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SAPARO-sovellus avuksi sikojen hännänpurennan suunnitelmalliseen 
ehkäisyyn ja hallintaan 
 
SAPARO-sovellus on sikatilojen käyttöön tarkoitettu ilmainen työkalu hännänpurennan 
hallintaan ja ehkäisyyn. Sovelluksella tuottaja saa tietoa oman tilansa hännänpurennan 
riskitekijöistä ja voi luoda oman tilakohtaisen hännänpurentojen ennaltaehkäisy- ja 
hallintasuunnitelman. Sovellus auttaa seuraamaan hännänpurentatilannetta ja arvioimaan 
ennaltaehkäisytoimenpiteiden onnistumista. Tilojen omaan käyttöön suunniteltu sovellus ei 
kerää eikä jaa tietoa muille osapuolille.  
 
Hännänpurenta on yleinen ja kinkkinen ongelma monella sikatilalla: sen taustasyynä on eläinten kokema 

stressi, eikä sen hallintaan ole olemassa kaikilla tiloilla toimivaa, varmaa ratkaisua. Hännänpurennan 

ehkäisyssä avainasemassa ovat tilakohtainen suunnitelmallisuus ja eläinten säännöllinen tarkkailu. 

Hännänpurennan riskiä lisääviksi tekijöiksi on tunnistettu muun muassa äkilliset muutokset sikojen 

ruokinnassa, virikkeiden vähäinen käyttö, eläinten heikko terveystilanne ja olosuhteiden hallinnan ongelmat 

sikalassa. Hännänpurentaa ehkäisevät toimet edistävät myös sikojen hyvinvointia, ja ehjien häntien osuus 

kertoo osaltaan eläinten hyvinvoinnin tasosta. 

Saparo-sovellus on tuottajille ja sikatilojen työntekijöille suunnattu ilmainen työkalu, jonka kehittämisessä 

on kuultu tuottajia ja kiinnitetty erityistä huomiota sovelluksen helppokäyttöisyyteen. Sovellus koostuu 

kahdesta osasta, Saparo-työpöydästä ja havainnointityökalu Saparo Trackerista. Työpöytäsovellusta 

käytetään toimistossa, trackeria sikalassa sikalakierroksen yhteydessä.  

Älypuhelimella käytettävä Saparo Tracker mahdollistaa purentatapausten seurannan sikalassa, nopean 

häntäfiilis-arvioinnin päivän tilanteesta sekä muistiinpanojen tekemisen sikala- tai osastokohtaisesti. 

Sovelluksen molemmat osat ovat käytettävissä sekä suomeksi että englanniksi, ja havainnoinnissa käytettävä 

Saparo Tracker toimii tarvittaessa myös ilman verkkoyhteyttä.  

Työpöytäsovellus ohjaa tekemään tilalle hännänpurennan riskitekijäkartoituksen ja sen perusteella tilalle 

räätälöidyn toimintasuunnitelman hännänpurennan ehkäisyyn. Riskitekijäkartoitus auttaa havaitsemaan 

sikalan mahdolliset hännänpurennan riskitekijät, ja sitä voi hyödyntää myös uuden työntekijän 

perehdytyksessä. Havaintojen pohjalta kertyviä tilastoja pääsee tarkastelemaan työpöytäsovelluksen kautta. 

Saparo-sovellus on vapaasti käytettävissä osoitteessa www.saparo-sovellus.fi ja puhelimella käytettävä 
Saparo Tracker osoitteessa tracker.saparo-sovellus.fi. Lisätietoa sovelluksesta on luvassa 
lanseeraustilaisuudessa Eläinten terveys ETT ry:n ja Helsingin yliopiston yhteisessä webinaarissa 
maanantaina 25.4. klo 14-15:30 (ilmoittautuminen https://www.ett.fi/tapahtuma/saparot-kippuraan-ja-
laakitykset-kuntoon-webinaari-tuottajille ) 
 
SAPARO-hanke on toteutettu Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan Kliinisen 

tuotantoeläinlääketieteen osaston, Suomen Sikayrittäjät ry:n ja Eläinten terveys ETT ry:n yhteistyönä maa- ja 

metsätalousministeriön rahoituksella. 
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