
KETJU KUNTOON 

PORSITUKSESTA 

LIHASIKALAAN 

Sika-asiantuntija Sini Perttilä 

ProAgria Liha Osaamiskeskus 

p. 040 167 9270 

sini.perttila@proagria.fi 



Hyvä ketju 

• Rakenteen muutos: muutama välitystila/lihasikala, 

yhteistyökumppanuudet, osakkuudet, koko kasvaa 

• Nopeus: aikataulutus, siirrot, jatkuvuus, osastokoko: 

käytäntöjen siirtyminen, poikkeamat eivät häiritse  

• Taloudellisuus/kustannustehokkuus: kapasiteetin paras 

ja taloudellinen käyttö: tasaisuus, tulos, tilat ja olosuhteet  

• Hyvin johdettu: strategia, suunnittelu: yhteinen tavoite, 

tiedon välitys, päätökset ja suunnitelmat yhteisiä 

• Laadukas tuotanto ja tulos: toimintatavat sovittu, 

kehittyvä suuntaus, laadukkuus, eettisyys   

 



”Ketju on niin heikko, 

kun sen heikoin lenkki” 

 
-> osien vaikutus  

 ”lenkkien” oma toiminta 

 ”lenkkien” vaikutus toisiinsa  

-> kokonaisuuden ymmärtäminen 

 minä ”lenkissäni” 

 minä ketjun osana 

 -> oman toiminnan vaikutusten ymmärtäminen 

 



Ketjun osien kriittiset pisteet 

• Porsitus: 

– Porsimismäärien vaihtelu 

– Syömään oppiminen, tasaisuus 

• Vieroitus ja välikasvatus: 

− Kasvun käynnistyminen ja varmistaminen 

− Taudit ja niistä selviäminen 

− Rääpäleiden hoito, tasaisuus 

• Lihasikala: 

− Kasvun jatkuminen, kasvun koostumus 

  ja nopeus 
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Case: Emakko-lihasikala 

yhteistyökumppanit 

• Emakkosikalassa normaali vieroitus n. 7-8 kg 

• Porsaat lihasikalaan jo 17-18 kg painossa 

• Emakkosikalassa kuivaruokinta + puuro 

• Lihasikalassa liemirehu + täysrehu alussa 

• Ennen: tiedonvälitys minimissä, syyt/seuraukset? 

• Keino: pienryhmätoiminta, toisiin tutustuminen 



Pienryhmätoiminta 

• Yhteinen suunnittelu sikaloiden johtajien kanssa. 

• 1. kerta: vierailu uudessa välikasvattamossa, 

välikasvatuksen perusteet –luento. 

• 2. kerta: Emakkosikalan käynti, eläinlääkärin luento. 

• 3. kerta: Lihasikalan käynti, ”Ruokinta, tuotanto ja 

olosuhteet” –luento. 

• 4. kerta: ”Talous, tuotanto ja kapasiteetin paras 

käyttö” –luento. 

• 5. kerta: Tyky ja yhteishengen kohotuspv.  



Pienryhmätoiminnan tuloksia 

– Oppiminen, syiden ja seurausten havaitseminen 

– Toisen ja oman toiminnan ymmärtäminen 

– Kokonaisuuteen vaikuttamisen ymmärtäminen 

– Yhteisten tavoitteiden asetanta, projektit 

– Käytännön toimintojen sopiminen (porsasmäärät, 

aikataulu, poikkeamat) 

– Toimintatapojen pohtiminen ja kirjaus 

– Porsaspassin kehittäminen 

– Palautteen anto, tulokset molemmin puolin, johto 

 

 



Kirjatut käytännöt 

• Vieroituskäytännöt 

• Rääpäleiden hoito 

• Lääkitys ja sairaiden hoito 

• Rehut, ruokintakäytännöt, lisäaineiden käyttö 

• Pesu, hygienia, madotus 

• Olosuhteet: lämmitys, valaistus, ilman liike 

• Porsaspassiin kehittäminen 

– Poikkeamat 

– Eläinten merkkaus 



Tuotannon vaihtelun 

pienentäminen,  

tasainen tuotanto 

• ”Hapekas alku” – porsimisen valvonta, koko 

• Ravinnon varmistaminen, rehun syönnin oppiminen 

• Rääpäleiden oikea hoito (ks. tietokortti) 

• Oikea vieroitushetki (ikä, koko, tilakohtaisuus) 

• Syöntikyvyn varmistaminen (tila, maku, kuiva-aine) 

• Tautipaineen kestokyky (olosuhteet, lääkitys, koko) 

• Toimintatapojen säilyminen siirroissa 

• Suunnitelmallisuus, tiedon välitys 

 

 

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot/Tietosiilo/Tietokortit


Rääpäleiden hoito 

vieroituksen jälkeen 
(tieto 17 tilalta) 
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Kiitos! 


