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Keskittyminen lisää riskejä

K aikilla toimialoilla tuotannollinen 
toiminta keskittyy entistä isompiin 
yksiköihin. Tämä myös lisää tuotan-

tohäiriöiden riskejä.
Viime vuosina esimerkiksi useiden lääk-

keiden saanti on vaikeutunut ja hetkittäin 
tiettyjä lääkkeitä ei ole saanut ollenkaan. 
Aluksi ongelmia oli eläinlääkkeiden puo-
lella, mutta nyt myös monista ihmislääk-
keistä on pulaa.

Lääkepulaan on ollut useita syitä, 
kuten raaka-aineiden saatavuusongelmat 
ja isoissa tehdasyksiköissä tapahtuneet 
onnettomuudet.

Maataloustuotannossa ja erityisesti koti-
eläintaloudessa yksikkökoko on kasvanut 
rajusti niin alkutuotannon kuin jatkojalos-
tuksen puolella. Suomessa, kuten monessa 
muussa kilpailijamaassa, esimerkiksi jalos-
tusaineiston tuotanto tapahtuu vain muu-
tamassa yksikössä. 

Jokainen voi kuvitella, millainen 
ongelma olisi, jos esimerkiksi sikojen tai 
nautojen spermantuotanto loppuisi edes 
hetkellisesti eläintautiepidemian takia. 
Tuore tapaus Tanskasta, jossa PRRS levisi 
karjuasemalle, on osoitus siitä, millaisia 
riskejä keskittyminen tuo tullessaan.

Jos esimerkiksi johonkin suurista sika- 
tai siipikarjateurastamoista iskisi vakava 
salmonellaepidemia, ruuhkautuisi teuras-
tustoiminta välittömästi. Naudoilla kier-
tonopeutta pystytään säätämään edes hie-
man, mutta sianlihassa ja siipikarjassa pie-
netkin häiriöt näkyvät heti. Pohjanmaalla 
heinäkuussa tapahtunut ison sikalayksi-
kön osittainen palo todisti, että teurasta-
mon kyky hoitaa sikojen hätäteurastuksia 
on rajallinen.

Riskejä vastaan voi varautua vakuutuk-
silla. Ne tuovat rahallista korvausta, mutta 
itse tuotannolliseen toimintaan tulevat 
häiriöt ovat usein sellaisia, että niitä on 
vaikea korvata rahalla. Tärkein asia onkin 
toimintojen järjestäminen siten, että riskit 
pystytään minimoimaan. 

Huolellinen tautisuojaus on jokaisen 
kotieläintilan tärkein riskien ehkäisytapa. 
Sähkölaitteiden huolellinen hoito ja sään-
nölliset tarkastukset ovat asioita, joilla voi-
taisiin ehkäistä vakavia tulipaloja. Virka-
miehet voisivatkin harkita esimerkiksi 
Neuvo 2020-rahojen suuntaamista myös 
kotieläintilojen sähkötarkastuksiin.

Ternimaitoa nopeasti

U usimmat tutkimustiedot osoitta-
vat, että ternimaidon merkitys nau-
dalle on vielä aiemmin tiedettyä 

suurempi. Vasikan ensimmäisten elintun-
tien aikana tapahtuu merkittäviä ja koko 
eläimen loppuiän vaikuttavia muutoksia. 
Merkittävä osa niistä liittyy ternimaidon 
mukana saataviin vasta-aineisiin.

Nopea ja hyvälaatuisen ternimaidon 
saanti varmistaa, että naudan vastustus-
kyky on paras mahdollinen siinä vaiheessa, 
kun emältä saatujen vasta-aineiden vaiku-
tus hiipuu ja vasikan oma vastustuskyky on 
vasta kehittymässä. Vasikkaripuli on perin-
teinen vitsaus ja paras tapa ehkäistä sitä, 
on runsas ternimaidon saanti sekä puhdas 
elinympäristö.

Kotieläinyrittäjän on mahdotonta val-
voa vierestä kaikkia poikimisia, joten sijoit-
taminen teknisiin ratkaisuihin poikivien 
lehmien valvonnassa maksaa itsensä takai-
sin varsin nopeasti. Valvontakameroita löy-

tyy tiloilta jo paljon, mutta uusin anturi-
tekniikka tuo varmasti lisämahdollisuuk-
sia valvontaan. Kun poikimisen valvonta 
saadaan toimivaksi, on huomattavasti hel-
pompaa varmistaa vasikan ternimaidon 
saanti mahdollisimman nope-
asti. Myös ternimaidon 
pakastamiseen, sulatta-
miseen ja juottamiseen on 
hyviä uusia teknisiä ratkai-
suja.


