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Snellman-tuotanto
 Koronavuodesta tuli lihan myynnissä kasvuvuosi. Suomalaisessa päivittäistavarakaupassa lihan myynti kasvoi noin 8,5 %. Horeca-sektorilla oli sen sijaan
haasteellisempi tilanne, joten lihan kokonaiskulutus ei kuitenkaan kasvanut Suomessa.
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Vuonna 2021 kehitys oli kuitenkin lihasektorin kannalta positiivinen. Myös kotimaisuuden osuus nousi. Snellmanin prosentuaalinen kasvu oli selvästi korkeampi kuin alalla keskimäärin. Myyntilukujen valossa vuosi oli onnistunut.
Toimintaympäristö on kuitenkin muuttumassa yhä radikaalimpaan suuntaan.
Uudet ideologiat haastavat tosissaan eläintuotantoa. Anti-liha kampanjat hakevat
uusia muotoja, niiden näkyvyys yleistyy arkielämässä. Olemme Suomessa tottuneet siihen, että ihmiset ratkaisevat itse mitä syövät. Nyt pyrkimykset vaikuttaa valintamahdollisuuksiin yleistyvät, niin käytännössä kuin myös henkiselläkin
puolella.
Yksi tehtävämme on rakentaa luottamusta lihatuotteita sisältävää ravintoketjua kohtaan. Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eteen olemme Snellmanin
tuotantoketjussa ottaneet monta edistysaskelta. Haluamme edelleen priorisoida
asiakkaille ja kuluttajille tärkeitä asioita. Snellmanilla strateginen tavoite on luoda omasta kestävästä alkutuotannosta merkittävä kilpailuvaltti.
Julkisuudessa keskustellaan ruuan tuotannosta. Mitä on tehotuotanto, mikä on
kestävää? Ei ole olemassa selkeitä määritelmiä. Snellmanin markkinoinnissa on
pohdittu ”kohtuutuotannolle” sopivia nimityksiä. On kyse perheviljelmäperustaisesta, kestävälle pohjalle rakennetusta laadukkaasta tuotannosta. Tehokkuus on
keskeistä, mutta sitä ei saa rakentaa laadun, maun tai hyvinvoinnin kustannuksella.
Voisimme kutsua sitä Snellman-tuotannoksi, hyvän arvopohjan ja kestävän kehityksen pohjalta rakennetuksi tuotantoketjuksi. Niin kuin itselle tehtäisiin! Sehän
on hyvä mittari, se luo myös vastuullisuudelle raamit. Ei sovi tuottaa sellaista
mitä itse ei haluaisi ostaa. Kerro mielellään näkemyksiäsi siitä, mitä parannuksia
voisimme tehdä yhdessä lihaketjun luottamuksen rakentamiseksi.
Voi tuntua tuuliselta lukea keskusteluita, vastatuuli voi tuntua kohtuuttomalta yksittäiselle tilalliselle. Joka paikassa ei kuitenkaan tuule yhtä kovaa. Moni vielä
kiittää ruuasta. Laadukkailla lihatuotteilla on hyvä menekki. Suomalaisilla maatiloilla tehdään arvokasta työtä ihmisten hyvinvoinnin eteen. Jatkakaamme työtä
hyvillä mielin.
Hyvää kevättalvea!

Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja

ALKUTUOTANNON AVAINLUKUJA 2020
TEURASMÄÄRÄT
SIKA
N A U TA

33,42 1 4, 26
2 0 1 9 : 2 9 , 0

YHTEENSÄ
2 0 1 9 : 4 3 , 0
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E L Ä I N VÄLITYS
PORSAS

234 715

2 0 1 9 : 1 4 , 0

2019: 197 906 kpl

47,68

VA S I K K A

MILJ. KG

23 034

2019: 23 015 kpl
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T U O T TA J ATILITYKSET
YHTEENSÄ

132 M€
2019:120

– Suomessa katettiin suurempi
määrä joulupöytiä, kun joulua juhlittiin pienemmissä ryhmissä. Erityisesti pienemmillä joulukinkuilla oli
suuri menekki. Myös se, että 300 000
suomalaista enemmän vietti joulua
kotona eikä ulkomailla, vaikutti paljon asiaan.
Vaikutukset näkyivät vielä tammikuun puolella. Jouluna 2019 elintarvikkeiden myynti laski, ja kun hyllyissä oli paljon tavaraa jäljellä uuden
vuoden jälkeen, tilauksetkin laskivat. Tänä vuonna tilanne on päin
vastoin – kysyntä on ollut suurta jo
vuoden alusta.

Uusi, digitalisoitu arki

Hyvin valmisteltu kasvu

Vuosi, jolloin trendi
kääntyi
2020 oli vuosi, jolloin Snellmanin Lihanjalostuksen
trendi kääntyi. Volyymit kasvoivat voimakkaasti ja
tulos parani. Snellman vahvisti asemaansa kaupassa
ja oli vahvasti mukana kotimaisen lihan arvostuksen
nostamisessa. Vaikka koronapandemian vaikutukset
kuluttajakäyttäytymiseen toivat kasvulle vetoapua,
on volyymin kasvua valmisteltu jo useita vuosia.
Valmistautuminen suurempiin volyymeihin sai vauhtia vuonna 2018, kun
Snellman ilmoitti uusista hankintatavoitteistaan. Snellmanin strategia
vuoteen 2022 sisälsi hankinnan kasvattamisen 15 milj. kiloon nautaa ja
35 milj. kiloon sikaa.
Alalle on luontaista, että tällainen
kehitys ei tapahdu käden käänteessä. Pitkäjänteisyys on avainasemassa sekä investointeihin kannustamisessa että uusien tilojen
hankkimisessa.

Kapasiteettia käsitellä
suuria volyymeja
Nyt pitkän työn tulokset alkavat näkyä täydellä voimalla. Myyntivolyymit
ovat nousseet voimakkaasti ja Snellman on vahvistanut asemaansa
kaupassa.
– Asiakasrakenteessamme on ollut hyvä tasapaino horeca-alan ja
vähittäiskaupan välillä, Snellmanin
Lihanjalostuksen tj. Roland Snellman sanoo. Vähittäiskaupan suuri
tarve kompensoi ravintola-alan supistuneita tilauksia. Kysynnän olles-4-

sa suurta olemme myös välttäneet
ylinopeuden sudenkuopat, kuten
yksittäisten asiakkaitten suosimisen
muita enemmän.
Suomalaisen yhteiskunnan sulkeutuessa maaliskuun alussa 2020,
alkuvuoden suuresta lihavarastosta
oli hyötyä. Snellmanilla oli mahdollisuus vastata kasvavaan kysyntään
heti, kun kulutuskäyttäytyminen yhtäkkiä muuttui.
– Onnistuimme hyödyntämään tilanteen hyvin. Reagointikykymme oli
nopea jo alusta asti, ja tämä vahvisti
asemaamme loppuvuodeksi.

Mieluiten kotimaista lihaa
lautasella
Kotimainen liha voitti alaa koronavuotena 2020. Suomalaiset ovat pysyneet kotona ja valmistaneet itse
ruokaa kunnon raaka-aineista, mieluiten kotimaista alkuperää olevista.
Kesäksi odotellaan taas uutta piikkiä.

– Kuten viime vuonna, suurin
osuus ravintoloiden myynnistä tulee
tänä kesänä kotimaisesta matkailusta, Roland sanoo. Kesäksi kysyntä voi räjähtää taas, vaikka ulkona
syöminen voi vielä huolestuttaa.
Viime vuonna suomalaiset investoivat puutarhoihin ja terasseihin,
kun matkustaminen ei ollut vaihtoehto.
– Tulevana kesänä halutaan nauttia sataprosenttisesti näistä panostuksista, joten toivottavasti suomalaiset grillaavat aivan hulluina jo
keväällä, Roland nauraa.

Digitalisoituminen otti kunnon harppauksen eteenpäin viime vuonna,
Roland toteaa. Koulutukset, esitykset ja kokoukset pidetään yhä suuremmassa määrin digitaalisesti.
– 2020 oli vuosi, jolloin pohdimme
uusiksi tapaamme kommunikoida
ja pitää kokouksia. Kehitys on ollut
aikamoinen.
Matkakustannukset
laskivat ja näemme, että tehokkuutemme nousee, kun aikaa vapautuu
itse liiketoimintaan keskittymiseen.
Digitalisoituminen ulottuu myös
tuottajayhteistyöhön.
– Tänä vuonna järjestämme säännöllisiä teams-kokouksia tuottajille,
jotta kaikilla on mahdollisuus pysyä
ajan tasalla ajankohtaisista asioista.

Koronapandemia on Euroopassa
koetellut liha-alaa voimakkaasti.
Sianlihan hinnat ovat syöksyneet
alaspäin vuonna 2020 pandemian ja
Saksan ASF-tapausten takia. Saksassa teurasjonot ovat tällä hetkellä
kaksi kertaa suurempia kuin koko
Suomen vuosituotanto.
– Suomalaiset kauppaketjut ovat
kuitenkin osoittaneet haluavansa
panostaa kotimaiseen lihaan. Se,
että Suomessa on elintarvikeala,
joka pystyy hallitsemaan poikkeuksellisia tilanteita kuten viime keväänä, luo varmuutta ja turvallisuutta
kaupalle.
Kuusisaaren tehtaassa selvittiin
ilman koronatapauksia viime vuonna. Uuden vuoden jälkeen tartunnan
leviäminen Pietarsaaren alueella on
kuitenkin vaikuttanut yritykseen, sillä osa henkilöstöstä on joutunut välillä karanteeniin. Roland korostaa,
että on hyvin tärkeää suojata tehtaan
kriittiset osastot, jotta toiminta voi
jatkua mahdollisimman normaalisti.
– On positiivista, että olemme Suomessa välttyneet suuremmalta tartunnan leviämiseltä liha-alalla, hän
sanoo. Olemme koko ketjussa yhdessä onnistuneet ylläpitämään tätä
vastuuta, ja se luo osaltaan turvallisuutta asiakkaillemme ja suomalaisille kuluttajille.
HEIDI JYLHÄ

Hyvät lähtökohdat
vuodelle 2021
Vuoden 2020 tulokset eivät ole vielä
valmiit, mutta Roland toteaa, että
Snellman on päässyt taloudellisiin
tavoitteisiinsa.
Vuoden 2021 budjetille on määritetty vielä rohkeampia tavoitteita.
Vaikka tavoitteet ovat haasteellisia,
lähtökohdat ovat hyvät, Roland sanoo.
– Onnistuimme pääsemään hyvään asemaan viime vuonna, sen
viemme mukanamme vuoteen 2021.
Joulukauppa 2020 kehittyi erittäin
myönteisesti elintarvikealan osalta.

Varmuutta asiakkaille
ja kuluttajille

Kunnon jauheliha flowpackpakkauksissa oli viime vuoden suurin lanseeraus.
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Kuluttajasuosikit
uudistuvat ja
kehittyvät

Parempi maku, luonnollisempi, kuluttajaläheisempi. Snellmanin helmikuun lanseerauksissa näkyy panostus kuluttajasuosikkeihin. Lue lisää maksapasteijoista,
Delikanasta sekä lapsiperheiden suosikista – kuorettomasta juustonakista.

Herra Snellman liemessä – maksatuotteet uudistuvat
■ Snellmanin maksapasteijat ovat
olleet pitkään suomalaisten suosiossa, ja kattaus on ollut vuosien
saatossa sekä monipuolinen että
vivahteikas. Nyt tuoteperhe läpikäy
pienen mutta näkyvän kohennuksen, kun sekä pakkaus että resepti
uudistetaan.
Varsinaisia muutoksia itse tuotteisiin ei nimellisesti ole luvassa,
mutta teko- ja pakkaustavassa on
kyseessä suorastaan vallankumous.

Täysin uusi pakkausidea
vähentää hävikkiä
Muoto ensin. Snellman siirtyy helmikuusta lähtien kaksiosaiseen pakkaukseen maksapasteijoiden suhteen. Uudistuksen tavoitteena on
sekä ostamisen helpottaminen että
hävikin vähentäminen.
– Uudella pienemmällä rasialla kuluttajan on helpompi käyttää
tuote loppuun avaamisen jälkeen.
Avaamalla vain toisen puolen pakka-

uksesta kerrallaan tulee tuote varmasti syödyksi, kiteyttää tuoteryhmäpäällikkö Johanna Salo.

Liemi korvaa maidon
Itse askin sisälle tapahtuu myös
suuri muutos, kun pasteijoiden resepti ottaa askeleen kuluttajalähtöisempään suuntaan korvaamalla
maidon lihaliemellä.
– Keitämme lihanliemen itse
Snellmanilla. Uusi resepti on myös
osa meidän vastuullisuustyötämme
hävikin vähentämisen
näkökulmasta,
kun hyödynnämme liemen
valmistuksessa ylijäämä
luita, huomauttaa tuotekehittelijä Kim Finne.
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Reseptiuudistuksen tuloksena on
kuluttajan kannalta uusi, entistä
täyteläisemmän makuinen maksapasteija.
Aikaisemmin vuoden 2020 lopulla
Herra Snellmanin maksamakkarat
ovat myös siirtyneet maidottomaan,
lihalientä hyödyntävään tekotapaan.

Kuoreton nakki supersuosittu
kuluttajien keskuudessa

Perheystävällinen
nakki

■ Kuorettomat nakit ovat todella tärkeä tuoteryhmä kuluttajille.
Kuukausittain myydään yli miljoona kiloa kuorettomia nakkeja
Suomessa.
Kinkkuleikkeleiden
jälkeen ne ovat lihavalmisteiden
suurin tuoteryhmä kaupoissa.
– Snellmanin Kunnon kuoreton
nakki on noussut yhdeksi Suomen
myydyimmistä lihavalmistetuotteista, Snellmanin tuoteryhmäjohtaja Juuso Reinikainen sanoo.
Koronajaksolla kodeissa on laitettu ruokaa alusta asti jopa
hämmästyttävällä tarmolla. Sen
seurauksena kaikkien ruokamakkaroiden myynti on kasvanut voimakkaasti.

■ Herra Snellmanin pitkä ja menestyksekäs yhteistyö 115-vuotiaan Valion ja sitä kautta heidän 4700 maidontuottajansa kanssa saa jatkoa
vuoden 2021 aikana.
Kaupan hyllyihin ilmestyy perheystävällinen, kuoreton nakki, jossa
yhdistyvät laadukas kotimainen liha
ja Suomen perinteikkäin ja suosituin
juusto, Oltermanni.
– Onhan tämä aivan ihana tuote, ja
hyvin pitkälti lapsiperheille suunnattu. Valio on meidän monivuotinen,
luotettava yhteistyökumppanimme
ja laatulihan yhdistäminen maamme tunnetuimpaan juustoon tuntuu
luonnolliselta, kuvailee Johanna
Salo.
Kunnon juustonakki on erityisesti
naposteluun ja lapsiperheille sopiva
nakki, joka sopii mainiosti hodariin
ja keittoihin.
Maun takeena toimii perinteikäs ja
lisäaineeton Oltermanni-juusto, jonka juuret juontavat vuoteen 1980.

Markkina maustetulle,
kuorettomalle nakille
Kun Snellmanin tuotekehitystiimi
tutki kuorettomien nakkien markkinaa lähemmin, todettiin, että
makuvaihtoehtoja ei juuri ollut.
Juusto on yleinen makupari makkaralle, esimerkiksi grillimakkaroissa juustoa on käytetty monipuolisesti jo kauan.
Kehitysprosessi vaati kuitenkin
kokeilemista ennen kuin päästiin
oikeaan lopputulokseen.
– Juusto ja kuoreton makkara
ei ole helppo yhdistelmä, Johanna

Salo myöntää. Kokeita oli monta
ennen kuin tuote oli oikean näköinen ja todella maistui juustolle. Kun tuotenimessä mainitaan
maku, haluamme, että siinä myös
on runsaasti sitä makua, tässä tapauksessa 10 % juustoa.

“Se parempi vaihtoehto”
On hieman yli 10 vuotta siitä, kun
Snellmanin suuri panostus ruokamakkaroihin sai alkunsa. Keväällä 2010 grillimakkarat Eetvartti ja
Iivari sekä Kunnon nakki tulivat
markkinoille. Samalla Snellman
aloitti neljän kuukauden, erittäin
onnistuneen kampanjan, jossa
viestittiin luonnollisempia raakaaineita ja lisäaineiden vähentämistä.
Menestys ei tullut yllätyksenä.
Panostukset parempiin arjen perustuotteisiin ovat tuoneet Snellmanille merkittävän markkinaroolin ruokamakkaroissa.
– Tavoitteemme on kasvattaa
roolia tuoteryhmässä tasaisesti, Juuso sanoo. Emme tavoittele pikavoittoja, vaan haluamme
vahvistaa
kuluttajaluottamusta
laadukkailla tuotteilla. Menestys
ansaitaan tekemällä hyvää. Kuluttajan kokema korkea laatu takaa
ostouskollisuuden.
HJ

ANTTI KOIVUKANGAS
Snellmanin suositut maksapasteijat saadaan helmikuusta lähtien uusissa, kaksiosaisissa pakkauksissa.
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■ Tuotteiden maku ja laatu ratkaisevat edelleen, mutta vastuullisuudesta on tullut kuluttajille yhä
tärkeämpi valintakriteeri. Snellman on jo pitkään viestinyt hyvistä
tuotteista, mutta vuosien mittaan
meillä on tehty paljon tekoja, joista halusimme nyt kertoa isomman
teeman alla.

» Delikana – Enemmän makua ja
luonnollisempia raaka-aineita
■ Herra Snellman tuo helmikuussa kauppoihin uudet, kevyet leikkeleet, joiden raaka-aineet on valittu
huolella. Kyseessä on ensimmäinen kokolihatuote, jossa Snellmanin oma lihaliemi luo perustan
makuelämykselle. Lisäksi tuotteet
tehdään täysin ilman nitriittiä.
– Broilertuotteita markkinoilta
löytyy kyllä, mutta aidosti nitriititön tuote tekee meidän Delikanastamme uniikin. Me uskomme,
että voimme saadaan hyvää aikaan
tekemällä asioita vähän eri tavalla kuin muut, huomauttaa
tuoteryhmäpäällikkö Johanna Salo.
Delikanasta löytyy
kahta eri makuvaihtoehtoa, lempeästi
savustettu ja pehmeän pippurinen.
Kummassakin
tuotteessa
makua
vahvistetaan itse tehdyllä, maukkaalla kanaliemellä ja aromien
sijaan käytetään vain
aitoja mausteita. Lempeästi savustetussa Delikanassa luonnollisuus

ja raaka-aineiden puhtaus korostuu myös aidon leppäsavustuksen
kautta.
Sekä Lempeästi savustettu Delikana että Pehmeän pippurinen
Delikana tehdään täysin ilman nitriittiä.
– Lisäaine ei koskaan saa olla
itseisarvo. Lähtökohta on, että mitään sellaista ei käytetä, jota tuote
tai tuotteen ominaisuudet eivät oikeasti tarvitse, Salo kiteyttää.
Jo syksyn ja talven aikana Snellmanin maksatuotteiden osalta
siirryttiin käyttämään Pietarsaaren
tehtaalla
keitettyä
lihalientä
ja samalla linjalla
jatketaan Delikana-leikkeleiden
kanssa.

Vastuullisuuskampanja on kolmiosainen ja jatkuu koko kevään
TV:ssä ja sanomalehdissä. Maaliskuussa teemana on muovin vähentäminen ja toukokuussa öljyn korvaaminen biokaasulla.
Tavoitteena on helpottaa kuluttajan valintatilannetta kaupan hyllyllä, mikäli vastuullisuuteen liittyvät
asiat askarruttavat. Oli kyseessä
sitten lisäaineiden vähentäminen,
pakkausmuovin vähentäminen tai

vuorottelevat kevään markkinoinnissa
Koko Snellmanin markkinointivuoden aloittanut kampanja lisäaineiden vähentämisestä keräsi runsaasti positiivista palautetta. E-kirjainten puuttuminen ja katoaminen mainoksista herätti katsojan mielenkiinnon aihetta kohtaan. Kampanjan
valittiin myös Sanoma Median kuukauden kampanjaksi.
uusiutuvan energian käyttö – valitsemalla Snellmanin tuotteen voi
luottaa siihen, että huoli näiden
asioiden edistämisestä on yhteinen
ja työtä asioiden parantamiseksi on
tehty jo vuosia.

Lyhyt oppimäärä
Kunnon jauhelihasta
Helmikuun TV-kampanja on lyhyt
oppimäärä Kunnon jauhelihasta.
Lanseerauksesta on jo 12 vuotta, ja
uusien kuluttajien muistuttaminen
Snellmanin jauhelihan ainutlaatuisuudesta on aika ajoin paikallaan.
Mainoksessakin kerrotaan kolme
muistisääntöä siitä, miten kunnon
jauheliha tehdään:
– Älä edes vilauta lihalle pakastinta
– Jauha liha helposti murustuvaksi
– Pakkaa jauheliha vähämuoviseen
pakkaukseen

Kokolihaleikkeleet ja nakit
Maaliskuussa TV:n valtaavat vastuullisuuskampanjan lisäksi myös
Snellmanin kokolihaleikkeleet. Monia leikkeleitämme yhdistää ainutlaatuinen kypsennysaika tai -tapa,
joilla maku ja mureus taataan. Hyvä
vaatii aikaa ja tästä muistutamme
myös mainonnan keinoin. Näkyvyyttä lisätään myös ulkomainonnalla
lähellä myymälöitä.
Kunnon nakkien menestystarinaa
vahvistetaan huhtikuussa TV-mainonnalla. Viestinä on, että Snellmanin nakit tehdään ainutlaatuisen hyvistä raaka-aineista, ilman
lisättyä fosfaattia. Ja kun lihaa on
paljon, ei tuotteeseen juuri muuta
mahdukaan. Näkyvyyttä saa myös
uusi Kunnon kuoreton juustonakki.
Huhtikuussa alkaa myös Snellma-

ANTTI KOIVUKANGAS
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nin ja Fazerin yhteinen Street Food
-keräilykampanja, jossa tuotteita
ostamalla voi kerätä Street Food
-aiheisia palkintoja. Kampanja vie
markkinointiyhteistyön seuraavalle
tasolle ja näkyy pakkauksissa sekä
useissa medioissa. Kampanja kestää heinäkuuhun saakka.

Öljyn korvaaminen biokaasulla
Markkinointikevään päättää vastuullisuuskampanjan kolmas osa, jossa
viestinä on öljyn korvaaminen biokaasulla. Elintarviketuotannon ympäristövaikutuksista keskustellaan
paljon, mutta työtä asioiden parantamiseksi on tehty meilläkin jo vuosia. Öljyn korvaaminen biokaasulla
on iso ympäristöteko, josta on vihdoin hyvä kertoa myös mainonnan
avulla.
TOMMI FORS

Maitotilan resepti onnistuneeseen lihatuotantoon

Toimiva kasvattamo
tukee terveyttä ja kasvua
Vuonna 2017 Rauhalan maatila rakensi uuden kylmän
kasvattamon omien nuorten nautojen kasvatukseen.
Siitä lähtien tila on palkittu vuosittain hyvistä tuloksista naudantuotannossa. Kävimme tutustumassa
kasvattamoon, jossa naudat viihtyvät ja rutiinit on
kehitetty toimiviksi.
Rauhalan maatilaa pyörittävät veljekset Ismo ja Miika Takkunen.
Ismo osti tilan vanhemmiltaan vuonna -99 ja myöhemmin Miika tuli mukaan yritykseen.
Ismon ja Miikan lisäksi yrityksessä
työskentelee karjanhoitaja ja toinen
työntekijä kone- ja peltopuolella. Viikonloppuisin navettatyöt hoidetaan
kahdestaan, ja veljeksillä on aina
joka toinen viikonloppu vapaana.

Hyvät lähtökohdat tasaiseen
karjaan
Onnistumiseen on hyvät lähtökohdat, kaikki tuotanto tapahtuu saman
tilan sisällä, Takkuset toteavat. Tilan

140 lypsylehmää tuottaa noin 170
vasikkaa vuosittain. 30 % hiehoista
otetaan omaan uudistukseen, muut
nuoret naudat kasvatetaan teuraaksi
asti.
Vasikat ovat sekä maito- että liharoturisteytyksiä. Vasikkalassa juottoautomaatti letkuineen on eristetyssä kopissa, joten tarvittavat
ilmanvaihtoluukut on mahdollista
pitää auki myös pakkasilla.
Vasikoita juotetaan kaksi kuukautta ja niille on alusta asti tarjolla sopivan voimakasta karkearehuseosta.
– Vasikat maistelevat mielellään ja
oppivat syömään jo juottovaiheessa,
Miika kertoo. Näin kasvussa ei tule

taantumaa, kun maitoannoksia supistetaan juottovaiheen lopussa.
Sekä vasikat että kasvavat naudat
ovat pysyneet hyvin terveinä. Antibiootteja käytetään vain harvoin tarpeen mukaan.

Pehmeä alusta ja reilusti tilaa
Rauhalan tila on palkittu hyvistä tuloksistaan naudantuotannossa jo
kolme vuotta peräkkäin. Viime vuonna sonnien päiväkasvu oli 660 g/pv.
Hyvä terveys, reilusti tilaa ja pehmeä
alusta – nämä Ismo ja Miika mainitsevat onnistumisen avaimiksi.
– Liha kasvaa, kun nauta makaa,
Miika toteaa.
Makaamiseen tulee siis olla oikeat
olosuhteet. Kasvattamon karsinoissa makuuosa on korkealla ja hyvin
kuivitettu. Lisää olkea puhalletaan
joka toinen päivä.
Ruokinnassakin kiinnitetään huomiota eläinten terveyteen.
– Nauta on ruohonsyöjä, Ismo sanoo. Pidetään huolta karkearehun

Karsinoissa on runsaasti tilaa eläimille. Kun
lantaa ajetaan ulos, naudat suljetaan suurten väliaitojen taakse.

Kasvattamo on hyvin väljä ja ilmava. Hiehot kasvatetaan toisella puolella, sonnit toisella. Karsinoita on muokattu kasvavan koon mukaan, muun muassa vinoaitojen välit ovat suuremmat
kookkaimmille eläimille.

laadusta ja kuitupitoisuudesta. Väkirehuprosentti ei ole korkea, 26 prosentin tienoilla, eikä lisävalkuaista
käytetä.

Naudat siirretään vaiheittain karsinoissa eteenpäin, joten karsinoita
on muokattu kasvavan koon mukaan. Ruokintapöydän edessä oleva
kovempi lattia, jossa sorkat kuluvat,
on leveämpi kookkaampien karsinoissa, samoin kuin vinoaitojen välit.
Myös työrutiinit kasvattamossa
on mietitty huolellisesti etukäteen.
Lannanpoisto käy helposti, kun naudat voi ohjata karsinan takaosaan
väliaitojen avulla. Tarvittavat rutiinit
eivät kestä tuntia kauempaa päivässä, Miika toteaa.

Hyvin suunniteltu kasvattamo
Nuorten nautojen kasvattamo on
hyvin väljä ja ilmava. Tuuli kulkee
mukavasti rakennuksen läpi, kun
astumme sisään. Takaseinien liukuovet suljetaan talvisin suojaamaan hyytävimmiltä tuulilta.
Karsinoissa on runsaasti tilaa
eläimille. Kun tilaa riittää kaikille, ei
tarvitse riidellä, Miika sanoo.

Lypsylehmät pääsevät ulos
Takkusten lypsylehmät pidetään
kahdessa robottinavetassa. Lehmät
viettävät käytännössä kaksi kuukautta vuodessa ulkoilmassa, kesät
talvet.
– Umpilehmät ja tiineet hiehot
pääsevät vapaasti ulos laitumelle.
Kulkureitti kasvattamosta on suunniteltu niin, että lehmät kulkevat betonilaatalta hiekkapihan kautta pellolle, Ismo selittää. Varsinkin kuivilla
ilmoilla lehmät tykkäävät olla ulkona
ja hakeutuvat suosikkipaikkoihinsa.
TEKSTI JA KUVAT: HEIDI JYLHÄ

Umpilehmät ja tiineet hiehot pääsevät vapaasti ulos jaloittelemaan. Reitti on suunniteltu niin,
että naudat kulkevat betonilattialta hiekkapihan kautta pellolle. Erityisesti kuivalla ilmalla
naudat ovat mielellään ulkona ja lumi kiinnostaa aina.
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Mikä ihmeellinen valkohaalari siellä kulkee?
Lehmät eivät ujostele, vaikka pihalla käy vieras valokuvaaja.

Asiakasvastaava Pekka Taipale keskustelemassa tilan toimivista rutiineista Miika Takkusen
ja Ismo Takkusen kanssa. Olkea kuluu paljon. Tilan omat olkisadot kattavat suurimman osan
tarpeesta.
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Kyllä holsteinitkin kasvavat, Takkuset toteavat. Viime vuonna tilan sonnien päiväkasvu
oli keskimäärin 660 g/pv.

Biocheck – apuväline myös
nautatilan toiminnan kehittämiseen
Nautatilakin voi hyötyä Biocheck-tautisuojausarvioinnista. Biocheck ei ole tarkastus, vaan kyselylomakkeella tehtävä arviointi tilan tautisuojauksen tasosta.
Biochekin tilalle voi tehdä siihen koulutuksen saanut
neuvoja tai eläinlääkäri.
Biocheck on belgialainen, Gentin
yliopistossa kehitetty tautisuojaustyökalu, joka on alun perin suunniteltu sikatiloille. Myöhemmin siitä
on kehitetty versiot myös nauta- ja
siipikarjapuolelle.
Arviointilomakkeen tuloksia verrataan muihin työkalulla arvoituihin
tiloihin. Arviointi antaa eri osa-alueista prosentuaalisen arvion, jota voi
verrata kaikkien arvioitujen tilojen
perusteella laskettuun keskiarvoon.
Arviointia voidaan myös hyödyntää
tilan oman toiminnan kehittämisessä.

Ulkoinen ja sisäinen tautisuojaus
Arvioinnissa selvitetään tilan ulkoisen ja sisäisen tautisuojauksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Ulkoinen tautitorjunta tarkoittaa tautien
leviämisen riskiä tilalle ulkopuolelta.
Sisäinen torjunta taas tautien leviämisen riskiä tilan sisällä.
Ulkoisen tautisuojauksen selvittämiseksi tilalla katsotaan esimerkiksi eläinkuljetusauton reitit, tilan tautisulku vierailijoille ja miten raatojen
säilytys on järjestetty. Sisäisessä
selvityksessä kysytään esimerkiksi
sairaiden eläinten hoitamisesta ja
mahdollisuudesta eristää ne.

Ehdotuksia parempaan
ennakoimiseen
Biocheck arvioinnilla saa uutta näkökulmaa tilatason tautisuojaukseen. Toimenpide-ehdotuksia voidaan antaa lyhyelle aikavälille ja
myös pidemmälle aikavälille suurempia toimenpide-ehdotuksia.
Arvioinnin tekeminen auttaa tautien saneerauksissa ja niiden ennaltaehkäisyssä. Hyvällä ennakoimisella varmistetaan terveemmät
eläimet, otetaan eläinten hyvinvointi
huomioon ja varmistetaan vastuullinen tuotanto. Arvioinnissa kartoitetaan, miten riskejä voidaan vähentää, mutta kuitenkaan työrutiineja
ei saa vaikeuttaa. Samalla voidaan
miettiä uusia, tautiturvallisia työrutiineja.

Biocheck-tilakäynti nautatilalla
Tove Donner Snellmanilta teki
biocheck-tilakäynnin Jokitupa Oy:n
nautakarjatilalle.

Jokituvan Laura ja Ville Huhtalan
nautakasvattamossa eläinryhmät
ovat ikäryhmittäin eri rakennuksissa.
– Tämä on erittäin hyvä asia sisäisen tautisuojauksen kannalta, kertoo Tove.
Hyvänä asiana Tove pitää myös
eläinlääkärille varattua hoitokärryä,
johon eläinlääkäri voi laittaa tavarat, eikä tarvitse laskea niitä kasvattamon tiloihin.
Erillisiä sairaskarsinoita voisi olla
enemmän. Silloin saisi sairaat eristettyä paremmin ja sairaat eläimet
voisi hoitaa viimeisenä, mainitsee
Tove.

NAUDANT UOTANTO

JOKITUPA OY
) Laura ja Ville Huhtala,
Alahärmä, Kauhava
) 800 nautapaikkaa yhteensä,
650 sonnia ja 150 hiehoa
) juottamo 130 paikkainen
) välikasvattamossa 200
paikkaa 2-6 kuukauden
ikäisille vasikoille

Ikkunat suojattu verkoilla
Ulkoisessa tautisuojauksessa Tove
pitää erittäin hyvänä Jokituvan juottamoa. Se on hyvin suljettu yksikkö
ja ikkunat on suojattu verkoilla, kertoo Tove.
Navetoiden seinien vierustat olisi
hyvä pitää puhtaina kasvillisuudesta.
– Kaikkein paras olisi, jos seinien
vierellä ei kasvaisi mitään, niin ettei
haittaeläimille annettaisi mieluisaa
suojapaikkaa, ohjeistaa Tove.
Raatokontin sijoitusta Jokituvalla mietittiin pitkään, mikä olisi sille paras paikka tautiturvallisuuden
kannalta, mutta kuitenkin sellainen, että sitä olisi helppo käyttää.

Oikeat asiat tärkeysjärjestykseen
Näitä ja paljon muita tautiturvallisuuteen vaikuttavia asioita käytiin
läpi Jokituvan biocheck-arvioinnissa. Ville ja Laura ovat tekemässä
muutoksia ja korjauksia.
– Tästä arvioinnista on kyllä hyötyä, että osaa laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja mihin kannattaa
investoida, miettii Ville. Suuressa
yksikössä tautien ennaltaehkäiseminen ja tautien hallinta ovat todella
tärkeitä. Varsinkin kun investoidaan
ja peruskorjataan, biocheck-arvioinnista on varmasti hyötyä.

Rehuvarastot kannattaa suojata niin, etteivät
linnut pääse sisään.

Jokitupa Oy:n juottamon ikkunoissa on verkot, etteivät linnut pääse sisään. Kasvattamoiden
seinien vierustat kannattaa niittää, ettei kasvusto tarjoa suojaa haittaeläimille.

TEKSTI JA KUVAT: MARI KORKIAKANGAS

Tove Donner Snellmanilta teki biocheck-tilakäynnin Laura ja Ville Huhtalan Jokitupa Oy:n nautakarjatilalle.
Tautisuojauksesta riitti keskusteltavaa.
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Jutussa lähteenä Eläinten Terveys ETT ry:n
julkaisut

Biocheck-arvioinnissa mietitään muun muassa rehureittien sijoittumista.
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Väliaikainen sääsuoja muuttuu rehuvarastoksi, kun uusi kasvattamo otetaan käyttöön.

Jalasjärvellä emolehmämäärä kasvussa
Jalasjärvi on vahvaa, kehittyvää nauta-aluetta. Alueella toimii monta suurta nautatilaa ja urakoitsijoita on
paljon. Lihanaudan kasvatus kiinnostaa vaihtoehtona
monipuolisessa toiminnassa.
Saarikoskilla uusi
tuotantosuunta
Saarikosken tilalla Mantilassa valmistaudutaan
tuotantosuunnan
vaihtoon. Vastarakennetussa, avoimessa hallissa viihtyy parhaillaan
noin kaksikymmentä limousin- ja
charolaishiehoa. Viereiselle pellolle on suunnitteilla uusi kasvattamo
emolehmille.
Saarikosket perustivat maatalousyhtymän viime keväänä. Yhtymässä
mukana ovat Tomi Saarikosken lisäksi hänen vanhempansa Tapio ja
Satu. Tilalla on ennestään 50 lypsylehmää ja nuorkarjaa, mutta vanha
navetta on remontin tarpeessa eikä
työläs maitotuotanto kiinnosta uutta
isäntää.
Tomi Saarikoski laajentaa emolehmätuotantoaan vaiheittain.
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– Tämä on yhden miehen ratkaisu, Tomi sanoo. Vaihtoehtona olisi
uuden robottinavetan rakentaminen,
mikä olisi tullut liian kalliiksi.
Uuteen tuotantosuuntaan siirrytään vaiheittain. Saarikosket ovat
ostaneet eri-ikäisiä hiehoja, nuorimmat 6 kuukauden ikäisiä. Kevääseen
ja kesään mennessä tarkoituksena
on nostaa eläinmäärää edelleen,
kun tilaa vapautuu vanhasta navetasta ja laitumet valmistuvat.
Kasvattamon rakennushankkeen
aikataulusta päätetään, kun ympäristö- ja rakennusluvat ovat saapuneet. Uuden kasvattamon valmistuttua kunnostetaan seuraavaksi
vanhaa navettaa nuoren karjan kasvattamoksi.

Tuottoisa koneyhteistyö
Koneurakointi on Tomille tärkeää
toimintaa. Tilalla on koneyhteistyötä toisen jalasjärveläisen tilan, Heidi
Nyrhisen ja Joni Peräsaaren kanssa.
– Hyödymme toisistamme, Tapio
Saarikoski kuvailee. Tomi hoitaa

Nyrhisen kasvattamo otettiin käyttöön kaksi vuotta sitten. Vasikkapiilot ovat tumman seinän
takana. Talvella rehu on karkeampaa joutilaana oleville lehmille.

siellä lietteen levittämisen ja Joni
auttaa meillä rehun paalauksessa.

Emolehmiä ja sikoja
Hirvijärvellä Heidi Nyrhinen pyörittää sikojen ja emolehmien yhdistelmätilaa. Tila on hänen äitinsä
kotitila. Heidi tuli mukaan toimintaan vuonna 2003, kun uutta sikalaa
rakennettiin tuhoisan tulipalon jälkeen. Avomies Joni Peräsaarella on
koneurakointia ja hän hoitaa viljelyt
sekä päivittäiset rutiinit emolehmäkasvattamossa.
Monimuotoisella toiminnalla on
hyötynsä, vaikka se myös tarkoittaa
kovaa työtä.
– Rahankierto on tasaisempi, Heidi ja Joni toteavat. Naudanlihan tulot ovat tyypillisesti epäsäännöllisiä,
mutta porsastuotannosta tulee taas
tiliä ympäri vuoden.

Angus toimiva risteytyksiin
Tilalla on noin 100 emolehmää vasikoineen, hiehoja, kaksi angusastutusonnia sekä limousinsonni.
Tänä talvena karjaa on karsittu melko runsaasti, vain lupaavimmat hiehot ja emot ovat vielä jäljellä.
Emot ovat pääsääntöisesti anguksia ja osa risteytyksiä.
– Angus on ollut meille hyvä rotu,
koska se pärjää pienemmällä energialla kuin esimerkiksi limousin,
Heidi sanoo. Meillä myös siat tarvitsevat ohraa.
Heidi ja Joni ovat hyvin tyytyväisiä
angus-limousin -risteytysten tuotanto-ominaisuuksiin. Sonneiksi on
valittu yksilöitä matalalla syntymäpainolla ja hyvillä emo-ominaisuuksilla.
Kaksi vuotta sitten käyttöön otettu
kasvattamo on väljä puurakennus.
Karsinoiden takana on suuret, käte- 15 -

Joni Peräsaaren ja Heidi Nyrhisen esikoinen,
kaunis tyttövauva, syntyi uuden vuoden jälkeen.

vät vasikkapiilot.
– Vasikkapiilot ovat osoittaneet
erittäin toimiviksi, Heidi kertoo. Piiloissa on vasikoille väkirehuruokintaa ja portit voidaan sulkea niin, että
saa turvallisen paikan esimerkiksi
korvamerkkien asentamiseen. Vasikat pysyvät omassa ryhmässään
emonsa kanssa, ja kun on aika siirtää ne kasvattamon toiselle puolelle,
se onnistuu kätevästi aitoja kääntelemällä.
Tämänhetkiset vasikat ovat viime
syksynä syntyneitä. Sonnivasikat
myydään välitykseen ja keväällä on
tiedossa noin 80 uutta poikimista.
Suunnitelmassa on emakkosikalan
muutos hiehojen kasvattamoksi.
Näin hiehoja voisi kasvattaa myös
teuraaksi itse. Tilalle jää silti vielä
lihasikalatoimintaa, joka sopii hyvin
emojen rinnalle.
TEKSTI JA KUVAT: HEIDI JYLHÄ

Teuraspainot ja päiväkasvut
jatkoivat nousuaan 2020
Tuottajien panostukset laadukkaaseen ruokintaan
ja eläinten hyvinvointiin näkyvät nautakasvatuksen hyvissä tuloksissa vuodelta 2020.
Nuorien nautojen teuraspainot ja
päiväkasvut jatkoivat nousuaan
vuonna 2020. Kaikkien sonnien
keskipaino oli 369 kg ja päiväkasvu
595 g, terveet %:n ollessa 91.

Hiehojen (erikoistuneet nautatilat)
teuraspaino ylitti 260 kilon rajan,
päiväkasvun ollessa 470 g ja terveet %:n 93.
Jatkossa tulemme nostamaan

näkyvämmin esiin eläinten terveyden, hävikin pienentämisen ja lääkitystarpeen vähentämisen.
Uskomme, että hyvä terveys johtaa entisestään parempiin kasvutuloksiin. Terveet % = eläimet, joilla ei ole ollut lainkaan hylkäyksiä
tai huomautusta lantaisuudesta.
VH

NAUTOJEN KASVATUSTULOKSET
SONNIT

HIEHOT

KESKIPAINO

400 kg

KESKIPAINO

400 kg

(erikoistuneet tilat)
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PALKITUT TILAT
Hyvistä tuloksista nautakasvatuksessa vuonna 2020
Maito- ja risteytyshiehot
Ryhänen Mty, Kiuruvesi
Rauhala Mty, Alavieska
Lunki Sirpa ja Väisänen Pauli,
Siikalatva

Pihvihiehot
Hartikainen Antti, Kuopio
Hietaluoma Oy, Karvia
Volanen Esa/Haapalan tila,
Mäntyharju

Maito- ja riisteytyssonnit
Peltoniemi Veikko, Haapajärvi
Takala Hannu ja Tanja, Ilmajoki
Hietanen Juha ja Tarja, Keuruu

400

2020:

94 93

200

0

251

256

255

261
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2018

2019

2020

Sonnit, lisähinta €/kg, g/pv
Maito ja risteytys
Pihvit, liharotuaste 75 >

0,05
550
650

0,10
600
700

Hiehot, lisähinta €/kg, g/pv
Mait- ja risteytys
Pihvit, liharotuaste 75 >

0,05
450
500

0,10
500
550

NETTISONNIHUUTOKAUPPA
17.–22.4.2021
huutokaupat.com
kategoria: muut

Huudettavien eläinten eläinlistaus
ja rakennearvostelut:
kasvattajaosuuskuntalimousin.fi
Kuvat, videoklipit ja polveutumistodistukset:
huutokaupat.com

ja sopimus siitä, että juottolaitteiden
tunnistuslaitteet ovat automaatin vasemmalla puolella. Siksi on tärkeää,
että eMerkki on vasikan vasemmassa korvassa, muuten juottolaite ei
pysty tunnistamaan sitä.

(erikoistuneet tilat)

435

448

461

470

2017

2018

2019

2020

200

2020

0

Pihvisonnit
Åkerlund Klaus, Kruunupyy
Leveelahti Tiina ja Esa, Virrat
Ali-Varila Mty, Kaustinen
Sundqvist Glenn, Pedersöre

PALKITUT TILAT
Hyvistä tuloksista vasikantuotannossa vuonna 2020
Emotilat
Heikkilä Mari ja Tero, Alavieska
Ruuska Jouko, Kannonkoski
Widjeskog Max ja Minna,
Kruunupyy

Maitotilat
Vidgren Esko, Juho, Paula ja Ville,
Vieremä
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Uudet päiväkasvurajat ja lisähinnat:

PÄIVÄKASVU

600 g/pv

400

Nyt tehtävien muutosten myötä
lisähintojen rajat nousevat maitoja risteytys hiehoilla ja sonneilla
50 grammalla. Pihvieläimille tulee nyt omat korkeammat rajat
lisähintoihin, niiden kasvupotentiaalin mukaisesti. Aikaisemmin
rajat olivat samat kuin maito- ja
risteytyseläimillä.
VH

100

2020

PÄIVÄKASVU

■ Päiväkasvun perusteella maksettavien lisähintojen minimirajat
nousevat 1.4.2021 alkaen.
Tällä hetkellä voimassa olevat päiväkasvulisät otettiin käyttöön nuorille naudoille jo vuonna 2007. Noin 14 vuoden aikana
naudankasvatus tuloksineen on
kehittynyt merkittävästi mm. niin
eläinaineksen, olosuhteiden kuin
ruokinnankin osalta.

KASVATTAJAOSUUSKUNTA
LIMOUSIN

300

0

600 g/pv

Päiväkasvulisän rajat nousevat

Maitolandia Oy, Oulainen
Korhonen Ville, Rautalampi
Karinkanta Juho, Siikajoki
Mykkänen Veikko ja Marita,
Iisalmi
Juudin Mikko, Hankasalmi

Vasikkakasvattamot
Häggman Jonas ja Charlotte,
Pedersöre
Paasto Jussi, Kurikka
Vikman-Lampinen Mty, Perho

Onnea hyvistä tuloksista!
Tulemme ottamaan palkittuihin
tiloihin yhteyttä maaliskuun aikana.

Vasen on oikea!
eMerkin kiinnityksestä vasikalle
Vuoden 2021 alusta kaikki 1.1.2021 ja sen jälkeen syntyneet vasikat on pitänyt merkitä eMerkillä. eMerkki on
elektroninen apumerkki, jossa eläimen tunnistetiedot
on tallennettu mikrosirulle. eMerkki kiinnitetään aina
vasikan vasempaan korvaan.
■ Jokainen vasikka on merkittävä
kahdella Ruokaviraston hyväksymällä korvamerkillä ennen sen siirtoa syntymäpaikastaan, tai viimeistään 20 päivän ikäisenä, jos se pysyy
syntymätilallaan.
Viivakoodillinen

päämerkki säilyy samanlaisena ja
se kiinnitetään vasikan oikeaan korvaan.
eMerkki on kiinnitettävä vasikan
vasempaan korvaan. Alalla on jo
kauan ollut kansainvälinen käytäntö
- 17 -

eMerkkejä löytyy nappimallisena ja
lappumallisena. Valitse aina nappimallinen merkki välitykseen lähteville vasikoille. Lappumallinen
muistuttaa tavanomaista merkkiä,
mutta sisältää eMerkin. Lappumallista merkkiä käytetään uudistukseen jääville lehmävasikoille sekä
sonnivasikoille, jotka tila aikoo kasvattaa itse teuraaksi asti. Kannattaa
myös tarkistaa etukäteen, että hankittavat merkit voidaan kiinnittää tilalla olevilla pihdeillä.
Uuden lainsäädännön noudattamista tullaan valvomaan. Mikäli valvonnassa todetaan, että vuonna 2021
syntyneellä vasikalla on molemmissa korvissa tavanomainen korvamerkki, apumerkki tulee vaihtaa
eMerkiksi.
Ennen 1.1.2021 syntyneiden nautojen apumerkkiä ei tarvitse vaihtaa
eMerkkiin, vaan ne voivat jatkossakin olla merkittynä tavanomaisilla
korvamerkeillä.
HJ
Lähde: Ruokavirasto, ProAgria

Huldénin sikaloissa on 22 osastoa, joissa on noin 500 sikaa/osasto.
Sekä lääkitykset että kuolleisuus ovat matalia.

Tove Donner ja Max teurassikojen osastossa. Tila ostaa 500–560 porsaan eriä ja kasvattaa sikoja 100 päivää. Superior-ruokinta on vuosi
vuodelta vaikuttanut myönteisesti kasvuun.

Monimuotoisuus ja hyvät
rutiinit tuovat tulosta
Toiminnan kasvaessa suureksi, yrittäjän on tärkeä
ylläpitää päivittäiset rutiinit ja säilyttää kokonaiskuva kunnossa. Kun arki sujuu, katseen voi suunnata eteenpäin ja monimuotoisuudesta saadaan kaikki
hyöty irti.
Huldénin siankasvatuksen esittelyyn
kelpaavat vain suuret luvut. Toimintaa pyörittää kolme yritystä Kruunupyyn Alavetelissä. Kahdessa sikalassa on 22 osastoa, jokaisessa noin
500 kasvavaa sikaa. Sikapaikkoja on
yhteensä 8 500 kpl. Kolmen yrityksen yhteinen toimitusjohtaja on Jonas Huldén.
Tuottajalehti vieraili tammikuussa
Alavetelissä sikatilavalmentaja Tove
Donnerin kanssa. Tove käy tilalla
pari kertaa vuodessa ja tuntee toiminnan hyvin.
Sikalassa tapaamme Maxin ja
Pavelin, jotka ovat Södervikin sekä
Southbayn vastaavia hoitajia. Osas-

tot ovat hyvin rauhallisia ja käytävä
osastojen välillä on moitteettoman
siisti.
Uuden vuoden tienoilla saapuneet
porsaat saavat Tovelta hyvän arvosanan. Ne ovat tasaisia sekä kooltaan
että laadultaan – hyvä lähtökohta
jatkuvalle kasvatukselle, hän toteaa.
Karsinoissa lattioiden makuualue on
sopivan lämmin ja ilmanvaihto toimii
hyvin.

Tautisuojaus rutiiniksi
Huldénin sikalassa on pystytty pitämään sekä kuolleisuus että lääkitykset matalla tasolla jo kauan.
Hyvien tulosten ylläpitämiseksi tau- 18 -

tisuojauksen tulee olla luonnollinen
osa päivittäistä työtä.
Jokainen sikalan osasto nähdään
omana yksikkönä. Saappaat pestään
jokaisen osaston jälkeen ja jokaisella osastolla on oma raappa, Max ja
Pavel kertovat. Lääkitykseen käytetyt työvälineet pestään päivittäin ja
neulat vaihdetaan säännöllisesti, etteivät ne tylsisty ja levitä infektioita.
Myös käytävä osastojen välillä pidetään siistinä.
Tila tekee mahdollisimman paljon
itse tartuntariskin pienentämiseksi.
Esimerkiksi rehut kuljetetaan tehtaalta omilla rehuautoilla.
Max ja Pavel ovat molemmat kotoisin Ukrainasta. Ennen kuin he tulivat
Suomeen, molemmat työskentelivät
tanskalaisissa sikaloissa, joissa vielä ankarampi tautipaine on arkea.
– Kun kerran tottuu huomioimaan
turvallisuuden kaikissa tilanteissa,
se tapahtuu automaattisesti, Max
sanoo.

Tove, Max, Markus Huldén ja Pavel keskustelevat illalla saapuvasta porsaserästä.

Hyvin harkitut reitit

Jatkuva kehitys

Eläinten, kulkuneuvojen ja ihmisten
reitit on harkittu tarkasti, sekä ulkona että sisätiloissa.
– Eläinliikenne on suunniteltu niin,
että saapuvien porsaiden ja teurassikojen reitit eivät risteä, Jonas Huldén kertoo.
Porsaat tuodaan toisesta suunnasta ja teurassiat lähtevät toisesta.
Myös “likaiset” ja “puhtaat” kuljetukset ulkona on suunniteltu niin,
että ne eivät ole yhteydessä toisiinsa.
Tove ja eläinlääkäri Kati Näsärö
Suojaa SiKana -hankkeesta tekivät
Biocheck-arvioinnin tilalla viime
vuonna. Suurin osa asioista oli jo rutiinia tilalla, mutta myös pari uutta
vinkkiä saatiin.
– Biocheck-auditoinnin avulla ei
tule tilasokeaksi, Jonas sanoo. Teimme nyt tautisulun selkeämmäksi ja
varmistamme myös, että kuljettajilla
on meidän vaatteemme ja kenkäm-

Kun toiminta kasvaa näin suureksi,
katse on aina pidettävä menosuunnassa. Huldénit tähtäävät aina kehitykseen ja uusiin ratkaisuihin, kun
se on mahdollista.
– Rehukustannuksissa voimme
periaatteessa vain vaikuttaa viljaan,
Jonas sanoo. Viljasta 60 % on ohraa, joten yritämme olla mahdollisimman kustannustehokkaita ohran
hankkimisessa ja käsittelyssä. Käytämme muun muassa biopolttoaineita viljan kuivattamiseen.
Biopolttoainetta käytetään myös
lämmitykseen tilan omissa lämmityskeskuksissa, mikä alentaa hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia.
Investointitahti on ripeä ja toiminnan monimuotoisuutta hyödynnetään.
– Teemme koko ajan pieniä parannuksia, Jonas toteaa. Keväällä
kokeilemme aurinkokennojen asentamista sikaloissa. Uudistuvalle
energialle on haettavissa investointitukea.

SIKATUOTANTO

SÖDERVIK GRIS AB
SOUTHBAY PORK AB
K & D HULDÉN AB
) Sikatuotantoa Alavetelissä,
tj Jonas Huldén
) 8 500 sikapaikkaa
) 22 osastoa, noin 500 sikaa/
osasto
) noin 5,5 milj. kg viljaa/vuosi
) 40 tonnia tiivistettä/viikko
) 120 000 kg rehua/päivä

me, jos he jostakin syystä joutuvat
käymään lastaustilassamme.

Hyviä kokemuksia Superiorruokinnasta

Saappaat pestään jokaisen osaston jälkeen,
jos on käyty karsinoissa. Letkut on asennettu säännöllisin välein ja käytävä on aina puhtaaksi pesty.

Katse on aina pidettävä menosuuntaan, eikä
uusien asioiden kokeilemista kannata pelätä, Jonas Huldén sanoo. Toiminta hyötyy monimuotoisuudestaan.
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Matalampi soijariippuvuus on toinen
tärkeä tavoite. Loppukasvatus on
täysin soijaton ja Jonaksella on hyviä kokemuksia kotimaisten proteiinilähteiden käytöstä.
– Superior-tiivisteen ansiosta sikojen kasvussa tapahtuu vuosi vuodelta myönteistä kehitystä, hän sanoo.
Soijakäytössä olemme päässeet
soija-premix-ruokinnan 43 kilosta
superior-ruokinnan 6,9 kiloon per
lihasika. Se on merkittävä parannus.
TEKSTI JA KUVAT: HEIDI JYLHÄ

vapaaporsitukseen ovat esimerkkejä
valinnoista, joilla on vahva kuluttajien tuki.

Sojan käytön väheneminen sianlihan tuotannossa

Soijan vähentäminen ja
lihan laatu

Fokuksessa lihan laatu
ja sen optimointi
Laadukkaiden lihatuotteiden valmistuksen perustana on laadukas liharaaka-aine. Lihan laatuun voidaan vaikuttaa mm. eläinjalostuksen, ruokinnan ja eläinten hyvinvoinnista huolehtimisen kautta. Snellmanin lihaketjussa tätä työtä on tehty pitkäjänteisesti kaikilla em. osa-alueilla.
Seuraamme lihan laatua systemaattisesti leikkaamossa ruhosta tehtävin pH-mittauksin. Tämä jatkuvasti
kertyvä aineisto antaa meille oivan
mahdollisuuden todentaa mm. ruokinnan vaikutusta lihan laatuun.
Seurantatulokset osoittavat, että
ruokinnalla on merkitystä. Se vaikuttaa lihan pH-arvojen jakaumaan.
Optimaalisia pH-arvoja on enemmän ja matalia pH-arvoja vähemmän palkokasveja sisältävällä, soi-

jattomalla
superior-ruokinnalla
verrattuna muihin ruokintoihin. Palkokasvivaltainen ruokinta erottuu
edukseen verrattaessa lihan laatua
runsaasti sivutuoteliemiä sisältäviin
ruokintoihin. Superior-ruokinta vähentää myös ruhosta jäähdytyksen
aikana tapahtuvaa painohävikkiä.
Tänä vuonna haluamme kannustaa lihasikojen kasvatuksessa soijan
käytön vähentämiseen maksamalla
lihasikojen soijattomasta loppukas-

Lihan pH- arvojen jakauma

54%

49%
31%

Superior-ruokinta
Matala

Vilja-tiivisteruokinta
Kohtalainen

Optimaalinen

Ruokinta, jossa
sivutuoteliemiä
Korkea

Sisäpaistin pH-arvojen jakauma erilaisilla ruokinnoilla. Superior-ruokinnalla lihan laatu on
pH:n osalta selvästi parempi.
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vatuksesta ja palkokasvivaltaisesta
ruokinnasta ns. superior-ruokinnan
kehittämislisää.

Lihan monet laatutekijät
Lihan laatu muodostuu useista erilaisista tekijöistä. Kuluttaja arvioi
lihaa ostaessa ensimmäisenä lihan
väriä. Ruokailijana arvioimme lihan
syöntilaatua, sen makua ja mureutta, ja myös lihan ravitsemuksellista
arvoa. Myös lihan alkuperä ja sen
tuotantotapa ovat entistä tärkeämpiä laatukriteerejä.
Ruhon koostumus, sen liha- ja
rasvapitoisuus ja hävikki esim. hylkäysten muodossa ovat tärkeitä taloudellisia laatuominaisuuksia sekä
eläinten kasvattajalle että lihaa jalostavalle elintarviketeollisuudelle.
Lihatuotteiden valmistuksessa tärkeimpiä teknologisia laatuominaisuuksia ovat lihan vedenpidätyskyky
ja pH.
Merkittäväksi laatutekijäksi on
viime vuosina noussut lihantuotannon vastuullisuus ja ympäristövaikutukset. Laatutekijöitä on se,
miten eläimet on kasvatettu, millaiset ovat tuotanto-olosuhteet sekä
eläinten ruokinta, terveys ja hyvinvointi. Sitoutuminen gmo-vapaan
lihan tuotantoon ja kannustaminen

Lihantuotannon ympäristövaikutuksia arvioidaan monella mittarilla,
esim. vesistöjä kuormittavien ravinteiden erityksen, ilmastovaikutuksen ja vedenkäytön avulla. Ympäristövaikutustensa vuoksi eläinten
ruokinnassa käytetty soija ja sen
alkuperä on viime vuosina noussut
keskiöön, merkittäväksi vastuullisuuden osatekijäksi.
Olemme rehuyhteistyössä panostaneet sikojen ruokinnan kehittämiseen, tavoitteena vähentää Snellmanin sikaketjun soijariippuvuutta.
Tässä kotimaisten palkokasvien,
herneen ja härkäpavun viljelyn ja
käytön lisääminen ovat avainasemassa.
Kotimainen härkäpapu on siitä
mainio valkuaislähde, että se soijan
korvaamisen lisäksi vaikuttaa myönteisesti lihan laatuun, pH-arvoon ja
väriin. Tätä ominaisuutta hyödynnettiin, kun yhteistyössä Hankkijan

-31%

VILJA-KASVUTIIVISTERUOKINTA

VILJA-KASVUTIIVISTERUOKINTA

-55%

VILJA-PAPUTIIVISTERUOKINTA

2016

-64%

VILJA-SUPERIORTIIVISTERUOKINTA

2020
Emakkorehut

Porsasrehut

Lihasikarehut

Superior-ruokinnalla sojan käyttö väheni 64 prosentilla verrattuna vuoden 2016 lähtöasemaan.

kanssa tutkimme lihasikojen soijatonta loppuruokintaa ja kehitimme
Maatiaispossu Superior -tiivisteen
yli 55-kiloisten lihasikojen ruokintaa.
Superior-ruokinnalla on kahden
viime vuoden aikana kasvatettu reilu 100 000 lihasikaa. Lihasikojen
kasvuseurannan tulokset osoittavat,

että kahden tiivisteen käyttöön perustuva superior-ruokintamalli on
myös johtanut parempaan kasvuun
(+18 g/pv) ja lihakkuuteen (+ 0,3 %yksikköä) muihin ruokintoihin verrattuna.
KIRSI PARTANEN

Kun lihas muuttuu lihaksi
■ Kun eläin teurastetaan, lihasten hapensaanti loppuu. Lihassolujen aineenvaihdunta ei kuitenkaan pysähdy siihen, vaan jatkuu hapettomissa olosuhteissa.
Tällöin lihasten energiavarastosta, glykogeenistä muodostuu
maitohappoa, mikä alentaa lihan
pH:ta. Vuorokauden kuluessa
teurastuksesta lihan pH laskee
lähes neutraalista yleensä alle
6:n. Tämä happamuuden lisääntyminen on välttämätöntä mm.
lihan säilyvyyden kannalta, mutta
liian matala pH heikentää lihan
vedenpidätyskykyä.
Eläimen nopea ja voimakas rasitus, stressaantuminen voi kuitenkin saada aikaan nopean maitohapon muodostumisen ja lihan
pH laskee nopeasti ruhon ollessa
vielä lämmin. Tällöin muodostuu
ns. PSE-lihaa, joka on vaaleaa,
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pehmeää ja vetistä. Toisaalta pitkittynyt stressi ennen teurastusta
voi kuluttaa lihasten glykogeenin
niin vähiin, että maitohappoa ei
muodostu tarpeeksi ja lihan pH
jää korkeaksi. Muodostuu ns.
tervalihaa, joka säilyy huonosti.
Lihan vedenpidätyskyvyllä on
tärkeä rooli lihatuotteiden valmistuksessa. Se vaikuttaa suuresti lihan makuun ja mehukkuuteen. Matalassa pH:ssa lihan
vedensidontakyky on huonoimmillaan. Lihasten glykogeenivarastoihin ja lihan pH-arvoon voidaan vaikuttaa mm. strategisen
loppuruokinnan ja teurastusta
edeltävän paaston kautta.
Snellmanin lihaketjussa on panostettu lihan pH:n seurantaan
ja optimointiin sikojen ruokinnan, eläinjalostuksen ja eläinten
hyvän käsittelyn kautta.

Kolme vuotta nukleusjalostusta
Kolme vuotta sitten Figen jalostusohjelmassa tehtiin merkittävät uudistukset. Tuolloin jalostuksessa siirryttiin kahden yleisrodun jalostuksesta kolmen linjan jalostukseen ja Matriarkkalinjojen jalostusohjelmassa siirryttiin tiiviimpään nukleusjalostusohjelmaan. Samassa rytäkässä syntyi uusi isälinja Figen Muskeli ja emälinjojen
jalostukseen kehitettiin Matriarkkaindeksi (MA-indeksi).
■ Sianjalostus on pitkäjänteistä tulevaisuuden tuotantokapasiteettia parantavaa työtä. Vaikka jalostusprosesseja
tehostetaan koko ajan ja jalostustavoitteitakin päivitetään aika-ajoin, tulee
kokonaisuus pitää mielessä jatkuvasti
eikä osaoptimointiin kannata sortua.
Käytännössä tämä tarkoittaa pienempää
perinnöllistä edistymistä yksittäisissä
ominaisuuksissa – mutta kokonaisuus
etenee haluttuun suuntaan määrätietoisesti.

Ulkofileen lihan laadun perinnöllinen edistyminen
115
110
105
100
95
90

2011

2012

Nukleusjalostusohjelmalla
takana 2017
kolme tiivistä
vuotta
2016
2018
2019

Pitkäjänteisyys
Syntymävuosi ei tarkoita sitä, etteikö
Yorkshire
Y nukleus
jalostusprosesseja
-ja tavoitteita tulisi

2013

2014

2015

Yorkshire

Lihan laatua jalostetaan meitä
kaikkia varten

2016
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Perinnöllinen edistyminen, MA-indeksi Yorkshire
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Syntymävuosi
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Perinnöllinen edistyminen, MA-indeksi Maatiainen
120
115
110
MA-indeksi

Lihan laatu on hyvä esimerkki kokonaisuuden huomioivasta jalostusohjelmasta. Vaikka lihan laadulla ei ole tuotannon
tehokkuuden kanssa mitään tekemistä,
on se silti meille kaikille ketjun toimijoille elintärkeä ominaisuus. Kylläisessä markkinassa vain laatutekijöillä on
mahdollista erilaistua markkinoilla ja
siten saavuttaa myös taloudellista hyötyä.
Figen jalostusohjelmassa lihan laatu
on ollut mukana koko ajan. Jalostettavia lihan laatuominaisuuksia ovat lihan
öllinen edistyminen,
Yorkshire
pH ja väri. MA-indeksi
Jalostusprosessien
tuloksena
on perinnöllinen edistyminen toivotuissa ominaisuuksissa. Geneettiset trendit
kertovat, että lihan laatuominaisuuksissa meillä on hieno positiivinen kehitys
vuodesta 2011 saakka.

2015

tehostaa ja muuttaa tarpeen tullen. Jalostusohjelman tehon suhteen on aina parannettavaa, mutta
pääsääntöisesti voimme kolmen
vuoden kokemuksella sanoa, että
uudistus on ollut onnistunut. Figenin jalostusohjelmassa on saavutettu molemmilla roduilla selvä
tasokorotus. Myös ominaisuuskohtaisesti perinnöllinen edistyminen on ollut etukäteisten kaavailujen mukaista. Esimerkiksi
suhteellisen suuren painotuksen
MA-indeksissä saavan pahnuekoon perinnöllinen edistyminen
vuositasolla on noin 0.25 porsasta/
pahnue.
Jalostusohjelman viilaaminen
jatkuu hyväksi osoittautuneella
tiellä. Tämän vuoden aikana tulemme arvioimaan jalostustavoitteeseen tarvittavat muutokset ja
uudistamme jalostusarvojen laskennat.

105
100
95
90
2015

2016

2017

2018

Syntymävuosi
Maatiainen
M nukleus
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2019

Biocheck tehty kaikilla
Snellmanin sikatiloilla
Yhteinen ponnistus tuotti tulosta, iloitsee sikatilavalmentaja Tove Donner. Kaikilla Snellmanin sikaketjun
sikatiloilla on nyt tehty Biocheck-kartoitus.

■ Biocheck-arviointi tuli Sikavan
luokituskriteereihin jo 2019. Luokitusvaatimusten mukaan Biocheck.
UGent® -tautisuojauksen arviointi
tulee tehdä kaikilla kansallisen tason ja erityistason pitopaikoilla vähintään kerran vuodessa.
Snellmanilla asetimme tavoitteeksemme, että tautisuojauksen
arviointi on tehty kaikissa sopimustuottajiemme pitopaikoissa vuoden
2020 loppuun mennessä. Tuottajia
muistutettiin Biocheckistä viestein
ja neuvontakäynneillä, ja vuoden
lopulla soitettiin niille tiloille, joilla
Indeksien standardointi
tautisuojauksen arviointi oli vielä
Nukleusjalostusohjelman tehostekemättä.
tumisen myötä myös indeksien
– Yhteinen ponnistus tuotti tulosstandardointi, joka on osa jalosta. Snellmanin sikaketjun sikaloista
tusarvojen laskentaa, on vuoden
98 % saatiin arvioitua määräpäivään
alusta muutettu siten, että stanmennessä, iloitsee sikatilavalmendardoinnin vertailuryhmään sitaja Tove Donner. Vain muutama
sällytetään ainoastaan emälinjoja
arviointi jäi tämän vuoden puolelle.
jalostavien tilojen (nukleusjalosEnsimmäiset Biocheckin pilottitustilojen)
eläimiä.
Standardoinarvioinnit
tehtiin Snellmanin sikaPerinnöllinen edistyminen, MA-indeksi Maatiainen
nissa
vertailuryhmän
indeksiarvotiloilla
jo
2018.
Osa neuvojistamme
120
jen jakauman keskiarvo asetetaan
on käynyt Biocheck-koulutuksen
115
106:een ja hajonta 10:een. Näin
vuosina 2018-2019 ja tautisuojauk110
tiedetään esimerkiksi, että vertaiseen on panostettu myös neuvon105
luryhmän sioista vain 2,2 %:lla intatyössä, kertoo Tove. Vuoden 2020
100
deksi on suurempi kuin 126.
Biocheck-kartoituksista noin 30 %
on neuvojiemme tekemiä, osa niistä
Kun vertailuryhmä aiemmin
95
yhteistyössä eläinlääkärin kanssa.
sisälsi kaikkien PossuNet -seu90
2015 rannassa
2016 olevien
2017 emakkotilojen
2018
2019
Syntymävuosi
puhdasrotuisia
eläimiä, vertailuHelpot toimenpiteet tulevat
Maatiainen
M nukleus
ryhmän geneettinen taso jäi nukmyös tehdyksi
leusjalostustilojen tasoon nähden
Tautisuojaustoimenpiteiden tulee
alhaiseksi, minkä seurauksena
olla niin helppoja, että ne tulee tehdyksi ja ne tehdään oikein, painottaa
nukleusemakoiden indeksit kohoTove.
sivat. Uuden nukleuseläimiin poh– Tautisulku ja saappaat ja vaatteet
jautuvan standardointimuutoksen
myötä nukleusjalostuksessa pyssikalassa vieraileville ovat jo joka titytään helpommin tunnistamaan
lalla itsestään selvä asia. Liian monihuippuyksilöt. Uudistuksella ei ole
mutkaiset toimenpiteet johtavat
suurta vaikutusta tavallisten porusein siihen, että niistä laistetaan.
sastuotantotilojen indeksitasoon.
Monen tuottajan kanssa on
Biocheck-arvioinnin
yhteydessä
TIMO SERENIUS, TOMAS GÄDDNÄS
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mietitty tilan alueen liikennejärjestelyjä ja kulkureittejä.
– On hyvä miettiä, missä kulkee
minun sikatilani ulkoisen ”likaisen”
ja sisäisen ”puhtaan” alueen raja ja
ovatko nämä rajat tiiviit, sanoo Tove.
Mennäänkö sikalakengillä alueille,
missä on riski, että puhtaan ja likaisen alueen reitit risteävät, esim.
kuljettaessa rehuvarastoon.
– Tärkeää on myös miettiä omia
työtapoja sikalan sisällä eli sisäistä
tautisuojausta. Siinä on vielä paljon
tehtävää. Kaiken kokoiset sikalat
voivat toimintatapojaan muuttamalla parantaa tautisuojausta.

Haittaeläinten torjunta
Haittaeläinten torjuntasuunnitelma
on monella itse tehty, ja siihen tulee
panostaa.
– Anelman Sikatuotannon ohjeissa on malli, joka auttaa suunnitelman tekemisessä. Suosittelemme
suunnitelman tallentamista liitetiedostona Sikavaan, sanoo Tove.
Torjuntatoimenpiteet
kannattaa suunnitella niin, että ne tulevat todella tehtyä, eivätkä jää vain
suunnitelmaksi. Haittaeläinten torjuntaan on myös olemassa ostopalveluvaihtoehtoja.
– Biocheck on hyvä työkalu, ei
pelkästään sen antamien pisteiden takia, vaan siihen, että tilat itse
miettivät rutiinit läpi ja löytävät riskikohdat omasta sikalastaan, tiivistää Tove.
Arvioinnin tulokset tallennetaan
Sikavaan ja sieltä näkee myös suomalaisten vertailutilojen keskiarvot.
Vuosittain tehtynä Biocheck kertoo
tautisuojauksen kehittymisestä sikaloissa.
KIRSI PARTANEN

Neljän sukupolven kanssa
sikalassa

Tiinalle järjestettiin juhlallinen kyyti vanhassa vaakakärryssä pitkän uran viimeisellä tilakäynnillä. Vaakaa käytettiin enimmäkseen Ville-papan
aikana, jonkin verran Kalervon aikana. Joskus Timon aikana on siihen jouduttu turvautumaan, Tiina muistelee.

Lähes 40 vuotta suomalaisen jalostuksen parissa

Tiinalle juhlallinen kyyti
eläkepäiville
Oli hyvin sopivaa, että Figenin jalostusneuvoja Tiina
Lindroos teki viimeisen työpäivänsä tilakäynnin Suomenniityn tilalle Perniöön. Näin ympyrä sulkeutuu,
sillä tila oli yksi ensimmäisistä asiakkaista, kun Tiina
aloitti uransa sikatilavalmentajana, tai konsulenttina
kuten silloin sanottiin, lähes 40 vuotta sitten.
Perniössä ja Salon alueella, josta
Tiina on kotoisin, on pitkät sianjalostuksen perinteet. Paikkakunnalla on ollut useita jalostajia ja vielä
2000-luvun alussa Perniössä toimi
yksi Suomen vanhimpia jalostajia,
vuonna 1916 perustettu jalostustila.
Tiina aloitti uransa sianjalostuksen
konsulenttina Suomen Kotieläinjalostusyhdistyksessä. Suurelta osin
työtehtävät olivat samat tuolloin kuin
nytkin: sikoja punnitaan ja arvostellaan, lasketaan nisät ja mitataan
silavan paksuus ultraäänilaitteella.
Apuvälineitä on toki enemmän ja ne
ovat kehittyneempiä.
– Nykyään ultraäänilaitteet ovat
pieniä ja käteviä, mutta alussa lai-

te oli suuri ja painava, Tiina kertoo.
Kaikki tiedot kirjoitettiin käsin lomakkeisiin kolmin kappalein, mutta
kun palasin hoitovapaalta -94, olimme saaneet tietokoneita avuksi.
Tartuntasuojaan ei kiinnitetty samaa huomiota aiemmin, Tiina toteaa. Toki saappaita ja välineitä pestiin, mutta sikaloissa käytiin omilla
saappailla ja haalareilla.
– Vaakaa kuljetettiin kärryssä
auton perässä, Tiina kertoo. Sitä
kannettiin sisään ja pestiin ulkona,
kovilla pakkasillakin. Voi vain arvata, kuinka puhtaaksi se onnistuttiin
saamaan ennen kuin jatkettiin seuraavalle tilalle …
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Kirjava toimintakenttä
Jalostuskonsulenttien toimintakenttä jalostusyhdistysten ja Faba Sian
aikana oli hyvin kirjava. Yhteistyötä
tehtiin hyvin monien eri jalostustilojen, useiden teurastamoiden ja testiasemien kanssa. Vuosien varrella
sekä tilat että alan muut toimijat
ovat vähentyneet ja kasvaneet.
– Tiimissä on enää aika pieni porukka, aikaisempiin verrattuna, Tiina toteaa. Yhdeksän nukleustilaa,
Längelmäen testiasema, muskelisikala, karjuasema ja Snellman.
Tiina on ollut aktiivisesti mukana
sikakerhoissa ja -yhdistyksissä.
– Sikakerhoissa oli paljon toimintaa. Lähdettiin erilaisille kotimaan
ja ulkomaan matkoille työn ja vapaa-ajan merkeissä, muun muassa
Moskovaan, Rhodokselle ja Kosille.
Myös maatalousnäyttelyissä kierrettiin paljon. Meillä on hauska kuva
vuoden 2003 maatalousnäyttelystä, jossa presidenttipari Koivisto on
ihailemassa meidän sikojamme.

Mutta palataan Suomenniityn sikatilaan. Kun Tiina aloitti tilan konsulenttina, tilan vanha isäntä Viljo
Erjala päätti pistää nuoren neidin
osaamiset testiin.
– Kun aloitin Erjalassa, Ville-pappa
piti minulle pienen kokeilun. Toinen
testaaja oli käynyt arvostelemassa
karjuja, eikä moni niistä kelvannut.
Nuori testaaja sai tehdä oman arvostelunsa, ja onneksi tulin samaan
päätökseen, eli karjut hylättiin.
Viljon poika Kalervo toimi pitkään
tilan vetävänä voimana, ja hänen jälkeensä nykyinen isäntä Timo Erjala.
Lisäksi kaikki Timon viisi lasta ovat
osallistuneet sikalatyöhön.
– On aika erikoista, että saa olla
samalla tilalla testaamassa neljän
sukupolven kanssa, Tiina sanoo.
Tila oli järjestänyt yllätyksen Tiinalle, kun hän vieraili siellä viimeistä kertaa marraskuussa. Paikallislehden toimittaja kävi juttelemassa
ja Tiinalle järjestettiin juhlallinen
kyyti sikalasta tilan vanhalla vaakakärryllä.
Myös työkaverit järjestivät Tiinalle jäähyväisjuhlat Pietarsaaressa
joulukuussa. Lahjaksi annettu huovutettu sikamyssy ja hemmottelulahjakortti tulivat tarpeen talvisella
Rukalla, jossa Tiina vietti lomaa ennen eläkettä.

Itsenäinen työ miellytti
Kysymykseen siitä, mitä hän tulee
kaipaamaan, Tiina vastaa tuottajia,
hienoja työkavereita ja sikoja.
– Tämä on ollut itsenäinen työ, jossa vietettiin useita tunteja autossa
ja pitkiä iltoja tietokoneen ääressä,
mutta olen aina viihtynyt työssäni.
Tilakäynnillä ollaan usein kuuntelijan roolissa. Moni tuottaja keventää
sydäntään, ollaan jaksamiskyvyn rajoilla. Kun pitää eläimiä, ne kulkevat
aina mukana, jopa unessa mietitään
eläimiä. Tuottajat ovat hienoja ihmisiä, omia persoonia, kuten me neuvojatkin.
Tiina miettii, että tutuksi tulleiden
tuottajien kanssa ollaan varmasti tekemisessä myös eläköitymisen
jälkeen. Muuten ohjelmassa on
kuntoilua, autotallin siivoamista ja
yhdessäoloa puolison lastenlasten
kanssa. Lisäksi hän odottaa pandemiatilanteen lieventymistä, jotta
matkustaminen on jälleen mahdollista.
– Matkustaminen on suuri harrastuksemme. Australia ja UusiSeelanti on meiltä näkemättä, joten sinne on suunniteltu matkaa
heti kun matkustaminen on taas
turvallista ilman maskeja.

Tiina työkavereiden jäähyväisjuhlissa Pietarsaaressa joulukuussa.

TEKSTI: HEIDI JYLHÄ
KUVAT: ANNE SIIPOLA, LENA HOLMBERG

Ylhäällä: Salon Seudun Sanomat kirjoitti elokuussa -85 nuoren Tiina-konsulentin arjesta.
Kuvassa näkyy 80-luvun suuri ultraäänilaite.

Vasemmalla: Viimeisen työpäivän tilakäynti
oli suunniteltu Erjalan tilalle jo puolisen vuotta sitten. Tiina käy läpi Timo Erjalan kanssa
emakkotiedot ja nukleusemakoiden tilanteen.
Vierellä: Vanha kuva Tiinasta ja Suomenniityn vanhasta isännästä, Viljo Erjalasta, päätyi
myös Sikalehden kanteen.
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Lainsäädäntö turvaa elintarvikehygienian

Puhtaiden ja turvallisten
elintarvikkeiden puolesta
Lihantarkastuksella pyritään siihen, että kulutukseen
tuleva liha on turvallinen ja elintarvikehygieenisen
laatunsa puolesta moitteeton. Lihantarkastus on viranomaistoimintaa ja sen suorittaa teurastamoissa
Ruokaviraston henkilökunta.
Lakisääteinen tarkastus
Yleiseen kulutukseen tarkoitettu
liha on aina tarkastettava. Ruokavirasto vastaa lihantarkastuksesta ja
valvonnasta teurastamoissa. Ruokaviraston lihantarkastushenkilöstöön
kuuluvat tarkastuseläinlääkärit ja
lihantarkastajat.
Lihantarkastuksesta säädetään
useissa EU:n säädöksissä ja kansallisissa säädöksissä, muun muassa
Suomen elintarvikelaissa.
– Lihantarkastus on lakisäätäistä
toimintaa elintarviketurvallisuuden
ylläpitämiseksi, Snellmanin laatuvastaava Mikael Snellman sanoo.
Tarkastuksella varmistetaan, että
kaikki Suomessa tuotettu liha on hyväksyttyä, turvallista ja puhdasta.

Omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan yhteistyö
Lihan arvostelu perustuu lihantarkastuksen eri vaiheiden antamaan
kokonaiskuvaan: elintarvikeketjutietojen tarkistus, elävälle eläimelle tehtävä ante mortem -tarkastus
sekä teurastuksen jälkeen tehtävä
post mortem -tarkastus.
Eläimiä teuraaksi lähettävän tilan tulee ilmoittaa elintarvikeketjutietojen kautta, ettei eläimellä ole
sairautta tai tartuntaa, joka vaikuttaa lihan turvallisuuteen ja/tai onko
eläintä lääkitty niin, että lääkitys voi
vaikuttaa lihantarkastuspäätökseen.
– On erittäin tärkeää, että ketjutietoihin syötetyt tiedot eläinten lääkityksistä ja sairauksista ovat kattavia

ja ajan tasalla, johtava tarkastuseläinlääkäri Snellmanin teurastamolla, Petri Sairanen, kertoo. Esimerkiksi lääkkeiden karanteeniajat on otettava huomioon lihantarkastuspäätöksessä.
Tilat hoitavat yleensä ketjutietonsa
hyvin, Petri toteaa.
– Lihantarkastus on prosessi: tilojen ja teurastamon omavalvonnan
sekä viranomaisvalvonnan yhteistyötä.

Ante mortem -tarkastus
Elävän eläimen tarkastus tehdään
teurastamon navetassa. Tarkastuksessa selvitetään eläimen terveystilanne ja varmistetaan, että eläin on
riittävän puhdas.
– Lantainen eläin on aina kontaminaatiovaara, Petri muistuttaa.
Tarkastuksessa katsotaan myös,
onko viitteitä siitä, että eläinsuojelumääräyksiä ei ole noudatettu.
Kuljetuksen aikana tai teurastamon
navetassa ennen teurastusta kuolleille eläimille tehdään aina ruumiinavaus.

Tunnistamatonta nautaa
ei voida hyväksyä
Lantaisuuden ohella ante mortem
-tarkastuksessa askarruttaa nautapuolella puuttuvat korvamerkit.
Nauta voidaan hyväksyä teurastettavaksi vain, kun se on asianmukaisesti merkitty ja rekisteröity. Ellei eläintä voida kohtuullisella varmuudella
tunnistaa, se on hylättävä, vaikka se
muuten olisi terve ja elintarvikkeeksi
kelpaava.
Jos eläintä ei voida hyväksyä teurastettavaksi tunnistamiseen liittyvistä syistä, eläintä ei saa palauttaa
elävänä tilalle, vaan se tulee lopettaa teurastamolla ja käsitellä EU:n
sivutuoteasetuksen mukaisesti.
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Post mortem -tarkastus
Post mortem -tarkastuksessa teuraslinjalla jokainen ruho tarkastetaan, Petri kertoo.
– Tarkastuksessa tutkitaan silmämääräisesti ruho, ruhon sisäpuolet
ja elimet. Eräitä sisäelimiä ja imusolmukkeita voidaan myös tunnustella tai viiltää.
Nautalinjalla työskentelee kolme
lihantarkastajaa ja tarkastuseläinlääkäri. Yksi tarkastaja tarkastaa
ruhon, toinen elimet ja pään ja kolmas suoliston ja utareet.
Sikalinjalla on tarkastuseläinlääkärin lisäksi ainakin neljä lihantarkastajaa, teurastusmäärästä ja
-tahdista riippuen.
Jos poikkeamia löydetään, tarkastajat voivat siirtää ruhon sivuun ja
eläinlääkäri päättää jatkotutkimuksista. Tarvittaessa otetaan näytteitä
laboratoriotutkimuksiin.
Arvostelun tuloksena tarkastuseläinlääkäri voi joko hyväksyä lihan
käytettäväksi elintarvikkeena tai
hylätä lihan. Joissakin tapauksissa
osapoisto riittää, tai liha voidaan hyväksyä erikoiskäsittelyyn, esim. kuumennukseen (Anelmassa merkintä
lihantarkastuspäätöksessä "hyväksytty teollisuuteen").
– Valtaosa ruhoista menee kuitenkin normaalisti eteenpäin tuotantoon ilman huomautuksia, Petri
kertoo.

Hyvät olosuhteet ja oikea
ruokinta naudoille
Nautojen hylkäykset ovat usein ruokintaperäisiä tai olosuhteista johtuvia.
– Vanhaa ruhjetta, arpikudosta tai
vertymiä löytyy aika usein varsinkin
iäkkäämmiltä eläimiltä kuten lehmiltä. Tapaturmia kuten liukastumisia ei tiloilla voida aina välttää, mutta niiden riskiä voidaan pienentää,
nautakentän kehityspäällikkö Vesa
Hihnala sanoo.
Nautojen koko on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana
ja ne vaativat enemmän tilaa. Esimerkiksi sonnien paino on noussut
reippaasti.
– Pehmeän makuualustan yleistyminen on vähentänyt muun muassa
jalkoihin liittyviä ongelmia ja hylkä-

yksiä, samalla eläinten päiväkasvut
ovat nousseet. Monet tilat ovatkin
tehneet paljon työtä eläinten olosuhteiden parantamiseksi viime vuosien
aikana.
Oikeaan eläimen tuotos- ja kasvuvaiheen huomioivaan ruokintaan
kannattaa kiinnittää huomiota.
– Esimerkiksi rasvamaksa on lehmillä yleinen ja kertoo ongelmista
energiatasapainossa. Naudoilla täytyy huolehtia hyvänlaatuisen karkearehun riittävästä saannista. Näin väkirehumäärä voidaan pitää riittävän
alhaisella tasolla eläimen tuotosvaihe huomioiden.
Yleensä eläimet, joihin kohdistuu hylkäyksiä lihantarkastuksessa,
ovat moniongelmaisia, Vesa toteaa.
Yksi ongelma johtaa toiseen ja niin
edelleen. Ikävintä on silloin, kun
terve eläin hylätään tunnistamiseen
liittyvistä syistä.
– Varmistakaa jo eläintä ilmoittaessa, että sillä on molemmat korvamerkit paikallaan ja samoin vielä
ennen teurasauton tuloa! Punaisia
korvamerkkejä kannattaa aina pitää
varalla.

Ongelmiin tulee puuttua ajoissa
Lihantarkastuslöydökset tai niiden
löytymättömyys ovat tärkeää palautetta tuottajalle kasvatuksen onnistumisesta, sanoo sian kenttäpäällikkö Martti Hassila.
– Riippumatta siitä, onko kyse ostetuista porsaista vai omasta tuo- 27 -

tannosta tulevista porsaista niin
hylkäykset kertovat siitä, onko ongelmiin puututtu ajoissa vai ei.
Yleisimmät hylkäyssyyt teurassioissa ovat järjestyksessä keuhkokalvontulehdukset, suolinkaisvauriot sekä niveltulehdukset, Martti
kertoo. Näistä keuhko- ja niveltulehdukset ovat usein yhteydessä puutteisiin sikalan olosuhteissa tai niistä
johtuviin ongelmiin.
– Suolinkaisvauriot ovat merkki
epäonnistuneesta
madotuksesta,
joko annostuksesta, saannista tai
sen ajoituksesta. Näihin voidaan hakea ratkaisuja yhdessä neuvonnan
ja sikalan terveydenhuoltoeläinlääkärin kanssa.

Kuluttajien on voitava luottaa
lihan turvallisuuteen
Suomessa pidetään nykyään miltei
itsestään selvänä, että kotimaista
ruokaa on aina turvallista syödä. Sen
eteen tehdään koko tuotantoketjussa jatkuvasti työtä, Mikael Snellman
tiivistää.
– Meillä on Suomessa hyvät lähtökohdat puhtaalle lihalle. Tuotantoeläimillämme on puhdasta ilmaa,
puhdasta ruokaa ja eläintautitilanteemme on edelleen suhteellisen
hyvä. Silti lainsäädännön on oltava
tiukka. Kuluttajien on aina voitava
luottaa siihen, että elintarvikkeemme ovat turvallisia syödä.
HEIDI JYLHÄ
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