
VILLISIKA





METSÄKARJU 

• Tieteellinen nimi: Sus scrofa

• Villisika eli metsäkarju on sorkkaeläimiin kuuluva 
suurikokoinen sikalaji 

• Kesyn sian kantamuoto. 

• Sen pääasiallista esiintymisaluetta on Euraasian 
lauhkea lehtimetsävyöhyke. 

• Vaeltanut Suomeenkin 1950 – luvulta alkaen

• Sopeutumiskykyinen ja ”laumaeläin” sanan 
varsinaisessa merkityksessä



TUNTOMERKKEJÄ
• Paino karjuilla 50–230 kg, emakko 35–150 kg.
• Ruumis vahva ja sivuilta litteä, melko korkea.
• Pää suuri, jalat melko lyhyet ja kapeat. 
• Karjuilla kulmahampaat kasvavat läpi elämän ja 

käyristyvät ylössuuntautuviksi torahampaiksi. 
• Karvapeite vahvaa ja tummaa, pitkiä harjaksia 

runsaasti. 
• Myös kirjavia villisikoja laumoissa
• Kesysika voi liittyä laumaan tietyissä olosuhteissa
• Porsas aluksi pitkittäisviiruinen.



Väri vaihtelee,  risteytyy myös kesyn 
kanssa 



RAVINTO JA SUOJAPAIKAT

• Villisika on kaikkiruokainen myös haaskat
• näkyy myös sen ruoansulatuskanavan 

rakenteessa (hampaisto, yksinkertainen 
maha). 

• Kasviravinto kuitenkin enemmän käytettyä, 
myös puiden juuriversot –PUUSTONTUHOT

• Eläinravinto, joka muodostuu hyönteisistä,    
madoista, pikkunisäkkäistä ja haaskoista. 
(trikiini)

• VIIHTYY KOSTEISSA PUSIKOISSA ESIM. TIHEÄ 
KUUSIKKO



LISÄÄNTYMISKYKYINEN
• - JO VUODEN IKÄISENÄ 2-4 PORSASTA 

• - VANHA EMAKKO 4-8 PORSASTA

• - KANNAN KASVUNOPEUS YLIVOIMAINEN 
HYVISSÄ RAVINTOOLOSUHTEISSA MUIHIN     
RIISTAELÄIMIIN VERRATTUNA.

•



LISÄÄNTYMINEN  erityistä
➢Laumaeläin, jossa johtaja emakko määrittää 

lauman kasvua valikoimalla jopa karjut 
siitokseen

➢Lauma seuraa ja tottelee ”sokeasti ” johtajaa

➢Lauman kasvaessa riittävän suureksi osa eroaa

➢Suurimmat tavatut laumat  jopa lähes  50 
yksilön luokkaa Suomessa

➢Karjut liikkuvat  yleensä erikseen muut 
laumoissa ja öisin

• Kiima alkutalvella. 

• Kantoaika 4 kk. 



ESIINTYMINEN



Villisikojen aiheuttamia vahinkoja Espanjassa Madridin 
kaupunkialueella



KESKI - EUROOPAN NÄKÖKULMAA



Saksa
• Uudet tutkimustulokset osoittavat että nuoret 

ikäluokat, ylivuotiset naaraat (Ueberläuferbachen) sekä 
alle vuotiseen porsas kategorian naaraat 
(Frischlingsbachen), ovat erittäin tuottokykyisiä. Saksan 
v. 2006 esimerkkinä optimi ravinto-olosuhteissa oleva 
100 villisian populaatio jossa 57 naarasvillisikaa joista 8 
aikuista naarasta (2 vuotiaat ja vanhemmat – Grobe
Bachen), 16 ylivuotista naarasta sekä 33 porsas 
kategoriaan kuuluvaa (alle vuotiset). 

• Kokonaistuotto yhdessä vuodessa enimmillään:
• Aikuisista naaraista porsii    95%  (tuotto 58 porsasta)
• Ylivuotisista naaraista porsii 95% (tuotto 102 porsasta) 
• Porsas kategoriasta porsii    85% (tuotto 146 porsasta)



Villisikojen lisääntyminen ja kaatotavoitteet Saksa 2006



Berliinin kaupungin alueen villisikapopulaatio vuonna 2000 noin 
2000 – 3000 yksilöä – vuonna 2015 noin 7000 yksilöä 



TAUDIT JA UHKAT
• Trikiini tutkittava / ohjeistus lihan käyttö
• Monipuoliset vahingot, elinkeino 

sikatalous/(AFS), puutarhat, viljelykset, metsät, 
liikenne 

• Ilmastollinen muutos ja meren ja vesistöjen 
läheisyys tukee kannan kasvua

• Tautitilanne ( AFS) Euroopassa ja Virossa todella 
paha

• Metsästystapahtumassa vaarallinen koiralle ja 
haavoitettuna myös ihmiselle (erityisesti karju )

• Kolariherkkä maanteillä ei väistä SAKSA





Sikoja Euroopassa
Ruotsissa  ammutaan  lähes 100 000 sikaa
Kanta kohta 500 000 sikaa

Virossa  yli 40 000/v
Kannasta pitää ampua 60 -70 %

Saksa Berliinin  kaupunki  alueella  8000 sikaa
hyökkäyksiä  ihmisten päälle saksassa
1 kpl kuolonuhri

SUOMESSA VILLISIKA VAIN
SUOMALAISTEN ONGELMA JA HYÖTY



SELVIYTYMISKEINOT

• OLLAAN TIETOISIA SIKA MÄÄRÄSTÄ JA 
ONGELMISTA RIITTÄVÄN LAAJALTI

• RAKENNETAAN LAAJA YHTEISTYÖVERKOSTO

• KANNAHOIDON AVULLA PIDETÄÄN KANTA 
TASOLLA TAUTIRISKIEN TORJUMISEKSI

• SIKAMÄÄRÄ PIDETÄÄN METSÄSTYKSEN 
AVULLA SELLAISENA ETTÄ TALOUDELLISET 
RISKIT OVAT MINIMISSÄ

• OPETELLAAN JA OPITAAN



METSÄSTYS
• Villisika omaa erinomaiset aistitoiminnot, mikä 

lisää haastetta metsästyksen osalta.
• Toisaalta lauma ei poistu hyvältä ruokapaikalta 

kuin 200 -300 m päähän päivälepoon. 
• Ison lauman paikalla  pitämiseen  tarvitaan vilja -

ja ruokakiloja JA OSAAMISTA METSÄSTYKSEEN
• Kyttäystornit lisäävät kustannuksia
• OIKEAOPPINEN JA OIKEIN AJOITETTU Valikoiva 

metsästys takaa parhaan saaliin ja jatkuvuuden
• Koirametsästys/ lauman hajoittaminen / kannan 

kasvu JA KARKOITUS
• Villisika ei ole tyhmä hirvieläin, joten peurajahdin 

säännöt ja osaaminen eivät  päde sen osalta.



Metsästä oikein
• Opettele laumakäyttäytyminen ja lauman rakenne ( älä 

ammu tiedustelijaa)
• Tunnista oikea eläin ( älä hajoita laumaa)
• Huomioi olosuhteet (pimeys  ja osumapiste ylhäältä 

alas ammuttaessa
• Älä vaaranna tietoisesti koiraasi
• tarkastuta saaliisi
• Metsästä riittävästi ettei kannan kasvu karkaa
• Jalkaudu myös sikalaumaan metsästämään mutta varo 

ampumisen jälkeen pakenevaa laumaa
• Toimi yhteistyössä maanomistajan ja naapureiden 

kanssa  metsästyksen ja saaliinjaon osalta
• METSÄSTÄMÄLLÄ SIAT EIVÄT LOPU



Kyttäys – valikoiva metsästys
• Ruokintapaikka: 
• - vesipaikka lähellä jos mahdollista (vesikuoppa)
• - Suolakivi 
• - Pihkapylväät ja tervatut kepit
• - maaston ilmavirtausten huomiointi
• - kyttäyspaikalle tulo mahdollista eri reittejä sekä     

saaliille että metsästäjälle olosuhteiden mukaan
• - ruokintapaikka n. 30 m tornista
• - valaistus koska sika liikkuu yöllä (kuutamo)

• Liikkuu hyvin nousevan kuun aikana 
• - kyttäystorni optimaalinen korkeus lattiataso   

n. 7 m, jolloin ilmavirtaus ei tule maahan







KARJU VAI EMAKKO



Tunnista eroon karju ja emakko 
huonossa valaistuksessa !



Jälkeläissuoja: kuka ? Kenen ?
”Laillinen saalis”  laumasta on usein  

vain porsas



Emakot ja porsaat aterialla, 
”kollipojat” yleensä ajetaan sivuun



Miten metsästetään
• Kannasta 60 - 80 % tulee ampua mutta säilyttää laumat
• Miten                                                 johtava emakko

• iso emakko  4-8 porsastaKannasta 60 - 80 % tulee ampua mutta säilyttää laumat
• Miten                                                 johtava emakko

• iso emakko  4-8 porsasta
– Nuorempi  2- 4 porsasta
– Nuorempi  2-4 porsasta

• porsaat

– Tarkkailemalla ja tunnistamalla erilaiset eläimet
– Aloitetaan alhaalta ja säästetään vanha emakko  (yo kaavio)

– Kesällä kun ruokintapaikka ei kiinnosta jalkaudutaan lauman sekaan
– Pikatilanteet yksittäisten osalta mahdollisia
– Turvallisuustekijät  aina  huomiotava myös karkkoava lauma
– Täyteinen tai hirvi- kaliberi ase lain mukaan

– Nuorempi  2- 4 porsasta
– Nuorempi  2-4 porsasta

• porsaat

– Tarkkailemalla ja tunnistamalla erilaiset eläimet
– Aloitetaan alhaalta ja säästetään vanha emakko  (yo kaavio)

– Kesällä kun ruokintapaikka ei kiinnosta jalkaudutaan lauman sekaan
– Pikatilanteet yksittäisten osalta mahdollisia
– Turvallisuustekijät  aina  huomiotava myös karkkoava lauma
– Täyteinen tai hirvi- kaliberi ase lain mukaan

l



METSÄSTYS KOIRALLA
- Suomessa ainutlaatuinen etu OLEMME 

MAAILMAN PARAS 
- metsästyskoiramaa

- PYSÄYTTÄVÄ KOIRA haukkuu kauempaa
- Kiinnipyrkivä koira  tapaturma altis

- Koira haukulla vaatii tarkan seurannan –
henkivakuutus on isäntä

- Pitkässä haukussa lauman aikuiset siat 
saartavat lähellä haukkuvan koiran

- Hyökkäys käskyttämällä
- Metsästäjän reagoitava välittömästi



Haavikon jäljitys

• Vähintään  2- miestä ja koirat 1-3
• Jäljittävä koira riittävän edellä
• ladatut aseet kivääri/ hirvikaliberi ja haulikko täyteinen 

automaatti / pumppu paras
• Hyvä ampumataito nopeissa tilanteissa
• Patruunapesät täynnä
• Pusikkoon vain koira
• Kohti tulevan sian pysäyttää vain osuma päähän
• Viimeinen patruuna säästettävä varmaan hyvään 

osumaan päähän
• Koiraa ei ammuta se on viimeinen selviytymiskeino



NÄYTTEET TRIKINI

ETUJALAN LIHAS, KIELI
PALLEALIHAS (ei rasvaa)



munuainen, perna ja 
verta, 
sekä emakoilta 
5 - 10 cm pala
kohdunsarvea ja

karjuilta kivekset



YHTEISTYÖLLÄ HAASTEITA KOHTI

https://www.villisiankantakirja.fi/

https://www.villisiankantakirja.fi/

