

 

Syntyessään porsaiden rautavarastot ovat hyvin pienet, eivätkä porsaat saa tarpeeksi 

rautaa emakon maidosta. Porsaiden nopea kasvu imeväisiässä vaatii enemmän rautaa 

mitä ne voivat normaalisti sisätiloissa saada nieltäväksi (Anon. 2008a). Porsaille 

tulisikin antaa lisärautaa 100-200mg, mieluiten injektiona lihakseen kolmen 

ensimmäisen elinpäivän kuluessa (Anon. 2008b). Lisäraudan voi myös antaa suun 

kautta lähes välittömästi syntymän jälkeen. Suun kautta annettaessa on kuitenkin 

suurempi riski toimia väärin, jolloin jotkin porsaat kehittävät anemian (Zimmermann 

1995). Parhaat tulokset raudanpuuteanemian ennaltaehkäisyssä Zimmermann (1995) sai 

käyttämällä rautaa, jota voitiin levittää maahan porsaiden imemiskauden ajan. Ilman 

lisärautaa sisätiloissa pidettävät porsaat kehittävät raudanpuutteen 14 vuorokauden 

kuluttua syntymästä (Zimmermann 1995).  

 

Kuitenkin porsaat, joiden seleenitaso on alhainen, eivät pysty käyttämään rautalisää 

kunnolla hyväkseen. Seleenitaso voi vaihdella huomattavasti niin pahnueiden välillä 

kuin pahnueen sisälläkin. Vaikka Pekkasen ym. (1987) tutkimuksessa emakot saivat 

tiineyden aikana riittävästi seleenilisää, silti niiden porsaista 20-25 %:lla oli alhaiset 

seleeniarvot syntyessään (Orion Pharma 2008, Pekkanen ym. 1987). Samassa 

tutkimuksessa porsaille annettiin 200mg rautainjektio verinäytteiden oton yhteydessä 1-

3 vuorokauden iässä. Niillä porsailla, joilla 14 vuorokauden iässä oli korkea 

seleenipitoisuus veressä, oli myös keskimäärin merkitsevästi korkeammat 

punasolumäärät kuin niillä porsailla, joilla seleenipitoisuus oli alhainen. 

Keskimääräinen nousu punasolujen määrässä 14 ensimmäisen elinvuorokauden aikana 

oli myös suurempi korkeamman seleenitason omaavilla porsailla (Pekkanen ym. 1987). 

 

Ulkotuotannossakin olevien porsaiden tulisi saada rautalisää, jos halutaan pienentää 

porsaskuolleisuutta ennen vieroitusta ja tukea porsaiden terveyttä ja painonkehitystä 
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(Szabo & Bilkei 2002). Tutkimuksessaan suurella Unkarilaisella ulkotuotantosikalalla 

Szabo ja Bilkei (2002) tutkivat rautalisän vaikutusta imeväikäisiin, ulkona oleviin 

porsaisiin. Ryhmän 1 porsaat (2344 kpl) eivät saaneet rautalisää, kun taas ryhmän 2 

porsaat (2347 kpl) saivat lihaksensisäisellä injektiolla rautaa kolmantena päivänä 

syntymästään (1,5 ml Ferriphor 10 % liuos). Vieroituksen aikaan tutkittaessa 

rautainjektion saaneet porsaat olivat merkittävästi painavampia, porsaskuolleisuus ja 

sairastuvuus olivat alhaisempia ja veren hemoglobiinipitoisuus oli korkeampi kuin 

ryhmällä, joka ei saanut rautalisää. Vaikka onkin ehdotettu että ulkotuotantoporsaat 

saisivat tarpeeksi rautaa maaperästä (Zimmermann 1995), niin näin ei ollut ainakaan 

tällä tutkitulla tilalla (Szabo & Bilkei 2002). Tosin tutkijat mainitsevat, että heidän 

tutkimiensa porsaiden vieroituspainot olivat korkeita, mutta jos porsaiden 

kasvukapasiteetti onkin matala, on myös raudan tarve alhaisempi. Sen sijaan 

Zimmermannin (1995) tutkimuksen mukaan ulkona pidettävät porsaat eivät kehittäneet 

raudanpuuteanemiaa, koska ne saivat maaperästä riittävän päivittäisen rauta-annoksen.    

 

Veren alhainen seleeni-glutationiperoksidaasi-entsyymi on yhdistetty melko korkeaan 

porsaiden sairastavuuteen (Jorgensen & Wegger 1979). Seleenin ja E-vitamiinin 

saannin onkin osoitettu kohottavan sikojen vastustuskykyä (Jorgensen & Wegger 1979, 

Peplowski ym. 1981, Teige ym. 1982). Mahdollisten infektiivisten tautien lisäksi E-

vitamiinin ja seleenin puute liittyy näkyvämpiinkin ongelmiin, kuten mulberry heart 

disease (puutteen aiheuttama sydänlihaksen sairaus, sydänlihaksessa verekkäitä ja 

vaaleita alueita), hepatosis dietetica (nopeasti kasvavat, 2 viikon – 4 kuukauden ikäiset 

porsaat: yksittäisiä tai useampia äkkikuolemia, joskus ihonalaista turvotusta), 

lihasdystrofia (lihasten surkastuminen) ja rautamyrkytys (Friendship & Wilson 1985).  

 

Friendship ja Wilson tutkivatkin jo vuonna 1985 porsaiden veren 

glutationiperoksidaasitason yhteyttä porsaiden ruumiinpainoon ja selviytymiseen 

hengissä vieroitukseen (ka 38,2 +/- 3,6 d) asti. He määrittivät 22 pahnueesta peräisin 

olevien 260 porsaan veren glutationiperoksidaasitasot vuorokauden iässä sekä uudelleen 

vieroitusiässä. Näistä porsaista 178 selvisi hengissä vieroitusikään asti. Alle 

vieroitusikäisten, nopeasti kasvavien porsaiden arveltiin olevan alttiita 

hivenainepuutoksille kaikkien välttämättömien ravinteiden suuren tarpeen vuoksi. 

Tuloksista ilmeni vuorokauden ikäisten porsaiden glutationiperoksidaasitason liittyvän 

heikosti porsaiden elinvoimaan ja selviytymiseen vieroitusikään, minkä oletettiin 
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johtuvan korkeamman glutationiperoksidaasitason omaavien pikkuporsaiden 

paremmasta infektiotautien ja muiden vastasyntyneiden porsaiden kuolleisuutta 

aiheuttavien tekijöiden vastustuksesta. Glutationiperoksidaasitason yhteyttä 

ruumiinpainoon ei havaittu. Sen sijaan jälleen todettiin porsaiden elinvoiman liittyvän 

vahvasti 1. vuorokauden painoon. Porsaiden veren glutationiperoksidaasitaso yhden 

vuorokauden iässä oli kuitenkin merkitsevästi alhaisempi kuin vieroitusikäisillä. Siten 

vastasyntyneiden pikkuporsaiden arveltiin olevan suuremmassa riskissä kehittää 

seleenin puutteen aiheuttamia ongelmia. Mielenkiintoista oli kuitenkin tieto, että 

porsaille ensimmäisen elinviikon aikana annettava rutiininomainen rautalisä saattaa 

alentaa entisestään pikkuporsaiden veren glutationiperoksidaasitasoa (Tollerz 1973).  

 

 

3.18 Raatelu ja pedot 

 

Raatelua, julmuutta tai rajuutta esiintyy lähinnä ensikoilla, joilla se aiheuttaisi erään 

tutkimuksen mukaan pahnueessa 20 % kaikista porsaskuolemista (Spicer ym. 1986). 

Ensikot saattavat olla porsimisen aikana aggressiivisia omia porsaitaan kohtaan, mikä 

johtaa porsaiden loukkaantumiseen tai kuolemaan. Myös kannibalismia on raportoitu 

(van der Steen ym. 1988). Kannibalismin syitä ei täysin tiedetä, mutta on todisteita siitä 

että ensikot olisivat vähemmän herkkiä emomaisen käyttäytymisen fysiologisille 

tekijöille, ja enemmän taipuvaisia uusien asioiden pelon aiheuttamille reaktioille 

vasteena vastasyntyneiden läsnäololle (Nowak ym. 2000).  

 

Edwardsin ym. (1994) tutkiessa ulkokasvatuksessa olevien sikojen porsaskuolleisuutta, 

he havaitsivat lintujen aiheuttaneen vaurioita merkitsevälle määrälle (6 %) kuolleita 

porsaita. Joissakin tapauksissa vahingot olivat pieniä ja ne olivat selvästi aiheutuneet 

kuoleman jälkeen. Tutkimuksen edetessä vahingot tulivat kuitenkin vakavammiksi ja 

sen lisäksi havaittiin hyökkäyksiä eläviä porsaita kohtaan. Porsaiden joutuminen 

kettujen saaliiksi on havaittu olevan ongelma joissakin ulkokasvatusyksiköissä, mutta 

lintujen saaliiksi joutumista on saatettu aliarvioida. Tutkimuksessa saalistavat linnut 

olivat variksia (Corvus cornix), jotka etenivät kuolleiden porsaiden kaivelusta 

hyökkäykseen porsimismökin ulkopuolella vaeltelevia heikkoja porsaita kohtaan. 

Lopulta varikset menivät jo mökkien sisälle ja hyökkäsivät elinkelpoisiakin porsaita 

vastaan. Samanlaisia raportteja on tullut lähistöltä muiltakin tiloilta. Joissakin laumoissa 
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aikuiset emakot ja karjut ovat joutuneet naakkojen ja variksien hyökkäysten kohteeksi, 

jolloin eläimen takamuksesta on löytynyt kraatterimaisia muutoksia (Edwards ym. 

1994).  
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II   TUTKIMUSOSA 
 

TARHATTUJEN VILLISIKOJEN PORSASKUOLLEISUUS 
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4 JOHDANTO 

 

Villisikojen tarhakasvatus lihaksi on Suomessa kasvava elinkeino, jota on harjoitettu 

1980-luvulta lähtien. Tarhoilla villisiat elävät luonnonmukaisissa, tarhatuissa 

olosuhteissa ja noudattavat luonnollisia elintapoja (Heinonen, henkilökohtainen 

tiedonanto, 2008). Tähän porsaskuolleisuustutkimukseen aineisto kerättiin 

Riistankasvattajat ry:n villisikatarhoilta. 

 

Perinteisesti tarhattu villisika on kasvatettu samalla tarhalla syntymästä teurastukseen. 

Nykyään villisianlihantuotantoa pyritään kuitenkin tehostamaan kaksivaihekasvatuksen 

avulla. Kaksivaihekasvatuksessa porsivat emakot sekä niiden vieroittamattomat porsaat 

pidetään porsastarhalla, mutta vieroitetut porsaat siirretään viimeistään alkusyksystä, 

ennen kiima-ajan alkua, kasvamaan teuraaksi lihasikoihin erikoistuneeseen 

loppukasvattamoon (Anon., 2006). Siirrettävät, vieroitetut villisianporsaat ovat reilun 

kolmen kuukauden ikäisiä. Villisiat teurastetaan puolitoistavuotiaina (Virkkunen 2005). 

Villisiasta hyödynnetään lähinnä liha sekä villisikatarha matkailuvalttina, mutta 

tuottavaa käyttöä etsitään myös nahalle ja rasvalle (Mikkonen 2006). 

 

Luonnonmukaisilla tarhoilla elävät villisiat porsivat Suomen oloissa kerran vuodessa, 

maalis – toukokuussa (Nummi ym. 1994, Lahtinen 1996). Villisikaemakon pahnuekoko 

on keskimäärin 3,9 porsasta (Ruiz-Fons ym. 2006). Porsimiset ovat tarhaoloissakin 

hyvin synkronisoituneet, eli emakot porsivat ryhmissä yleensä melko samanaikaisesti 

10 - 15 päivän sisällä (Mauget 1981).  

 

Porsaskuolleisuuden hallinta on tärkeä tekijä tarhan tuottavuudelle ja kannattavuudelle 

myös villisianlihantuotannossa. Villisian tarhakasvatuksen lisääntyessä, kehittyessä ja 

laajetessa on tärkeää saada lisää tietoa porsaskuolleisuudesta. Jokainen eloon jäänyt 

porsas lisää niin sikalan kuin villisikatarhankin kannattavuutta ja on osa eettisesti 

kestävää tuotantoa. Tutkittua tietoa villisikojen porsaskuolleisuudesta on tällä hetkellä 

löydettävissä todella vähän. Tiedon puuttumiseen vaikuttaa osaltaan se, että asiaa on 

vaikea tutkia: villisikojen kuolleisuudesta ei kerätä säännöllistä tietoa eikä ole olemassa 

villisikatarkkailua. Jotkut tarhat keräävät tietoja itselleen, mutta eivät kaikki. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena olikin selvittää tarhattujen villisikojen porsaskuolleisuutta, sen 

suuruutta ja syitä tarhaajille osoitetun kyselytutkimuksen avulla. Lisäksi haluttiin 
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selvittää tuotantoa hieman laajemmin ja kerätä tietoa pahnuekoosta, tyhjäksi jääneistä 

emakoista ja porsimisajankohdasta. 
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5 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

 

 

 

 
                                                                               Kuva 1. Riistankasvattajien villisikatarhat                

                                                                                               Suomessa (http://www.riistantarhaajat.fi/). 

5.1 Tarhat ja niiden valinta 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin Suomessa villisikaa (Sus scrofa scrofa) tarhaavilta 

Riistankasvattajat ry:n villisikatarhoilta, joita on 27 kpl eri puolilla Suomea. Suurin osa 

tarhoista sijaitsee Pohjois-Karjalan alueella.  

 

Riistankasvattajat ry:n villisikatarhoilla kasvatetaan rekisteröityjä villisikoja. 

Rekisteröinnin suoritti Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta (SKJO) vuosina 2002 ja 

2003, ja se myös ylläpitää rekisteriä nykyään nimellä Faba Jalostus. Rekisteröinnin 

perusteena oli villisian rodullinen puhtaus (Riistantarhaajat 2007). 

 

Tarhoilla kasvatetaan villisikoja lihantuotantoa varten ja toiminta voi olla joko sivu- tai 

pääelinkeino. Villisikoja kasvatetaan tarhoilla noudattaen niiden luonnollisia elintapoja 

ja luonnonmukaisia olosuhteita. Villisiat elävät aidatuilla tarha-alueilla. Tarhoilla 

emakoille voi olla erillinen porsimistila, jossa emakko saa olla porsaineen rauhassa. 

Tarhojen koot voivat vaihdella yhdestä villisikaemakosta useisiin kymmeniin 

emakkoihin. 

 

 

5.2 Kyselykaavake 

 

Riistankasvattajien villisikatarhaajille esiteltiin ja jaettiin heidän kokouksessaan 

huhtikuussa 2006 Villisikojen porsaskuolleisuus – kaavake (liite 1, s.70). Kaavake 

laadittiin yhdessä Riistantarhaajat ry:n edustajan kanssa. Kaavake oli tarkoitettu 

tarhaajien itse täytettäväksi kevään 2006 porsimiskauden aikana. Siitä tehtiin lyhyt ja 

yksinkertainen, jotta olisi saatu mahdollisimman suuri osa tarhaajista täyttämään se. 
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Taulukonomaisella kaavakkeella kerättävät tiedot olivat: emakko ja pahnueen isä sekä 

näiden iät, jäikö emakko tyhjäksi, porsimispäivä, elävänä ja kuolleena syntyneiden 

porsaiden lukumäärä, sekä porsaiden kuolinpäivät ja porsaiden oireet ennen kuolemaa 

tai tarhaajan arvioima kuolinsyy. Tutkimuksessa kaikkia porsaita ei seurattu 

vieroitukseen asti, sillä porsimiskausi kesti maaliskuusta aina kesäkuulle saakka, ja 

tarhaajat palauttivat täyttämänsä kaavakkeet jo porsimiskauden jälkeen kesän 2006 

aikana. Puutteellisesti täytettyihin ja palautettuihin kaavakkeisiin kysyin tarhaajilta osan 

puuttuvista tiedoista soittamalla heille saman vuoden syksyn aikana. Kaavakkeen 

palauttamisen jälkeen tarhoilla vielä mahdollisesti ilmennyttä porsaskuolleisuutta ei 

kuitenkaan kysytty.  

 

 

5.3 Tilastollinen käsittely 

 

Saadut vastaukset taulukoitiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Vastausmateriaalista 

muodostettiin kuvaileva yhteenveto laskemalla prosentuaaliset osuudet, keskiarvot ja 

niiden hajonta normaalisti jakautuneelle aineistolle, tai mediaani sekä minimi ja 

maksimi ei-normaalisti jakautuneelle aineistolle. Aineistoa tutkittiin tilastollisten 

merkitsevyyksien varalta Mann-Whitney –testillä, kun kyseessä oli jatkuva muuttuja 

(mm. elävänä syntyneet porsaat, myöhemmin kuolleet) tai mediaanitestillä, kun 

muuttuja ei ollut jatkuva. Lisäksi käytettiin Fisherin testiä.  
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6 TULOKSET 

 

6.1 Vastausprosentti ja tilatiedot 

 

Vastaukset saatiin 10 villisikatarhalta, yhteensä 98 emakosta. Vastausprosentti 

Riistankasvattajat ry:n silloisista tarhoista oli 37 %. Tiloilla eläinten mediaaniluku oli 

seitsemän emakkoa ja yksi karju. Kahdella suurimmalla tilalla emakoita oli 25 kpl ja 

karjuja toisella tilalla oli kolme, toisella kaksi. Pienimmällä tilalla oli vain yksi emakko 

eikä omaa karjua, vaan karju oli lainattu toiselta tilalta. Kolmasosalla emakoista oli 

kaksi karjuehdokasta samassa tarhassa, jolloin varmaa tietoa näiden porsaiden 

isäkarjuista ei ole. Tyhjäksi jäi 23 villisikaemakkoa 98:stä eli 23,5 % (Taulukko 3). 

Tyhjäksi jääneiden emakoiden osuus vaihteli tarhoittain aina nollasta sataan prosenttiin.  
 

Taulukko 3. Tutkimusajanjaksolla saatuja tietoja villisikojen porsastuotannosta. 

Porsaskuolleisuusluvuissa huomioitu vain ne emakot, joista tiedettiin varmasti sekä syntyneiden että 

kuolleiden porsaiden tarkka lukumäärä. 

Tyhjäksi jääneet emakot 23 / 98 kpl 23,5 % emakoista 

Tiinehtyneille syntyneet porsaat 247 porsasta, joista kuolleena syntyi todistetusti 

 1 kpl (0,40 %) 

Elävänä synt. porsaat / emakko 

(tiinehtyneet) 

ka. 3,9 porsasta mediaani 4, minimi 1, maksimi 8 

Kuolleena synt. porsaat / 

emakko  

0,02 porsasta mediaani 0, minimi 0, maksimi 1 

Porsaskuolleisuus syntymän 

jälkeen (varmat tapaukset) 

27 / 198 kpl 13,6 % kaikista, 13,7 % elävänä 

syntyneistä porsaista 

 

 

6.2 Porsaskuolleisuus 

 

Porsaita syntyi varmoina tapauksina 198, joista vain yksi syntyi todistetusti kuolleena 

(0,4 % syntyneistä porsaista). Muiden mahdollisten kuolleena syntyneiden porsaiden 

määrästä ei ole tietoa. Syntyneistä porsaista 27 kuoli tarkkailuajanjaksolla, 

porsimiskaudella 2006. Tämä on 13,6 % kaikista syntyneistä porsaista ja 13,7 % 

elävänä syntyneistä. Tiinehtynyttä emakkoa kohden kuoli syntymän ja vieroituksen 

välillä keskimäärin 0,69 elävänä syntyneistä porsasta (minimi 0, mediaani 0, maksimi 6 

porsasta). Tarhojen välillä porsaskuolleisuus vaihteli nollasta prosentista 52,1 %:iin.  
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6.3 Emakoiden ikä 

 

Tutkittujen emakoiden iät vaihtelivat yhdestä vuodesta kahdeksaan vuoteen (taulukko 4, 

kuva 2). 
 

Taulukko 4. Tutkimuksessa mukana olleiden villisikojen iät. 

 Mediaani-ikä (vuosia) Minimi-ikä (vuosia) Maksimi-ikä (vuosia) 

Kaikki emakot 2 1 8 

Tiinehtyneet 2 1 8 

Tyhjäksi jääneet 2 1 4 

Karjut 4 1,5 7 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1v 2v 3v 4v 5v 6v 7v 8v

Ikä (vuosia)

Fr
ek

ve
ns

si

Emakot (kpl)
Karjut (kpl)

 
Kuva 2. Tutkimuksessa mukana olleiden emakoiden ja karjujen lukumäärä eri ikäluokissa.  

 

 

Tyhjäksi jäi emakoita vain ikäryhmistä 1-, 2- ja 4-vuotiaat. Toisaalta nämä ikäryhmät 

olivat kaikista suurimpia, eikä 6- ja 7-vuotiaita emakoita ollut tutkimuksessa lainkaan 

mukana (kuvat 2 ja 3).  
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Kuva 3. Tiinehtyneiden ja tyhjäksi jääneiden emakoiden lukumäärä ikäryhmittäin.  

 

 

Porsaskuolleisuutta ajanjaksolla syntymästä vieroitukseen esiintyi kaikenikäisillä 

emakoilla (kuva 4). Suurinta porsaskuolleisuus oli kuitenkin 3-vuotiailla (kolme 

emakkoa) ja 5-vuotiailla (yksi emakko), joilla todistetusti elävänä syntyneistä porsaista 

kaikki kuolivat ennen vieroitusta. Pienintä porsaskuolleisuus oli 1- ja 2-vuotiaiden 

emakoiden ryhmissä.  
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Kuva 4. Porsaskuolleisuuden suuruus (%) emakoilla ikäryhmittäin. 6- ja 7-vuotiaita emakoita ei ollut 

tutkimuksessa. 
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Emakoiden iän (porsimiskerran) vaikutus porsaskuolleisuuteen ajalla syntymästä 

vieroitukseen ei kuitenkaan osoittautunut tilastollisesti merkitseväksi. Verrattaessa 

Mann-Whitney –testillä kaksi tai useamman kerran porsineiden emakoiden pahnueiden 

porsaskuolleisuutta kerran porsineisiin, saatiin p-arvoksi 0,51. Sen sijaan emakoiden iän 

(porsimiskerran) vaikutus elävänä syntyneiden porsaiden määrään oli tilastollisesti 

merkitsevä (p=0,001). Kerran porsineille syntyi porsaita yhdestä viiteen, mediaanin 

ollessa kolme porsasta. Kaksi tai useamman kerran porsineille emakoille porsaita syntyi 

yhdestä kahdeksaan, mediaanin ollessa neljä porsasta.  

 

Emakoiden porsimiskerralla ei todettu olevan tilastollista merkitsevyyttä 

tiinehtyvyyteen. Verrattaessa kerran porsineita emakoita kaksi tai useamman kerran 

porsineisiin, ei eroa ollut siinä jäikö emakko tyhjäksi vai tiinehtyikö (Fisherin testi, 

p=0,19). Sen sijaan tarhalla oli vaikutus emakon tiinehtyvyyteen (p=0,01).  

 

 

6.4 Pahnuekoko 

 

Tiinehtyneille emakoille syntyi keskimäärin 3,9 elävää porsasta. Todistetut pahnuekoot 

vaihtelivat yhdestä elävästä porsaasta kahdeksaan (kuva 5). Tarhalla todettiin olevan 

vaikutus pahnuekokoon (p=0,01). 
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Kuva 5. Pahnuekoko kuvaa elävänä syntyneiden porsaiden määrää emakkoa kohden (kuolleena syntyi 

tutkimusajanjaksolla todistetusti vain yksi porsas yhdelle emakolle, joka sai lisäksi yhden elävän 

porsaan). Frekvenssi kuvaa tietyn kokoisen pahnueen saaneiden emakoiden lukumäärää. 
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6.5 Tarhakohtaiset tiedot esimerkkitarhoista 

 

Alla on esitetty viiden villisikatarhan tiedot tarhojen erilaisten tulosten 

havainnollistamiseksi.  

 
Taulukko 5. Tarhakohtaiset tiedot viideltä esimerkkitarhalta. 

Tarha 

nro. 

Emakot 

(kpl) 

Karjut 

(kpl) 

Elävänä 

synt. 

porsaat 

(kpl) 

Kuolleena 

synt. 

porsaat 

(kpl) 

Porsaskuolleisuus 

% (kpl) 

Tyhjäksi jääneet 

% (kpl) 

1 10 2 39 0 23,1 (9/39) 0 (0/10) 

2 25 3 50 1 16,0 (8/50), 

kaikista syntyneistä 

15,7 % 

20,0 (5/25) 

3 7 1 16 0 6,3 (1/16) 0 (0/7) 

4 25 2 66 0 15,2 (10/66) 36,0 (9/25) 

5 10 1 48 0 52,1 (25/48) 10,0 (1/10) 

 

 

6.6 Porsaiden kuolinsyyt 

 

Porsaiden mainittuja kuolinsyitä ja oireita tarhaajien mukaan olivat: maidotta jääminen, 

ripuli, hävisi, emä söi, emä hylkäsi, emä ei imettänyt, pieni käppyrä, meni heikoksi, 

muuttostressi / kokemattomuus, syntyi hangille. Yleisimmät maininnat olivat ripuli sekä 

emän hylkääminen tai imettämättä jättäminen (taulukko 6). Taulukoissa 7 ja 8 on 

jaoteltu erikseen ensikoiden ja emakoiden kuolleiden porsaiden oireet tai mahdollinen 

kuolinsyy. Porsaiden hylkäämisiä esiintyi esimerkkitarhoilla 1 ja 2. Tarhalla 2 

hylkäämisiä esiintyi neljällä eri emakolla, tarhalla 1 vain yhdellä emakolla tämän 

alkaessa imettääkin tyttärensä porsaita. Hylätyt porsaat kuolivat 1-2 vuorokauden sisällä 

syntymästä. Kaikkien hylättyjen kohdalla kuoliniästä ei kuitenkaan ole tietoa. 

 

Toisella tarhalla ripuli mainittiin vain yhden pahnueen porsaiden kuolinsyiksi (viisi 

porsasta kahdeksasta kuoli 21 – 29 päivän iässä), kun taas toisella tarhalla mainittiin 
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yleisesti, että noin 3 – 4 viikkoisia porsaita kuolee eniten ja samasta laumasta useita, osa 

mahdollisesti suolistotulehdukseen. Porsaskuolleisuudet näillä tarhoilla olivat 23,1 % ja 

52,1 % (tarhaesimerkit 1 ja 5).  

 

Muutama maininta esimerkkitarhalla 1 oli myös porsaiden häviämisistä (yksi varma 

tieto ja toinen epävarma). Hävinneet porsaat olivat kuollessaan iältään 5 – 9 

vuorokautta. Samalla tarhalla yhden porsaan emän mainittiin syöneen. Porsaan 

kuolinikä oli 23 vuorokautta. Mahdollisesti hävinneet porsaatkin on voitu syödä. 

Toisella tarhalla kuolleiden porsaiden ympärillä olivat pyörineet myös korpit ja varikset, 

mutta kuolinsyy oli jäänyt epäselväksi. Eräällä tilalla emakon hangille synnyttämät 

porsaat kuolivat alle yhden vuorokauden iässä. Tiineyden täysiaikaisuudesta ei tiedetä, 

sillä sitä ei kysytty erikseen tutkimuslomakkeessa. Erään porsaan mainittiin myös 

olevan ”pieni käppyrä”, joka kuoli 39 vuorokauden iässä. 

 
Taulukko 6. Kuolleiden porsaiden havaitut oireet tai mahdollinen kuolinsyy. 

Oireet / kuolinsyy Porsaiden lukumäärä Prosenttiosuus 

Emä söi 1 3,2 

Emä hylkäsi, ei imettänyt 7 22,6 

Hävisi 2 6,5 

Ripuli 8 25,8 

Syntyi hangille  4 12,9 

Meni heikoksi 1 3,2 

Muuttostressi 1 3,2 

3 - 4 vk ikäisiä, samasta 

pahnueesta useita. Oireet? 

6 19,4 

Rääpäle 1 3,2 

Yhteensä 31 100,0 

 
 

Taulukko 7. Ensikoiden kuolleiden porsaiden havaitut oireet tai mahdollinen kuolinsyy. 

Oireet / kuolinsyy Porsaiden lukumäärä Prosenttiosuus 

Emä hylkäsi, ei imettänyt 5 45,5 

Hävisi 1 9,1 

Syntyi hangille 4 36,4 

3 - 4 vk ikäisiä, samasta 

pahnueesta useita. Oireet? 

1 9,1 

Yhteensä 11 100,0 
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Taulukko 8. Useammin kuin kerran porsineiden emakoiden kuolleiden porsaiden havaitut oireet tai 

mahdollinen kuolinsyy. 

Oireet / kuolinsyy Porsaiden lukumäärä Prosenttiosuus 

Emä söi 1 4,0 

Emä hylkäsi, ei imettänyt 2 8,0 

Hävisi 1 4,0 

Ripuli 8 32,0 

Syntyi hangille 4 16,0 

Meni heikoksi 1 4,0 

Muuttostressi 1 4,0 

3 – 4 vk ikäisiä, samasta 

pahnueesta useita. Oireet? 

6 24,0 

Rääpäle 1 4,0 

Yhteensä 25 100,0 

 

 

6.7 Porsimisajankohdat 

 

Porsimisajankohdat vaihtelivat maaliskuun alusta kesäkuun puoleenväliin (taulukko 9). 

Aikaisin mainittu porsiminen oli 2. maaliskuuta 2006 ja viimeisin mainittu 13. 

kesäkuuta 2006, tosin porsimisia on saattanut tulla vielä sen jälkeen kun tarhaajat ovat 

palauttaneet tutkimuskaavakkeet kesän 2006 aikana.  

 
Taulukko 9. Emakoiden porsimisajankohta (porsimiset / kk). 

 % porsimisista kpl porsimisista 

Maaliskuu 23,9 16 / 67 

Huhtikuu 49,3  33 / 67 

Toukokuu 25,4 17 / 67 

Kesäkuu 1,5 1 / 67 

 

 

6.8 Porsaiden kuolinpäivät 

 

Porsaiden varmat kuolinpäivät vaihtelivat 24. maaliskuusta 18. toukokuuhun 2006, 

mutta porsaskuolleisuutta on luultavasti esiintynyt myös tutkimusajanjakson päätyttyä 
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kesällä 2006 (taulukko 10). Lisäksi kuolinpäivissä esiintyi suurta epävarmuutta ja 

arvioituja kuolinikiä. Porsaiden ilmoitetut kuoliniät vaihtelivat kuolleena syntyneestä ja 

ensimmäisen päivän aikana kuolleista aina viimeiseen ilmoitettuun porsaskuolemaan 39 

päivän iässä. Porsaskuolemia on saattanut tulla vanhemmillekin porsaille, mutta 

tutkimusajanjakson päättyminen ja kyselylomakkeiden palauttaminen katkaisevat tiedot 

alkukesään. Porsaiden mediaani kuolinikä oli 9 päivää (minimi < 1 pv ja maksimi 39 

pv).  

 
Taulukko 10. Porsaskuolleisuuden ajoittuminen kuukausittain (porsaskuolemia / kk).  

 % porsaskuolemista kpl porsaskuolemista 

Maaliskuu 3,6 1 / 28 

Huhtikuu 67,9 19 / 28 

Toukokuu 28,6 8 / 28 

 

Tarhojen välillä oli suurta hajontaa siinä, minkä ikäisinä porsaat keskimäärin kuolivat 

kullakin tarhalla. Tarhoilla ei kuitenkaan todettu olevan tilastollista merkitsevyyttä 

porsaiden kuolinpäiviin (p=0,35). Pahnuekoollakaan ei todettu olevan vaikutusta siihen, 

minkä ikäisinä porsaat kuolivat (p=0,23). Sen sijaan ensikoiden porsaat kuolivat 

nuorempina (mediaani 5 pv) kuin kaksi tai useamman kerran porsineiden emakoiden 

porsaat (mediaani 23 pv). Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p-arvo 0,002).    
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7 POHDINTA 

 

Tutkimuksessa saatu villisikojen 13,7 %:n porsaskuolleisuus vaikuttaa melko alhaiselta 

verrattaessa sitä suomalaisten porsastuotantotilojen 13 – 14 %:n ja villisikojen 

arvioituun 15 – 20 %:n porsaskuolleisuuteen (Mikkonen 2006, Nopanen 2007). 

Porsaskuolleisuudessa oli kuitenkin suurta vaihtelua tarhojen välillä: parhaimmalla 

tarhalla kyselykaavakkeiden mukaan kuolleisuus oli 0 %, kun taas suurimmillaan luku 

oli 52 % tarhalla, jossa porsaita menehtyi eniten 3 – 4 viikon iässä suolistotulehdukseen. 

Tarhat, joilla kuolleisuutta ei syntymän jälkeen esiintynyt, olivat kuitenkin osittain 

epävarmoja kuolleena syntyneistä. Esimerkiksi vastauskaavakkeissa oli ainoastaan yksi 

varma merkintä kuolleena syntyneestä porsaasta, mutta usean emakon kohdalla 

tarhaajilla ei ollut tietoa oliko tälle syntynyt kuolleita porsaita vai ei.  

 

Tutkimuksen alhaiseen porsaskuolleisuuslukuun on saattanut vaikuttaa niin tutkimuksen 

ajankohta ja pituus, kuin tutkimuksen vapaaehtoisuus. Porsimisia tuli vielä touko-

kesäkuun ajalla (taulukko 9), mutta kyselykaavakkeet palautettiin jo kesä-heinäkuun 

aikana, jolloin tarkkailuajanjakso on saattanut jäädä porsastuotantosikaloiden 4 – 5 

viikkoa lyhyemmäksi, ja vielä tulevat porsaskuolemat kirjaamatta. Toisaalta 

tutkimuksessa vanhin kuollut porsas oli 39 päivän ikäinen, joka on jo vanhempi kuin 

kesysikojen porsastuotantotiloilla vieroitettavat porsaat. Porsaskuolleisuuden suuruutta 

mitattaessa kesysikojen kohdalla käytetään yleensä rajana vieroitusikää (4 – 5 viikkoa).  

 

Kaikista villisikaemakoista tyhjäksi jääneiden osuus oli melko suuri (23,5 % 

emakoista). Tarhojen välillä on kuitenkin suurta vaihtelua. Osalla tarhoista (3/10) 

yksikään emakko ei jäänyt tyhjäksi, kun taas yhdellä pienellä tarhalla jäivät kaikki 

emakot tyhjiksi. Suomalaisilla porsastuotantotiloilla uusintatiineytysten osuus on 16-18 

% (Nopanen 2007). Tyhjäksi jääneiden ja tiinehtyneiden villisikaemakoiden mediaani-

ikä oli molemmilla ryhmillä kaksi vuotta. Samoin minimi-ikä oli sama (1 vuotta), mutta 

maksimi-ikä oli tiinehtyneillä korkeampi ( 8 vs 4 vuotta, kuva 3).  

 

Porsaskuolleisuutta ajalla syntymästä vieroitukseen esiintyi tutkimuksessa 

kaikenikäisillä villisikaemakoilla. Suurinta porsaskuolleisuus oli 3- ja 5-vuotiailla 

emakoilla, joilla kaikki elävänä syntyneet porsaat kuolivat ennen vieroitusta. Pienintä 

porsaskuolleisuus oli 1- ja 2-vuotiaiden emakoiden ikäryhmissä (16,7 ja 7,0 %). 4-
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vuotiaiden emakoiden porsaskuolleisuus oli 21,4 % ja 8-vuotiailla 35,3 % (kuva 4). 

Emakoiden iän vaikutus porsaskuolleisuuden suuruuteen ajalla syntymästä 

vieroitukseen ei kuitenkaan ollut tässä tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevä (p=0,51). 

Japanilaistutkimuksen mukaan suurinta porsaskuolleisuus olisi useamman kerran 

porsineilla emakoilla (Koketsu ym. 2006).  

 

Tutkimukseen osallistuneiden emakoiden mediaani-ikä oli kaksi vuotta ja karjujen neljä 

vuotta. Suurin osa emakoista oli 5-vuotiaita tai nuorempia. Emakoiden iät vaihtelivat 

yhdestä vuodesta (28 emakkoa) kahdeksaan vuoteen (3 emakkoa). Karjuja oli melko 

tasaisesti joka ikäluokasta 1,5 – vuodesta seitsemään vuoteen. Suomalaisilla 

porsastuotantotiloilla ensikoiden osuus vuonna 2006 oli 23 % (Nopanen 2007). Tässä 

tutkimuksessa ensikoita oli noin 35 % villisikaemakoista. Emakoiden iän 

(porsimiskerran) vaikutus elävänä syntyneiden porsaiden määrään havaittiin olevan 

tilastollisesti merkitsevä (p=0,001). Kerran porsineet emakot synnyttivät keskimäärin 

pienempiä pahnueita ja niiden porsaat kuolivat nuorempina kuin kaksi tai useamman 

kerran porsineet emakot. Tiinehtyvyyteen porsimiskerralla ei sen sijaan ollut vaikutusta. 

 

Porsimis- ja kuolinajankohtia tarkasteltaessa on otettava huomioon tarhan 

maantieteellinen sijainti Suomessa ja sen vaikutukset ilmastoon, ympäristö- ja 

valaistusolosuhteisiin sekä vuodenaikoihin. Nämä vaikuttavat muun muassa 

porsimisajankohdan suotuisuuteen, minkälaisiin ympäristöolosuhteisiin porsaat syntyvät 

ja joutuvat ensimmäiset ratkaisevat elinpäivänsä viettämään. Tutkittaessa porsaiden 

kuolinajankohtiin vaikuttavia tekijöitä, havaittiin ensikoiden porsaiden kuolevan 

nuorempina kuin kaksi tai useamman kerran porsineiden emakoiden porsaiden. Sen 

sijaan pahnuekoko ei vaikuttanut siihen minkä ikäisinä porsaat kuolivat.  

 

Pohdittaessa tilakoon vaikutusta villisikojen porsaskuolleisuuteen, on mielestäni 

tarhauksen suunnitelmallisuudella, perehtyneisyydellä ja tarhan olosuhteilla 

(eläintiheys, porsasmökit, ruokinta, porsimisrauha yms) suurempi merkitys kuin 

villisikojen lukumäärällä. Suuremmat villisikatilat pitävät villisiantarhausta 

elinkeinonaan, jolloin tarhaukseen luultavimmin panostetaan enemmän ja tarhauksesta 

pyritään saamaan tuottavaa. Tutkimuksessa havaittiin tarhalla olevan vaikutus 

pahnuekokoon, mutta ei siihen, minkä ikäisinä porsaat kuolivat. 
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Tutkimuksen kyselyyn vastaaminen oli tarhaajille täysin vapaaehtoista, joten saatava 

materiaali riippui lähinnä heidän omasta aktiivisuudestaan täyttää ja palauttaa 

porsaskuolleisuuskyselyn kaavakkeet. Ongelmia kirjatuissa vastauksissa voivat 

aiheuttaa niin tarhausolosuhteet kuin inhimilliset väärinymmärrykset, huolimattomuus 

ja kirjaamatta jättämiset. Tarhaolosuhteissa kaikkea ei kyetä näkemään eikä jatkuvasti 

tarkkailemaan, jolloin epävarmuutta oli etenkin elävänä ja kuolleena syntyneiden 

porsaiden määrässä, kuoliniässä sekä kuolemaa edeltävissä oireissa. Tarhoilla emakot 

porsivat yksin, niitä ei auteta eikä tiedetä kuinka porsiminen sujuvat. Emakot voivat 

syödä kuolleet porsaansa ennen kuin niitä ehditään näkemään. Vastaukset saattavat 

myös antaa vääristyneen kuvan porsaskuolleisuuden yleisyydestä. Esimerkiksi tarhat, 

joilla porsaskuolleisuutta ei juuri ollut, eivät välttämättä nähneet tarpeelliseksi osallistua 

kyselyyn. Samoin voi olla mahdollista että vastaamatta on jätetty tarhoilla, joissa 

porsaskuolleisuus oli suurta.  

  

Tutkimusaineiston tilastollista käsittelyä hankaloitti lukuisat epävarmat ja puuttuvat 

tiedot sekä aineiston pienuus. Lisäksi aineistoa käsitellessä muodostui lisäkysymyksiä, 

joita olisi ollut hyvä kysyä tutkimuskaavakkeessa, kuten tiineyden täysiaikaisuus. 

Selkeät kirjalliset ohjeet tutkimuskaavakkeen täyttämisestä olisivat myös voineet 

edesauttaa paremman aineiston saamisessa.   
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9 LIITTEET 
 
9.1 Kyselykaavake villisikatarhaajille 
 
VILLISIKOJEN PORSASKUOLLEISUUS –SELVITYS 2006 
Tarhan / tarhaajan nimi:  _____________________________________     
Täytä tiedot tarhan jokaisesta lisääntymisikäisestä emakosta, myös tyhjiksi 
jääneistä.                  Päivämäärä, minne asti tietoja on kerätty   _____ / _____ 2006. 

 

 

EMAKKO, 
nimi tai 
numero ja 
IKÄ 

PAHNUEEN 
ISÄN nimi 
tai numero 
ja IKÄ 

Emakko 
jäi 
tyhjäksi, 
kyllä / ei 

Porsimis-
päivä 

Elävänä 
syntyneitä 
porsaita, 
kpl 

Kuolleena 
syntyneitä 
porsaita, 
kpl 

Porsaiden 
kuolinpäivät 
(yksi porsas 
riville) 

Porsaan oireet / 
kuolinsyy (jos 
tiedossa), jatka 
kääntöpuolelle 

 
 
 
 
 
 
 

       
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 

       
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

       
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

       
  
  
  
  
  
  
  


