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HANKEVETÄJÄN KATSAUS 
Monipuolinen hanke on nyt päättynyt. Hanke saavutti tavoitteensa, vaikka koronapandemia ja 
rekrytointi aiheuttivat haasteita toimenpiteille. Hankkeessa tehtyjen tilakäyntien tulokset saatiin 
analysoitua kattavasti ja näiden tietojen avulla voidaan sikaterveydenhuoltoa kehittää huomioi-
maan salmonellatartuntojen riskit entistä tehokkaammin. 

On harmillista, että rahastomalli ei Suomessa voinut toteutua. Sika-ala tarvitsee nyt kuitenkin no-
peasti apua salmonellavapauden ylläpitämiseen. Maa- ja metsätalousministeriön esittämä 
zoonoosiasetuksen muutos ja mahdollisen valtiollisen rahaston perustaminen ovat odotettuja.  

Hankkeen tulokset antavat aihetta jatkaa tuottajien ja eläinlääkäreiden koulutusta ja neuvontaa 
salmonellan tartuntariskien hallitsemiseksi. Hankkeessa laaditut kuvalliset ohjeistukset kriittisistä 
riskinhallintakohdista auttavat neuvonnassa jatkossakin.  

Suuret kiitokset Maa- ja metsätalousministeriölle hankeavustuksesta ja sekä Sikavan johtoryh-
mälle että teurastamoiden, MTK:n ja ministeriön asiantuntijoille asiantuntemuksesta hankkeen 
eteenpäin saattamisessa. Kiitos myös hanke-eläinlääkäreille tilakäynneistä ja aineiston keruusta.  

 

Seinäjoella 15.12.2021 

 

 

Ina Toppari 
hankevetäjä, toiminnanjohtaja, Eläinten terveys ETT ry   
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HANKKEEN TAUSTAA 

Eläinten terveys ETT ry:n hallinnoima Salmonellatartuntariskien hallinta sikaloissa 
ja sika-alan eläintautirahaston valmistelu -hanke (ELTa-hanke) sai Maa- ja metsäta-
lousministeriöltä erityisavustusta ajalle 1.4.2020-31.12.2021. Hankkeen tehtävänä oli 
kouluttaa sika-alan yrittäjiä ja eläinlääkäreitä, selvittää isojen sikaloiden eläintauti-
rahaston perustamista ja kehittää Sikavaa tautisuojauksen edistämiseksi.  Hank-
keen vastuuhenkilönä toimi Eläinten terveys ETT ry:n toiminnanjohtaja Ina Toppari. 
Hankkeeseen palkattiin hanke-eläinlääkäreiksi Susanna Takaluoma ja Joanna 
Luoma. Hankkeessa työskentelivät myös yhdistyksen asiantuntijaelänlääkärit Vera 
Talvitie ja Olli Ruoho sekä hallintovastaava Marketta Rantala. 

Viimeisimpien vuosien aikana salmonellatartunnat ovat lisääntyneet tuotan-
toeläintiloilla. Tartuntoja on esiintynyt kaikilla tuotantoeläinlajeilla. Salmonellatar-
tuntojen torjuminen sikaloissa varmistaa elintarviketurvallisuutta ja on täten osa 
kansanterveystyötä. Sioille salmonella ei aiheuta terveyshaittaa, mutta ihmisillä 
elintarvikevälitteinen tartunta voi aiheuttaa hyvinkin vakavia oireita, jopa kuole-
man. Suomessa salmonellaa sikatiloilla valvotaan lakisääteisesti teurastamoilla ote-
tuin imusolmuke- ja pintasivelynäyttein. Sikaelinkeino on sitoutunut Eläinten ter-
veys ETT ry:n hallinnoiman sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikavan kautta seu-
raamaan salmonellan esiintymistä ulostenäyttein kansallisen tason sikaloissa vä-
hintään kolmen vuoden välein (vuoteen 2020 asti viiden vuoden välein) ja uudis-
eläimiä myyvissä erityistason sikaloissa vähintään kuuden kuukauden välein.  

Mikäli sikalassa todetaan salmonellatartunta, tulee tartunta saneerata tilalta pois. 
Erityisesti isojen porsastuotantotilojen saneeraukset ovat osoittautuneet hyvin kal-
liiksi. Tämä edellyttää mittavia puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteitä sikalan tuo-
tantotiloissa. Salmonellasaneerauksen yhteydessä joudutaan usein tekemään 
myös rakenteellisia korjauksia, käsittelemään suuria määriä lantaa salmonellabak-
teereiden tuhoamiseksi sekä vaihtamaan pintamaata sikalan piha-alueilla. Sikoja 
joudutaan yleensä lopettamaan tai teurastamaan, jotta tuotantotilojen puhdistus 
ja desinfiointi olisi mahdollista. Joskus tähän joudutaan myös eläinsuojelullisista 
syistä erityisesti porsastuotantosikaloissa, sillä normaalin eläinliikenteen pysähty-
essä salmonellatartunnan takia sikala täyttyy nopeasti. Käytännön vaihtoehtona 
porsastuotantosikaloiden salmonellasaneerauksissa on useimmiten joko koko si-
kalan tyhjentäminen eläimistä ja tuotantotilojen perusteellinen puhdistus ja desin-
fiointi, tai sikalan hygieniatason kohottaminen tartuntojen leviämisen estämiseksi 
ja tartuntaa kantavien eläinten poisto tiheän näytteenoton avulla. Jälkimmäisessä 
vaihtoehdossa muodostuu ongelmaksi yleensä se, että kantavat emakot eivät vält-
tämättä eritä salmonellaa ulosteeseensa, mutta stressaantuvat porsimisen lähesty-
essä ja alkavat erittää, jolloin myös porsaat saavat tartunnan ja kierre jatkuu.    

Sikaketjun suurten saneerauskustannusten takia vakuutusyhtiöt ovat nostaneet 
ryhmävakuutusmaksuja merkittävästi ja jopa harkinneet luopuvansa vakuuttami-
sesta. Koko kotieläinala on käynyt viime vuonna keskusteluja yhteisen eläintautira-
haston perustamisesta, mutta koska salmonellan vaikutukset koskettavat eri eläin-
lajeja eri tavalla, niin yhteiseen rahastoon ei ole päädytty. Sikatiloilla asia on kuiten-
kin niin akuutti, että sikaketju on luonnostellut oman eläintautirahaston perusta-
mista ja keskusteluissa maa- ja metsätalousministeriö on näyttänyt vahvaa vihreää 
valoa asian eteenpäin viemiselle. Myös Marinin 2019 hallitusohjelmaan on kirjattu 
toimenpiteinä maatalouden riskienhallinta ja salmonellavapauden ylläpitäminen 
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sekä kansallisen eläintautirahaston perustaminen yhdessä maatalousyrittäjien ja 
elintarviketeollisuuden kanssa. 

HANKKEEN TAVOITTEET 

Koulutus ja neuvonta 

Hankkeessa koulutetaan ja neuvotaan sikayrittäjiä tautiriskien hallinnassa ja hait-
taeläintorjunnassa ja järjestetään koulutusta terveydenhuoltokäyntejä tekeville 
eläinlääkäreille sekä laaditaan ohjeita sikayrittäjille ja eläinlääkäreille tautisuojauk-
sesta. Ohjeet julkaistaan ETT:n avoimilla internetsivuilla.  

Sikavan toiminnan kehittäminen tautiriskien hallinnassa 

Osana hanketta perustetaan tautiriskienhallintatyöryhmä, johon osallistuvat Eläin-
ten terveys ETT ry:n asiantuntijat ja Sikavan asiantuntijaeläinlääkärit sekä Sikavan 
jäsenteurastamoiden edustajat. Työryhmän tavoitteena on valmistella ehdotus Si-
kavan kansallisen tason vähimmäisvaatimuksiksi tautisuojauksessa, laatia ehdotus 
vakuutusten riskiluokitteluun ja suunnitella Sikavan terveydenhuoltosuunnitel-
malomakkeen päivitys salmonellatartuntojen riskit huomioiden. Lisäksi hank-
keessa selvitetään Sikavan tietokannan käyttöä tilojen tautiriskien luokituksessa ja 
kehitetään Sikavaan tarvittavat lisätoiminnot.   

Hankkeessa tehdään eläintautirahastoon liittyville tiloille pilottikäyntejä, joilla arvi-
oidaan pitopaikan tautisuojauksen tasoa Belgiassa kehitetyn Biocheck.UGent® ti-
latason tautisuojauksen arviointityökalun avulla. Pilottikäynnit toteutetaan mah-
dollisuuksien mukaan pienryhmätilaisuuksina. Toisena hankevuonna käynniste-
tään järjestelmälliset tautisuojauksen auditoinnit eläintautirahastoon liittyville ti-
loille. 

Eläintautirahaston suunnittelu 

Sika-alan eläintautirahaston suunnittelemiseksi perustetaan eläintautirahastotyö-
ryhmä. Hankkeessa suunnitellaan malli sika-alan eläintautirahastolle keskittäen ra-
haston toiminta ensin salmonellasaneeraustoimenpiteiden korvaamiseksi, selvite-
tään rahastoon kuulumisen edellytyksenä olevat tautisuojaustoimenpiteet ympä-
ristöperäisen salmonellatartunnan riskin minimoimiseksi. Tilan tautisuojaustoi-
menpiteet luokitellaan eri riskitasoille, joita esitetään eläintautirahaston liittymis-
maksun perusteiksi.     

HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Hankkeen tavoitteet (kursiivilla) ja niiden toteutuminen: 

Koulutus ja neuvonta 

Hankkeessa koulutetaan ja neuvotaan sikayrittäjiä tautiriskien hallinnassa ja 
haittaeläintorjunnassa ja järjestetään koulutusta terveydenhuoltokäyntejä teke-
ville eläinlääkäreille. Lisäksi laaditaan ohjeita sikayrittäjille ja eläinlääkäreille tau-
tisuojauksesta.  

Eläinlääkäreille järjestettiin lokakuussa 2020 webinaari uudistuvaan tautisuojauk-
sen arviointiin liittyen. Webinaariin osallistui 19 eläinlääkäriä.  

Tuottajakoulutuksen järjestämiseksi osallistuttiin Suomen Sikayrittäjät ry:n hallin-
noiman Suojaa SiKana -hankkeen webinaareihin. ELTa-hankkeen luento oli mu-
kana neljässä suomenkielisessä webinaarissa, joista kaksi järjestettiin uudelleen 

https://sikayrittajat.fi/hankkeet/suojaa-sikana---sika-ja-siipikarjatilojen-tautiriskienhallinnan-kehittamishanke-
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toisen kerran samansisältöisinä. Lisäksi hankkeen luento oli mukana yhdessä ruot-
sinkielisessä ja yhdessä englanninkielisessä webinaarissa. Linkit webinaarien tallen-
teisiin ovat Suomen Sikayrittäjät ry:n hankesivuilla. 

Keskinäisen eläintautirahaston malli esiteltiin Suojaa SiKana-hankkeen järjestä-
mässä Eläintautiuhat ja riskienhallinta tulevaisuudessa -seminaarissa Loimaalla 
4.11.2021. Saman sisältöinen esitys pidettiin ruotsiksi Svinseminariumissa Vaasassa 
16.11.2021.  

Satafood kehittämisyhdistys ry:n ja Finnpig Oy:n ”Bioturva - elinehto tulevaisuuden 
sikatiloille” -hankkeen (myöh. Satafoodin hanke) kanssa on tehty yhteistyötä tauti-
suojausohjeiden laatimiseksi. 

ELTa-hankkeen materiaalit ja niiden julkaiseminen 

ELTa- hankkeessa on päivitetty ja laadittu ohjeistuksia tautiriskien hallintaan tiloilla. 
Kuvalliset ohjeet (4 kpl) on taitettu ostopalveluna Viestintä Selander Oy:ssa.  

ELTa-hankkeen loppuseminaari pidettiin Teams-webinaarina 1.12.2021. Loppusemi-
naarin tallenne ja esitykset ovat ETT:n sivuilla. 

Hankkeessa laadittu ohjemateriaali ja loppuraportti julkaistaan ETT:n sivuilla. 

Hankeyhteistyö 

ELTa-hankkeessa tehtiin läheistä yhteistyötä Suomen Sikayrittäjät ry:n hallin-
noiman Suojaa SiKana -hankkeen ja Satafood kehittämisyhdistys ry:n ja Finnpig 
Oy:n ”Bioturva - elinehto tulevaisuuden sikatiloille” -hankkeen kanssa päällekkäi-
syyksien välttämiseksi ja voimavarojen yhdistämiseksi. 

 

Sikavan toiminnan kehittäminen tautiriskien hallinnassa  

Perustetaan tautiriskienhallintatyöryhmä. Työryhmän tavoitteena on valmistella 
ehdotus Sikavan kansallisen tason vähimmäisvaatimuksiksi tautisuojauksessa, 
laatia ehdotus vakuutusten riskiluokitteluun ja suunnitella Sikavan terveyden-
huoltosuunnitelmalomakkeen päivitys salmonellatartuntojen riskit huomioiden. 

https://www.ett.fi/hankkeet/elaintautirahastohanke/
https://www.ett.fi/hankkeet/elaintautirahastohanke/
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Hankkeessa tehdään eläintautirahastoon liittyville tiloille pilottikäyntejä, joilla ar-
vioidaan pitopaikan tautisuojauksen tasoa Belgiassa kehitetyn Biocheck.UGent® 
tilatason tautisuojauksen arviointityökalun avulla. Toisena hankevuonna käynnis-
tetään järjestelmälliset tautisuojauksen auditoinnit eläintautirahastoon liittyville 
tiloille.  

Tautiriskienhallinta -työryhmä koostui Sikavan johtoryhmän jäsenistä (Taneli Tirk-
konen, Elina Välimäki, Martti Hassila), ETT:n toimihenkilöistä (Ina Toppari, Vera Tal-
vitie) ja ELTa-hankeen hanke-eläinlääkäreistä (Joanna Luoma ja Susanna Taka-
luoma). Tautisuojaustyöryhmä kokoontui syyskuussa 2020 ja tammikuussa 2021 
sekä käsitteli ajankohtaisia hankkeen tavoitteisiin liittyviä asioita myös johtoryh-
män kokouksissa. Kokouksissa laadittiin arviointiohjeita tautisuojauksen arviointiin 
sekä hankkeen tilakäyntejä varten että uudistuvan terveydenhuoltosuunnitelman 
ohjeistusta varten. Sikavan kansallisen tason vaatimuksiin ei lisätty tautisuojauksen 
vähimmäisvaatimuksia. 

ELTa-hankkeen ja Satafoodin hankkeen yhteistyönä valmisteltiin ryhmävakuutus-
maksujen riskiluokitusmalli, jota voidaan käyttää myös eläintautirahastoon liitty-
vien tilojen tautisuojauksen auditointiin ja tilojen jaotteluun eri maksuluokkiin. Sa-
tafoodin hankkeen kanssa yhteistyössä on laadittu tuottajille tarkoitettu itsearvi-
ointilomake oman sikalan rakennusteknisistä ratkaisuista saneerattavuuden 
osalta.   

Marras- ja joulukuun 2020 aikana tehtiin sikatiloille pilottikäyntejä, joissa tilalle teh-
tiin Biocheck-arviointi ja tautisuojauskatsaus.  Pilottikäyntejä tehtiin 30 kappa-
letta. Pilottikäyntien jälkeen tehtiin 67 tautisuojauksen auditointikäyntiä, joiden tu-
losten analyysi hankittiin ostopalveluna Reinu Econ Oy:lta (liite 1).  

Tautisuojauksen riskiluokituksen arviointikohdat on sisällytetty uuteen Sikavan ter-
veydenhuoltosuunnitelmaan, jonka suunnittelu aloitettiin yhteistyössä Mtechin 
kanssa syksyllä 2020. Terveydenhuoltosuunnitelmaan sisältyvä tautisuojauskatsaus 
on otettu Sikavassa käyttöön 2020 lopulla ja sitä on parannettu kevään 2021 aikana.  

Uusi terveydenhuoltosuunnitelma saatiin kokonaisuudessaan käytettäväksi Sika-
vaan 29.9.2021. Uuden suunnitelmalomakkeen tautisuojausosiossa huomioidaan 
kattavasti suojautuminen haittaeläimiltä. Samaan aikaan valmisteltiin ETT:n Ruo-
kaketjuhankkeessa oppaita haittaeläimiltä suojautumiseen. Sikaloiden salmonella-
tartuntoja on pääosin pidetty ympäristöperäisinä eli haittaeläinten kuten lintujen 
tai jyrsijöiden levittäminä. Haittaeläinosiossa arvioidaan erikseen eläintilat ja tilakes-
kuksen tontilla sijaitsevat rehunkäsittely- ja varastointitilat sekä kuivikevarastot. 

Tautisuojausosio on myös mahdollista täyttää erikseen erillisenä tautisuojauskat-
sauksena. Tämän toiminnon tavoitteena oli mahdollistaa tautisuojauksen arviointi 
myös muun kuin tilan sopimuseläinlääkärin tekemänä. Keskinäisen eläintautira-
haston mallissa rahaston vuosimaksun perusteena olevan tautisuojauksen arvioin-
nin olisi tehnyt Sikavan toimihenkilö tai Sikavaan sopimussuhteessa oleva henkilö.   
Tautisuojauksen arviointi -osio on laadittu siten, että se mahdollistaa pitopaikka- tai 
tilakohtaisen tautisuojausindeksin laskemisen vakuutusten riskiluokituksen perus-
teeksi tai muuhun tautiriskin vertailuun. 

Salmonellasaneeraus eläimiä säästämällä edellyttää, että pitopaikka on jaettu tai 
voidaan tarvittaessa jakaa erillisiin epidemiologisiin yksiköihin. Epidemiologisten 

https://www.ett.fi/haittaelaintorjunta-oppaat-nauta-sika-ja-siipikarjatiloille/
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yksiköiden edistäminen parantaa tilan sisäistä tautisuojausta ja mahdollistaa kus-
tannustehokkaat saneeraukset ilman isojen eläinjoukkojen lopettamista. 

Uudesta terveydenhuoltosuunnitelmasta poistettiin päällekkäisyyksiä 
Biocheck.UGent® -tautisuojauksen arvioinnin kanssa. Biocheck-arviointi on ollut 
Sikavan kansallisen tason luokitusehtona vuodesta 2019. Biocheck-arviointi tulee 
olla tehtynä ennen terveydenhuoltosuunnitelman päivittämistä, jotta sen tuloksia 
voidaan arvioida osana terveydenhuoltosuunnitelmaa ja tulosten perusteella laatia 
kehitysehdotuksia tilan toiminnalle. Hankkeen toimenpiteiden seurauksena vuo-
sittaisen Biocheck-arvioinnin toteutumista voidaan seurata rekisterissä tehok-
kaasti. 

Sikavan tehtävänä on analysoida terveydenhuollosta kerättyä tietoa ja hyödyntää 
saatua tietoa terveydenhuollon koordinaatiossa ja sidosryhmien kuten tuottajien ja 
eläinlääkäreiden koulutuksessa. 

Eläintautirahaston suunnittelu  

Sika-alan eläintautirahaston suunnittelemiseksi perustetaan eläintautirahasto-
työryhmä. Hankkeessa suunnitellaan malli sika-alan eläintautirahastolle. Rahas-
ton toiminta keskitetään ensin salmonellasaneeraustoimenpiteiden korvaa-
miseksi, ja selvitetään rahastoon kuulumisen edellytyksenä olevat tautisuojaus-
toimenpiteet ympäristöperäisen salmonellatartunnan riskin minimoimiseksi. Ti-
lan tautisuojaustoimenpiteet luokitellaan eri riskitasoille, joita esitetään eläintau-
tirahaston liittymismaksun perusteiksi.  

Hankkeessa perustettiin rahastotyöryhmä, johon kuu-
lui ETT:n toiminnanjohtajan ja hallintovastaavan lisäksi 
sekä lihatalojen edustajia että MTK:n edustajia. Maa- ja 
metsätalousministeriön asiantuntijat osallistuivat ryh-
män keskusteluihin. 

Hankkeessa teetettiin selvitys hankkeen ulkopuolisella 
rahoituksella elinkeinon organisoitumisesta keski-
näiseksi rahastoksi. Selvityksen teki Ernst & Young Oy. 
ETT:n, teurastamoiden ja MTK:n edustajista koostuva 
rahastotyöryhmä laati Maa- ja metsätalousministeriölle 
esityksen osakeyhtiön perustamisesta keskinäisen ra-
haston hallinnoimiseksi.  

Elinkeinon organisoitumisen malli on esitelty Maa- ja 
metsätalousministeriölle maalis- ja kesäkuussa 2021. 

 

 

 

  

Rahastotyöryhmä: 
Toppari Ina  
Rantala Marketta  
Hassila Martti 
Kangas Elina 
Kohtala Jaakko 
Koskimaa Juha 
Lahti Risto 
Levonen Juha 
Lindell Rose 
Paakkala Olli 
Suojala Leena 
Tirkkonen Taneli 
Åstrand Tom 
MMM asiantuntijat: 
Hakulin Kajsa 
Kaila Minna-Mari 
Karlsson Joel 
Viljanen Tanja 
Vänttinen Sara 
Wallius Johanna 
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Keskinäisen eläintautirahaston malli 

Jo hankkeen alkuvai-
heessa jouduttiin totea-
maan, että tuottajien kes-
kinäistä eläintautirahas-
toa ei voida toteuttaa 
Eläinten terveys ETT ry:n 
alaisuuteen. Vaihtoeh-
doiksi jäi erillisen organi-
saation muodostaminen: 
osuuskunta ja osakeyhtiö. 
Osakeyhtiömallia kehitet-
tiin laatimalla osakeyhtiölle yhtiöjärjestys. Osakeyhtiön toimialana olisi sika-alan 
keskinäisen eläintautirahaston hallinnointi. Alkutuotannon yrittäjien määräysval-
taa rahaston varoihin korostettiin erillisillä osakesarjoilla. 

Keskinäisen rahaston malli perustui ryhmävakuutuksille. Kaikilla rahastoon liitty-
villä tiloilla tulisi olla ryhmäeläintautivakuutus, joka korvaa salmonella vahingot 
500.000 € asti. Suurimmat sikatilat, joilla on yli 300 emakkoa porsastuotannossa, yli 
2200 lihasikapaikkaa tai joilla on yli 130 emakon yhdistelmätila hyötyisivät eniten 
rahastoon kuulumisesta salmonellavahingon sattuessa.  

Tämän kokoluokan tiloilla 
salmonellasaneerauksen 
kustannukset nousevat 
usein yli 500.000 € kynnys-
arvon. Keskinäinen rahasto 
korvaisi tämän kynnysar-
von yli menevän sanee-
rauskustannuksen. EU:n tu-
kien suuntaviivojen mukai-
sesti valtio olisi voinut kor-
vata näistä kynnysarvon 
ylittävistä kustannuksista 
korkeintaan 65 %. 

Rahastoon liittymisen edellytykseksi pohdittiin tautisuojaukseen ja salmonellatar-
tunnan riskinhallintaan liittyviä vaatimuksia, joita tilan ulkopuolinen taho kävisi au-
ditoimassa säännöllisin väliajoin. Näiden arviointien perusteella määriteltäisiin ra-
haston vuosimaksuille riskitasot, joita olisi voitu hyödyntää myös ryhmävakuutus-
maksujen luokittelussa eri riskitasoille.  

Malli ja lakiluonnos oli jo pitkälle valmisteltu yhteistyössä Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön kanssa. Lopulta Sosiaali- ja terveysministeriö piti tuottajien keskinäisen ra-
haston toimintatapaa vakuutuslainsäädännön alaisena ja totesi, että toimintaan 
tulisi soveltaa pientä vakuutusyhtiötä tai vakuutusyhdistystä koskevaa lainsäädän-
töä. EU-tukien suuntaviivojen mukaisesti valtio ei kuitenkaan voi tukea vakuutus-
toimintaa, joten rahastomallia ei voida sellaisenaan toteuttaa.  

  



Sivu 8 / 8 

15.12.2021 

HANKKEEN TALOUS 

Hankkeen budjetti ja sen toteutuminen on esitetty seuraavassa taulukossa: 

HANKKEEN  
KUSTANNUKSET 

Hankkeen budjetti Toteutuma 

Palkkakustannukset1 149 200 141 183,60 

Matkakulut yhteensä² 18 723 14 333,28 

Ostopalvelut³ 68 886 57 602,20 

Muut kustannukset⁴ 5 941 4 349,37 

Yleiskustannukset⁵ 7 250 6 823,55 

 YHTEENSÄ 250 000 224 292,00 

Omarahoitusosuus (20 %) 50 000 44 858,40 

MMM:n osuus (maks.  80 %) 200 000 179 433,60 

Hankkeen alkuperäinen talousarvio laadittiin ennen Covid-19 pandemiaa ja hank-
keen aikana siihen haettiin kahteen kertaan muutosta. Poikkeukselliset olosuhteet 
vaikuttivat pääasiassa siihen, että budjetti alittui kaikkien kustannuslajien osalta. 
Hankkeen toteutumaan vaikutti myös hankkeen alun viivästyminen henkilöstöre-
krytointien vuoksi. Hankkeeseen suunnitellut, paikan päällä pidettävät koulutukset 
jäivät pitämättä kokoontumisrajoitusten ja -suositusten vuoksi.   Hankkeen tila-
käynnit keväällä 2020 päästiin aloittamaan vasta lumien sulamisen jälkeen. Kevään 
2021 haasteelliset kylvöolosuhteet taas vaikeuttivat sika-alan yrittäjien motivointia 
tilakäynteihin touko-kesäkuussa. Samoin sika-alan taloudelliset haasteet mietityt-
tivät tuottajia jo kesällä 2021. Hankkeelle haettiin myös jatkoaikaa syksylle 2021. 
Hankkeeseen ei kuitenkaan onnistuttu rekrytoimaan hanke-eläinlääkäriä, joten ti-
lakäyntien tavoite ei täyttynyt. Varoja kohdennettiin matkakuluista ostopalveluihin 
kattavan aineistoanalyysin ja laadukkaan viestintämateriaalin laatimiseksi (nämä 
ovat loppuraportin liitteenä). Myös syksyn tilakäyntejä hankittiin ostopalveluna.  

Ostopalveluissa Sikavan kehitystyöhön tarvittiin lisärahoitusta vastaamaan keski-
näisen eläintautirahaston sekä Sikava-terveydenhuollon tarpeisiin. Sikavan tervey-
denhuoltosuunnitelman tautisuojaus-osion päivitys tuli jonkin verran kalliimmaksi 
kuin alkuperäinen arvio. Yleiskuluihin huomioitiin muutoshakemuksissa hankkeen 
jatkoajan vaikutus. 

Hankkeen tilintarkastuksen suoritti Ernst &Young Oy. 

 

 

Loppuraportin liitteet 

1. Pilottikäyntien analysointi, Viestintä Selander & co Oy 
2. Laadittu kuvallinen viestintämateriaali, Reinu Econ Oy 
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1. Tausta 
Raportissa analysoidaan tiloilta hankkeen yhteydessä kerättyä tietoa haittaeläinten torjuntaan 
varautumisesta, toteutuksesta sekä yleisestä siisteydestä. Kerätyt tiedot perustuvat Sikavan tau-
tisuojauskatsauksen kriteereihin. Kriteeristön perusteella on muodostettu tilakohtainen pistey-
tysjärjestelmä, joilla tilat on luokiteltu. Luokittelussa käytetään neljää eri kategoriaa: erinomainen, 
hyvä, tyydyttävä ja heikko (tai havainto puuttuu) 

Kriteeristö muodostuu 16 eri tarkasteltavasta tekijästä. Kutakin tekijää arvioidaan erikseen eläin-
tilojen, rehujen ja kuivikkeiden osalta. Tieto perustuu hanke-eläinlääkärin tilakäynneillä tekemiin 
havaintoihin. Tietoja on yhteensä 49 porsastuotanto- ja yhdistelmätilalta sekä 18 lihasikatilalta. 
Tietoja tarkasteltiin tuotantosuunnittain. Tuloksissa huomioidaan 15 eri tekijää. 

2. Kriteeristö 
Haittaeläintorjuntasuunnitelma 
1= Tilalla on ajantasainen kirjallinen haittaeläintorjuntasuunnitelma ja haittaeläinten torjunnasta 
on huolehdittu. Suunnitelma on tallennettu Sikavaan. Torjunnan toteutus on dokumentoitu. Ei 
jyrsijähavaintoja sisätiloissa. 
4= Ei kirjallista suunnitelmaa. Torjuntaa ei ole toteutettu. 
 
Tuotantorakennusten ympärillä ei ole kasvillisuutta tai tavaroita 2 m säteellä 
1= Asfaltti tai muu ehjä pinnoite. Ei kasvillisuutta/tavaraa, josta olisi suojaa haittaeläimille. 
4= Hoitamaton. Pitkä heinä, pajut, koivut, pujot, pensaat tai muu kasvillisuus, jonka kasvua ei ole 
hallittu. Tavaroita, kuten lavoja, rakennusmateriaalia tai -jätettä, renkaita, maakasoja, vanhoja ol-
kipaaleja. 

Rakenteet estävät jyrsijöiden ja lintujen pääsyn tuotantorakennuksiin 
1= Betonielementtien saumat ehjät tai pellitetty. Tuloilma-aukot suojattu verkoilla. Ulko-ovet 
tiiviit. Seinäverhoilut on verkotettu alareunasta. Mikäli ovia/ikkunoita pidetään auki, ne on suo-
jattu riittävän tiheillä verkoilla. 
4= Rakenteet mahdollistavat haittaeläinten pääsyn tuotantorakennukseen. 

Haittaeläimille ei ole suojapaikkoja eikä ravintoa (Eläintilat ja käytävät) 
1= Tulevaa tarvetta varten olevaa kuiviketta / virikettä ei ole tarpeettoman paljon eläintilojen yh-
teydessä (vaan omassa varastossa). Tavaroiden varastointi on asianmukaista, eikä sikalassa ole 
tarpeetonta tavaraa. Käytävillä olevat varastot ovat siistit, tavarat ovat hyllyillä. Lattioilla ei ole pit-
källä aikavälillä syntynyttä rehupölyä tai rehua. 
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4= Useissa paikoissa varastoituna päivittäiseen sikalan hoitoon kuulumattomia tavaroita. Kuivi-
ketta on varastoituna osastoon. Haittaeläimet pääsevät pesimään / suojaan. Kuivikkeen käsiva-
rasto ei tyhjene noin kahden viikon välein.  

Haittaeläimille ei ole suojapaikkoja eikä ravintoa (Kuivikkeiden varastointi) 
1= Betoni- tai asfalttilattia. Paalit irti lattiasta ja seinistä. Haittaeläintorjunta kunnossa. Haittaeläi-
met voidaan havaita. Tyhjentyy kerran vuodessa ja siivotaan tyhjenemisen yhteydessä. Lattioilla 
ei ole tarpeettomia tavaroita. Kuivikevarastossa ei ole rehua tms.  
4= Tiivistämätön maapohja. Osittain avonainen varasto/katos. Linnuille on oleskelupaikkoja kat-
torakenteissa varastointipaikan yläpuolella. Ei tyhjene vuosittain. Runsaasti tarpeetonta tava-
raa/rojua. Kuivikevarastossa tai kuivikevaraston välittömässä yhteydessä on saatavilla ravintoa 
haittaeläimille. 

Haittaeläimille ei ole suojapaikkoja eikä ravintoa (Rehujen käsittely ja varastointi) 
1= Varastot ovat siistit. Kuivikkeita ei varastoida tai säilytetä rehuvarastoissa tai rehustamoissa. 
Rehu ja vilja säilytetään tiiviissä ja sileäpintaisissa metalli- tai lasikuitusiiloissa. Siilot ovat katettuja. 
Avatut rehusäkit säilytetään suljetuissa astioissa. Umpinaiset rehusäkit säilytetään hyllyillä, lavo-
jen päällä tai kärryssä. Ei pitkällä aikavälillä syntynyttä rehupölyä tai rehua. Rehulaitteet eivät 
vuoda. Ulos sijoitettujen siilojen, kaatosuppiloiden yms. ympäristö on helposti puhdistettavissa ja 
pidetään puhtaana. 
4= Ulos sijoitetut siilot ovat vuotaneet eikä vuotanutta rehua ole siivottu pois. Rehustamon sii-
voamiseen tarvitaan lapio. Sisällä rehustamossa / rehuvarastossa olevat siilot ja kuljettimet ovat 
selvästi vuotaneet useita kohdista, eikä vuotanutta rehua ole siivottu pois. 

Jätteiden käsittely ja varastointi 
1=Jätteet kerätään sisätiloissa niin, että haittaeläimet eivät pääse niihin käsiksi. Ei roskia / tyhjiä 
rehusäkkejä lattioilla. Kannellinen roska-astia sijaitsee irti tuotantotilojen seinustasta. 
4= Eläintiloissa, varastoissa, rehustamossa tai ulkona näiden ympäristössä on tyhjiä rehusäkkejä 
tai muita roskia. Ulkona olevat roskat ovat selvästi kastuneet tai painuneet kasaan. Roska-astia on 
ilman kantta.  
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3. Tulokset 
Kriteeristön perusteella muodostuva minimipistemäärä on 15 ja maksimi 60. Mitä paremmin asiat 
tilalla ovat, sitä vähemmän pisteitä sille kertyy. Keskimäärin porsas- ja yhdistelmätuotantotilat 
saivat 32 pistettä. Parhaan tilan pistemäärä oli 19. Heikommalla tilalla noustiin 57 pisteeseen. Tu-
loksissa jätettiin huomioimatta kuiviketilojen rakenteisiin pääsyn estämiseen liittyvä kriteeri ha-
vaintojen puuttumisen takia. Yksittäiset puuttuvat havainnot pisteytettiin luokan heikko mu-
kaiseksi.  

3.1. Porsastuotanto- ja yhdistelmäsikalat 

Porsastuotanto- ja yhdistelmäsikaloilla rakennuksiin ja rakenteisiin liittyvistä kriteereistä saadut 
pisteen ovat selvästi muita heikompia (Kuvio 1). Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että tuotantoti-
lat ovat vanhentuneet suhteessa nykyisiin suosituksiin ja kriteereihin. Toiminnalliset tekijät, joihin 
tuottaja voi suoraa omalla tekemisellään vaikuttaa, saavat vahvemmat pisteet. Jätteiden käsitte-
lyyn liittyvät tekijät saavat pienimmät riskipisteet, eli ovat kauttaaltaan parhaiten hoidettu. 

 
Kuvio 1. Kriteerikohtaiset pistekeskiarvot porsastuotanto- ja yhdistelmätiloilla 

Kolme tilaa erottuu selvästi kokonaispistemäärän alarajalla. Näistä parhaiten kriteerit täyttävä tila 
saa 19 pistettä ja kaksi seuraavaa 21 pistettä. Kriteeristön parhaimpaan neljännekseen pääsee 27 
pisteellä. Heikoimmin kriteerit täyttävällä tilalla jäädään maksimipisteistä vain kolmen pisteen 
päähän. Samalla tila on ainoa, joka putoaa kriteeristön pisteytyksen heikoimpaan neljännekseen. 
Aineiston toiseksi heikoiten kriteerit täyttävä tila saa 48 pistettä. 
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Kuvio 2. Kokonaispisteiden jakauma porsastuotanto- ja yhdistelmätiloilla 

Analyysissa kriteerit luokiteltiin kolmeen eri kategoriaan: torjuntatoimenpiteet, rakenteelliset te-
kijät sekä tuottajan omat toimenpiteet. Luokittelun tavoitteena on analysoida sitä, kuinka vah-
vasti kriteereiden toteutuminen on sidoksissa tuottajan itse tekemiin toimenpiteiseen ja varau-
tumiseen verrattuna tilan rakennuksiin ja niistä johtuviin toimintamalleihin. 

Riskien tunnistamiseen ja torjuntaan liittyvät toimenpiteet ovat etenkin eläintenpitotilojen osalta 
enimmäkseen kunnossa (Kuvio 3). Riskit haittaeläinten torjunnan osalta ovat hyvin tunnistettu ja 
haittojen ehkäisy tarkoituksenmukaisesti suunniteltu. Kuivike- ja rehutilojen osalta tilanne on hei-
kompi. Heikkoon luokkaan kuuluvat tilat ovat kuitenkin lukumääräisesti pieni joukko. Tautisulut 
toteutuvat suurimmalla osalla tiloista. 

 
Kuvio 3. Riskien tunnistaminen ja hallinta porsastuotanto- ja yhdistelmätiloilla 
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Tilan rakennuksiin liittyvien tekijöiden osalta pisteet jäävät kaikissa arvioitavissa kriteereissä koh-
talaisiksi tai heikoiksi (Kuvio 4). Rakennuksen ympärillä oleva tilantarve toteutuu useammalla ti-
lalla, mutta pääsyn estävissä rakenteissa on puutteita. Tämä voi monella tilalla johtua siitä, että 
näitä tekijöitä ei ole osattu ottaa huomioon rakennusvaiheessa tai suositukset ovat rakentamisen 
jälkeen kiristyneet.  

Kuivikkeiden osalta havaintoja ei ole tehty. Rakenteisiin liittyvässä pisteytyksessä tulee ottaa huo-
mioon toisaalta rakenteista johtuvat riskitekijät ja toisaalta tuottajien mahdollisuudet vaikuttaa 
olemassa oleviin rakenteisiin. Vanhempien ja vähemmän ajanmukaisten tuotantotilojen osalta 
saattaa syntyä sellaisia riskejä, joihin tuottaja ei pysty itse vaikuttamaan. Tästä saattaisi muodos-
tua peruste kriteereiden painotukselle. 

Päivittäin tapahtuvan toiminnan osalta tilat saavat kauttaaltaan suhteellisen korkeat pisteet. Eri-
tyisesti jätteiden käsittely on tiloilla laajasti kunnossa. Myös eläintilojen yleinen siisteys on hyvällä 
tasolla. Taso hieman laskee tiloissa, joissa pidetään kuivikkeita ja rehuja. Tästä ei voi suoraan pää-
tellä sitä, miksi kuiviketilojen pääsyn estävien rakenteiden osalta puuttuu useita havaintoja, 
mutta tässä niitä on käytännössä kaikilta tiloilta. Käytännössä kuivikkeiden osalta yleinen siisteys 
toteutuu kuitenkin kohtalaisen hyvin suurella osalla tiloista. 

 

 
Kuvio 4. Rakenteelliset tekijät porsastuotanto- ja yhdistelmätiloilla 
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Kuvio 5. Tuottajan omat toimenpiteet porsastuotanto- ja yhdistelmätiloilla 

Tilojen jakaminen kokonaispisteytyksen mukaisiin neljänneksiin osoittaa, että suurimmalla osalla 
tiloista kriteerit täyttyvät hyvin. Parhaaseen neljännekseen kuuluu kahdeksan tilaa ja toiseen nel-
jännekseen 28 tilaa. Heikoimpaan neljännekseen jää ainoastaan yksi tila (Kuvio 6).  

 
 

 
Kuvio 6. Porsastuotanto- ja yhdistelmätilojen jakautuminen neljänneksiin kri-
teeristön kokonaispisteissä 

Taulukoissa 1-3 on tarkasteltu, mistä kriteereistä erot eri neljänneksiin kuuluvien tilojen välillä syn-
tyvät. Taulukoissa noudatetaan edellä esitettyä luokittelua, jossa kriteerit on jaettu kolmeen luok-
kaan: torjuntatoimenpiteet, rakenteelliset tekijät sekä tuottajan omat toimenpiteet. Taulukossa 
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on raportoitu ensin kunkin kriteerin keskiarvo jokaisessa neljänneksessä olevien tilojen osalta. Sen 
jälkeen raportoidaan eri neljännesten välinen erotus. 

Ero parhaimpaan luokkaan syntyy ennen kaikkea rakenteisiin ja jätteiden käsittelyyn liittyvistä 
tekijöistä. Suurin yksittäinen erottava tekijä on kuitenkin kuiviketilojen jätteiden käsittelyyn ja va-
rastointiin liittyvässä kriteerissä.  

Toisen ja kolmannen neljänneksen osalta merkittävimmät erot syntyvät rehutilojen jätteiden kä-
sittelystä ja varastoinnista sekä kuiviketilojen haittaeläintentorjuntasuunnitelman puutteista. 
Muilta osin jätteiden käsittely ja siisteys ovat hyvin lähellä samaa tasoa, kuin toiseen neljännek-
seen kuuluvilla tiloilla. 

Tulosten perusteella näyttää siltä, että tilojen on mahdollista nostaa pisteytystään ja nousta edellä 
olevaan neljännekseen suunnitelmallisuutta ja tuottajan omaa tekemistä vahvistamalla. Myös ra-
kenteisiin liittyvät piste-erot ovat kuitenkin paikoin merkittäviä. Rakenteiden osalta toiminnan 
kehittäminen vaatisi usein uusia investointeja tai uusia toimintamalleja. Heikot pisteet saattavat 
johtua siitä, että kriteeristön vaatimia toimintatapoja on hankala viedä täysimääräisesti käytän-
töön olemassa olevissa tuotanto-olosuhteissa. 

Taulukko 1. Keskiarvot ja ero edeltävään luokkaan: tautisulku ja haittaeläinten-
torjuntasuunnitelma 

  Haittaeläintentorjuntasuunnitelma  
Tautisulku Eläintila Kuivikevarastointi Rehu ja varastointi 

1. neljännes 1,3 1,5 1,5 1,5 
2. neljännes 1,7 2,2 2,2 2,2 
3. neljännes 2,7 3,1 3,3 3,2 
4.neljännes 4,0 3,0 3,0 3,0     

 
Erotus 

   
 

1. neljännes 
   

 
2. neljännes 0,5 0,7 0,7 0,7 
3. neljännes 1,0 0,9 1,1 1,0 
4.neljännes 1,3 -0,1 -0,3 -0,2 
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Taulukko 2. Keskiarvot ja ero edeltävään luokkaan: tila rakenneuksen ympärillä, 
rakenteet 

 Rakennuksen ympärillä 2m Rakenteet estävät pääsyn  
Eläintila Kuivike Rehu Eläintila Rehu  

1. neljännes 2,1 2,1 1,8 2,1 2,1  
2. neljännes 2,9 2,6 2,5 3,3 3,1  
3. neljännes 3,4 3,3 3,3 3,9 4,0  
4.neljännes 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   

      
Erotus       
1. neljännes       
2. neljännes 0,7 0,5 0,7 1,2 1,0  
3. neljännes 0,5 0,7 0,8 0,6 0,9  
4.neljännes 0,6 0,7 0,7 0,1 0,0  

 
 
Taulukko 3. Keskiarvot ja ero edeltävään luokkaan: yleinen siisteys, jätteiden kä-
sittely 

 Yleinen siisteys Jätteiden käsittely ja varastointi  
Eläintila Kuivike Rehu Eläintila Kuivike Rehu 

1. neljännes 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 2,0 
2. neljännes 2,0 1,1 1,0 2,0 2,5 2,2 
3. neljännes 2,3 1,0 1,6 2,3 2,9 3,5 
4.neljännes 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0  

      
Erotus       
1. neljännes       
2. neljännes 1,0 0,1 0,0 1,0 1,4 0,2 
3. neljännes 0,3 -0,1 0,6 0,3 0,4 1,3 
4.neljännes 1,7 3,0 2,4 1,7 1,1 0,5 

 

3.2. Lihasikalat 

Lihasikaloilla tulokset olivat yleisesti ottaen samansuuntaisia porsastuotanto- ja yhdistelmätilojen 
kanssa (Kuvio 7). Pienin pistekeskiarvo muodostui jätteiden käsittelyyn ja varastointiin liittyen. 
Korkein pistekeskiarvo liittyi kuivike- ja eläintilojen rakenteisiin sekä kuiviketilojen yleiseen siis-
teyteen. Lihasikaloiden kriteerikohtaiset pistekeskiarvot vaihtelivat 1,2 ja 2,4 välillä. Kokonaisuu-
dessaan hajonta oli yhdistelmä- ja porsastuotantotiloja pienempää ja kriteerit täyttyivät lihasika-
tiloilla paremmin. Samalla myös aineistossa mukana olleiden tilojen lukumäärä oli pienempi. Li-
hasikatiloja oli aineistossa yhteensä 18.  
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Kuvio 7. Kriteerikohtaiset pistekeskiarvot lihasikatiloilla 

Matalin lihasikatilojen saavuttama pistemäärä oli 19. Tähän pistemäärään päätyi kolme tilaa. Seu-
raavaksi parhaiten kriteerit täyttävät tilat päätyivät 21 pisteeseen. Myös näitä tiloja oli kolme. Kor-
kein lihasikatilalla muodostuva pistemäärä oli 39. Se oli samalla ainoa tila, jonka pistemäärä tiput-
taa kolmanteen neljännekseen. 

 
 

Kuvio 8. Kokonaispisteiden jakauma lihasikatiloilla 

Riskien tunnistamiseen ja hallintaan liittyvien kriteerien osalta kaikki lihasikatilat saavuttivat vä-
hintään tason kohtalainen (Kuvio 9). Tautisulut olivat enemmistöllä tiloista erinomaisesti hoi-
dettu. Muiden riskien tunnistamiseen ja hallintaan liittyvien kriteereiden osalta enemmistö ti-
loista saavutti tason hyvä. 
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Kuvio 9. Riskien tunnistaminen ja hallinta lihasikatiloilla 

Myös lihasikojen osalta kriteereiden perusteella muodostetuissa pisteissä korostuu rakenteisiin 
liittyvät tekijät (Kuvio 10). Kaikkien viiden kriteerin osalta osa tiloista putoaa pisteytyksessä luok-
kaan heikko. Eniten heikkoja pisteitä muodostuu pääsyn estävien rakenteiden puuttumisesta. 
Samalla näissä kriteereissä on myös eniten erinomaisia. Tämä antaa viitettä siitä, että uusien in-
vestointien yhteydessä kyseiset kriteerit on otettu huomioon hyvin.  
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Kuvio 10. Rakenteelliset tekijät porsastuotanto- ja yhdistelmätiloilla 

Jätteiden käsittely ja varastointi ovat lihasikatiloilla kunnossa (Kuvio 11). Kaikki tilat ovat vähintään 
luokassa hyvä ja selvä enemmistö tiloista pääsee luokkaan erinomainen. Myös eläintilojen siisteys 
on lähtökohtaisesti hyvässä kunnossa. Rehu- ja kuiviketilojen siisteydessä on myös heikkoja pis-
teitä, tai tietoa ei ole kerätty. 

Tilojen jakaminen kokonaispisteytyksen mukaisiin neljänneksiin osoittaa, että lihasikatiloilla kri-
teerit täyttyvät vähintään hyvin, yhtä tilaa lukuun ottamatta. Parhaaseen neljännekseen kuuluu 
kahdeksan tilaa ja toiseen neljännekseen 9 tilaa (Kuvio 12).  
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Kuva 11. Tuottajan omat toimenpiteet porsastuotanto- ja yhdistelmätiloilla 

 

 
Kuva 12. Porsastuotanto- ja yhdistelmätilojen jakautuminen neljänneksiin kri-
teeristön kokonaispisteissä 

Taulukoissa 4–6 on tarkasteltu, mistä kriteereistä erot eri neljänneksiin kuuluvien lihasikatilojen 
välillä syntyvät. Taulukoissa noudatetaan edellä esitettyä luokittelua, jossa kriteerit on jaettu kol-
meen luokkaan: torjuntatoimenpiteet, rakenteelliset tekijät sekä tuottajan omat toimenpiteet. 
Taulukossa on raportoitu ensin kunkin kriteerin keskiarvo jokaisessa neljänneksessä olevien tilo-
jen osalta. Sen jälkeen raportoidaan eri neljännesten välinen erotus. 

Ero parhaimpaan luokkaan syntyy ennen kaikkea rakenteisiin liittyvistä tekijöistä. Lisäksi tautisul-
kujen toteuttamisesta saadut heikommat pisteet tekevät eroa ensimmäiseen ja toiseen neljän-
nekseen kuuluvien tilojen välillä. Huomionarvoista on, että kolmannekseen neljännekseen kuu-
luvan tilan osalta rakenteisiin liittyvät tekijät on huomioitu selvästi paremmin verrattuna toiseen 
neljännekseen kuuluvien tilojen keskiarvoon. 
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Tulosten perusteella näyttää siltä, että lihasikatilojen on mahdollista nostaa pisteytystään ja 
nousta seuraavaan neljännekseen tehostamalla rehu- ja kuiviketilojen siivousta sekä yleisestä siis-
teydestä huolehtimalla. Myös tautisulkujen parempi huomioiminen vahvistaa tilojen pisteytystä.  

Taulukko 4. Keskiarvot ja ero edeltävään luokkaan: tautisulku ja haittaeläinten-
torjuntasuunnitelma 

  Haittaeläintentorjunta-
suunnitelma  

Tautisulku Eläintila Kuivike Rehu 
1. neljännes 1,0 2,0 2,1 2,1 
2. neljännes 2,2 2,0 2,1 2,0 
3. neljännes     
4.neljännes         

 
Erotus 

   
 

1. neljännes 
   

 
2. neljännes 1,2 0,0 0,0 -0,1 
3. neljännes -0,2 0,0 -0,1 0,0 
4.neljännes 1,2 0,0 0,0 -0,1 

 
 
 
Taulukko 5. Keskiarvot ja ero edeltävään luokkaan: tila rakenneuksen ympärillä, 
rakenteet 

 Rakennuksen ympärillä 2m Rakenteet estävät pääsyn  
Eläintila Kuivike Rehu Eläintila Rehu  

1. neljännes 1,6 1,8 1,5 1,6 2,1  
2. neljännes 2,8 2,9 2,6 2,4 1,9  
3. neljännes 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  
4.neljännes        

      
Erotus       
1. neljännes       
2. neljännes 1,2 1,1 1,1 0,8 -0,2  
3. neljännes -0,8 -0,9 -0,6 -0,4 0,1  
4.neljännes       
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Taulukko 6. Keskiarvot ja ero edeltävään luokkaan: yleinen siisteys, jätteiden kä-
sittely 

 Yleinen siisteys Jätteiden käsittely ja varastointi  
Eläintila Kuivike Rehu Eläintila Kuivike Rehu 

1. neljännes 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 2,3 
2. neljännes 1,3 1,2 1,2 2,0 2,6 2,6 
3. neljännes 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 
4.neljännes        

      
Erotus       
1. neljännes       
2. neljännes 0,3 0,2 0,2 1,0 0,9 0,3 
3. neljännes 0,7 0,8 0,8 0,0 1,4 -0,6 
4.neljännes       

 

3.3. Porsastuotanto- ja yhdistelmätilojen sekä lihasikatilojen vertailu 

 
Eläintautien suojaukseen liittyvät toimenpiteet toteutetaan keskimäärin hieman paremmin li-
hasikasiloilla. Kaikkien tarkastelussa mukana olevien kriteerien pistekeskiarvo on lihasikatiloilla 
pienempi. Suurin ero on eläintilan rakenteiden kyvyssä estää haittaeläinten pääsy rakennukseen. 
Muilta osin kriteerit toteutuvat samansuuntaisesti. Jätteiden käsittelyyn ja varastointiin liittyvät 
tekijät toteutuvat kummassakin tilajoukossa parhaiten. Vastaavasti rakenteisiin liittyvät kriteerit 
saavat pääsääntöisesti heikommat pisteet. 
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4. Johtopäätökset 
Raportissa analysoitiin 49 porsastuotanto- ja yhdistelmätilalta sekä 18 lihasikatilalta kerätty aineis-
toa tilojen varautumisesta haittaeläinten torjuntaan, tautiriskeistä sekä niihin liittyvistä raken-
teista ja yleisestä siisteydestä. Tiedot kerättiin hankkeen pilottikäynneiltä.  

Kerätyt tiedot perustuvat Sikavan terveydenhuoltosuunnitelman arviointikohtiin ja ohjeistuk-
seen. Kriteeristön perusteella on muodostettu tilakohtainen pisteytysjärjestelmä, joilla tilat on 
luokiteltu. Luokittelussa käytetään neljää eri kategoriaa: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja heikko 
(tai havainto puuttuu) 

Valitun 16 eri tekijästä muodostuvan kriteeristön perusteella selvä enemmistä sekä porsastuo-
tanto- ja yhdistelmätiloista että lihasikatiloista kuuluu kahteen parhaaseen neljännekseen. Tar-
kastelussa mukana olleista 49 porsastuotanto- ja yhdistelmätilasta kahdeksaan kuuluu parhaa-
seen ja 28 toiseksi parhaaseen. Lihasikatiloilla parhaaseen neljännekseen kuuluu kahdeksan tilaa 
ja toiseksi parhaaseen yhdeksän tilaa.  

Tiloilla hallitaan riskit ja tehdään kriteeristön mukaiset toimenpiteet verraten hyvin. Merkittävim-
mät puutteet liittyvät rakenteisiin ja etenkin haittaeläinten pääsyn estämiseen. Parhaiten tiloilla 
täyttyvät jätteiden käsittelyyn ja varastointiin liittyvät kriteerit. Myös tautisulut ovat keskimäärin 
kunnossa. 

Kokonaisuudessaan eläintautiriskien huomioon ottamisesta tiloilla arvioitiin kuudentoista kritee-
rin perusteella. Lopulliseen pisteytykseen otettiin mukaan 15 kriteeriä. Kriteereistä muodostuvat 
pisteet ja niiden pohjalta syntyvät erot jakautuvat tilojen välillä suhteellisen suoraviivaisesti. Ana-
lyysissä kriteerit on käsitelty tasavertaisesti ilman painotuksia. Yksittäisten kriteerien painottami-
nen saattaa olla tarkoituksenmukaista, jos yksittäisen riskin merkitys koetaan muita suurem-
maksi. Aineisto ei kuitenkaan anna viitteitä tästä. 
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