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Vastuullisuus näkyy tuotteesta
 Vastuullisuus on nykymaailmassa hyvin yleinen sana. Yritykseltä odotetaan vastuullisuutta. Hyvä näin. Vastuun kantaminen onkin hyvin tärkeä
asia, samoin vastuullisesti toimiminen.
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TEURASMÄÄRÄT

KUNNON PERHETILA

T U O T TA J A T I L I T Y KS E T

Herra Snellman on yleensä pärjännyt hyvin vastuullisuustutkimuksissa.
Mitä se kertoo, mistä syntyy kuluttajien vastuullisuusmielikuva? Mitkä ovat
ihmisten mielestä tärkeimmät vastuullisuusteot? Onko vastuullisuusmielikuva asia, joka seuraa vallitsevien trendien, ideologioiden ja julkisen keskustelun jäljissä?
Ihmisten spontaanit vastuullisuusmielikuvat muokkautuvat ilmiselvästi
myös julkisesta tulevaisuus- ja ruokakeskustelusta. Mediakeskustelusta voi kuitenkin helposti syntyä vääristynyt kuva siitä, mitä on oikea vastuullisuus. Vastuullinen toimintatapa on jotakin muuta kuin ajan trendien
seuraamista. Massiivinen mediakeskustelu voi, varsinkin nyt sosiaalisen
median aikakautena, helposti johtaa yrityksiä harhaan populismin tai
pikavoittojen haaveiden tielle. Vastuullisuus on sen sijaan parhaimmillaan,
kun se on juurtunut yrityksen arvoihin vuosikausien aikana ja yritykselle on
syntynyt luontainen tapa kantaa vastuu teoistaan.
On rohkaisevaa lukea Kantar TNS:n tutkimuksesta, että Snellmanin vastuullisuusmielikuvaan eniten vaikuttava tekijä on ”korkealaatuiset tuotteet”. Kuluttajan mielestä vastuullinen teko on nimenomaan huolehtia siitä, että hänelle tarjotaan korkealaatuista ruokaa, ilman vilppiä. Silloin se
on samalla hänestä välittämistä. Hyvin tärkeitä asioita olivat myös ”käyttää
vain suomalaista lihaa” ja ”tuotteiden luonnollisuus ja puhtaus”.
Herra Snellmanin kestävän alkutuotannon lupauksena on sanottu näin:
”Asiakkaat ja kuluttajat voivat aina luottaa siihen, että me Snellmanilla
kunnioitamme ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia.” Tästä syntyy
Snellmanin tapa kantaa vastuu asiakkaasta ja tulevaisuudesta. Tästä lähtee myös Snellmanin tapa kantaa vastuu tuotantoketjun ihmisistä.

Kävimme Kumpulan maitotilalla
Nivalassa tutustumassa hyvään
lastausratkaisuun. Tila panostaa
eläinten hyvinvointiin, mm. lehmät ja hiehot pääsevät jaloittelemaan ympäri vuoden.
Lisää aiheesta sivulta 12!

Tänä vuonna haluamme nostaa alkutuotannon kehityksen keskipisteeseen
hävikin vähentämisen. Hävikkiä voi syntyä monesta asiasta, tuotantoketjun
joka vaiheessa ja se maksaa kaikille. Se näkyy tuotteessakin. Vähentynyt
hävikki on siis kaikkien osapuolten eduksi. Se on myös tapa vaikuttaa lihaketjun yleisen kannattavuuden parantamiseen.
Vastuullinen tuote tehdään parhaiten, kun jokainen voi keskittyä siihen hyvällä mielellä. Juuri nyt Snellman lanseeraa taas uuden tuotteen, Kunnon
pekoni - Suomessa tehty, aidosti suomalaisesta lihasta!
Hyvää jatkoa alkaneelle vuodelle

Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja

YHTEENSÄ

111 M€
2 0 1 7 : 1 0 7

21 564
20 1 7: 20 1 25
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Parempi pekoni –
suomalainen pekoni

KUNNON PEKONI

Suomen pekonimarkkinoilla on
laadullisesti paljon samankaltaisia tuotteita, joiden hintaerot ovat
suhteellisen pieniä. Pekonimarkkinat ovat kasvaneet jo useita vuosia.
Kaikkien kylkituotteiden sekä luullisten lihatuotteiden kysyntä on selvästi kasvava.
Unelma suomalaisesta raakapekonista on elänyt Snellmanilla jo pitkään, markkinointi- ja viestintäjohtaja Tommi Fors kertoo. Oli jo alusta
asti selvää, että haluttiin tehdä Kunnon pekoni maailman suomalaisimmasta possusta, eli maatiaispossusta.
– Emme halunneet tehdä kompromisseja, vaan halusimme löytää
valmistustavan, jolla pekonista saisi
vieläkin parempaa.

KUNNON PEKONI

Tällaista pekonia
ei ole ollut

Martin Snellman, joka työskentelee
Snellmanilla prosessinomistajana
tuotannossa, aloitti kokeilut kotonaan tekemällä itse pekonia käsin,
eri tavalla kuin on totuttu. Siitä syntyi idea, että miksemme mekin voisi
tehdä näin, hieman isommassa mittakaavassa, ja tuotteen kehittäminen alkoi.
– On olemassa paras tapa tehdä
hyvää pekonia, mutta silti kukaan
ei tee niin, Tommi toteaa. Jotta langat pysyisivät omissa käsissämme,
meidän piti luonnollisesti investoida
pekonin valmistuksessa tarvittavaan
laitteistoon. Kunnon pekoni on näin
ollen ensimmäinen aidosti Suomessa, tässä mittakaavassa tehty pekoni.

RESEPTEJÄ
JA VINKKEJÄ
NETISSÄ

ILMESTYY
MARKKINOILLE
1.2.2019

) Suomessa tehty, suomalaisesta Snellmanin maatiaispossusta
) Käsityönä tehty, ajan kanssa
) Kuivasuolattu ja täysin ilman
lisättyä fosfaattia
) Kunnon pekoni on paistettuna
murea
) Sen maku on pähkinäinen ja
paistopinta on erittäin kaunis
) Räiskyy vähemmän pannussa

Palojen annetaan tämän jälkeen levähtää kylmässä muutama vuorokausi.
Lepäämisen aikana kyljistä haihtuu vettä ja lihan maku tiivistyy. Siksi
Kunnon pekoni on paistettuna murea, maku pähkinäinen ja paistopinta erittäin kaunis.
– Emme siis lisää pekoniin vettä, vaan sen sijaan poistamme sitä.
Lopuksi tuote kylmäsavustetaan aidolla leppäsavulla matalassa lämpötilassa. Kun meillä on lopulta 100
grammaa valmista pekonia, siihen
on käytetty 110 g laadukasta kylkilihaa.

Vuoden suurin kampanja
pekonille
Käsityönä kuivasuolattu
Pekonia on työstetty jo pitkään ja
matkan varrelle on mahtunut kaikenlaista. Järjestettiin mm. koko
henkilökunnalle pekoniaamiainen,
josta saatiin arvokkaita kommentteja tuotekehitykseen.
Kunnon pekonin suurin ero tavalliseen on muun muassa se, että
tavallisesti suolalaukka maseerataan tuotteeseen tai tuote ruiskusuolataan, eli tuotteeseen lisätään
vettä. Tavalliseen pekoniin lisätään
myös fosfaattia, dekstroosia ja savuaromia.
Kunnon pekoni on sen sijaa kuivasuolattu eli dry cured.
– Maatiaispossun kyljet valikoidaan lihakkuuden ja rasvaluokan
mukaan. Kylkipalat käännellään käsityönä suolan ja sokerin seoksessa.

Kunnon pekonin lanseerauskampanjasta tulee Snellmanin suurin
kampanja vuodelle 2019. Kampanja
alkaa helmikuussa, ja tuote nähdään tv:ssä, lehdissä, netissä ja
sosiaalisessa mediassa. “Meillä oli
selkeä johtoajatus – Suomi. Näin
syntyi Kunnon pekoni, ainutlaatuisen maukas ja rapea.” todetaan
tv-mainoksessa.
– Sinivalkoisin pekoni on vihreä Snellmanin vihreä, Tommi sanoo hymyillen.
				
HJ

KÄY TUTUSTUMASSA NETISSÄ!

TEHTY RAKKAUDESTA PEKONIIN.
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KUNNON PEKONI BOWL

KUNNON
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KUNNON PEKONI TÄYTETTY MUKULA

Laadukkaat tuotteet, kotimainen liha

Snellman koetaan alan
vastuullisimpana
 TIEDÄMME ITSE, MIKÄ on missiomme ja mitkä ovat arvomme, mutta ymmärtävätkö ja arvostavatko kuluttajat samoja asioita? Uusimman
Brandmaster-tutkimuksen tulokset
vahvistavat, että Snellmanin strateginen linja arjen laadukkaana vaihtoehtona on oikea valinta. Kuluttajat
antavat Snellmanin Lihanjalostukselle ja Kokkikartanolle alan korkeimmat
vastuullisuusarvosanat.
Tämän lisäksi Snellmanin preferenssi nousi edelleen.

Korkea laatu ja hyvä maku
korostuvat

toimintana. Tutkimus näyttää meille, että vastuullisuuden tärkeimpiä kriteerejä ovat korkealaatuiset
tuotteet eli se, että tuotteet tehdään
kunnolla hyvistä raaka-aineista ja
ne maistuvat hyvältä, markkinointi- ja viestintäjohtaja Tommi Fors
sanoo. Nämä ovat aina olleet Snellmanin vahvuuksia ja tutkimustulokset näyttävät, että kuluttajat ovat tämän huomanneet ja kokevat sen itse
käyttäessään tuotteitamme.

Kotimaiset raaka-aineet osa
vastuullisuutta

Kuluttajien mukaan kotimaiset raaTutkimuksessa Snellmanin Lihanja- ka-aineet ovat toinen tärkeä osa
lostus saa vastuullisuusarvosanan vastuullisuutta. Kyselyssä 61 % an4,87 ja Kokkikartano 4,81. Alan kes- toi “Käyttää vain suomalaista lihaa”
kiarvo on 4,57 (asteikko 1–7).
vastaukseksi siihen, miksi Snellman
Vastuullisuusmielikuvan perus- koetaan vastuullisena.
teluissa ”korkealaatuiset tuotteet”
– Suomalainen liha on ainutlaanousee yleisimmäksi vastaukseksi tuisen puhdasta ja laadukasta ja
(78 %). Snellman ja Kokkikartano kotimaisen lihan käyttämisellä on
saavat myös alan korkeimmat arvo- merkittävää yhteiskunnallista vaikusanat laadusta ja sympatiasta.
tusta mm. maatalouden ja maaseu– Perinteisesti voidaan ajatella, dun elinvoimaisuuden kautta. Mutta
että esimerkiksi ympäristöteot ovat meidän kuluttajien eli ihmisten nätärkeitä vastuullisuutta mitatessa. kökulma kotimaisuuteen on useimNiilläkin on merkitystä mutta on miten sidoksissa tavallisiin arjen
hyvä tiedostaa, mitä kuluttajat itse valintoihin, ja silloin tärkeää on luotasiassa arvostavat vastuullisena Mitkä
tamus
suomalaista lihaa kohtaan.
näistä asioista sopivat

Yksinkertaisesti – tiedämme mistä
liha tulee, kun se on suomalaista,
Tommi toteaa.

Yhä vahvempi preferenssi
Tutkimus osoittaa, että Snellman
on edelleen vahvistanut asemaansa
liha-alan eniten preferoituna tuotemerkkinä. Preferenssi, eli minkä yrityksen tuotteita kuluttaja mieluiten
ostaa, on noussut sekä tuorelihassa
että lihajalosteissa.
– Snellmanin preferenssi on vahva koko maassa. Tuorelihassa preferenssi otti reippaan harppauksen
eteenpäin 15 %:iin tänä syksynä
(2017: 12 %). Lihajalosteissa preferenssi oli jo valmiiksi korkealla,
mutta nousi silti 17 %:iin. Hyvät kokemukset, kerta kaikkiaan paras
laadultaan ja luonnollisemmat raaka-aineet ovat yleisimpiä vastauksia
suosion syihin. Näitä tarkasteltaessa näyttää siltä, että olemme panostaneet oikeisiin, kuluttajarelevantteihin asioihin, joilla on ihmisille
merkitystä, Tommi sanoo lopuksi.
Brandmaster ja Lihatuotemerkit
2018 -tutkimukset toteutettiin Kantar TNS Agri Oy:n toimesta syksyllä
2018. 				
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Aktiiviset linjavalinnat
vahvistavat koko ketjua

18%

Yhteiset pitkän aikavälin tavoitteet voivat saada laskusuuntaisen kehityksen kääntymään. Meidän on erottauduttava laadukkaana vaihtoehtona kaikilla eri tasoilla,
myös alkutuotannossa, sanoo toimitusjohtaja Roland Snellman.
VUONNA 2018 SNELLMANIN Lihanjalostus päivitti strategisia linjauksiaan ja otti liiketoiminnalle selkeän,
pitkäkestoisen linjan.
– Olemme nyt vuoden verran toimineet päivitetyn strategian mukaisesti, ja meillä alkaa olla selkeä
kuva siitä, mihin olemme matkalla,
Roland Snellman sanoo. Tulevan
vuoden mittaan tuottajillekin käy
selvemmäksi, mitä strategia tarkoittaa heidän kannaltaan. Näin me
kaikki saamme asiasta paremman
kokonaiskäsityksen ja pystymme
tekemään aktiivisia valintoja saman
tavoitteen eteen.
Tuottajalehden numerossa 2/2018
oli laaja haastattelu, jossa käsiteltiin
strategiaa ja mm. tuotevalikoiman,
hallinnon ja investointien yhteydessä
tehtyjä linjauksia. Strategian keskeisiä kohtia esiteltiin myös syksyn
Kunnon tuottajamessuilla.
– Erilaistuminen on meidän valttikorttimme, ja haluamme erottautua
myös alkutuotannossa, Roland kertoo. Olemme alkaneet hahmotella
alkutuotannossa sovellettavia suuntaviivoja eli konkreettisia tavoitteita
ja argumentteja, joilla voimme vahvistaa erilaistumistamme.

Enemmän kaupalta,
enemmän tuottajille
Vuonna 2018 Snellman oikaisi tuottajahintoja ylöspäin useaan otteeseen torjuakseen alkutuotannon
kannattavuuskriisiä. Tämä oli mahdollista kaupan kanssa käytyjen hinnankorotusneuvottelujen jälkeen.

– Meillä oli kaupan osalta selvä tavoite kuluneelle vuodelle. Tavoitteena oli korottaa hintaamme ja ohjata
korotus edelleen tuottajille, ja siinä
onnistuimme, Roland sanoo.
Vuoden myyntilukujen perusteella
kuluttajien ostohalukkuus ei kärsinyt hintojen korottamisesta.
– Kauppojen hyllyihin ei jäänyt yhtään kiloa myymättä myyntihinnan
vuoksi, Roland toteaa.
Esimerkkinä hän mainitsee joulukinkun.
– Snellmanin joulukinkulle on
ollut tänä talvena kovaa kysyntää.
Monet kuluttajat ovat kyselleet joulukinkkujamme ja olleet valmiita
tulemaan kymmenien kilometrien
päästäkin niitä ostamaan, mutta lihapulan vuoksi olemme joutuneet
suosimaan korkeamman jalostusasteen tuotteita.

Ennuste lupaa kasvua
Kaupan hintojen kohoamisesta huolimatta vuosi 2018 oli Snellmanille tavallista heikompi. Pääasiassa
tämä johtuu siitä, että budjetoiduista
myyntiluvuista jäätiin kesän lihapulan vuoksi. Pitkäjänteinen työ tuottaa kuitenkin tulosta ajan mittaan.
– Vahvistimme vuoden aikana
hankintaosuuttamme sian osalta, ja
vasikkavälityksessä meillä oli hyvä
kehitys, Roland sanoo. Odotamme
tilanteen kääntyvän nyt parempaan
suuntaan, ja tulevan vuoden aikana
näemme vuonna 2018 tekemiemme
toimenpiteiden koko vaikutuksen.
Hankintaennuste näyttää määrien
-7-

kasvavan vuonna 2019. Myös kaupan
tilaukset vuodelle 2019 vastaavat
odotuksia.
– Maaseudulla investointihalukkuus on selvästi kasvanut, ja se on
ilahduttavaa, Roland sanoo. Tuottajilla tuntuu olevan tekemisen halua
ja uskoa tulevaisuuteen. Vuonna
2019 on tärkeää tuoda entistä aktiivisemmin esiin sitä, miksi haluamme
valita aina kotimaisen vaihtoehdon
– erityisesti suomalaisen siantuotannon kannalta. Kyse on aktiivisista
valinnoista koko ketjussa – siitä, että
haluamme todella valita kotimaisen
vaihtoehdon ketjun joka vaiheessa.
Näin voimme yhdessä kääntää kehityksen suunnan paremmaksi.
HJ

Useita toimenpiteitä
tilanteen tasapainottamiseen
Vuonna 2018 Snellman nosti
tuottajahintoja useaan otteeseen sekä nosti naudan
teurastusmääriä. Toimenpiteistä huolimatta kesän
sää heikensi jälleen kerran
tuottajien tilannetta. Helmikuussa voimaan tuleva viljalisä on toinen toimenpide
tilanteen helpottamiseksi.
Katso lisätietoja viljalisästä
Anelmasta.

Uusi nautaedustaja

Naudantuotannon vuosi 2018

Sujuvat eläinten noudot,
naudan määrät kasvussa
 SUJUVAT ELÄINTEN NOUDOT
ovat olleet ratkaisevassa roolissa
nautamäärien positiiviselle kehitykselle. Vuoden 2018 alussa lisäsimme
logistiikkasuunnittelun resursseja ja
tämä on tuottanut tuloksia. Eläinten noudot niin teuras- kuin välityseläinpuolella ovat sujuneet pääosin
ongelmitta läpi vuoden. Tavoitteena
on edelleen riittävän lehmämäärän
(lypsy- ja emolehmät) ja kasvatuspaikkakapasiteetin varmistaminen
rakennekehitys huomioiden. Haluamme tuottajiemme investoivan ja
myös uusia tuottajia tarvitaan.

Sonnien nettopäiväkasvu, g/pv, vuosina 2014-2018
579
567

548

551

562

Sonnien nettopäiväkasvu, g/pv,
vuosina
557 2014-2018
556

545

579

545
567

530

562

557

556

551

548

545

545

530

Kaikki sonnit

Vasikkavälityksessä
hyvä kehitys

SonniPlus-tilat
Kaikki sonnit

2014

2015

2016

2017

2014

2015

SonniPlus-tilat

2018
2016

2017

2018

Snellmanin vasikkavälityksessä oli
hyvä kasvu
viime
vuonna. VälitysvaSonnien
nettopäiväkasvu,
g/pv, vuosina 2014-2018
sikoiden tarjonta ja kysyntä oli myös
579
tasapainossa lähes koko vuoden. Risteytysten
kasvanut osuus
Ayrshire- ja holstein-rotuisten
Snellmanin välittämien567ternivasikoi- näkyy teurastuloksissa
sonnien
päiväkasvu
oli 543 g ja lihaLiharotuaste
ja sonnien
nettopäiväkasvu
562
den määrä kasvoi 7 % vuoteen 2017 Nautojen
teurasmäärä kasvoi vii- rotuisten 639 g, sisältäen erilaiset
556 557
Liharotuaste ja sonnien
nettopäiväkasvu
713
551
695
675
672
verrattuna.548 545
me vuonna 2 %:lla ollen 13,9 milj.
risteytykset
son646
638
545
632ja puhdasrotuiset
626
614
595 594
590
Ternivasikat välitettiin keskimää- kg. Sonnien kasvu otti vuonna713
2018 nit. Pystymme nyt seuraamaan liha695
675
672
rin 20 530
päivän ikäisenä, jolloin ne pai- kunnon harppauksen
eteenpäin,
rotuasteen vaikutusta sonnien
teu646
638
632
626
614
595 594
590
noivat 59 kg. Välikasvatettujen son- kun kaikkien sonnien päiväkasvu oli rastuloksiin. Eri liharotujen välillä
nivasikoiden päiväkasvu syntymästä 567 g ja SonniPlus-tiloilla 579 g. Tä- on kasvunopeudessa ja lihakuudesnoin 5 kk iässä tapahtuneeseen vä- hän on vaikuttanut olennaisesti li- sa selviä eroja sekä risteytyksissä
Kaikki sonnit oli keskimäärin SonniPlus-tilat
litykseen mennessä
haroturisteytysten kasvatusmäärän että pudasrotuisissa eläimissä. Puh2014
2015 976
2016g. 2017
2018
1043 g ja lehmävasikoiden
kasvaminen. Sonnien teuraspaino
dasrotuisten
sonnien LIM
lihakkuudessa
AB
BA
CH
HF
SIM
nousi 358 kiloon.
limousin
oli
ykkönen.
50 %
100 %
VH
Liharotuaste ja sonnien nettopäiväkasvu
AB
595 594

638

672

713
646

BA

695

632

590

626

614

CH

Liharotuaste
lihakkuus SIM
HF ja sonnien
LIM
50 %10,8 100 %

675

11,3
10,1
9,1

7,5

7,9

7,3

6,7

6,2

6,1

6,9

6,7

11,3

10,8
BA

CH

HF
50 %

LIM

SIM

100 %

7,5

BA

CH

6,7

-8-

HF
50 %

7,9

6,2

Liharotuaste ja sonnien lihakkuus

10,1

AB

7,3
6,1

LIM

SIM

9,1

100 %

6,9

Vasikkaripulin
syy kannattaa
selvittää
 Pikkuvasikoiden ripuleihin
löytyy monia syitä ja vasikkaripuli on yksi suurimmista syistä myös siihen, miksi vasikkaa
ei voida laittaa välitykseen.
Syiden ollessa moninaisia,
olisikin hyvä ottaa asia esille
terveydenhuoltoeläinlääkärin
kanssa. Testaamisella voidaan
selvittää, löytyisikö taudinaiheuttajaa.
Ripulitaudit ovat usein tarttuvia. Tarttuvat taudit aiheuttavat aina erikoisjärjestelyjä logistiikassa, joten niistä tiedon
saaminen on tärkeää. ETT ohjeistaa tiloja. Snellmanilla noudatamme alan yhteisiä pelisääntöjä vasikoiden noudoissa.

Mari Korkiakangas
040-680 9230
mari.korkiakangas@snellman.fi

 MARI KORKIAKANGAS aloitti
14.1.2019 naudan alue-edustajana
Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja
Pirkanmaan alueella. Marin työtehtäviin kuuluu mm. Maatilan Parhaat
-sopimusasiat sekä nautatilojen
neuvonta.
Kauhajoella asuva Mari on kahden liikunnallisen pojan äiti, jonka
vapaa-aika kuluu muun muassa
sählykentän ja nyrkkeilykehän sivurajalla kannustajana. Koiraharrastus on myös lähellä sydäntä. Mari
harrastaa agilitya perheen kahden
koiran kanssa ja osallistuu usein
koiranäyttelyihin.
Mari on monelle tuottajalle tuttu
ruokinta-asiantuntijan tehtävistään
Hankkijalla, jossa hän teki paljon
yhteistyötä lypsykarjatilojen kanssa.
Toivotamme Marin lämpimästi
tervetulleeksi tiimiimme!

Kryptosporidiumista saatu
uudet ohjeet
Parin viimeisen vuoden aikana
yhä enemmän on tiloilta löytynyt myös kryptosporidioosia,
josta yhteistyössä Lehmälääkäärit.com Oy:n kanssa teimme käytännönläheiset ohjeet
toimintatavoista, kun ”kryptoa”
todetaan tilalla.
Ohjeet löytyvät Anelmasta kohdasta Yleiset ohjeet ja
säännöt.
Postitamme lisäksi esitteitä
tarvittaessa lypsykarjatiloille ja
emolehmätilat saavat sen kevätkirjeen liitteenä.
SR

Liharotuaste ja sonnien lihakkuus
AB

MAI DO NT UOTANTO

Turvallisemmat
vasikoiden noudot
 Saamamme palautteen pohjalta
vasikkaboksi on nyt edennyt kehitysvaiheesta valmiiksi tuotteeksi.
Kuvassa oleva 5–7 ternivasikalle
(1,5 m x 2 m) tarkoitetun vasikkaboksin hinta on 1 400 € + rahti ja alv.

6,7
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Sääsuojan kanssa 1 550 € + rahti ja
alv. Boksin voi tilata Anelman kautta,
lisätietoja saat tarvittaessa MP tuotannonohjaaja Mårten Lassfolkilta
(044-7966 545).

N A U D A N T U O TA N T O

JOKITUPA OY
Ville ja Laura Huhtalan naudanlihantuotantoon erikoistunut
tila Kauhavan Alahärmässä.
) 260 ha nurmi- ja viljaviljelyä
) 800 nautapaikkaa
) vasikat ostetaan 2 viikon
iässä
) sonnit teuraaksi 19 kk iässä
Laura ja Ville Huhtala järjestivät avoimet ovet vasikkakasvattamossaan lokakuussa.
Tilaisuudessa kävi päivän aikana noin 250 vierailijaa.

Uusi kasvattamo
nousi Alahärmään
Keskelle Alahärmän lakeutta
nousi syksyllä uusi navetta, kun
Jokituvan uusi vasikoiden välikasvattamo valmistui. Investoinnin myötä Ville ja Laura Huhtalalla on nyt 800 nautapaikkaa.
TEKSTI: HEIDI JYLHÄ | KUVAT: RAMI LEHTOLA

HUHTALAN PERHE ALAHÄRMÄSSÄ
on tehnyt yhteistyötä Snellmanin
kanssa yli 30 vuoden ajan. Yhteistyö
käynnistyi jo 1980-luvulla, kun tila
siirtyi Arja ja Antero Huhtalalle Anteron vanhempien jälkeen ja tuotantosuunta vaihtui maidontuotannosta
erikoistuneeseen naudankasvastukseen.
Molempien perheyritysten kasvu oli tuona aikana voimakasta, ja
molemmat investoivat paljon. Kun
Snellmanin tuottajalehti vieraili tilalla vuonna 1995, eläinmäärä oli
investoinnin myötä kasvanut 90 eläimestä 130 eläimeen. Vaikka ajat olivat vaikeat naudantuottajille, Huhtalan tilalla oli tulevaisuuden uskoa
ja aktiivista tahtoa kehittää omaa
osaamista.
Nyt on vuosi 2019 ja Huhtalan tilan nimi on Jokitupa Oy. Sitä pyörittää kolmas sukupolvi, Ville ja Laura
Huhtala. Viime lokakuussa Huhtalat järjestivät avoimet ovet uudessa
välikasvattamossaan. Investoinnin
myötä eläinmäärä on nousemassa
800:aan.

Hyvinvointi etusijalla
Vuonna 2000 valmistui tilalle juottamo ternivasikoille laajennuksena
vanhan navetan yhteyteen. Toisella
puolella käytävää olivat juotossa olevat vasikat ja toisella puolella vieroitetut. Uudet vasikat tulivat aina heti
edellisen ryhmän juoton loputtua,
noin kuuden viikon välein, eli kierto
oli aika nopea. Siirto juoton jälkeen
heti ritilälle oli myös stressaava

vasikoille, aiheuttaen mm. yskää.
– Halusimme juottamon, joka voidaan täyttää ja tyhjentää kerralla,
Ville kertoo. Tämä on tehokkaampaa, kun voimme myös puhdistaa
karsinat kunnolla ennen seuraavan
erän saapumista.
– Tulimme siihen johtopäätökseen, että kun kerran juottamoa remontoidaan, niin on samalla myös
järkevintä rakentaa uusi välikasvattamo juottovaiheen jälkeisille vasikoille, Laura sanoo.
Remontin jälkeen juottamossa on
130 paikkaa. Juottovaiheen jälkeen
50 vasikkaa myydään välitykseen,
loput 80 kasvatetaan itse

Tulokset näyttävät lupaavilta
Uusi välikasvattamo otettiin käyttöön heti avajaisten jälkeen, ja sen
odotetaan olevan täydessä käytössä
ensi kesänä. Kasvatusaika kasvattamossa on neljä kuukautta. Ville ja
Laura toteavat, että vasikat näyttävät
voivan hyvin uudessa kasvattamossa. Navetassa on vapaa ilmanvaihto,
joka on ainakin nyt talvella toiminut hyvin. Kolmannes karsinoiden
lattiasta on lantakäytävää, kaksi
kolmannesta hyvin kuivitettua makuualustaa.
Erilliseen loppukasvattamoon vasikat siirtyvät n. 6 kuukauden iässä.
Lämpimässä
loppukasvattamossa eläimillä on pehmennetty makuualusta ritilän päälle asennettujen kumimattojen ansiosta.
Sonnien kasvu on Villen mukaan
ollut kunnossa.

Molemmat Huhtalan sukupolvet ovat investoineet rohkeasti naudantuotantoon.
Vasemmalla Laura ja Ville Huhtala, oikealla Antero ja Arja Huhtala.
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Uusi välikasvattamo
) 200 paikkaa 2–6 kuukauden
ikäsille vasikoille
) Luonnollinen ilmanvaihto
) Olki- ja turvekuivitus

– Emme ole tulosten kärjessä,
mutta rehustus on ollut kohdallaan
ja kun hinta on noussut, meillä on
ollut mahdollisuus muokata rehukomponentteja.
Tärkeintä tilalle on tietysti se, että
sonnit kasvavat kunnolla, mutta
myös omaan työpanostukseen ja tulosten seurantaan kiinnitetään huomiota.
– Olemme aina pyrkineet pitämään
koko ketjun tehokkaana, Ville kertoo.
Uuden välikasvattamon myötä työpäivä pitenee jonkin verran, mutta
toisaalta vasikkakasvattamon tulokset näyttävät nyt lupaavilta ja hävikki
on aiempaa pienempi.

Pitkäjänteinen yhteistyö
Huhtalan perhe on hyvin tyytyväinen
monivuotiseen yhteistyöhön Snellmanin kanssa. Snellmanin kenttäpäällikkö Vesa Hihnala puolestaan
korostaa, miten kiitollisia heillä ollaan näin pitkäjänteisestä tuottajayhteistyöstä ja tulevaisuuden uskosta.
– Tämäntyyppiset, rohkeat investoinnit mahdollistavat omalta osaltaan myös Snellmanin toiminnan
laajentumisen ja kasvun. Olemme
aina kokeneet yhteistyön helpoksi
niin Arjan ja Anteron kuin nyt nuoremman sukupolven Lauran ja Villen
kanssa. Toivomme, että hyvä yhteistyö jatkuu myös seuraavat vuosikymmenet ja seuraavat sukupolvet!

M A I D O N T U O TA N T O

KUMPULAN TILA
Eliisa ja Martti Kumpulan robottimaitotila Nivalassa.
) 2 DeLavalin lypsyrobottia
) 130 lypsävää, 130 nuorkarjaa

Turun konekeskukselta ostettu siirtovaunu on usein käytössä. Välitys- ja teuraseläimien
lisäksi vaunulla siirretään myös vasikat ja hiehot tilan omien navetoiden välillä.

Siirtovaunu
nopeuttaa noutoja ja katkaisee tartuntaketjun

 TERNIVASIKAT OVAT erityisen
alttiita erilaisille tarttuville taudeille.
Martti ja Eliisa Kumpulan maitotilalla Nivalassa ei oteta turhia riskejä, vaan kaikki välitysvasikat lastataan valmiiksi tilan siirtovaunuun
ennen vasikka-auton saapumista.
Kumpulan perhe otti vuoden 2016
lopussa käyttöön uuden kahden robotin navetan. Tilalla on tällä hetkellä 130 lypsävää lehmää ja suunnilleen saman verran nuorkarjaa.
Kolmannen lypsyrobotin hankkiminen on myös suunnittelun alla.
Kaikki välitykseen tai teurastukseen myydyt eläimet viedään ensin
tilan omaan siirtovaunuun, ja vaunu
siirretään sopivan kauaksi navetasta.
– Navettamme on nyt ollut käytössä kaksi vuotta, ja sinä aikana ei
vasikka- eikä teurasauto ole käynyt
navetan läheisyydessä, Martti kertoo.

Lisähinta lastauksesta
Siirtovaunu nopeuttaa sekä välitysvasikoiden että teuraiden noutoa,
siksi Kumpulat saavat lastauslisän
eläimistä. Turun konekeskukselta
ostettuun vaunuun mahtuu kerralla
kuusi hiehoa tai kymmenen vasikkaa. Vaunu on ahkerassa käytössä
myös silloin, kun nautoja siirretään
tilan kolmen navetan välillä. Vaunun
pohjalla on kumimatto estämässä
liukastumisia.

Talon väki hakee vasikat valmiiksi siirtovaunuun odottamaan vasikkaautoa. Kun kuljetus saapuu, Eliisa hakee vasikat yksitellen vaunusta,
Martti jää veräjän vartijaksi.
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Kuljettaja ei koske talon kalustoon, ei edes naruun. Kun kaikki
vasikat ovat autossa, kertakäyttöhanskat vedetään nurinpäin
pois ja hävitetään.

Kuljettaja ei kosketa kalustoon
Kun vasikka-auto on peruuttanut pihalle, Eliisa hakee vasikat yksi kerrallaan. Kuljettaja ei koskaan ole
kosketuksessa tilan kalustoon. Heti
kun vasikat ovat autossa, Eliisa vetää
kertakäyttöhanskat pois nurinpäin.
– Meillä on aina kertakäyttöhanskat käsissämme, kun asioimme vasikoiden kanssa, Eliisa sanoo. Kun
liikkeellä on vaarallisia tauteja kuten
mycoplasma bovis ja kryptosporidioosi, ei voi olla liian varovainen.
Snellmanin kuljettajat saavat kehuja tarkkaavaisuudestaan.
– Kuljettajat ovat hyviä, he ottavat
asian vakavasti, hän sanoo.

Panostaa hyvinvointiin
Eliisa Kumpula on aktiivinen kasvattaja ja tilan eläimet osallistuvat usein
näyttelyihin. Tila panostaa paljon
eläinten hyvinvointiin, muun muassa sekä lypsävät että hiehot pääsevät jaloittelemaan vuoden ympäri.
Kumpulan tila oli Suomen ensimmäisiä tiloja, jolle myönnettiin mycoplasma bovis A-tason status.

Uusi navetta otettiin käyttöön vuonna 2017.
Navetassa on osastoja lypsäville, umpilehmille ja ternivasikoille. Hiehot ja 3–6 kuukauden ikäiset vasikat viihtyvät tilan toisissa
navetoissa.
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) myi vuonna 2018 n. 60 vasikkaa välitykseen. Kun lypsävien
määrä on nostettu toivotulle
tasolle, nostetaan liharotujen
käyttöä siemennyksissä.

Myös navetan sisällä huomioidaan
tautisuojaus, Eliisa kertoo. Eläinlääkärin lisäksi vasikkalassa ei käy
muita vieraita, vain tilan oma väki.

Ternimaito on ensimmäinen
avain hyvään terveyteen!
Toinen, todella tärkeä tekijä vasikoiden terveydelle on ternimaito.
– Juotamme vasikalle mahdollisimman pian syntymän jälkeen niin
paljon kuin se vain juo, Eliisa kertoo.
Ellei vasikka juo itse, sitä letkutetaan. Kannattaa käyttää hyviä letkutusvehkeitä, ettei tarvitse miettiä,
onko vasikka syönyt tarpeeksi vai ei.
Alue-edustaja Pekka Taipale on
samaa mieltä.
– Vasikka pysyy terveempänä, jos
sitä juotetaan riittävän nopeasti ja
riittävin määrin, hän sanoo. Vasikka
tarvitsee ternimaitoa jo neljän tunnin
sisällä syntymästä. Ensimmäisenä päivänä pitäisi juottaa vähintään
kolme kertaa ja antaa kolme-neljä
litraa kerralla.
TEKSTI & KUVAT: HEIDI JYLHÄ

Kuuma kesä näkyy tuloksissa

Tautisulku

 VIIME VUODESTA ON päällimmäisenä jäänyt mieleen kesän helteet ja
kuivuus. Kesä 2017 oli melko lailla
päinvastainen, viileä ja paikoin hyvin
runsassateinen. Kun syksyllä 2017
odotettiin viljan tuleentumista ja sopivia puintikelejä, viime kesänä vilja
tuli tähkälle tavanomaista aikaisemmin ja kuivuus tuleennutti viljaa väkisin. Sato jäi tavanomaista pienemmäksi, varsinkin Etelä-Suomessa,
mutta Pohjanmaalla saatiin paikoin
ennätyssatoja.

helpoin keinoin
Tarttuvia nautatauteja ei mielellään päästetä navettaan sisään. Yksinkertainen, mutta toimiva vieraskynnys navetan sisäänkäynnin yhteydessä on hyvä,
ensimmäinen suoja tartunnoilta.
suojakengät ja -haalarit. Vaatteiden vaihdon jälkeen voidaan siirtyä
navettaan. Saappaisiin vaihdetaan
vasta silloin, kun astutaan navetan
likaiseen osaan.
– Kynnyksen lisäksi on tärkeää,
että käytetään kahta eri naulakkoa,
eläinlääkäri Sanni Kallio korostaa.
Tilan omat vaatteet eivät saa joutua
kosketuksiin ulkopuolisten vaatteiden kanssa, jotta tartunta ei pääse
leviämään niiden kautta.
Lisäksi on tärkeää, että laukuille
ja muille välineille on esimerkiksi
penkki, jotta niitä ei jouduta panemaan lattialle.
Nautakentällä on tällä hetkellä
useita uusia tartuntoja, eläinlääkärit toteavat. Kryptosporidioosi on
suhteellisen uutta, mutta myös Mycoplasma bovista ja salmonellaa
esiintyy nautatiloilla. Eläinkaupan
yhteiset pelisäännöt ovat siksi tär-

tamalle stressille. Kuumalla sika
vähentää rehun syöntiä, ja kasvu
hidastuu. Kesällä harmittavan monen sikaerän kasvu jäikin alle 900
gramman, ja imisien kasvu notkahti
enemmän kuin leikkojen.
Helle vaikutti myös emakoiden tiinehtymiseen. Uusimisten määrä lisääntyi jo kesäkuussa, mutta heinäelokuun vaihde oli pahin. Helteet
kestivät pitkään ja öisinkin oli hyvin
lämmintä. Lämpöstressin aiheuttama uusimispiikki näkyy yhtä lailla
tila- ja keinosiemennyskarjuilla tehdyissä tiineytyksissä.
Helteiden vaikutus näkyy myös siinä, että marras-joulukuussa on syntynyt tavanomaista enemmän pieniä
pahnueita, myös useasti porsineilla
emakoilla.
Loppukesä ja alkusyksy on tavallisenakin vuonna emakoiden hedelmällisyyden suhteen haasteellista
aikaa. Osa ensikoiden ja nuorten
emakoiden tiineyksistä päätyy alkioiden kuolemaan ja porsimisprosentti
laskee. Tämä ns. syyshedelmättömyys vaihtelee vuosien, tilojen ja
jopa sikaryhmien välillä. Valojakson
lisäksi tiineyden jatkumiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten
ruokinta, ryhmäkoko, stressi, karjun
läsnäolo ja lämpötila. Näyttää siltä, että kuuma kesä on pahentanut
syyshedelmättömyyttä.

Hyvä vilja, hyvä kasvu

TAUTISULUN OSAT
)
)

Suuri, näkyvä vieraskynnys

)
)
)

Penkki tavaroille

)

Käsien desinfiointiaine

Vieraan kengät toiselle puolelle, tilan omat toiselle
Naulakko vieraan vaatteille
Toinen naulakko tilan suojavaatteille

Laadultaan vuoden 2018 vilja on
hyvää, ja se näkyy myös tuloksissa.
Kun vuoden 2017 viljoja syötettäessä
hometoksiinien haittoja nähtiin jopa
lihasikaloissa, ovat viime syksyn
viljat maistuneet sioille hyvin. Lihasikojen päiväkasvu on parantunut
syksyllä kuukausi kuukaudelta ja
joulukuussa valmistuneiden kasvatuserien keskikasvu oli 940 g/pv.
Nopeampi kasvu on lisännyt teurasilmoituksia, jonouttanut teuraiden hakua ja teuraspaino on noussut sataan kiloon. Painon kasvaessa
varsinkin leikkojen loppuruokinnan
kanssa pitää olla tarkkana. Sikojen
syöntikyky on hyvä, ja vapaan loppuruokinnan riskinä on lihaprosentin
laskeminen.

Hellekesän monet vaikutukset
30% kesän helteet verottivat lihasiViime
kojen kasvua. Koska sika ei hikoile,
se on herkkä kuumuuden aiheut-

keitä, kuten myös jokaisen tilan vastuunkanto omasta osastaan ketjussa.
– Nyt on entistä tärkeämpää tehdä
kauppaa vain tarkastetuilla eläimillä, jotta voidaan vähentää tartuntojen leviämistä tilalta toiselle, Mervi
toteaa.
HJ

25%

MA-indeksin yhteys
pahnuekokoon
Figenin jalostusohjelma uudistettiin 2017, ja pahnuekoon painoarvoa
nostettiin Matriarkka-emälinjojen
jalostuksessa. Heinäkuussa alkanut
siemenkampanja on lisännyt Matriarkka-karjujen käyttöä mukavasti,
ja mielenkiinnolla odotamme, miten
emakoiden uudistamiseen panostaminen tulee näkymään porsastuotannossa.
Vuosina 2017-2018 porsineiden
ensikoiden tulosten analysointi
osoittaa, että MA-indeksin yhteys
pahnuekokoon on +1,4 elävänä syntynyttä porsasta 10 indeksipistettä
kohti. Yhteys kuolleena syntyneiden
porsaiden määrään on pieni.
Ensikoiden porsimaikä vaihtelee
turhan paljon. Porsiminen vuoden
ikään mennessä on edelleen hyvä
tavoite, sillä kuolleena syntyneiden
porsaiden määrä kasvaa, kun ensiporsiminen on yli 13 kk iässä.
Ilahduttavaa on huomata, että porsashävikki syntymästä vieroitukseen
on pienentynyt vuoteen 2017 verrattuna (12,7 vs. 13,5 %). 		
KP
14,0

20%

Uusimis -%

 USEIMMISSA UUSISSA NAVETOISSA on nykyään tuulikaappi, jossa vieras voi vaihtaa tilan vaatteisiin.
Myös vanhempiin navetoihin voi helposti luoda tautisulun.
Syksyn Kunnon tuottajamessuilla Lehmälääkärit-eläinlääkäriyritys
esitteli tautisulun “kevytversiota”.
Järjestelmä on hyvin yksinkertainen,
mutta se toimii.
Sulun keskimmäinen osa on vieraskynnys. Vieraskynnys voidaan
rakentaa mistä tahansa materiaalista, eläinlääkäri Mervi YliHynnilä kertoo. Esimerkiksi vanerilevy sopii hyvin. Pääasia on, että se
näkyy hyvin, on helposti puhdistettava ja, että se tekee selväksi, missä
on ulkopuolisen maailman ja navettaympäristön raja.
– Toiselle puolelle kynnystä vieras
jättää omat kenkänsä ja vaatteensa. Toisella puolella odottavat tilan

S I A N T U OTA N TO

Moni on ihmetellyt sitä, miksi
porsimisprosentti ja pahnuekoko
ovat huonontunut, vaikka sikalassa
”kaikki on tehty kuten ennenkin”.
Ehkäpä selitys piilee juuri siinä, että
poikkeuksellisen kuuma kesä olisi
edellyttänyt muutoksia sekä tuotannon hallinnassa että emakoiden
ruokinnassa.
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Tilakarjut
Mervi Yli-Hynnilä, Vera Haapala, Eva-Lina
Sandell ja Sanni Kallio Kunnon tuottajamessuilla lokakuussa.
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KS-karjut

Kaikki tiineytykset

Kuuman kesän aiheuttama lämpöstressi emakoissa näkyy
heinä-elokuun uusimisprosentin piikkinä.
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MA-indeksin ja ensikon pahnuekoon välillä on positiivinen yhteys.
Varmista suotuisa kehitys valitsemalla ensikoiden vanhemmiksi
MA-indeksiltään parhaita emakoita ja karjuja.
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Tavoitteena hävikin
vähentäminen

Hävikki teemana 2019

Rehuhävikki

Snellmanin alkutuotannon kentän
vuoden 2019 fokuksena on hävikin
vähentäminen. Haluamme neuvonnassa panostaa mm. ruokinnan
tarkkuuteen, kuolleisuuden, hylkäysten ja laatutappioiden vähentämiseen, tautisuojaukseen sekä eläinten hyvinvoinnin ja tuotantotulosten
parantamiseen.
Välityseläinten, niin vasikoiden
kuin porsaiden hyvä laatu lähtee
panostamisesta elämän ensivaiheisiin, ternimaidon saantiin, hyvään
ruokintaan ja hoitoon. Kasvavien
nautojen pehmeästä makualustasta maksettavan olosuhdelisän ja
vapaaporsituslisän kautta kannustamme tuottajiamme eläinten hyvinvointia edistäviin investointeihin ja
tuotantotapoihin.

Rehuhävikkiä syntyy jo pellolla, kun
osa potentiaalisesta sadosta häviää
korjuutappioina. Hävikkiä syntyy
myös rehujen säilönnän ja varastoinnin aikana, esimerkiksi puristenesteen, rehun pilaantumisen tai
ravintoaineiden hävikin muodossa.
Ravintoainehävikki on tavallaan
näkymätöntä, ja voi ilmetä hitaasti vasta rehun tuotantovaikutuksen
kautta. Esimerkiksi sikojen liemirehussa tapahtuvat käyminen, joka on
toisaalta välttämätöntä ja tarpeellista, voi johtaa ravintoaineiden hävikkiin. Hiivakäymisessä muodostuva
hiilidioksidi, joka näkyy rehun kuplimisena, haihtuu ilmaan. Käyminen
voi aiheuttaa myös puhtaiden aminohappojen hävikkiä liemirehussa.

Mitä hävikki on?
Hävikki on tuotteiden valmistuksessa, varastoinnissa tms. jostakin aineesta hukkaan menevä osa.
Hävikkiä syntyy jonkin verran lähes
aina, kun raaka-aineita tai valmiita
tuotteita tuotetaan tai käsitellään,
vaikka asioita tehdään kuinka hyvin
ja tarkasti.
Yritystoiminnassa hävikillä tarkoitetaan sitä osaa rahanarvoisista
resursseista, jota ei syystä tai toisesta käytetä alkuperäiseen tarkoitukseensa, vaan se menee hukkaan.
Hävikki voi olla myös prosessin tehottomuutta tai hukattua aikaa.
Hävikin hallinta on jatkuvaa työtä,
se kuuluu lean-periaatteiden mu-

kaiseen toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Suunnittelu ja seuranta
ovat tärkeässä roolissa hävikin vähentämisessä. Kun virheet tai häiriöt tuotannossa havaitaan ajoissa ja
niihin puututaan, hukkaa ei synny tai
se jää pieneksi.
Hävikkiä verrataan usein rahan
tuhlaukseen, kuluuhan hävikin tuottamiseen samoja tuotantopanoksia
kuin kelpo tuotteen, ja se syö tuotannon kannattavuutta. Hävikkiin liittyy
vahvasti myös ympäristönäkökulma.

Hävikki lihantuotannossa
Lihantuotannossa hävikkiä voi syntyä monessa vaiheessa, kuten rehuntuotannossa ja eläinten ruo-
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kinnassa, eläinten sairastumisen,
kuolleisuuden tai lopettamisen
vuoksi sekä teurashylkäysten ja lihan laatuvirheiden kautta. Hävikkiä
aiheutuu myös tuotannon häiriöiden
ja tehottomuuden seurauksena.
Hävikkiä seurataan tiiviisti myös
teuraskuljetusten
näkökulmasta.
Suunnittelulla on tärkeä rooli, että
kuljetusreitit ovat järkeviä, ei ajeta
turhia kilometrejä tai vajaita kuormia ja lastaus ja kuljetus toimivat
niin eläinten kuin ihmisten kannalta sujuvasti ja turvallisesti. Hävikin
määrää seurataan jatkuvasti myös
teurastuksessa ja lihatuotteiden valmistuksessa, ja haetaan keinoja sen
vähentämiseen.

Nollahävikki on todennäköisesti
saavuttamaton tavoite, mutta sitä
kohti on hyvä pyrkiä. Haetaan yhdessä keinoja saada hävikki aisoihin!
KP

HÄVIKIN TÄRKEIMMÄT MITTARIT - TARKISTA NÄMÄ!

HÄVIKKI
KURIIN!

Hävikin vähentäminen on ollut viime aikoina paljon esillä ruuasta
ja ruuantuotannosta puhuttaessa. On arvioitu, että suomalaisessa
ruokaketjussa tuotetusta ruuasta 10–15 %, eli noin 450 miljoonaa kiloa, menee
hukkaan. Hävikkiä syntyy ruokaketjun kaikissa osissa, alkutuotannossa, teollisuudessa, kaupassa, ravintoloissa ja kotitalouksissa. Alkutuotannon ja teollisuuden
osuus hävikistä on noin kolmannes.

Hävikkiä syntyy myös eläinten ruokinnassa ruokintapöydällä tai kaukalossa, kun osa tarjotusta rehusta
jää syömättä esim. huonon maittavuuden tai pilaantumisen vuoksi.
Laajasti ajatellen hävikkiä syntyy
myös silloin, kun ruokinta ei vastaa
eläinten ravinnontarvetta, mikä voi
näkyä rehuhyötysuhteessa, kasvussa tai ruhon laadussa, tai siinä, että
typpeä ja fosforia hukataan turhan
paljon lantaan.

SIANTUOTANNOSSA
)
)

Porsimis %
Ensiporsimaikä ja porsimisväli, %

)
)
)

Kuolleisuus, %

)
)
)

Päiväkasvu, g/pv

Lääkityt eläimet
Punaisenlihantuotanto,
kg/emakko/v

MAIDONTUOTANNOSSA
)

Välitykseen hyväksytyt
vasikat, %

)
)
)
)

Kuolleisuus, %
Lääkityt eläimet
Teuraiden terveet %
Eläinten puhtaus

Rehuhyötysuhde , MJ/kg
Teuraiden terveet %

- 17 -

NAUDANTUOTANNOSSA
)
)
)
)
)

Teuraiden päiväkasvu, g/pv
Kuolleisuus, %
Lääkityt eläimet
Teuraiden terveet %
Eläinten puhtaus

Hannulat investoivat
siantuotantoon
 MARRASKUINEN LAUANTAI on
hetki sitten valjennut, kun aurinko on hitaasti ponnistellut metsän
takaa puiden latvojen yläpuolelle.
Lämpötila on juuri ja juuri pakkasella ja maassa on kuuraa vain sen
verran, että se näyttää valkoiselta ja
talviselta. Istun autossa kenttäpäällikkö Martti Hassilan ajaessa ja nautin maisemista. Minulla on taipumus
katsella taakse jääviä taloja ja kyliä
ja pohtia: millaisia ihmisiä täällä
asuu? Millaista elämää he elävät?
Ovatko he onnellisia? Ja tavallaan
se sopii hyvin juuri tähän matkaan,
sillä olemme menossa viettämään
avoimien ovien päivää Ylivieskaan,
Hannulan tilalle. Ja oikeastaan minä
haluaisin saada vastaukset juuri noihin kysymyksiin myös Elina ja Leevi
Hannulalta, tilan nuorelta tuottajapariskunnalta.
Me ajamme Raudaskylän Sikabaarin ohitse ja sieltä eteeni
avautuu majesteetillinen näky: Aamuauringon kultaisessa valossa
hehkuva 3000-paikkainen lihasikala.
No, ehkä majesteetillisuus on paljon
sanottu sikalasta puhuttaessa, mutta näky on upea joka tapauksessa.

Tulevaisuuden uskoa
Uuden lihasikalan rakentaminen
kertoo uskosta tulevaisuuteen ja
suomalaiseen maatalouteen.
– Kyllähän sitä ihmiset syövät vielä
viidenkymmenenkin vuoden päästä,
sille ei ole vielä vaihtoehtoa keksitty,
toteavat Hannulat iloisena.
Uuden sikalan kustannusarvio oli
2,6 miljoonaa euroa, mutta hyvän
kilpailutuksen ja hyvän seurannan
vuoksi hanke näyttää toteutuvan selkeästi arviota edullisemmin.
– Me ehdimme päätöksiä odottaessamme kilpailuttaa toimittajia
kunnolla ja miettiä tarkkaan, että
miten me haluamme asioita tehdä.

S I A N T U OTA N TO

HANNULAN TILA
Leevi ja Elina Hannulan pyörittämä lihasikatila Ylivieskassa.
) 3000 lihasikapaikkaa
- 12 osastoa á 250 sikapaikkaa
) uusi lihasikala otettiin
käyttöön joulukuussa 2018

sinassa on oikein sotkuisia sikoja ja
minä saan ne jollakin ilveellä sontimaan ritilälle, niin voi että se on makiaa! nauraa Elina aitoa tyytyväisyyttä hehkuen.
– Ja kun jokin erä lähtee teuraaksi
ja ollaan saatu päiväkasvuennätys,
niin se on kakkukahvien paikka. Tekosyy pienille bileille! kertovat Hannulat iloisesti toisiaan täydentäen.

Kahdestaan pärjätään –
ainakin aluksi

Alussa meillä oli useampikin ”avaimet käteen” -tyyppinen ratkaisu ja
vaikutti siltä, ettei 2,6 miljoonaa edes
riitä. Minulla on kuitenkin taulukossa joka ikinen kuitti ja tähän päivään
mennessä meiltä on mennyt 1,65
miljoonaa euroa ja luulen, että ehkä
150 000 euroa menee vielä. Sekin voi
hyvällä tuurilla olla yläkanttiin, kertoo Leevi
Hannuloiden vinkki vastaavaa
suunnitteleville onkin selvä: Varatkaa aikaa kilpailuttamiselle. Viime
hetken ratkaisut ovat yleensä kalliita.

Hannulan pariskunnasta huokuu
iloisuus ja tekemisen meininki. Eikä
tällaiseen hankkeeseen aivan kevyesti ja synkistellen voi toki lähteäkään. Tässä vaiheessa Leevi ja Elina
ovat ajatelleet selviävänsä uuden
sikalan hoidosta kahdestaan, vaikka laskelmissa on otettu huomioon
myös yhden työntekijän palkka.
– Se on vähän kunnianhimoinenkin tavoite, että me selviäisimme
kahdestaan. Voi toki olla, että palkataan yksi henkilö myöhemmin, mutta ainakin aluksi kokeilemme pärjätä kaksin.

Paluu juurille

Sikabaarilla Suomen kartalle

Elina Hannula on jo kuusitoistavuotiaana aloittanut työt sikalassa. Silloin meni muutama vuosi niissä kuvioissa. Elina ehti myös olla vuoden
muissa töissä. Hannuloilla on kolme
lasta ja äitiyslomat ovat olleet myös
osa Elinan arkea, mutta nyt hän on
palannut jälleen sikalanpitäjäksi.
Elina ja Leevi vuorottelevat sikalatöissä. Molemmilla on kahden viikon
vuoro. Elinalla onkin selvä kuva siitä,
mikä heidän työssään on parasta.
– Minä pidän siitä, ettei kukaan ole
hengittämässä niskaan. Saa tehdä
ihan omaa tahtia töitä ja nähdä se
oman käden jälki. Minä nautin, kun
näen tyytyväiset elukat karsinoissaan. Ja varsinkin kun jossakin kar-

Alussa ohitetulla Sikabaarillakin on
oma linkkinsä tähän tarinaan. Sikabaari oli Leevin isän Esko Hannulan
toteuttama idea. Ajatuksena oli saada ehkäpä parempi hinta siasta, jos
sitä markkinoisi itse. Aika ja yhteiskunnallinen tilanne tuntuivat silloin
sopivilta.
– Siihen aikaan oli sikaloilla monenlaisia rajoituksia. Ei oikein saanut laajentaa ja oli kiintiöitä ja sen
sellaista. Tuntui houkuttelevalta
ajatukselta ruveta markkinoimaan
sikoja itse. Ei se sitten helppoa ollut
sekään. Työtä se on se markkinointikin. Sikabaari oli oman aikansa lapsi.
Kymmenenkin vuotta aikaisemmin
se ei ehkä olisi onnistunut, mutta
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Sikabaari otettiin hyvin vastaan.
Isä Esko otti poikansa Leevin mukaan toimintaan jo nuorena miehenä. Hannulat perustivat maatalousyhtymän ja hoitivat maanviljelystä
yhdessä. Sillä tavoin he toimivat kolmisen vuotta, kunnes Leevi osti koko
toiminnan itselleen. Esko jäi hoitamaan Sikabaaria ja Leevi toimi isäntänä tilalla. Pitkään maataloudessa
toiminut Esko näkee nykymaatalouden muuttuneen tarkemmaksi,
eikä virheisiin enää ole varaa. Esko
katsoo kuitenkin luottavaisin mielin
Leevin ja Elinan investointia ja tekemistä.
– Kyllä Leevi osaa laskea. Minä
olen huomannut, ettei hän tee päättömyyksiä. Näillä investoinneilla
on mahdollisuus tuottaa. Tunnen
samaan aikaan ylpeyttä ja pientä
pelkoakin. Ei me vanhemmat enää
uskalleta tuollaisia päätöksiä tehdä.
Nuorena on oltava rohkea ja silloin
on tehtävä!
Hannulan sikalassa kävi arviolta
tuhat vierasta. Kansanedustaja Juha
Pylväs toi terveiset juhlapäivään ja
tarjolla oli varraspossua, makkaraa
ja kahvia. Sain myös vastaukset alun
kysymyksiini: Ylivieskassa asuu hienoja, yritteliäitä ja rohkeita ihmisiä.
Ja ainakin tämä nuori tuottajapariskunta vaikuttaa myös kaikin puolin
onnelliselta.
TEKSTI & KUVAT: RAMI LEHTOLA

Marraskuussa oli avoimet ovet Elina ja Leevi Hannulan uudessa sikalassa. Kunnon kilpailuttamisen ja seurannan ansiosta hanke näyttää toteutuvan selkeästi arviota edullisemmin.

Snellmanin sikatiimi grillasi makkaroita nälkäisille kävijöille, kuvassa Tove Donner.
Martti Hassila odottaa innolla, että sikalaan päästään tuomaan porsaita ja keräämään
hyviä kokemuksia sekä isäntäparille syitä kakkukahveihin.
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Leevin isä Esko Hannula

Snellmanin sikaketjussa 25 emakkosikalan kaikki porsituspaikat ovat vapaaporsituksessa. Tämä kattaa 20 % sikaketjun emakkokannasta. Lisäksi viidellä
tilalla vapaata porsitusta kokeillaan osalla porsituspaikoista. Vapaaporsituspaikkojen lisäämistä tai rakentamista suunnittelee 20 tilaa.

VAPAA EMAKKO

”Turha miettiä remonttia liian
kauan, jos vain tilat riittävät”

 TARKIN SIKALASSA Eurajoella
on pitänyt kiirettä. Syksyllä tuottajamessujen jälkeen aloitettu suunnittelu vapaaporsitukseen siirtymisessä on nyt toteutunut ja 55
porsituspaikkaa on remontoitu vapaaporsitukseen soveltuviksi vuodenvaihteen aikana.
– Aikataulu on ollut tiivis, mutta
riittävä. Päivällä valmiiksi saatuihin
karsinoihin on jo illalla tuotu porsimista odottava emakko, kertoo
Hannu Tarkki.
Lähtö vapaaporsitukseen oli Hannun mielestä helppo valinta. Yleinen
mielipide on vapaaporsituksen kannalla sekä tuet ovat hyvät. Vapaaporsituksesta lähdettiin hakemaan
myös apua pitkittyneisiin porsimisiin
ja niistä johtuneisiin ongelmiin, kuten kuolleina syntyneiden määrään.
Uusien vapaaporsituskarsinoiden
pinta-alaksi tuli 6,5 m2. Karsinoiden
määrä ei remontissa vähentynyt,
mutta käytävätilat pienentyivät. Vanhoissa karsinoissa emakot katsoivat
kohti seinää, karsinoiden edessä oli
etukäytävä ja karsinoiden takana
kulki keskikäytävä. Uusissa karsinoissa karsinat ovat toisinpäin eli
päät kohti keskikäytävää ja vanhat
etukäytävät ovat osa karsinaa. Karsinoissa on hyvin tilaa niin emakolle
kuin porsaille. Häkki ja karsinan takana olevat raudat suojaavat porsaita hyvin.

Vanhoja materiaaleja
hyödynnettyjä
Vapaaporsituskarsinoissa
saatiin
hyödynnettyä vanhoja materiaaleja:
häkit ja matalat muoviseinät ovat
vanhoja. Ritilät uusittiin, porsaiden
suojat ja porsaspesä sekä karsinan
takaosan korotukset ovat uutta.
Projektille haettiin investointitukea, jonka osuus on 35 % kustannuksista. Yhden karsinan hinnaksi muodostui noin 1 500 €, sisältäen oman

Tilapäinen kiinnipito EHKehtojen mukainen
S I A N T U OTA N TO

TARKIN TILA
Anne ja Hannu Tarkin emakkosikala Eurajoella.
) 220 emakkoa
) 55 porsituskarsinaa 5,5 osastossa
) vieroitusrytmi: viikkovieroitus
/ 10 emakkoa

työn. 10 karsinan osaston muuttamiseen meni aikaa 2,5 päivää vävyn
ja vanhan isännän avustuksella.

Emakot rauhallisempia
Tähän mennessä karsinat ovat toimineet hyvin. Emakot ovat rauhallisempia ja imettävät hyvin. Toisaalta
emakot ovat myös herkempiä reagoimaan porsaiden käsittelyyn. Tämän takia porsaiden kastrointi voi
olla parempi tehdä osaston ulkopuolella. Emakot saavat rauhassa
porsia vapaana.
– Ensimmäisessä osastossa huomattiin, että irti ollessa vanhat emakot ruhjoivat paljon porsaitaan pari
päivää porsimisen jälkeen. Tästä
opittiin ja nyt emakot laitetaan porsimisen jälkeen häkkiin pariksi päiväksi. Häkki avataan, kun porsaat
on kastroitu. Ensikoilla samanlaista ongelmaa ei ole havaittu, kertoo
Hannu.
Kiinnipito auttaa myös porsaita
löytämään porsaspesän. Emakon
maatessa karsinan takaosassa, eivät porsaat osanneet mennä pesälle
asti. Porsaspesästä saatiin optimaalinen, kun siellä on lattialämpö ja
lämpölamppu. Kun porsaat viihtyvät
porsaspesässä, ne ovat poissa emakon alta.

Uusien porsituskarsinoiden pinta-ala on 6,5 m2. Remontissa karsinoiden määrä ei vähentynyt,
vaan vanhat etukäytävät ovat nyt osa karsinaa. Karsinoissa on hyvin tilaa emakoille ja karsinan takana olevat raudat suojaavat porsaita hyvin.
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Eläinten hyvinvointikorvauksen ehtojen mukaan, emakoiden ja ensikoiden on voitava porsia vapaasti.
Emakko voidaan siirtää porsitushäkkiin kaksi vuorokautta ennen laskettua porsimista ja emakko voi olla
häkissä korkeintaan kolme vuorokautta porsimisesta. Porsimisen
jälkeen emakko tai ensikko voidaan
pitää porsitushäkissä tilapäisesti
enintään 7 vrk, jos emakko on aggressiivinen, levoton tai häkissä pitämiseen on muu hyväksyttävä syy.
Porsitushäkki on purettava tai
avattava välittömästi käytön jälkeen
niin, ettei se rajoita emakon liikkumista karsinassa. Porsitushäkin
käyttöajasta ja -syystä on pidettävä
kirjaa.

Tyytyväinen lopputulokseen
Työnmäärä on lisääntynyt siivoamisen vuoksi noin puoliminuuttia per
karsina. Karsinan takaosassa ei ole
portteja, joten karsinasta toiseen
kuljetaan seinä- ja karsinarakenteiden yli. Osastojen pesujen oletetaan
helpottuvan, kun käytäviä on vähemmän ja karsinat ovat avarammat.
– Karsinoista tuli sellaisia kuin pitikin. Tilaa on tarpeeksi ja työt sujuvat hyvin. Jokainen porsiminen tuo
lisää kokemusta ja tietoa, Hannu
sanoo.
TEKSTI & KUVAT: SONJA NIEMISTÖ

LISÄÄ INVESTOINTEJA
VAPAAPORSITUKSEEN
Ismo ja Kimmo Ranta-Nilkku Kannuksessa
esittelivät uudet vapaaporsitusosastonsa
Snellmanin tuottajille 14.12.2018.

Navetan avajaisia

ANTTI SIITARI JA HANNE HÄKKINEN,
KANGASNIEMI
12.10.2018 Antti Siitari ja Hanne Häkkinen järjestivät navetan
avajaiset Kangasniemellä. Kävijöitä oli noin 400 ja tilaisuudessa grillattiin runsaat 50 kiloa Snellmanin Eetvartti-makkaraa.

PELKONEN, HAAPAVESI
30.10.2018 noin 500 kävijää tutustui Irmeli ja Tuomo Pelkosen uuteen pihattonavettaan Haapavedellä. Kuvassa myös
toinen sukupolvi, Vesa Pelkonen. Onnittelemassa Pekka
Taipale ja Vesa Hihnala Snellmanilta.

Helppokäyttöisiä ja hyvänmakuisia.

Uudet lenkkimakkarat
Snellmanilta
Helmikuussa Snellman tuo markkinoille kaksi makkarauutuutta. Yhteistä niissä
on se, että molemmat vastaavat vahvaan ”free from” -ruokatrendiin. All Natural
lenkki on arjen suosikki ilman lisäaineita. Kunnon kuoreton lenkki on taas tuttu,
lihaisa lenkki ilman kuorta. Oletko ehtinyt kokeilla jo?

KOIVURANNAN TILA, MAANINKA
5.10.2018 Hanna ja Niko Mähönen järjestivät navetan avajaiset uudessa pihatossaan Maaningalla. Pihatossa on 300
paikkaa lypsäville ja nuorkarjalle.

MAITORINNE, HAAPAVESI
11.1.2019 Maitorinteen järjestämät avajaiset Haapavedellä
houkuttelivat noin 1000 kävijää, kuvassa oik. Kyösti Isoaho.
Kahden robotin pihatossa on tilaa n. 140 lehmälle.

HANNULAN TILA, YLIVIESKA
24.11.2018 Elina ja Leevi Hannula järjestivät avoimet ovet
uudessa 3000-paikkaisessa lihasikalassaan Ylivieskassa.
Kävijöitä oli noin 1000. Lue lisää Hannulan tilasta sivulta 18!

ALL NATURAL LENKKI
400 G

KUNNON KUORETON LENKKIMAKKARA 450 G

All natural lenkki luonnonkuoressa soveltuu kuluttajille ja
lapsiperheille, jotka arvostavat
laatua, aitoutta ja lisäaineettomuutta, haluamatta tinkiä hyvästä mausta.
Aidot raaka-aineet ja mausteet. Ei lisäaineita, uutteita eikä
aromeja. Korkea lihapitoisuus
ja pehmeä rakenne.

Valmiiksi kuorittu lenkki
on helpommin käytettävä
ja entistä paremman makuinen, koska kuoresta
tulevaa sivumakua ei ole.
Snellmanin lenkit tehdään
kuunon lihasta. Kun lihaa
on paljon, voi lisäaineita
olla vähemmän.

KÄY TUTUSTUMASSA NETISSÄ!
JOKITUPA, KAUHAVA

HEHKUVA MAKKARAPATA

LENKKI-LEHTIKAALIFRITTATA

26.10.2018 Anne ja Ville Huhtala avasivat uuden kasvattamonsa yleisölle lokakuussa. Lue lisää Jokituvan uudesta
välikasvattamosta sivulta 12.
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KUNNON ”PYTTIPANNUA”
SALSA VERDE

RESEPTEJÄ
JA VINKKEJÄ
NETISSÄ

tervetuloa kevään

tuottajatilaisuuksiin!
MAITOTILOILLE
13.2. Hankasalmi, Lomakeskus Revontuli
14.2. Jalasjärvi, Juustoportti

15.2. Kauhava, Härmän kylpylä

KEVÄÄN NAUTATILAISUUDET
Kevään tuottajatilaisuuksien teemana on ”tietoa ja
taitoa talonväelle ja työntekijöille” eli tuottajien lisäksi tilaisuuksiin ovat tervetulleita tilan työntekijät.
Maitotilojen tilaisuuksissa helmikuussa keskustelemme mm. hyvistä ratkaisuista vasikan kasvatuksessa sekä kryptosporidioosin hallinnasta.
Erikoistuneiden kasvattajien ja emolehmätilojen
tilaisuuksissa on osittain samat aiheet kuin maitotilojen tilaisuuksissa. Näissä tilaisuuksissa jaamme
myös diplomit hyvistä kasvutuloksista vuodelta
2018.
Tilaisuudet alkavat klo 10 (aamukahvit klo 9.45).

Tervetuloa!

19.2. Pietarsaari, Snellman (ruotsinkielinen)
20.2. Kaustinen, Kansanopisto

21.2. Reisjärvi, Kartanohotelli Saari
26.2. Ylivieska, Lounatuuli

27.2. Iisalmi, Spa Hotel Runni

ERIKOISTUNEILLE KASVATTAJILLE
12.3. Uusikaarlepyy, Juthbacka (ruotsinkielinen)
19.3. Jalasjärvi, Juustoportti
21.3. Viitasaari, Wiitatupa
2.4.

Ylivieska, Lounatuuli

» Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen Anelman
tai oman alue-edustajan kautta.

HYVÄ SIKA - PIENI HÄVIKKI!
)

SNELLMANIN
SIKASEMINAARI
Seinäjoki Areena, 13.-14.2.2019
ke 13.2. klo 9-21, to 14.2. klo 9-15

)
)
)
)
)
)

NAVETAN AVAJAISIA

Mikä on hyvä sika? Mikä ei?

Tervetuloa navetan
avajaisiin Uuraisille!

Hyvän sian vointi

Torstaina 14.3.2019
Marja ja Eero Takasen
pihattonavettaan

Hyvän sian jatkuva kehitys

Hyvät mahdollisuudet, onko niitä?
Hyvän sian tulokset

Mitä hyvä sika tarvitsee?
Hyvän hoitajan tarpeita

» Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen Anelmassa!

Osoite:
Lapintie 432
41230 Uurainen

