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1 Johdanto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaiset tekijät johtavat

vastasyntyneiden porsaiden alle jäämisiin ja kuolemiin, ja eroavatko porsitushäkissä

(emakkohäkissä) pidetyt emakot vapaammista emakoista tässä suhteessa. Tulosten

avulla voidaan mahdollisesti osoittaa porsitushäkin rooli kuolleisuuden osatekijänä ja

pohtia uusia tapoja vaikuttaa ehkäisevästi porsaiden makaamisen aiheuttamaan

kuolleisuuteen kaupallisissa sikaloissa.

Kirjallisuuskatsauksessa käsittelen ensin nykytilannetta suomalaisessa,

eurooppalaisessa ja länsimaalaisessa siankasvatuksessa ja käyn läpi nykyisiä

sikojen porsitukseen ja imetysaikaan liittyviä käytäntöjä ja lainsäädäntöä, niiden

perusteluja ja kritiikkiä ja mahdollista tulevaa lainsäädäntöä. Kuvailen erilaisia

ratkaisuja järjestää porsitus ja käyn läpi vieroittamattomien porsaiden selviämisestä ja

kuolinsyistä jo saatuja tutkimustuloksia, eritoten liittyen porsitushäkin käyttöön.

Lopuksi keskityn tarkemmin juurikin emakon painollaan aiheuttamiin porsaskuolemiin

eli makaamiskuolemiin. Varsinkin siihen, millaiset asennonvaihtotavat ja tilanteet

johtavat eniten alle jäämisiin ja makaamiskuolemiin.

Kuoliaaksi makaamisesta on jo valmiiksi paljon tutkimustietoa, ja asiaa on tutkittu

mm. häkissä pidettyjen ja vapaana karsinassa olevien erojen (Baxter ym. 2012,

Weary ym. 1996a, Pedersen ym. 2013 katsaus), ulko- ja sisäkasvatettujen erojen

(Johnson ym. 2001), porsituskarsinan lattiaerojen (Danholt ym. 2011),

porsitushäkkiversioiden erojen (Baxter ym. 2012) sekä emakoiden yksilöllisten erojen

ja käytöksen kannalta (Andersen ym. 2005, Vieuille ym. 2002).

Tutkimuksemme pyrkii jatkamaan, soveltamaan ja vahvistamaan etenkin Danholtin

ym. (2011), Wearyn ym. (1996a) ja Wearyn ym. (1998) tutkimuksia ja selvittämään,

muuttaako porsitushäkin käyttö emakoiden liikkumistapaa ja alle jäämisten

todennäköisyyttä, ja millaiset asentovaihdot todennäköisimmin vangitsevat porsaita

emakon alle. Tutkimuksella on suurehko kuvaileva luonne, joten toivottavasti sen

tuloksia voidaan käyttää myöhempien tutkimusten taustatietona.

Pyrin testaamaan, onko porsitushäkin käyttö perusteltua porsaskuolleisuuden

ehkäisyn kannalta, sekä selvittämään, millä tavoilla ja missä tilanteissa porsaat

yleensä päätyvät emänsä alle ja menehtyvät. Hypoteesina on, että porsitushäkki
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vähentää porsaiden kuolemistodennäköisyyttä kuoliaaksi makaamisen kautta

ensimmäisen vuorokauden aikana. Vieroittamattomien porsaiden

kokonaisselviämistodennäköisyyteen ei voida juurikaan ottaa kantaa, sillä

tutkimusosuus keskittyy vain pieneen osaan koko imetysajasta, eikä tietoa muista

kuolinsyistä ole. Lisäksi olettamuksena on, että vapaammat liikkeet, kuten

kierähtäminen ja vapaassa tilassa makaamaan meneminen vangitsevat enemmän

porsaita alleen kuin ahtaammassa tilassa tapahtuva rajoitetumpi liike.
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2 Kirjallisuuskatsaus

2.1 Porsituksen nykyiset käytännöt Suomessa

2.1.1 Lainsäädäntö
Kirjoitushetkellä (2019 syksy) voimassa oleva Eläinsuojelulaki (247/1996) tuli

voimaan vuonna 1996, minkä jälkeen siihen on tehty useita muutoksia mm. EU:n

lainsäädännön vuoksi. Eläinsuojelulaissa säädetään, että eläimen pitopaikan on

oltava riittävän tilava, puhdas, turvallinen ja tarkoituksenmukainen ottaen huomioon

lajikohtaiset tarpeet. Tarpeettoman kärsimyksen aiheuttaminen on kielletty (4 §).

Lisäksi Eläinsuojeluasetuksessa (396/1996) täsmennetään vielä, että eläimen

pitopaikka ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava niin, että ne ovat eläimelle

turvallisia (1 § 1 momentti). Pitopaikka ei saa vahingoittaa eläintä eikä vaarantaa sen

terveyttä, ja sen on tarjottava suoja kosteutta vastaan (1 § 2 momentti). Sen on myös

oltava riittävän tilava kunkin eläinlajin erityistarpeet huomioiden, ja sallittava eläimen

seistä, levätä ja liikkua luonnollisessa asennossa (1 § 3 momentti).  Eläimen tulee

voida nousta makuulta luonnollisella tavalla (1 § 4 momentti). Eläinsuojeluasetuksen

(396/96) mukaan eläimen kytkemiseen käytettävä väline ei saa vahingoittaa eläintä,

ja sen on mahdollistettava tarpeeksi liikkumisvapautta (15 §).

Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta (629/2012) määrittelee erityisesti sian

lajikohtaisia vaatimuksia. Porsituskarsinassa tai -häkissä on oltava tarpeeksi

esteetöntä tilaa porsimista varten, ja sen on mahdollistettava porsaiden imetys.

Porsaita on suojattava porsasaidoilla tai muilla rakenteilla (9 § 1 momentti).

Porsituskarsinan lattia-alasta ainakin puolet on oltava kiinteäpohjaista lattiaa tai

lattiaa, jonka aukkojen osuus on enintään 10 % pinta-alasta (9 § 2 momentti).

Pikkuporsaille on oltava kiinteäpohjainen ja kuiva makuualue, johon kaikki mahtuvat

samaan aikaan makaamaan (9 § 3 momentti), ja jossa on tarvittaessa lämmitin (9 § 4

momentti). Porsivalle emakolle ja ensikolle on annettava viikkoa ennen odotettua

porsimista riittävästi sopivaa materiaalia pesäntekoa varten. Porsitushäkit ovat

sallittuja, mutta emakko tai ensikko on puhdistettava kunnolla ennen häkkiin laittoa.

(16 §).
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Uuden eläinsuojelulain luonnos valmistui joulukuussa 2017 ja oli lausuntokierroksella

helmikuuhun 2018 asti (LUONNOS 21.12.2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi

eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta). Esitys

uudesta laista annettiin eduskunnalle syyskuussa 2018. Esityksessä ei tosin

edelleenkään esitetty porsitushäkkien kieltämistä tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin

vedoten (luonnoksen sivut 1, 38, 115, 116), vaan mahdollisia kiinnipitoaikojen

tiukennuksia esitettiin tehtäväksi korkeintaan erillisten asetusten avulla (39 §, s. 186

22)). Useat lausunnon antaneet toimijat kritisoivat aikomusta (Lausuntotiivistelmä

15.8.2018 HE laiksi eläinten hyvinvoinnista). Lain valmistelu oli sidottu

maakuntauudistukseen, ja Sipilän hallitus jätti käsittelyn kesken (Yle 2019).

2.1.2 Suomalaisten sikojen kasvatus
2012 Suomessa emakot saivat noin 2,2 pahnuetta vuosittain ja porsivat noin 14

porsasta kerralla, joista 1,2 syntyy kuolleena. Vieroitukseen asti selvisi keskimäärin

11 porsasta pahnuetta kohden. Kuolleisuus oli elävinä syntyneillä 13,9 %

vieroitukseen mennessä, ja kokonaiskuolleisuus 21,4 %. Uusi siemennys tapahtuu

keskimäärin kuusi vuorokautta vieroituksen jälkeen eli 34 vuorokautta edellisestä

porsimisesta (Agrosoft 2013). Vieroituskiima alkaa noin 5 vuorokautta vieroituksesta.

Tavoitteena on, että 90 - 95 % emakoista on tiineytetty seitsemänteen vuorokauteen

mennessä vieroituksesta (Hassinen ym. 2004). Ensikoilla ensimmäinen siemennys

tehdään yleensä toiseen tai kolmanteen kiimaan, noin 8,5-kuukautisena (Häkkinen

2008). Koko emakon tiineytysosaston, porsitusosaston ja ryhmäkasvatuksen

sisältämä kierto kestää keskimäärin 163 vuorokautta (Eläinten hyvinvointikeskus

2015).

Emakot viettävät usein vajaan kuukauden tiineytyshäkissä, vieroituksesta tiineyden

varmistamiseen asti. Suomalaisessa selvityksessä 86 % emakkotiloista käytti

tiineytyshäkkejä ainakin jonkin aikaa. 42 % tiloista piti tiineytettäviä emakoita

häkeissä lain salliman maksimimäärän, neljä viikkoa. Ruotsissa ja Tanskassa

tiineytyshäkit on kielletty (Eläinten hyvinvointikeskus 2015).

Tiineysajan emakot viettävät tyypillisesti muiden tiineiden emakoiden seurassa

ryhmäkarsinassa. Emakko madotetaan ja siirretään puhtaaseen porsituskarsinaan
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tiineyden lopulla, yleensä noin viikkoa ennen porsimista (Pyörälä 2003, Eläinten

hyvinvointikeskus 2015).

Nykyään suomalaiset emakot viettävät tyypillisesti porsitushäkissä vajaan viikon

ennen porsimista ja sitten neljä viikkoa imettämässä, käytännössä siis lain salliman

maksimin eli 35 vuorokautta (Yle 2018a). Emakot viettävät noin 44% vuodestaan joko

tiineytys- tai porsitushäkissä. Mm. Tanska, Ruotsi ja Sveitsi ovat kieltäneet

tiineytyshäkit kokonaan, ja Ruotsi, Norja ja Sveitsi ovat kieltäneet myös porsitushäkit

(Pedersen ym. 2013 katsaus, Maaseudun tulevaisuus 2018, Eläinten

hyvinvointikeskus 2015).

Porsitushäkki on Suomessa yleisin porsivien emakoiden pitotapa.

Vapaaporsitustilojen lukumäärää ei tiedetä. Lihateollisuudesta saatujen tietojen

perusteella vapaaporsitustilojen lukumäärä jäi noin kymmeneen vuonna 2012, ja

luomutuotannossa olevia emakkotiloja oli yhdeksän (Eläinten hyvinvointikeskus

2013).

2.1.3 Porsitushäkki
Tyypillinen porsitushäkki vie yli puolet porsituskarsinan pinta-alasta. Häkki koostuu

kahdesta aidasta, jossa poikittaissuuntaiset metalliputket luovat kalterimaisen

rakenteen. Seinät on kiinnitetty toisesta päästä ruokintakaukalon molemmille puolille,

ja toisessa päässä on säädettävä takaseinä, josta häkin kokoa voidaan muunnella.

Pitkien seinien alaosassa on saranarakenteinen rauta, joka estää emakkoa

siirtymästä porsaiden päälle, mutta antaa myöten emakon noustessa ylös (Baxter

ym. 2012, Pedersen ym. 2013 katsaus). Häkin vieressä on yleensä porsaspesä,

lämpimämpi ja kuivitettu tila, johon porsaat voivat mennä lepäämään silloin kun eivät

ole ruokailemassa tai leikkimässä (Pedersen ym. 2013 katsaus).

Porsitushäkin käytön tarkoitus on estää porsaiden vammautumista ja kuolemia

estämällä emakon liikkumista, jolloin emakko pääsee kierähtämään, laskeutumaan

tai astumaan sorkalla porsaiden päälle vähemmän (Baxter ym. 2012, Maaseudun

tulevaisuus 2018). Emakon on myös vaikeampi purra tai muuten käyttäytyä

aggressiivisesti porsaita kohtaan. Häkki helpottaa siivoamista ja pikkuporsaiden

hoitamista, kun hoitajan ei tarvitse varoa mahdollisesti aggressiivista emakkoa, ja

sallii useamman imettävän emakon pitämisen samassa tilassa (Pedersen ym. 2013
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katsaus, Yle 2018a, Yle 2018b). Hoitotoimenpiteiden helppouden osalta häkkien edut

lienevät selvät, mutta porsaiden kuolleisuuden vähentäminen on harmaampaa

aluetta.

2.2 Tutkimukset ja argumentit porsitushäkkien puolesta ja niitä vastaan
Porsivien emakoiden pistämisestä porsitushäkkeihin on väitelty siitä lähtien kun

ensimmäiset häkit otettiin käyttöön 1960-luvun alussa (Baxter ym. 2012, Pedersen

ym. 2013 katsaus). Häkkien ja estetyn pesänrakennusvietin on osoitettu vaikuttavan

negatiivisesti emakoiden emokäyttäytymiseen, porsimiseen ja maidontuotantoon

(Chidgey ym. 2016, Algers ja Uvnäs-Moberg 2007).

Monien mielestä ero tavallisen kokoisen porsituskarsinan ja porsitushäkillisen

porsituskarsinan kuolleisuuden välillä on niin pieni, että hyödyt eivät oikeuta haittoja

(Pedersen ym. 2013 katsaus, Animalia 2020, Eläinten hyvinvointikeskus 2013). Häkki

aiheuttaa emakolle stressiä, estää luonnollista käytöstä kuten pesäntekoa,

kuopimista ja paikan vaihtoa ja johtaa usein lapahautumiin ja muihin

makuuhaavoihin, kun laihahko emakko makaa pitkiä aikoja yhdellä kyljellä (Eläinten

hyvinvointikeskus 2013). Myös emakon emokäyttäytyminen kehittyy usein

huonommaksi (Pedersen ja Jensen 2008). Tavallisessa

porsituskarsinakasvatuksessa emakon ja porsaiden hyvinvointi voivat olla vastakkain

- emakon ikävämmät olot paikoilleen kytkettynä voivat edesauttaa porsaiden

selviämistä, ja emakon mukavuus voi aiheuttaa epämukavuutta porsaille (Baxter

2012). Luonnonmukaisemmassa karsinassa, siis selvästi nykyistä suuremmassa

karsinassa, jossa olisi pehmikettä ja pesäntekoaineksia, ero häkki-imetykseen voisi

olla selkeästi suurempi. Tielle tulevat kuitenkin taloudelliset ja logistiset seikat; sama

emakkomäärä vaatisi selkeästi suuremman tuotantolaitoksen ja enemmän

kunnossapitotyötä.

Kun porsimishäkit otettiin käyttöön 1960-luvun alussa, niiden rajoittavuutta

puolustettiin sillä, ettei nykykesysialla usein ole vahvaa viettiä suorittaa

pesänrakennus- ja muuta porsimiseen valmistavaa käytöstä (Algers ja Uvnäs-Moberg

2007). Useat tutkimustulokset ovat kuitenkin haastaneet väitteen harmittomuudesta

(Jensen 1986, Algers ja Jensen 1990).
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Pedersenin ym. (2013) katsauksen mukaan argumentteja porsitushäkkien

korvaamisen puolesta ovat mm. se, että emakoiden koko ja pahnueiden

porsasmäärät ovat kasvaneet kahden viime vuosikymmenen aikana selvästi, mikä on

tehnyt vanhoista häkkimalleista liian ahtaita. Häkki vaikuttaa negatiivisesti emakon

hyvinvointiin estämällä luonnollisia liikkeitä ja käytöstä, esimerkiksi pesänrakennusta

ja siirtymistä kauemmas ulostamaan. Mitä vähemmän tilaa emakolla on häkissä, sitä

harvemmin se vaihtaa asentoa ja nousee ylös, mikä altistaa makuuhaavoille ja

lihasten heikkenemiselle. Häkissä pidetyillä emakoilla on mitattu korkeampia sykkeitä

ja veren kortisolitasoja verrattuna vapaampiin emakoihin, mikä viittaa

lisääntyneeseen stressiin (Thomsson ym. 2015). 2013 lähtien kantavien emakoiden

pitäminen häkessä on kielletty EU:ssa, mikä myös lisää emakon stressiä häkkiin

siirtämisen aikana, sillä häkki on emakolle tuntemattomampi ympäristö (Pedersen

ym. 2013 katsaus).

Heikko kannattavuus on vähentänyt sikatuottajien halukkuutta investoida sikaloiden

uudistamiseen Suomessa, ja monet yrittäjät ovatkin päätyneet lopettamaan

toiminnan, kun uusia laatuvaatimuksia on tullut voimaan (Eläinten hyvinvointikeskus

2013). Tässä tilanteessa uusien toimintatapojen ja rakenteiden käyttöönotto on ollut

vaikeaa.

Käytännössä sikojen, kuten kaikkien muidenkin tuotantoeläinten, olojen

parantaminen kääntyy aina lopulta taloudellisiin seikkoihin; kuinka paljon kuluttajat

ovat todella valmiita maksamaan elintarvikkeidensa eettisyydestä ja eläinten olojen

parantamisesta? Entä kuinka yhden maan tekemät muutokset vaikuttavat kotimaisen

tuotannon kilpailukykyyn hyvinkin globaaleilla markkinoilla? Voidaanko kotimaisen

tuotannon vaatimuksia kiristää, jos ei samalla edellytetä samaa myös

tuontielintarvikkeiden tuottajilta? Muutos olisikin parasta saada voimaan koko EU:ssa.

2.2.1 Kuluttajien mielipiteet
EU-kansalaisten mielipiteitä eläinten hyvinvoinnista on tutkittu useasti

eurobarometreissä. 2016 julkaistussa Special Eurobarometer 442:ssa (Euroopan

komissio 2016) 94 % vastaajista piti eläinten hyvinvoinnin turvaamista tärkeänä. 82 %

oli samaa mieltä, että tuotantoeläinten oloja pitäisi parantaa nykyisestä, ja 44 %

tahtoisi oloja parannettavan selvästi nykyisestä. 90 % suomalaisista halusi
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lainsäädännön turvaavan eläinten hyvinvointia nykyistä paremmin jollain tasolla, ja 52

% tahtoi varmasti parannuksia.

Suomalaisista vastaajista 18 % ei haluaisi maksaa enemmän eläinystävällisemmin

tuotetuista valmisteista. 80 % vastaajista ilmoitti olevansa valmis maksamaan

enemmän, tosin vain 35 % haluaisi maksaa enemmän kuin viiden prosentin

hinnankorotuksen. Suomalaiset ovat silti Euroopan kärkijoukkoa maksuvalmiudessa;

EU-keskiarvo oli 59 % maksuvalmiudelle. Ruotsalaiset (93 %) ja tanskalaiset (82 %)

ilmoittivat suurempia maksuhalukkuuksia. Ruotsalaisista jopa 17 % ilmoitti voivansa

maksaa yli viidenneksen enemmän eläinystävällisistä tuotteista, kun suomalaisista

tätä mieltä oli vain 4 % (koko edeltävä kappale Euroopan komissio 2016). Vastaukset

antavat osviittaa pohjoismaisille pyrkimyksille lisätä myös sianlihantuotannon

eettisyyttä, ja on yhtenevä sen kanssa, että Ruotsissa on jo pyritty lopettamaan

emakkohäkkien käyttö (Eläinten hyvinvointikeskus 2015). Ihmisten vastaukset

henkilökohtaista hyveellisyyttä käsitteleviin kyselyihin täytyy tosin aina ottaa

varauksella, eivätkä kuluttajien ja poliitikkojen todellisen elämän päätökset usein

vastaa sitä, mitä he toivoisivat ideaalitapauksessa tekevänsä.

2.3 Vaihtoehdot ja parannusehdotukset porsitukselle

Emakoiden porsitustapa ja -ympäristö vaihtelevat, ja vaihtoehtoja on periaatteessa

niin paljon kuin on sikaloitakin. Pääasiassa kaikki luokitellaan kuitenkin vain viiteen

päätyyppiin: porsitushäkkiin, yksilöporsituskarsinaan, porsitushäkin ja

yksilöporsituskarsinan yhdistelmäkäyttöön, usean yksilön porsituskarsinaan ja

ulkotarhaporsitukseen (mm. Kilbride ym. 2012, Pedersen ym. 2013 katsaus, Weber

ym. 2009).

Yksilöporsituskarsinassa emakko on yksin seinien rajaamalla, yleensä nelikulmaisella

alueella, jossa se mahtuu kääntymään, nousemaan ja laskeutumaan ja valitsemaan

paikkansa. Karsina on ahtaimmillaan porsitushäkkikarsinoiden kokoinen, mutta voi

olla selvästi suurempikin, ja siinä voi olla emakkoa ohjailevia ja porsaita suojaavia

rakenteita (Pedersen ym. 2013 katsaus).

Porsitushäkin ja yksilöporsituskarsinan yhdistelmässä emakko pidetään porsimisen ja

sen jälkeisten päivien aikana häkissä, mutta vapautetaan sitten häkistä ympäröivään
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karsinaan, kun porsaat ovat vahvistuneet. Näin pyritään saamaan häkin suojaava

hyöty ja minimoimaan sen haittavaikutuksia (Pedersen ym. 2013 katsaus).

Ryhmäporsituskarsinassa lopputiineet, porsivat ja imettävät emakot ovat samassa

rajatussa tilassa keskenään ja saavat vapaammin liikkua ja valita itselleen paikan

porsimiseen (Pedersen ym. 2013 katsaus).

Ulkotarhaporsituksessa emakot ovat ulkona tarhassa tai laitumella ja saavat kaikkein

parhaiten toteutettua lajityypillistä käyttäytymistään kuten pesäpaikan valitsemista,

maan muokkaamista ja pesän rakentamista ja vapaata liikkumista pesään ja pois.

Emakoille on yleensä tarjottu jonkinlaisia suojakatoksia pesimiseen (Pedersen 2013).

Pedersen ym. (2013) arvioivat, että tavallisille tanskalaisille emakoille ja pahnueille

tarvitaan vähintään 220 cm pitkä ja 80-90 cm leveä porsitushäkki ja 280 cm pitkä ja

202 cm leveä porsituskarsina. Tällöin saadaan 56 cm tilaa häkin molemmille puolille,

mikä riittää kuukauden ikäiselle porsaalle sen maatessa suorassa kulmassa

emakkoon nähden. Häkin molemmille puolille pituussuunnassa jää 30 cm kaukaloa ja

ihmisen antamaa porsitusapua varten. Emakoiden kokovaihtelu tuo omat

ongelmansa, sillä keskimääräistä pienemmät emakot mahtuvat liikkumaan liiaksi

häkissä, jolloin häkin käyttötarkoitus ei onnistu. Häkkejä pitäisikin kyetä säätämään

emakoiden koon mukaan.

Emakot pyrkivät jakamaan porsituskarsinan eri aktiviteettien mukaan, jolloin imetys-

ja ulostamisalueet eivät ole lähekkäin (Damm ym. 2010). Emakkoa houkuttelevia

pesimäpaikkaominaisuuksia ovat suojaisuus katseilta, hyvä nojautumisseinä ja

ruokintakaukalon läheisyys (katsauksessa Pedersen ym. 2013).

Pedersen ym. (2013) suosittelivat katsauksessaan useita ominaisuuksia emakon

porsituskarsinaporsitukselle. Häkittömyys porsituskarsinan lisäksi myös vieroitus-,

siemennys- ja kantoaikana vähentävät stressiä siirrettäessä emakko yksilökarsinaan.

Porsaiden lämpimänä pitämisestä on huolehdittava ensimmäisinä päivinä, mikä

vähentää hypotermian ja siten makaamiskuoleman riskiä. Karsinassa pitäisi olla

suljettu tila, johon emakko voi vetäytyä porsimaan, ja avoin rakolattiallinen alue, jota

emakko voi käyttää ulostamiseen, kauempana ruokailu- ja porsimisalueista. Ruoka-

ja vesikaukalo kannattaa pitää rakolattian vieressä, jolloin emakko voi ruokailla ja

ulostaa poispäin kaukalosta ja imetysalueesta. Pedersen ym. (2013) suosittelivat

myös sisäänpäin alaosasta kallistuvien seinälevyjen käyttöä sisäseinissä, jolloin
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emakko pystyy nojautumaan niitä vasten mennessään makuulle, ja porsaille tarjoutuu

suoja-alue levyn takana.  Heinää tai muuta mahdollista irrotettavaa ja muokattavaa

materiaalia kannattaa antaa emakon pesänrakennuskäytöksen sallimiseksi (Damm

ym. 2000).

2.4 Porsaskuolleisuuden tekijät

Porsaskuolleisuutta on tutkittu useissa tutkimuksissa viime vuosikymmeninä (mm.

Baxter ym. 2012, Killbride ym. 2012, Pedersen ym. 2006, Pedersen ym. 2011, Yun

ym. 2019). Emakon alle jääminen ei suinkaan ole ainoa syy pienten porsaiden

kuolemiin. Porsaiden ennen vieroitusta tapahtuvaan kuolleisuuteen vaikuttaa

monimutkainen yhdistelmä emakon, porsaan ja ympäristön tekijöitä. Porsaiden

kuolemissyiden, kuten alle jäämisen, nääntymisen, sairauksien ja raatelun

taustasyinä voi olla ravinto, emakon ikä ja aiempi kokemus, ympäristö, porsaan

terveysongelmat tai porsaan vammat (Johnson ym. 2001, Kilbride ym. 2012, English

ja Morrison 1984). Jos haluamme miettiä porsitushäkin taloudellista ja

eläinsuojelullista järkevyyttä, meidän on otettava ne kaikki huomioon.

Spicerin ym. (1986) tutkimuksessa ennen vieroitusta (eli 4-5 ensimmäisen viikon

aikana) kuolleista porsaista 2,9 % kuoli ennen syntymää ja 5,4 % porsimisen aikana.

Jäljelle jääneistä kuoli ennen vieroitusta 1,7 % ripuliin, 1,2 % anemiaan, 0,9 %

rääpälöitymiseen, 0,5 % raajaheikkouteen (sammakkoporsas) ja 1,1 % raateluun.

Kaksi kolmasosaa elävinä syntyneiden kuolemista tapahtui neljän ensimmäisen

vuorokauden aikana. Alle jäämiseen kuoli 20 % elävänä syntyneistä eli 2,1 %

kaikista. Englishin ja Morrisonin (1984) tutkimuksessa makaaminen oli kuolinsyynä

jopa 70–80 prosentissa vieroittamattomien porsaiden kuolemista.

Emakon makuukäyttäytymiseen puuttumisella voitaisiin siis parhaassa tapauksessa

vähentää kuolemia viidenneksen, tosin tämä on oletettavasti mahdotonta. Osa alle

jäävistä porsaista ehtisi silti kuolla muista syistä ennen vieroitusta – Spicer ym.

(1986) löysivät omassa tutkimuksessaan, että 44 % alle jääneistä oli ollut jo valmiiksi

huonossa kunnossa.

Liian rajoitettu porsitusympäristö voi vaikuttaa negatiivisesti porsaiden selviämiseen

vieroitukseen asti. Porsitushäkki ja porsituskarsina voivat lisätä stressiä ja estää
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lajityypillistä käytöstä. Mikäli emakko ei pysty toteuttamaan luontaista käytöstään

ennen porsimista, kuten rakentamaan pesää, niiden stressitaso näyttäisi nousevan

(Lawrence ym. 1995). Lawrence ym. (1995) tutkivat stressiin ja porsimiseen liittyviä

hormonitasoja emakoilla, ja huomasivat häkissä pidettävien emakoiden kortisolitason

olevan selvästi korkeampia verrattuna vapaampiin emakoihin. Vaikka kortisolitason

nousu liittyy luonnostaankin porsimisen käynnistymiseen, voi liiallisella

stressihormonitasolla olla negatiivisia vaikutuksia porsimiseen ja porsaisiin. Stressi

voi aiheuttaa vaikeutunutta ja pitkittynyttä porsimista, joka lisää kuolleisuutta

(Goumon ym. 2018, Lawrence ym. 1995). Korkea stressitaso lisää emakon

aggressiivista käytöstä porsaita kohtaan ja lisää emakon levottomuutta ja

asennonvaihdoksia, jotka yhdessä nostavat kuolleisuutta. Mitä kauemmin porsiminen

kestää, sitä suuremmaksi porsaiden kuolleisuus keskimäärin nousee. Viimeiset

porsaat alkavat kärsiä hapenpuutteesta, mikäli porsiminen on kestänyt yli neljä tuntia

(Lawrence ym. 1995).

Brockmannin (2010) lisensiaattityössä tutkittiin tarhattujen villisikojen

porsaskuolleisuutta ja saatiin kuolleisuusprosentiksi 13,7 %, joka on lähes identtinen

suomalaisten kesysikojen kuolleisuusprosentin kanssa. Kohtalainen

porsaskuolleisuus saattaa olla sialle luonnollista ja kuulua sen lisääntymisstrategiaan

(EU 1997). Sika on ainoa sorkkaeläin, joka synnyttää ja imettää useita, jopa yli

kymmenen, jälkeläistä kerralla. Voi olla, että kuolleisuudessa tietyn raja-arvon alle on

liki mahdotonta päästä suuressa mittakaavassa. Kuolleisuus ei ole myöskään

tasaisesti jakautunut emakoiden kesken, vaan tiettyjen yksilöiden pahnueissa

kuolleisuus on selvästi korkeampaa. Spicerin (1986) tutkimuksessa 17 % emakoista

vastasivat yli puolesta kuolemia.

Johnson ym. (2001) tutkivat sisällä porsitushäkissä imettävien ja ulkona

porsimismajoissa ryhmäaitauksissa imettävien emakoiden porsastuotannon eroja.

Porsitushäkkiryhmän emakot pidettiin tavallisissa porsitushäkeissä

yksittäiskarsinoissa, ja ulkoryhmä pidettiin 16 emakon ryhmäaitauksissa.

Tutkimuksessa ei löydetty merkittäviä eroja syntyneiden porsaiden, kuolleena

syntyneiden porsaiden, laktaatiopäivien, vieroitukseen selvinneiden porsaiden,

kuolleisuuden, syntymäpainojen, vieroituspainojen tai emakon porsimis- ja

vieroituspainojen välillä. Sisäkasvatetut emakot viettivät suuremman osan ajasta

makuulla tai juomassa, ja ulkokasvatetut emakot ja porsaat olivat aktiivisempia ja
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osoittivat monipuolisempaa käyttäytymistä. Suurta taloudellista eroa porsaiden

kasvatustapojen välillä ei voitu osoittaa.

Kilbriden ym. (2012) kohorttitutkimuksessa ei huomattu suuria eroja kuolleisuudessa

neljän erilaisen porsitussympäristöratkaisun välillä. Nämä olivat: porsitushäkilliset,

vapaat porsituskarsinat, kahden edellisen yhdistelmä, jossa emakko pidettiin häkissä

ensimmäisten päivien ajan, sekä ulkolaidun. Laitumella pidetyt porsaat olivat selvästi

suuremmassa riskissä kuolla emakon alle jäämiseen, verrattuna

porsitushäkkiemakoiden porsaisiin. Porsitushäkkiemakoiden porsailla oli kuitenkin

selvästi suurempi riski kuolla muista syistä verrattuna laidunporsaisiin ja osittain

vapaisiin porsituskarsinaporsaisiin. Kilbride ym. (2012) osoittivat porsitushäkin

vähentävän kuolemista emakon alle jäämisen seurauksena, mutta ei

kokonaiskuolleisuutta. Kilbriden ym. (2012) tutkimuksessa 62 % syntymän ja

vieroituksen välisistä kuolemista tapahtui kahden ensimmäisen vuorokauden aikana.

Onkin siksi tärkeää kohdistaa suurin huomio ja muutokset juuri ensimmäisiin tunteihin

ja päiviin.

Emakko on porsaille sekä suurin uhka että eloonjäämisen takaaja. Porsaat kuolevat

nopeasti, mikäli eivät saa emakolta vasta-aineita ja ravintoa maidossa. Heikot ja

aliravitut porsaat ovat suuremmassa riskissä jäädä emakon alle kahdesta pääsyystä;

pidempään kestävät imemisyritykset pitävät heikot porsaat emakon vieressä muita

suuremman osan aikaa (Alonso-Spilsbury ym 2007), eivätkä heikot porsaat

myöskään jaksa liikkua ja äännellä yhtä hanakasti ollessaan vaarassa puristua

emakon alle (Marchant ym 2001).

Hales ym. (2013) tutkivat porsaiden fyysisten ominaisuuksien vaikutusta kasvuun ja

vieroitukseen asti selviämiseen porsimishäkittömässä sikalassa Tanskassa. Heidän

tulostensa mukaan porsaan ominaisuudet vaikuttavat selviämiseen emakon

ominaisuuksia enemmän. Selviämistodennäköisyyttä lisäsivät porsaan

naaraspuolisuus ja suurempi ruumiinmassaindeksiarvo, sekä mikäli emakko oli

porsimassa kolmatta tai sitä myöhempää kertaa (Parity 3). Ensimmäisenä

vuorokautena kuolleilla porsailla oli alhaisempi ruumiinmassaindeksi (BMI) ja

enemmän sisaruksia. Toisesta päivästä vieroitukseen (26. päivä) mennessä kuolleilla

porsailla oli keskimäärin matalampi syntymäpaino, lyhyempi sikiöaika, sekä

ensimmäistä tai toista kertaa synnyttänyt - siis kokemattomampi - emä. Voidaan siksi
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epäillä, että emakon toimintaan vaikuttaminen esimerkiksi rajoittavilla rakenteilla ei

välttämättä pelasta suurta määrää porsaista, vaan heikommat yksilöt tulevat tavalla

tai toisella menehtymään ennen vieroitusta. Mahdollisia ruipeloporsaiden

pelastamistapoja voisivat olla porsaiden jakaminen tasaisemmin emakoiden kesken

ja vaivalloisimmassa tapauksessa jopa pienimpien porsaiden käsin syöttäminen.

Englishin ja Morrisonin (1984) tutkimuksessa alle jääminen oli syynä jopa 70-80 %

vieroittamattomien porsaiden kuolemista. Aiemmin alle jäämisen syynä pidettiin

lähinnä ongelmaa ympäristössä, mutta nykyään kiinnitetään enemmän huomiota

myös emakon käytöksen vaikutukseen. Emakoiden välillä on löydetty suuria eroja

porsaiden makuusurmien määrissä samassa ympäristössä. Andersen ym. (2005)

huomasivat niiden emakoiden, jotka eivät maanneet yhtään porsasta kuoliaaksi,

ilmentävän muita enemmän äidillistä käytöstä. Ne rakensivat enemmän pesää,

reagoivat paremmin porsaiden kiljuntaa ja huomioivat porsaita enemmän

muuttaessaan asentoa. Croninin ym. (1996) tutkimuksessa huomattiin, että

porsitushäkissä pidetyt emakot osoittivat vähemmän emomaista käytöstä poikasiaan

kohtaan verrattuna vapaampiin emakoihin. Chidgey ym. (2016) päätyivät samaan.

Herskinin ym. (1998) tutkimuksessa ne emakot, joille oli tarjottu porsitushäkissä

mahdollisuus pesänrakennuskäytökseen antamalla heiniä ja hiekkapohja, jota kaivaa,

osoittivat vahvempaa sidettä porsaisiinsa. Alle jäämiset vähenivät, reagoiminen

porsaiden ääntelyyn lisääntyi ja imetysajat olivat pidempiä.

Ympäristö vaikuttaa vahvasti murskautumiskuolemiin. Porsitushäkeissä pidettävät

emakot makaavat porsaita kuoliaiksi lähinnä mennessään makuulle ja hyvin vähän

kierähtämällä, kun taas vapaammat emakot makaavat porsaita sekä mennessään

makuulle että kierähtämällä (Weary ym. 1996a).

Porsitushäkkien suurin hyöty näytetään saavan muutaman ensimmäisen päivän

aikana (Fraser ym. 1995), jolloin häkit estävät emakkoa kierimästä vielä heikkojen ja

varomattomien porsaiden päälle. Kenties kasvatuksessa voitaisiinkin enemmän

siirtyä yhdistelmäkäytäntöön, jossa emakko vapautettaisiin häkistä porsituskarsinaan

muutaman vuorokauden jälkeen. Häkin tyypilläkin on väliä. Curtisin ym. (1988)

tutkimuksessa porsitushäkkien mallilla näytti olevan suuri vaikutus niiden

tehokkuuteen. Tällaisia eroja voivat olla mm. putkien väli toisistaan ja alaosan putkien

suunta.



14

Kuolleina syntyvät porsaat ovat suurin kuolleisuuden syy pahnueissa, noin 5-11 %

kaikista porsaista (Kilbride ym. 2012, Weber ym. 2007). Kilbride ym. 2012 ei löytänyt

eroa kuolleena syntyneiden osuudessa häkissä ja vapaana pidettyjen

sisäkarsinaemakoiden välillä, mutta verratessa ulkokasvatettuihin emakoihin oli

sisäemakoilla korkeampi kuolleena syntyneiden osuus. Myöskään elävinä

syntyneiden vieroitukseen selviämisessä ei löydetty eroja porsitushäkkien ja

avoimempien porsituskarsinoiden välillä. Oliviero ym. (2010), Cronin ym. (1996) sekä

Pedersen ja Jensen (2008) huomasivat tutkimuksissaan häkissä porsitetuilla

emakoilla enemmän kuolleena syntyneitä porsaita kuin porsituskarsinassa vapaana

pidetyillä. Stressi voi pidentää porsimisen kestoa, lisäten syntyvien porsaiden

hypoksiariskiä ja siten kuolleisuutta (Pedersen ja Jensen 2008). Pidentynyt

porsiminen näyttää myös heikentävän elossa syntyneidenkin kasvua ja lisäävän

sairastumisriskiä (Pedersen ym. 2006). Oliviero ym. (2010) panivat merkille, että

kuolleena syntyneiden porsaiden määrä oli sitä suurempi, mitä pidempään

porsiminen kesti, ja että häkissä pidetyillä emakoilla porsiminen kesti pidempään.

Muita porsimisen pidentäjiä olivat emakon lihavuus ja ummetus (Oliviero ym. 2010).

Häkissä olo vähentää emakoiden tuottaman oksitosiinin määrää, joka on yhteydessä

kohdun supisteluun (Oliviero ym. 2008). Ummetusta voi vähentää antamalla emakon

liikkua ennen porsimista, ja jo pelkästään porsimisen alussa avattu häkki nopeuttaa

porsimisen kestoa (Oliviero ym. 2010).

Emakon raatelemaksi joutuminen on suurempi porsaiden kuolleisuussyy ensikoilla

(Chen ym. 2008), mutta häkissä olemisen vaikutuksesta suuntaan tai toiseen ei ole

riittäviä todisteita (Pedersen katsauksessa 2013).

Kuoliaaksi makaaminen on toiseksi yleisin kokonaiskuolleisuussyy kuolleena

syntymisen jälkeen sekä häkillisissä että häkittömissä porsituskarsinoissa. On

kuitenkin vaikeaa arvioida, kuinka suuressa osassa kuolemista alle jääminen oli

pääsyy eikä seurausta valmiiksi heikosta porsaasta (Pedersen ym. katsauksessa

2013). Monissa tutkimuksissa kuolinsyiden luokittelut ei ole ollut tarkkaa, ja muista

syistä kuolleita porsaita on voitu pitää kuoliaaksi makaamisen uhreina, koska emakko

on voinut siirtyä niiden päälle kuoleman jälkeen erityisesti häkittömässä karsinassa

(Pedersen ym. katsauksessa 2013). Pedersen ym. (2011) laski ruumiinavauksia ja

videotallennusta apuna käyttäen, että häkissä tai vapaana pidettyjen

porsituskarsinaemakoiden porsaista 5,4 % kuoli kuoliaaksi makaamisen seurauksena
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ennen vieroitusta, eikä eroa porsitushäkillisten ja vapaiden välillä juurikaan ollut.

Useassa muussa tutkimuksessa häkkiporsaiden on katsottu kuolevan harvemmin

kuoliaaksi makaamiseen ja useammin määrittelemättömistä syistä verrattuna

vapaiden porsituskarsinoiden porsaisiin (Weber ym. 2007, Kilbride ym. 2012, Cronin

ym. 2000).

Kylmettyminen ja nääntyminen ovat usein taustasyitä kuoliaaksi makaamisen

taustalla, sillä heikko porsas jää helpommin emakon alle ja lasketaan kuoliaaksi

makaamiseksi, vaikka se olisi kuollut todennäköisesti muutenkin (Pedersen ym.

2011, Baxter ym. 2012). Samaten tautien vaikutusta on vaikea arvioida, eikä asiasta

tiettävästi ole vertailevia tutkimuksia häkissä ja vapaana pitämisen välillä (Pedersen

ym. katsauksessa 2013).

Samanlaisiin tuloksiin kuolleisuudesta porsituskarsinoiden ja porsitushäkkien välillä

ovat tulleet niin Weber ym. (2007), Cronin ym. (2000) kuin Weberkin (2000).

Kuolleisuus on käytännössä identtistä, ja emakon vapaampana pitäminen saa

porsaskuolleisuuden siirtymään “muista syistä” enemmän “kuoliaaksi makaamiseen”.

Weberin ym. (2007) tutkimuksessa vain niissä avoimissa porsitushäkeissä, joissa

pinta-ala oli alle 5 m2, oli kuolleisuus suurempaa kuin häkeissä, oletettavasti koska

porsailla ja emakolla ei ollut tarpeeksi tilaa väistää.

Weberin ym. (2007) tutkimuksessa huomattiin pahnuekoon, emakon porsimakerran

ja emakon käytöksen olevan määräävämpiä tekijöitä kuolleisuudessa kuin häkin

käyttö. Myös Marchantin ym. (2000) mukaan isompi pahnuekoko johtaa suurempaan

porsaskuolleisuuteen. Tällöin kaikille ei riitä maitoa ja lämpöä, ja heikommat porsaat

menehtyvät helpommin aliravitsemukseen tai hypotermiaan.

2.3 Kuoliaaksi makaaminen ja siihen vaikuttavat tekijät

Suurin osa kuoliaaksi makaamisista tapahtuu häkittömässä porsituskarsinassa siten,

että emakko menee makuulle koskematta seiniin. Emakon mennessä makuulle

seinään tukeutuen oli porsaan alle jäämisen riski eräässä tutkimuksessa vain 0,5 %,

kun riski makuulle menolle irrallaan seinistä oli 14 % (Marchant ym. 2001). Pedersen

ym. (2013) arvelivatkin katsauksessaan, että sellaiset rakenteet, joihin emakko voisi

tukeutua mennessään alas, voisivat oikein sijoitettuna vähentää vapaiden
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porsituskarsinoiden porsaskuolleisuutta. Rakenteissa on kuitenkin eroja. Dammin ym.

(2005) tutkimuksessa emakot näyttivät karsastavan tukeutumista sellaisiin seiniin,

joiden alaosassa oli tyypillinen porsaita suojaava metallikaide. Sen sijaan seinien

erilaiset muodot, kuten alaosan kaareutuminen tai ulkonemat, eivät näyttäneet

vähentävän nojaamiskäytöstä. Asiaa ovat tutkineet myös Edwards ym. (1986) ja

Olson ja Svendsen (1989), joissa allejäämistavan on huomattu riippuvan

porsituskarsinatyypistä. Pedersen ym. (2013) päättelivätkin, että emakon ohjailussa

ja porsaiden suojaamisessa pitäisi siirtyä pois metallitangoista ja käyttää kiinteämpiä

seinärakenteita tarkoitukseen. Seinään voisi esimerkiksi kiinnittää pienessä kulmassa

ulkonevat kiinteät ja tukevat levyt, joiden alaosassa on porsaiden mentävä väli.

Chidgeyn ym. (2016) tutkimuksessa pidettiin yhtä emakkoryhmää häkissä koko

vieroittamattoman ajan, ja toista ryhmää vain ensimmäiset kolme vuorokautta.

Ryhmien ero oli ensimmäisten kolmen päivän ajan vähäinen; suurin osa ajasta

vietettiin makuuasennossa, seisomaan mentiin harvoin ja emakoiden aktiivisuus oli

vähäinen. Päästyään häkistä vapaampi ryhmä alkoi heti viettää aikaa seisten tai

muuten aktiivisesti, esimerkiksi kuopien tai huomioimalla porsaita. Vapaaksi

päästettyjen emakoiden porsaskuolleisuus vieroitukseen mennessä oli häkissä

pidettyjä emakoita suurempaa, ja suurempi osa kuolemista tapahtui neljännestä

päivästä eteenpäin, minkä voi olettaa johtuneen häkin vaikutuksen loppumisesta.

Toinen tapa vähentää kuoliaaksi makaamisia on lisätä emakon porsaiden

huomioimista ja reagoimista näiden avunhuutoihin. Emakoiden äidillistä käytöstä

voidaan tutkimusten mukaan lisätä sallimalla niille luonnollisempi lajityypillinen

käyttäytyminen porsimisen lähellä. Andersen ym. (2005) ja Pedersen ym. (2006) ovat

todenneet, että emakon aktiivisuus pesäntekoaikana ennen porsimista, ja Thodbergin

ym. (2008) mukaan rauhallisuus ja liikkumattomuus porsimisen aikana on kytköksissä

vähäisempään makaamiskuolleisuuteen.

Weary ym. (1996a) tekivät hyvin samantyyppisen koeasetelman, kuin mitä tässä

tutkimuksessa on käytetty. Emakoita pidettiin joko porsitushäkeissä tai vapaammin

porsituskarsinoissa, ja niitä videokuvattiin neljän vuorokauden ajan alkaen

porsimisesta. Tutkimuksen aikana 20 emakon porsaista 24 kuoli emakon alle; neljä

porsitushäkissä ja 20 vapaissa porsituskarsinoissa. Tutkimusaikana havaittiin myös

98 tapausta (30 häkeissä ja 68 vapaana), joissa porsas jäi emakon alle, mutta ei
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menehtynyt. Tuloksista voitaisiin arvioida, että porsitushäkki vähensi porsaiden

todennäköisyyttä puristua kuoliaaksi viidennekseen, ja noin viidennes (19,7 %)

kaikista alle jäämisistä johti kuolemaan.

Wearyn ym (1996a) tutkimuksessa tutkijat jakoivat emakon asennonmuutokset

kahdeksaan kategoriaan, joiden yleisyys näytti vaihtelevan porsituskarsinaratkaisun

mukaan. Liiketapoja olivat: makaaminen-istuminen, istuminen-makaaminen,

seisominen-makaaminen, makaaminen-seisominen, istuminen-seisominen,

kyljellään-mahallaan, mahallaan-kyljellään, osittainen kierähdys ja muu.

Kierähtävät liikkeet, eli liikkuminen kyljeltä vatsalleen tai toisin päin, olivat yleisempiä

häkittömissä karsinoissa, kun taas liikkuminen alhaalta ylös tai ylhäältä alas oli

yleisempää häkillisissä karsinoissa. Toteutuneet kierähtämiset myös veivät enemmän

aikaa häkissä (Weary ym. 1996a). Tämä ei ole kovinkaan yllättävää; tavallisessa

porsimishäkissä liikkumavaraa on lähinnä vertikaalisesti, ja kaiteet estävät liikkumista

sivusuuntaan.

Makaamiskuolemia tapahtui noin viisi kertaa enemmän ensimmäisenä vuorokautena,

kuin sen jälkeisinä päivinä. Ensimmäisenä vuorokautena puristumisia tapahtui myös

selvästi enemmän porsimisen aikana kuin sen jälkeen (Weary ym. 1996a).

Porsaan kuolemistodennäköisyys sen jäätyä emakon alle korreloi vahvasti sen

emakon alla viettämän ajan kanssa. Alle minuutin emakon alla olleista vain neljä

84:stä menehtyi, kun taas yli neljä minuuttia alla olleista menehtyi 16/24 (Weary ym.

1996a). Ei kuitenkaan ole tavatonta, että porsas selviää oltuaan kaksikin tuntia

emakon alla (Vieuille ym. 2003).

Wearyn ym. toisessa (1998) tutkimuksessa emakot jaettiin neljään erilaiseen

häkittömään porsituskarsinaan, joissa puolessa oli betonilattia ja puolessa

muovipeittoinen metallilattia, ja karsinan keskellä joko oli tai ei ollut 23 cm

korkeudessa kulkeva metallitanko estämässä emakon liikkeitä. Metallitanko näytti

vähentävän alle jäämisiä myöhäisempinä päivinä (päivät 3 ja 4), mutta lisäävän alle

jäämisiä kahtena ensimmäisenä (0 ja 1) päivänä. Eniten alle jäämisiä aiheuttivat

seisoma-asennosta alas meneminen (54 % tapauksista) ja kierähtäminen utareelta

kyljelle (33 % tapauksista). Porsituskarsinat erosivat toisistaan eri liikkeiden

yleisyydessä, mutta eivät merkittävästi alle jäämisten tai kuolemien määrissä.
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Danholt ym. (2011) keskittyivät emakoiden kierähtämiseen alle jäämisten

aiheuttajana ja lattian kaltevuuden vaikutusta siihen. Tutkimuksessa käytettiin neljää

erilaista häkitöntä porsituskarsinaa, joista kahdessa oli 10 % kulmassa viettävä lattia

ja kahdessa tasalattia. Molemmissa lattiaratkaisuissa oli samat kaksi mallia, joissa

lähinnä porsaspiilon sijainti erosi toisesta.

Danholtin ym. (2011) tutkimuksessa kierähtämiset aiheuttivat selvästi enemmän alle

jäämisiä (64 %) kuin emakon laskeutuminen seisomisasennosta alas (36 %

tapauksista). Makuuasennossa tueton kierähtäminen utareelta kyljelle oli porsaille

selvästi vaarallisempaa kuin kierähtäminen kyljeltä utareelle tai kierähtäminen

utareelta kyljelle rakenteihin tukeutuen. Vino lattia vähensi alle jäämisten ja

tuettomien kierähtämisten määrää. Emakot kuitenkin hakeutuivat mieluummin

karsinoiden tasalattiaisille kohdille.

Vieuillen ym. (2003) tutkimuksessa emakoiden liikkeet kyljeltä utareelle ja utareelle

vangitsivat selvästi enemmän porsaita alle kuin istuma- tai seisoma-asennosta alas

laskeutuminen, mutta alas laskeutuneen emakon alle jäänyt porsas kuoli paljon

todennäköisemmin. Suurin osa kuolemista (6/11) tapahtui, kun emakko liikkui

istumis- tai seisomisasennosta makuuasentoon. Tuloksissa ei eritelty liikettä ylhäältä

kyljelle ja ylhäältä utareelle.

Wegnerin ym. (2014) mukaan huono ympäristön lämpötila (lämpölamppu) saa

porsaat hakeutumaan emakon lähelle, jolloin ne voivat jäädä alle. Liika kuumuus taas

saa emakon levottomaksi, jolloin se liikkuu enemmän ja jättää porsaita alle. Emakon

levottomuus ja siitä aiheutuva seisominen ja istuminen olivat suoraan verrannollisia

alle jäämisiin. Myös Vieuille ym. (2003) havannoivat, että porsaiden alle jääminen oli

usein yhteydessä tapahtumaa edeltäneeseen emakon ärtyneisyyteen, mikä taasen

vaikutti olevan yhteydessä porsaiden imemisyrityksiin silloin, kun emakko ei ollut

valmis imettämään.

Makaamiskuolemistodennäköisyys on muun kuolemistodennäköisyyden mukaisesti

suurin heti syntymän jälkeen. Vieuillen ym. (2003) tutkimuksessa puolet alle

jäämisistä ja suurin osa makaamiskuolemista tapahtui 12 ensimmäisen tunnin aikana

porsimisen alkamisesta.

Porsaiden makuukuolemien vähentämiseksi on ehdotettu monia keinoja, mm.

vastaporsineen emakon kivunlievitystä butorfanolilla (Haussmann ym. 1999),
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porsaiden ohjaamista ilmavirran avulla (Jeon ym. 2005), korvikeutareen käyttöä (Lay

ym. 1999), emakon hätyyttelyä ylös ilmavirran tai alustan tärinän avulla (Manteuffel

ym. 2014), erilaisia seinä- ja lattiarakenteita (Damm ym. 2005), lattiakulmaa

muuttamalla (Danholt ym. 2011) sekä tietysti emakon häkissä pitämistä joko lyhyen

(Stabenow ja Manteuffel 2002) tai pidemmän (Weary ym. 1996a, Weary ym. 1998,

Marchant ym. 2000) aikaa. Ongelmaa ei siten kannata jättää pelkäksi ”kyllä vai ei

porsitushäkille” -kysymykseksi.
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3 Tutkimus emakon porsaita vangitsevien asennonvaihtojen
mekaniikasta ja taustatekijöistä häkki- ja karsinaporsitusemakoilla

3.1 Aineisto ja menetelmät
3.1.1 Tutkitut eläimet
Tutkimuksessa käytettiin alankomaalaisia Topigs 20 -emakoita modernissa

porsastuotantosikalassa. Ennen tutkimusta emakot oli siemennetty normaalisti ja

pidetty noin 80 emakon ryhmäkarsinoissa. Seitsemän vuorokautta ennen odotettua

porsimisaikaa 12 emakkoa siirrettiin porsituskarsinoihin. 

Emakot jaettiin kahteen ryhmään: häkissä pidettäviin (HÄKKI) ja vapaana karsinassa

pidettäviin (VAPAA). HÄKKI-ryhmän kuuden emakon pariteetti oli 3,1 ± 1,5 ja

VAPAA-ryhmän kuuden emakon pariteetti oli 3,4 ± 1,5. 

3.1.2 Koeympäristö ja -asetelma
Tutkimuksen koeosuus tapahtui Alankomaissa kesäkuussa 2017. Tutkimuksessa

käytettiin kahta erilaista porsituskarsinavaihtoehtoa: HÄKKI tai VAPAA. Karsinat

olivat muuten samanlaiset – 325 x 250 cm matalilla seinillä rajattu alue, jossa oli

tasainen rakolattia, porsitushäkki, lämpölampullinen 135 x 50 cm porsaspesä ja

ruokintakaukalo – mutta HÄKKI-ryhmän emakot suljettiin porsitushäkkiin, kun taas

toisen ryhmän karsinoiden häkit jätettiin avonaiseksi. Porsitushäkin sisäinen tila oli

pitkittäin 225 cm ja sivusuunnassa 65 cm, kun taas vapaana pidetyillä emakoilla oli

käytössään 225 cm pitkittäin ja sivusuunnassa 159 cm kaukalopuolella ja 191 cm

käytäväpuolella (kuva 1).

Kaikki emakot saivat vapaasti vettä ruokintakaukalon nipasta, ja emakot ruokittiin

automaattisesti kahdesti päivässä (klo 7:00 sekä klo 16:00). Lisäksi emakoille

tarjottiin juuttisäkki (100 x 50 cm) pesimäkäytösmateriaaliksi prepartum-aikana. 

Koe tapahtui alankomaalaisen eläinkoevaliokunnan Centrale Commissie

Dierproevenin luvalla (päätös tehty 26.4.2017).

Emakoiden annettiin olla rauhassa suurimman osan ajasta eikä porsimisapua

annettu. Jälkeisiä vedettiin pois joidenkin emakoiden kohdalla. Avustajat kävivät

välillä punnitsemassa ja merkitsemässä uudet porsaat selkään piirretyillä numeroilla
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porsaiden seuraamisen helpottamiseksi. Vierailujen aikana porsaita saatettiin auttaa

emakon alta, ja merkityt porsaat saatettiin palauttaa eri paikkaan, kuin mistä ne oli

otettu. Lisäksi yksi VAPAA-emakko siirrettiin väliaikaisesti häkkiin 2 tunnin ja 9

minuutin ajaksi huoltotoimenpiteitä varten.

Kuva 1. Kokeessa käytettyjen porsituskarsinoiden pohjapiirustus. Karsinat olivat kahdella ryhmällä identtiset,

mutta HÄKKI-emakoiden porsitushäkki suljettiin (paksuhko keltainen viiva). Paksut mustat viivat näyttävät

emakoiden maksimitilan rajaavat kaiteet. Käytävä ja tutkimuskamera sijaitsevat kuvassa karsinasta ylöspäin.
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3.1.3 Emakoiden seuraaminen ja datan kerääminen
Emakoita ja niiden porsaita kuvattiin IP-kameroiden (IPC-HFW 1435S-W, Dahua

Technology Co., Ltd) avulla, ja videokuva tallennettiin saman valmistajan tallentimeen

(DH-NVR608-32-4KS2, Dahua Technology Co., Ltd) 1280x1024 pikselin ja 25 FPS:n

tarkkuudella. 

Jokaisen tutkimuskarsinan eteen asetettiin yksi kamera katonrajaan ja kuvaaminen

aloitettiin reilusti ennen oletetun porsimisen alkamista. Kameran sijainti käytävän

puolella melko suorassa kulmassa takaseinään takasi kohtalaisen hyvän kuvakulman

karsinan tapahtumiin, mutta joitakin tapahtumia emakon takana oli vaikeampi

havannoida. Lisäksi osa kameroista rajasi kuvan niin, että emakon takaosasta saattoi

jäädä pieni osa näkymättä.

Videotallenteet tuotiin Suomeen, jossa ne käytiin läpi ja muutettiin tutkimuksessa

käytettäväksi dataksi excel-taulukkoon ennalta sovitulla tavalla. Luettelointi tapahtui

pääasiassa 2017 loppuneljänneksen aikana. Tietojen kerääminen aloitettiin jokaisen

emakon kohdalla ensimmäisen porsaan syntymästä, ja lopetettiin tasan 24 tuntia

myöhemmin videotallenneajassa. 
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3.1.4 Luetteloidut tiedot
Tutkimusta varten päätettiin luetteloida useita kuoliaaksi makaamiseen vaikuttavia

osatekijöitä seuraavasti:

1. Emakon suorittamat liikkeet määriteltynä alku- ja loppuasentojensa perusteella

14 kategoriaan. Kaikki liikkeet merkittiin muistiin riippumatta siitä, johtivatko ne

alle jäämisiin. Liike katsottiin yhdeksi kokonaisuudeksi, mikäli alkuasennon

lopun ja seuraavan asennon lopun välissä oli yli 20 sekuntia. Myös liikkeiden

ajankohta merkittiin muistiin (taulukko 1).

2. Lisäksi kaikista porsaan tai porsaiden emakon alle jäämisiin johtaneista

tapauksista merkittiin muistiin seuraavat asiat:

1. Porsaan emakon alla viettämän ajan pituus sekunnin tarkkuudella,

mikäli mahdollista.

2. Mitä porsas teki juuri ennen kuin jäi emakon alle (taulukko 2).

3. Oliko porsas samalla puolella kuin suurin osa muista porsaista

(taulukko 3).

4. Jäikö porsas emakon etu-, keski- vai takaosan alle (taulukko 4).

5. Emakon sijainti tukirakenteisiin nähden: oliko emakko irti rakenteista vai

oliko jokin sen osista kontaktissa tukevaan tai liikettä rajoittavaan

rakenteeseen. Merkityksellinen ainoastaan VAPAA-ryhmän emakoilla

(taulukko 5).

6. Ilmensikö emakko varovaisuuskäytöstä kahden minuutin aikana ennen

porsaan vanginnutta liikettä (taulukko 6).

7. Reagoiko emakko alle jääneeseen porsaaseen ja jos reagoi, kuinka

nopeasti (taulukko 7).

8. Alle jäämisen lopputulos: kuoliko vai selvisikö porsas tapauksesta

(taulukko 8).
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Taulukko 1. Emakon asentomuutosliikkeet alku- ja loppuasennon perusteella

Liikkeet nimettiin alku- ja loppuasentojen mukaan.

Mallia otettiin Danholt ym. 2010 ja Weary ym. 1996 tutkimuksista.

Istuu-utare Istuminen – utareella makaaminen

Istuu-kylki Istuminen – kyljellä makaaminen

Istuu-seisoo Istuminen – seisominen

Seisoo-utare Seisominen – utareella makaaminen

Seisoo-kylki Seisominen – kyljellä makaaminen

Seisoo-istuu Seisominen – istuminen

Utare-kylki Utareella makaaminen – kyljellä makaaminen

Utare-istuu Utareella makaaminen – istuminen

Utare-seisoo Utareella makaaminen – seisominen

Kylki-utare Kyljellä makaaminen – utareella makaaminen

Kylki-istuu Kyljellä makaaminen – istuminen

Kylki-seisoo Kyljellä makaaminen – seisominen

Kylki-kylki Kyljellä makaaminen – toisella kyljellä makaaminen

Muu Muu; jalan tai pään liikuttaminen, jne.
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Taulukko 2. Porsaan aktiviteetti ennen allejäämistapahtumaa.

Aktiviteettivaihtoehdoiksi kehitettiin neljä vaihtoehtoa.

Imee Porsas imee maitoa kiinni emakossa.

Vieressä Porsas on alle porsaanmitan päässä emakosta mutta ei vaikuta imevän

maitoa ennen emakon asennon vaihtoa.

Kaukana Porsas on paikallaan kauempana emakosta ja emakko liikkuu porsaan

lähelle ja päälle vaihtaessaan asentoa.

Liikkuu Porsas liikkuu ympäriinsä ennen joutumistaan emakon alle.

Taulukko 3. Alle jääneen porsaan sijainti suhteessa muihin porsaisiin.

Sama Samalla puolella kuin yli puolet porsaista.

Eri Eri puolella kuin yli puolet porsaista.

Muu Muu, epäselvä.
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Taulukko 4. Alle jääneen porsaan sijainti suhteessa emakkoon.

Etu Etuosa. Emakko skapulan kaudaaliosasta kraniaalisuuntaan, etujalat.

Keski Keskiosa. Emakko skapulan kaudaaliosasta kaudaalisuuntaan takajalan

kraniaalireunaan asti.

Taka Takaosa. Emakko takajalan kraniaalireunasta kaudaalisuuntaan.

Taulukko 5. Emakon sijainti suhteessa karsinan tukirakenteisiin; oliko emakko kontaktissa rakenteisiin

Käyttöä lähinnä vapailla emakoilla. Häkkiemakot ovat koko ajan kontaktissa

rakenteisiin.

Takamus Emakon takaosa oli kontaktissa rakenteisiin.

Pitkittäin Emakko oli pitkittäin, siis kyljen, selän tai vatsan kautta, kontaktissa

rakenteisiin.

Vapaa Emakko oli vapaa liikkumaan ja irti rakenteista.

Muu Emakko saattoi koskettaa rakenteita jalan, pään tai hännän kautta.
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Taulukko 6. Emakon varovaisuuskäytös ennen allejäämistapahtumaa.

Käytös tarkistettiin kahdelta minuutilta ennen alle jättänyttä asennon vaihtoa.

Kyllä Varovaisuuskäytöstä oli ennen tapahtumaa. Varovaisuudeksi katsottiin

nuuskiminen, kuopiminen, pään kääntely, selvästi hidas liikehdintä.

Ei Ei varovaisuuskäytöstä ennen tapahtumaa.

Taulukko 7. Emakon reagointi allejäämistapahtuman jälkeen.

Reagoinniksi katsottiin katsominen porsaan suuntaan, pyrkiminen vaihtamaan

asentoa.

Heti Välitön reagointi, 15 sekunnin sisällä porsaan alle jäämisestä.

1 Reagoi 15 sekunnin ja yhden minuutin välillä.

2 Reagoi 1-2 minuutin välillä.

4 Reagoi 2-4 minuutin välillä.

Ei Ei reagoi 4 minuutin sisällä.
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Taulukko 8. Alle jäämisen lopputulos.

Kuoli Kuolee emakon alla tai heti sen jälkeen. Ei pääse vapaaksi.

Emakko Emakko päästää porsaan vapaaksi.

Ihminen Ihminen päästää porsaan vapaaksi.

Muu Porsas pääsee itse emakon alta tai epäselvää.

3.1.5 Datan käsittely

Datan käsittelyyn käytettiin Microsoft Officen Excel -taulukkolaskentaohjelmaa (2017-

2020).

Tietoja vertailtiin erilaisten makaamistapahtumatyyppien ja -ominaisuuksien suhteen,

sekä erilaisten koostettujen ryhmien, kuten vapaat emakot verrattuna häkissä

porsineisiin emakoihin, suhteen. Jäsentelyyn käytettiin Excelin perustoimintoja,

varsinkin kaavioita. Tilastolliseen analyysiin käytettiin Exceliä. Testeinä käytettiin ei-

parametrisiä korrelaatioita, Mann-Whitney-U -parittaisia testejä, ja khi2-testejä.
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3.2. Tulokset

3.2.1 Yksittäiset allejäämistapaukset

12 emakkoa teki 24 tunnin sisällä porsimisen alkamisesta 654 asennonvaihtoa, joista

21 johti porsaan tai porsaiden alle jäämiseen. Porsaita jäi alle 35 kaikki kerrat laskien.

Alle jättäneistä liikkeistä 10 johti kuolemaan tai kuolemiin. Yhteensä porsaita kuoli

tutkimusaikana 16. Kuvassa 2 kaikkien emakoiden kaikki 24 tunnin aikana tekemät

asennonvaihtoliikkeet.

Kuva 2. Kaikkien emakoiden 24 tunnin aikana tekemät asennonvaihtotyyppien määrät, nimettyinä alku- ja
loppuasentojen mukaan.
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Kuva 3. Porsaita alle jättäneet asennon vaihdot kaikilla emakoilla. Laskettu emakon liikkeiden, ei alle jääneiden

porsaiden määrien mukaan.

Kuvassa 3 näkyy allejättämistapausten jakautuminen luetteloitujen asennonvaihtojen

kesken. Eniten tapahtui kyljeltä kyljelle -asennonvaihtojen aiheuttamia ja toiseksi

eniten utareelta kyljelle -asennonvaihtojen aiheuttamia alle jäämisiä.

Kun asennonvaihdot yhdistettiin kokonaisuuksiksi loppuasennon mukaan, oli kyljelle

päättyviä liikkeitä eniten sekä kaiken kaikkiaan, että alle jättäneissä että tappaneissa

liikkeissä. Toiseksi suurin asennonvaihtoryhmä oli vatsalle päättyvät liikkeet (kuva 4).

Kuva 4. Kaikkien emakoiden asennon vaihdot loppuasennon mukaan. Oranssi pylväs = kaikki, sininen pylväs =

alle jättäneet, harmaa pylväs = tappaneet.
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Kuva 5. Alle jättäneiden ja tappaneiden emakon liikkeiden määrät. Oranssi = tappamattomat, sininen = tappaneet.

Samalla kerralla kuolleet porsaat laskettu yhtenä, ja mikäli vain osa kuoli, laskettiin liike tappaneeksi.

Vaikka kyljeltä kyljelle -asennonvaihto olikin suurin porsaita alle vanginnut liike, se ei

ollut tappavin. Enemmän kuolemaan johtavia asennonmuutoksia tapahtui, kun

emakot liikkuivat utareelta kyljelle tai ylhäältä kyljelle (kuva 5). Liikkeet seisoo-kylki,

utare-kylki, kylki-utare ja kylki-kylki johtivat porsaan tai porsaiden kuolemaan ainakin

kerran, ja ne voidaan tästä syystä nimetä vaarallisiksi liikkeiksi (tullaan käyttämään

myöhemmin). Vaaralliset liikkeet jättivät porsaita alle selvästi useammin kuin muut

liikkeet (x2 =16,56, df = 1, P-arvo = <0,001, Khiin neliö -testi) ja tappoivat selvästi

useammin kuin muut liikkeet (x2 = 9,54, df = 1, P-arvo = 0,002, Khiin neliö -testi).

Jos porsaita alle jättäneet ja tappaneet asennonvaihdot taas kootaan suuremmiksi

kokonaisuuksiksi loppuasennon mukaan, huomataan, että kyljelle päättyvät liikkeet

olivat suurin alle jättävä liiketyyppikokonaisuus, ja niillä oli suurin todennäköisyys

johtaa kuolemaan tai kuolemiin (kuva 6). 62,5 % alle jättäneistä kyljelle päättyneistä

liikkeistä johti myös ainakin yhteen kuolemaan, kun utareelle päättyneistä alle

jättäneistä liikkeistä tappoi vain 20 %. Alle jääneissä porsaissa laskettuna ero oli vielä

suurempi: 88,6 % jäi kyljen alle ja vain 11,4 % utareen alle, ja 93,7 % kuolleista kuoli

kyljen alle. Kyljen alle jääneen porsaan kuolemistodennäköisyys oli 48,3 % ja utareen

alle jääneen 20 %. Kyljelle päättyvät liikkeet vangitsivat porsaita alle selvästi

useammin kuin muut liikkeet (x2 = 19,1, df = 2, p-arvo = <0,001, Khiin neliö -testi).
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Kuva 6. Porsaita alle jättäneet asennon vaihdot loppuasennon mukaan. Koko pylväs = kaikki tapaukset, oranssi

osuus = porsaat selvisivät, sininen osuus = porsas tai porsaat kuolivat.

Jaoteltuna lähtöasennon mukaan aiheutti liikkuminen kyljeltä tai utareelta selvästi

enemmän alle jäämisiä kuin liike ylhäältä eli seisoma- tai istuma-asennosta (kuva 7).

Liike ylhäältä vaikutti johtavan useammalla kerralla porsaan tai porsaiden kuolemaan.

Ero ei ole kuitenkaan merkitsevä (Khiin neliö -testi: P-arvo = 0,1). Ylhäältä liikkuneen

emakon alle jäänyt porsas kuoli 60 % todennäköisyydellä ja alhaalta tulleen emakon

alle jäänyt porsas 40 % todennäköisyydellä, mutta tulos ei ole Khiin neliö -testissä

luotettava.

Kuva 7. Alle jättäneiden liikkeiden (koko palkki) ja tappaneiden liikkeiden (sininen osa) määrät lähtöasennon

mukaan jaoteltuna. Seisoo ja istuu ovat yläasentoja ja kylki ja utare ovat ala-asentoja.
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Kuva 8. Porsaan käytös ennen alle jäämistä, kaikki tapaukset ja kuolemaan johtaneet tapaukset.

Kun alle jäämisiä tarkastellaan yksittäisten porsaiden alle jäämisten (eikä emakon

asennonmuutosten) mukaan, tapahtui vähän yli puolet alle jäämisistä, kun porsas oli

ollut emakon vieressä (alle porsaan mitta) joko imemässä tai lepäämässä (kuva 8).

Kolmasosassa tapauksista porsas jäi emakon alle niin, että porsas oli maannut

kauempana, ja emakko oli liikkunut lähemmäs. Kuolemaan johtaneissa tapauksissa

vielä suurempi osuus porsaista jäi selvästi paikkaa vaihtaneen emakon alle. Kuusi

seitsemästä tällaisesta porsaasta jäi seisoo-kylki-liikkeen alle ja yksi kylki-kylki-

liikkeen alle. Kaikki porsaita alle jättäneet seisoo-kylki-asentovaihdot olivat yhden

joukosta eronneen emakon tekemiä.

Porsaat olivat yleensä samalla puolella kuin suurin osa muistakin porsaista, kun ne

jäivät emakon alle (kuva 9). Ero kuolemaan johtaneisiin tapauksiin ei ollut kovin suuri.

Kuva 9. Porsaan puoli suhteessa muihin porsaisiin sen jäädessä emakon alle. Vasemmalla kaikki tapaukset,

oikealla tapaukset jossa porsas kuoli.
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Kuva 10. Porsaan sijainti suhteessa emakkoon; minkä kolmanneksen alle porsas jäi. Vasemmalla kaikki

allejäämistapaukset, oikealla kuolemaan johtaneet.

Eniten porsaat jäivät emakon keskivartalon alle (kuva 10). Melkein yhtä suuri osa jäi

emakon takaosan alle, ja etuosan alle jäi vain noin joka seitsemäs. Kuolemaan

johtaneista tapauksista yli puolessa porsas oli jäänyt keskivartalon alle etu- ja

takajalkojen väliselle alueelle.

Suurin osa emakon alle jääneistä porsaista jäi emakon kylkiasennon alle (kuva 11).

Alle jääneissä porsaissa laskettuna asentomuutos kyljelle on vieläkin vaarallisempi,

kuin miltä saattaisi vaikuttaa emakon liikkeiden mukaan laskettuna. 56 %

keskivartalon alle jääneistä porsaista menehtyi, etu- ja takaosan lukujen ollessa 40 %

ja 36 % vastaavasti.

Kuva 11. Alle jääneet ja kuolemaan johtaneet porsastapaukset emakon loppuasennon mukaan luokiteltuina.
Vasemmalla kaikki alle jääneet ja oikealla kuolleet.
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Kuva 12. Emakon loppuasento ja porsaan sijainti emakon alla merkittynä yhdessä. Vasemmalla kaikki tapaukset,
joissa porsas jäi alle, oikealla kuolemat.

Jos allejäämistapaukset jaotellaan käyttämällä emakon loppuasennon ja porsaan

sijainnin emakon alla yhdistävän muuttujan avulla, jäi suurin osa porsaista (80 %)

joko kylkiasennossa olevan emakon keskiruumiin tai kylkiasennossa olevan emakon

takaruumiin alle (kuva 12). Kylkiasentoon liikkuvan emakon keskiruumiin alle

joutumisella oli suurin kuolemistodennäköisyys, 56,3 %.

Suurimmassa osassa allejäämistapauksia emakko oli vapaana rajoittavista tai

tukevista rakenteista vaihtaessaan asentoa (kuva 13). Kuolemantapauksissa emakko

ei ollut tukeutunut pitkittäin rakenteisiin yhdessäkään, vaan kontaktia oli korkeintaan

pään tai jalan kautta. Häkkiemakot, jotka eivät maanneet yhtäkään porsasta, olivat

luonnollisesti kaikki kyljen tai selän kautta kontaktissa häkkiin.

Kuva 13. Emakon sijainti suhteessa tukirakenteisiin. Vasemmalla kaikki tapaukset ja oikealla vain kuolemaan

johtaneet.
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Kuva 14. Emakon varovaisuus ennen porsaan alle jäämistä. Vasemmalla kaikki allejäämistapaukset, oikealla vain

kuolemaan johtaneet.

Suurimmassa osassa allejäämistapauksia emakon ei huomattu osoittavan

varovaisuuskäytöstä ennen asennon vaihtoa. Kuitenkin joka viides tapaus tapahtui

huolimatta emakon varovaisuuskäytöksestä, ja kuolemantapauksista joka neljäs

(kuva 14).

86 % tapauksista emakko ei vaikuttanut reagoivan alle jääneeseen porsaaseen.

Kuolemaan johtaneista tapauksista yksikään ei saanut emakkoa reagoimaan (kuva

15). Mikäli emakko ei reagoinut minuutin sisällä, ei se reagoinut neljän minuutinkaan

sisällä.

Kuva 15. Emakon reaktio alle jäänyttä porsasta kohtaan. Vasemmalla kaikki tapaukset, oikealla selvinneet.
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Niistä tapauksista, joissa porsas selvisi emakon alta hengissä, vähän yli puolessa

emakko oli osoittanut huomanneensa jonkin olevan hullusti minuutin sisällä.

Kuolemaan johtaneista tapauksista yhdessäkään ei näkynyt reaktiota. Suurempi osa

selvinneistä porsaista pääsi emakon alta ”muista syistä” kuin emakon reagoimisen ja

asennon korjaamisen seurauksena, siis yleensä porsaan oman pyristelyn ja onnen

avulla (kuva 16). Noin puolet alle jääneistä porsaista menehtyi emakon alla.

Kuva 16. Alle jäämisen lopputulos. Jokainen porsas laskettu erikseen. D = kuolema, S = emakko päästää

vapaaksi, H = ihminen päästää vapaaksi, O = porsas pääsee muuten vapaaksi.
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Kuva 17. Kaikkien alle jääneiden porsaiden allaoloajat. D = porsas kuoli emakon alla, A = porsas selvisi elossa.

Porsaat olivat emakon alla keskimäärin 32 minuuttia (keskihajonta 48 min 24 s).
Kuolemaan johtaneissa tapauksissa porsas oli emakon alla keskimäärin 1 h 8 min 7 s
(52 min 8 s), kun elossa selvinneet porsaat olivat emakon alla keskimäärin minuutin
ja 35 sekuntia (1 min 51 s). Suurin osa kuolleista porsaista oli emakon alla yli tunnin,
mutta neljä kuollutta porsasta oli alla alle 10 minuuttia (kuvat 17 ja 18).

Pisin aika, jonka porsas oli emakon alla ilman kuolemista, oli 5 min 25 s. Lyhyin aika,
jonka kuollut porsas oli emakon alla, oli 50 sekuntia. Neljä kaiken kaikkiaan 15
kuolleesta porsaasta menehtyi alle 7 minuutin alla olon jälkeen. Yksi menehtyi
oltuaan alla vain 50 sekuntia, muut oltuaan alla vähintään 4 min 53 s. Kaksi elossa
selvinnyttä porsasta oli emakon alla yli 5 min (kuva 20).

Kuva 18. Alle 20 minuuttia alla olleiden porsaiden allaoloajat. D = kuoli, A = selvisi elossa.
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3.2.2 VAPAA- ja HÄKKI-emakoiden ero
Tutkimuksessa sekä VAPAA- että HÄKKI- ryhmään kuului kuusi emakkoa. Taulukko

9:ssä tärkeimmät erot.

Taulukko 9. VAPAA- ja HÄKKI-ryhmien erot

VAPAA-emakot HÄKKI-emakot

Keskiarvo ja

keskihajonta

Mediaani

(min; max)

Keskiarvo ja

keskihajonta

Mediaani

(min; max)

Porsimakerta 3,1 ± 1,5 - 3,4 ± 1,5 -

Elävänä syntyneet

porsaat

16,3 ± 3,5 14,5 (0,5;

8,5)

18,2 ± 1,5 18 (0;2)

Asennonmuutosmäärä 59,7 ± 28,6 52 (4; 59) 49,3 ± 31,3 35,5 (11,5;

63,5)

Alle jättäneet

asennonmuutokset

3,3 ± 1,5 3,5 0 0 (0; 0)

Alle jääneet porsaat 5,8 ± 3,7 5 0 0 (0; 0)

Tappaneet asennon

muutokset

1,5 ± 1,4 1,5 (0,5;

2,5)

0 0 (0; 0)

Alle kuolleet porsaat 2,5 ± 2,4 2,5 (0,5;

4,5)

0 0 (0; 0)

Elävänä syntyneiden

allejäämiskuolleisuus

0,16 ± 0,15 0,15 (0,02;

0,31)

0 0 (0; 0)
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HÄKKI-emakot eivät tehneet tutkimusajan sisällä yhtäkään liikettä, joka olisi

vanginnut porsaita alle (Taulukot 9 ja 10, kuva 19). Siten HÄKKI-emakoilla ei ollut

myöskään yhtäkään emakon makaamisen seurauksena kuollutta porsasta. Sen

sijaan VAPAA-emakot tekivät kaikki ainakin kerran liikkeen, joka vangitsi porsaan tai

porsaita alle (1-5 tapausta liikkeiden mukaan laskettuna; 1-13 tapausta alle jääneiden

porsaiden mukaan laskettuna). HÄKKI-ryhmä tarkoittaa siis myös emakoita, jotka

eivät siirtyneet porsaiden päälle, ja VAPAA-ryhmä emakoita, jotka siirtyivät ainakin

kerran porsaiden päälle.

Yksisuuntaisen Mann-Whitneyn U-testin mukaan alle jääneiden ja alle kuolleiden

porsaiden määrä on tilastollisesti merkittävästi pienempi häkkiporsituksessa kuin

vapaaporsituksessa (P-arvo = 0,001 ja P-arvo =0,01 vastaavasti).

Porsaiden emakon alle jäämisiä tarkasteltiin ainoastaan ilman häkkiä

porsituskarsinassa olleiden emakoiden kannalta. Sekä VAPAA- että HÄKKI-emakoita

käytettiin asennon vaihtojen määrien ja suhteiden laskemiseen, ja ryhmiä vertailtiin

keskenään. Tapauksia tarkasteltiin sekä porsaiden alle jäämisten että emakoiden

liikkeiden kannalta. Sillä on merkitystä, sillä yksi asennonvaihto saattoi vangita

useamman porsaan emakon alle, ja vain osa porsaista saattoi kuolla tai selvitä.

Kuva 19. Kaikkien tutkittujen emakoiden asennonmuutosmäärät. Sininen: kaikki liikkeet. Oranssi: vain porsaan tai

porsaita alle jättäneet liikkeet. Emakot nimetty vain ryhmänsä mukaan.
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Taulukko 10. Kaikkien yksittäisten emakoiden avainluvut. N = 12.

Ema-

kon

nro

Elävänä

synty-

neet

Asennon

muutok-

set

Alle

jäämi-

set

Alle

kuolleet

porsaat

Alle jättäneet

asennonvaih-

dot

Tappaneet

asennonvaih-

dot

Häkki 519 18 84 0 0 0 0

Häkki 629 20 18 0 0 0 0

Häkki 777 20 25 0 0 0 0

Häkki 781 16 46 0 0 0 0

Häkki 785 17 99 0 0 0 0

Häkki 940 18 24 0 0 0 0

Vapaa 568 15 24 13 7 5 4

Vapaa 627 23 111 7 3 6 2

Vapaa 770 14 80 6 3 3 2

Vapaa 789 13 39 4 0 2 0

Vapaa 790 19 56 4 2 4 2

Vapaa 875 14 48 1 0 1 0

Kahdella VAPAA-emakolla yksikään emakon alle jääminen ei johtanut porsaan

kuolemaan (Taulukko 10, lihavoidut kohdat). Loput neljä makasivat porsaan

kuoliaaksi ainakin kerran ensimmäisen vuorokauden aikana (1-4 tapausta emakon

liikkeiden mukaan laskettuna, 2-7 alle jääneiden porsaiden mukaan laskettuna). 627-

emakkolla oli yksi tapaus, jossa porsas selvisi emakon alta elossa, mutta kuoli tunnin

sisällä. Kuolema johtui todennäköisestä vammoista, jotka porsas sai emakon alla,

mutta kyseinen tapaus päätettiin merkitä selviytymiseksi.
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Taulukko 11. Asentomuutosten määrät kaikilla emakoilla, porsaita tappaneilla emakoilla ja porsaita

tappamattomilla emakoilla.

Asentomuutosmäärät

Keskiarvo ja keskihajonta Mediaani (min, max)

Kaikki emakot (n = 12) 54,5 ± 30,4 47 (1; 64)

TAPPAMATON (n = 8) 47,9 ± 27,4 42,5 (3,5; 24,5)

TAPPANUT (n = 4) 67,8 ± 31,9 68 (12; 43,3)

Jos HÄKKI-ryhmään (n=6) lisätään VAPAA ryhmän emakot, jotka eivät tappaneet

porsaita allensa (vaikka vangitsivatkin porsaita alleen ainakin kerran) (n=2), saadaan

niistä TAPPAMATON-ryhmä (n=6). Jäljelle jääneet muodostavat TAPPANUT-ryhmän

(n=4). Todennäköisesti on mielekkäämpää verrata porsaita tappaneita ja

tappamattomia emakoita VAPAA-ryhmän sisällä. Tätä varten muodostetaan vielä

VAPAA-E (n=2) VAPAA-emakoista, jotka eivät maanneet porsaita kuoliaaksi.

Kuva 20. Asennonmuutosten määrät TAPPAMATON- ja TAPPANUT-ryhmillä. VAPAA-E-emakot merkitty

vaaleammalla sinisellä. Poikkeuksellinen TAPPANUT-emakko merkitty ruskealla.
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HÄKKI-ryhmän emakot vaihtoivat asentoa harvemmin kuin VAPAA-ryhmän emakot,

tosin molempien ryhmien sisällä oli paljon vaihtelua (kuva 20 ja taulukko 9).

Asennonmuutosten määrässä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (P-

arvo = 0,5, ei-parametrinen korrelaatiotesti).

TAPPAMATON-ryhmä teki keskimäärin selvästi vähemmän asennonvaihtoja, kuin

TAPPANUT-ryhmä (taulukko 11, kuva 20). VAPAA-E-emakkojen asennonvaihdot

olivat sekä TAPPAMATON- että TAPPANUT-ryhmien keskiarvoja matalammat.

Asennonmuutosten määrä korreloi merkitsevästi alle kuolleiden porsaiden määrän

kanssa vapailla emakoilla, kun yksi poikkeava emakko otettiin pois vertailusta

(korrelaatiokerroin 0,73, P-arvo 0,04). Samanlaista merkitsevää korrelaatiota ei voitu

osoittaa asennonmuutosten määrän ja alle jääneiden porsaiden välillä (P-arvo 0,1).

Vain yksi VAPAA-emakko teki TAPPAMATON-keskiarvoa vähemmän asennon

vaihtoja vuorokauden aikana (ruskea palkki kuvassa 20). Sen asennonvaihtokäytös

erosi kuitenkin selkeästi muusta ryhmästä. HÄKKI-ryhmän emakoista kaksi teki

selvästi enemmän asennon vaihtoja kuin VAPAA-E-emakot ja TAPPANUT-emakot –

jättämättä kuitenkaan ainuttakaan porsasta alleen tutkimusaikana.

Elävänä syntyneiden porsaiden määrissä TAPPAMATON- ja TAPPANUT-ryhmien

keskiarvot erosivat toisistaan vain vähän, mutta TAPPANUT-emakoilla oli hieman

enemmän porsaita (17 ja 17,75). Taas VAPAA-E-emakot sijoittuivat sekä VAPAA-

emakoiden että TAPPAMATON-emakoiden arvojen alaosaan (14 ja 13 elävää

porsasta). Vapailla emakoilla ei ollut merkitsevää korrelaatiota elävänä syntyneiden

porsaiden ja alle jääneiden porsaiden määrien välillä (P-arvo = 0,3, korrelaatiokerroin

0,3 ei-parametrisessä korrelaatiossa).
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Kuva 21. Erilaisten asennon vaihtojen määrät HÄKKI- ja VAPAA- emakoilla. Sininen = HÄKKI, oranssi = VAPAA.

Asennonvaihtojen määriä selvemmin HÄKKI- ja VAPAA-ryhmien ero näkyi eri

asennonvaihtotyyppien määrissä ja suhteellisissa osuuksissa (kuva 21). Liikkeet

utareelta kyljelle ja kyljeltä utareelle olivat selvästi yleisempiä VAPAA-emakoilla, kun

taas liikkeet takamukselta utareelle ja kyljeltä takamukselle olivat selvästi yleisempiä

HÄKKI-emakoilla. HÄKKI-emakot eivät tehneet yhtäkään kyljeltä kyljelle

-asennonvaihtoa. Sen sijaan VAPAA-emakot tekivät vähemmän liikkeitä

istumisasennosta ja istumisasentoon. Kumpikaan ryhmä ei tehnyt yhtäkään liikettä

seisomisasennosta istumisasentoon. Liikkeiden laskutavan vuoksi (vain yli 20

sekuntia paikallaan olot lasketaan) ei voida tietää, tekivätkö emakot kuitenkin

lyhytkestoisempia pysähdyksiä ylhäältä istumisasentoon. Oleskelu porsitushäkissä

näyttäisi kuitenkin lisäävän istumisasentoon hakeutumista.
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Kuva 22. HÄKKI (sininen)- ja VAPAA (oranssi)-emakoiden lähtöasentojen määrät neljän kategorian mukaan

jaoteltuna.

Kun HÄKKI- ja VAPAA-emakoiden liikkeet ryhmitellään alku- ja loppuasentojen

mukaan, huomataan VAPAA-emakoiden tehneen selvästi enemmän liikkeitä kyljeltä

ja kyljelle, sekä utareelta ja utareelle kuin HÄKKI-emakot. Liikkeitä istumisasentoon

tai asennosta VAPAA-emakot tekivät sen sijaan vähemmän (kuvat 22 ja 23).

Kuva 23. HÄKKI (vasen)- ja VAPAA (oikea)-emakoiden lähtöasentojen suhteelliset osuudet. VAPAA-ryhmällä

istumisasennon osuus on pienempi ja utare- ja kylkiasennon osuudet suuremmat.
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Myös liikkeiden suhteellisia osuuksia katsottaessa näyttivät VAPAA-emakot liikkuvan

useammin kyljeltä ja kyljelle ja utareelta ja utareelle, ja välttävän istumista, ainakin yli

20 sekuntia kestäviä aikoja (nopeampia välivaiheita ei laskettu omiksi liikkeikseen) .

Yläasennosta porsitushäkissä olevat emakot näyttäisivät laskeutuvan useammin

kylkiasentoon kuin utareelle (kuva 24). Ne kuitenkin liikkuvat harvemmin suoraan

utareelta kyljelle ja kyljeltä utareelle, vaan siirtyvät selvästi useammin istuma-

asentoon. Istuma-asentoon siirtymisen osuus kylkialkuisista liikkeistä on

porsitushäkissä olevilla emakoilla liki viisinkertainen. Häkissä olevat emakot myös

siirtyvät useammin istuma-asennosta kylkiasentoon ja utareelle. Kun muistetaan, että

HÄKKI-emakot tekivät selvästi enemmän liikkeitä istuma-asentoon ja siitä pois, on

oletettavaa, että häkissä ollessaan emakot eivät kykene siirtymään helposti

makuuasennosta toiseen, vaan joutuvat tekemään makuuasennon vaihdon

useammin ylä- tai istumisasennon kautta. Liikkeiden luokittelu loppuasentojen

mukaan tukee väitettä (kuva 24): vapaana emakot tekevät yli puolet kyljelle

liikkumisista utareelta (tai toiselta kyljeltä) ja yli puolet utareelle liikkumisista kyljeltä.

Häkissä osuudet ovat kummassakin selvästi alle puolet.
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Kuva 24. HÄKKI- ja VAPAA-emakoiden loppuasentojen osuus alkuasennon mukaan.
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Kuva 25. HÄKKI- ja VAPAA-emakoiden alkuasentojen osuus loppuasennon mukaan.
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Kuva 26. Vaarallisimpien asennonvaihtotyyppien osuus HÄKKI- ja VAPAA-emakoiden liikkeistä.

Suurempi osuus VAPAA-emakoiden asennon vaihdoista oli vaarallisimpia tyyppejä

(Kylki-kylki, utare-kylki, seisoo-kylki tai kylki-utare. Määritelty osiossa 3.2.1) (kuva

26). Ero on merkitsevä (x2 = 34,63, df = 1, P-arvo = <0,001, Khiin neliö -testi).

Liikkeiden kokonaismäärissä VAPAA-emakot tekivät vaarallisimpia liikkeitä 1,95

kertaa useammin kuin HÄKKI-emakot, ja TAPPANUT-emakot 1,37 kertaa useammin

kuin VAPAA-E-emakot. VAPAA-ryhmän sisällä ei kuitenkaan näkynyt kovinkaan

vahvaa korrelaatiota vaarallisten asennonvaihtotyyppien osuuden ja

allejättämistodennäköisyyden kanssa (kuva 27).

Kuva 27. VAPAA-emakoiden vaarallisten liikkeiden osuuksien ja alle jättäneiden asennonvaihtojen määrän
suhteet.
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3.3. Pohdinta

Tulosten valossa näyttäisi todennäköiseltä, että porsitushäkki vaikuttaa emakoiden

asennonvaihtokäyttäytymiseen ja vähentää porsaiden todennäköisyyttä kuolla

murskaantumalla ensimmäisen vuorokauden aikana. Kuolemistodennäköisyyden

vähentyminen vaikuttaa olevan enemmän riippuvainen tiettyjen

asennonvaihtotyyppien osuuksista ja määristä kuin asennonvaihdoista yleisesti.

Erityisen vaarallisia asennonvaihtotyyppejä tunnistettiin neljä kappaletta: kolme

liikettä kyljelle ja yksi liike kyljeltä utareelle. Häkissä emakon on paljon vaikeampaa

siirtyä kylki- ja utareasentojen välillä, ja liike kyljelle hidastuu tilan puutteen vuoksi.

Häkki myös estää nopean laskeutumisen pystyasennosta, ja heittäytyminen

pystyasennosta kyljelleen on käytännössä mahdotonta.

Mitä vähemmän tietyn porsituskarsinatyypin emakot tekevät asennon vaihtoja, sitä

epätodennäköisempää on porsaan alle jääminen. Vapaana porsituskarsinassa

olleista emakoista vähiten asentoa vaihtaneet jättivät myös vähiten porsaita alle.

Asennonvaihtojen määrä vaikuttaisi olevan kuitenkin vähemmän tärkeä vaikuttaja

murskaantumiskuolleisuudessa, kuin asennonvaihtotapojen yleisyys. Häkissä

emakko voi olla kovinkin rauhaton, ja se jättää silti selvästi epätodennäköisemmin

porsaita alleen, kuin vapaana tavallisessa porsituskarsinassa oleva emakko, joka

tekee keskimääräistä vähemmän asennonvaihtoja.

Myös elävänä syntyneiden porsaiden määrä näyttää vaikuttavan porsaiden

murskaantumiskuolemien todennäköisyyteen. Mitä enemmän porsaita emakolla on,

sitä todennäköisemmin yksi niistä jää emakon alle. Wearyn ym. (1998) tutkimuksessa

huomattiin samanlainen riippuvaisuus, mutta myös, että yksittäisen porsaan

allejäämistodennäköisyys ei juurikaan nouse porsasluvun kasvusta. Tärkeämpää oli

emakon porsimakerta (vanhemmalla emakolla enemmän allejättämisiä) ja porsaiden

keskimääräinen kasvunopeus

Porsaan todennäköisyys selvitä hengissä emakon alle jäätyään oli noin 0,5.

Emakoiden välillä ei ollut juurikaan eroa selviämistodennäköisyydessä. Emakoiden

reagoiminen allejäämiseen minuutin sisällä tapahtumasta lisää porsaan

todennäköisyyttä selvitä hengissä, mutta suurimmassa osassa tapauksista emakko ei

juurikaan reagoi tapahtuneeseen. Suuri osa pelastuneista porsaista pelastuu oman

pyristelyn ja onnen avulla, ei emakon ansiosta.
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Suurin osa emakon alla kuolleista porsaista näyttää olevan alla pitkiä, yli tunninkin

aikoja. Mikäli porsas pääsee pois emakon alta alle kahdessa minuutissa, ovat sen

selviytymismahdollisuudet hyvät. Porsas voi selvitä vielä viidenkin minuutin alla

olosta, ainakin mikäli se on alla vain osittain. Suurin osa emakon alla kuolevista

porsaista todennäköisesti kuolee tukehtumiseen eikä emakon aiheuttamiin sisäisiin

vammoihin, vaikka varmuutta ei asialle tästä tutkimuksesta saakaan. Weary ym.

(1998) päätyi samaan.

Tutkimuksen tulokset näyttävät saman suuntaisilta kuin Wearyn ym. (1996b)

tutkimuksen tulokset. Hekin saivat tulokseksi, että häkittömässä karsinassa emakot

tekevät enemmän liikkeitä utareelta kyljelle ja kyljeltä utareelle, kun taas häkissä

emakot joutuvat useammin nousemaan istumaan tai seisomaan.

Tämänkin tutkimuksen tulokset vaikuttaisivat viittaavan siihen, että suurin osa alle

jäämisistä tapahtuu emakon makaamisasennon vaihdon eli kierähtämisen

seurauksena, mutta liikkeillä yläasennoista makuulle on suurempi kyky johtaa alle

jääneen porsaan kuolemaan, Vieuillen ym. (2003) tutkimuksen mukaisesti. Vieuille

ym. (2003) eivät kuitenkaan olleet laskeneet liikkeitä tavalla, jolla erityisesti kyljelle

päättyvien liikkeiden vaarallisuus tulisi ilmi, kun meidän tuloksemme korostavat asiaa.

Myöskään sijaintia emakon pitkittäissuunnassa ei ollut huomioitu. Myös Danholt ym.

(2011) tulivat tulokseen, että suurin osa alle jäämisistä aiheutuu kierähtämisistä, ja

varsinkin liike utareelta kyljelle on vaarallinen. Toisaalta Marchant ym. (2000)

painottivat tukeutumattoman alas laskeutumisen vaarallisuutta, mistä saattoi olla

meidänkin tuloksissamme merkkejä.

Tulosten valossa porsitushäkit ovat hyödyllisiä ainakin ensimmäisen vuorokauden

aikana. Wearyn ym. (1996) mukaan porsaiden alle jäämisen todennäköisyys laskee

selvästi jo ensimmäisen vuorokauden sisällä, ja on noin kuudenneksen kahden

vuorokauden kuluttua. Mikäli porsitushäkkejä ei haluta käyttää, tulisi löytää

vaihtoehtoisia tapoja rajoittaa ja hidastaa emakoiden asennon vaihtoja erityisesti

kylkiasentoon. Emakot pyrkivät vapaaehtoisestikin hidastamaan liikkumistaan

nojautumalla rakenteisiin, mikäli rakenteiden tyyppi vain on mieluisa. Porsaiden

määrän vähentäminen emakoilta, joilla porsaita on paljon, todennäköisesti vähentää

myös makaamiskuolemia. Wearyn ym. (1998) mukaan porsituskarsinaan laitettu

poikittaistanko ei vähennä alle jäämisiä ensimmäisenä vuorokautena, mutta auttaa
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sen jälkeen. Häkissä pito ensimmäisenä vuorokautena ja sen jälkeinen vapaampi

imettäminen hidasteellisessa karsinassa voisi siis toimia.

Kantaa voidaan turvallisesti ottaa vain tutkimusta varten rajattuihin kysymyksiin;

kyseisten kaltaisen häkin ja vapaamman karsinan ja makaamiskuolleisuuden eroihin,

juurikin ensimmäisen vuorokauden aikana. Esimerkiksi Baxterin ym. (2012), Wearyn

ym. (1996b) tai Vieuillen ym. (2003) ajallisesti laajemmat tutkimukset saattavat

valottaa paremmin makaamisongelman ratkaisutapoja, kuten järkevintä

häkinkäyttöajanjaksoa.

Virhelähteitä tutkimuksella on useita. Tutkittava joukko oli verrattain pieni, kaksitoista

emakkoa yhteensä ja kuusi emakkoa molemmassa osajoukossa, HÄKKI- ja VAPAA-

emakoissa. Lisäksi havannointiaika olisi voinut olla 24 tunnin sijasta 48 tai 72 tuntia,

jolloin asennonvaihto- ja allejäämistapauksia olisi kertynyt enemmän. Danholtin ym.

(2011) tutkimia emakoita oli 85 jaettuna neljään erilaiseen karsinatyyppiin, ja

seurantaa tehtiin kolmen vuorokauden ajan. Wearyn ym. (1996b) käyttivät 20

emakkoa jaettuna kahteen ryhmään, ja videointi kesti neljä vuorokautta, ja Weary ym.

(1998) jakoivat 100 emakkoa neljään erilaiseen karsinaan ja kuvasivat neljän

vuorokauden ajan. Kaikissa mainituissa tutkimuksissa ryhmäkoot olivat suurempia ja

tutkimusajat pidempiä.

654 havaittua asennonvaihtoa on jo melko suuri otanta ja saattaa riittää

asennonvaihtojen yleisyyden tutkimiseen, mutta 21 alle jättävää liikettä, 35 yksittäistä

alle jääneen porsaan tapausta ja 16 kuolemantapausta saattavat olla otantoina niin

pieniä, että sattuman osuus tuloksiin nousee liian suureksi. Esimerkiksi Weary ym.

1998) saivat kolmesta vuorokaudesta kokoon 43 makaamiskuolemaa. Toisaalta

suurempi emakoiden määrä ja pidempi havainnointiaika olisi lisännyt selvästi

työtaakkaa alkuvaiheessa.

Tulokset olisivat myös luotettavammat, mikäli jokaista emakkoa valvomaan olisi

asetettu yhden sijasta kaksi kameraa, eri kulmissa, jolloin epäselviä tilanteita olisi

voinut tarkistaa rinnakkaisesta kuvamateriaalista. Vielä helpompi korjaus kuvaukseen

olisi tehty mikäli muutaman kameran asentoa olisi korjailtu ennen porsimisen

alkamista. Muutama kamera oli aseteltu niin, että pienehkö osa karsinaa rajautui pois

kuvasta. Kaikki kamerat olisi voinut myös kiinnittää vähän korkeammalle, jolloin

emakon taakse ei olisi syntynyt yhtä suurta kuollutta kulmaa. Wearyn ym. (1996b)
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tutkimusjärjestely oli parempi siinä, että jokaista emakkoa kuvasi yhden kameran

sijaan kaksi.

Inhimilliset tekijät vaikuttivat tuloksiin kuvamateriaalin keräämisen aikana, jolloin

sikalan työntekijät saattoivat auttaa porsaita emakon alta ja utareelle, ja porsaita

palautettiin eri paikkoihin numeroimisen ja punnitsemisen jälkeen kuin mistä ne oli

otettu. Yksi emakko myös siirrettiin väliaikaisesti häkkiin kuvauksen aikana.

Epäilemättä inhimilliset tekijät ovat voineet vaikuttaa tuloksiin myös joko videoiden

läpikäymisen ja tietojen merkitsemisen aikaan tai sitten tietojen käsittelyn aikaan.

Molempiin kyettäisiin vaikuttamaan, mikäli koe uusittaisiin; avustajille voisi painottaa

tapahtumiin puuttumisen epätoivottavuutta, ja materiaalin käsittelyssä voitaisiin

mahdollisesti käyttää rinnakkaisia käsittelijöitä, joiden tuloksia voitaisiin verrata

keskenään.

Valitettavasti tutkimuksessa ei merkitty muistiin kaikkien vaan ainoastaan porsaan

alle jäämiseen johtaneiden emakon asennonvaihtojen varovaisuutta. Kyseisen

muuttujan sisällyttämällä asennonvaihdoista olisi saatu melko kattava

tietokokonaisuus ja tutkimuksessa olisi voitu selvittää myös, kuinka suuresti

varovaisuuskäytöstä ilmentävät asennonmuutostapaukset erosivat niistä, joissa

varovaisuutta ei havaittu.

Tutkimus voitaisiin toistaa lievästi muunneltuna niin, että häkillisen ja vapaan

porsituskarsinan lisäksi vertailtavana olisi myös karsina, jossa emakon liikkeitä

rajoitetaan, ohjataan tai tuetaan muilla keinoilla, esimerkiksi ()n mukaisesti viettävällä

lattialla tai ()n mukaisesti tukirakenteilla. Toinen muutos voisi olla tutkimusajan

pidentäminen ja emakoiden jakaminen ryhmiin, jossa yksi on koko ajan vapaana, yksi

häkissä vuorokauden ja yksi häkissä kaksi vuorokautta. Tutkimuksen kahden

tavallisen porsitustyypin vertailu ei ole kovinkaan turvallisesti johdettavissa muihin

tilanteisiin. Tällöin tietoihin puristuskuolemista voitaisiin lisätä myös kuolleisuus

muista syistä, mikä olisi hyödyllistä, mikäli häkkien käytön järkevyyttä pohditaan

muillakin tavoin kuin puristuskuolemien kannalta. Esimerkiksi Weary ym. (1996b)

seurasivat emakoita neljän vuorokauden ajan, ja Baxterin ym. (2012) tutkimuksessa

vertailtiin jopa 12 erilaista porsitusratkaisua.

Tulosten valossa voitaneen antaa varovaisia suosituksia: porsituskarsinoiden käytöllä

porsaskuolemien vähentämiseksi on edelleen perusteita, ellei muita innovaatioita
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tule. Porsituskarsinan käytöllä on todennäköisesti enemmän perusteita juuri

ensimmäisen vuorokauden aikana ja vähemmän seuraavina vuorokausina.

Kasvatuksessa voitaisiinkin harkita hybridiratkaisua, jossa emakoiden liikkuvuutta

rajoitetaan häkillä vain 1–2 vrk ajan. Porsaiden ja emakoiden ahkeralla valvonnalla ja

esimerkiksi varhaisella porsaiden tasauksella emakoiden kesken on todennäköisesti

positiivisia vaikutuksia. Emakoiden käytökseen vaikuttamalla voitaisiin yrittää

vähentää sekä alle joutuvien porsaiden määrää että emakoiden apaattisuutta alle

jääneitä kohtaan. Mahdollisesti tulevaisuudessa esimerkiksi automaatiolla toimivat

emakoita rajoittavat ja ohjaavat ja alle jääneitä porsaita pelastavat rakenteet voisivat

sallia emakoiden olla vapaammin ja lajityypillisemmin karsinassa vaarantamatta

kuitenkaan porsaita.

Kuten tieteessä yleensäkin, ei mikään tutkimus saa maailmaa valmiiksi. Siksi

aiheesta kannattaa jatkossakin tehdä tutkimuksia. Porsitushäkin käyttö ja

porsaskuolleisuuden vähentäminen ovat aiheita, jotka jatkossakin pysyvät tärkeinä

sekä eläinlääkäreille, lihantuottajille, kuluttajille että lainsäätäjille.
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