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Saparot ja muita EU-kummallisuuksia

S uomalaisen sian saparot ovat olleet 
ihmetyksen aiheena EU:ssa jo pit-
kään. Vaikka saparoiden typistämi-

nen on ollut kiellettyä EU:ssa jo yli neljän-
nesvuosisadan, niin käytännössä saparoita 
on pätkitty surutta muualla kuin meillä 
ja Ruotsissa. Muut maat vetoavat ”poik-
keustarpeisiin”, vaikka kyseessä on selvästi 
vakiintunut tapa toimia. Suomessa puoles-
taan typistäminen kiellettiin vielä erikseen 
lailla vuonna 2003 eli sian saparon saa kat-
kaista vain eläinlääkäri ja eläinlääkinnälli-
sin hoitokriteerein.

Kauppamiehen sanoin; ”muttei tässä 
vielä kaikki”.

Suomalaiset sikayrittäjät huomasivat, 
että Saksassa ryhdyttiin pari vuotta sitten 
maksamaan tukea niille tiloille, joiden 
sioista oli välikasvattamoissa yli 80 ja liha-
sikaloissa yli 70 prosentilla ehjät saparot. 
Tuki oli myös varsin mittava eli 88 kilon 
teuraspainoiselle sialle tuki oli 24,4 senttiä 
ruhokilolta. Jokainen vähänkin sikatalo-
utta seuraava ymmärtää, että tuki on huo-
mattava ja erityisesti, jos sitä katsoo suoma-
laisesta näkökulmasta. Kaikki suomalaiset 
sikatilat olisivat oikeutettuja tähän tukeen.

Suomen Sikayrittäjät ry lähti selvittä-
mään, miten tämä on mahdollista. Sel-

visi, että tuesta 57 prosenttia tuli EU:n 
rahoista eli suomalainen sikayrittäjäkin 
maksaa omilla veroeuroillaan saksalai-
sille virkaveljilleen saparoista, mutta jää 
itse ilman vastaavaa tukea. Kannattaa 
lukea kolumnistimme ja Suomen Sikayrit-
täjien puheenjohtajan Martin Ylikännön 
kolumni sivulta 46. Tässä asiassa taitaa 
päteä vanha sanonta eli ”oikeutta ei saa, 
jollei itse sitä hanki”.

Mutta osataan sitä Suomessakin. Afrik-
kalaisen sikaruton uhka pakottaa suojaa-
maan ulkona olevat siat kontakteilta vil-
lisikojen kanssa. Tähän tarvitaan aitoja 
ja niitä monilla tiloilla jo onkin. Uusiin 
aitoihin oli mahdollista saada tukea, mutta 
tukea saadakseen aidan piti täyttää tiukat 
kriteerit eli aidan piti ulottua riittävän 
syvälle maan alle, olla riittävän korkea, 
tolpat tietyllä vähimmäistiheydellä ja ver-
kon oltava tietynlaista. Samaan aikaan osa 
tiloista jäi vanhojen aitojen varaan.

 Jos viranomainen on sitä mieltä, että 
villisian pysäyttää vain tukikelpoinen aita, 
niin miksei sitä vaadittu kaikilta? Ja toisin-
päin, miksi tukeen oikeutetun aidan pitää 
olla parempi ja kalliimpi kuin tavallisen 
aidan? Villisika ei aidalle tullessaan kysy 
aidan tukikelpoisuutta...

Maidontuotannossa lähestytään 
huippulukuja

S uomalainen maidontuotanto on 
kehittynyt vauhdilla ja parhailla 
tiloilla päästään jo tuotantolukui-

hin, jotka ovat lähellä kansainvälistä huip-
pua. Uusimmat tuotosseurantaluvut ker-
tovat, että 500 parasta tilaa tuottivat yli 
11 000 kiloa (EKM) ja paras tila pääsi yli 
14 000 kilon.

Aikaisemmin kovimmat keskituotokset 
tulivat pieneiltä ja keskisuurilta tiloilta, 
mutta 25 parhaan tilan joukkoon mahtuu 
kolme yli sadan lehmän karjaa ja useita ns. 
”yhden robotin” kokoluokan tiloja.

5000 parhaan joukossa on myös erit-
täin suuria tiloja eli esimerkiksi paljon 
julkisuutta saanut Iskola Oy, jolla on ollut 
lypsyssä keskimäärin 549 lehmää ja kes-
kituotos 11 314 (EKM). Nimenomaan se, 
että isojen tilojen keskituotos saadaan 

näin korkeaksi kertoo sen, että karja-
aines on parantunut ja ennen kaikkea 
ollaan opittu suurten karjo-
jen kanssa työskentely. Se 
on sitä paljon puhuttua 
työnjohtoa tai englanniksi 
management’iä.


