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Laatu ja eläinten hyvinvointi fokuksessa
 Kunnon tuotteiden tärkeä lähtökohta on tuotantoketju, jossa eläinten hyvinvointi ja tuotteen laatu ovat aina fokuksessa. Me Snellmanilla haluamme antaa
kunnon tuotteille todellisen merkityssisällön.
Haluamme alleviivata aina-sanaa. Hyvinvoinnin ja laadun pitäminen aina fokuksessa tarkoittaa priorisointeja koko kasvatusketjussa.
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Siitä on olemassa esimerkkejä, miten on päästy erinomaisiin tuloksiin vaihtamalla toiminnan fokusta ja pistämällä entiset urautuneet tavat sivuun. Meillä
Snellmanillakin on siitä kokemusta. Näemme omissa sikaloissamme, kuinka
eläinten hoito on ratkaiseva tekijä lopputuloksen kannalta. On mahdollista kehittää asioita positiiviseen suuntaan.
Tässä lehdessä kohtaamme myös tuottajia, jotka ovat tehneet hyviä muutoksia, joista on seurannut merkittäviä parannuksia kuten parempi eläinten laatu,
hylkäysten väheneminen ja kasvun paraneminen. Pikkuporsaiden kasvun lähes
tuplaaminen voi kuulostaa utopistiselta, mutta oikeilla toimenpiteillä ja parantamalla eläinten hyvinvointia sekin on ollut mahdollista. Terveillä ja hyvinvoivilla
eläimillä on potentiaalia, jota ei aina pystytä ottamaan talteen.

www.snellman.fi

Hyvä maku on kuluttajatutkimuksissa edelleen ylivoimaisesti tärkein syy lihan
käyttöön. Lihaa epäröivillä sen sijaan ovat eläinten hyvinvointi ja eettiset kysymykset ne suurimmat huolenaiheet. Sekä eläinten hyvinvointi että tuotelaatu
ovat siis avainasemassa kannattavan lihantuotantoketjun luomisessa.

KANNESSA

Suomalainen liha-ala elää nyt vaikeimpia kannattavuuskriisejä EU:n liittymisen
jälkeen. Suurimmat yksittäiset syyt ovat heikossa viljasadossa ja rehukustannuksissa. Sika-alan kriisi on pahimmillaan Euroopassa, jossa markkinavoimat ovat
huolimatta korkeasta rehukustannustasosta ajaneet tuottajahinnat 2000-luvun pohjalukemiin.

Snellmanin Lihanjalostus Oy

Kuusisaarentie 1, 68600 Pietarsaari
puh. 06 786 6111

http://anelma.snellman.fi

Snellmanin henkilöstö- ja tuottajamyymälä on muuttanut uusiin

tiloihin. Tervetuloa kurkistamaan
uudistuneeseen myymälään!
Lisää asiasta sivuilta 6!

Uusi markkinointiyhteistyö
viiden perhetilan kanssa

Kannattavuuskriisin ratkaisuja ei kuitenkaan löydy eläinten hyvinvoinnista tai
tuotelaadusta tinkimisestä. Rahat tulevat ketjuun nimenomaan tuotteen ja sen
laadun kautta. Snellman tähtää erilaistumisessaan yhä pidemmälle, haluamme
tarjota yhä parempia tuotteita sekä yhä selkeämmin kommunikoida ja vahvistaa laatua. Laatutekijöissä piilee myös vakaan ja terveen hintatason edellytykset.
Mistä löytyvät sellaiset lihatuotteet, joita ei epäröidä ostaa, vaikka vieressä olevat bulkkituotteet saa puolet halvemmalla?
Vuoden 2021 tulosyhteenvedosta voimme todeta, että Snellmanin tuotantoketjun laatutulokset paranivat viime vuonna monissa kohdissa. Eläimet olivat terveempiä, kuolleisuus väheni, lihakkuus ja ruhojen laatu parani. Tältä osin olemme oikealla tiellä. Kiitos hyvästä laatutyöstä!
Toivomme valoisampaa jatkoa tälle vuodelle.

Tomas Gäddnäs, alkutuotannon johtaja

alkutuotannon avainlukuja 2021
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eläinvälitys
tuottajatilitykset
sika
nauta
porsaat

34,45

14,14

230 194

yhteensä

48,59

vasikat

2020:33,4

12

18

6

2020:47,7

2020:14,2

MILJ. KG

2020: 234 715 kpl

22 253
2020: 23 034 kpl

yhteensä

135 M€
2020:132 M €

Tuottajabonus vuodelta 2021
■ Snellmanin Lihanjalostus maksaa vuoden 2021 tuloksesta tuottajabonusta, yhteensä 1 500 000
euroa sian- ja naudantuottajilleen.
Bonusta maksetaan myytyjen
välitys- ja teuraseläinten määrän
perusteella. Bonuksen saaminen
edellyttää, että tuottajalla on aktiivinen MP-tuotantosopimus ja
aktiivinen tuotanto helmikuussa.
Bonus maksetaan lisätilinä helmikuussa viikolla 8.
– Vuosi 2021 oli Lihanjalostukselle hyvä, haasteista huolimatta.
Erityisen hankalaa aikaa oli koronatilanteen vaikeuttama syksy.
Siitä huolimatta onnistuimme
ylittämään
tulosbudjettimme.
Siksi tuntuu hyvältä, että voimme
jakaa saavuttamaamme tulosta
myös tuottajillemme, jotka olivat osallisia tässä saavutuksessa,
Snellmanin Lihanjalostuksen tj
Roland Snellman sanoo.
Siantuottajille on bonuksesta
varattu noin miljoona euroa, naudantuottajille noin puoli miljoonaa euroa.
Snellmanin vuoden 2021 tulos
julkaistaan maaliskuussa.
Snellmanin tuottajabonuksen
lisäksi tuottajille maksetaan jälkitilinä 495 000 euroa "Tuottajalle
kiitos" -kampanjan kautta yhteistyössä Keskon kanssa.

Kotimainen liha
on Snellmanin
arvovalinta

Snellman sitoutuu
suomalaiseen lihaan
– mitä se tarkoittaa?
✔ Kaikki Snellmanin tuotteet
valmistetaan Suomessa,
suomalaisesta lihasta.
✔ Liha on peräisin suomalaisilta perhetiloilta.
✔ Yhteistyö perhetilojen
kanssa on avointa ja kehittää koko ruokaketjua.

Ostaessasi paketin Snellmanin ohuenohutta kinkkua
tai marinoituja pihvejä grilliin voit aina olla varma siitä,
että liharaaka-aine on 100 %:sti suomalaista. Snellman
ei koskaan tingi lihan alkuperästä, ja meillä on hyviä syitä sille, miksi juuri tämä arvovalinta on yksi Snellmanin
toiminnan tukipilareita.
Kun nykyaikaa tahtoo ymmärtää, on
hyvä luoda myös silmäys taaksepäin.
Se, että ruoka lautasellasi on pääosin
kotimaista, oli kauan itsestäänselvyys meille suomalaisille. Viljeltiin
kaikkea, mitä kotona ja kotimaassa
vain osattiin. Maanviljelys ja eläinten
pito olivatkin maan omavaraisuuden
tukipilareita. Näin erityisesti sodan
jälkeen, jolloin ulkomaisia raaka-aineita oli vaikeaa tuoda Suomeen.
Mutta Suomi ei ole eristynyttä
markkinaa, ja markkinataloudessa
tavaraa ja palveluita virtaa rajojen
yli molempiin suuntiin. Ajan mittaan kuluttajille tuli yhä vähemmän
itsestään selväksi, että kotimaisuus
on arvokysymys. Kukkaro sai päättää,
erityisesti silloin, kun oli jo kokeiltu
ulkomaisia elintarvikkeita ja totuttu
niihin.

hellisesti ja koko ketjun hyvinvointia
ajatellen, on suuri merkitys yhä suuremmalle kuluttajaryhmälle. Monelle
on tullut selväksi, että voi omilla kulutusvalinnoillaan vaikuttaa yhteiskunnan kehittymisen suuntaan.

Ruoan alkuperä on
vastuukysymys

Kotimaisuus puhuttaa myös
Euroopassa

Tänä päivänä tilanne on kuitenkin
toinen. Snellman on jo monen vuoden ajan saanut vetoapua syvältä,
globaalilta trendiltä, joka onnistuttiin Snellmanilla tunnistamaan jo
varhaisessa vaiheessa: ruoassa on
kysymys vastuusta. Ruoan alkuperä
on tärkeä. Eläinten hyvinvointi on
tärkeä. Sillä, että elintarvikkeet valmistetaan kestävin menetelmin, re-4-

Snellmanin viesti on selkeä: liharaaka-aineemme on ja pysyy suomalaisena. Sitoutuminen kotimaiseen
tuotantoon on myös pitkäjänteinen,
strateginen valinta.
– Eläinten hyvinvointi ja tuotteiden
laatu on aina fokuksessa Snellmanilla, Snellmanin Lihanjalostuksen
tj Roland Snellman sanoo. Meillä on
Suomessa ainutlaatuisen puhdas ja
turvallinen elintarviketuotanto, tiukat eläinsuojelumääräykset, puhdas
ympäristö ja hyvä eläinterveys. Tätä
kannattaa vaalia.

Pandemia on asettanut omavaraisuuden ja toimitusketjut valokeilaan
koko Euroopassa. Vastuullisuus korostuu yhä voimakkaammin ostoksissa ja kaupan arvoissa.
– Useat suuret elintarvikeketjut
Euroopassa boikotoivat nykyään
brasilialaista naudanlihaa. Tuotantomenetelmiä
kyseenalaistetaan,
Roland kertoo. Koska oma tuotanto

✔ Eläinten hyvinvointi ja
tuotteiden laatu on aina
fokuksessa.
✔ Snellmanin Maatiaispossu
on ainutlaatuisen suomalainen. Ottamalla vastuuta jalostuksesta lähtien
varmistamme puhtaan ja
turvallisen tuotantoketjun.

kotimaassa ei kuitenkaan riitä, käännytään naapurimaiden puoleen,
minkä takia eurooppalainen liha pysyy Euroopassa. Tämä on johtanut
naudanlihan hinnan voimakkaaseen
nousuun Euroopassa.
Vastaavia ilmiöitä näkyy myös sikamarkkinoilla.
– Saksa on aiemmin tuonut suuria määriä porsaita Tanskasta, mutta
tällä hetkellä saksalaiset teurastamot priorisoivat Saksassa syntyneitä
ja kasvatettuja porsaita. Venäjä on
toinen esimerkki – se sulki rajansa ja
panosti oman maatalouden jälleenrakentamiseen.

Oma alkutuotanto turvaa
saatavuuden

Omalla, kotimaisella alkutuotannolla
Snellman voi varmistaa hyvän saatavuuden sekä sen, että raaka-aine
tuotetaan Snellmanin periaatteiden
mukaisesti.
– Suomessa on korkeatasoinen alkutuotanto. Sitä ei saa ajaa alas, Roland sanoo. Haluamme suomalaisen

alkutuotannon menestyvän ja sen
tulevaisuuden olevan turvattu.
Haasteena on saada oikea hinta lihasta avoimilla ja globaaleilla markkinoilla.
– Snellmanilla on aina tavoitteena
rakentaa voimakasta brändiä, eikä
myydä bulkkitavaraa vientiin, Roland
sanoo. Onnistuimme viime vuonna
alaa paremmin saamaan paremman hinnan ja lisäarvoa lihastamme.
Snellman on laatujohtaja kuluttajien
silmissä. Kun liharaaka-aineesta on
lisäksi kilpailua, voimme pitää korkeampaa keskihintaa tuottajille.

Kesä 2022 ratkaiseva
kannattavuudelle

Helmikuun haastatteluhetkellä neuvotellaan parhaillaan kaupan kanssa
kesäjakson valikoimista, volyymeista
ja hinnoista.
– Kesän myyntijakso toukokuusta
elokuuhun on pitkä ja kattaa suuria
volyymeja, Roland sanoo. Se, kuinka
hyvin hintaehdotuksemme menevät
läpi, vaikuttaa suoraan kannattavuutemme kehitykseen ja sen seu-5-

✔ Snellman kannustaa tuottajia parantamaan eläinten
olosuhteita maksamalla
lisähintaa mm. pehmeistä
matoista naudankasvatuksessa ja vapaasta porsituksesta.

rauksena siihen, kuinka paljon me
puolestamme voimme nostaa tuottajahintoja.
Kuten tuottajat, Snellmankin kokee
kustannusnousuja koko tuotantoketjussa, aina raaka-aineista energiahintoihin.
– Tiedämme, että kuluttajat arvostavat kotimaista ja esimerkiksi
Ruotsissa maksetaan kaupoissa huomattavasti enemmän kotimaisesta
lihasta kuin täällä Suomessa. Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä ja tulevaisuuden uskoa. Kaupan pitkät sopimukset
eivät ole pelkästään negatiivisia, ne
antavat myös vakautta, kun globaali
hintataso heiluu voimakkaasti. Mutta niissä on myös oltava mekanismeja, joiden avulla on tarvittaessa mahdollista huomioida odottamattomia
kustannusnousuja.
HJ

Tervetuloa uuteen myymälään, tervehtivät Mona, Olof, Anna ja Anu. Aukioloajat
tulevat muuttumaan, joten tarkista ne Anelmasta ennen kuin lähdet ostoksille.

Peter Granholm pitää grillin lämpimänä
torstaisin ja perjantaisin.

Tervetuloa myymälään!
Helmikuussa uusi henkilöstö- ja tuottajamyymälämme
Pietarsaaressa avasi ovensa. Tervetuloa Kom in -halliin
aivan Kuusisaaren tehdasalueen vieressä!
Uusi myymälä on avara ja valoisa.
Lihanjalostuksen, Kokkikartanon ja
Paninin priimatuotteita on aseteltu
näyttävästi esille kahteen pitkään
kylmätiskiin. Vähän kauempana ovat
sekundatuotteet ja erillisessä kylmäkaapissa kausituotteet. Koska kaikki
tuotteet ovat kylmätiskeissä, myymälä voidaan pitää lämpimänä. Lasten leikkinurkka on myös tulossa.

Tuorelihatiski on uutuus, joka on
avoinna kaksi päivää viikossa. Peter
Granholm, työnjohtaja tuorelihaosastolla, laittaa marmoripaisti- ja
T-luupihvejä esille samalla kun hän
valvoo grillissä kypsyviä kylkiä.
– Tuorelihatiskillä on valikoima pihvejä niille asiakkaille, jotka mieluummin ostavat pienemmän erän kuin
kokonaisen, suuren paistin. Aloitin

itse asiassa urani 70-luvulla Snellmanin myymälän tuorelihatiskillä, ja
tänne palasin taas, hän nauraa.
Myymäläpäällikkö Olof Snellman
iloitsee siitä, että myymälä täyttää
tärkeän tehtävän sekä tuotteiden
alku- että loppupäässä.
– Myymälässä voimme kokeilla kehityksessä olevia tuotteita ja saada
niistä palautetta. Voimme myös varmistaa, että mahdollisimman paljon
Snellmanin tuotannosta tulee hyötykäyttöön. Näin myös sekundatuotteet ja erät, joilla on lyhyempi myyntiaika, päätyvät ruokapöytiin.
HJ

Tässä valmistetaan puolen vuoden päästä lihakomponentteja. Puolet 3000 neliön kerroksesta on varattu Lihanjalostukselle, loput valmisruokavalmistukseen.

Kellarivaraston kautta kulkee suuria eriä
raaka-aineita ja materiaaleja.

Ruokatehdas hahmottuu
■ Uusi ruokatehdas Kuusisaaressa
alkaa hahmottua. Ulkoseinät on pystytetty ja sisätiloissa valetaan lattioita ja suoritetaan asennustöitä.
– Tällä hetkellä työmaalla on viisitoista rakentajaa, mutta maaliskuussa, kun sprinklerijärjestelmä- ja
LVI-asennukset alkavat, työporukka
tuplaantuu, Snellmanin rakennusvastaava Carl-Gustav Björk kertoo.
Snellman rakentaa koko tehtaan
omin voimin ja vuokratyövoimalla,
tekniikka-asennuksia lukuun ottamatta, jotka hoitavat alihankkijat.
Björk on ollut mukana kaikissa rakennushankkeissa Kuusisaaressa vuodesta 2007. Viidessätoista vuodessa
tehdas on kasvanut 32 000 m2:stä
lähes 80 000 m2:iin, hän kertoo.

tannusten takia oli ratkaisevaa, että
ehdimme tehdä tilaukset ennen vuodenvaihdetta. Valitsemamme toimittajat ovat sellaisia, joihin meillä on
suuri luottamus.

MES-järjestelmä tukee
tuotantoa ja jäljitettävyyttä

Suunnittelussa keskitytään nyt tuotantolinjakohtaisiin yksityiskohtiin.
Mitkä raaka-aineista ja materiaaleista tulee kulkea varaston ja tuotantolinjojen läpi ja miten niitä seurataan.

– Tietojärjestelmämme uudistus
on vienyt paljon aikaa, Martin sanoo.
MES-järjestelmä varmistaa tuotannon tehokkuutta sekä seurannan eli
jäljitettävyyden toimivuuden.
Hygieniatasojen ylläpidolle on korkeat vaatimukset aina siitä, kun raaka-aine saapuu varastoon, siihen että
tuote on valmiiksi paketoitu. Myös
siirrot hygieniatasolta toiselle on
suunniteltava tarkasti.
– Kaikki sen vuoksi, että elintarviketurvallisuus säilyy, Martin sanoo.
HJ

Tilaukset nopealla aikataululla

Mitä saisi olla? Torstaisin ja perjantaisin tuorelihatiskillä on tarjolla marmori- ja T-luupihvejä, mureutettuja pihvejä naudan- ja
sianlihasta ynnä muuta.
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Kaikki tuotteet ovat kylmäkaapeissa, joten myymälä voidaan
pitää lämpimänä. Valikoimassa on Lihanjalostuksen, Paninin,
Kokkikartanon ja Mushin tuotteita.

Ruokatehtaan
projektipäällikölle
Martin Snellmanille syksy on ollut
hyvin intensiivinen. Suunnittelutiimi
on käynyt Saksassa toimittajien tehtaissa testaamassa erilaisia tuotantokoneistoja varmistaakseen, että
valinta osuu oikeaan.
– Tilasimme kaikki tuotantokoneet
marraskuussa, Martin kertoo. Tämä
tapahtui epätavallisen nopealla aikataululla, mutta pitkien toimitusaikojen ja nousevien materiaalikus-

Keskusteltavaa on paljon, kun rakennusvastaava Carl-Gustav Björk ja projektijohtaja
Martin Snelman tapaavat. Näissä tiloissa Kokkikartanon henkilökunta valmistaa tulevaisuudessa valmisruoka-annoksia eri komponenteista.
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Tuottajien ja alkutuotannon uusi ohjausjärjestelmä

Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä
muuttuu, tutustu uusiin ehtoihin!

Uusi Anelma3 avaa
ovensa nautatiloille
Snellman ja Mtech Digitals Solutions ovat viime keväästä lähtien työstäneet alkutuotannon uutta ohjausjärjestelmää, Anelma3:a. Tavoitteena on ollut nykyaikainen, selkeä ja dynaaminen järjestelmä, joka toimii
kätevänä ja saumattomana linkkinä tilojen, Snellmanin
ja viranomaisten välillä.

myöntäminen mahdollistaa tuottajalle muun muassa sujuvien ilmoitustoimintojen suorittamisen "Minun eläimeni" -välilehdellä. Samalla
Snellmanin on mahdollista päästä
muun muassa selvittämään mahdollisia ongelmatilanteita eläinten
rekisteritietoihin liittyen.

Huhtikuussa Anelma3 avaa ovensa
Snellmanin maito- ja nautatiloille.
Työ loppusuoralla on ollut hyvin intensiivistä. Toimintoja on testattu ja
aineistoa syötetty sivuille.
– Anelma3 on linkitetty Ruokaviraston uuteen nautarekisteriin, joten sen käyttöönotto riippuu uuden
nautarekisterin julkaisemisaikataulusta, Snellmanin IT-osaston Linda
Orava kertoo.
Linda on yhdessä Vesa Hihnalan,
Ann Knutarin, Saara Rantasen ja
Robin Julinin kanssa johtanut uuden

Selkeä, nykyaikainen ja
dynaaminen järjestelmä

tuottajajärjestelmän
kehitystyötä
nautapuolella. Ruokaviraston nautarekisterin käyttöönottoa on siirretty
eteenpäin pari kertaa, mutta tuoreimpien tietojen mukaan (helmikuu
2022) rekisteri otetaan käyttöön huhtikuun aikana.

Anelma3 hyödyntää uutta nautarekisteriä – Muistathan antaa
valtuudet!

Uuden Anelma3:n “Minun eläimeni”
-välilehti hakee tilan eläintiedot suoraan nautarekisteristä, Vesa kertoo.
Välilehdestä pystyy parilla klikkauksella poimimaan kätevästi eläimiä
suoraan teuras- ja välitysilmoituksiin.
Ellei ole antanut valtuuksia nautarekisteriin, tila joutuu itse syöttämään
kaikki eläinten tunnukset ilmoitukseen tai käyttämään Minun Maatilani -linkkiä.
Valtuutustasoja nautarekisterissä on kaksi. Snellmanille voi antaa
valtuudet tehdä teuras-, välitys- ja
poistoilmoitukset nautarekisteriin
tilan puolesta, tai teurastamolle voi
antaa pelkästään katseluoikeudet tilan eläintietoihin. Katseluoikeuksien
Nautatiimin Saara Rantanen oli helmikuussa mukana tekemässä tiedotusvideota Anelma-palvelusta Ala-Ähtäväläisellä maitotilalla, Herra Snellmanin
instagramkanava tiedotti.

-8-

Käyttäjäystävällisyys
on
yksi
Anelma3:n keskeisimpiä tavoitteita.
Tuottajat huomaavat suurimman
muutoksen järjestelmän ulkoasussa
ja rakenteessa.
– Uuden Anelman ulkoasu on paljon selkeämpi ja nykyaikaisempi kuin
vanhan Anelman, Linda kertoo. Värimaailma vastaa Snellmanin ilmettä ja esimerkiksi valikon rakenne on
huomattavasti selkeämpi.
Myös toiminnoissa tekniikka on ottanut viidentoista vuoden askeleen
eteenpäin. Esimerkiksi dynaamiset
raportit ovat toivottu uudistus.
– Raporteissa pääsee itse tekemään
valintoja, esimerkiksi katsomaan
koko vuoden tai tietyn kuukauden
tuloksia. Välitys- vai teuraseläinten
tuloksia pääsee katsomaan erikseen,
Linda kertoo. Klikkaamalla eri osioita
raportissa sen tiedot avautuvat tarkemmalle tasolle.

Työntekijöille omat tunnukset

Anelma3:ssa on huomioitu, että
useilla henkilöillä samalla tilalla voi
olla tarve käyttää järjestelmää eri
tarkoituksiin. Näin ollen tila voi hakea esimerkiksi työntekijälle omia
tunnuksia, joilla pääsee tekemään
teuras- tai välitysilmoituksia.

Pidä rekisteritiedot
aina kunnossa!

Uusi Anelma3 avaa ovensa Snellmanin maito- ja nautatiloille huhtikuussa.

– Tunnukset haetaan vanhassa
Anelmassa olevan hakulomakkeen
kautta, Vesa sanoo. Sujuvan käyttöönoton kannalta kannattaa hakea
tunnukset hyvissä ajoin etukäteen.
Maatalousalan kansainvälistyessä
Anelma3 on myös tarjolla englanninkielisenä.

Koulutukset ja päivystyspuhelinnumero

Tukea on tarjolla tiloille käyttöönoton yhteydessä ja sen jälkeenkin.
Koulutuksista ilmoitetaan myöhemmin.
– Tukea saa, Linda vakuuttaa. Meillä
on päivystysnumero, johon voi soittaa ja saada opastusta ja vastauksia
kysymyksiin. Henkilöstölle on varattu
aikaa päivystykseen, joten meillä on
hyvä valmius antaa tukea. Ilmoitamme tarkemmin päivystysajoista lähempänä käyttöönottoa.
– Pyrimme tekemään siirtymisen
vanhasta järjestelmästä uuteen
mahdollisimman sujuvaksi, ettei se
aiheuttaisi ongelmia tiloille, Vesa sa-

noo. Kannattaa kuitenkin varautua
siihen, että alkutaipaleella voi esiintyä pieniä häiriöitä ennen kuin järjestelmä on täydessä käytössä.

Pääseekö vanhaan Anelmaan
siirron jälkeen?

Vanha Anelma pidetään auki noin
kuukauden uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen.
– Vanhaan Anelmaan pääsee esimerkiksi hakemaan dokumentteja,
mutta kaikki toimintaa vaativat osiot,
kuten teuras- ja välitysilmoitukset
sekä viestit, lakkaavat toimimasta,
Linda kertoo.
HJ

30.3.2022 on ehdoton takaraja
rekisteritietojen tarkistukselle!
Tee ajoissa eläinten rekisteriilmoitukset eläinrekistereihin. Ilmoita rekisteriin muun muassa
eläinten syntymät, ostot ja poistot
seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Pidä lisäksi eläimen rotu,
sukupuoli ja käyttötapa aina ajan
tasalla rekisterissä.
Jos rekisteritiedoissa on virheitä,
eläin hylätään, eli et voi saada eläimestä tukea tänä vuonna. Lisäksi
voit saada seuraamuksia valvontasäädösten mukaan.
Huomioi, että virheelliset rekisteritiedot aiheuttavat hylkäyksen
myös eläimille, jotka täyttävät
tukikelpoisuuden tämän vuoden
aikana.
Lisätietoja löydät Ruokaviraston
kotisivulta
www.ruokavirasto.fi
mm. Uutiset-otsikon alta sekä
Tuet ja rahoitus -osiosta.

Muista hakea
tunnukset!
Anelma3:n käyttäjätunnukset tilataan vanhan Anelman kautta.
Muista käydä täyttämässä lomake hyvissä ajoin! Voit samalla tilata tunnuksia tilan muille Anelmaa käyttäville henkilöille.

Ja muista antaa valtuudet
nautarekisteriin suomi.fipalvelussa!

Anelma hakee eläintiedot suoraan uudesta nautarekisteristä.
Ellet ole jo käynyt antamassa
Snellmanille valtuuksia käsitellä / katsella tilan eläintietoja, se
kannattaa tehdä nyt. Valtuuksien
antaminen varmistaa Anelman
toimintojen sujuvan käytön.
-9-

Pehmeä ja kuiva makuualue on naudalle äärimmäisen tärkeä asia. Hyvin kuivitettu kylmäkasvattamo sopiikin naudankasvatukseen
erinomaisesti. Turve on hyvä kuivikevaihtoehto, siitä pitävät myös vasikat.

Pehmeä makuualue
kaikille teuraaksi kasvaville nuorille naudoille

Vuoden 2022 aikana kaikki teuraaksi kasvatettavat nuoret naudat, joiden käyttötarkoitus on lihantuotanto,
saavat pehmennetyn makuualueen Snellmanin nautaketjussa. Kävimme kahdella tilalla kysymässä tuottajien
kokemuksia pehmeistä alustoista. Vierailimme Latvalan
tilalla, jossa asennettiin matot 2020 sekä Vesa Koskelan tilalla, jossa matot ovat olleet käytössä jo seitsemän
vuoden ajan.
Teksti & kuva: Heidi Jylhä

Naudankasvatuksen tuloksia 2021

sonnit
Päiväkasvu

600

Lihakkuus

g/pv
(+0,7 %)

Rasvaisuus

2,1
(-4,9 %)

hiehot
Päiväkasvu

5,9

452

Teuraspaino
(+2,5 %)

Täysin terveet

89,2%

5,5

g/pv
(+0,8 %)

(+2,1 %)

376,9

Lihakkuus

kg

Rasvaisuus

2,8
(-4,2 %)

(-0,3 %)

Teuraspaino

270,7
(+3 %)

kg

Täysin terveet

93,3%

Vuonna 2021 sonnien keskimääräinen päiväkasvu ylitti 600 gramman sekä hiehojen päiväkasvu 450 gramman rajan. Myös teuraspaino, lihakkuus ja rasvaisuus kehittyivät hyvään suuntaan. Kannattaa
huomioida, että näissä luvuissa ovat mukana kaikki hiehoksi rekisteröidyt teuraat, myös maitotiloilta maidontuotannosta karsitut eläimet.
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Latvalan maatila
■ Lapuan Hirvijoella sijaitsee Juha
ja Hillevi Latvalan lihanautatila. Latvalat kasvattavat sonneja ternistä
teuraaksi. Kun tuottajalehti vierailee tilalla, sinne on juuri toimitettu uusi 23 vasikan erä. Vasikkalassa
puuhaa siis riittää, kunnes kaikki vasikat on totutettu juottoautomaattiin.
– Jotkut oppivat syömään jo parin kerran jälkeen, mutta joillakuilla
kestää jopa kaksi viikkoa ennen kuin
ne muistavat, mistä se maito tulee,
Hillevi sanoo.
Juoton jälkeen vasikat siirtyvät
välikasvattamoon. Avarassa kasvattamossa on olkipeti vasikoille ja
ilma kiertää mukavasti, joten hengitysteiden ongelmilta on säästytty.
Osa teineistä kasvatetaan itse
teuraaksi, muut myydään eteenpäin loppukasvattajille.
Latvalat asensivat kumimatot loppukasvattamoonsa kesällä 2020.
Kapeat ritiläpalkkimatot ovat EasyFix-mallia. Matoissa ei ole erillisiä
kiiloja, vaan kumikiilat ovat kiinteästi osa mattoa lukiten maton kiinni ritilän pintaan.

Latvalan viimeksi teuraaksi menneessä sonnierässä ei ollut yhtäkään hylkäystä. Se oli myös ensimmäinen porukka, joka oli kasvanut
matoilla koko ajan. Kasvattamossa on rauhallinen tunnelma. Huomaa, että ruokinta on tasapainossa, Mari Korkiakangas kiittää.

– Matot oli helppo kiinnittää ja hyvin ne ovat pysyneet, Juha toteaa.
Juha asensi kaikkien kuuden karsinan matot itse, yhteensä noin 60
neliötä. Myös sairaskarsinoissa on
matot ritilän päällä.
Aiemmin Latvalat eivät olleet vakuuttuneet mattojen eduista, mutta
ajan mittaan, kun käyttö oli yleistynyt ja tuli myös viitteitä siitä, että
pehmeästä makuualueesta on tulossa osa nautaohjelmaa, he päättivät panostaa mattoihin. Päätökseen
vaikutti myös se, että loppukasvattamon ritilät oli vaihdettava.
Valtion tuella Latvaloilla oli samalla
mahdollisuus asentaa kennoikkunoita parantamaan ilmanvaihtoa.
Puolentoista vuoden kokemuksella Juha ja Hillevi ovat erittäin tyyty-

väisiä mattoihin. Viimeksi teuraaksi
lähtenyt sonnierä oli ensimmäinen,
joka oli kasvanut koko ajan pehmeällä makuualustalla. Hylkäyksiä siinä
erässä ei ollut yhtäkään.
– Tämä on hyvä saavutus, asiakasvastaava Mari Korkiakangas sanoo.
Ruhjeet ja vastaavat pinnalliset vauriot johtuvat monesti kasvattamon
olosuhteista. Niistä on hyvä päästä
eroon.
– Laitamme 78 sonnia teuraaksi
vuodessa. Jos hylkäyksiltä vältytään
ja yksikin mulli lisää saadaan myytyä,
se kyllä vaikuttaa kannattavuuteen,
Juha toteaa.

puolimetriseksi kerrokseksi säilörehun päälle, jolloin se painaa säilörehun alas ja korvaa muovin.
– Peruna on edullinen ja hyvä komponentti ruokinnassa ja naudat pitävät siitä, Mari sanoo.

Oman säilörehun lisäksi Latvalat
käyttävät perunarehua sonneille.
Laakasiilossa perunarehu laitetaan

Latvalan maatila
✔ Juha ja Hillevi Latvalan
lihanautatila Lapualla
✔ Kasvattaa sonneja ternistä
teuraaksi.
✔ Vasikkalassa ja välikasvatuksessa 36 paikkaa
✔ 72 loppukasvatuspaikkaa
✔ 59 hehtaaria maata,
josta 45 omaa maata
Avara välikasvattamo on rakennettu 2014. Maaliskuussa osa porukasta lähtee eteenpäin muille loppukasvattajille, osa siirtyy tilan omaan loppukasvattamoon.
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Pehmeä makuualue nuorille naudoille

Koskela Vesa
✔ Vesa Koskelan lihanautatila
Toholammilla (spv vuonna
2021)
✔ Kasvattaa sonneja ternistä
teuraaksi, n. 120 000 kg
naudanlihaa vuodessa
✔ Vasikkalassa 145 paikkaa
✔ Loppukasvattamossa
320 sonnipaikkaa
✔ Kumimatot kasvattamossa
vuodesta 2015, eli vajaa 7
vuotta
Vesa Koskela ja Snellmanin Pekka Taipale keskustelevat sonnien ruokinnasta ja olosuhteista loppukasvattamossa. Tilalla kasvatetaan sonneja ternistä teuraaksi.

Vesa Koskelan tila

noin 650 m2. Ruokapöydän edessä on
ritilälattiaa, jotta sorkat kuluvat normaalisti ja jotta makaavat eläimet
eivät olisi syövien tiellä.
Seitsemän vuoden kovan käytön
jälkeen voidaan todeta, että matot
ovat kestäneet käytössä hyvin. Joissakin kohdissa matto on kulunut reikien ympäriltä. Vähintään viisi vuotta
on vielä käyttöaikaa, Vesa arvioi.
Matoilla oli seitsemän vuoden laskeva takuu. Ensimmäisten 2–3 vuoden aikana korvattiin kaikki mahdolliset viat ja vauriot. Takuuehtona oli,
että maahantuojan omat asentajat
asentaisivat matot.

– Pari mattoa on irronnut, mutta
toimittaja on korvannut ne uusilla,
Vesa kertoo.
Sen lisäksi, että tarjotaan eläimelle pehmeä makuualusta, matot
ehkäisevät tapaturmia kuten liukastumisia eläinten laskeutuessa makuulle tai ylös noustessa.
– Eläinten turvallisuuden ja terveyden kannalta matto onkin hyvä investointi, Vesa sanoo. Maataloudessahan kustannusrakenne on sellainen,
että pitää tehdä kaikki mahdollinen
kannattavuuden eteen. Jo se, että
yksikään sonni ei liukastu tai saa jalkaongelmia, vaikuttaa tuloksiin.

Kaksi kolmasosaa karsinan lattiasta on päällystetty matoilla. Seitsemässä vuodessa
kulumista on tapahtunut tämän verran, eli ei kovin paljon. Vesa Koskela itse veikkaa,
että matot kestävät vielä ainakin viisi vuotta. Karsina on pesty tunti ennen kuvausta,
siksi ilmassa on höyryä.

Tila on onnistunut pitämään tuotannon hävikin matalana, esimerkiksi
häntävaurioita on loppukasvatuksessa ollut hyvin vähän. Myös kuolleisuus on ollut vähäistä, alle 6 kk:n
ikäisillä 0,9 % ja yli 6 kk:n 1,6 %.
Tila on puolen vuoden ajan rokottanut kaikki eläimet hengitystiesairauksia vastaan. Lisäksi tila on investoinut DeLavalin automaattiseen
rehunsiirtäjään, joka työntää appeen
sonneille 7 krt/vrk, myös aamuyöllä.
Sonnit pysyvät rauhallisempina, kun
ruokaa on tarjolla tasaisesti, ja lisäksi
työpäivä on helpompaa suunnitella,
Vesa toteaa. Hänen lisäkseen tilalla
työskentelee yksi vakituinen työntekijä. Veli-Matti ja Asta ovat apuna kiireisinä päivinä.			
HJ

■ Koskelan tila Toholammilta on
vuoden vaihteesta lähtien ollut Vesa
Koskelan täydessä omistuksessa. Aikaisemmin maatalousyhtymänä toimineen tilan omistuspohja oli Vesalla ja hänen vanhemmillaan Asta ja
Veli-Matti Koskelalla.
Koskelat asennuttivat kumimattoja yhtenä ensimmäisistä Snellmanin
tiloista keväällä 2015. Kanadalaiset
matot ostettiin virolaisen maahantuojan kautta. Loppukasvattamon 14
karsinaan asennettiin mattoja 2/3
karsinoiden lattiapinnasta, yhteensä
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Ylä-Savon vasikoille uusi
liikennöitsijä
Tammikuussa Ylä-Savon alueen vasikkakuljetukset siirtyivät liikennöitsijä Tero Hietaselle. Kuljetus Hietanen
Oy on hoitanut jo aikaisemmin sekä teuras- että vasikkakuljetuksia muun muassa Keski-Suomen alueella.
Ylä-Savoon kuuluvat mm. Kiuruvesi,
Vieremä, Iisalmi, Pielavesi, Sonkajärvi ja Lapinlahti. Kunnat ovat vahvoja nautapitäjiä ja alueella on useita
suuria, kehittyviä tiloja, kertoo alueen
asiakasvastaava Matti Kastarinen.
– Ylä-Savo on merkittävä hankintaalue Snellmanille, Matti sanoo. Erityisesti vasikoiden tarjonta on todella
hyvä ja se on kasvanut vuosi vuodelta. Myös Kuopioon kuuluvalla Maaningalla ja Nilsiässä sekä Siilinjärvellä hankinta on kehittynyt hyvin viime
vuosina.

Alueen vasikkaliikennöinnin hoiti
aiemmin Kuljetus Timo Hartikainen
Oy, joka aloitti vasikoiden kuljetukset
Snellmanille vuonna 2009. Hartikainen halusi lopettaa vasikkojen kuljettamisen ja seuraajaksi valittiin Tero
Hietanen.
– Tartuin innolla tilaisuuteen, Tero
sanoo. Tämä antaa minulle mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaani ja
pääsen kehittämään yritystäni.
Tero ajaa myös teuraita Ylä-Savosta, joten monet alueen tiloista ovat
ennestään tuttuja.

Tilojen näkökulmasta vasikoiden
noudot jatkuvat suurin piirtein samalla tavoin. Tero on ostanut Hartikaisen vasikka-auton, joka kulkee nyt
hieman paranneltuna tutuilla teillä.
– Pyritään siihen, ettei merkittäviä
muutoksia tule, Tero sanoo. Palvelemme vähintään yhtä hyvin kuin ennenkin, vain puhelinnumero autoon
ja liikennöitsijä muuttuvat. Auton
kotipaikka on jatkossakin Iisalmessa.
Timon kuljettaja Taru Partanen on
siirtynyt meille ja uusi kuljettaja
Mervi Fomin aloitti työnsä tammikuussa.
Kiitokset Timolle pitkästä ja hyvästä
yhteistyöstä!
HJ

Tuottajille tuttu kuljettaja Taru Partanen jatkaa vasikka-auton kuljettajana uudelle työnantajalle Tero Hietaselle. Tero on ostanut
Timo Hartikaisen vasikka-auton, joka kulkee nyt hiukan paranneltuna Ylä-Savon alueella.
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Hyvä kasvutulos

vaatii energiaa ja pienentää naudanlihan
ilmastovaikutusta
Teksti & kuva: ARTO HUUSKONEN, Luonnonvarakeskus (Luke)

Riittävä rehun syönti ja energian saanti on yksi tärkeim- huomioida tuotannon taloudellista
tulosta ja ympäristövaikutuksia arvimistä lihanautojen kasvutuloksia selittävistä tekijöistä. oitaessa.
Sonnien ruokintatutkimuksissa suurin osa koeryhmien välisistä eroista on selitettävissä eläinten energian Kolme koeruokintaa vertailussa
Luonnonvarakeskuksen
toteuttasaannilla ja energian saantiin vaikuttavilla tekijöillä.
massa Rekina-hankkeessa selvitetLoppukasvatettavien nautojen tyypillisessä ruokinnassa nurmisäilörehua
täydennetään viljaväkirehulla, jonka
osuus rehuannoksen kuiva-aineesta
vaihtelee usein 40–60 %:n välillä.
Nurmenviljelyn positiiviset ympäristövaikutukset ja nykyinen rehuviljan
korkea hinta kannustavat kuitenkin
lisäämään nurmirehun osuutta ruokinnassa.

Myös aikaisemmat tutkimustulokset puoltavat väkirehun osuuden
vähentämistä, sillä hyvälaatuista
nurmisäilörehua käytettäessä voidaan loppukasvatettavilla naudoilla
saavuttaa kohtuullisen hyvät kasvutasot jo 25–30 % väkirehutasoilla.
Kasvunopeuden mahdollinen hidastuminen väkirehumäärän vähentämisen seurauksena pitää kuitenkin

Rekina-hankkeen ruokintakoe
Sonnien rehuannoksen koostumus ja tuotantotulokset
Väkirehuprosentti

40

15

0

Energiaa, MJ/kg ka

11,8

11,2

10,5

Raakavalkuaista, g/kg ka

127

136

128

PVT, g/kg ka

-3

12

10

Rehun syönti, kg ka/pv

10,4

10,0

10,0

Teuraspaino, kg

333

317

294

Teurasikä, pv

456

479

500

Päiväkasvu kokeen aikana, g/pv

1508

1350

1119

Nettokasvu kokeen aikana, g/pv

825

684

548

Rehun hyväksikäyttö, kg ka/nettokasvu-kg

12,6

14,9

18,3

Teurasprosentti

52,1

50,3

49,9

Lihakkuus, EUROP

4,6 (O)

4,4 (O-)

4,1 (O-)

Rasvaisuus, EUROP

2+

2

2

Seoksessa

40 = seoksen kuiva-aineesta 60 % nurmisäilörehua ja 40 % litistettyä ohraa
15 = seoksen kuiva-aineesta 85 % nurmisäilörehua ja 15 % litistettyä ohraa
0 = seoksen kuiva-aineesta 70 % nurmisäilörehua ja 30 % kokoviljasäilörehua
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tiin keskimääräistä selvästi säilörehuvaltaisempien
ruokintamallien
tuotanto- ja ympäristövaikutuksia
maitorotuisten sonnien loppukasvatuksessa. Ruokintakokeessa verrattiin
tyypillistä loppukasvatettavien lihanautojen ruokintaa kahteen vaihtoehtoiseen malliin, joissa simuloitiin
tilannetta, jossa rehut tuotetaan tehokkaalla nurmikierrolla ja uudistetaan suojaviljalla, joka korjataan joko
puimalla tai kokoviljasäilörehuna. Simuloinnissa viljaa viljeltiin vain nurmen uudistamiseen tarvittava määrä ja kaikki tuotettu rehu käytettiin
lihanautojen ruokinnassa.

Kokeen kontrolliruokinnassa seosrehun kuiva-aineesta 60 % oli nurmisäilörehua ja 40 % litistettyä ohraa.
Ruokinnassa, jossa vilja korjattiin
puituna, seosrehun kuiva-aineesta
85 % oli nurmisäilörehua ja 15 % litistettyä ohraa. Korjattaessa suojavilja
kokoviljana, sonnien appeessa oli
70 % nurmisäilörehua ja 30 % ohrakokoviljasäilörehua. Kaikilla ruokinnoilla sonneille annettiin seosrehua
vapaasti ja rehuun lisättiin kivennäis-vitamiinilisä. Nurmisäilörehu
korjattiin timoteikasvustosta.
Ruokintakokeessa oli 64 holsteinja 41 ayrshire-rotuista sonnia, jotka
jaettiin kokeen alussa rodun perusteella kolmelle koeruokinnalle, joissa
kussakin oli 35 sonnia. Koe alkoi tam-

mikuussa 2021, jolloin sonnit olivat
keskimäärin 232 vuorokauden ikäisiä
ja painoivat keskimäärin 297 kg.
Sonnit kasvatettiin eristämättömässä pihatossa viiden eläimen ryhmäkarsinoissa, joissa oli tilaa 10 m2
eläintä kohden. Jokaisessa karsinassa oli kaksi ruokintakaukaloa, jotka
mahdollistivat yksilökohtaisen rehun
kulutuksen seurannan.
Nurmisäilörehun D-arvo oli ruokintakokeen aikana keskimäärin 675 g/
kg ka ja syönti-indeksi 110. Kokoviljasäilörehun vastaavat arvot olivat
631 g/kg ka ja 118. Säilörehujen säilönnällinen laatu oli analyysitulosten
perusteella hyvä.

Suurin väkirehutaso antoi
parhaat tuotantotulokset

Kokeen alkuperäinen tavoite oli kasvattaa kaikkien ruokintaryhmien
sonnit yhdenmukaiseen teuraspainoon. Hankeaika ei kuitenkaan mahdollistanut yli 500 päivän kasvatusaikaa, joten teuraspaino jäi selväksi
pienimmäksi sonneilla, jotka eivät
saaneet lainkaan väkirehua. Oheisessa taulukossa on esitetty sonnien
tuotantotulokset koeruokinnoittain.
Rehujen syönnissä ei ollut ruokintojen välillä merkittäviä eroja. Keskimäärin sonnit söivät seosrehun kuiva-ainetta 10,1 kg päivässä. Sen sijaan
kasvuissa, rehun hyväksikäytössä ja
teurastuloksissa oli selkeät ruokintojen väliset erot. Eniten väkirehua
saaneilla sonneilla oli paras kasvunopeus, tehokkain rehun hyväksikäyttö,
painavimmat ja lihakkaimmat ruhot
ja ne olivat rasvaisimpia. Tuotantotulokset olivat heikoimmat sonneilla,
jotka eivät saaneet lainkaan väkirehua. Tulosta selittää todennäköisesti
ennen kaikkea se, että energian saanti jäi ilman väkirehua kasvatetuilla
sonneilla selkeästi muita heikommaksi.
Jos kokeessa olisi käytetty sulavuudeltaan vielä parempaa säilörehua,
olisivat tulokset todennäköisesti hie-

Ruokintakokeen seosrehut valmistettiin Triolietin seosrehuvaunulla, josta rehu jaettiin ruokintakaukaloihin.

man muuttuneet ja ruokintojen väliset erot kaventuneet. Käytännön tilatasolla päästään kuitenkin harvoin
tilanteeseen, jossa olisi mahdollista
syöttää aivan huippulaatuista säilörehua koko kasvatuskauden ajan.

Hyvä kasvu pienensi
ympäristövaikutuksia

Kokeessa toteutuneiden rehun syöntien ja ProAgrian lohkotietopankin
keskimääräisten satotietojen perusteella laskettiin kunkin ruokinnan
vaatima peltopinta-ala ruokintakokeen ajalle. Rehuntuotantoalaa sonnia kohden tarvittiin 0,49–0,55 ha
ruokinnasta riippuen.
Koeruokintojen hiilijalanjälki sekä
happamoittavat
ja
rehevöittävät päästöt arvioitiin FootPrintBeef-hankkeessa kehitetyllä laskentamallilla. Ilmastovaikutuksen osalta
huomattavin päästö aiheutui ruuansulatuksesta, rehevöittävien vaikutusten osalta rehujen viljelystä ja
happamoittavien vaikutusten osalta
lannan käsittelystä.
Koejakson ajalle laskettu hiilijalanjälki tuotettua lihakiloa kohden oli matalin eniten väkirehua saaneilla sonneilla. Vertailuruokinnoilla lihakiloa
kohden laskettu hiilijalanjälki oli suu- 15 -

rempi. Vastaava tulos saatiin myös
rehevöittävien ja happamoittavien
päästöjen osalta. Päästöt koejaksolla
tuotettua lihakiloa kohden lisääntyivät eläinten kasvun heikentyessä, kun
väkirehun määrää pienennettiin ruokinnassa.
Tuloksia tulkittaessa on muistettava,
että optimaalinen ruokinta- ja kasvatusstrategia on tilakohtainen. Kaikille
lihanautatiloille sopivaa väkirehuprosenttia on mahdoton antaa, koska
se riippuu muun muassa käytettävissä olevasta peltopinta-alasta, satotasoista, rehujen tuotantokustannuksista, mahdollisten ostorehujen
hinnoista, vasikoiden saatavuudesta
ja vallitsevasta maataloustukipolitiikasta.
Artikkeli perustuu Resurssitehokas
ja kilpailukykyinen naudanlihantuotanto -hankkeessa tehtyyn ruokintakokeeseen. Hanketta rahoitettiin
Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta.

Mikä on vastuullista
antibioottien käyttöä?
✔ Sairaat eläimet hoidetaan
eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Kaikki antibioottien
käyttö, mutta etenkin liiallinen käyttö ja väärinkäyttö,
lisäävät antibioottiresistenssin esiintymistä.
✔ Käytä antibiootit ainoastaan
eläinlääkärin määräämällä
tavalla eikä muihin sairauksiin tai oireisiin. Käytä oikeaa
annostusta ja vältä erityisesti
aliannostelua.

Antibiootinkäytön
vähentäminen ja vastuullisuus
■ Se, että meidän täytyy vähentää
antibioottien käyttöä, ei varmaan
ole mennyt keneltäkään ohi. Tämä
ei koske pelkästään elämiä, vaan
myös ihmisiä. Tärkein syy antibioottien käytön vähentämiseen on antibioottiresistenssi. Antibioottiresistenssi tarkoittaa, että bakteerit ovat
hankkineet vastustuskykyä lääkkeitä
vastaan, ja tämä tarkoittaa sitä, että
aikaisemmin toiminut antibiootti ei
enää tehoa bakteereihin. Antibioottiresistenssi on WHO:n mukaan yksi
isoimmista terveysuhista maailmanlaajuisesti.
Antibioottien myynti tuotantoeläimille Suomessa on pysynyt maltillisena moneen muuhun Euroopaan
maahan verrattuna. Suomessa myyntimäärät ovat myös olleet laskussa,
esimerkiksi vuosien 2019 ja 2020
välillä antibioottien myyntimäärät
tuotantoeläimille tippuivat 15 %. Toinen iloinen asia on se, että Suomessa
käytetään eniten penisilliiniä, mikä
on kapeakirjoinen antibiootti. Ruokavirasto julkaisee tietoja antibioottien
käytöstä ja resistenssitilanteesta ja
jos jotakuta kiinnostaa, lisätietoja
löytyy Finres-vet raportista:
https://bit.ly/3LBlway

Sairaat eläimet täytyy tarvittaessa lääkitä, tavoitteena nuorten nautojen 80 %:nen antibioottivapaus

Myös meillä Snellmanilla on antibioottien käytön vähentäminen yksi
tärkeä tavoite ja strategisena tavoitteena onkin nuorten nautojen
80 %:nen antibioottivapaus vuonna
2025. Tämä tarkoittaa sitä, että nuori
nauta ei ole saanut elämänsä aikana
antibioottia. Olemme tietoisia siitä,
että tämä on aika kunnianhimoinen
tavoite ja että meillä on tosiaan vähän matkaa siihen vielä jäljellä. Mutta olemme menossa oikeaan suuntaan!
Antibioottien käyttömäärät lasketaan Nasevan hoitotietojen perusteella. Tämä on yksi syy siihen, että
haluamme tilojen pitävän lääkekirjanpidon ajan tasalla Nasevassa ja
vuodenvaihteesta olemme laittaneet
tämän myös vaatimuksena kasvattamoillemme. On myös syytä muistaa,
että jos sinulla on eläinlääkärin kanssa lääkkeenluovutussopimus, sinun
on lain mukaan pidettävä sähköistä
lääkekirjanpitoa Nasevassa. Ilman oikeita lääkitystietoja, pystymme vain
tekemään arvioita antibiottien käytöstä nuorille naudoille.
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✔ Laajakirjoisen antibiootin
käytön täytyy olla perusteltua
ja perustua mikrobiologiseen
diagnoosiin, eli näytteenottoon.
✔ Rutiininomaista antibioottien
käyttöä ei saa esiintyä!

Tässä vaiheessa haluan muistuttaa, että vaikka olemme asettaneet
tällaisen tavoitteen antibioottienkäytön suhteen, jatkossakin sairaat
eläimet täytyy tarvittaessa lääkitä!
Meidän täytyy siis etsiä ratkaisuja
lääkkeiden käytön vähentämiseen
muualta, esimerkiksi alentamalla
tautipainetta ja ehkä muuttamalla ja
parantamalla tuotanto-olosuhteita.

Tautipainetta pystyy vähentämään, putkituksesta hyvät
kokemukset

Yksi käytännön asia, joka olemme
Snellmanilla tehneet viimeisten vuoden aikana, on vasikoiden putkitus,
eli maitotilojen ja kasvattajien kytkeminen yhteen. Lupaavia tuloksia
antanut projekti, jonka tuloksena
saatu malli on nykyisin osa välitysvasikkastrategiaamme. Yhteistä kaikille
putkituskokonaisuuksille on vähentynyt antibioottien käyttö. Erityisesti
niissä kokonaisuuksissa, missä samaan aikaan on otettu uusi juottamo käyttöön, on nähty todella hyviä
tuloksia. Näissä kokonaisuuksissa antibioottien käyttö on erittäin maltillinen ja lääkittyjen vasikoiden osuus
on jopa alle 5 %!

Siihen on varmasti monta syytä,
miksi tämä välitysstrategia on ollut
näin onnistunut, mutta yksi tärkeimmistä syistä on varmasti ollut tautipaineen alentaminen. Paitsi se, että
vasikat tulevat joka kerta samoilta
1–5 maitotilalta, vasikat myös välitetään pienemmissä ryhmissä, noin 10
vasikkaa kerrallaan. Optimiolosuhteissa vasikat pidetään myös erillään
(ilman ilmayhteyttä) toisista ryhmistä koko juottokauden ajan.

Tautisuojauksen ja olosuhteiden merkitys suuri

Tautisuojaus tiloilla on aina mainitsemisen arvoisen asia. Kannattaa
miettiä tautisuojausasioita kokonaisuuksina, missä tarkastellaan sekä
sisäistä, että ulkoista tautisuojausta.
Miten voidaan vähentää riskejä saada tartunta karjaan? Ovatko tautisulku ja tilan omat vaatteet käytössä
kaikilla vierailijoilla? Mutta yhtä tärkeää on miettiä, miten sisäistä tautisuojausta voidaan kehittää. Tämä
tarkoittaa sitä, että vähennetään riskejä, että tauti leviää karjan sisällä, ja
osastojen välillä.
On vaikeaa ja ehkä mahdotonta
sanoa, miltä optimaaliset tuotantoolosuhteet näyttävät, koska meidän
tilamme ovat niin erilaisia. Mutta
ehkä olisi mahdollista tehdä pieniä
muutoksia eläinten olosuhteiden parantamiseksi. Onko vasikoiden makuualue tarpeeksi kuiva ja vedoton?
Ovatko ilmastointi ja navetan ilman
laatu tarpeeksi hyvät? Tekemällä pieniä muutoksia voidaan vähentää vasikoiden sairastumista.
Antibioottien käytön vähentäminen on vaikea kysymys ja meidän
täytyy kaikkien osallistua taisteluun
antibioottiresistenssiyttä
vastaan
niin, että meillä on jatkossakin toimivia antibiootteja, sekä eläimillä että
ihmisillä. Eihän kukaan meistä halua
olla sellaisessa tilanteessa, missä ”tavallista” infektiota ei ehkä voida hoitaa, koska toimivia antibiootteja ei
ole tarjolla!
EVA-LINA SANDELL

Palkittavat tilat

Palkittavat tilat

Seuraavat tilat palkitaan hyvistä
tuloksista nautakasvatuksessa ja
vasikantuotannossa vuonna 2021.

Seuraavat tilat palkitaan hyvistä
tuloksista sikatuotannossa vuonna 2021.

TEURASELÄIMET
Maito-ja risteytyshiehot

Hyvät kasvutulokset

Bigrock Oy, Ilmajoki
Blomqvist Mats, Pietarsaari
Ohenojan Tila Oy, Siikalatva

Pihvihiehot

Hartikainen Antti, Kuopio
Hietaluoma Oy, Karvia
JoKa Farm Oy, Kauhava

Maito-ja risteytyssonnit

Hietanen Tarja ja Juha, Keuruu
Peltoniemi Veikko, Haapajärvi
Takala Hannu ja Tanja, Ilmajoki
Wärn Malin ja Mathias, Pedersöre

Pihvisonnit

Koivunen Juhani, Salo
Leveelahti Tiina ja Esa, Virrat
Sirkkalan Tila Oy, Salo

VÄLITYSELÄIMET
Pihvivasikat

Aho Jukka ja Minna, Reisjärvi
Fellman Kjell-Ove, Pedersöre
Heikkilä Tero, Alavieska
Ruuska Jouko, Kannonkoski

Ternivasikat

Heikkilä Heini ja Antti, Pihtipudas
Kautian Tila, Viitasaari
Korkiamäki Juhani, Seinäjoki
Kukkulan Tila, Sievi
Pamauksen Tila, Ähtäri
Sivonen Ossi , Suonenjoki

Välikasvatetut vasikat

Jäsberg Anna, Kannonkoski
Paasto Jussi, Kurikka
Sallinen Airi ja Janne, Lumijoki

Granholms Grönsaker
Hagner Ulf
Kielinen Arto
Lähteenoja Tomi
Mäenpää Miika
Optima Samkommun
Rex Kenneth
Perälä Marko
Ristiluoma Mikko ja Ollikkala Sari
Savolainen Ville
Surakka Timo ja Teija
Uusi-Ranta MTY
Vanhala Tapio
Tsempparipalkinto:
Kylä-Mattila Juha

Hyvä punaisenlihantuotannontehokkuus

Ahlqvist MTY
Ansio Ilkka ja Hilkka
Hoppala Oy
Jokela Juha ja Heli
Kurikka-Oja Vesa ja Paula
Mäkisalo Jukka
Pynssi Tom
Savolainen Kari
Välimäki MTY
Aidasmaa Oy
Emolandia Oy
Isoranta Erkki
Juusti Jari ja Timo Oy
Lehtola Marko ja Miia
Partelan Porsas Oy
Rinta-Tassi Juho
Tuominiemi MTY
Östergård MTY

Onnittelut ja kiitokset erinomaisesta työstä!

Palkittaviin tiloihin tulemme olemaan yhteydessä maaliskuun aikana.
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Utare ennen porsimista ja sen jälkeen. Vaiheruokinnan avulla emakkojen maidontuotanto lähtee käyntiin vasta juuri ennen porsimista ja pysyy hyvänä koko imetysajan. Vaiheruokinta on myös edesauttanut emakkojen kiimaantuloa.

on taas 22,5 astetta lämmintä, Janne kertoo. Kun osaston viimeinen
emakko on porsinut, lämpötila lasketaan neljän päivän aikana alle 17
asteeseen. Kun osastossa ei ole liian
kuuma, emakko syö hyvin ja porsaat
hakeutuvat turvaan lämpimään porsaspesään.

Kaksivaiheinen ruokinta
imettäville emakoille

Partelan Porsas Oy

Paremmat rutiinit nostivat
porsastuotannon tuloksia
Partelan Porsas Oy Varsinais-Suomessa Koski TL:ssä
on viime vuonna tehnyt suuria parannuksia tuotantotuloksiin ja eläinten hyvinvointiin. Selkeämmät rutiinit,
uusi ruokintamalli ja uudistetut osastot ovat osa tekijöistä menestyksen takana.
Kun Partelan Porsas siirtyi vapaaporsitukseen, päätettiin samalla tehdä
kokonaisvaltaisia parannuksia sikalan rakennuksiin, olosuhteisiin, ruokintajärjestelmään sekä rutiineihin.
Vapaaporsitukseen
rakennettiin
vuonna 2020 uusi rakennus, jossa
on 10 osastoa ja yhteensä 288 porsimispaikkaa. Näin saatiin 72 porsimispaikkaa lisää.
Vanhat porsitusosastot tyhjen-

nettiin häkeistä ja remontoitiin välikasvatusosastoiksi. Myös vanha välikasvatusosasto kunnostettiin, kun
kuivaruokinnasta luovuttiin ja sen sijalle asennettiin liemiruokinta.

Emo-ominaisuudet korostuvat

Uusi rakennus otettiin käyttöön joulukuussa 2020. Vapaaporsitus on
tähän asti toiminut hyvin. Uudessa
toimintatavassa eläinten yksilölliset
- 18 -

emo-ominaisuudet korostuvat entisestään, tuotantopäällikkö Janne Kaleva kertoo.
– Erot emakkojen emo-ominaisuuksissa pystyy nyt selkeämmin havaitsemaan. Jos emakko on koko ajan
kiukkuinen eikä osaa huolehtia pahnueesta, se ei sovi tuotantoon.

Oikea lämpötila karsinoissa

Porsaiden kuolleisuuden kannalta
porsitusosastoissa ei saa olla liian
lämmintä. Partelan Porsaassa on todettu, että hiukan viileämpi lämpötila on parempi – mutta kuitenkin
niin, että emakoilla on hyvä olla.
– Osasto pidetään 17,5-asteisena
siihen asti, kunnes ryhmä alkaa
porsia. Porsimisen aikana osastolla

Emakoiden imetysajan vaiheruokinnan ansiosta imetys lähtee aiempaa
paremmin käyntiin ja maidontuotanto pysyy hyvänä koko imetysajan.
– Utareet eivät täyty liian pian ja
maito riittää pahnueelle koko imetysajan. Myös utareterveys on parantunut entisestään.
Kaksivaiheinen ruokinta on myös
edesauttanut kiimaantuloa. 95–97 %
emakoista tulee kiimaan viikon kuluessa vieroituksesta.
– Porsimisprosentissa on päästy
90,2 prosenttiin, Janne kertoo. Aiemmin oltiin "syvissä vesissä", kun porsimisprosentti oli 85–88 prosentin
paikkeilla.

Tuotantopäällikkö Janne Kaleva.

Partelan Porsas Oy
✔ Neljän omistajan emakko- ja
lihasikatila, 7 työntekijää
✔ 1200 vapaasti porsivaa emakkoa 22 ryhmässä
✔ 600 porsasta vieroitukseen
viikossa

Maitoa on tarjolla niin tasaisesti koko
pahnueelle, ettei porsaiden siirtelyä
tasoituksen takia juuri enää tarvita.
Porsaille jouduttiin aiemmin myös
antamaan runsaasti lisärehua viimeisinä viikkoina emakon alla. Lisärehun jakamiseen meni helposti
yhdeltä henkilöltä yli puolen päivän
työ, verrattuna puoleentoista tuntiin
nykytilanteessa.
– Porsaat saavat Eka-Pekonia kuivana 10 päivän iästä lähtien. Viimeisellä viikolla ennen vieroitusta, kun
ne alkavat syödä kunnolla, tarjotaan
Nami-Pekonia.
Kun ravinteikasta maitoa on runsaasti tarjolla, myös porsaiden vieroituspaino on noussut 6,5 kilosta lähes
8 kiloon.

Välikasvatuksessa merkittävät
parannukset

»

Tasaisemmat pahnueet

Tasaisempi maidontuotanto on tuonut runsaasti etuja porsastuotantoon.
– Ennen tehtiin huomattavasti
enemmän pahnueiden uudelleen lajittelua kastroinnin yhteydessä, kun
laihimmat porsaat siirrettiin pois,
Janne sanoo. Nyt tilanne on toinen.

Kun karsinassa on sopivan viileää, emakot viihtyvät ja porsaat hakeutuvat turvaan
porsaspesään.
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Hyviä tuloksia lihasikojen
superior-ruokinnasta
Monivaiheinen ruokinta välikasvatuksessa mahdollistaa sen,
että porsas saa aina sen, mitä se kunkin ikäisenä tarvitsee.

»

Uusi vapaaporsitusrakennus otettiin käyttöön joulukuussa 2020.

Välikasvatuksessa merkittävät
parannukset

Partelan Porsaassa vieroitetaan viikoittain 600 porsasta. Myös välikasvatuksessa asiat on mietitty uusiksi, kun osastoja kunnostettiin ja
laajennettiin. Parantuneiden olosuhteiden myötä porsaiden päiväkasvu
on noussut merkittävästi ja myyntipaino 11,5 viikon iässä on nyt 34 kg.
Minkä tuotantopäällikkö itse arvelee johtaneen tähän menestykseen?
– Muutettiin niin monta asiaa, kun
saatiin uudet osastot käyttöön, Janne sanoo. Tilaa ja ruokintapaikkoja
on enemmän. Liemiruokkija ja monivaiheinen ruokinta mahdollistavat
sen, että porsas saa aina sen, mitä se
kunkin ikäisenä tarvitsee.

Paremmat rutiinit alentavat
tautikuormaa

20–25 porsaan ryhmät muodostetaan mahdollisimman pienestä
pahnuemäärästä, Janne kertoo. Pienemmät yksilöt valitaan toki pois ja
yhdistetään omaan ryhmäänsä.
Tautikuorma ensimmäisten viikkojen aikana ilman emakkoa on huomattavasti lieventynyt. Kuolleisuus
välikasvatuksessa on normaalioloissa
reilusti alle prosentin.
– Hännänpurenta on käytännössä kadonnut ja ripuleista on päästy
eroon. Karsinoiden ja käytävien pesulla ja desinfioinnilla on myös ollut
myönteinen vaikutus hengitysteiden
ongelmiin.

Hankkijan Satu Illman, Satu Valkama ja Juha Tolppanen keskustelevat Partelan Porsaan tuotantopäällikkö Janne Kalevan kanssa emakoiden ruokinnasta.

Ruokinta vastaamaan porsaan
tarpeita

Välikasvatuskarsinoissa
ruokintakaukaloa on pidennetty, jotta kaikki
mahtuvat syömään samanaikaisesti.
Porsaita on pyritty aktivoimaan lisäämällä ruokinta- ja syöntikertoja.
– Nuoremmat porsaat ruokitaan
viisi kertaa päivässä, vanhemmat
kahdeksan kertaa, Janne sanoo. Ruokintakertoja lisäämällä opetetaan
ryhmän isommille, ettei ole pakko
"vetää" mahdollisimman paljon joka
kerta, koska hetken kuluttua tulee
lisää ruokaa. Näin kaikki ehtivät aina
syömään halunsa mukaisesti.
Rehun on oltava puhdasta ja vastattava porsaiden tuotantovaihetta,
Janne painottaa.

Teksti: Heidi Jylhä | Kuvat: Martti Hassila
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Selkeät rutiinit ja optimaaliset
olosuhteet

Snellmanin kenttäpäällikkö Martti
Hassila kiittää Partelan Porsaan tapaa lähestyä ongelmatilanteita olosuhteita ja rutiineja parantamalla.
– Kun otetaan yksilön tarpeet huomioon ja optimoidaan olosuhteita,
on näiden summa parantanut tuloksia, Martti sanoo. Kun tuetaan eläinten perustarpeita yksilötasolla, ryhmä tulee tasaisemmaksi ja eläinten
vastustuskyky paranee.
Martti ja Janne painottavat, että
kun rutiinit mietitään uusiksi, yksinkertaisuus on tärkeää.
– Jos asiat ovat liian monimutkaisia, ne lähtevät helposti käsistä ja
asiat jäävät tekemättä, Janne sanoo.
Kun yrityksessä on useita työntekijöitä, asioiden on oltava yksinkertaisia
ja toistettavia.

Snellmanin sikaketjussa otettiin vuoden 2021 aikana
kunnon askelia kohti ympäristöystävällisempää lihasian
kasvatusta, kun monessa liha- ja yhdistelmäsikalassa
ryhdyttiin kasvattamaan lihasikoja superior-ruokintakonseptin mukaisesti.
Superior-ruokinnassa
rehusoijaa
korvataan kotimaisilla palkokasveilla, herneellä tai härkäpavulla. Vuoden 2022 alussa jo reilu 60 % sopimustuottajiemme
kasvattamista
lihasioista syö loppukasvatuksessa
kokonaan soijatonta tai koko kasvatusajan soijaköyhää rehua, jossa
soijaa saa olla enintään 3 % sikojen
syömästä rehusta.
Superior-ruokinnassa
lihasioilla
tulee olla vähintään kaksivaiheinen
ruokinta, myös yhdistelmäsikaloissa.
Osa yhdistelmäsikaloista on tehnyt
ruokintalaitteistoon säätöjä, jotta lihasioille voidaan syöttää tavanomaisen yhden rehun asemesta eri rehuja
alku- ja loppukasvatuksessa.
Lihasikaloille suosittelemme vähintään kolmevaiheista ruokintaa,
osalla tiloista ruokintavaiheita on
jo neljä. Ruokintavaiheiden lisäämisen tarkoituksena on ruokkia sikoja
mahdollisimman hyvin kasvatuksen
edetessä muuttuvan ravinnontarpeen mukaisesti, jotta punaisenlihan
kasvupotentiaalia ei jätettäisi hyödyntämättä tai rehun typpeä ja fosforia ei päätyisi tarpeettoman paljon
lantaan.

Miksi juuri palkokasveja?

Rehusoijan käytön vähentämiseen
on olemassa monenlaisia ratkaisuja. Me Snellmanilla haluamme kannustaa tuottajiamme viljelemään
ja käyttämään palkokasveja sikojen
ruokinnassa. Palkokasvien sisällyttäminen sikatilan viljelykiertoon on
eduksi sekä luonnon monimuotoisuuden että rehutuotannon hiilijalanjäljen kannalta. Kun sikojen tarvitsemasta valkuaisesta tuotetaan
yhä suurempi osa kotimaassa, sikatuotannon riippuvuus tuontisoijasta
vähenee.
Lihatuotteiden
valmistuksessa
hyvä laatu ja maku ovat Snellmanilla aina etusijalla. Palkokasveja sisältävällä ruokinnalla on edullinen
vaikutus lihan laatuun. Ruokintakokeiden lisäksi se on todennettu myös
ruhojen pH-seurannassa. Lihassa
teurastuksen jälkeen tapahtuva
pH:n muutos vaikuttaa lihan vedensidontakykyyn ja sillä on merkitystä
valmistettaessa lihatuotteita ilman
lisättyä fosfaattia. Ruokinnalla on siis
väliä.
Lihasikojen kasvuseuranta osoittaa, että superior-ruokinnalla on
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Superior-ruokinnan
tulokset verrattuna tavanomaiseen ruokintaan

lihasikojen
kasvatuksessa
Päiväkasvu

+21

g/pv

Lihakkuus

Kuolleisuus

%-yksikköä

%-yksikköä

+0,3

-0,4

lihan laadussa

Vertailu superior- ja OVR-ruokinnan
välillä

Optimaalinen
pH

Liian matala
pH

+18% -39%

saavutettu myös muita ruokintoja
parempi kasvu ja ruhojen lihakkuus.
Viime vuonna päiväkasvun ero oli 21
g ja lihaprosentin 0,3 %-yksikköä superior-ruokinnan eduksi. Lisäksi lihasikojen kuolleisuus on pienentynyt
0,4 %-yksikköä, eli kasvatusaikana
kuolleita tai lopetettuja sikoja on
ollut 25 % vähemmän muihin ruokintoihin verrattuna. Syytä siihen
emme vielä tiedä. Olisiko useista
raaka-aineista koottu, hieman kuitupitoisempi ja palkokasveja sisältävä
ruokinta parempi esim. sikojen suolistoterveyden kannalta?		
KP

Karjunhajuun voidaan
vaikuttaa ruokinnalla
Karjuporsaita kastroidaan, jotta sianlihaan ei muodostuisi sitä kypsennettäessä esiin tulevaa epämiellyttävää
karjunhajua. Karjunhajua aiheuttavat kivesten tuottama androstenoni ja suolistomikrobien tuottama skatoli. Tutkimuksemme osoittavat, että ruokinnalla voidaan
vähentää karjujen silavan skatolipitoisuutta.
Karjuporsaiden kastroinnin tarkoituksena on välttää karjunhajun muodostuminen sianlihaan. Karjunhaju
kehittyy joidenkin karjujen lihaan
niiden saavutettua sukukypsyyden.
Karjunhajun aiheuttavat karjun kiveksissä muodostuva androstenoni
ja paksusuolen mikrobien tuottama
skatoli. Rasvaliukoisina yhdisteinä
ne voivat varastoitua sian rasvakudoksiin. Kun lihaa kypsennetään, yhdisteet muuttuvat haihtuvaan muotoon, ja epämiellyttäväksi koettu
karjunhaju tulee esiin.
Androstenonin haju on virtsan
kaltainen. Kaikki eivät sitä tunnista,
mutta naiset tunnistavat sen miehiä
useammin. Skatolin haju muistuttaa ulosteiden hajua, sen useammat
tunnistavat. Sianlihan hajuvirheen

raja-arvona pidetään 1 - 1,5 µg androstenonia tai 0,2 µg skatolia grammassa rasvaa.
Siitä, kumpi on keskeisempi sianlihan hajuvirheen aiheuttaja, androstenoni vai skatoli, on näkemyseroja.
Skatoli aiheuttaa hajuhaittoja nuorempien ja androstenoni vanhempien karjujen lihaan. Lisäksi ne voimistavat toistensa vaikutusta.

Silavan skatolipitoisuus

Silavan skatolipitoisuus

Koe 1

Voidaanko hajuriskiä
vähentää?

Meitä luonnollisesti kiinnostaa, voidaanko karjunhajun riskiä vähentää
jalostuksen ja karjujen ruokinnan
ja kasvatustapojen kautta. Useiden
tutkimusten mukaan karjunhaju
on kohtalaisesti periytyvä ominaisuus, joten karjunhajun riskiä voi-

Koe 2

daan jalostuksen keinoin vähentää.
Kirjallisuudessa ja meidän omissa
analyyseissämme skatolin ja androstenonin periytymisasteet ovat liikkuneet 0,4–0,6 välillä.
Olemme tehneet karjujen ruokintakokeita yhteistyössä Hankkija
Oy:n kanssa karjunhajua vähentävän
ruokinnan kehittämiseksi. Tavoitteenamme on kehittää karjuille pääosin
kotimaisiin raaka-aineisiin perustuva soijaton ruokinta, joka varmistaa
karjujen hyvän kasvun, lihakkuuden
ja lihan laadun ja samalla ravitsee
suolistomikrobeja niin, että skatolia
muodostuu vähemmän.
Ensimmäisten ruokintakokeiden
tulokset ovat hyvin lupaavia. Ne
osoittavat, että skatolin kertymistä
karjun silavaan voidaan vähentää
merkittävästi ruokinnan avulla. Selkäsilavan skatolipitoisuus puolittui
kehittämämme ruokinnan avulla
(kuvioissa rehut A–C). Vaikutus oli
selvästi suurempi kuin verrokkina
käytetyn inuliinin, jonka tiedetään
vähentävän skatolin muodostumista. Ruokinnan kestolla on myös merkitystä. Nämä tulokset kannustavat
meitä jatkamaan karjujen ruokinnan
kehittämistä, jotta karjuporsaiden
hyvinvointia heikentävästä kastroinnista voidaan luopua tulevaisuudessa.

Kastroinnin vaihtoehtoja

Kontrolli

Inuliini

Rehu A

Kontrolli

Rehu B

Rehu C

Ruokintakoet osoittavat, että skatolin kertymistä karjun silavaan voidaan vähentää
merkittävästi ruokinnan avulla. Selkäsilavan skatolipitoisuus puolittui kehittämämme ruokinnan avulla (kuvioissa rehut A, B ja C). Ruokinnan kestolla on myös merkitystä. Loppuruokinnan pidempi kesto beigellä värillä.
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Karjuporsaiden kastroinnista halutaan luopua, koska se aiheuttaa
porsaille kipua ja stressiä. Kastroinnin yhteydessä porsaille annettaan
tulehduskipulääkettä, osalla tiloista
myös kastrointia seuraavana päivänä. Kipulääkityksen vaikutusta ei kuitenkaan pidetä riittävänä. Kastrointi
lisää myös hävikkiä, sillä ihoon tehtävä haava on avoin reitti taudinai-

Karjunhajun aiheuttajat

heuttajille sian elimistöön. Lihantarkastustiedoista nähdään, että esim.
niveltulehduksia on leikoilla hieman
enemmän kuin imisillä. Sikaloissakin
kastrointityöstä luovuttaisiin mielellään.
Kirurgisen kastroinnin vaihtoehtoina on leikkaamattomien karjujen
kasvatus ja teurastus tavanomaista
nuorempana ennen sukukypsyyttä
tai immunokastraatio. Siinä porsaat
pitää rokottaa kahdesti ja oikeaan
aikaan kasvatusaikana, jotta karjunhajua ei muodostuisi. Nykyisen noin
96 kg teuraspainon alentaminen tarkoittaisi sitä, että saman lihamäärän
tuottamiseen tarvittaisiin enemmän
emakoita. Karjulle haisevan lihan
päätymistä kotikeittiöihin ja ruokapöytiin voidaan vähentää erottelemalla haisevat ruhot teurastamossa
ja haisevien ruhojen tunnistusmenetelmiä on jo käytössä joissakin maissa. Se on kuitenkin vasta osa ratkaisua, koska haisevillekin ruhoille on
löydettävä järkevä ja taloudellisesti
kannattava käyttötarkoitus. Tuotekehitystäkin siis tarvitaan karjunlihan
käytöstä lihatuotteiden valmistuksessa.
KIRSI PARTANEN

Androstenoni on karjun kivesten
tuottama feromoni, hajuerite,
jolla on tärkeä rooli sikojen lisääntymisessä. Karjunhaju vaikuttaa
ensikoiden ja vieroitettujen emakoiden kiiman ilmenemiseen.
Siemennettäessä hajukarjun läsnäolo on tärkeä emakon seisomisrefleksin houkuttelemiseksi.
Jos tilalla ei ole karjua, käytetään
siemennyksessä apuna synteettistä karjunhajusuihketta.
Androstenonia
muodostuu
nuorilla karjuilla vähän, mutta
sen tuotanto kasvaa huomattavasti karjun tullessa sukukypsäksi. Androstenonin pitoisuus on
perinnöllinen ominaisuus, johon
voidaan jalostuksella vaikuttaa.
Sen ei haluta kuitenkaan heikentävän sikojen hedelmällisyyttä.
Skatolia muodostuu sian paksusuolessa mikrobien hajottaessa
tryptofaani-aminohappoa.
Paksusuolesta imeytyvä skatoli
kuljetetaan maksaan, missä osa
siitä hajotetaan. Osa skatolista voi
kuitenkin kertyä rasvakudoksiin.
Selkäsilavan korkeita skatolipitoisuuksia havaintaan vain karjuilla,
vaikka skatolin pitoisuuden ovat
samanlaisia imisien, leikkojen ja
karjujen suolistossa. Sukupuolten
välisiä eroja on selitetty sukupuolihormonien vaikutuksella.
Skatolin määrään vaikuttaa eniten sikojen ruokinta ja kasvatustapa. Runsas valkuaisruokinta ja
tietyt rehuaineet, kuten hiivaliemi
lisäävät skatolin muodostumista ja kertymistä rasvakudoksiin.
Toisaalta rehun matala valkuais-
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pitoisuus ja fermentoituvien hiilihydraattien tarjoaminen suolistomikrobeille energian lähteeksi
vähentävät skatolin muodostumista. Lisäksi kuitu lyhentää rehun viipymäaikaa paksusuolessa,
ja vähentää siten skatolin imeytymistä. Skatolin pitoisuuteen voidaan vaikuttaa myös jalostuksen
kautta.
Karjujen kasvatus erillään imisistä, hyvä karsinahygienia ja
stressin välttäminen ovat keskeisiä tuotannonhallinnan keinoja
vähentää karjunlihan skatolipitoisuutta.

Längelmäki tuottaa tietoa
karjujen kasvatuksesta

Längenmäen testiasemalla on
kasvatettu karjuja vuodesta 2006
lähtien. Se on antanut meille paljon hyödyllistä tietoa karjujen ravinnontarpeesta, ruokinnasta ja
kasvatuksesta.
Vapaalla ruokinnalla karjut syövät rehua yhtä paljon kuin imisät,
mutta 5 – 15 % leikkoja vähemmän
kasvatusvaiheesta riippuen. Karjut kasvavat imisiä nopeammin
ja käyttävät rehun tehokkaasti
kasvuun. Karjujen lihaprosentti ja
rehuhyötysuhde ovat selvästi parempia kuin leikkojen.
Karjut ovat vilkkaampia kasvatettavia kuin leikot. Sukukypsyyden lähestyessä ne hyppivät toistensa selkään ja hävikkiä voi tulla
loukkaantumisten kautta. Imisät
ja karjut on myös kasvatettava
omissa karsinoissaan.

Tuleva viljelykausi:

Huolehdi omavaraisuudesta!
■ Viime kesän olosuhteet olivat kovin
ääreviä ja samat lajikkeet antoivat eri
olosuhteissa hyvin erilaisen sadon.
Vaihtelevien olosuhteiden kanssa
meidän on vaan opittava elämään,
sanoi Juha Salopelto Hankkijalta sikatuotannon tuloswebinaarissa.
Pellon vesitalous, muokkaus ja viljelykierto vaikuttivat siihen, miten
viljakasvustot menestyivät haasteellisissa olosuhteissa. Ne kasvustot menestyivät parhaiten, missä maa sekä
varastoi että luovutti vettä. Myös lajikkeiden välillä havaittiin eroja. Monitahoiset ohrat menestyivät huonosti
kuivissa olosuhteissa, kaksitahoiset
paremmin.
Tulevaa kasvukautta varten Juha
neuvoo sikatiloja monipuolistamaan
viljelykiertoa, ja viljelemään kevätviljojen lisäksi myös syysviljoja ja palkokasveja. Lajikkeet kehittyvät koko ajan.
– Vaihda yli 6 vuotta vanha lajike
uudempaan, neuvoi Juha. Feedway on
hyvä lajike sikatiloille, moni on siitä
kiittänyt. Uusien lajikkeiden siemenet
menevät nopeasti, osta ne jo syksyllä.
Kylvösiemenen laatu kannattaa
testata nyt, itävyys vaihtelee, painotti
Hankkijan Mikael Sundman. Optimoi
viljely käytössä olevien lannoitteiden
mukaan. Älä jaa lannoitusta liian pieniin tasoihin. Viljele palkokasveja, ne
tarvitsevat starttityppeä vain noin 35
kg/ha. Siemeniä on vielä saatavilla.

Figen vahvistaa Y-rodun
nukleusjalostusta Halsualla
■ Figen vahvistaa jalostustoimintaansa ja osti emakkosikalan Keski-Pohjanmaan Halsualta. Kauppasopimus Halsuan kuntakonserniin
kuuluvan Halsuan Vesi Oy:n kanssa
solmittiin 30.12.2021.
Halsuan sikala on Figenin neljäs oma jalostustoiminnassa oleva
yksikkö. Figen omistaa jo ennestään karjuaseman ja Muskeli-jalostussikalan Kauhavalla sekä jalostuslinjojen testisikalan Jämsän
Längelmäellä. Jalostustoiminnan
kärjessä on lisäksi yhteistyösopimuksella kahdeksan nukleusjalostustilaa.
Figenin jalostustoimintaa tehdään kolmella sikalinjalla: emärodut Figen Maatiainen ja Yorkshire
sekä isälinja Figen Muskeli. Riittävä
ja varmistettu emakoiden nukleuspopulaatio tarvitaan turvaamaan
ja kehittämään sika-ainesta. Uusi
sikalarakennus tarjoaa pitkäjänteisen ratkaisun varsinkin Yorkshire-rodun puhdasjalostuksen vahvistamiseen.
Halsuan sikala otettiin käyttöön
ryminällä heti vuoden alusta. Ensimmäiset emakot porsivat sikalan
karanteeniosastossa jo tammikuun

puolivälissä. Jalostustyön lähtötilanteen eläinkanta perustettiin
ostoemakoilla sikatuotannon lopettavalta nukleusjalostustilalta ja
Längelmäen kantaemoilla. Sikojen
siirron jälkeen eläinliikenne suljettiin jo helmikuun alussa jalostussikalan erityistason terveysstatusta
ja alkavaa jalostustyötä varten.
Reilu 2500 neliön kokoinen hyväkuntoinen sikalarakennus oli ollut
jonkin aikaa tyhjillään. Sikalaan
tehdään vielä tarpeelliset kalusteremontit ja henkilöstöön tarvitaan vahvistusta. Tässä vaiheessa
voidaan kuitenkin todeta, että 150
emakon Y-nukleuskantaan tähtäävä jalostustyö on lähtenyt hyvin
liikkeelle.
Figenillä on hyvin innokas tiimi,
joka on täysillä sitoutunut uuden
jalostussikalan käynnistämiseen.
Muskelisikalan vastuullinen hoitaja, Sari Laiho, on käynnistysvaiheessa hoitanut myös Halsuan sikoja.
Hän palaa innosta tehdä työtä possujen hyvinvoinnin eteen.
– Onnistuminen tuo intoa, Sari
sanoo. Haluan nähdä, miten saadaan possu kasvamaan.
TG

Sari Laihon sylissä
tuleva nukleusemo.
Aurora-possu kuuluu
14 sisarensa kanssa
ensimmäisiin Figen
Halsualla syntyneisiin pahnueisiin.
Emä sai nimekseen
Halsua Queen, ja sillä on Matriarkka-indeksi 132. ”Prinsessa”
Aurora painaa jo 11,5
kiloa vajaat neljä
viikkoa syntymästään.

Ensi kesän havaintolohkot

Ensi kesänä Vanhalan tilalla seurataan sekä syys- että kevätviljojen ja
herneen sadontuottoa. Tapio Vanhala
on kylvänyt havaintolohkoille syysruista, -vehnää ja -ohraa hajakylvönä,
muokkaus ja kylvö yhdellä ajolla. Ihan
kelpo kasvustoja ne ovat, kehui Juha
Salopelto Hankkijalta. Hän painotti,
että paras vakuutus syysviljojen viljelyssä on torjua talvituhot ruiskuttamalla.				
KP
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Jokunen sana siitä, miksi

Snellmanin Kunnontuotteissa on kaikki kunnossa
Snellmanin tuotteen päällä lukeva ”Kunnon” merkitsee
aina ainutlaatuista laatua. Voisihan sitä tuotteita helpomminkin tehdä. Heikommista raaka-aineista. Ja halvemmalla. Mutta se ei olisi Snellmanin periaatteiden mukaista. Kunnon jauheliha, Kunnon pekoni ja Kunnon nakki
ovat kaikki osoituksia siitä, mitä kunnolla tekeminen meille tarkoittaa.
Tarkastellaanpa vaikka Kunnon
jauhelihaa. Se on aina tuoretta, pakastamatonta,
100-prosenttisesti
suomalaista lihaa perhetiloilta. Ilmavan pakkauksensa ansiosta Kunnon
jauheliha murustuu helposti ja tuoreutensa tähden paistuu eikä kiehu.
Kunnon jauhelihan uudistetussa
pakkauksessa on 76 % vähemmän
muovia edeltäjäänsä verrattuna.
Entä Kunnon pekoni, mikä siitä tekee
erityisen? Ensinnäkin se on aidosti
suomalaista: suomalaisen lihan lisäksi se myös valmistetaan Suomessa. Toisekseen sen valmistustapa on
ainutlaatuinen. Otetaan maatiais-

possun kylkeä, jossa on oikeassa suhteessa lihaa ja rasvaa. Ei liikaa eikä
liian vähän, vain tasapainoinen suhde takaa hyvän maun. Kylkeen hierotaan sopiva määrä suolaa ja sokeria,
minkä jälkeen lihan annetaan levähtää viisi vuorokautta, jotta suola ehtii
imeytyä läpikotaisin.
Ennen huolellista siivuttamista
vuorossa on vielä kylmäsavustus,
jossa hienot savuaro- mit saadaan
aikaan aidoilla leppälastuilla. Eikä Snellmanin Kunnon pekoniin missään vaiheessa lisätä vettä
tai fosfaattia.

Näitkö jo kampanjan? Snellmanin helmikuun kampanjassa TV:ssä,
printtimainonnassa ja verkossa tutustutaan Kunnon tuotteisiin  –
Kunnon periaatteilla kunnon ruokaa.
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Kunnon nakkien salaisuus ei niitä
maistaneille ole salaisuus. Nakki
on Kunnon nakki vasta kun siinä on
lihaa paljon ja lisäaineita vähän. Lihaa Kunnon nakeissa on jopa 90 %.
Ja lihan pitää olla hyvää, ei koskaan
koneellisesti eroteltua, ei kamaraa
eli siannahkaa, eikä Kunnon nakkiin
tietenkään lisätä fosfaattia tai natriumglutamaattia.
Siinä keskeisiä periaatteita, joilla
Snellmanin Kunnon-tuotesarjaa tehdään. Ja uskallamme väittää, että
periaatteet tunnistaa aina, kun Kunnon-tuotteita maistaa.
TOMMI FORS

Kaisa Honkaharju

Päivi Paulasaari

Rastilahden tila

Tuottajat paremmin esille uudella yhteistyöllä:

”Avainsanoja ovat
avoimuus, aitous ja arjen
tekeminen”
Vuoden 2022 alusta lähtien Snellman on aloittanut uudenlaisen markkinointiyhteistyön viiden eri perhetilan kanssa. Tilojen kanssa yhdessä tehtävän työn tavoitteena
on tuoda maaseutua ja kotimaista lihantuotantoa lähemmäksi kuluttajaa.

Maantieteellisesti nämä Snellmanin
uusimmat markkinointikasvot löytyvät Kannuksesta, Oravaisista, Lapinlahdelta, Ilmajoelta ja Jalasjärveltä.
Tuotantosuuntia on myös laajasti
mukana.
Tuottajalähettiläiden kanssa on sovittu syvennetystä markkinointiyhteistyöstä, josta on toivon mukaan
iloa ja hyötyä sekä tuottajalle että
Snellmanille.
– Olemme kirjanneet strategiaamme, että haluamme tuoda perhetiloilla tehtävää hyvää työtä vahvemmin esille yhteisessä arvoketjussamme. Kuluttajat ovat jatkuvasti

kiinnostuneempia alkutuotannosta
ja tuottajalähettiläät ovat yksi keino pienentää välimatkaa kuluttajan
ja tuottajan välillä. Avainsanoina
projektissa ovat avoimuus, aitous ja
tavallinen arjen tekeminen, painottaa markkinointi- ja viestintäjohtaja
Tommi Fors.
Ensimmäiset tuottajalähettiläät
valikoituivat vuoden 2021 loppupuolella ja keskustelujen jälkeen jokaisen
tuottajan kanssa tehtiin yhteistyösopimus, jonka puitteissa sisältöjä
suunnitellaan.
– Toteutamme vuoden aikana erilaisia tempauksia ja kokonaisuuksia
yhdessä lähettiläidemme kanssa.
Suunnitelmissa on esimerkiksi kilpailujen järjestäminen tuottajien
omissa sosiaalisen median kanavissa
ja vuoden aikana toteutetaan kymmenen Instagram Take Over -päivää,
jossa tuottaja saa Herra Snellmanin-tilin päiväksi käyttöönsä, projektia Snellmanilla vetävä Antti Koivukangas paljastaa.
Vuoden aikana kerätään myös uutta kuvamateriaalia perhetiloilta sekä
yrityksen sisäiseen että ulkoiseen
viestintään ja tuotetaan tarinoita
lähettiläiden tiloilta, heidän omista
uniikeista ja erilaisista lähtökohdista.
– Tämä kokonaisuus on myös meille uusi tapa tehdä yhteistyötä, joten

Jäpinperän tila
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opimme varmasti paljon matkan
varrella. Kun pystymme omalta osaltamme oikomaan ennakkoluuloja
avoimella ja rehdillä viestinnällä, jossa ihminen on keskiössä, niin olemme päässeet matkallamme eteenpäin, povaa Koivukangas.
Esimerkiksi TikTok:ssa ja Facebookissa isoja seuraaja- ja tykkäysmääriä keränneellä Rastinlahden tilalla
markkinointitekeminen
keskittyy
alkukesään. Savon suunnalta on lähdetty odottavaisin mielin yhteistyöhön liikkeelle.
– Tästä tulee varmasti hyvä kokonaisuus ja innolla lähdetään tähän
mukaan, toteaa tuottaja Mari Niskanen.
ANTTI KOIVUKANGAS

Snellmanin
tuottajalähettiläät,
ensimmäinen kausi:
✔ Kaisa Honkaharju, Kannus
✔ Mari Niskanen, Lapinlahti
✔ Sofia Eriksson, Oravainen
✔ Matti Marttila, Jalasjärvi
✔ Päivi Paulasaari, Ilmajoki

Sofia Eriksson
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snellmanin kunnon-tuotteissa
on kaikki kunnossa.

jos syöt lihaa, syö parempaa.

