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Miten arvioida suomalaisen villisikakannan kokoa?

Tuomas Kukko, Jani Pellikka ja Jyrki Pusenius

Villisika on viime vuosikymmeninä runsastunut ja levittäytynyt etenkin maamme eteläosassa. 
Tämä kehitys ja siihen liittyvät merkittävät vahinko- ja hyödyntämisnäkökulmat haastavat 
etsimään uusia keinoja, joilla tilannekuvaa ylläpidetään ja kehitystä hallitaan. Tässä 
artikkelissa esittelemme menetelmiä, joiden avulla olemassa olevaa tietämystä ja useita eri 
aineistolähteitä voidaan tehokkaasti hyödyntää villisikakanta-arvion tuottamisessa.
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Villisika Sus scrofa scrofa loistaa poissaolollaan 
suomalaisesta riistatieteellisestä kirjallisuudesta. 
Viime vuosisadan alkupuolen osalta tämä on ym-
märrettävää, sillä lajilla ei ollut tuolloin maassam-
me lisääntyvää populaatiota ja riistantutkimuskin 
oli vähäistä. Villisika oli toki esillä tuon ajan suo-
malaisissa aikakausilehdissä metsästysmatkaili-
joiden värikkäinä tarinoina ja kuvituksina matka-
kertomuksissa eri mantereilta (esim. Granier 1907, 
Markgraf 1913). Villisika oli aikakauslehdissä 
esillä myös kesyjen sikojen Sus scrofa domestica 
pitoa koskevissa artikkeleissa (esim. Anon. 1913): 

Villisian ravintoa ja käyttäytymistä esiteltiin eläin-
ten pitäjille lähtökohtana sille, millaisia kesy siko-
jen kin tarpeet ja ”luonto” ovat, ja miten ne tulisi 
niiden hoidossa huomioida (vrt. nykyinen hyvin-
vointikeskustelu, esim. Valros 2005). Villisika esi-
tettiin siis sekä etäisenä ja eksoottisena, haastava-
na ja joskus vaarallisenakin riistalajina, ja toisaalta 
tuttuna kesyjen sikojen villinä muotona.

Villisian saama julkisuus sai uusia sävyjä sen 
ilmaannuttua maahamme. Nykyinen Suomen villi-
sikapopulaatio sai alkunsa 1970-luvun alkuvuo-
sina, jolloin myös dokumentoitiin ensimmäinen 
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villisian liikenneonnettomuus (Siivonen 1972). 
Sikoja levittäytyi jo saman vuosikymmenen ai-
kana pitkin maan eteläosaa (Erkinaro ym. 1982). 
Keskustelua alkoi viritä siitä, miten villisikaan 
tulisi suhtautua – suojeltuna, säänneltävänä riista-
resurssina, rahakannustimin hävitettävänä tuho-
laisena, vai rauhoittamattomana ja kehityksen 
suhteen ”oman onnensa nojaan” jätettävänä lajina. 
Erkki Pulliainen (1982) toteutti tätä kysymystä 
kartoittavan maanlaajuisen tiedustelun vuonna 
1981 riistanhoitoyhdistysten toimihenkilöille. 
Eniten kannatusta (46 %) tiedusteluun vastannei-
den joukossa sai villisian kohtelu ensisijaisesti 
riistaresurssina, jonka metsästystä tulisi säännellä 
metsästysaikojen avulla. Kannatusta riistanhoito-
yhdistyksissä saivat myös vaihtoehdot ”suojele-
minen harvinaisena” (25 %) ja ”rauhoittamaton” 
(24 %). Rahakannustinta tai tapporahaa ei kannan-
hoidon ohjauskeinona tuolloin kannattanut vastaa-
jista kukaan.

Villisikaa kohdeltiin sittemmin rauhoittamat-
tomana lainsäädännössämme koko 1980-luvun 
ja edelleen vuoteen 1993 asti, jolloin villisialle 
asetettiin lisääntymisajan (maalis-toukokuu) rau-
hoitus (Metsästysasetus 1993/666). Myös emak-
ko, jota seurasi vuotta nuorempi porsas, muuttui 
saman asetuksen nojalla varsinaisen kesäaikaisen 
porsimisajan jälkeenkin rauhoitetuksi.

Vasta viime vuosina takavuosikymmeninä 
vakiintuneeseen sääntelyjärjestelyyn on nähty 
tarpeen tehdä muutoksia. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asettama työryhmä (MMM 2015) totesi 
villisikakannan ja sen myötä moninaisten vahin-
koriskien kasvaneen. Työryhmä mainitsi riskeinä 
maa-, metsä- ja riistatalousvahingot sekä liiken-
nevahingot, ja uutena merkittävänä riskitekijänä 
afrikkalaisen sikaruton (ASF), joka voi levitä esi-
merkiksi villisikojen välityksellä Suomen lähialu-
eilta suomalaisiin sikaloihin. Näistä jälkimmäinen 
perustelu oli uusi, sillä esimerkiksi jo Pulliainen 
(1982) tarkasteli lähinnä viljelysvahinkojen riskiä 
syynä pitää pyynnin sääntely vähäisenä. Työryhmä 
ehdotti suunnitelmallista kannanhallintaa, asetti 
kannan kokoon sidotun tavoitteen (kannan puoli-
tus), ja ehdotti metsästyksen vapauttamiseen liitty-
viä säännösmuutoksia. Sittemmin lainvoiman saa-
neita säännösmuutoksia ovat olleet muun muassa 
villisikakarjujen metsästysajan vapauttaminen 
ympärivuotiseksi, ”porsassuojan” osittainen pois-
taminen eli porsaallisen emakon syys- ja talviai-
kaisen rauhoituksen poistaminen (Valtioneuvoston 
asetus… 2016/759), aitaus- ja jousimetsästyksen 

salliminen (aitaukset; Valtioneuvoston asetus… 
2017/516), sekä keinovalon käyttäminen vahtimis- 
eli kyttäysmetsästyksessä (Laki metsästyslain… 
2016/422). Elintarviketurvallisuusvirasto alkoi 
myös vuonna 2014 maksaa kaadettujen villisiko-
jen näytteistä rahapalkkioita (esim. Evira 2018).

Tämän artikkelin kannalta olennaisin työryh-
män ehdottama toimenpide liittyi kuitenkin villi-
sikakannan arvioinnin tarkentamiseen. Tätä edel-
lyttää jo työryhmän sekä sittemmin esimerkiksi 
alueellisten riistaneuvostojen (ARN) asettamien 
kannankoko- tai kehitystavoitteiden toteutumi-
sen seuranta. Yhdeksi keinoksi työryhmä ehdotti 
ilmoitusvelvollisuutta saadusta villisikasaaliis-
ta – tämä velvollisuus säädettiin vuonna 2017 
valtio neuvoston asetuksella (VA 516/2017) ja se 
astui voimaan elokuussa 2017. Työryhmä ehdotti 
itse kannanarvioinnin kehittämistä yleisemmin, ja 
totesi, että ”ilman tarkkaa tietoa villisikakannan 
tilasta kannan hallitseminen on likipitäen mah-
dotonta” (MMM 2015, s. 14). Luonnonvarakes-
kuksella alkoi vuonna 2017 MMM:n rahoittama 
kehittämisprojekti, jonka tehtäväksi muodostui 
kanta- arvioin nin tuotannon vaiheiden hahmottami-
nen, useita tietolähteitä tehokkaasti hyödyntävän 
tilastollisen kanta-arviointimenetelmän kehittämi-
nen ja arviointihetken aineistoja tarkoin hyödyntä-
vän kansallisen kanta-arvion tuottaminen.

Tämä artikkeli esittelee kanta-arvioinnin ja sen 
tuloksena määräajoin tuotettavan kanta- arvion 
(esim. Luke 2018) taustaa ja koostaa tältä osin 
tämän hankkeen keskeisiä tuloksia. Villisian kan-
ta-arvion tuottava metodologinen ja tilastollinen 
lähestymistapa on Suomessa omaksuttu hieman 
eri tavoin soveltaen hirven, ilveksen, tätä kirjoi-
tet taes sa myös suden kanta-arvioissa, ja ansaitsee 
ehkä tulla nyt villisian yhteydessä yksityiskohtai-
semmin esitellyksi.

Taustoitamme ensin tutkimuskirjallisuuden 
avulla olemassa olevaa kannanarvioinnille olen-
naista villisikatietämystä ja naapurimaiden villi-
sikatilastointia. Pohjustamme kanta-arviointia 
kuvaamalla se syklisenä ja villisian populaatioe-
kologiaan vuoden kierron mukaan vaiheistuvana 
prosessina. Siinä kerätään ensin tietoja eri läh-
teistä ja esikäsitellään ennen varsinaista aineiston 
analyysiä ja kanta-arvion julkistamista. Päätämme 
artikkelin yksityiskohtaisempaan kuvaukseen suo-
malaisten villisika-aineiston tilastollisesta käsitte-
lystä vuonna 2018 ja pohdintaan villisika kannan-
arvioinnin mahdollisista kehittämissuunnista 
jat kos sa o sa na kannanhallintaa.
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Villisian runsaus ja kannanarviointi Euroopassa

Villisikakannan kasvu ja kannanarvioinnin haaste 
on yhteinen suurella joukolla valtioita eri mante-
reilla. Sian nykyinen levinneisyysalue kattaa koko 
Manner-Euroopan sekä Aasian eteläiset osat aina 
Japaniin asti. Siirtoistutettuna villisikaa esiintyy 
Pohjois-Afrikassa, Australiassa ja Amerikan man-
tereilla (levinneisyydestä; Wilson & Reeder 2005). 
Levittäytymistä rajoittavat erityisesti talven olo-
suhteet, sillä villisian ravinnonhankinta hankaloi-
tuu sydäntalven pakkasilla maan routaantuessa ja 
lumipeitteen paksuuntuessa (katsaus; Melis ym. 
2006). Villisikakannan tiheyttä ja rakennetta on 
kartoitettu laajalti etenkin Euroopassa vaihtelevin 
menetelmin (esim. Engeman ym. 2013). Popu-
laatiot ovat suuressa osassa Eurooppaa kasvussa 
(Tack 2018). Paikallisiksi tiheyksiksi on arvioitu 
1960–2000-lukujen aikana Etelä-Euroopassa jopa 
100 yksilöä, Keski-Euroopassa noin 20 yksilöä, ja 
Venäjällä alueesta riippuen 0.2–4 yksilöä tuhan-

nella hehtaarilla (Melis ym. 2006). Raportoitujen 
saalismäärien mukaan villisikakannat ovat olleet 
selvässä kasvussa pitkin Eurooppaa viimeisten 
vuosikymmenten aikana (Massei ym. 2015).

Kannan koon ja tilastoinnin suhteen Suomen 
naapurimaiden villisikatilanteet ovat hyvin eri-
laisia. Venäjän villisikapopulaatioiden tilannet-
ta arvioidaan kullakin hallintoalueella. Villisian 
levinneisyysalueen pohjoinen raja on kulkenut 
1930-luvulla Latvian ja Venäjän eteläosien tasolla 
ja 1970-luvulla villisika oli levittäytynyt Kannak-
sella vähintään Pietarin kaupungin alueelle (esim. 
Fadeev 1981) ja 2010-luvulle tultaessa vakiin-
tuneen kannan levinneisyysraja kulkee Kainuun 
ja Venäjän Karjalan tasalla. Tarkkoja laskenta-
menetelmiä ei ole tiedossa, mutta koko Karja-
lan tasavallan villisikakanta on Danilovin (2012) 
mukaan vaihdellut 1970-luvun muutamasta kym-
menestä yksilöstä korkeimmillaan noin tuhanteen 
yksilöön vuonna 1990. Saman viitteen mukaan 
maanviljelyn vähentyminen ja ankarat talven ovat 

Villisikakannan kasvulla on monenlaisia sosioekologisia vaikutuksia, joiden hallitsemista tukee luotettava kanta-arviointi. 
Kuva: Veli-Matti Väänänen.

The increasing wild boar population has various socio-ecological impacts, and to manage them reliable population size 
estimates are needed. Photo: Veli-Matti Väänänen.
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 verottaneet villisikapopulaatiota niin, että kanta on 
2000-luvulle tultaessa vaihdellut arvioiden mu-
kaan noin 500 ja 1000 yksilön välillä.

Pietarin alueella (Leningrad oblast) villisika-
määrän on myös arvioitu vaihdelleen voimakkaas-
ti. Kannan on arvioitu olleen 1980-luvun lopulla 
noin 8 000–9 000 yksilöä, 1990-luvun lopulla vain 
noin 1 000 yksilöä ja vuonna 2008 tuore arvio 
oli jälleen noussut 7 000–8 000 yksilöön (Koz-
hajev 2008). Alueen villisikatiheys (noin 1 sika / 
tuhat hehtaaria maapinta-alaa) on näin ollen huo-
mattavasti Venäjän Karjalaa (alle 0.1 villisikaa / 
1 000 ha) korkeampi.

Virossakin saalismäärät olivat metsästäjien il-
moitusten mukaan vielä 1990-luvun alussa noin 
5 000–10 000 yksilöä, 1990-luvun puolivälistä 
vuosituhannen vaihteeseen asti alle 5 000 yksilöä 
vuodessa, ja 2000-luvun alusta alkaen saalismää-
rät nousivat nopeasti 20 000–35 000 yksilöön vuo-
dessa (Veterinary and Food Board, VET, 2017). 
Maastolaskentaan lumisena aikana perustuen vil-
lisikakannaksi arvioitiin noin 20 000 yksilöä (State 
Forest Management Centre RMK 2015) afrikka-
lainen sikaruton (ASF) ilmaantuessa. Laskennan 
mukainen kanta-arvio sekä vuotuiset korkeimmat 
saalismäärät vastasivat tuolloin noin 5–8 yksilön 
tiheyttä/1000 hehtaaria.

Ruotsin nykyinen runsas villisikakanta on saa-
nut alkunsa 1970–80-luvuilla Tukholman lähistöltä 
tarhoista karanneista yksilöistä. Nykyään havain-
not kasvaneesta populaatiosta painottuvat vahvasti 
Kaakkois-Ruotsiin (SLU Artdatabanken, 2018). 
Varsinaista kanta-arviota ei Ruotsissa ole julkais-
tu, mutta valtakunnallinen saalismäärä on noussut 
metsästäjien ilmoitusten mukaan 1990-luvun alun 
muutamasta sadasta villisiasta jopa yli 100 000 yk-
silöön vuonna 2016. Saalismäärän keskimääräinen 
kasvunopeus on ollut peräti yli 20 %, ja saalisti-
heys esimerkiksi Södermanlandin läänissä on ollut 
koko 2010-luvun yli 10 yksilöä / 1 000 ha (Svens-
ka Jägareförbundet viltövervakning, 2018). Villi-
sika on myös levittäytynyt Ruotsista Norjan puo-
lelle. Lehtitietojen mukaan villisikoja on alkanut 
esiintyä Norjassa ainakin Østfoldin ja Akershusin 
läänien sekä Hedmarkin läänin eteläisillä alueilla 
(Norway Today, 25.12.2017).

Villisian populaatioekologia ja kannanarviointi

Aineisto ja sen pohjalta tehty kanta-arvio on tun-
netusti aina sidoksissa tietyn ajankohdan tilantee-
seen. Useimmat kantojenarvioinnit Suomessa ovat 

olleet ja ovat edelleen riippuvaisia hyvissä lumi-
olosuhteissa tehdyistä jälkihavainnoista. Kanta- 
arvio on kuvannut joko eläintilannetta metsäs-
tyskaudella tai sen jälkeen eli lisääntymiskausien 
välissä. Osa kanta-arvioiden aineistoista on kerät-
ty metsästyksen yhteydessä (esim. hirvi), jonka 
vuoksi eri ajankohdan eläinhavainnot ovat olleet 
peräisin hieman erikokoisista, mutta tilastoidun 
saaliin saannin myötä tunnetulla tavalla pienene-
vistä, populaatioista. Villisian vuodenkiertoa voi-
daan kuvata populaatioekologian ja aineistojen 
keruun kannalta karkeasti kuvan 1 mukaisesti.

Villisikatyöryhmän evästi kannanarvioinnin 
kehittämistyötä linjaamalla, että ”Luonnonvara-
keskus ja Suomen riistakeskus selvittävät mah-
dollisuuksia kehittää villisikakannan seurantaa ja 
tutkimusta” (MMM 2015, s. 18). Kriteerejä kan-
nanarvioinnin tuotantoprosessille ei siinä esitetty, 
ja yksittäiset kehittämisehdotukset liittyvät lähinnä 
aineiston keruumenetelmiin osana aineiston tuo-
tantoa. Aineiston keruutapoja voisivat työryhmän 
mukaan olla esimerkiksi seuroille (koska tahansa) 
suunnatut saaliskyselyt, saaliiden ilmoitusvelvol-
lisuus sitä mukaa kun niitä saadaan ja hirvijahdin 
yhteydessä syksyllä tapahtuva havainnointi (hirvi-
havaintokortit). Kyseeseen voisivat tulla myös 
riistakameralaskennat, porsimisen jälkeen toteutet-
tavat tuottavuusmittaukset, sekä saaliista tai ulos-
teista talvella kerättävät DNA-näytteet. Nämä ovat 
kaikki varteenotettavia vaihtoehtoja.

Vaihtoehtoja kertyy lisää, kun huomioi että 
maailmalla on käytössä monenlaisia villisikakan-
nan seurantamenetelmiä, joiden (yhdistelmien) 
tarkoituksenmukainen soveltaminen riippuu pal-
jon olosuhteista, tavoitteista, seurantaresursseista, 
analyysimenetelmistä ja niin edelleen (katsaus; ks. 
Engeman ym. 2013).

Kannanarvioinnin kehittämisen osana on tar-
vetta miettiä paitsi käytettävissä olevat aineiston-
keruumenetelmät, myös arvion tavoitetarkkuu-
den toteuttava aineiston tarve, aineistonkeruun 
koulutustarpeet (vapaaehtoiset), kustannukset ja 
tuottamisen ajankohdat osana määräajoin tilas-
tollisella analyysillä tuotettavaa ja julkistettavaa 
arviota. Tästä kokonaisuudesta keskitymme seu-
raavassa useista lähteistä kerättävän aineiston 
koostamiseen ja varsinaiseen analysointiin, jot-
ka ovat tuotantovaiheiden ketjun haasteellinen 
ja olennainen osa. Emme käsittele tässä yhtey-
dessä kanta- arvion julkistamista (jonka osalta on 
jo linjattu, että kanta-arvio julkistetaan LUKE:n 
����������palvelussa).
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Seurantatietoa on kanta-arvion 
pohjaksi melko niukasti

Lähtökohdat laadukkaalle kannanarvioinnille ovat 
Suomessa naapurimaihin nähden erityisen hyvät. 
Suomalaiset metsästäjät ovat vuosikymmenten ku-
luessa osoittautuneet arvokkaaksi yhteistyökump-
paniksi riistahallinnolle ja -tutkimukselle kannan-
seurannassa ja saalistiedon välittämisessä (esim. 
Pellikka ym. 2005). Yhteistyö lähti liikkeelle jo 
1940-luvulla, jolloin Suomeen perustettiin vapaa-
ehtoisista riistahavainnoijista koostuva maanlaa-
juinen riistatiedusteluverkosto (Siivonen 1952). 
Tiedontuotannon yhteistyö laajeni 1960-luvulla 
metsäkanalintujen reittilaskentoihin (esim. Rajala 
1966), ja sittemmin moniin muihin lajiryhmiin ja 
monenlaisiin näytekeräyksiin, viimeisimmät liit-
tyen DNA-näytekeräykseen.

Yleinen haaste Suomen villisikakannan arvi-
oinnissa on se, että käytössä olevat yleisten pien-
riistalajien arviointiin sopivat maanlaajuiset me-

netelmät (esim. riistakolmiolaskennat) tuottavat 
nisäkkäistä runsausindeksejä (jälkitiheyksinä), ja 
että ne eivät hyvin sovellu harvalukuisten ja las-
kenta-aikana tyypillisesti laumoina esiintyvien 
nisäkkäiden kannanarviointiin. Vaikka seuranta-
tietoa kertyy riistanlaskennoista lajistostamme pal-
jon, villisikakannan runsautta koskevaa seuranta- 
aineistoa kertyy niistä niukasti.

Eläinten lukumäärätietoa tuottavaa laskenta- 
aineistoa ei ole saatavilla koko maan kattavasti. 
Tällaiseksi laskenta-aineistoksi lukeutuvat esimer-
kiksi DNA-näytteet, joihin pohjalta on arvioitavis-
sa karkeasti yksilöiden vähimmäislukumäärä (me-
netelmästä villisialla; ks. Ebert ym. 2010, 2012). 
Tällaisia näytteitä ei ole Suomessa toistaiseksi 
kerätty. Myöskään riistakamera-aineistosta ei ole 
ainakaan toistaiseksi ollut kansalliseksi suhteelli-
sen runsauden tai yksilömäärän arvioinnin mene-
telmäksi – tämän niin kuin edellisenkin aineiston 
hyödyntäminen merkintä-takaisinpyynti-tyyppi-
sissä analyyseissä on omat haasteensa (katsaus; 

Villisikakanta on enenevästi levittäytynyt tällä vuosikymmenellä Kaakkois-Suomesta muualle Etelä-Suomeen. Kuva: Ve-
li-Matti Väänänen.

The range of the wild boar population distribution has widened from southwestern Finland to other parts of the southern 
Finland during the recent decade. Photo: Veli-Matti Väänänen.
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Burton ym. 2015). Villisikayksilöjen välillä voi 
olla selviä eroja todennäköisyydessä ylipäätään 
vierailla näytteidenottopaikoilla tai erilaisilla 
näytteidenottopaikoilla (Ebert ym. 2010). Havait-
tavuuden arviointi edellyttäisi yksilöiden tunnis-
tamista, mikä villisialla on monissa tapauksissa 
erittäin haasteellista. Riistakamerakuvista toteu-
tettu kannanarviointi koko Suomen mittakaavassa 
edellyttäisi myös koko maan kattavaa riistakame-
ra-verkostoa. Jos sellainen olisi luotavissa, tarvit-
taisiin myös automaattista vähintään lajin tunnis-
tamisen mahdollistavaa sovellusta, koska kertyvä 
kuva-aineisto olisi erittäin suuri. Toistuvasti niillä 
havaittujen samojen yksilöiden osuus kaikista ha-
vaituista yksilöistä voi etenkin pienillä näytemää-
rillä tuottaa hyvin epävarmoja arvioita (Sweitzer 
ym. 2000, Ebert ym. 2009). Tulosten pätevyyttä 
voi heikentää analyysioletusten tarkistusten puute 
liittyen esimerkiksi siihen, onko mittauskohteena 
tosiasiallisesti suljettu vai avoin populaatio (esim. 
Royle & Gardner 2010). Myös esimerkiksi riista-
kameroiden käyttötavat tai toimintahäiriöt voivat 
vaikuttaa havaittavuuteen sitä pienentävästi (He-
beisen ym. 2008).

Samalla kun tähytään uusien menetelmien 
suuntaan, on tarpeen koota yhteen tieto siitä, mitä 
kotimaassa on tähän mennessä tehty ja villisika-
kannastamme opittu. Osassa Suomen riistakes-
kuksen toimialueista on selvitetty riistanhoitoyh-
distysten villisikojen määrää osana maalaskentoja 
ja metsästysseuroille ja -seurueille osoitetuilla ky-
selyillä. Molemmissa menetelmissä tyypillisesti 
oletetaan kaikki kohdealueen eläimet havaituiksi 
ja/tai metsästäjien kyselyissä raportoimiksi, tai sa-
massa suhteessa havaituiksi kuin mitä aluetta on 
laskennassa käyty läpi tai vastauksia kyselyistä 
saatu. Maalaskennan avulla esimerkiksi Riista-
keskus Uusimaan alueella villisikakannaksi syk-
syllä 2016 laskettiin 497 yksilöä, mikä vastaisi 
noin 0.5 yksilöä tuhannella hehtaarilla. Kaak-
kois-Suomen alueella neljän vuoden ajan kyselyil-
lä arvioidut villisikakannat ovat vuosittain olleet 
392 yksilöä marraskuussa 2014, 666 yksilöä mar-
raskuussa 2015, 925 yksilöä marraskuussa 2016, 
ja 696 yksilöä marraskuussa 2017. Arvioitu popu-
laation tiheys tuhatta hehtaaria kohden on vaihdel-
lut näiden laskentojen pohjalta 0.4 ja 0.9 yksilön 
välillä. Lukumäärän lisäksi kannan rakennetta 
arvioineiden metsästäjien mukaan Kaakkois-Suo-
men kannasta noin 13–15 % on ollut porsaallisia 
emakoita.

Tunnetaanko villisikasaalis?

Villisikakantojen kokoa tai ainakin rakennetta ja 
kehitystä, analysoidaan monissa maissa epäsuoras-
ti villisikasaaliin avulla (esim. Boitani ym. 2014). 
Suomen vuotuisista villisian saalismääristä on 
melko tarkkaa tietoa, mutta pyyntiponnistuksesta 
ei ole käyttökelpoista aineistoa tällaisiin analyy-
seihin. Yksi tietolähde on aiemmin ollut Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL:n) toteut-
tama vuotuinen pienriistasaaliskysely. Koska vil-
lisikakanta on ollut harvalukuinen ja saalismäärät 
pieniä, sisältyy saalismääräarvioon huomattavia 
otantaan perustuvia epävarmuuksia sekä arvioissa 
saaliin saajien määrästä että kokonaissaalismää-
ristä. Kun tiedetään, että metsästäjien välillä voi 
olla hyvinkin suuria eroja villisikasaaliin saan-
nissa (saalis vaihtelee nollasta jopa kymmeniin 
eläimiin), tuottaa otanta suurta vaihtelua otoksesta 
yleistettyyn kokonaissaalismäärään. Saalistilaston 
mukaan 1980-luvun puolivälissä ammuttiin keski-
määrin noin 30 villisikaa vuodessa, mutta 1990-lu-
vulta saalistilastossa vastaavat pienet saalismäärät 
pyöristettiin täysiksi sadoiksi tai nollaksi (Metsäs-
tystilastotietokanta, Luke 2018).

Vuodesta 2008 vuoteen 2013 villisian saalis-
määrä oli kyselyyn perustuen noin 75–160 yksilöä 
vuodessa (Metsästystilasto, Luke 2018). Vuodesta 
2014 Suomen riistakeskus on tuottanut villisian 
saalistilaston summaamalla tietoonsa tulleiden ja 
kentältä tiedustelemiensa saaliiden määrät. Metsäs-
täjät ovat syöttäneet saalistietojaan myös Suomen 
riistakeskuksen Oma riista -palveluun vuodesta 
2014. Tilasto ei ole kuitenkaan ollut vuosien 2014–
2017 osalta kattava. Saalisilmoitus tuli pakolliseksi 
metsästysvuoden 2017–2018 alku päivinä elokuussa 
2017 lähtien. Tuosta ajanhetkestä alkaen mahdolli-
nen ilmoittamaton osuus saaliista (esim. mahdolli-
nen laiton pyynti) on voitu laskennallisesti olettaa 
kuuluvan luontaiseen kuolleisuuteen.

Tammi-heinäkuun 2017 aikana Oma riistan 
kautta vapaaehtoisesti ilmoitettua villisikasaalis-
määrää 578 yksilöä voitiin täydentää Elintarvike-
turvallisuusvirastolle (Evira) tarkistettavaksi lä-
hetettyjen villisikanäytteiden määrän perusteella. 
Elokuun alusta 2017 alkaen, kun saalistilaston voi-
tiin olettaa olevan täydellinen, noin 78 % (267/343 
≈-0.78)-metsästetyistä-villisioista-rekisteröitiin-tes-
tatuksi Evirassa (ASF-näyte ja/tai trikiininäyte). 
Jos saalisnäytteitä on lähetetty yhtä aktiivisesti jo 
huhti- heinäkuussa 2017 eli ennen saalisilmoitus-
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velvollisuuden voimaantuloa, voidaan arvioida, 
että 134 tutkittua näytettä tarkoittaa kokonaissaaliin 
olleen tuolla ajanjaksolla noin 172 villisikaa ilmoi-
tettujen-109-yksilön-sijasta-(134/0.78-≈-172).-Näin-
ollen Oma riista -palvelun saalisaineiston lasken-
nallinen kattavuus ennen saalisilmoitusvelvollisuu-
den-voimaan-tuloa-oli-noin-63-%-(109/172-≈-0.63).

Sen sijaan tammi-maaliskuussa 2017 Evira ei 
välttämättä ollut saanut näytteitä yhtä suuresta 
osasta kokonaissaalista kuin huhti-heinäkuussa, 
sillä huhtikuun alusta 2017 alkaen Suomen Sika-
yrittäjät ry. alkoi maksaa 90 euron lisäkannustin-
ta villisikanäytteen lähettäville metsästysseuroille 
Eviran maksamien ASF-näytepalkkioiden (40 eu-
roa) ja emakosta erikseen maksettavien palkkioi-
den (60 euroa) päälle. Tarkasteltaessa Oma riista 
-palvelussa ilmoitettujen ja Eviran testirekisterin 
yksilömäärien suhteita, huhti-heinäkuussa Evira 
on saanut jopa enemmän näytteitä kuin villisikoja 
on vapaaehtoisesti ilmoitettu ammutuksi. Vaikka 
näytteenoton aktiivisuus oletettavasti muuttui jopa 
1.6-kertaiseksi maalis-huhtikuun 2017 taitteessa, 
voitiin silti olettaa, että tammi-maaliskuussa saaliit 
oli vapaaehtoisesti ilmoitettu samalla aktiivisuu-
della kuin huhtikuusta heinäkuuhun. Tällä oletuk-
sella tammi-maaliskuun kokonaissaalis olisi ollut 
ilmoitettujen 126 yksilön sijasta noin 199 yksilöä 
(126/0.63-≈-199).

Villisikasaalis vuodelle 2017 oli näin ollen il-
moitusten mukaan vähintään 578 yksilöä, mutta 
todennäköisesti keskimäärin noin 714 yksilöä. 
Näitä lukemia hyödynnettiin vuoden 2018 kanta- 
arvioinnissa siten, että todellisen saalismäärän 
oletettiin olevan tasajakautunut välille 578–850 
yksilöä. Laskenta siis perustui keskimääräiseen 
laskennalliseen kokonaissaaliiseen, mutta suuret 
epävarmuudet huomioitiin korostetusti.

Miten yhdistää muita kanta-arvion tausta- 
aineistoja seuranta- ja saalisaineistoon?

Kannan tiheyden tai runsauden sekä saalismää-
rien rinnalla merkittävimmät tiedot kannanhoi-
don näkökulmasta ovat populaation tuottavuuden 
ja kuolleisuuden tunnusluvut. Niitä onkin tutkittu 
viime vuosikymmeninä lukuisissa tutkimuksissa 
kaikkialla villisian levinneisyysalueilla (liite 1). 
Tällaista tunnuslukutietoa voidaan hyödyntää tie-
tyin edellytyksin kanta-arviolaskelmissa, ja sen 
merkitys on syntyvälle arviolle sitä suurempi, mitä 
vähemmän itse arvioitavasta eläinkannasta on käy-
tettävissä havaintoaineistoa. Tässä työssä pyrimme 
yhdistämään tutkittujen villisikapopulaatioiden 
tiedot suomalaiseen, toistaiseksi melko niukkaan 
villisikahavainto- ja saalisaineistoon (kuva 1).

Kuva 1. Kannanarvioinnin ja aineistojen kertymisen kannalta merkittävimmät villisian populaatioekologiset, syklittäin kuu-
kaudesta toiseen vaihtuvat (I-XII) ja vuodesta toiseen toistuvat prosessin vaiheet. SRVA = suurriistavirka-apu.

Fig. 1. The year-cycle of the data collection and population ecological processes of wild boar in Finland. T����collision 
information is collected by a nominated group of hunters, who provide executive assistance to law enforcement in such 
incidents.



60

Villisian maastolaskentojen puuttuessa suu-
rimmasta osasta Suomea villisikahavaintotietoa 
elävistä eläimistä saatiin suomalaisilta hirven-
metsästäjiltä jahdin sivutuotteena. Vuodesta 2016 
alkaen hirvijahdin päätöksen yhteydessä kaikilta 
Oma riista -palvelua käyttäneiltä hirviseurueilta on 
kysytty arvioita villisikakannan koosta sekä por-
saallisten emakoiden lukumäärästä omalla alueel-
la. Tietoa saatiin jo syksyllä 2016 melko kattavasti 
– yhteensä 700 seuruetta arvioi tuolloin aluettaan 
ainakin osan aikaa asuttavan villisikakannan ko-
koa – ja arvioita summaten kertyi lukumääräksi 
yhteensä 3 429 sikaa, joista 577 (17 %) olisi ollut 
porsaallisia emakoita. Vuoden 2017 vastaava luku-
määrä oli yhteensä 4 317 villisikaa.

Tämä aineisto on ollut kiinnostava lähtökohta 
kannan levinneisyyden kuvaamiseen. Hirviseuru-
eiden arvioiden perusteella kanta on vielä toistai-
seksi vahvasti pakkautunut maan kaakkoisosaan, 
ja korkeimmillaan kannan tiheyden on arvioitu 
nousevan lähelle 10 yksilöä tuhannella hehtaarilla. 

Kartassa (kuva 2) on havainnollistettu hirviseu-
rueiden ilmoitusten mukaista Suomen villisikati-
heyttä hirvenmetsästyksen päätösten yhteydessä 
vuosina 2016 ja 2017.

Kalenterivuoden, saatikka metsästysvuoden 
lopun villisikakanta-arvioksi tämä tieto ei kuiten-
kaan ole sellaisenaan pätevä. Arvio voi jäädä alle 
todellisen villisikamäärän useista syistä. Ensinnä-
kin tietoa ei välttämättä saada kaikilta seurueilta, 
sillä kysymyksen voi ohittaa vastaamalla, ettei 
villisikaa esiinny seuran hirvenmetsästyksen lupa- 
alueella. Toisekseen, riistalaskennoissa sekä -arvi-
oissa on usein vajetta epätäydellisen havaittavuu-
den takia, mikä on tämän tapauksen osalta hyvin 
todennäköistä, koska tieto on kerätty ikään kuin 
toissijaisena, hirvijahdin ohessa.

On mahdollista, että villisikakanta on tullut 
näiden arvioiden perusteella yliarvioitua. Tiedon-
keruun ajoitus ei ole ollut kaikilla vastaajilla 
yhden mukainen: osa hirviseurueista päättää met-
sästyskautensa ja loka-marraskuussa, kun taas osa 

2016 2017

Villisikatiheys / 1000 ha
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 2 − 3
 3 − 4
 4 − 5
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Kuva 2. Hirvenmetsästäjien jahdin päätöksen ilmoituksiin perustuvat villisikatiheyden arviot vuosina 2016 ja 2017.

Fig. 2. Estimated density of wild boar population in Finland in 2016 and 2017, based on observations reported by moose 
hunters at the end of the moose hunting seasons.
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jatkaa vuoden loppuun asti. Niinpä nopeimmin 
hirvijahtinsa päättävät seurueet arvioivat villi sika-
kannan tilaa jopa yli kaksi kuukautta aiemmin 
kuin vuoden loppuun asti metsästävät. Osa aiem-
min syksyllä arvioiduista villisioista on myöhem-
min syksyllä ammuttu joko samalla alueella tai 
jollakin toisella alueella ilman, että tätä voidaan 
täsmällisesti huomioida laskelmissa. Arvioiden eri- 
aikaisuuden vuoksi myös liikkuvat villi sika laumat 
voivat aiheuttaa ongelmia arvioihin. Tiedossa on 
esimerkiksi tapaus, joissa sama tunnistettavissa 
oleva pahnueen porsas on havaittu peräti 17 eri 
seuran alueen riistakameroissa (Simenius 2018).

Hirviseurueiden arviota villisikakannasta kah-
tena peräkkäisenä vuonna käytetäänkin ”suoran” 
kanta-arvion sijasta suhteellisen kannanmuutoksen 
mittarina. Kannanmuutosta voidaan mitata kah-
della tavalla. Suoraan ilmoitusten yksilömääriä 
vertaamalla saadaan indeksi, jonka mukaan kanta 
olisi kasvanut vuodessa noin 26 % (4 317/3 429 
≈-1.26).-Pisteittäisistä-ilmoituksista-johdettu-kart-
tapinta 5×5 kilometrin ruutukoolla antaa keski-
määräiseksi karttaruutukohtaiseksi kannanmuu-
tokseksi noin 21 %. Karttaruutuihin perustuvalle 
muutosarviolle saadaan myös laskettua epävar-
muuden mitta, keski virhe, joka on noin 5.5 %.

Paikallista tiheyttä ilmentävien kanta-arvioiden 
lisäksi metsästäjät ovat voineet kirjata kevääs-
tä 2015 alkaen Oma riista -palveluun villisioista 
muun muassa näkö-, riistakamera- ja jälkihavain-
tojaan. Vaikka havainnot eivät ole olleet syste-
maattisen keräyksen kohteena, on niitä jo runsaasti 
−-tuhansista-yksilöistä.-Näitä-voidaan-pitää-suun-
taa-antavana kuvauksena Suomen villisikakannan 
sukupuoli- ja ikärakenteesta.

Miten edellä mainittua havainto- ja saalistietoa 
yhdistetään kirjallisuudesta kerättyihin tunnuslu-
kuihin? Suomalaisista havainnoista ja muualla jul-
kaistuista tutkimustuloksista voidaan muodostaa 
painotetut todennäköisyysjakaumat villisian eko-
logiaa keskeisesti ohjaaville tekijöille eli synty-
vyyden ja kuolleisuuden muuttujille. Suomen olo-
suhteet ovat villisialle kylmien ja runsaslumisten 
talvien kannalta hankalammat kuin suurimmassa 
osassa levinneisyysaluetta. Näin ollen käytettäes-
sä-on-muualla-toteutettujen-villisian-demogra�-
ten tutkimusten tietoja. Niitä voidaan hyödyntää 
suomalaisen villisikakannan arvioinnin tukena 
esimerkiksi siten, että suurimman paino arvon saa-
vat tunnusluvut, jotka on saatu kasvillisuuden 
ja ilmaston suhteen eniten Suomea vastaavilla 
tutkimusalueilla. 

Kanta-arvioinnissa hyödynnettävistä eri maista 
kerätyistä tietolähteistä (kuva 3) suurimman pai-
noarvon (suhteellinen vastaavuus 100 %) saavat 
Suomessa kirjatut villisikahavainnot. Ulkomai-
sista-villisian-dem����-tutkimustuloksista-ar-
votetaan lähimmäksi (painoarvo 50 %) Ruotsissa 
(Malmsten 2017) sekä Venäjällä (Belkin 2012, Da-
nilov 2012) toteutetut seurannat. Kolmas katego-
ria on muu Eurooppa, missä suoritetut tutkimuk-
set saavat analyyseissa suhteellisen painon 25 %. 
Näitä tutkimuksia on tehty Espanjassa (Abaigar 
1992, Fernández-Llario 1998, Herrero 2008, No-
res 2008, Rosell 2012), Puolassa (Jezierski 1977, 
Andrzejewski 1978, Albrycht 2016), Italiassa 
(Boitani 1995, Massei 1997), Portugalissa (Fon-
seca 2011), Sveitsissä (Geisser 2005), Saksassa 
(Gethöffer 2007), Itävallassa (Martys 1982), Rans-
kassa (Mauget 1972, Servanty 2007, Toigo 2008), 
Unkarissa (Náhlik 2003) ja Kroatiassa (Sprem 
2016). Suhteellisen painon 25 % saavat niin ikään 
yhteenvetoartikkelissa (Keuling 2013) koostetut 
eurooppalaisten villisikapopulaatioiden kuollei-
suuden tutkimukset. Pienimmällä painoarvolla 
(10 %) mukana ovat kaukaisemmat kohteet Pakis-
tan (Ahmad 1995) ja Australia (Saunders 1995).

Villisikapopulaation koon arviointi kannan-
muutoksen indekseihin perustuen

Varsinainen kanta-arvion vuonna 2018 tuottaneen 
tilastollisen menetelmän matemaattinen ydin oli 
kahden yhtälön muodostama yhtälöpari. Ensim-
mäinen kaava on villisikapopulaation vuoden 
elinkiertoa vastaava yhtälö (1). Toinen kaava on 
kannan muutosprosentin määritelmä (2). Ratkai-
semalla yhtälöpari saatiin arvioitua villisikakan-
nan koko tarkastelukauden lopussa. Menetelmässä 
otettiin epävarmuudet eri tietolähteissä huomioon 
siten, että kiinteiden muuttujan arvojen sijasta 
yhtälöpari ratkaistiin tuhansia kertoja muuttaen 
jokaisessa laskennassa mallin muuttujien arvoja. 
Muuttujien arvoja simuloitaessa painotettiin kun-
kin tekijän todennäköisimpiä arvoja.

Menetelmässä ratkaistavat muuttujat ovat tun-
temattomat kannan koon arviot (N) kahtena pe-
räkkäisenä vuonna 1 ja 2 (merkitään N1 ja N2). 
Yhtälöparin muut muuttujat ovat aikuiskannan 
luontainen säilyvyys (1 – kuolleisuus; merkitään 
Sa), aikuiskannan naaraiden osuus (F), porsivien 
osuus aikuisista naaraista (B), keskimääräinen 
pahnuekoko (P), porsaiden säilyvyys (Sp), saalis-
tettujen yksilöiden määrä kanta-arviointihetkien 
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välissä (H) sekä kannan suhteellisen muutoksen 
indeksi-samalta-ajanjaksolta-(Δ).

Kanta toisena arviointivuonna on seurausta 
edellisen vuoden kannasta, luontaisen kuolleisuu-
den välttämisestä, syntyvyydestä sekä metsästyk-
sestä arvioiden välillä, mikä on yhtälömuodossa 
kirjoitettuna:

N2 = N1Sa(1 + FBPSp) − H (1)

Yhtälössä syntyvyys tulkitsee kaikki edellisvuodes-
ta säilyneet yksilöt (N1Sa) aikuisiksi (sulkulausek-
keen kerroin 1), ja tuottaa uusia yksilöitä kannan 
tuottokertoimen FBPSp suhteessa. Naaraiden osuus 
aikuisista, porsivien osuus naaraista, pahnuekoko 
ja porsaiden säilyvyys voidaan tiivistää merkin-
töjen yksinkertaistamiseksi yhteen muuttujaan 
R = FBPSp. Viimeinen tekijä ennen toisen vuoden 
kanta- arviota on saalis H, joka  vähennetään lisään-
tyneestä kannasta. Todellisuudessa populaatio-
dyna miik kaa ohjaa useita olosuhdetekijöitä 
ilmaston muutoksesta riistan ruokintaan ja liikenne-
suoritteesta suurpetojen vaikutukseen (kuva 1), mut-

ta Suomen villisikapopulaatiota koskevan tiedon 
niukkuuden vuoksi on toistaiseksi ollut syytä pysy-
tellä mahdollisimman yksinkertaisissa metodeissa.

Määrittelemällä toisena yhtälönä suhteellinen 
kannanmuutos arviointihetkien välillä:

∆ = (N2 − N1)/N1 (2)

voidaan ratkaista kannan koko N1 kannan-
muutoksen ja toisen kanta-arvion suhteen: 
N1 = N2/(1 + ∆). Kun tämä lauseke sijoite-
taan yhtälöön N2 = N1Sa(1 + R) − H, saadaan 
uusi yhtälö N2 = N2/(1 + ∆)Sa(1 + R) − H, 
jonka ratkaisu populaatiokoon N2 suhteen on 
N2 = H/[(Sa + SaR)/(1 + ∆) – 1]. Kannan koko 
voidaan siis arvioida, jos tunnetaan tai voidaan ar-
vioida saalis, kannan luontainen säilyvyys (kuol-
leisuus), tuottavuus eri elementteineen sekä suh-
teellinen kannanmuutos edellisestä mittauksesta.

Yhtälön avulla tuotettu kannanarvio voi olla 
osamääränä matemaattisesti epävakaa. Jos nimittä-
jän arvo on lähellä nollaa, kannanarviota ei voida 
pitää luotettavana. Laskenta muuttuu entistä epä-
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Kuva 3. Tietoa lainaamassa – villisian ekologian tutkimukset, joita kanta-arviossa on hyödynnetty.

Fig. 3. The sources of the research literature used in setting the model parameters.
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vakaammaksi, jos kannan säilyvyydellä korjattu 
tuottavuus on lähes samaa tasoa kannanmuutok-
sen kanssa, eli jos Sa + SaR ≈ 1 + ∆. Täsmälleen 
kriittisen raja-arvon tapauksessa estimaattori 
Sa + SaR ≈ 1 + ∆ ei tuota reaalilukuja: jos saalista 
on saatu yksikin yksilö, on kanta-arvio ääretön. 
Käytännön tulkinta tälle laskennallisella ongel-
malle on se, että kannan kasvu olisi täysin saman 
suuruinen kuin jälkeläistuotto, eikä saalis vaikuta 
lainkaan kannan kasvuun, koska kanta on ääret-
tömän suuri. Toisaalta, jos saalista ei tämmöisellä 
alueella ole saatu, tuottaa estimaattori lausekkeen 
0/0, jota ei ole matemaattisesti määritelty. Kol-
manneksi, joskus empiirinen aineisto voi tuottaa 
tilanteen, jossa kannankasvuksi ehdotetaan suu-
rempaa arvoa mitä jälkeläistuotto mahdollistaa, eli 
arvon Sa + SaR < 1 + ∆. Tällöin kanta-arvioksi tu-
lee nollaa suuremmilla saalismäärillä negatiivinen 
luku, mikä on tietysti merkki äärimmäisestä arvion 
epävakaudesta. Käytännön tulkinta negatiivisen 
yksilömäärän arvion tilanteessa lienee se, ettei 
oletetun-kaltaista-kannan-demogra��-voi-esiintyä.

Analyysi onnistuu parhaiten tilanteissa, joissa 
metsästys oleellisesti vaikuttaa kannanmuutok-
seen: kannan luonnollisesta nettotuotosta ammu-
taan niin suuri osa, että kannan kasvu ei ole mit-
tausvirheenkään puitteissa yhtä nopeaa kuin olisi 
tuoton perusteella ilman metsästystä. Stabiiliuden 
kriteerinä voitaneen pitää heuristisesti nimittä-
jän X = (Sa + SaR)/(1 + ∆) − 1 riittävän suuria 
arvoja; esimerkiksi X > 0.05, jolloin implisiitti-
sesti oletetaan vuotuisen saaliin olleen vähintään 
noin 4.8 % laskennallisesta villisikakannasta. 
Käytännössä tämä ehto toteutunee hyvin usein 
Suomen oloissa ainakin niillä alueilla, joilla villi-
sika on vakiintunut, ja sitä on totuttu ja opittu te-
hokkaasti metsästämään.

Laskennan tunnusluvut ja 
epävarmuuksien huomiointi

Olennainen osa kanta-arviointia on määrittää odo-
tusarvon (keskiarvon) lisäksi arvion epävarmuutta 
(hajontaa) kuvaavia realistisia tunnuslukuja. Ne 
kommunikoivat kanta-arvion käyttäjälle siihen 
liittymiä varaumia. Arvioita käytäntöön sovel-
lettaessa tarkasti arvioitu epävarmuus luo edelly-
tyksiä riskien hallinnalle. Halutaanko esimerkiksi 
minimoida epävarmuuden vallitessa tehtävien pää-
tösten ei-toivottuja seurauksia käyttämällä hyväksi 
laskelmissa odotusarvon sijaan (hajonnan puitteis-
sa) jotain muuta arvoa?

Tunnusluvuista epävarmuuksineen voidaan luo-
da alustava käsitys esimerkiksi olemassa olevan 
kirjallisuuden pohjalta (Holland ym. 2009): meta- 
analyysin avulla luodaan epävarmuudet sisältävät 
todennäköisyysjakaumat mallin populaatiopara-
metreille. Jakaumat ovat säilyvyyksille (eläin-
ten elossapysymiselle), porsaallisten naaraiden 
osuudelle ja naaraiden osuudelle aikuiskannasta 
beta-jakaumia. Beta-jakaumia muodostettaessa 
kirjallisuuslähteistä summataan ”onnistumiset” 
−- esimerkiksi- elossa- säilyneet- villisiat- −- kun-
kin jakauman ensimmäiseen parametriin (alpha), 
sekä epäonnistumiset toiseen parametriin (beta) 
käyttäen alueellisia painokertoimia. Näin saadaan 
otoskoilla sekä relevanttiudella painotettu jakauma 
kullekin parametrille (taulukko 1).

Villisikahavainnot voidaan linkittää näihin ja-
kaumiin soveltamalla Bayesilaisen tilastotieteen 
perusperiaatteita. Kun kirjallisuuden ennakkotieto 
noudattaa beta-jakaumaa, voidaan havainnot yh-
distää olettaen ne binomijakautuneiksi. Esimerkik-
si havaittu aikuinen villisikanaaras (onnistuminen) 
lisää naarasosuuden mallissa alpha-parametria, 
ja havaittu aikuinen uros (epäonnistuminen) vas-
taavasti jälkimmäistä parametria. Tätä tutkimusta 
varten käytettävissä on havaintoja aikuisista vil-
lisioista naarasosuuden osamalliin sekä naaras-
havaintoja porsaiden kanssa ja ilman porsaallis-
ten emakoiden osamalliin. Säilyvyyksistä ei ole 
kerätty Suomen villisikapopulaatiota koskevaa 
seuranta- aineistoa, joten säilyvyyksien jakaumat 
kytketään malliin ainoastaan kirjallisuuteen perus-
tuvina priorijakaumina.

Keskimääräiselle pahnuekoolle sekä kannan-
muutokselle muodostetaan normaalijakaumat. 
Yksittäisen pahnueen koon oletetaan noudattavan 
Poisson-jakaumaa tuntemattomalla odotusarvolla. 
Yhdistettäessä eri tutkimusten tiedot, havaittuja 
keskimääräisiä pahnuekokoja painotetaan pai-
nokertoimilla. Pahnuekoon lopullista keskiarvoa 
approksimoidaan normaalijakaumalla, jossa edel-
lä lasketun painotetun keskiarvon keskivirhe saa-
daan perustuen Poisson-jakauman odotusarvon 
ja varianssin yhtäsuuruuteen, ja jonka keskivirhe 
on keskiarvon ja tehollisen otoskoon osamäärän 
neliöjuuri. Kannanmuutoksen epävarmuus saa-
daan karttaruutujen kannanmuutosten välisestä 
epävarmuudesta.

Saalistilaston kalibrointiinkin liittyy epävar-
muutta. Tämä huomioidaan siten, että laskelmissa 
todellisen villisikasaalismäärän oletetaan noudatta-
van tasajakaumaa, jonka alaraja on  tosiasiallisesti 
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rekisteröity saalismäärä, ja jonka keskiarvo täsmää 
korjatun saalismäärän arvion kanssa.

Villisian kuolleisuutta koskevista tutkimuk-
sista eriteltiin metsästyskuolleisuus (noin 85 % 
kuolleisuudesta) ja luonnollinen (15 %) kuollei-
suus (Keuling 2013). Kirjallisuuden perusteel-
la luonnollisen kuolleisuuden voidaan arvioida 
olevan keskimäärin noin 11.4 %, eli säilyvyyden 
noin 88.6 %. Porsastuottoa määrittäessä aikuis-
kannan naarasosuuden voidaan olettaa olevan 
havaintojen ja kirjallisuuden perusteella noin 
47.9 %. Porsivien naaraiden osuudeksi arvioi-
daan noin 37.5 %. Keskimääräinen pahnuekoon 
arvo on noin 5.16 porsasta/pahnue ja porsaskuol-
leisuuden arvo noin 23.2 % (säilyvyys 76.8 %). 
Saaliin odotusarvo on 714 yksilöä. Kannanmuu-
toksen odotusarvo on 23.6 %. Sijoittamalla yllä 
luetellut populaation parametrit arviointiyhtälöön 
saadaan kannaksi vuoden 2017 lopun arviointi-
hetkellä N2 = H/[(Sa + SaR)/(1 + ∆) − 1] = 714/
[(0.886 + 0.886×0.479×0.375×5.16×0.768)/
(1 + 0.236) − 1] = 3155 yksilöä.

Kuhunkin muuttujaan sisältyy lähtökohtai-
sesti mittausvirheitä ja/tai luonnollista vaihtelua. 
Kanta-arvion laskennassa otetaan samanaikaises-

ti huomioon kaikkien muuttujien epävarmuudet, 
joten kanta-arvion luottamusväli kasvaa melko 
suureksi. Myös stabiiliusehto (nimittäjä < 0,05) 
jää joissain tapauksissa täyttymättä, mutta olete-
tuilla parametrien arvoilla näin käy vain alle 0.1 % 
simulaatioista.

Koska osa simulaatioiden tuloksena saatavista 
kanta-arvioista on potentiaalisesti epästabiileja, 
kanta-arvio raportoitiin perustuen mediaaniin ja 95 
prosentin luottamusväliin. Kanta-arvion mediaani 
vastaa populaatioparametrien odotusarvoilla las-
kettua lukemaa (3 155) ja kymmenen miljoonan 
simulaation perusteella luottamusväliksi saatiin 
2-077−5-473-yksilöä.

Pohdinta

Suomessa villisikaa pidettiin vielä 2000-luvun 
alussa ja villisikatyöryhmänkin raportissa tulokas-
lajina (Ermala 2008, MMM 2015). Toisaalta on 
perusteita pitää villisikaa myös paluumuuttajana, 
sillä sen on osoitettu esiintyneen Nyky-Suomen 
eteläosissa jo kuluvan lämpökauden alussa noin 
9 000–8 000 vuotta sitten (Ukkonen ym. 2015). Pa-
luutaan viime vuosikymmenet tehnyt villisika on 

Taulukko 1. Kanta-arviomallin muuttujat, niiden arvot ja hajonnat sekä jakaumaoletukset.

Table 1: Population model variables and initial parameters.

Merkintä Selite Odotusarvo Hajonta Jakauma
Abbrev. Description Expect. value Deviation Distr. family

N2 kannan koko vuoden 2018 alussa, ratkaistaan – –
 the population size at the beginning of the year 2018 will be solved

N1 kannan koko vuoden 2017 alussa, ratkaistaan – –
 the population size at the beginning of the year 2017 will be solved

Δ suhteellinen kannanmuutos, the (relative) increase rate 23,55 % 3.69 % (S.E.) gaussian

Sa aikuisten villisikojen säilyvyys arvioiden välillä, 88.63 % 1.96 % (S.E.) beta
 the survival of the adults between the subsequent
 abundance estimates

Sp porsaiden säilyvyys syntymästä arviointihetkeen, 76.76 % 1.53 % (S.E.) beta
 the survival of the piglets from the birth
 to the time of the estimating the abundance

F naaraiden osuus aikuiskannasta, 47.86 % 1.98 % (S.E.) beta
 %-females in the population

B porsivien naaraiden osuus kaikista naaraista, 37.46 % 1.98 % (S.E.) beta
 %-females giving birth

P keskimääräinen pahnueen koko, the average litter size  5.156 0.084 (S.E.) gaussian

H vuoden 2017 kokonaissaalis, the total harvest in 2017 714.1 [578, 850.2] uniform
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levittäytynyt Suomeen Karjalankannaksen kaut-
ta sekä Venäjän Karjalan pohjoisosista (Ermala 
2008). Varhaisia havaintoja kuolleina rannikolle 
ajautuneista villisioista on tehty 1950–60-luvuil-
la, ja elävänä niitä on tavattu Suomessa säännöl-
lisesti 1970-luvulta alkaen. Hyvin harvinaisen ja 
hyödyntämismielessä vähämerkityksisen villisian 
arviointitarpeet ja -menetelmät ovat olleet vuo-
sikymmenet toiset kuin nyt, kun sika on nopeasti 
runsastumassa, kuten ensimmäinen Luonnonvara-
keskuksen tuottama kanta-arvio osoittaa.

Villisikaa on kohdeltu pitkään erityisesti vil-
jelysvahinkojen aiheuttajana, kun se tonkii, tal-
loo ja käyttää ravintonaan viljelyksiä. Merkittävä 
kannan kasvu lisää myös liikenneonnettomuuksia 
– molempien vahinkotyyppien taloudellinen arvo 
lasketaan Ruotsissa vähintään kymmenissä miljoo-
nissa euroissa (SOU 2014:54). Samalla villisiasta 
on tullut länsinaapurissa merkittävä riistaresurssi, 
jonka saalismäärät ylittävät esimerkiksi kaadettu-
jen hirvien määrän (Jägareförbundet 2018).

Uudenlaisen tarpeen villisian kannanarvioinnil-
le loi afrikkalaisen sikaruton (ASF) uhka. Kuten 
esimerkiksi maatalousvahingot (esim. Schley ym. 
2008), myös ASF:n ilmaantumisriski ja epide-
miologiset piirteet ovat ainakin osin riippuvaisia 
villisikakannoista. Tämän vuoksi on olennaista 
tuntea populaation piirteitä ennaltaehkäisy- ja tor-
juntatoimien suunnittelussa ja toteutuksessa (ks. 
Acevedo ym. 2014). ASF:n ilmaantumisen moni-
naisia vaikutuksia havainnollistaa tilanne Virossa. 
Siellä villisioilla todettiin afrikkalaista sikaruttoa 
ensimmäisen kerran vuonna 2014. Vuosina 2015 
ja 2016 ASF-testejä tehtiin yli 25 000 metsästetys-
tä tai kuolleena löydetystä villisiasta (VET 2017). 
ASF-tartunnan saaneita oli noin 10 % tutkituista 
sioista. ASF-tautiepidemioiden vaikutus Viron 
sikatalouteen on ollut merkittävä: syksyyn 2016 
mennessä pienten eli alle 100 eläimen sikaloiden 
määrä oli pudonnut alle 15 prosenttiin verrattu-
na syksyn 2014 tilanteesta. Suurten sikaloiden ja 
Viron tuotantosikojen kokonaismäärä putosi noin 
30 % (VET 2017). Venäjällä Suomen raja-alueilla, 
eli Karjalan tasavallassa sekä Leningradin ja Mur-
manskin hallintoalueilla, on todennettu yksittäisiä 
ASF-tapauksia mutta vain kesysioilla. Sen sijaan 
villisioilla ei ole tiettävästi todettu afrikkalaista 
sikaruttoa, mikä voi johtua myös systemaattisen 
tautiseurannan puutteesta.

Villisikojen riistataloudellinen vaikutus 
ja sen seuranta

Villisioilla on vahinko- ja haitta-arvojen lisäksi po-
tentiaalisesti suuri riistataloudellinen arvo. Vaikka 
tämä näkökulma jää ymmärrettävästi vahinkonäkö-
kulman ja siihen liittyvien tiedontarpeiden rinnalla 
pieneksi, kertyy esimerkiksi villisikasaaliin tarken-
tuvan tilastoinnin myötä seurantatietoa myös lajin 
saalisarvoista. Tämä arvo kasvaa tilapäisesti kantaa 
pienennettäessä (suuremmat saaliit) ja pitkäaikai-
sesti kannan kasvaessa – tästä länsinaapurin tilan-
ne on hyvä esimerkki. Toisaalta juuri nämä arvot 
pienenevät sekä metsästysmatkailun hiipumisen 
että saalismäärien pienentyessä, jos sikarutto pää-
see leviämään suomalaisiin villisikoihin, kuten on 
käynyt Baltian maissa. Kannan koon ja erilaisten 
arvojen suhteen määrittely edellyttää hyvää käsi-
tystä ja tiedonkeruita villisikaan liittyvästä ihmis-
toiminnasta että itse villisikakannan kehityksestä.

Jos villisikakannan kasvu halutaan pysäyttää, on metsästys-
tä nykyisestään lisättävä. Kuva: Jani Pellikka.

Stopping the wild boar population growth requires more in-
tensive hunting than it is today. Photo: Jani Pellikka.
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Lähivuosien suuntaviivoja 
– kohti dynaamista kanta-arviota

Edellytykset kannanarviointiin ovat Suomessa jo 
nyt hyvät, ja siihen liittyvää kehitystyötä jatketaan 
tulevina vuosina. Kun aineistoa on kertynyt use-
ammalta vuodelta, tavoitteena on kehittää edelleen 
populaatiodynamiikkaan perustuvaa mallipohjais-
ta kannanarviointia. Perustana menetelmässä on 
villisian populaatiodynamiikkaa kuvaava tilastol-
linen populaatiomalli, jossa porsastuotto, metsäs-
tyssaalis ja muu kuolevuus määrittävät kannan ke-
hitystä. Villisian kannan koon vuotuista vaihtelua 
kuvaavat luvut, kuten metsästäjien arviot kannan 
koosta, ehdollistavat mallin dynamiikkaa kuiten-
kin siten, että sitä ohjaavien parametrien arvot 
pysyvät realistisina. Toisaalta aineistojen karttu-
minen tarkentaa entisestään tulevina vuosina ko-
timaisia villisikakannan muutoksia ohjaavia para-
metreja. Tuloksena on, kuten tässäkin artikkelissa 
esiteltävässä mallissa, todennäköinen kannankoko 
luottamusväleineen. Tämän lisäksi siinä on päi-
vitetyt estimaatit kannan tuotolle ja muulle kuin 
metsästyskuolevuudelle.

Toimiakseen luotettavasti menetelmä edellyttää 
monien tahojen aktiivista yhteistyötä, jolla tuote-
taan lisää tietoa kannanrakenteesta, kuolevuudesta, 
porsastuotosta ja liikkeistä. Näitä tietoja kerätään 
lähivuosina muun muassa metsästäjille tehtävien 
kyselyjen ja riistakameroiden avulla, sekä mah-
dollisesti myös villisikoja radiopannoittamalla. 
Tiedon tuotannossa avainasemassa ovat villisian 
metsästäjät. Tarkentuvan tiedon avulla luodaan 
lisäedellytyksiä hoitaa villisikakantaamme tavoit-
teellisesti ja lajiin liittyvät riskit halliten.

Kiitokset. Osoitamme sydämelliset kiitoksem-
me kaikille metsästäjille, jotka ovat tunnollisesti 
kirjanneet villisikahavaintojaan ja saaliitaan lo-
makkeille ja tietojärjestelmiin. Kiitokset kuulu-
vat myös nimettömille arvioijille ja toimitukselle 
avusta artikkelin viimeistelyssä.

Summary: Methods for assessing 
the population trend of wild boar in Finland

The current Finnish wild boar Sus scrofa population orig-
inates from individuals that have crossed the southeastern 
state border since the 1970s. The population has increased 
and spread only slowly over the past decades, partially due 
to harsh winters and the species game animal status, which 
allows hunters to rather freely hunt them within their hunt-
ing grounds. The main reason for limiting the population 

size has, until the past decade, been related to the risk of and 
low-tolerance-for-crop-damages.-The-need-for-more-����-
management of population size and trend has increased 
alongside the rapid increase of hunters’ observations and 
animals bagged during this decade, and the increased risk 
of introducing African swine fever (ASF) to Finland. This 
also requires developing the process of population monitor-
ing to set population goals and measure how these goals are 
reached.

To meet management needs, the Natural Resources In-
stitute began a development project in 2017 to build and 
preliminarily test a process adapting to wild boar popula-
tion ecology (Fig. 1), which collects and takes advantage 
of versatile information regarding wild boar population pa-
rameters. Data sources include available research literature 
(Table 1, Appendix 1, Fig. 3), measurements conducted on 
farmed-wild-boars,-��-data-collected-during-wildlife-abun-
dance and hunting bag monitoring programs in Finland and 
potential (new) monitoring methods such as camera traps 
maintained by volunteer hunters.

This article shortly reviews the population estimation 
methods for wild boars in various countries. It introduces 
the preliminary results of the development work conducted 
in the project and also demonstrates how wild boar popula-
tion size estimates (2018) were compiled, and an associat-
ed map (Fig. 2) showing the distribution range in Finland, 
modelled using multi-source data sources.

The development work continues by gathering additional 
data regarding abundance (index), recruitment, hunting bag 
and other mortality. Multiple years of data collection ena-
bles applying a Bayesian state-space population modelling 
approach, where recruitment, hunting bag and mortality 
drive the population and the dynamics are constrained by 
the abundance index. The output of the forthcoming Bayes-
ian model will include estimates in the form of posteriori 
distributions for abundance, and also for the recruitment and 
other mortality sources. The realistic description of the un-
certainty and the decrease in the uncertainty regarding the 
population size and trends will build better preconditions for 
managing the wild boar population and associated impacts.
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Liite 1. Villisian lisääntymistuottoa arvioivia eurooppalaisia tutkimuksia. Kuvassa 3 on esitetty näiden tutkimusten maantie-
teellinen jakautuminen. Viimeisen sarakkeen F = naaras, L = pahnue, P = porsaat, Y = ylivuotiset, A = aikuiset, ja jälkimmäi-
sen perässä oleva numero ilmaisee minimi-iän vuosina.

Appendix 1.The European review of the reproduction parameters of wild boar. For regional representation of parameter 
estimates, see Fig. 3.

Parametri Viite Tutkimusalue N Arvo Ikä /sukupuoli
parameter Source Study area  Value age/gender
     
Pahnuekoko Abaigar (1992) Southeast, SPA ? 4.10 L
Litter size Ahmad (1995) Punjab. Pakistan 193 5.70 L
 Albrycht (2016) Braniewo County. North-East. POL 46 5.20 L
 Andrzejewski (1978) Kampinos National Park. POL 37 3.720 L
 Belkin (2012) Russian Karelia RU 17 4.90 L
 Boitani (1995) Monteciano. Tuscany. ITA ~400 4.950 L
 Danilov (2012) Russian Karelia RU xx 6.00 L
 Danilov (2012) Leningrad province RU xx 6.20 L
 Danilov (2012) Vologda province RU xx 4.70 L
 Danilov (2012) Arkhanglesk province xx 4.10 L
 Fernández-Llario (1998) Villuercas region. SPA 65 3.585 L
 Fonseca (2011) Central POR 115 4.183 L
 Gethöffer (2007) Eastern Lower Saxony. GER 24 6.290 L (vain P, only P)
 Gethöffer (2007) Eastern Lower Saxony. GER 43 6.670 L (vain Y, only Y)
 Gethöffer (2007) Eastern Lower Saxony. GER 32 7.640 L (vain A2+, only A2+)
 Gethöffer (2007) Rhineland-Palatinate. GER 38 4.580 L (vain P, only P)
 Gethöffer (2007) Rhineland-Palatinate. GER 77 4.630 L (vain Y, only Y)
 Gethöffer (2007) Rhineland-Palatinate. GER 35 6.560 L (vain A2+, only A2+)
 Gethöffer (2007) Westerm Eifel. GER 5 4.000 L (vain P, only P)
 Gethöffer (2007) Westerm Eifel. GER 22 4.770 L (vain Y, only Y)
 Gethöffer (2007) Westerm Eifel. GER 24 6.50 L (vain A2+, only A2+)
 Malmsten (2017) Skåne. Blekinge. Södermanland, 101 5.40 L
  Uppland. SWE
 Martys (1982) Wildparke-Grünau.-AUT- 20- 5.800- L
 Massei (1997) Maremma Natural Park. ITA 154 4.40 A1+ (F)
 Massei (1997) Maremma Natural Park. ITA 274 2.30 A1+ (F)
 Mauget (1972) Chizé. FRA 21 4.620 L
 Moretti (1995) Ticino. SUI 17 4.929 L
 Náhlik (2003) Lajta-Hanság. HUN 51 6.706 L
 Rosell (2012) Aiguamolls de l’Empordà 88 5.01 A1+ (F)
  Natural Park. SPA
 Saunders (1995) Kosciusko National Park 177 6.58 L
  (Sub-albine). AUS
 Saunders (1995) Oxley. AUS 536 6.875 L
 Servanty (2007) Châteauvillain-Arc- 254 5.500 L
  en-Barrois. FRA
 Sprem (2016) Western CRO 40 4.40 L (vain P, only P)
 Sprem (2016) Central CRO 53 4.90 L (vain P, only P)
 Sprem (2016) Eastern CRO 43 4.40 L (vain P, only P)
 Sprem (2016) Western CRO 26 5.80 L (vain Y, only Y)
 Sprem (2016) Central CRO 70 7.00 L (vain Y, only Y)
 Sprem (2016) Eastern CRO 58 5.90 L (vain Y, only Y)
 Sprem (2016) Western CRO 18 5.70 L (vain A2+, only A2+)
 Sprem (2016) Central CRO 65 7.20 L (vain A2+, only A2+)
 Sprem (2016) Eastern CRO 95 6.70 L (vain A2+, only A2+)
 unpublished (2017) Ähtäri. FIN 39 4.82 L (vain A2+, only A2+)
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Parametri Viite Tutkimusalue N Arvo Ikä /sukupuoli
parameter Source Study area  Value age/gender

%-tiineitä Ahmad (1995) Punjab. Pakistan 193 0.316 A6m+ (F)
%-pregnant Albrycht (2016) Braniewo County. North-East. POL 117 0.393 F
 Albrycht (2016) Braniewo County. North-East. POL  0.619 Y (F)
 Albrycht (2016) Braniewo County. North-East. POL  0.710 A2+ (F)
 Belkin (2012) Karelia province 17 0.706 A2+ (F)
 Fernández-Llario (1998) Villuercas region. SPA 198 0.263 F
 Fonseca (2011) Central POR 214 0.537 F
 Fonseca (2011) Central POR  0.740 A2+ (F)
 Herrero (2008) Pyrenees. SPA 75 0.640 F
 Herrero (2008) Ebro Valley. SPA 66 0.470 F
 Malmsten (2017) Skåne. Blekinge. Södermanland, 150 0.067 Y.(F)
  Uppland. SWE
 Malmsten (2017) Skåne. Blekinge. Södermanland, 148 0.203 Y (F)
  Uppland. SWE
 Malmsten (2017) Skåne. Blekinge. Södermanland,  144 0.264 A2+ (F)
  Uppland. SWE
 Massei (1997) Maremma Natural Park. ITA 154 0.970 A1+ (F)
 Massei (1997) Maremma Natural Park. ITA 274 0.180 A1+ (F)
 Rosell (2012) Aiguamolls de l’Empordà 242 0.591 F
  Natural Park. SPA

Sukupuoli- Ahmad (1995) Punjab. Pakistan 234 1.098 P
rakenne (n/u) Ahmad (1995) Punjab. Pakistan 141 1.136 Y (13–24 kk, months)
Sex ratio (f/m) Ahmad (1995) Punjab. Pakistan 118 1.035 A2+
 Andrzejewski (1978) Kampinos National Park. POL 97 1.425 A1+
 Boitani (1995) Monteciano. Tuscany. Italy 1253 0.850 kaikki, all
 Saunders (1995) Kosciusko National Park 212 1.00 kaikki, all
  (Sub-albine). AUS
 Saunders (1995) Oxley. AUS 1653 0.840 kaikki, all

Selviytyvyys Jezierski (1977) Kampinos National Park. POL 407 0.518 P. (F & M)
Survival Martys (1983) Wildparke-Grünau.-AUT- 173- 0.769- P.-(F-&-M)
 Keuling (2013) Schildweld. GER (useita 725 0,920 kaikki, all
  sijainteja, several locations)
 Náhlik (2003) Lajta-Hanság. HUN 81 0.420 P (F & M)
 Nores (2008) Asturias. SPA 385 0.792 A1+ (F & M)
 Toigo (2008) Châteauvillain-Arc-en-Barrois. FRA 1065 0.855 P (M)
 Toigo (2008) Châteauvillain-Arc-en-Barrois. FRA 927 0.818 P (F)
 Toigo (2008) Châteauvillain-Arc-en-Barrois. FRA 149 0.876 A1+ (F)
 unpublished (2017) Ähtäri. FIN 188 0.739 P (F & M)
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