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Tavoitteeksi antibiooteista 
vapaa lihantuotanto?

M aailmanlaajuiset ympäristö- ja ter-
veysongelmat ovat asioita, joiden 
edessä yksilöt tuntevat itsensä 

usein voimattomiksi. Merien muoviroska 
tai antibioottiresistenssi ovat tyypillisiä glo-
baaleja ongelmia, joiden ratkaisut vaati-
vat toki tärkeitä hallinnollisia päätöksiä, 
mutta jotka viime kädessä ovat ratkaista-
vissa yksilöiden teoilla ja usein varsin pie-
nillä asioilla. Lajittelenko muovijätteeni ja 
vienkö sen kierrätykseen, pesenkö käteni 
riittävän usein ja annanko luonnon hoitaa 
normaalit perussairaudet ja jätän antibioo-
tit vain todelliseen hätätarpeeseen.

Suomessa antibioottien (mikrobilääk-
keiden) käyttö tuotantoeläimille on ollut 
aina tiukasti säädeltyä ja varsin vähäistä. 

Meillä, jos kenellä, on aito mahdollisuus 
päästä lähes täysin antibiooteista vapaa-
seen lihan ja munantuotantoon. 

Siipikarjapuolella antibioottivapaus toi-
mii jo nyt, poislukien emotuotanto.  Sika-
taloudessa ja naudanlihantuotannossa siir-
rytään vauhdilla eteenpäin. Täysin anti-
bioottivapaaseen tuotantoon on mah-
dotonta siirtyä, sillä joissain tapauksissa 
eläintä on pakko hoitaa antibiootein ja 
näihin tapauksiin jalostavalla teollisuu-
della on jo ratkaisut, jotka eivät rasita vil-
jelijän taloutta.

Suomi voi tässäkin asiassa näyttää mal-
lia muille ja kuka tietää, vaikka näin tuote-
tusta lihasta ja munista tulisi se todellinen 
Suomen maatalouden vientivaltti.

Keskittyminen lisää riskejä

K otieläintuotannon raju rakenne-
muutos Suomessa ja myös muualla 
maailmassa jatkuu edelleen. Tilojen 

määrä vähenee, mutta kokonaistuotanto 
pysyy entisellään tai kasvaa. Yksikkökoot 
kasvavat ja sitä kautta myös riskit ovat suu-
rempia.

Suomessa asia nousi esiin, kun isolla, 
tämänkin lehden sivuilla esillä olleella, 
sikatilalla havaittiin salmonella. Sikalan 
porsasmäärä oli merkittävä ja emakkosi-
kalan ja muutaman saastuneen lihasika-
lan salmonellasaneerauksella oli suora vai-
kutus Atrian tuotantomääriin. Atria osti 
sikoja HKScanilta ja päätti nostaa lihasiko-
jen teuraspainoja, jotta syntynyt vaje saa-
daan paikattua.

Viisastelu varsinkin netin keskustelu-
palstoilla alkoi heti. ”Siitäs saitte, kun 
teette noin isoja yksiköitä” oli varsin tyy-
pillinen kommentti.

Suomessa yksikkökoon kasvu on tois-
taiseksi vain parantanut eläinten olosuh-
teita, sillä erityisesti uuteen isoon yksik-
köön tulee uusien mitoitusten mukaiset 
tilat. Niihin on mahdollisuus tehdä omat 
tilat sairaille ja ilmanvaihto on kunnolli-
nen, joten niin eläinten kuin niitä hoita-
vien ihmistenkin tilanne on parantunut. 

Selvää on, että kun eläimiä on enem-

män, niin myös sairastuvia eläimiä on 
enemmän. Paremmat olosuhteet, huolel-
linen hoito ja osastointi kuitenkin ehkäise-
vät tauteja ja niiden leviämistä rakennuk-
sen sisällä ja rakennuksista toiseen. 

Suomi on päättänyt ottaa tiukan linjan 
salmonellan suhteen ja siksi juuri salmo-
nella on hankala asia isoille yksiköille, 
koska koko yksikkö joutuu saneeraukseen. 
Tämä on elintarviketurvallisuusvalinta. Se 
maksaa ja alan yhteisen salmonellavakuu-
tuksen lisäksi myös tästä eniten hyötyvät 
eli kuluttajat saisivat kantaa osansa kus-
tannuksista joko verovaroin 
tai parempana tuottaja-
hintana.


