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TIIVISTELMÄ 

 

Työn tarkoituksena oli rakentaa Puolimatkan sikalaan porsaspesiä porsi-

tuskarsinoihin. Porsaspesän käyttö vähentää porsaiden kuolleisuutta estäen 

niiden kylmettymisen ja emän alle ruhjoutumisen. Tarkoitus oli parantaa 

porsaiden selviytymistä ensimmäisistä elinpäivistä alkaen ja kerätä siitä 

aineisto, jota voisi verrata tilan aiempaan kuolleisuuteen. Keinoilla, joilla 

vähennetään porsaskuolleisuutta ja nostetaan porsaiden elinvoimaisuutta, 

on suora yhteys tilan taloudelliseen tulokseen. Työssä kerättiin myös ai-

neisto kuolleisuudesta ja kuolemaan johtaneista syistä ennen ja jälkeen 

porsaspesien rakentamisen. 

 

Teoriaosuudessa on selvitetty porsaiden kuolleisuuden syitä paneutuen lä-

hinnä niihin asioihin, joihin porsaspesän käytöllä voidaan vaikuttaa. Ennen 

rakentamista on selvitetty millaisia porsaspesiä markkinoilla on tarjolla ja 

tehty niistä lyhyt esittely. 

 

Porsaspesän rakentaminen onnistui hyvin ja malli osoittautui toimivaksi ja 

tarkoitukseen sopivaksi Puolimatkan tilalle. Silti pesän parantamiseksi tuli 

uusia ideoita, kuten kumimaton lisääminen alustaksi. 

 

Tutkimuksessa ei saatu selkeää kuvaa siitä, että porsaspesien käyttö vä-

hentäisi kuolleisuutta Puolimatkan tilalla. Tosin aineiston keruun ajanjak-

so oli kovin lyhyt. Vertailujakson pituus vaikutti siihen, että pitkällä aika-

välillä epäonnistuneiden porsimisten tulokset tasoittuvat tarkasteltaessa 

kuolleisuutta. Lyhyellä aikavälillä ja pienellä tutkimuserällä yksikin huo-

nosti sujunut porsimistilanne saa todellista suuremman merkityksen. 

 

Tutkimuksen valossa olisikin hyvä tarkastella kuolleisuutta ja sen syitä pi-

demmällä aikavälillä ja näin ollen saada kattavampi kuva porsaspesän 

eduista. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the thesis was to build piglet nests in farrowing pens in the 

piggery of the commissioner, Puolimatka farm. Using piglet nests reduces 

piglet mortality by preventing them getting cold and bruising under the 

sow. The purpose was to improve piglet survival from the first days of life 

and collect material that can be compared to mortality before nests. Re-

ducing piglet mortality and increasing the vitality of the piglets have direct 

influence to farm financial performance. Data about the piglet mortality 

and the causes of death was collected before and after building of piglet 

nests. 

 

The theory part concentrates on the causes of piglet mortality focusing 

mainly on those areas which can be affected by using piglet nests. The dif-

ferent models of piglet nests available are introduced. 

 

The construction of piglet nests was successful and the chosen model 

proved to be successful and to be of value to Puolimatka farm. During the 

project, new ideas for improvement appeared, such as adding rubber mat 

on the floor. 

 

The results of the mortality effect study are not clear. However, the data 

collection period was very short. The time of the reference period affected 

the fact that the long term results of failed farrowing leveled examination 

of mortality. In the short term and with a little research set even one poor-

ly gone farrowing situation gets bigger meaning than actually is. 

 

It would be good to look at the mortality and its causes in the longer term. 

In this way one would receive a more comprehensive knowledge of the 

benefits of using the piglet nests. 
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1 JOHDANTO 

Porsaiden kuolleisuus on suurinta niiden ensimmäisten elinpäivien aikana. 

Kuolleisuuteen on monia syitä emakon tiineysajan ruokinnasta porsaiden 

vieroitukseen asti. Olosuhteilla ja hoitajan ammattitaidolla on suuri merki-

tys kuolleisuuteen. Porsimiskarsinan ympäristöön tuleekin kiinnittää huo-

miota ja tarjota porsaille mahdollisimman hyvä ja sopiva alue uuden elä-

män aloittamiseen. Olosuhteiden tulee olla suotuisat niin lämmön, turvalli-

suuden kuin ravinnon saamisenkin suhteen. 

 

Emän alla olevien porsaiden kuolleisuuden syitä tutkittaessa suureen ar-

voon nousee porsaille sopiva lämpötila ja turvallinen kulmaus, jossa ema-

kon alle jäämisen riski pienenee. Porsaspesillä on yleisesti saatu hyviä tu-

loksia porsaiden kuolleisuutta vähentäen. Porsaspesä ohjaa porsaiden ma-

kuukäyttäytymistä houkuttelemalla ne lämpöiseen ja vedottomaan pesään. 

Porsaspesä auttaa erityisesti heikoimpia ja kylmempiä porsaita sekä lisää 

niiden elinvoimaisuutta auttaen ylläpitämään sopivan ruumiinlämmön. 

 

Työssäni haluan tutkia jotain, mikä konkreettisesti auttaa omassa sikalas-

sani ja jolla on merkitystä niin eläinten viihtyvyyteen kuin sikatalouden 

kannattavuuteen. Olen aiemmin kokeillut porsimiskarsinoihin katokseksi 

rehusäkkejä ja huomannut niillä positiivisen vaikutuksen porsaiden viihty-

vyyteen näin rakennetussa pesässä. Tässä opinnäytetyössä suunnittelen ja 

toteutan porsaspesien rakentamisen sikalassani. Tavoitteena rakentamisen 

jälkeen on tarkkailla porsaiden kuolleisuutta ja syitä sekä verrata niitä 

kuolleisuuteen ennen porsaspesien rakentamista. 
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2 PORSAIDEN KUOLLEISUUDEN SYITÄ ENSIMMÄISTEN 

ELINVIIKKOJEN AIKANA 

Porsaiden kuolleisuus on suurinta heti syntymästä muutaman ensimmäisen 

päivän ajan. Syntyessään porsaan rasvakerros on lähes olematon. Porsas 

tarvitsee lämpimän ympäristön, jotta se jaksaa aktiivisesti etsiä ravintoa ja 

kasvattaa energiavarastojaan sekä vastustuskykyä. Kuolleisuus voi nousta 

jopa 25 %:iin, mutta ammattimaisella hoidolla ja sopivilla olosuhteilla se 

voi jäädä alle 10 %:iin. (Siljander-Rasi & Partanen 2006, 50.) 

 

Yleisimpiä syitä porsaiden kuolleisuuteen ovat hapen puute synnytykses-

sä, pieni syntymäpaino, suolitulehdus ja emän alle puristuksiin jääminen. 

Porsimisia onkin syytä valvoa ja avustaa niissä tarvittaessa sekä ohjata 

vastasyntyneitä niin lämpölampun alle kuin nisällekin. (Siljander-Rasi & 

Partanen 2006, 56.) 

2.1 Olosuhteet 

Vastasyntyneet porsaat tarvitsevat erityisen lämpimät olosuhteet. Ideaali 

lämpötila niille olisi 32-35 astetta. Emakko kuitenkin kärsii liiasta läm-

möstä ja sille olisikin parasta noin 20 asteen lämpötila. Liian kuumassa 

emakon syöntikyky vähenee jolloin maidontuotanto vähenee. Kuumassa 

emakko saattaa olla myös välinpitämättömämpi porsaiden alle jäämisen 

suhteen. Emakon ja porsaiden erilaisten lämpötilavaatimusten vuoksi olisi 

tärkeää, että kaikille voidaan järjestää riittävän lämmin ja mukava makuu-

alue. (Engen, Vries & Scheepens 2008, 16-28.) 

 

Emakko itsessään on iso lämmönlähde ja luonnollisesti porsaat keräänty-

vätkin emakon lähelle. Tämä lisää riskiä porsaiden ruhjoutumiselle ja alle 

jäämiselle. Porsaiden makuualueen on oltava houkutteleva ja suojattu. 

Lämmönlähteinä voidaan käyttää muun muassa lattialämmitystä, lämpö-

lamppua, porsaskatosta kuin myös runsasta kuivitusta. Makuualueeseen ei 

saa kohdistua vetoa. (Laine 2002, 63-64.) 

 

Pieni porsas on syntyessään märkä, mikä sekin lisää lämmön haihtumista. 

Silloin, kun eläin joutuu käyttämään energiaansa oman lämmön ylläpitä-

miseen, on se pois energian käytöstä kasvuun. Erittäin tärkeäksi muodos-

tuu hoitajan vastuu huomata apua tarvitsevat porsaat. Hoitajan on avustet-

tava porsaita nisälle ja huomattava kylmettymisriskistä kärsivät pienet 

porsaat. (Engen ym. 2008, 16-28.) 

2.2 Ravinto 

Porsaalle tärkein ravinto on oman emän maito. Erityisen tärkeää porsaalle 

on ternimaito, jota sen tulisi saada ensimmäisten 12 tunnin aikana synty-

mästä. Ternimaidosta porsas saa tarvitsemansa vasta-aineet, jotka suojaa-

vat sitä erilaisilta tulehduksilta. Jos porsaita pitää tasata esimerkiksi suuren 

pahnuekoon vuoksi, olisi se hyvä tehdä vasta kun porsas on riittävästi 

imenyt emän ternimaitoa. Tasaus on suoritettava kuitenkin 24 tunnin sisäl-

lä syntymästä. 
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Rauta on tärkeä ravintoaine jota maidossa ei ole. Anemian välttämiseksi 

tulisikin porsaalle antaa rautaa jossain muodossa kolmen päivän sisällä 

syntymisestä. Eniten käytetty on rautainjektio, jolla saadaan yksilöllisesti 

annettua rautaa varmasti kaikille. (Siljander-Rasi & Partanen 2006, 50-

56.) 

2.3 Muuttuvia tekijöitä 

Kuolleisuus vaihtelee suuresti pahnueiden välillä. Hyvissä pahnueissa 

kuolleisuutta ei tapahdu juuri ollenkaan ja noin viidesosa pahnueista on 

vastuussa yli puolesta koko kuolleisuudesta. Jo emakon ruokinnan onnis-

tumisella on vaikutusta porsaskuolleisuuteen. Jos emakolla ei ole ollut riit-

tävästi ravintoa tiineysaikana, eivät porsaat ole päässet kehittymään nor-

maalisti. Porsimisen yhteydessä kuolleisuutta voidaan vähentää valvonnal-

la ja avustamisella. Porsaiden kuolleisuutta lisää hapen puute, jos porsimi-

nen kestää yli 4 tuntia. (Rautiainen 1999, 122-127.) 

 

Vanhemmat emakot ruhjovat yleensä enemmän porsaita kuin pienemmät 

ensikot. Vanhemmat emakot saattavat kärsiä jalkavaivoista tai ovat muu-

ten vain kankeampia ja hitaampia reagoimaan porsaiden huutoihin. Osa 

emakoista saattaa vain olla levottomampia ja kokemattomuuttaan makaa-

vat ja ruhjovat porsaita ensimmäisten elinpäivien ajan. Karsinahygieniasta 

on myös huolehdittava. Runsas taudinaiheuttajien määrä johtaa helposti 

ripuliin, maitokuumeeseen tai napatulehduksiin. (Rautiainen 1999, 122-

127.) 

3 PORSASPESÄN VAIKUTUS KUOLLEISUUTEEN 

Porsaspesällä saadaan aikaan lämpöinen ja vedoton nurkkaus, johon por-

saat luonnollisesti hakeutuvat nukkumaan. Olki porsaspesässä estää ve-

dontunnetta ja lämmön haihtumista. Lämmön haihtuminen kylmettää po-

rasta nopeasti ja jopa 75 % haihtumisesta tapahtuu ihon kautta. Paljas lat-

tia johtaa lämpöä pois noin 15 % ja porsaan hengitysilman mukana sitä 

haihtuu 10 %. Riittävän iso porsaspesä takaa sen, että kaikki porsaat mah-

tuvat sinne samaan aikaan. Makuukäyttäytymistä pesässä kannattaa seura-

ta ja liian hajallaan nukkuvien porsaiden lämmitystä vähentää. (Rautiainen 

1999, 126-128.) 

 

Porsaspesä lisää eläinten makuupaikan mukavuutta pitämällä lämmön si-

sällään. Tällöin myös emakon makuualueen lämpö saadaan pidettyä vähän 

alhaisempana. Yleensä pesän lämpö saadaan aikaan lattialämmityksellä tai 

pesän edessä roikkuvalla lämpölampulla. Katon on oltava kiinteä eikä sii-

hen saa tehdä keskelle reikää lämpölampulle, koska tällöin syntyy niin sa-

nottu savupiippuilmiö joka tekee pesän vetoisaksi. (Emakkosikalan tuotan-

to-olosuhteet n.d.) 
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4 MARKKINOILLA OLEVAT PORSASPESÄT 

Suomessa kotieläintiloille kalusteita valmistavia yrityksiä ei ole kovinkaan 

montaa. Vielä harvemmalta löytyy valikoimistaan porsaspesiä. Tein kui-

tenkin vertailua niistä porsaspesistä joita löysin. 

4.1 Ransuco Oy 

Ransucolta löytyy kotimaisia, HDPE muovilevystä valmistettuja pesiä 

(Kuva 1). Niitä on kahta kokoa sekä oikean että vasemmanpuoleisella nos-

tomekanismilla. Päällä on kansi ja yläetureunassa kapea muoviverho, joka 

estää lämmön karkaamista. Pesän eteen lattialle tulee matala kynnys, joka 

estää kuivikkeiden siirtymistä pesän ulkopuolelle. Tässä mallissa lämpö-

lamppu tulee pesän eteen. (Ransuco Oy 2015a.) 

 

 

Kuva 1. Ransu-porsaspesä 

Kuvan 1 porsaspesän hinta on 160 euroa, sisältää arvonlisäveron 24 %, 

mutta ei rahtia (Ransuco Oy 2015c). 

 

Kotimaista tekoa on myös pitkän mallinen pesä, jossa on läpinäkyvä kansi 

(Kuva 2) ja kolmas kotimainen on kevytrakenteinen versio väliaikaiseen 

käyttöön (Kuva 3). (Ransuco Oy 2015b.) 

 

 

Kuva 2. Kapea porsaspesä 
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Kuva 3. Kevytrakenteinen porsaspesä 

Ransucon valikoimista löytyy myös Egebjergin (Kuva 4) ja Rotecnan por-

saspesiä, joita heidän internetsivuillaan ei kuitenkaan esitellä sen tarkem-

min. Egebjergiltä löytyy kahta kokoa ja Rotecnan pesän leveys on säädet-

tävissä. (Ransuco 2015b.) 

 

 

Kuva 4. Egebjergin porsaspesä 

4.2 Pellon Group Oy 

Pellon internetsivuilta ei löytynyt erikseen porsaspesää, mutta porsituskar-

sinan rakenteisiin kuitenkin voidaan tällainen erikseen asentaa. Pellon por-

saskatos on rakennettu läpinäkyvästä materiaalista ja siihen tulee eteen lä-

pinäkyvä suojaverho, joka suojaa vedolta (Kuva 5). Katos on myös ylös-

nostettava, mikä helpottaa siivoamista. (Pellon Group Oy 2015a.) 

 

Kuva 5. Pellon porsitushäkki ja porsaskatos 
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Pellon sivuilla mainostetaan myös kumimattoja, käytettäväksi muun mu-

assa porsaspesään. Matoilla saadaan yhtenäinen ja lämmön pitävä alue 

porsaille. Matto estää alapuolelta tulevan vedon eikä vaadi erillistä asen-

nusta. Ne on myös helppo pitää puhtaana ja desinfioida tarvittaessa. (Pel-

lon Group Oy 2015b.) 

5 PUOLIMATKAN TILAN SIKALA 

Tilalla on yksi sikalarakennus, joka koostuu kahdesta eri aikaan rakenne-

tusta osasta. Vanha puoli on rakennettu 1960 ja uusi puoli on valmistunut 

1985. Peruskorjausta on tehty vuonna 2005 ja muutostöitä 2011. Ylläpitä-

viä korjaustöitä tehdään jatkuvasti tarpeen ilmetessä. 

 

Molemmat puolet ovat omia toiminnallisia kokonaisuuksiaan, joista löytyy 

muun muassa ryhmähäkit ja porsimiskarsinat emakoille sekä välityskarsi-

nat possuille. Tilan kokonaisemakkomäärä on hiukan alle 40 emakkoa. 

Porsaat lähtevät noin 25 kilon painoisina välitykseen. 

 

Lämmitysmuotona on puulla lämpiävä vesikierto, jota ohjaa sähköinen il-

mastointiyksikkö. Lämmitysputket menevät seinillä, noin 110 senttimetrin 

korkeudella lattiasta. 

 

Uudella puolella lämpö pysyy mielestäni paremmin ja tasaisemmin. Por-

simiskarsinoiden seinät on sillä puolella tehty betonista. Näiden vaikutta-

vien asioiden johdosta päätin käyttää työssäni vain vanhan puolen porsi-

tushäkkejä. Niiden seinämateriaali on vaneria, eikä lämpö pysy ainakaan 

kylmillä keleillä yhtä hyvin, kuin uudella puolella. 

6 VANHOJEN PORSITUSKARSINOIDEN ESITTELY 

Vanhan sikalan puolella on porsituskarsinarivissä yhdeksän karsinaa (Ku-

vat 6 ja 7). Lattiamateriaali on koko karsinan osalta kiinteää betonia. Sei-

nät ovat vanerilevyä ja emakon häkki metallia. Häkin sivut ja takaportti 

ovat avattavissa ja nostettavissa pois. Emakon ruuhi on betoninen kaukalo. 

Porsaiden kulmauksen ja emakon kaukalon päältä kulkee vesiputki. Ka-

tossa on koukku ja sähköpistoke lämpölampulle. 

 

  

Kuva 6. Ruokintakäytävältä kuvattu porsituskarsinoita. 
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Kuva 7. Karsinan puolelta kuvattuna porsaiden kulmaus. 

7 PESIEN RAKENNUS 

Lähtökohtaisesti ajattelin rakentaa porsaspesät niistä materiaaleista joita 

maatilalta jo valmiiksi löytyi. Päädyin käyttämään 8 mm:n vahvuista, pin-

noitettua vanerilevyä. Paksumpaakin levyä olisi ollut, mutta koska pesän 

kantta joutuu aina aika ajoin nostamaan, en halunnut siitä suotta liian ras-

kasta. 

 

Paikallisesta rautakaupasta hain tietysti ruuvit, kulmaraudat, saranat ja 

kahvat kansia varten. Yhteensä pesiä rakensin yhdeksään karsinaan. Rau-

takaupan tarvikkeet maksoivat yhteensä 108 euroa, eli pesää kohden hin-

taa tuli 12 euroa. 

 

Lisätyötä tuotti se, ettei melkein mikään karsinoista ollut täysin samanmit-

tainen. Jouduin jokaisen karsinan kohdalla ottamaan erikseen mitat ja sa-

haamaan sopivan kokoisia palasia. Kuvassa 8 on kahden vierekkäisen kar-

sinan mitat. Ainoa pari jossa seinän ja emakon ruokaruuhen väli olivat yh-

tä pitkät. Vaihteluväli oli 76cm – 93cm. 

 

 

Kuva 8. Karsinoiden 3. ja 4. mittoja, ylhäältäpäin katsottaessa. Mitta-

kaava 1 ruutu = 10 cm. 
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Kuvassa 9 ja 10 on valokuvattu valmiita porsaspesiä. Lämpölamppu ei 

vielä ole paikalleen asennettuna, mutta se tulee roikkumaan katosta ollen 

suoraan alas lasketun kannen edessä. 

 

 

Kuva 9. Karsinoiden 3. (vasen) ja 4. (oikea) porsaspesät valmiina. 

 

 

Kuva 10. Valmiit porsaspesät. 

Muun muassa Ransucon mallissa (Kuva 1) oli edessä lattialla rima, joka 

estää kuivikkeiden kulkeutumisen pois pesästä. En kuitenkaan kokenut 

tarpeelliseksi sen asentamista. Käytän purua ja olkea kuivikkeena myös 

muualla porsimiskarsinassa, joten niiden kulkeutumisesta ei ole mitään 

haittaa. Porsimiskarsinan lattiat eivät myöskään ole täysin tasaiset kaikki-

alta, jolloin rimaa olisi hankala saada täysin lattiaa myöden. 

 

Kuten Ransucon mallissa, olin myös suunnitellut ohutta verhoa katoksen 

etureunaan. Päätin kuitenkin olla vielä laittamatta, koska pesän lämpö tu-

lee sen edessä olevasta lämpölampusta ja näin ollen verho saattaisi jopa 

estää lämmön siirtymisen pesään. Verho toimii todennäköisesti paremmin 

lattialämmityksellä toimivassa porsimiskarsinassa. 

8 KUOLLEISUUS ENNEN RAKENTAMISTA 

Keräsin tiedot syntyneistä (ei kuolleena syntyneet) ja kuolleista (ennen 

vieroitusta) sekä kuolinsyistä kolmelta edelliseltä vuodelta, jotka ovat 

2012-2014. Yhteensä syntyneitä tuolta ajalta kertyi 2242 kappaletta ja 

kuolleita 227 kappaletta. Kuolleisuus ennen vieroitusta oli siis 10,1 % 

tuolta ajalta. 

 

Ilman laadun ja lämmön vaihdellessa kovasti sikalan ulkopuolella, eri 

vuodenaikojen mukaan, halusin kerätä kuolleisuudesta tietoa myös kuu-
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kausittain. Kuviosta 1 näkyy, että syntyneiden määrä vaihteli kovastikin 

eri kuukausina. Tämä johtuu muun muassa siitä, että emakkomäärä on 

suhteellisen pieni, eikä säännöllistä kiertorytmiä porsimisille ole. 

 

Kuolleisuus oli aika tasaista ja kuukaudesta riippumatonta. Tietysti 

enemmän kuolleita tulee, kun syntyvyys on korkea, mutta prosentuaalises-

ti suuria heittoja ei ole. Elokuussa oli kaikkein korkein kuolleisuus, mutta 

siihen saattoi olla syynä myös ilman hiostavuus tuohon aikaan vuodesta ja 

siitä johtuva emakoiden tuskainen olo. 

 

 

Kuvio 1. Syntyneet ja kuolleet porsaat kuukausittain vuosilta 2012-2014. 

Olin havainnut jo aiemmin, että sikalan vanhalla puolen pienet porsaat 

kärsivät ajoittain vedosta ja kylmästä ensimmäisten elinviikkojen aikana. 

Kuvioon 2 keräsin tietoa kuolleisuuden syistä. Muu/ei tietoa kuolinsyystä 

kattaa lopetetut jalkavaivaiset samoin kuin ilman näkyvää syytä kuolleet 

pikkuporsaat. 

 

Emän alle jääneiden osuus oli suurimmillaan huhti-, touko-, heinä- ja elo-

kuussa. Heinä- ja elokuu ovat yleensä ne kuumimmat kuukaudet ja tämä 

voi vaikuttaa emakon välinpitämättömyyteen makuulle asettuessa. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

2012-2014 

Syntyneet (ei kuolleena syntyneet) Kuolleet (ennen vieroitusta)



10 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Kuolleisuuden syyt eriteltynä kuukausittain vuosilta 2012-2014. 

Kun kolmen vuoden ajalta tarkastellaan kuolleisuuden syitä, saadaan sel-

ville, että eniten porsaita kuolee emän alle, yhteensä 45,8 % kuolleista. 

Kuviossa 3 havainnollistetaan syitä. Täytyy kuitenkin muistaa, että luvut 

eivät ole absoluuttisia, koska virhelähteitä on muutamia. Aina porsaasta ei 

pysty sanomaan mihin se on kuollut, tulkinnanvaraa löytyy. Välillä sika-

lassa on myös lomittaja töissä, jolloin aina ei ole sama ihminen arvioimas-

sa kuolleisuuden syytä. 

 

 

Kuvio 3. Kuolleisuuden syyt vuosilta 2012-2014 

9 VAIKUTUKSET RAKENTAMISEN JÄLKEEN 

Tutkimukselle jäi rakentamisen jälkeen aika niukasti aikaa, vain tammi-

kuun lopusta huhtikuun loppuun. Tästä syystä en pidä tärkeänä tulosten 

esittämistä kuukausitasolla. Syntyneitä (ei kuolleena syntyneitä) oli tuolla 

ajanjaksolla yhteensä 144 kappaletta ja kuolleita (ennen vieroitusta) oli 19 
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kappaletta. Kuolleisuusprosentti oli tällöin 13,2 %, joka on kolme prosent-

tiyksikköä suurempi kuin vuosina 2012-2014. 

 

Kuviossa 4 vertailen kuolleisuuden syitä rakentamisen jälkeen. Kuviosta 

on nähtävissä, että emän alle jääneitä oli melkein 12 prosenttiyksikköä 

enemmän kuin vertailujaksolla. Tosin muista syistä kuolleita oli myös 

kymmeniä prosentteja enemmän, kun taas rääpäleiden osuus oli pienenty-

nyt selvästi, noin 30 prosenttia. 

 

 

Kuvio 4. Kuolleisuuden syyt rakentamisen jälkeen 

10 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Kohtalaisen lämmin lopputalvi auttoi pitämään lämpötilan sikalassa tasai-

sena ja vedottomana koko kevään ajan. Kylmempänä aikana vedon tunne 

porsimiskarsinoissa olisi ollut suurempi. Tänä keväänä olosuhteet porsas-

pesän tarpeelle eivät mielestäni olleet suurimmat. 

 

Rakennusprojekti itsessään oli hyvin edullinen. Kannattavampaa oli raken-

taa itse kuin ostaa valmiita pesiä. Säästin myös tarvikekustannuksissa, kun 

vanerilevyt olivat omasta varastosta. Pesistä tuli tarkoituksen mukaisia ja 

käyttökelpoisia. 

 

Mietin myös mattojen ostamista suunnittelemiini porsaspesiin. Tällöin tie-

tysti rahallinen panostus olisi tullut suuremmaksi. Käytössä olevissa porsi-

tuskarsinoissa on kuitenkin kiinteä betonilattia ja käytössä kutteria ja pah-

naa. Tällöin vetoa ei ainakaan alapuolelta pääse syntymään. Päätin jättää 

mattojen oston myöhemmäksi ja tarvittaessa tulevaisuudessa panostaa nii-

hin, jos tuntuu siltä että tulee tarvetta. 

 

Porsaspesien käyttöä katsellessa huomasin, että keskimäärin jo ensimmäi-

sen viikon jälkeen sain nostaa katoksen aukeavan osan ylös. Porsaat viih-

tyivät pesässä, kunhan muisti säätää lampun korkeuden sopivaksi, ettei 

niille tullut pesässä liian kuuma. 

 

Porsimistilanteessa kulmauksella ei ollut mielestäni merkitystä, koska syn-

tyneet porsaat viettivät lähes ensimmäisen vuorokauden puolikkaan tiiviis-
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ti emän lähellä ja sen utareissa kiinni. Porsimisten yhteydessä emakon alle 

jäämiseen pesällä siis ei kenties ole vaikutusta. Ensimmäisen vuorokauden 

lopussa ne kyllä käyttivät pesää ja makuukäyttäytymisestä päätellen pitivät 

sitä mukavan lämpöisenä. 

 

Porsimistilannetta voisin parantaa laittamalla lisälämpölampun emakon 

kyljen viereen tai taakse. Tällöin vastasyntyneet kuivuisivat nopeammin ja 

lämmönhukkaa olisi vähemmän. Lisälämmöllä ne pysyisivät pirteämpinä 

ja imisivät ternimaitoa tarmokkaammin. Todennäköisesti porsaat olisivat 

myös nopeampia reagoimaan ja väistämään emakkoa, jolloin alle jäämisen 

riski vähenisi. 

 

Kirjanpitoa tarkastellessa huomasin, että tutkimusajanjaksolle mukaan sat-

tui kaksi emakkoa, jotka molemmat talloivat/makasivat porsaita porsimis-

ten yhteydessä enemmän kuin tavallisesti. Näin pienessä määrässä eläimiä 

kuin tutkimuksessani oli, voi niillä olla yllättävän suuri merkitys. Tästä 

päästään ainakin siihen lopputulokseen, että porsimisten valvontaa olisi 

syytä tehostaa. 

 

Todennäköisesti olin tarkempi kirjauksissani ja pohdin enemmän kuole-

maan johtaneita syitä kuollutta porsasta arvioidessani. Tämä saattaa olla 

yksi tuloksia muokkaava tekijä. 

 

Rääpäleiden osuus kuolleista olikin yllättävästi laskenut, jopa 30 prosent-

tia. Oliko syynä sitten kirjaamistyyli, vai niiden parempi selviytyminen 

pesien ansiosta? Jotenkin oletin tutkimusta aloittaessani, että emän alle 

jääneet olisivat avainasemassa ja niiden määrä vähentyisi. Näin ei kuiten-

kaan käynyt. Pesillä saattoikin olla oletettua suurempi merkitys nimen-

omaan pienten ja heikkojen selviytymiseen. 

 

Harmittavasti aika oli hyvin rajallinen tutkimuksen tekemiseen. Uskon 

kuitenkin että pesistä saadaan enemmän hyötyä kuin nyt tämän tutkimuk-

sen valossa näyttäisi. Mielestäni asia tarvitsee pidemmän ajanjakson tut-

kimusta ja pohdintaa. Odotankin mielenkiinnolla miltä tulokset näyttävät 

tilallani vuoden päästä. 
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