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1 JOHDANTO 
 
Sianlihan tuotannon tehostaminen on johtanut lukuisiin sikojen hyvinvointiongelmiin. 

Porsastuotannossa yksi keskeisistä ongelmakohdista on emakoiden pitoympäristö ennen 

porsimista ja porsimisen jälkeen (Baxter ym. 2012). Kääntymisen estävät porsimishäkit 

ovat olleet jo pitkään vallitseva pitomuoto intensiivisessä porsastuotannossa (Baxter 

ym. 2012, Grimberg-Henrici ym. 2016). Poikkeuksen tekevät Ruotsi, Norja ja Sveitsi, 

joissa vapaaporsitus on ainoa tuotantomuoto, sillä porsimishäkit on kielletty (Bøe 1994, 

Weber ym. 2009). Porsimishäkkien katsotaan olevan kustannustehokkain tapa tuottaa 

porsaita, sillä häkit vievät vähän tilaa ja eläinten hoito ja käsittely on niissä tehokasta 

muihin järjestelmiin verrattuna. Tilan ahtaus ja kuivikkeiden puute kuitenkin rajoittavat 

voimakkaasti emakon liikkumista ja luontaista käyttäytymistä, mistä seuraa ongelmia 

sen hyvinvoinnille ja tuotannolle (von Borell ym. 2007). Tämän vuoksi vaihtoehtoisten 

pitomuotojen kehittäminen ja tutkiminen on tarpeellista. 

Emakon emo-ominaisuudet, joihin kuuluvat käyttäytyminen sekä fysiologiset ominai-

suudet, ovat olennainen osa porsastuotantoa, sillä porsaiden selviytyminen riippuu pit-

kälti niistä (Grimberg-Henrici ym. 2016). Muista sorkkaeläimistä poiketen sialla emo-

ominaisuuksiin kuuluu myös pesäntekokäyttäytyminen ennen porsimista (Jensen 1986). 

Vaikka tuotanto-olosuhteissa pesän rakentamisella ei ole yleensä porsaiden suojaamisen 

kannalta merkitystä, emakolla on siihen vahva, hormonaalisesti säädelty tarve, joten 

pesäntekokäyttäytymisen estymisellä on negatiivisia vaikutuksia muihin emo-

ominaisuuksiin ja emakon hyvinvointiin (Castren ym. 1993, von Borell ym. 2007). 

Näistä syistä emakoille kannattaa tarjota mahdollisuus toteuttaa tätä käyttäytymistarvet-

ta. 

Vapaaporsituksessa, jossa emakko porsii yksilökarsinassa tai ryhmäporsitusjärjestel-

mässä, on paremmat mahdollisuudet liikkumiseen ja pesäntekokäyttäytymiseen kuin 

häkissä. Vapaaporsitusjärjestelmistä harvinaisempi on ryhmäporsitus, jossa useita ema-

koita pidetään pahnueineen samassa tilassa niin, että emakot pääsevät kulkemaan va-

paasti ja seurustelemaan muiden emakoiden kanssa. Ryhmäporsitusjärjestelmä vaatii 

yleensä enemmän tilaa ja työtä kuin häkit tai karsinat. Tuottajan on myös perehdyttävä 

järjestelmään, sillä siinä on omat erityispiirteensä verrattuna emakoiden pitoon yksittäin 

(van Nieuwamerongen ym. 2014). Sikojen hyvinvoinnin kannalta hyvin toimiva ryhmä-

porsitusjärjestelmä on kuitenkin kannatettava vaihtoehto, sillä se tarjoaa emakoille ja 
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porsaille hyvät mahdollisuudet toteuttaa luontaista käyttäytymistään (van Nieuwame-

rongen ym. 2014). Se myös tukee porsaiden kehitystä ja valmistaa niitä muita järjes- 

telmiä paremmin vieroitukseen (van Nieuwamerongen ym. 2014). Suomessa ryhmäpor-

situsjärjestelmä on vain yhdellä tilalla, Ollikkalan sikatilalla, jossa tämä tutkimus toteu-

tettiin. 

Tämä tutkimus on osa eläinlääketieteen lisensiaatti Maria Nysténin väitöskirjatutkimus-

ta ‘The effect of practical management on the welfare and productivity of the sow – 

aiming at free farrowing and lactation (FFSow)’. Rahoitusta tutkimus sai maa- ja 

metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahastolta (Makera). Pesäntekokäyt-

täytymistä on tutkittu paljon, mutta sitä ei ole kuitenkaan tietääksemme tutkittu ryhmä-

porsituksessa, joten se haluttiin ottaa osaksi väitöstutkimusta. 
 

2 PESÄNTEKOKÄYTTÄYTYMINEN 
 

2.1 Emakon luontainen käyttäytyminen ennen porsimista 
 
Pesänteko ennen porsimista on osa emakon luontaista käyttäytymistä (Jensen 1986). 

Gustafsson ym. (1999) vertailivat domestikoitujen emakoiden ja villisikaristeytysten 

pesäntekokäyttäytymistä, eivätkä huomanneet niiden välillä eroa. Tätä voidaan pitää 

osoituksena siitä, että domestikaatio ei ole juuri muuttanut tätä käyttäytymistä.  
 

Pesänteko on hormonaalisesti säädeltyä, joten emakolla on ympäristöstä riippumaton 

voimakas sisäinen tarve rakentaa pesää (Castren ym. 1993, Algers ja Uvnäs-Moberg 

2007). Pesäntekoon vaikuttavat myös ulkoiset ärsykkeet, kuten saatavilla oleva pesänte-

komateriaali ja ympäristön lämpötila (Jensen 1993a, Jensen ym. 1993b, Jensen ym. 

1989, Thodberg ym. 1999). Pesän tarkoituksena on pitää porsaat lämpimänä sekä suoja-

ta niitä pedoilta ja emakon alle jäämiseltä (Jensen 1989, Algers ja Jensen 1990).  Laa-

joissa luonnonoloja jäljittelevissä ulkotarhoissa emakoiden on havaittu eristäytyvän 

laumasta noin 24 – 15 tuntia ennen porsimista (Jensen 1986, Jensen ym. 1987). Ne voi-

vat vaeltaa pitkiäkin matkoja (2,5 – 6,5 km) etsiessään sopivaa pesäpaikkaa (Jensen 

1986). Kun suojaisa paikka löytyy, emakko kaivaa kuopan ja täyttää sen pehmeällä kas-

vimateriaalilla.  Sitten se hakee lisää kasvimateriaalia ja järjestelee niistä seinien ympä-

röimän pyöreän tai soikean pesän. Seinissä on karkeampaa kasvimateriaalia, kuten risu-

ja. Pesänteko on intensiivisintä 12 –6 tuntia ennen porsimista (Jensen 1986, Castren ym. 
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1993). Kun pesä on valmis, emakko jää paikalleen lepäämään porsimisen alkuun asti 

(Jensen 1986). Laumasta eristäytyminen takaa sen, että porsaat eivät jää muiden sikojen 

jalkoihin ja emakon ternimaito on vain sen omien porsaiden saatavilla. Emakko ja por-

saat viettävät pesällä 1–2 viikkoa ja liittyvät sen jälkeen takaisin laumaan (Jensen 1986). 

2.2 Pesäntekokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät 
 
Tuotanto-olosuhteissa pesäntekoa määritellään eri tavoilla, mutta yleensä tutkimuksissa 

pesänteoksi lasketaan tonkiminen, kuopiminen sekä pesäntekomateriaalin kantaminen, 

pureskelu ja järjestely (Widowski ja Curtis 1990, Jensen 1993a, Castren ym. 1993). 

Koska käyttäytymisen seurantamenetelmiä on useita, myöskään pesänteon aloittamisen, 

lopettamisen ja kokonaiskeston määrittelyyn ei ole yhtä tapaa, vaan ne vaihtelevat eri 

tutkimuksissa. Tämä on huomioitava, kun eri tutkimusten tuloksia verrataan toisiinsa. 
 

Pesän rakentamisessa voidaan havaita kaksi vaihetta (Jensen ym. 1993b). Ensimmäises-

sä vaiheessa emakko pyrkii tonkimalla ja kuopimalla kaivamaan pesäkuopan, jos se on 

mahdollista. Toisessa vaiheessa se kerää ja järjestelee materiaalia.  Jensen ym. (1993b) 

esittivät, että pesänrakennuksen ensimmäinen vaihe on pääosin hormonaalisesti säädel-

tyä ja toinen vaihe puolestaan riippuu pääasiassa ulkoisista ärsykkeistä. Tätä teoriaa 

tukee Jensenin (1993a) tutkimus, jossa vapaaporsituskarsinoissa pidettyjen emakoiden 

pesäntekokäyttäytymistä tarkkailtiin kahden vuorokauden ajan ennen porsimista. Puolet 

emakoista pidettiin monipuolisissa olosuhteissa (multakerros lattialla, olkea) ja puolet 

karuissa olosuhteissa (betonilattia, ei pesäntekomateriaalia). Kummallakin ryhmällä 

pesäntekokäyttäytymistä havaittiin saman verran, mutta monipuolisissa oloissa suurem-

pi osuus pesänteosta oli materiaalin kantamista ja järjestelyä, kun puolestaan tonkimista 

ja kuopimista oli enemmän karuissa oloissa. Myös Thodbergin ym. (1999) tutkimus 

tukee Jensenin teoriaa, sillä he havaitsivat oljen lisäävän enemmän materiaalin kerää-

mistä ja järjestelyä varrattuna hiekkaan, joka soveltuu parhaiten kaivamiseen. Hiekan 

tarjoaminen ei vaikuttanut pesänteon aloittamiseen tai kokonaiskestoon, mikä tukee 

oletusta, että pesänteon alkuvaihetta säätelevät ennen kaikkea sisäiset tekijät. 

2.2.1  Pesäntekoon vaikuttavat sisäiset tekijät 

Emakoilla on havaittu olevan hyvin voimakas motivaatio tehdä pesää ennen porsimista.  

Widowski ja Curtis (1990) tarjosivat emakoille erilaisia pesäntekomateriaaleja (karsi-

nassa kiinni olevat kangastupsut, olki) ennen porsimista ja havaitsivat, että eri materiaa-

lit johtivat erilaiseen pesäntekokäyttäytymiseen, mutta aktiivisuuden määrä oli sama 
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materiaalista riippumatta. Vaikka kangastupsuista ei voinut rakentaa pesärakennelmaa, 

emakot olivat silti motivoituneita kiskomaan ja pureskelemaan niitä. Pesäntekokäyttäy-

tymistä on myös havaittu esiintyvän, vaikka pesäntekomateriaalia ei olisi lainkaan saa-

tavilla (Jensen 1993a, Rosvold ym. 2018). Areyn ym. (1991) tutkimuksessa emakoille 

tarjottiin valmiina etukäteen rakennetut pesät, mutta tämä ei vähentänyt pesäntekoa, 

vaan päinvastoin lisäsi sitä. Nämä havainnot osoittavat selkeästi sen, että pesäntekokäyt-

täytyminen itsessään on emakolle tärkeää lopputuloksesta huolimatta. 

Emakon pesänteon aloittaminen on yhteydessä prolaktiinitason nousuun ja progestero-

nitason laskuun (Meunier-Salaün ym. 1991, Castren ym. 1993). Prolaktiinipitoisuuden 

on havaittu alkavan kohota kolme vuorokautta ennen porsimista ja saavuttavan maksi-

mitasonsa 8–12 tuntia ennen porsimisen käynnistymistä (Castren ym. 1993). Yhteys 

pesänteon ja prolaktiinin välillä ei kuitenkaan ole aina yksiselitteinen ja saattaa riippua 

iästä, sillä esimerkiksi Lawrencen ym. (1994) tutkimuksessa ensikoilla prolaktiinipitoi-

suus ei kohonnut tai kohosi vain lievästi, vaikka pesäntekokäyttäytyminen lisääntyi. 

Prolaktiinin eritystä lisää plasman prostaglandiinipitoisuus (PGF2α) (Gilbert ym. 2002). 

Widowskin ym. (1990) tutkimuksessa prostaglandiini-injektio johti prolaktiinipitoisuu-

den välittömään kohoamiseen ja pesänteon aloittamiseen.  

Pesänteko alkaa noin 24 tuntia ennen porsimista, mutta muutokset hormonien pitoisuu-

dessa tapahtuvat jo aiemmin (Meunier-Salaün ym. 1991, Castren ym. 1993). Pesänteon 

aloittamisen jälkeen hormonierityksen vaikutukset pesäntekokäyttäytymiseen ovat epä-

selvemmät, mutta esimerkiksi progesteroni- ja somatostatiinitasojen on havaittu korre-

loivan eräiden käyttäytymismallien, kuten pesäntekomateriaalin kantamisen, kanssa 

(Castren ym. 1993). Pesänteon lopettaminen on puolestaan yhteydessä oksitosiinitason 

nousuun. Noin kuusi tuntia ennen porsimista oksitosiinipitoisuus kohoaa merkittävästi, 

mistä seuraa pesäntekokäyttäytymisen väheneminen ja lopettaminen yleensä noin neljä 

tuntia ennen porsimista (Castren ym. 1993).  

2.2.2  Pesäntekoon vaikuttavat ulkoiset tekijät 
 
Ulkotarhoissa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että emakot sopeuttavat pesänraken-

tamista olosuhteiden mukaan (Jensen 1989). Talvella valitaan suojaisempia pesäpaikko-

ja ja kerätään enemmän materiaalia kuin kesällä. Tämä osoittaa, että ulkoisilla ärsyk-

keillä, kuten lämpötilalla ja emakon makuumukavuudella, on merkittävä vaikutus pe-

sänrakennukseen.  
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Tuotanto-olosuhteissa runsaan pesäntekomateriaalin tarjoamisen on havaittu lisäävän 

pesäntekoa, mikä voi parantaa emakon emo-ominaisuuksia (Herskin ym. 1998, Thod-

berg ym. 1999, Yun ym. 2014, Westin ym. 2015). Thodbergin ym. (1999) tutkimukses-

sa vertailtiin karsinoiden lattiamateriaalin (hiekka vs. betoni) ja pesäntekomateriaalin 

(olki vs. ei olkea) vaikutusta pesäntekokäyttäytymiseen ja emo-ominaisuuksiin. Olkea 

saaneet emakot rakensivat pesää enemmän ennen porsimista ja niiden porsimisen aikai-

nen aktiivisuus oli vähäisempää, mikä pienensi porsaiden riskiä jäädä emakon alle. 

Myös vaikutukset porsimiseen ja imetykseen olivat positiivisia. Lisäksi monipuolisem-

massa ympäristössä pidetyt emakot reagoivat herkemmin porsaiden hätähuutoihin ja 

tunnistivat pahnueensa nopeammin erossaolon jälkeen, kuin emakot, joita oli pidetty 

betonilattialla ilman pesäntekomateriaalia (Herskin ym. 1998).  

Eri pesäntekomateriaalien tarjoaminen stimuloi pesäntekoa eri tavoilla. Widowski ja 

Curtis (1990) vertailivat karsinassa pidettyjen emakoiden reaktioita olkea ja karsinassa 

kiinni olevia kangastupsuja kohtaan ennen porsimista. Kun emakoilla tarjottiin sekä 

olkea että kangastupsuja, olki oli mieluisin materiaali, sillä sitä tongittiin ja järjesteltiin 

eniten. Kun vain kangastupsuja oli saatavilla, emakot kiskoivat ja pureskelivat niitä run-

saasti, joten kokonaisaktiivisuus oli sama materiaalista riippumatta. Swan ym. (2018) 

tarjosivat erilaisia pesäntekomateriaaleja (olki, sanomalehti, puulastut) häkissä pidetyil-

le emakoille ja havaitsivat, että pesänteko oli runsainta niillä emakoilla, joille tarjottiin 

sanomalehteä. Niillä myös havaittiin vähemmän putkienpurentaa kuin muilla ryhmillä. 

Porsaskuolleisuus sen sijaan oli alhaisin olkiryhmällä. Rosvoldin ym. (2018) tutkimuk-

sessa karsinassa pidetyt emakot suosivat olkea turpeeseen verrattuna. Olkiryhmällä pe-

sänteko oli runsaampaa ja monipuolisempaa sekä stereotyyppinen käyttäytyminen vä-

häisempää. 

Pesäntekomateriaalin määrän ja laadun on havaittu vaikuttavan myös pesänteon aloit-

tamis- ja lopettamisaikaan. Westin ym. (2015) vertailivat tarjotun oljen määrän vaiku-

tusta karsinassa pidettyjen emakoiden käyttäytymiseen. Runsaasti olkea (15–20 kg kah-

den päivän välein) saaneet emakot aloittivat pesänteon aiemmin ja tekivät pesää 19 % 

enemmän kuin vähän olkea saaneet emakot (0,5–1 kg/päivä ja 2 kg porsimisen lähesty-

essä). Porsimisen alkamisen jälkeisenä tuntina runsaasti olkea saaneet emakot tekivät 

pesää vähemmän. Pienempi oljen määrä ei siis ilmeisesti riittänyt tyydyttämään ema-

koiden pesäntekotarvetta, sillä vähän olkea saaneet jatkoivat pesäntekoa pidempään. 

Damm ym. (2000) tarjosivat karsinassa pidetyille ensikoille joko olkea tai olkea sekä 
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puunoksia. Oksia saaneet ensikot lopettivat pesänteon aiemmin ja niillä esiintyi vä-

hemmän pesäntekoa porsimisen aikana, kuin pelkästään olkea saaneilla ensikoilla. Tä-

mä havainto tukee ajatusta, että ulkoisilla tekijöillä on suuri vaikutus pesänteon loppu-

vaiheeseen ja lopettamiseen. Tutkijoiden mukaan oksien käyttäminen pesäntekomateri-

aalina mahdollisti toimivamman ja kestävämmän pesän rakentamisen, mikä ilmeisesti 

toimi osaltaan emakolle signaalina, että pesänteon voi lopettaa. 

2.3 Emakon pesäntekomahdollisuudet tuotossikaloissa  
 
Eri porsastuotantojärjestelmissä emakoilla on erilaiset mahdollisuudet toteuttaa pesän-

tekokäyttäytymistä. Laajasti käytössä olevissa porsimishäkeissä pesäntekoon on hyvin 

rajalliset mahdollisuudet, sillä tilaa on vähän ja materiaalia yleensä tarjolla niukasti (von 

Borell ym. 2007). Vapaaporsituskarsinoissa tai erilaisissa ryhmäporsitusjärjestelmissä 

emakoille on mahdollista tarjota paremmat olosuhteet pesäntekokäyttäytymisen toteut-

tamiseen (Wischner ym. 2009). Emakoiden pesänteon kokonaiskeston 24 tunnin aikana 

ennen porsimista on havaittu vapaaporsituskarsinoissa vaihtelevan 82 ja 220 minuutin 

välillä (Widowski ja Curtis 1990, Arey ym. 1991, Hansen ym. 2017). 

Häkissä pesäntekokäyttäytymistä esiintyy vähemmän kuin karsinassa, vaikka pesänte-

komateriaalia olisi tarjolla kummassakin saman verran (Yun ym. 2014, Hansen ym. 

2017). Hansenin ym. (2017) tutkimuksessa ero pesäntekokäyttäytymisen kokonaiskes-

tossa porsimista edeltävän vuorokauden aikana oli selkeä: häkkiemakoilla 121–163 min 

ja karsinassa pidetyillä emakoilla 193–220 min. Tilan ahtaus ja pesäntekomateriaalin 

puute johtaa usein emakon turhautumiseen ja stressiin (Meunier-Salaün ym. 1991). 

Lawrencen ym. (1994) ja Jarvisin ym. (2001) tutkimuksissa häkissä ilman pesäntekoma-

teriaalia pidetyillä emakoilla plasman kortisolitasot olivat korkeampia kuin olkea karsi-

nassa saaneilla emakoilla, mikä on osoitus kohonneesta stressistä. Jarvisin ym. (2001) 

tutkimuksessa myös häkkiemakoiden runsaampi asennon vaihto ja istuminen kertoivat 

lisääntyneestä levottomuudesta ja stressistä. Sopeutumista häkissä olemiseen näytti kui-

tenkin tapahtuvan, sillä karsinaryhmään verrattuna toisen kerran porsineiden häkkiema-

koiden erot kortisolitasossa ja käyttäytymisessä olivat pienemmät kuin ensikoilla. 

Emakon pesäntekomotivaatio ja kohonnut aktiivisuus voi purkautua karsinoiden raken-

teiden manipuloimisena, kuten putkien puremisena, jos muuta materiaalia ei ole tarjolla.  

Esimerkiksi Cronin ym. (1993), Damm ym. (2003) ja Yun ym. (2015) havaitsivat hä-

keissä pidetyillä emakoilla enemmän putkien purentaa, kuin karsinassa pidetyillä ema-
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koilla. Runsaan pesäntekomateriaalin ja kuivikkeen tarjoamisen on havaittu vaikuttavan 

emakoihin ja porsaisiin positiivisesti, mutta se on monilla tiloilla vaikea järjestää (Wes-

tin ym. 2015, Swan ym. 2018, Rosvold ym. 2018). Useilla tiloilla oljen runsas käyttö ei 

ole mahdollista ilman suuria muutoksia, sillä olki tukkii lietelantajärjestelmän. Lisäksi 

oljen käytön nähdään vaativan liikaa työvoimaa, sillä sitä on vaihdettava, jotta karsinat 

pysyvät puhtaina. Myös materiaalin hinta tai saatavuus voivat olla ongelma (Rosvold 

ym. 2018). 

2.4 Pesäntekokäyttäytymisen vaikutukset emo-ominaisuuksiin 
 
Tuotanto-olosuhteissa pesänteko vaikuttaa emo-ominaisuuksiin pääasiassa hormonien 

kautta (Yun ym. 2013).  Koska emakon aktiivisuus lisääntyy merkittävästi ennen porsi-

mista, tilan ja pesänteon rajoittaminen aiheuttaa sille stressiä (Jarvis ym. 2001, von Bo-

rell ym. 2007). Stressihormonien lisääntyminen sekä oksitosiinin ja prolaktiinin vähe-

neminen heikentävät emo-ominaisuuksia, sillä esimerkiksi porsiminen voi vaikeutua ja 

ternimaidon tuotto voi olla vähäisempää (von Borell ym. 2007, Yun ym. 2014).  Lisäksi 

emakko ei välttämättä ole varovainen porsaiden lähettyvillä, mikä voi johtaa lisäänty-

neeseen porsaskuolleisuuteen, kun porsaita rusentuu emakon alle (Andersenin ym. 

2005, Yun ym. 2014).  

Emakon emo-ominaisuuksia parantamalla voidaan lisätä porsaiden selviytymistä ja 

elinvoimaisuutta. Pesäntekokäyttäytymisen mahdollistaminen riittävän tilan ja runsaan 

pesäntekomateriaalin kautta voi lisätä prolaktiinin ja oksitosiinin pitoisuuksia (Yun ym. 

2014). Oksitosiini saa muun muassa aikaan maidon herumisen ja aiheuttaa kohdun su-

pistukset porsimisen aikana sekä vaikuttaa jälkeläisistä huolehtimiseen (Algers ja Uv-

näs-Moberg 2007). Lisäksi oksitosiini vähentää stressiä (Uvnäs-Moberg ym. 1998). 

Prolaktiini stimuloi laktoosisynteesiä maitorauhasen epiteelisoluissa ja lisää siten terni-

maidon tuottoa (Foisnet ym. 2010). Prolaktiinipitoisuuden on porsimisen jälkeen havait-

tu korreloivan positiivisesti oksitosiinipitoisuuden kanssa (Yun ym. 2013). 

Yun ym. (2014) tutkivat porsimista edeltävän pitopaikan (häkki vs. karsina) ja pesänte-

komateriaalin määrän vaikutusta emakoiden fysiologiaan ja käyttäytymiseen. He havait-

sivat, että runsaan pesäntekomateriaalin tarjoaminen lisäsi pesäntekoa, mikä oli yhtey-

dessä korkeampiin prolaktiini- ja oksitosiinitasoihin ennen porsimista.  Kaikki emakot 

laitettiin porsimisen alettua häkkeihin, mutta ne emakot, joilla oli ollut hyvät pesänte-

komahdollisuudet ennen porsimista, olivat varovaisempia porsaiden lähellä ja niiden 
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ternimaidon tuotto oli runsaampaa. Andersenin ym. (2005) tulokset olivat samansuun-

taisia, sillä he havaitsivat, että pesänteko oli merkittävästi runsaampaa niillä emakoilla, 

jotka eivät rusentaneet yhtään porsasta ensimmäisten neljän päivän aikana.  

Pesänteon on havaittu vaikuttavan myös porsimisen kestoon. Westin ym. (2015) havait-

sivat pesäntekoon käytetyn ajan olevan yhteydessä porsimisen kestoon, kun he tutkivat 

pesäntekomateriaalin määrän vaikutuksia karsinoissa pidettyihin emakoihin. Heidän 

mallinsa estimoi, että kun emakko käytti tunnin enemmän aikaa pesän tekemiseen, por-

siminen oli 12 % lyhyempi. Thodberg ym. (2002), Oliviero ym. (2008) ja Hansen ym. 

(2017) vertailivat porsimisen kestoa häkissä ja karsinassa pidetyillä emakoilla.  Oli-

vieron ym. (2008) tutkimuksessa emakoilla, joita pidettiin häkissä ilman pesäntekoma-

teriaaleja, oksitosiinin pitoisuudet olivat alhaisemmat ja porsiminen oli keskimäärin 93 

minuuttia pidempi kuin emakoilla, joita pidettiin karsinassa ja joilla oli pesäntekomate-

riaalia saatavilla. Korkeammat oksitosiinipitoisuudet olivat siis yhteydessä lyhyempään 

porsimiseen. Hansen ym. (2017) eivät kuitenkaan havainneet eroa porsimisen kestossa  

karsinassa ja häkissä pidettyjen emakoiden välillä. Heidän tutkimuksessaan molemmille 

ryhmille tarjottiin saman verran pesäntekomateriaalia. Thodberg ym. (2002) havaitsivat 

eron porsimisen kestossa häkissä ja karsinassa pidetyillä ensikoilla, muttei toisen kerran 

porsivilla emakoilla. Pesäntekomahdollisuuksissa oli eroa, sillä häkkiemakoille tarjottiin 

päivittäin pieni määrä olkisilppua ja karsinassa oleville emakoilla annettiin hiekkaa sekä 

päivittäin 2 kg olkea. 

 

3 PORSASKUOLLEISUUS 
 

3.1 Yleistä 

Porsaiden tärkeimmät kuolinsyyt ensimmäisten päivien aikana ovat emakon alle jäämi-

nen sekä nääntyminen tai paleltuminen alhaisen syntymäpainon ja vähäisen ternimaidon 

saannin takia (Weber ym. 2009, Muns ym. 2016). Nämä myös liittyvät toisiinsa, sillä 

heikot porsaat jäävät helpommin emakon alle (Muns ym. 2016). Ternimaito on porsai-

den selviytymisen kannalta elintärkeää, sillä porsaat saavat siitä energiaa lämmöntuo-

tantoon ja aineenvaihduntaan sekä immunoglobuliineja (Ig), jotka ovat välttämättömiä 

vasta-aineita infektioita vastaan (Rooke ja Bland 2002, Foisnet ym. 2010, Kielland ym. 

2015). Lisäksi ternimaidossa on kasvutekijöitä, jotka osallistuvat ruuansulatuskanavan  

kehitykseen (Xu ym. 2000). Ternimaidossa on korkea pitoisuus IgG:ta ja alhaisemmat 
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pitoisuudet IgA:ta ja IgM:ää (Rooke ja Bland 2002). IgG:n pitoisuus laskee nopeasti 

porsimisen jälkeen, joten porsaiden on tärkeää saada ternimaitoa nopeasti syntymän 

jälkeen (Rooke ja Bland 2002, Kielland ym. 2015). 

Ternimaidon tuotossa on suurta vaihtelua emakoiden välillä (Bland ja Rooke 2002, 

Kielland ym. 2015). Foisnetin ym. (2010) tutkimuksessa alhaisempi ternimaidon tuotto 

oli yhteydessä vuotavaan maitorauhasepiteeliin sekä heikentyneeseen laktoosin syntee-

siin, jotka olivat seurausta hormonitoiminnan muutosten viivästymisestä ennen porsi-

mista. Prolaktiini stimuloi laktoosin synteesiä maitorauhasessa ja progesteroni puoles-

taan inhiboi sitä, joten jos prolaktiinin lisääntyminen ja progesteronin väheneminen vii-

västyy, ternimaitoa muodostuu vähemmän (Foisnet ym. 2010). Myös ternimaidon tär-

keimmän vasta-aineen, Ig G:n, pitoisuudessa on eroa emakoiden välillä (Bland ja Rooke 

2002, Kielland ym. 2015). Varma menetelmä ternimaidon vasta-ainepitoisuuksien mää-

rittämiseen on laboratoriossa tehtävä radiaalinen immunodiffuusio -analyysi (RID) 

(Bielmann ym. 2010). Vasta-ainepitoisuutta voidaan myös mitata brix-refraktometrillä, 

joka on tilatasolle erinomainen mittari, sillä se on helppokäyttöinen, nopea ja edullinen 

eikä vaadi laboratorioanalyysiä (Bielmann ym. 2010, Hasan ym. 2016). Refraktometri 

määrittää vasta-ainepitoisuuden epäsuorasti, sillä se mittaa maidon kiintoaineiden (val-

kuainen, laktoosi, rasva, tuhka) määrän (Hasan ym. 2016). Sen antamien vasta-

ainepitoisuuksien on havaittu korreloivan vahvasti RID-analyysin kanssa, joten se on 

toimiva menetelmä ternimaidon laadun arviointiin (Bielmann ym. 2010, Hasan ym. 

2016). 

3.2 Porsaskuolleisuus eri porsitusjärjestelmissä  

Kun porsaskuolleisuutta on vertailtu porsitusjärjestelmien välillä, kuolinsyyt ovat vaih-

delleet, mutta kokonaiskuolleisuus ennen vieroitusta on ollut useissa tutkimuksissa sa-

malla tasolla (Cronin ym. 1994, Arey ja Sancha 1996, KilBride ym. 2012). KilBride 

ym. (2012) tutkivat porsitusjärjestelmän yhteyttä porsaskuolleisuuteen 112 englantilai-

sella sikatilalla, eivätkä he havainneet eroja kokonaiskuolleisuudessa porsimishäkkien 

tai ulkona tai sisällä tapahtuvan vapaaporsituksen välillä. Porsaiden jääminen emakon 

alle oli häkeissä harvinaisempaa, mutta porsaita kuoli niissä enemmän muiden syiden 

takia. Arey ja Sancha (1996) havaitsivat saman vertaillessaan kuolleisuutta ryhmäporsi-

tusjärjestelmässä ja häkissä. Kokonaiskuolleisuudessa ei ollut eroa, mutta häkissä por-

saita syntyi enemmän kuolleena ja ryhmäporsituksessa niitä kuoli enemmän syntymän 

jälkeen.  
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Osassa tutkimuksista on kuitenkin havaittu selkeitä eroja porsaskuolleisuudessa eri jär-

jestelmien välillä. Van Nieuwamerongenin ym. (2015) tutkimuksessa porsaskuolleisuus 

ennen vieroitusta oli ryhmäporsitusjärjestelmässä korkeampi kuin häkissä, mikä johtui 

erityisesti porsaiden jäämisestä emakon alle. Grimberg-Henrici ym. (2016) sitä vastoin 

havaitsivat porsaskuolleisuuden olevan alhaisempi ryhmäporsitusjärjestelmässä kuin 

häkissä. Häkissä porsaita syntyi enemmän kuolleena, mutta myös jäi merkitsevästi 

enemmän emakon alle kuin ryhmäporsitusjärjestelmässä, mikä on muista tutkimuksista 

poikkeava havainto.  

Porsaiden jäämistä emakon alle voidaan vähentää tarjoamalla emakoille hyvät pesänte-

komahdollisuudet ennen porsimista sekä valitsemalla perimältään sellaisia emakoita, 

joiden emo-ominaisuudet ovat hyvät (Andersen ym. 2005, Johnson ym. 2007). Weberin 

ym. (2009) laajassa tutkimuksessa (12 457 pahnuetta) porsaskuolleisuuteen vapaaporsi-

tuksessa vaikuttivat eniten emakkoon liittyvät tekijät, kuten pahnuekoko ja emakon ikä. 

Ympäristötekijöiden, kuten sikatilan koon ja karsinan rakenteiden, merkitys oli vähäi-

sempi. Li ym. (2010) tutkivat kuolleisuutta ryhmäporsitusjärjestelmässä keräämällä tie-

toja viiden vuoden ajalta 421 pahnueesta. Porsaskuolleisuus laski tutkimuksen edetessä, 

mikä oli oletettavasti suurelta osin sen ansiota, että työntekijöiden osaaminen parantui. 

Porsaskuolleisuudessa oli suurta vaihtelua emakoiden välillä, joten tutkijoiden mukaan 

emakoita kannattaa karsia emo-ominaisuuksien perusteella jo aikaisessa vaiheessa. 

Myös lämpöstressi ja emakoiden korkea ikä lisäsivät porsaskuolleisuutta. 

 

4 RYHMÄPORSITUS 
 

4.1 Perustietoa  
 
Villisiat ja villiintyneet kesysiat elävät emakoiden ja porsaiden muodostamissa perhe-

ryhmissä, joten emakoiden pitäminen erikseen koko imetysajan on niille epäluonnollista 

(van Nieuwamerongen ym. 2014). Luontoa muistuttavissa olosuhteissa emakoiden por-

saineen on havaittu palaavan  laumaan, kun porsaat ovat  noin 9 vuorokauden ikäisiä 

(Jensen 1986). Tavanomaisten porsimishäkkien ja vapaaporsituskarsinoiden rinnalle on 

kehitetty erilaisia ryhmäporsitusjärjestelmiä, jotka tyypillisesti koostuvat vapaaporsitus-

karsinoista sekä yhteisestä alueesta. Niissä olosuhteet ovat lähempänä luonnollista tilan-

netta, sillä emakoilla on mahdollisuus poistua porsaidensa luota ja seurustella muiden 

emakoiden kanssa. Ryhmäporsitusjärjestelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen eri luok-
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kaan. Joko pahnueet pidetään erikseen ja vain emakot pääsevät yhteiselle alueelle (get-

away system) tai sekä emakot että pahnueet pääsevät yhteiselle alueelle (multi-suckling 

system) (van Nieuwamerongen ym. 2014).  

Ryhmäporsitusjärjestelmistä voi olla etua emakoiden ja porsaiden hyvinvoinnille, sillä 

niissä on paremmat mahdollisuudet sikojen luontaiseen käyttäytymiseen, kuten pesänte-

koon, vapaaseen liikkumiseen, tutkimiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen (van 

Nieuwamerongen ym. 2014). Emakoiden suuremman valinnanvapauden takia niiden 

emo-ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi porsastuotantoon. Toimivan ryhmäporsi-

tuksen takaamiseksi emo-ominaisuuksien on oltava riittävän hyvät, jotta porsaskuollei-

suus ei kohoa tavanomaista korkeammaksi. Tähän vaikuttavat merkittävästi myös eläin-

ten valvonta ja työntekijöiden aikaisempi kokemus ryhmäporsituksesta (Li ym. 2010, 

van Nieuwamerongen ym. 2014).   

4.2 Käyttäytyminen ja tuotos ryhmäporsituksessa 
 
Pesäntekoa ennen porsimista ei ole tiettävästi aiemmin havainnoitu ryhmäporsituksessa, 

mutta emakoiden ja porsaiden käyttäytymistä porsimisen jälkeen sekä porsaiden kasvua 

ja kuolleisuutta on tutkittu paljon. Kuolleisuudesta ryhmäporsituksessa on tehty vaihte-

levia havaintoja, joista kerrottiin kappaleessa 3.2. Ryhmäporsituksen vaikutukset ema-

koiden ja porsaiden käyttäytymiseen ovat useissa tutkimuksissa olleet positiivisia. 

Areyn ja Sanchan (1996) tutkimuksessa ryhmäporsitusjärjestelmässä pidetyt emakot 

olivat aktiivisempia, sillä ne makasivat vähemmän ja tonkivat enemmän kuin häkissä. 

Ne myös imettivät porsaitaan enemmän sekä reagoivat useammin nauhoitettuihin por-

saiden hätähuutoihin kuin häkkiemakot. Grimberg-Henrici ym. (2016) mittasivat ryh-

mäporsituksessa ja häkissä pidettyjen emakoiden emo-ominaisuuksia erilaisilla testeillä 

porsimisympäristössä sekä testiareenalla. Ryhmäporsituksessa olevat emakot olivat huo-

lehtivaisempia porsaistaan porsimisympäristössä ja häkkiemakot puolestaan testiaree-

nalla. Ryhmäporsitusemakot eivät hermostuneet niin paljon kuin häkkiemakot ollessaan 

testiareenalla erossa porsaistaan, vaan sen sijaan tutkivat areenaa enemmän. Tutkijoiden 

mukaan tätä selittää, että ne olivat ryhmäporsituksessa tottuneet liikkumaan vapaammin 

ja olemaan erossa porsaistaan, kun häkkiemakot puolestaan olivat tottuneet olemaan 

jatkuvasti porsaidensa luona. 
 

Hyvin toimiva ryhmäporsitusjärjestelmä tukee porsaiden kehitystä ja valmistaa niitä 

tavanomaisia järjestelmiä paremmin vieroitukseen (van Nieuwamerongen ym. 2014). 
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Porsaat oppivat emakoiden ja muiden porsaiden mallin ansiosta syömään kiinteää rehua 

aikaisemmin ja enemmän (Weary ym. 2002, van Nieuwamerongen ym. 2015). Lisäksi 

porsaiden sosiaalistuminen ryhmässä pidon ansiosta ja pitäminen samoissa ryhmissä 

läpi vieroituksen ehkäisee sosiaalista stressiä ja aggressiota vieroittamisen jälkeen 

(D’Eath 2005, Kutzer ym. 2009, Salazar ym. 2018). Näiden tekijöiden ansiosta porsai-

den kokemat muutokset vieroituksessa ovat vähäisempiä, mikä johtaa usein parempaan 

kasvuun ja hyvinvointiin (Weary ym. 2002, Kutzer ym. 2009, van Nieuwamerongen 

ym. 2015).  
 

Van Nieuwamerongen ym. (2015) vertailivat porsaiden kehitystä ryhmäporsituksessa ja 

yksilökarsinoissa, joissa emakko oli häkissä. Korkeampaa kuolleisuutta lukuun ottamat-

ta ryhmäporsituksen vaikutukset porsaisiin olivat positiivisia. Kahden viikon iässä ryh-

mäporsituksessa olevilla porsailla esiintyi enemmän syömiskäyttäytymistä ja vieroituk-

sen jälkeen ne söivät ja kasvoivat paremmin kuin yksilökarsinassa kasvaneet porsaat. 

Lisäksi ryhmäporsituksessa pidetyillä porsailla havaittiin vähemmän haitallista manipu-

lointikäyttäytymistä, kuten hännänpurentaa, ennen ja jälkeen vieroituksen sekä enem-

män leikkikäyttäytymistä ja vähemmän ripulia vieroituksen jälkeen. Myös Arey ja San-

cha (1996) havaitsivat ryhmäporsituksessa enemmän leikkikäyttäytymistä sekä vähem-

män karsinan rakenteiden ja emakon pureskelua kuin häkissä. 
 

5 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, miten emakot rakentavat pesää ja missä ne viet-

tävät aikaansa ennen porsimista ryhmäporsitusjärjestelmässä. Lisäksi tavoitteena oli 

selvittää emakon porsimakerran yhteyksiä pesäntekokäyttäytymiseen sekä pesänteko-

käyttäytymisen yhteyksiä emakon fysiologiaa ja tuotantoa kuvaaviin muuttujiin, kuten 

progesteronipitoisuuteen, porsimisen kestoon sekä porsaiden päiväkasvuun, ternimaidon 

saantiin ja kuolleisuuteen. Hypoteesina oli, että että runsaampi pesänteko vaikuttaa posi-

tiivisesti valitsemiimme fysiologiaa ja tuotantoa kuvaaviin muuttujiin.   
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6 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

6.1 Eläimet ja tilat 
 
Tutkimus tehtiin Ollikkalan sikatilalla vuonna 2017. Koe-eläiminä oli 23 emakkoa, joi-

den 31 porsimista tutkittiin. Kahdeksan emakkoa porsi siis tutkimuksessa kahdesti, mut-

ta jokaista porsimista kuitenkin tarkasteltiin omana havaintoyksikkönään. Keskimääräi-

nen porsimakerta oli 3,6 ja keskihajonta oli 1,8. Emakoista kuusi oli ensikoita ja rodul-

taan norjanmaatiaisia. Vanhemmat emakot olivat risteytyksiä (pääosin suomenmaatiai-

nen-yorkshire) ja ne porsivat 2.–7. kerran. Koe-eläimet porsivat viidessä ryhmässä ja 

kussakin ryhmässä oli 6–9 emakkoa. Osa vanhemmista emakoista oli aiemmin porsinut 

häkissä. Valtaosassa tiineyksistä emakko astutettiin hampshire-karjulla (20 pahnuetta). 

Lopuissa emakko astutettiin tai siemennettiin käyttämällä isänä risteytyskarjua (7 pah-

nuetta), suomenmaatiasta (2 pahnuetta) tai hampshire-risteytys -yhdistelmää (2 pahnuet-

ta).  
 

Tutkimussikalassa oli ryhmäporsitusjärjestelmä, jossa emakoilla oli jatkuva pääsy yhtei-

selle alueelle ja porsaat pääsivät yhteisellä alueelle 1–2 viikon iästä lähtien (multi-

suckling system). Porsitusosasto oli jaettu neljään samanlaiseen ryhmäporsitusosastoon 

(kuva 1), joista kaksi oli tutkimuksessa kerrallaan käytössä. Yhdellä ryhmäporsitusosas-

tolla porsi kerrallaan 3–5 emakkoa ja niillä oli vapaa liikkuvuus omalla osastollaan. 

Kukin osasto koostui viidestä karsinasta, yhteisestä alueesta sekä ruokintahäkeistä (kuva 

2). Yhden karsinan pinta-ala oli noin 6,2 m2  ja yhteisen alueen pinta-ala oli 17,4 m2. 

Emakoiden käytettävissä oleva pinta-ala omalla osastollaan oli yhteensä noin 47,8 m2. 

Tutkimussikalassa oli koneellinen alipaineilmanvaihto ja porsitusosaston lämpötila pi-

dettiin noin 17–18 °C:ssa. 
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Kuva 1. Porsitusosaston karkea pohjapiirustus, jossa näkyy tilan jakautuminen neljään ryhmäporsi-
tusosastoon.  
 
 
 

 
 
Kuva 2. Yhden ryhmäporsitusosaston (6,8 m x 8,3 m) pohjapiirustus. Ympyrät osoittavat vesinippojen 
paikat. 

A=porsaspesä  E=porsaiden ruokailualue    
B=karsina          F=porsaiden ruokintakaukalot 
C=yhteinen alue     G=emakoiden ruokintakaukalo 
D=ruokintahäkit 

 

 

Emakot viettivät tiineysajan olkikuivitetussa pihatossa, josta ne siirrettiin porsitusosas-

tolle noin viikkoa ennen odotettua porsimista. Jokaisessa karsinassa oli porsaspesä sekä 

kalteva vinoseinä ja suojaputki suojelemassa porsaita emakon alle jäämiseltä. Por-

saspesän pinta-ala oli noin 1,1 m2  ja siinä oli suojakangas sekä sähköllä toimiva lämpö-
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levy. Loput karsinan pinta-alasta, noin 5,1 m2, oli emakon käytettävissä. Kullakin osas-

tolla oli emakoita varten viisi ruokintahäkkiä ja porsaille oma ruokailualue, johon ema-

koilla ei ollut pääsyä (kuva 2). Porsaiden ruokailualue oli emakoiden ruokintakaukaloi-

den yhteydessä, joten porsaiden oli mahdollista oppia emoiltaan. Porsaita varten oli 

ruokinta-automaatit sekä ruokinta-kaukalot. Vesinippoja oli 3–4 kappaletta yhteisellä 

alueelle sekä kussakin karsinassa yksi nippa emakolle ja yksi porsaille.  
 

Porsimisen jälkeen karsinan oviaukkoon laitettiin 39 cm korkea kynnys, joka esti por-

saiden pääsyn karsinasta, muttei haitannut emakon kulkua. Noin kymmenen päivän iäs-

sä porsaat pääsivät kiipeämään kynnyksen yli, jolloin ne pääsivät liikkumaan koko osas-

tolla vapaasti. Kuivikkeena käytettiin runsaasti olkea. Ennen porsimista olkea levitettiin 

vain karsinoihin ja yhteinen oleskelualue pyrittiin pitämään tyhjänä. Emakot käyttivät 

olkea pesänrakennusmateriaalina, joten karsinoissa oleva olki ohjasi emakoita porsi-

maan niihin. Kun porsaat siirtyivät karsinoista oleskelualueelle, myös se täytettiin oljel-

la. Pahnueet tasattiin aikaisintaan vuorokauden kuluttua porsimisesta. Porsaat vieroitet-

tiin emakosta vähitellen (keskeytetty imetys), siten että porsaiden ollessa noin neljän 

viikon ikäisiä, emakkoa alettiin pitää osan aikaa vuorokaudesta erossa niistä. Lopullinen 

vieroitus tapahtui yhdeksän viikon iässä. 
 

6.2 Ruokinta 
 
Emakot ruokittiin ennen porsimista kaksi kertaa päivässä (klo 8.30 ja 16–17) ja porsimi-

sen jälkeen neljä kertaa päivässä (klo 8:00, 13:00, 16–17 ja 22:00). Joutilaat eli tiineet 

emakot ja alle neljän viikon ikäiset porsaat ruokittiin käsin ja imettävät emakot auto-

maattisella liemiruokintajärjestelmällä. Liemirehun energiapitoisuus oli 13,2 MJ NE/kg 

ka. Liemirehun resepti on ilmoitettu taulukossa 1 ja laskennallinen koostumus taulukos-

sa 2. Kaikilla sioilla oli vapaasti vettä saatavilla. 

 

Porsailla oli vapaa ruokinta ja joutilaat emakot saivat rehua 29,3 MJ/d. Joutilaiden tun-

nutusruokinta aloitettiin neljä viikkoa ennen porsimista antamalla Tiineyspekoni 87 -

rehua (Suomen Rehu Oy, Suomi) 41 MJ/d. Viikkoa ennen porsimista siirryttiin liemire-

huun ja energiansaantia rajoitettiin niin, että ne saivat 29,3 MJ/d. Imettävillä emakoilla 

ruokintaa nostettiin 5,86 MJ/d, kunnes saavutettiin ruokahalun mukainen rehumäärä. 

Porsaille tarjottiin 2–4 viikon iässä rehuna Pikku-Nasu Muretta (Suomen Rehu Oy) ja 

4–10 viikon iässä Multi-Pekonia (Suomen Rehu Oy). Liemiruokinta aloitettiin 10 viikon 

iässä. 
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Taulukko 1. Liemirehun resepti. 
   
Liemirehun raaka-aine % kuiva-aineesta 
 
ohra (itse viljelty, 62 kg/hl) 

 
66,9 

vehnä (itse viljelty, 76 kg/hl) 9,10 
rehuherne-papuseos (itse viljelty) 4,59 
Nasu-Tiiviste Mure (Suomen Rehu Oy) 18,8 
Farmarin Kasviöljyseos (Suomen Rehu Oy) 0,61 

 
 
 
 
 
Taulukko 2. Liemirehun laskennallinen koostumus. ka=kuiva-aine  
  
Liemirehun ainesosa Pitoisuus 
 
Kuiva-aine 

 
86,5 % 

Raakakuitu 5,37 %/ka 
Raakarasva 3,11%/ka 
Raakavalkuainen 17,8 %/ka 
Sulava raakavalkuainen 147 g/kg ka 
Sulava lysiini 9,94 g/kg ka 
Sulava treoniini  6,44 g/kg ka 
Sulava metioniini+kystiini 6,10 g/kg ka 
Kalsium 8,36 g/kg ka 
Sulava fosfori 3,16 g/kg ka 
Seleeni 0,565 mg/kg ka 
E-vitamiini 95,7 mg/kg ka 
A-vitamiini 6214 IU/kg ka 
D3-vitamiini 1469 IU/kg ka 

 
 
 

6.3 Käyttäytymisen seuranta 
 
Emakoiden pesäntekokäyttäytymistä ja sijaintia seurattiin videokameroiden avulla jat-

kuvana seurantana alkaen 24 tuntia ennen porsimista. Kamerat olivat Internet protocol -

kameroita (Niceview NICECAM420WL, Niceview Corp.) ja niissä oli ohjelmistona 

Blue Iris (versio 2.64, Perspective Software Corp.). Kamerat kiinnitettiin ruokintaput-

kiin jokaisen karsinan yläpuolelle. Osastojen yhteisiä alueita kuvattiin sijoittamalla ka-

mera yhteisen alueen kumpaankin päähän. Videoita tarkastelivat tehtäväänsä perehdyte-

tyt henkilöt ja siinä käytettiin VLC media player -videotoisto-ohjelmaa (versio 2.2.6). 

Videokuvan resoluutio oli 640 × 480 pikseliä ja kuvataajuus oli 2 FPS.  

 

Emakon sijainniksi rekisteröitiin karsina, yhteinen alue tai ruokintahäkki. Pesänteko-

käyttäytyminen on määritelty taulukossa 3 ja se mukailee osittain Yunin ym. (2014) 

tutkimusta. Emakon toiminta laskettiin pesäntekokäyttäytymiseksi, kun se teki yhtä tai 
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useampaa taulukossa 3 luetelluista käyttäytymisistä. Pesäntekokäyttäytyminen karsinas-

sa ja yhteisellä alueella merkittiin erikseen. Myös stereotyyppistä putkienpurentaa tark-

kailtiin, mutta sitä ei havaittu esiintyvän yhdelläkään emakolla. 
 

 

Taulukko 3. Pesäntekokäyttäytymisen määrittely 
 
Käyttäytymisen kuvaus 
 
Tonkiminen = kärsän liikuttaminen edestakaisin pinnan päällä 
Materiaalin kantaminen ja pureskelu 
Karsinan rakenteiden tonkiminen ja suulla manipulaatio 
Lattian kuopiminen etujalalla 
 
Pesäntekojakson alkaminen = emakko jatkoi pesäntekokäyttäytymistä  yli 5 sekuntia                                         
Pesäntekojakson päättyminen = emakko lopetti pesäntekokäyttäytymisen yli 30 sekunniksi 
 
 
 

6.4 Tuotostietojen ja fysiologisten tietojen keruu 
 
Emakoiden selkäsilavan paksuus mitattiin viikon sisällä ennen porsimista ultraäänilait-

teella (10.0 MHz Linear array probe, MyLab™One VET, Esaote, Saksa). Mittaus teh-

tiin 6–8 cm selän keskilinjan molemmin puolin sijainnista P2 eli viimeisen kylkiluun 

kohdalta ja näistä arvoista otettiin keskiarvo. Porsimisen alussa emakoilta otettiin veri-

näyte jalasta (vena saphena) tai häntäsuonesta (coccygeal vein) käyttämällä 18G -

injektioneulaa. Verta otettiin litiumhepariiniputkeen progesteronin määritystä varten. 

Näytteet sentrifugoitiin ja erottunut plasma siirrettiin Eppendorf-putkiin ja säilytettiin 

pakastimessa analyyseihin asti. Plasman progesteronipitoisuus määritettiin radioimmu-

noanalyysillä käyttämällä kaupallista tarvikepakkausta (ImmuChem™ Progesterone 

125I RIA kit, ICN Pharmaceuticals Inc., USA). Analyysin erottelukyky oli 0,11 nmol/l. 

Analyysin sisäinen variaatiokerroin (CV) oli 4,9–10,8 % ja analyysien välinen variaa-

tiokerroin 6,5–11,1 %. Näytettä, standardia ja kontrollia käsiteltiin samalla tavalla. Ku-

takin pipetoitiin 100 µl koeputkiin ja niihin lisättiin 1,0 ml Progesteroni 125I -

reagenssia. Putkia inkuboitiin 37 °C :ssa kaksi tuntia ja liuokset analysoitiin gammalas-

kurilla, joka oli kalibroitu 125I:lle. Tulokset laskettiin käyttämällä tarvikepakkauksessa 

annettua kaavaa. 

 

Ternimaitonäyte otettiin kolmen tunnin sisällä porsimisen alkamisesta neljästä ensim-

mäisestä nisäparista. Jokaisesta nisästä otettiin pieni määrä maitoa siten, että kokonais-

määrä oli vähintään 20 ml. Ternimaidosta analysoitiin vasta-ainepitoisuus Brix-
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refraktometrillä (2352 MASTER-53T Handheld Brix Refractometer, Atago, Japani). 

Lisäksi porsimisen kestoa, emakoiden ternimaidon tuottoa sekä porsaiden kasvua, ter-

nimaidon saantia ja kuolleisuutta seurattiin. Porsaat punnittiin mahdollisimman pian 

syntymän jälkeen sekä 24 h ja kolmen viikon iässä käyttämällä elektronista kalavaakaa 

(DePaul Design 5 kg Digitaalivaaka ja DePaul Design Digital Scale 10 kg). Porsaiden 

ternimaidon saanti arvioitiin käyttämällä kaavaa 1 (Theil ym. 2014):  

           (1) 

ternimaidon saanti =  –106 + 2,26 PN + 200 SP + 0,111 K – 1,414 PN/K + 0,0182 PN/SP,  
  

             jossa 

PN = porsaan painonnousu 24 h aikana, g 
SP = porsaan syntymäpaino, kg 
K = ternimaidon imemisen kesto, min 
 
 

6.5 Tilastollinen analyysi 
 

Porsimista edeltävä vuorokausi jaettiin kahteen 12 tunnin jaksoon, jotta niitä kyettiin 

käsittelemään erikseen ja vertaamaan toisiinsa. Näin tehtiin, koska suurimman osan pe-

sänteosta oletettiin esiintyvän toisella puoliskolla eli viimeisen 12 tunnin aikana ennen 

porsimista, kuten esimerkiksi Jensen (1986) ja Castren ym. (1993) havaitsivat. Taulu-

koissa numerolla I kuvataan ensimmäistä puoliskoa eli 24–12 tuntia ennen porsimista ja 

numerolla II toista puoliskoa eli 12–0 tuntia ennen porsimista.  

 

Tilastollisiin analyyseihin käytettiin IBM SPSS Statistics -ohjelmaa (versio 25, IBM 

Corp., USA). Porsimakerran yhteyksiä pesäntekomuuttujiin selvitettiin Oneway Anova 

-testillä (normaalisti jakautuneet muuttujat) ja Kruskal-Wallisin testillä (ei-normaalisti 

jakautuneet muttujat). Pesäntekomuuttujat, joiden yhteyttä niin kutsuttuihin tuotosmuut-

tujiin (katso listaus alla) tutkittiin, valittiin alustavien korrelaatioiden perusteella. Muut-

tujiksi valittiin aika ensimmäisen pesäntekojakson alusta porsimisen alkuun, pesänteon 

kokonaiskesto  I ja II, pesäntekojaksojen lukumäärä I ja II sekä pesänteko karsinassa (% 

kokonaiskestosta) I ja II. Tutkittaviksi tuotosmuuttujiksi valittiin tutkimuksen tavoittei-

den perusteella progesteronipitoisuus, porsimisen kesto, porsaiden päiväkasvu, porsai-

den ternimaidon saanti sekä porsaskuolleisuus syntyessä, ensimmäisen 24 h aikana, 1–3 

d aikana ja 4 d iästä 3 viikon ikään. 
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Kunkin pesäntekomuuttujan yhteyttä kuhunkin tuotosmuuttujaan testattiin omassa Ge-

neral Linear Model -mallissaan (GLM). Biologisen tiedon sekä korrelaatioyhteyksien 

perusteella malleihin otettiin pesäntekomuuttujien lisäksi muita selittäviä muuttujia, 

jotka on listattu taulukossa 4. Yksi selittävistä muuttujista oli ryhmä (samaan aikaan 

porsivien emakoiden joukko), joka otettiin mukaaan tilastollisiin malleihin, jotta ryh-

mään vaikuttavat ympäristötekijät saatiin huomioitua. Selittävien muuttujien keskinäisiä 

yhteyksiä selvitettiin korrelaatioanalyyseillä ja mikäli ne korreloivat keskenään, niiden 

vaikutusta selitettävään muuttujaan testattiin erikseen. Mallista poistettiin yksi kerral-

laan ei-merkitsevät selittävät muuttujat. Lopullisten GLM-mallien pätevyyttä selvitettiin 

testaamalla residuaalien normaalijakaumaa. Porsaskuolleisuuksien osalta aineisto luoki-

teltiin kahteen luokkaan sen perusteella, kuoliko porsaita tietyllä aikavälillä vai ei (0 = 

ei yhtään kuollutta porsasta, 1 = 1 tai useampi kuollut porsas). Pesäntekomuuttujien 

yhteyttä porsaskuolleisuuksiin testattiin Mann Whitney U -testillä, sillä porsaskuollei-

suudet eivät ole normaalisti jakautuneita.  

 
 
Taulukko 4. Tuotosmuuttujia selittävät muuttujat tilastollisissa malleissa pesäntekomuuttujien lisäksi.  
 
Tuotosmuuttuja 
(selitettävä 
muuttuja) 

Progesteroni- 
pitoisuus 

Porsimisen 
kesto 

Porsaiden päiväkasvu Porsaiden ternimaidon 
saanti 

 
Selittävät  
muuttujat 
 

 
ryhmä 
 
porsimakerta 
 

 
ryhmä 
 
porsimakerta 
 
porsaiden lkm 
 
progesteroni- 
pitoisuus 
 
 
 
 
 

 
ryhmä 
 
porsimakerta 
 
porsaiden lkm 
 
progesteronipitoisuus 
 
porsaan  
syntymäpaino 
 
ternimaidon brix-arvo 
 
porsimisen kesto 
 
ternimaidon tuotto ja 
saanti 
 
emakon selkäsilavan 
paksuus 
 

 
ryhmä 
 
porsimakerta 
 
porsaiden lkm 
 
progesteronipitoisuus 
 
porsaan  
syntymäpaino 
 
ternimaidon brix-arvo 
 
ternimaidon tuotto  
 
emakon selkäsilavan 
paksuus 

 

 

Analyyseissä ja taulukoissa käytettiin pesänteon aloittamista kuvaavaa muuttujaa (aika 

ensimmäisen pesäntekojakson alusta porsimisen alkuun), joka alkaa hetkestä, jolloin 
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pesäntekokäyttäytymistä esiintyi ensimmäisen kerran. Koska tonkimista kuitenkin esiin-

tyy myös pesäntekoajan ulkopuolella, pesäntekokäyttäytymisen aloittamista tarkasteltiin 

myös sen mukaan, milloin sen määrä kohosi yli tietyn tason. Näin tekivät myös Hansen 

ym. (2017), jotka laskivat pesänteon alkaneeksi, kun pesäntekokäyttäytymistä esiintyi 

vähintään 8 min/h. Tutkimuksessamme kuvan 3 perusteella rajaksi valittiin 20 minuuttia 

kahden tunnin jakson aikana. Myös pesänteon lopettamista tarkasteltiin saman rajan 

perusteella. Edellä mainittua rajaa ei kuitenkaan käytetty tilastollisissa analyyseissä, 

vaan ainoastaan erikseen kuvaamaan pesänteon aloittamista ja lopettamista vaihtoehtoi-

sella tavalla. 

 

7 TULOKSET 
 

7.1 Pesäntekomuuttujat 
 
Pesäntekokäyttäytymistä esiintyi ensimmäisen kerran 23 h 7 min ennen porsimista (tau-

lukko 5). Keskimääräinen pesänteon kokonaiskesto ensimmäisellä vuorokauden puolis-

kolla eli 24–12 tuntia ennen porsimista oli 56 min ja toisella puoliskolla eli 12–0 tuntia 

ennen porsimista 3 h 32 min. Pesänteon keskimääräinen kokonaiskesto 24 tunnin aikana 

ennen porsimista oli 4 h 29 min. 

 

Pesäntekojaksoja eli jaksoja, jolloin emakko teki kerrallaan pesää, oli ensimmäisellä 

puoliskolla keskimäärin 20 ja toisella 70 (taulukko 5). Pesäntekojaksojen keston medi-

aani oli 2 min 55 s. Suurin osa pesänteosta tapahtui karsinassa (ensimmäisellä puolis-

kolla 86 %, toisella 90,7 %). Keskimäärin emakot viettivät ensimmäisellä puoliskolla 

57,7% ajastaan karsinassa ja toisella puoliskolla 63 % ajastaan karsinassa. Viimeisen 

pesäntekojakson lopusta kului noin 18 minuuttia porsimisen alkamiseen. 
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Taulukko 5. Emakoiden pesäntekoa ja ajankäyttöä kuvaavia lukuja. Normaalisti jakautuneista muuttujista 
on ilmoitettu keskiarvot ja keskihajonnat. Niistä muuttujista, jotka eivät olleet normaalisti jakautuneet, on 
ilmoitettu mediaani. Muuttujien perässä oleva I tarkoittaa vuorokauden ensimmäistä puoliskoa eli 24–12 
tuntia ennen porsimista ja numero II toista puoliskoa eli 12–0 tuntia ennen porsimista. (n = 31 porsimista) 
   
 Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Minimi- 

arvo 
Maksimi- 

arvo 
 
Pesänteon kokonaiskesto (h) I 
 

 
0:56:39 

 
0:36:46 

 
- 

 
0:06:24 

 
2:52:33 

Pesänteon kokonaiskesto (h) 
II 
 

3:32:42 1:33:56 - 1:02:01 7:07:10 

Pesäntekojakson kesto (h) I 
 

- - 0:02:48 0:00:45 0:08:22 

Pesäntekojakson kesto (h) II 
 

- - 0:02:56 0:01:34 0:09:09 

Pesäntekojaksojen lukumäärä 
I 
 

20 12 - 5 49 

Pesäntekojaksojen lukumäärä 
II 
 

70 30 - 22 136 

Aika ensimmäisen pesänteko-
jakson alusta porsimisen al-
kuun (h) 
 

- - 23:07:21 7:30:32 24:00:00 

Aika viimeisen pesäntekojak-
son lopusta porsimisen alkuun 
(h) 
 

- - 0:17:55 0:00:17 4:22:32 

Pesänteko karsinassa (h) I 
 

0:45:21 0:36:42 - 0:00:00 2:38:27 

Pesänteko karsinassa (h) II 
 

- - 3:01:36 0:00:00 6:34:14 

Pesänteko karsinassa (% ko-
konaiskestosta) I 
 

- - 86 0 100 

Pesänteko karsinassa (% ko-
konaiskestosta) II 
 

- - 90,7 0 99,5 

Karsinassa vietetty aika (h) I 
 

6:55:10 3:54:21 - 0:00:00 11:49:50 

Karsinassa vietetty aika (h) II 7:33:47 2:22:52 - 0:00:00 11:13:52 
 

 
 

Pesänteon keskimääräinen eteneminen 24 tunnin aikana ennen porsimista on esitetty 

kuvassa 3, jossa sitä kuvataan kahden tunnin jaksojen keskiarvon vaihtelulla. Pesänteon 

määrä kasvoi likipitäen tasaisesti vuorokauden kuluessa, kunnes se saavutti huippunsa 

6–4 tuntia ennen porsimista. Sen jälkeen pesäntekokäyttäytyminen väheni, mutta suurin 

osa emakoista (=porsimisista) rakensi pesää vielä viimeisen tunnin aikana ennen porsi-

mista. Pesänteon kokonaiskestossa ja ajanjaksoissa oli suurta vaihtelua emakoiden välil-

lä, mitä havainnollistaa kuva 4, jossa on esimerkkejä emakoiden pesäntekoajan jakau-

tumisesta. 
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Kuva 3. Pesänteon keskimääräinen vaihtelu 24 tunnin aikana ennen porsimista. Y-akselilla on esitetty 
keskimääräinen pesäntekoaika minuutteina kahden tunnin jaksoa kohti ja x-akselilla tunnit ennen porsi-
mista. Pystyviivat kuvaavat keskihajontaa. 
 
 
 
 

 
 
Kuva 4. Esimerkkejä yksittäisten emakoiden pesäntekoajan jakautumisesta 24 tunnin aikana ennen por-
simista. Y-akseleilla on pesäntekoaika tunteina ja x-akseleilla tunnit ennen porsimista. 
 
 
 
Taulukoissa ja analyyseissä käytetyn muuttujan (aika ensimmäisen pesäntekojakson 

alusta porsimisen alkuun) lisäksi pesänteon aloittamista tarkasteltiin myös sen perusteel-

la, koska pesäntekokäyttäytymistä esiintyi vähintään 20 min 2 tunnin jakson aikana. 

Suurimmalla osalla emakoista (15 havaintoa) pesäntekokäyttäytymisen määrä ylitti 
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edellä mainitun tason 16–10 h ennen porsimista (kuva 5). Pesänteon aloittamisajan me-

diaani oli 14–12 h ennen porsimista. Silloin pesänteon aloitti kahdeksan emakkoa. Kuu-

della emakolla taso ylittyi kuitenkin jo heti seurantajakson alussa. 

 

Samaa 20 min / 2 h rajaa voidaan käyttää pesäntekokäyttäytymisen lopettamisen määrit-

telyssä. Pesänteon lopettamisajassa oli vähemmän vaihtelua kuin aloittamisajassa. Suu-

rin osa emakoista (20 havaintoa) lopetti pesänteon 4–0 h ennen porsimista. Pesänteon 

lopettamisen mediaani oli 4–2 h ennen porsimista. Vain neljä emakkoa lopetti pesänteon 

yli 6 h ennen porsimista. 

 

 

 
 

Kuva 5. Pesäntekokäyttäytymisen aloittamisajat.  
 
 

7.2 Emakon porsimakerran yhteys pesäntekomuuttujiin 
 

Porsimakerta oli yhteydessä pesänteon aloittamisajankohtaan (P = 0,03), sillä nuorem-

mat emakot aloittivat pesänteon selvästi aiemmin kuin vanhemmat (taulukko 6). Ensikot 

aloittivat pesänteon keskimäärin 3 h 21 min aiemmin kuin 5.– 7. kerran porsivat ema-

kot. Porsimakerta oli yhteydessä myös karsinassa vietettyyn aikaan (P = 0,04) ja pesän-

teon osuuteen karsinassa 24–12 h ennen porsimista (P = 0,02). Ensikot viettivät vä-

hemmän aikaa karsinassa ja rakensivat siellä vähemmän pesää kuin useamman kerran 

porsineet. Muihin muuttujiin porsimakerran ei havaittu vaikuttavan merkitsevästi. 
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Taulukko 6. Emakon porsimakerran yhteys pesäntekomuuttujiin. Normaalisti jakautuneista pesänte-
komuuttujista on ilmoitettu keskiarvot ja suluissa keskihajonnat. Niille muuttujille, jotka eivät olleet 
normaalisti jakautuneita on ilmoitettu kursivoituina mediaanit ja suluissa kvartiilivälit. Muuttujien 
perässä oleva I tarkoittaa vuorokauden ensimmäistä puoliskoa eli 24–12 tuntia ennen porsimista ja 
numero II toista puoliskoa eli 12–0 tuntia ennen porsimista. EM = ei merkitsevä 
(n = 31 porsimista ) 
 
 Porsimakerta     
 1 2–3 4 5–7 P-arvo 
 
Havaintojen lukumäärä 

 
6 

 
6 

 
8 

 
11 

 
- 

 
Pesänteon kokonaiskesto 
(h) I 
 

 
1:06:46 

(0:53:43) 

 
0:58:41 

(0:20:27) 

 
1:06:47 

(0:35:19) 

 
0:42:39 

(0:34:10) 

 
EM 

Pesänteon kokonaiskesto 
(h) II 
 

3:45:00 
(2:07:51) 

3:35:32 
(1:36:26) 

3:28:36 
(1:29:52) 

3:27:25 
(1:28:39) 

EM 

Pesäntekojakson kesto 
(h) I 

0:02:32 
(0:01:58) 

0:03:24 
(0:04:25) 

 

0:02:53 
(0:00:38) 

0:02:15 
(0:01:51) 

EM 

Pesäntekojakson kesto 
(h) II 

0:02:20 
(0:02:00) 

 

0:03:29 
(0:03:20) 

0:02:53 
(0:00:33) 

0:02:56 
(0:01:54) 

EM 

Pesäntekojaksojen luku-
määrä I 
 

28 (16) 17 (9) 23 (10) 14 (11) EM 

Pesäntekojaksojen luku-
määrä II 
 

80 (33) 66 (25) 77 (28) 62 (33) EM 

Aika ensimmäisen pesän-
tekojakson alusta porsi-
misen alkuun (h) 
 

23:46:03 
(2:21:07) 

23:42:43 
(1:36:06) 

22:19:30 
(2:12:50) 

20:24:54 
(8:16:53) 

0,03 

Aika viimeisen pesänte-
kojakson lopusta porsi-
misen alkuun (h) 
 

0:15:11 
(1:24:05) 

0:11:52 
(0:58:38) 

0:18:37 
(0:35:06) 

0:21:01 
(0:42:42) 

EM 

Pesänteko karsinassa (h) 
I 
 

0:45:55 
(0:58:56) 

0:56:23 
(0:20:58) 

0:54:34 
(0:29:44) 

0:32:18 
(0:33:44) 

EM 

Pesänteko karsinassa (h) 
II 

2:29:40 
(2:20:55) 

 

3:08:50 
(3:18:12) 

2:58:08 
(1:36:19) 

3:27:58 
(2:12:12) 

EM 

Pesänteko karsinassa (% 
kokonaiskestosta) I 
 

73,5 
(90,1) 

97,1 
(7,00) 

81,9 
(16,9) 

 

87,5 
(25,1) 

0,02 

Pesänteko karsinassa (% 
kokonaiskestosta) II 
 

85,2 
(60,7) 

95,6 
(5,77) 

88,2 
(22,7) 

88,0 
(15,4) 

EM 

Karsinassa vietetty aika 
(h) I 
 

3:23:21 
(3:56:41) 

9:07:18 
(2:03:42) 

6:16:53 
(3:54:42) 

8:06:30 
(3:35:21) 

0,04 

Karsinassa vietetty aika 
(h) II 

5:13:08 
(3:23:29) 

7:27:52 
(1:24:49) 

8:16:30 
(1:32:57) 

8:22:39 
(2:02:05) 

0,04 
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7.3 Tuotantotulokset ja fysiologiaa kuvaavia lukuja  
 
Emakoiden selkäsilavan paksuus ennen porsimista oli keskimäärin 11,1 mm (keskiha-

jonta 3,1 mm). Porsiminen kesti keskimäärin 4 h 37 min ja porsaita syntyi keskimäärin 

16, joista 15 syntyi elossa (taulukko 7). Porsaan keskimääräinen syntymäpaino oli 1,46 

kg ja päiväkasvu 0,23 kg/d syntymästä kolmen viikon ikään asti. Kolmen viikon iässä 

porsaita oli keskimäärin elossa 13. Emakoiden keskimääräinen ternimaidon tuotto oli 

3963 g ja yksittäinen porsas sai sitä keskimäärin 288 g.  

 
Taulukko 7. Emakoiden tuotantotuloksia ja fysiologiaa kuvaavia lukuja. Normaalisti jakautuneista 
muuttujista on ilmoitettu keskiarvot ja keskihajonnat. Niistä muuttujista, jotka eivät olleet normaalis-
ti jakautuneet, on ilmoitettu mediaani. (n = 31 porsimista) 
 

 Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Minimi- 
arvo 

Maksimi- 
arvo 

 
Syntyneiden porsaiden lkm 
 

 
16 

 
3 

 
- 

 
10 

 
21 

Elävänä syntyneiden porsai-
den lkm 
 

15 3 - 7 19 

Kuolleena syntyneiden por-
saiden lkm 
 

- - 0 0 4 

Porsaan syntymäpaino, kg 
 

1,46 0,23 - 1,10 1,92 

Kuolleita porsaita 24 h aikana 
 

- - 0 0 3 

Kuolleita porsaita 1–3 d aika-
na 
 

- - 0 0 4 

Kuolleita porsaita 4 d iästä 3 
viikon ikään 
 

- - 0 0 3 

Porsaiden lkm 3 viikon iässä 
 

13 2 - 9 16 

Porsaan kasvu kg/d syntymäs-
tä 3 viikon ikään 
 

0,23 0,05 - 0,13 0,31 

Porsimisen kesto h 
 

4:37:06 0:17:35 - 1:59:59 8:10:00 

Ternimaidon tuotto/emakko g 3963 1752 - 1055 7578 
 
Ternimaidon saanti /porsas g 
 

 
288 

 
136 

 
- 

 
87,9 

 
584 

Ternimaidon brix-arvo 
 

26,6 3,5 - 22 36 

Progesteronipitoisuus, ng/ml 2,12 1,49 - 0,77 7,93 
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7.4 Pesäntekomuuttujien yhteydet tuotosmuuttujiin ja fysiologiaan 
 
Aika ensimmäisen pesäntekojakson alusta porsimisen alkuun oli yhteydessä porsimisen 

kestoon (P = 0,032; B-arvo = -0,139). Yhteys oli negatiivinen eli mitä aiemmin emakko 

aloitti pesänteon, sitä lyhyempi oli porsimisen kesto (kuva 6). Malli estimoi, että pesän-

teon aloittaminen tuntia aikaisemmin johti 8,3 minuuttia lyhyempään porsimiseen. Mal-

lista poistettiin pesäntekomuuttujaa lukuun ottamatta muut selittävät muuttujat, sillä 

niiden vaikutus ei ollut merkitsevä. 
 

Pesänteon kokonaiskesto tunteina 12–0 h ennen porsimista oli merkitsevästi yhteydessä 

porsaiden päiväkasvuun (kg/d) (P = 0,049; B-arvo = -0,007). Yhteys oli negatiivinen eli 

mitä enemmän emakko rakensi pesää 12–0 h ennen porsimista, sitä huonommin porsaat 

kasvoivat. Malli estimoi, että tunnin pidempi pesäntekoaika oli yhteydessä 7 g alhai-

sempaan päiväkasvuun. Malliin jäi pesäntekomuuttujan lisäksi selittävänä muuttujana 

ainoastaan ryhmä (P < 0,001), sillä muiden muuttujien vaikutus ei ollut merkitsevä. 
 

Lisäksi osalla pesäntekomuuttujista havaittiin tendenssi (P < 0,1) yhteyteen porsaskuol-

leisuuksien kanssa. Pesänteon aloittamisajan yhteys kuolleena syntyneiden porsaiden 

lukumäärään oli lähellä merkitsevää (P = 0,053). Emakot, joilla ei syntynyt yhtään por-

sasta kuolleena, aloittivat pesänteon aikaisemmin (mediaani: 23:34:56, min–max: 

7:51:43–24:00:00) kuin emakot, joilla syntyi yksi tai useampi porsas kuolleena (medi-

aani 21:52:00, min–max: 7:30:32–23:50:54). 
 

Pesänteon osuudella karsinassa 24–12 h ennen porsimista ja porsaskuolleisuudella 1–3 

d iässä oli heikko yhteys (P = 0,081). Emakot, joilla ei kuollut yhtään porsasta 1–3 d 

iässä, rakensivat enemmän pesää karsinassa 24–12 h ennen porsimista (mediaani: 

0:01:29, min-max: 0:00:00-0:01:40) kuin emakot, joilla yksi tai useampi porsasta kuoli 

1–3 d iässä (mediaani: 0:01:18, min–max: 0:00:00–0:01:37). Myös pesänteon koko-

naiskesto 24–12 h ennen porsimista oli heikosti yhteydessä porsaskuolleisuuteen 1–3 d 

iässä (P = 0,088). Emakot, joilla ei kuollut yhtään porsasta 1–3 d iässä, rakensivat 

enemmän pesää 24–12 h ennen porsimista (mediaani: 1:00:26, min–max: 0:06:23–

2:52:32) kuin emakot, joilla yksi tai useampi porsasta kuoli 1–3 d iässä (mediaani: 

0:38:58, min–max: 0:21:20-1:55:38). Muut pesäntekomuuttujat eivät olleet yhteydessä 

tuotos- tai fysiologisiin muuttujiin (P > 0,1 kaikille). 
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Kuva 6. Pesänteon aloittamisajan yhteys porsimisen kestoon. Pisteet kuvaavat yksittäisiä emakoita. 
 
 

8 TULOSTEN TARKASTELU 
 

8.1 Pesäntekokäyttäytyminen 
 
Pesäntekoa ei ole aiemmin tutkittu ryhmäporsitusjärjestelmässä, joten tuloksia on ver-

rattu tutkimuksiin, joissa on havainnoitu emakoiden pesäntekokäyttäytymistä vapaapor-

situskarsinassa. Eri tutkimusten tuloksia ei voi suoraan verrata toisiinsa, sillä pesänteko-

käyttäytymisen seurantamenetelmissä on eroa tutkimusten välillä. Käytimme tutkimuk-

sessamme jatkuvaa seurantaa, sillä se antaa tarkimman ja luotettavimman kuvan pesän-

tekokäyttäytymisestä. Osassa aiemmin tehdyissä tutkimuksissa käyttäytymistä havain-

noitiin puolestaan viiden minuutin intervalleissa (esim. Castren ym. 1993 ja Rosvold 

ym. 2018). On myös huomioitava, että pesänteon määrittelyssä on eroja tutkimusten 

välillä. Meillä oli tutkimuksessamme käytettävissä rajallinen määrä koe-eläimiä, joten 

havaintojen lisäämiseksi havainnoimme osalta emakoista kahta porsimista. Tämä saattoi 

vaikuttaa tuloksiin. Lisäksi koe-eläinjoukko oli varsin hajanainen, sillä eroja oli ema-

koiden rodussa, iässä ja aikaisemmissa kokemuksissa.  
 

Ryhmäporsitustutkimuksessamme pesänteon kokonaiskesto 24 tunnin aikana ennen 

porsimista oli keskimäärin 269 min (minimi 68 min, maksimi 600 min), mikä on 

enemmän kuin useissa muissa tutkimuksissa. Widowskin ja Curtisin (1990) tutkimuk-

sessa karsinassa pidetyt emakot rakensivat pesää 115–146 min, Areyn ym. (1991) tut-
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kimuksessa 82–105 min ja Hansenin ym. (2017) tutkimuksessa 192–220 min. Pesänte-

koa esiintyi tutkimuksessamme myös selvästi enemmän viimeisen 12 tunnin aikana 

(213 min), kuin Andersenin ym. (2014) tutkimuksessa, jossa ensikot rakensivat pesää 

noin 150 min vastaavana aikana.  
 

Runsaampaa pesäntekoa saattavat selittää ryhmäporsituksen tarjoamat paremmat pesän-

tekomahdollisuudet. Ryhmäporsituspihatossa emakoilla on merkittävästi enemmän tilaa 

kuin tilavissakaan karsinoissa. Tilan lisäksi pesäntekomateriaalin määrä ja laatu vaikut-

tavat pesäntekoon (Thodberg ym. 1999, Westin ym. 2015). Tutkimuksessamme pesän-

tekomateriaalia oli jatkuvasti tarjolla runsaasti. Osassa muista tutkimuksista erityisesti 

pesäntekomateriaalin määrä saattoi rajoittaa pesäntekokäyttäytymistä. Oljen on havaittu 

olevan yleisistä kuivikkeista emakoille mieluisin pesäntekomateriaali, sillä sen tarjoa-

minen lisää pesäntekoa verrattuna esimerkiksi hiekkaan (Widowski ja Curtis 1990, 

Thodberg ym. 1999, Rosvold ym. 2018). Westinin ym. (2015) tutkimuksessa runsas 

oljen tarjoaminen aikaisti pesänteon aloittamista ja lisäsi sen kokonaiskestoa verrattuna 

tilanteeseen, jossa olkea annettiin niukasti. 
 

Koska pesäntekokäyttäytymistä vastaavaa toimintaa eli esimerkiksi tonkimista ja 

kuopimista esiintyy sioilla myös pesäntekoajan ulkopuolella, pesänteon aloittamista 

voidaan tutkia määrittelemällä käyttäytymiselle tietty taso, joka pitää ylittää, ennen kuin 

pesänteon katsotaan alkaneen. Hansenin ym. (2017) tutkimuksessa karsinoissa pidetyillä 

emakoilla pesänteko laskettiin alkaneeksi ja päättyneeksi ensimmäisenä ja viimeisenä 

tuntina, kun pesäntekokäyttäytymistä esiintyi 8 min/h. Tutkimuksessamme rajaksi otet-

tiin 20 min/2h, mikä vastaa 10 min/h, joten pesänteon aloittamista ja lopettamista voi 

verrata Hansenin ym. (2017) tutkimukseen. Edellä mainittujen rajojen mukaan laskettu-

na pesänteko aloitettiin tutkimuksessamme joitakin tunteja myöhemmin (14–12 h ennen 

porsimista) kuin Hansenin ym. (2017) tutkimuksessa (17 h ennen porsimista). Tutki-

muksessamme emakot lopettivat pesänteon keskimäärin 4–2 h ennen porsimista eikä 

porsimakerta ollut yhteydessä lopettamisaikaan. Hansen ym. (2017) saivat samansuun-

taisia tuloksia, sillä heidän tutkimuksessaan emakot lopettivat pesänteon 4,7–2,4 h en-

nen porsimista. Damm ym. (2000) havaitsivat, että monipuolisemman pesäntekomateri-

aalin tarjoaminen  oli yhteydessä pesänteon lopettamiseen aiemmin. 

 

Pesänteon huippu oli 8–6 h ennen porsimista, mikä on yhteneväinen havainto muiden 

tutkimusten kanssa. Westin ym. (2015) ja Rosvold ym. (2018) havaitsivat pesänteon 
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olevan kiivainta 7–4 h ennen porsimista karsinassa pidetyillä emakoilla. Useissa tutki-

muksissa pesäntekokäyttäytyminen on ollut runsainta 12–6 h ennen porsimista (Wi-

dowski ja Curtis 1990, Castren ym. 1993, Damm ym. 2003). Pesäntekojaksoja oli kes-

kimäärin 90 porsimista edeltävän 24 h aikana, mikä on vähemmän kuin Hansenin ym. 

(2017) tutkimuksessa (108 kpl). Tutkimuksessamme pesäntekojakson keston mediaani 

oli 168 s 24–12 h ennen porsimista ja 176 s 12–0 h ennen porsimista. Hansenin ym. 

tutkimuksessa (2017) jakson kesto oli samansuuntainen (ensikoilla 109 s, vanhemmilla 

emakoilla 207 s), mutta Yunin ym. (2014) tutkimuksessa selvästi lyhyempi (50–70 s).  
 

Porsimakerran ei havaittu olevan yhteydessä pesänteon kokonaiskestoon toisin kuin 

Hansenin ym. (2017) ja Rosvoldin ym. (2018) tutkimuksissa, joissa ensikot rakensivat 

vähemmän pesää kuin vanhemmat emakot. Nuoremmat emakot kuitenkin aloittivat pe-

sänteon (pesäntekokäyttäytymisen esiintyminen ensimmäisen kerran) selvästi aiemmin 

kuin vanhemmat. Castren ym. (1993) tekivät saman havainnon. Havaitsemamme nuo-

rempien emakoiden aikaisempi pesänteon aloittamisaika saattoi johtua runsaammasta 

levottomuudesta, jonka takia niiden aktiivisuus kohosi ennen porsimista aiemmin kuin 

kokeneemmilla emakoilla. Tätä oletusta tukee Mainaun ym. (2010) tutkimus, jossa en-

sikoiden havaittiin olevan ennen porsimista aktiivisempia ja vaihtavan asentoa enem-

män kuin useamman kerran porsineiden emakoiden. Tutkimuksessamme porsimakerral-

la ei ollut vaikutusta pesänteon lopettamisaikaan tai pesäntekojakson kestoon. Hansen 

ym. (2017) havaitsivat ensikkojen lopettavan pesänteon aiemmin kuin 2. tai 3. kerran 

porsivat emakot. Heidän tutkimuksessaan porsimakerta vaikutti myös pesäntekojakson 

kestoon, sillä ensikoilla se oli lyhyempi kuin vanhemmilla emakoilla.  
 

Aikaisemman pesänteon aloituksen lisäksi nuoremmat emakot viettivät vähemmän ai-

kaa karsinassa ja rakensivat siellä vähemmän pesää kuin useamman kerran porsineet 

emakot. Luultavasti nuoret emakot käyttivät karsinoita vähemmän, koska porsitusosasto 

oli niille vieraampi, joten ne eivät olleet vielä oppineet hyödyntämään karsinoita yhtä 

hyvin kuin vanhemmat emakot. Lisäksi tähän saattoi vaikuttaa laumahierarkia, sillä kar-

sinoissa on vaikeampi väistää dominoivampia emakoita, joten nuoremmat emakot viih-

tyivät ehkä sen vuoksi paremmin avoimemmassa tilassa eli yhteisellä alueella (Norring 

ym. 2018). Iän lisäksi myös rotu saattoi vaikuttaa eroihin ensikoiden ja vanhempien 

emakoiden käyttäytymisessä, sillä ensikot olivat norjanmaatiaisia ja vanhemmat emakot 

erilaisia risteytyksiä. Joka tapauksessa havainnot siitä, että osa emakoista välttelee kar-
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sinoita, tukevat eläinten valvonnan tärkeyttä ryhmäporsituksessa, sillä emakoiden halu-

taan porsivan karsinoihin eikä käytävälle (van Nieuwamerongen ym. 2014). 

8.2 Pesäntekokäyttäytymisen yhteys tuotantotuloksiin ja fysiologiaan 
 
Tuotanto-oloissa pesäntekokäyttäytyminen vaikuttaa porsastuotantoon ensisijaisesti 

emo-ominaisuuksiin vaikuttavien hormonien kautta (Yun ym. 2013). Runsaamman pe-

sänteon on havaittu olevan yhteydessä korkeampiin oksitosiinin ja prolaktiinin pitoi-

suuksiin (Oliviero ym. 2008, Yun ym. 2013). Tutkimuksessamme mitattiin ainoastaan 

progesteronin pitoisuutta eikä pesänteon havaittu olevan yhteydessä siihen. Useissa tut-

kimuksissa runsaamman pesänteon on havaittu olevan suoraan yhteydessä emo-

ominaisuuksiin, kuten suurempaan porsaiden ternimaidon saantiin sekä lisäntyneesee-

seen varovaisuuteen porsaiden lähellä (Andersen ym. 2005, Yun ym. 2014). Yhteyttä 

ternimaidon tuottoon tai saantiin ei tutkimuksessamme havaittu, mutta muita yhteyksiä 

pesänteon ja emo-ominaisuuksien välillä löydettiin. 

Aikaisempi pesänteon aloittaminen oli yhteydessä lyhyempään porsimiseen, mutta pe-

sänteon kokonaiskesto ei kuitenkaan vaikuttanut porsimisen kestoon, toisin kuin Westi-

nillä ym. (2015). He havaitsivat, että mitä runsaampaa pesänteko oli, sen lyhyempi oli 

porsiminen. On havaintoja, että pesänteko vaikuttaa porsimiseen oksitosiinin kautta. 

Olivieron ym. (2008) tutkimuksessa runsaampi pesänteko johti korkeampiin oksitosiinin 

pitoisuuksiin ja sitä kautta lyhyempään porsimiseen. Hansen ym. (2017) eivät kui-

tenkaan havainneet pesänteon määrän vaikuttavan porsimisen kestoon. 

Pesänteon oletettiin vaikuttavan tuotosmuuttujiin positiivisesti, mutta pesänteon koko-

naiskeston 12–0 h ennen porsimista ja porsaiden päiväkasvun välillä havaittiin olevan 

negatiivinen yhteys. Mitä enemmän pesäntekokäyttäytymistä havaittiin, sitä heikommin 

porsaat kasvoivat. On epäselvää, mitä syitä tämän taustalla on. Tarkempi pesänteon ja-

kautumisen selvittäminen vuorokauden jälkipuoliskolla sekä sen yhteyksien tutkiminen 

porsaiden kasvuun olisi hyödyllistä. Yunin ym. (2014) tutkimus tukee teoriaa, että vai-

kuttava tekijä porsimista edeltävän pesäntekokäyttäytymisen ja porsaiden kasvun välillä 

on oksitosiini. On mahdollista, että runsas pesänteko vähän ennen porsimista oli merkki 

siitä, että emakon pesäntekotarve ei tyydyttynyt, jolloin oksitosiinin pitoisuudet olivat 

alhaisemmat. Tämä saattoi vaikuttaa negatiivisesti emakon maidontuotantoon, mikä 

johti porsaiden alhaisempaan kasvuun. Illman ym. (2016) havaitsivat häkissä pidetyillä 

emakoilla runsaan pesäntekokäyttäytymisen kaksi tuntia ennen porsimista vaikuttavan 



34 
 
negatiivisesti emo-ominaisuuksiin, sillä porsailla oli huonompi pääsy nisille ja imemi-

nen oli vähäisempää ensimmäisen 24 tunnin aikana. He eivät kuitenkaan havainneet 

samaa karsinassa pidetyillä emakoilla.  
 
Pesänteon havaittiin olevan heikosti yhteydessä porsaskuolleisuuksiin siten, että niillä 

emakoilla, joilla ei kuollut yhtään porsasta ennen syntymää, pesänteko alkoi aiemmin. 

Aikaisempi pesänteon aloittaminen oli yhteydessä sekä lyhyempään porsimiseen että 

alhaisempaan kuolleena syntyneiden porsaiden lukumäärään. Voidaan siis olettaa, että 

pesänteon aloittamisaika vaikutti kuolleena syntyneiden porsaiden lukumäärään nimen-

omaan porsimisen keston kautta, sillä lyhyempi porsiminen vähentää hapenpuutteen 

riskiä porsimisessa, minkä ansiosta useampi porsas voi säilyä hengissä syntymään asti 

(Fraser ym. 1997, Oliviero ym. 2010).  
 

Runsaampi pesänteko ja suurempi pesänteon osuus karsinassa 24–12 h ennen porsimista 

olivat heikosti yhteydessä alhaisempaan porsaskuolleisuuteen 1–3 vuorokauden iässä. 

Näihin havaintoihin on kuitenkin syytä suhtautua varauksella, sillä pahnueita tasattiin 

eli osa porsaista ei ollut emonsa hoidossa. Tutkimuksessamme porsaiden kuolinsyitä ei 

eritelty, joten ei tiedetä, kuinka suuri osa porsaista kuoli jäämällä emakon alle. Ander-

sen ym. (2005) havaitsivat, että pesäntekokäyttäytymistä esiintyi enemmän emakoilla, 

jotka eivät rusentaneet yhtään porsasta ensimmäisten neljän päivän aikana. Tämä viittaa 

pesänteon olevan yhteydessä lisääntyneeseen varovaisuuteen porsaiden lähellä, minkä 

havaitsivat myös Yun ym. (2014). Oliviero ym. (2008) ja Hansen ym. (2017) eivät kui-

tenkaan havainneet yhteyttä pesäntekomahdollisuuksien ja porsaskuolleisuuden välillä.  
 

Yleisesti ottaen saamamme tulokset sekä pesänteosta yleisesti että pesänteon yhteyksis-

tä tuotosominaisuuksiin olivat pääosin sopusoinnussa aiemmin tehtyjen havaintojen 

kanssa. Saamiamme tuloksia voi hyödyntää tiloilla esimerkiksi porsimisajan ennustami-

sessa pesäntekokäyttäytymisen perusteella. Lisäksi ryhmäporsitustiloilla on hyvä tiedos-

taa eri ikäisten emakoiden erilainen tilankäyttö, erityisesti porsimisia valvottaessa. 

Ryhmäporsitusjärjestelmissä on suurta vaihtelua, joten saamiamme tuloksia voi parhai-

ten soveltaa samankaltaisiin järjestelmiin, kuin mitä tutkimamme oli. Jatkossa pesänte-

koa voisi tutkia ryhmäporsituksessa suuremmalla otoskoolla, eri roduilla sekä erityyppi-

sissä ryhmäporsitusjärjestelmissä, jotta selviäisi, ovatko tekemämme havainnot pesänte-

kokäyttäytymisestä ryhmäporsituksessa yleistettävissä.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista emakoiden pesäntekokäyttäyty-

minen on ryhmäporsituksessa. Pesäntekokäyttäytymistä havaittiin enemmän ryhmäpor-

situsjärjestelmässä, kuin muissa aiemmin tutkituissa tuotantojärjestelmissä (porsi-

mishäkki, vapaaporsituskarsina). Porsimakerta vaikutti käyttäytymiseen siten, että 

nuoremmat emakot aloittivat pesänteon aiemmin ja oleskelivat karsinoissa vähemmän. 

Muuten porsimakerran ei havaittu vaikuttavan pesäntekokäyttäytymiseen tai ajankäyt-

töön.  
 

Toisena tavoitteena oli tarkastella pesänteon yhteyksiä fysiologiaan ja tuotanto-

ominaisuuksiin. Oletimme, että runsaamman pesänteon vaikutukset olisivat positiivisia. 

Osa tuloksista oli hypoteesimme mukaisia, mutta myös siitä poikeavia havaintoja teh-

tiin. Aikaisempi pesänteon aloittaminen oli yhteydessä lyhyempään porsimiseen. Lisäk-

si osan pesäntekomuuttujista havaittiin olevan heikosti yhteydessä porsaskuolleisuuk-

siin, sillä niillä emakoilla, joilla ei kuollut yhtään porsasta ennen syntymää tai 1–3 vuo-

rokauden iässä, pesäntekoa esiintyi enemmän tai se alkoi aiemmin. Hypoteesimme vas-

taisesti runsas pesänteko 12–0 tuntia ennen porsimista oli yhteydessä porsaiden alhai-

sempaan kasvuun. Muihin tutkimiimme muuttujiin, kuten progesteronipitoisuuteen ja 

porsaiden ternimaidon saantiin, pesäntekokäyttäytymisen ei havaittu vaikuttavan. 
 

Vaikuttaa siis siltä, että on parempi, että emakot aloittavat pesänteon aikaisin, sillä 

tutkimuksessamme se oli yhteydessä sekä lyhyempään porsimiseen että alhaisempaan 

porsaskuolleisuuteen. Pesänteon ajoittuminen porsimisen lähelle puolestaan oli 

yhteydessä heikompaan porsaiden kasvuun. Kaiken kaikkiaan tämän ja muiden tutki-

musten valossa hyvien pesäntekomahdollisuuksien tarjoaminen ja sitä kautta runsas 

pesäntekokäyttäytyminen näyttävät vaikuttavan positiivisesti emo-ominaisuuksiin.  
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