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Alpakat ja laamat Suomessa 

Niiden suosio on kasvanut nopeasti: ensimmäiset tuotiin v. 2002 kesällä 
Pirkko Kivikarin ja Tuomo Ylitalon toimesta ja nyt maassamme on n. 400 
alpakkaa. Tuontia oli suunniteltu ja työstetty viranomaisten kanssa jo 
puolitoista vuotta, kunnes lupa viimein saatiin neljälle alpakalle 
Ruotsista. Emät Kim, Sol ja Kelly sekä orhi Robinson tuotiin Maria ja Lars 
Sandgrenin tilalta Gimosta, läheltä Uppsalaa. Apuna tuontiasioiden 
hoitamisessa oli tuttu eläinlääkäri Heikki Sirkkola, jonka tietotaito oli 
korvaamatonta. Merkittävä lisäys Suomen alpakoiden ja laamojen 
geenipohjaan oli v. 2010 Sveitsin tuonti, jossa tuli 10 huacaya-alpakkaa 
ja 10 wooly-laamaa. Suomen alpakka- ja laamahistorian ensimmäinen 
ulkomaanvienti olivat Ylitalon Marina ja GK.Gilgamesch. Molemmat 
Ylitalossa koulutettuja ja testattuja terapiaeläimiä.  

Pirkko, Tommi ja Heikki perustivat v. 2003 Suomen alpakkatuote Ay - 
nimisen yhtiön, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli tuoda maahan ja 
myydä alpakoiden hoitoon tarvittavia tuotteita, kuten keritsimiä, riimuja 
ja muuta tarpeellista. Kuitenkin valtaosa yhteydenotoista koskivat itse 
eläinten hankintaa, joten Alpakkatuote toikin lisää eläimiä halukkaille, 
ensin Ruotsista, myöhemmin tuontimääräysten liennyttyä myös 
Saksasta ja Hollannista. Alpakkatuote on tuonut tähän mennessä n. 100 
alpakkaa ja laamaa yhteensä. Suomen alpakkatuote myös kouluttaa 
alpakan- ja laamanomistajia, eläinlääkäreitä, maatalous- ja 
matkailuyrittäjiä sekä viranomaisia omilla kursseillaan ja yhteistyössä 
eri tahojen kanssa.    

Kuva. Ylitalon Marina on ensimmäinen Suomesta ulkomaille viety alpakka 

 

http://www.alpakkatuote.fi/
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Aikaisemmin laamoja oli vain puolivilleinä eläintarhoissa. Laamojen 
vekkuli ja aktiivinen luonne oli alkanut kiinnostaa Pirkkoa; 
koirankouluttajaa ja ratsastajaa. Tutun alpakkakasvattajan kautta 
Ruotsista tuli tieto, että puolivuotias Ulla Winblad-niminen laamaneito 
olisi mahdollista ostaa hyvään kotiin. Niinpä Ullasta tuli ensimmäinen 
lemmikkilaama Suomeen. Ulla osoittautui oikeaksi helmeksi: hassumpaa, 
iloisempaa, tuttavallisempaa ja ihmisrakkaampaa laamaa on vaikea 
löytää! Laamoilla on sarjakuvissa ja kirjoissa ikävä maine, että ne olisivat 
kovia sylkemään. Tätä väärinkäsitystä laamamme Ulla ja sen tallikaverit 
Gilgamesch, Kanta, Rocco ja Augusta ovat olleet oikaisemassa monissa 
näyttelyissä ja tapahtumissa. Laama on mitä lempein ja ystävällisin 
olento jos se on opetettu oikein ja saanut elää onnellista elämää. 
Keskinäisissä nahinoissaan niin alpakat kuin laamatkin voivat käyttää 
sylkiasetta, ellei mikään muu auta kurinpidossa.   

Laamoja on vain alle 50 tällä hetkellä maassamme.  Laamoista tulee 
varmaan Suomeenkin hevosiin ja koiriin verrattava harrastuseläin kuten 
se on muualla Euroopassa. Niiden kanssa vaellellaan maastossa, 
osallistutaan näyttelyihin ja laama-agilityyn, käytetään terapiaeläiminä 
sekä maisemanhoitoeläiminäkin pitämässä pusikot kurissa. Kärryillä 
ajamistakin on aloiteltu.   

 

Harrastustoiminta laamojen ja alpakoiden ympärillä on kasvamassa. Vuonna 2003 olimme perustamassa Suomen 
alpakkayhdistystä edistämään alpakoiden ja laamojen kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä. Tärkein saavutus tähän asti on 
ollut alpakka- ja laamarekisterin luominen Suomeen. Valtaosa Suomen alpakoista ja laamoista on rekisteröity tähän 
rekisteriin, jota viranomaiset käyttävät apunaan. 

Kansainvälistä yhteistyötä Suomen alpakkayhdistys on tehnyt mm. tuottamalla näyttelyihinsä tuomareita Saksasta, 
Ranskasta ja Englannista.  

Suomen alpakkatuote järjestää leikkimielisiä koko perheen tapahtumia Sylky-cup nimellä. Kilpailtu on agilityradoilla, 
parhaasta asusta ja maastokisassa. Uudet ideat odottavat jo toteuttamistaan... 

v. 2007 Pirkko, Tommi ja Heikki olivat mukana perustamassa Terapia-alpakat ja -laamat, ALAT ry:tä. Yhdistys edistää 
alpakoiden ja laamojen ammattimaista ja valvottua terapiakäyttöä. Katso lisää www.ALAT.fi 

Kasvatamme huacaya-alpakoita, medium- ja wooly-laamoja. 

Kasvatuksemme päätavoitteena ovat terverakenteiset, hyväluonteiset ja -hermoiset alpakat ja laamat, joista löytyy sopivia 
niin perheenjäseniksi kuin harrastus- ja lemmikkieläimiksi, villantuottajiksi, vaelluskumppaneiksi, ja joku mahdollisesti 
eläinavusteiseen terapiaankin. Kaikki jalostuseläimemme ovat perheenjäseniä, ihmisläheisiä ja kesyjä, taluttamiseen ja 
hoitotoimiin tottuneita. Vasoille opetamme riimussa kulkemisen ja hoidettavana olemisen perusasiat ennen kuin ne lähtevät 
uusiin koteihinsa. Eläimemme on rekisteröity sekä Suomen alpakkayhdistyksen että eurooppalaiseen LAREU-rekisteriin. 

Noudatamme Maa-ja Metsätalousministeriön sekä Eläintautien Torjuntayhdistyksen ETT:n ohjeita ja suosituksia eläinten 
pidossa ja maahantuonnissa. Ylitalon alpakat ja laamat ovat mukana kansainvälisessä Who Cares-terveysvalvontaohjelmassa. 
Meillä on myös virkaeläinlääkärin tarkastama alpakan- ja laamankasvatuksen omavalvontasuunnitelma. Olemme myös 
allekirjoittaneet Suomen alpakkayhdistyksen kasvattajasitoumuksen ja toimimme alpakkayhdistyksessä perustajajäseninä, 
hallituksessa ja kasvattajien raadissa sekä Suomen alpakkatuote Ay:ssä, joka tuo maahan eläimiä sekä kouluttaa ja konsultoi 
alpakan- ja laamanomistajia.  

Lisäksi olemme luennoineet kiinnostuneille. Alpakka- ja laamatietoutta olemme jakaneet myös Helsingin Yliopiston Mikkelin 
yksikössä sekä monilla messuilla, maatalousnäyttelyissä, hyväntekeväisyystapahtumissa ja alpakkanäyttelyissä omien 
eläinten kanssa. Pirkko kirjoitti Alpakka-kasvattajan käsikirjan yhdessä ell. Heikki Sirkkolan kanssa.    

http://www.alpaca.fi/
http://www.alpaca.fi/
http://www.alat.fi/

