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Virallisen seurannan mukaan kasvava trendi taittui vuonna 2019. Lihan kokonaiskulutus laski hieman edellisestä vuodesta. Kantar TNS Agrin Lihan
kulutusta ohjaavat tekijät 2019 -tutkimus osoittaa kuitenkin, että lihankulutuksen näkymät eivät ole niin synkät, kuin miltä ne usein mediassa näyttävät. Päivittäin lihaa syövien ihmisten osuus näyttää kasvaneen. Uusi vaikuttava ilmiö tutkimuksessa on kuitenkin liha syövien ihmisten syyllistäminen.
Erilaiset ideologiat ovat kautta aikojen ajaneet omia etujaan, vaikuttaneet
politiikkaan ja yrittäneet ohjata yhteiskuntakehitystä enemmän tai vähemmän tosiasioiden perusteella. Ruoka on kuitenkin yksi ihmisen perustarpeista. Siksi on tärkeää, ettei vain antaudu virran viemäksi, vaan sen sijaan
pysähtyä hetkeksi miettimään omaa perustehtäväänsä. Yhteiskunnallinen
tehtävä on varmistaa turvallisen ja ravinteikkaan ruuan saatavuus ihmisille.
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Vastuun kantaminen laadusta ja tulevaisuuden kysymyksistä ovat tärkeitä
tekijöitä kaikessa ruuantuotannossa. Me alkutuotannossa haluamme vaikuttaa kehitykseen yhä laadukkaampaan suuntaan, pitäen työssä kuitenkin jalat maassa. Tuotannon perustekijöihin keskittyminen on edelleen
tärkeää, jotta rutiinit ja perusprosessit ovat kunnossa. On kyse laadusta
ja tehokkuudesta, asiakkaan toiveisiin yhdistettynä. Vastuun kantaminen
ihmisistä, eläimistä ja ympäristöstä on monen asiakkaan perusoletuksia.
Vastuu on myös tekoja. Suomalaisessa ruuantuotannossa tehdään paljon
hyvää huomiota herättämättä. Ylimääräisiä työtunteja kertyy paljon – tunteja, joista kukaan ei kiitä, eikä niistä kukaan edes maksa mitään. Mutta
moni jatkaa edelleen, koska työ on merkityksellistä. Se on jotakin tärkeää,
tarpeellista, ruokaa kanssaihmisen hyvinvointia varten.
Kantarin tuottajatyytyväisyystutkimuksesta ilmenee, että tuottajat toivovat tukitoimintoja tuotannon kehittämiseksi. Haluamme tulla paremmaksi
näiden tarjoamisessa. Saamme palata perusasioihin, hyvä tuote, toimiva
tuotanto ja sitä tukevien toimintojen verkosto. Yhdessä kohti yhä parempaa.
Kiitos kaikille tuottajille hyvästä työstä. Hyvää jatkoa kuluvalle vuodelle!
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Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
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Paremmat edellytykset
kasvulle ja yhteistyölle
Vuodenvaihteessa voimaan astuneet fuusiot selkiyttävät Snellman-konsernin rakennetta ja vähentävät
hallinnollista byrokratiaa. Fuusioiden tavoitteena on
luoda entistä paremmat edellytykset kasvulle.
Valmisruokapuolella Snellman Pro
Oy ja Mr. Panini Oy yhdistettiin Snellmanin Kokkikartano Oy:hyn. Lihanjalostus-toimialan Oy MUSH Ltd. ja
S-Frost Oy yhdistettiin Snellmanin
Lihanjalostus Oy:hyn. Figen Oy jatkaa Snellmanin Lihanjalostuksen
tytäryhtiönä.

Paremmat edellytykset kasvulle
– Uusien järjestelyjen perimmäisenä
tavoitteena on luoda entistä paremmat edellytykset kaikkien toimialojen kasvulle. Kun toimialat kasvavat,
koko konserni kasvaa. Snellmanin
strategisena tavoitteena on jo pitkään ollut yhteistyön lisääminen eri
toimialojen välillä, toimiminen yhtenä konsernina, mutta kunkin toimialan identiteetti säilyttäen. Fuusiot
parantavat yhteistyömahdollisuuksia sekä lisäävät synergiaa vähen-

tämällä juridista ja hallinnollista
byrokratiaa sekä päällekkäistä työtä,
toteaa konsernijohtaja Erkki Järvinen.

Brändien nimissä
Vahvat brändit ovat yrityksen kruununjalokiviä. Sellaisia Snellmanilla
on useita. Tutut brändit säilyvät jatkossakin molemmilla toimialoilla:
Herra Snellman, MUSH, Kokkikartano, Snellman Pro ja Mr. Panini. Muita lihanjalostuksen brändejä ovat
Suomessa Figen ja Ruotsissa Fodax
ja valmisruuan Carolines Kök (Snellman Sverige Ab). Snellmanin Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Roland
Snellman selittää:
– Kun puhumme asiakkaillemme
tai kun puhuttelemme markkinointiviestinnän keinoin kuluttajaa, teemme sen aina brändien nimissä. Eli

brändivetoisesti kaupankäynti tulevaisuudessakin hoidetaan.

Lihanjalostuksen raskas kausi
kääntyy kasvuun
Lihanjalostuksen puolella seuraukset vuoden 2018 huonosta sadosta
vaikuttivat viime vuoden toimintaan
pienempien hankintavolyymien ja
alkuvuoden viljalisän muodossa.
– Kilpailu kotimarkkinoilla on ollut
kovaa supistuneista lihavolyymeistä
huolimatta. Vuosi on ollut raskas,
Roland toteaa. Viimeisten kahden
vuoden aikana tekemämme toimenpiteet hankintavolyymien turvaamiseksi ovat kuitenkin tuoneet tulosta
ja edessämme on nyt reilu volyymien
nosto. Tämä on hyvä asia, vallitsevaa
maailmanmarkkinatilannetta ajatellen. Näkymämme vuodelle 2020 ovat
valoisammat sekä kotimarkkinoiden
että viennin osalta ja ennustamme
voimakasta kasvua.

Monipuolista hyötyä
yhteistyöstä
Oy MUSH Ltd:n yhdistäminen Snellmanin Lihanjalostukseen oli Ro-

Snellman-konsernin toiminta ja tuotemerkit Suomessa
Snellmanin Lihanjalostus Oy

Snellmanin Kokkikartano Oy

Lihanjalostus, Eläinruoka

Valmisruoka, Food Service, Panini

Vuodenvaihteesta lähtien Lihanjalostuksen ja Valmisruuan toimintaa pyörittää kaksi juridista yritystä – Snellmanin Lihanjalostus Oy ja
Snellmanin Kokkikartano Oy. Viestintä ulospäin tapahtuu brändien nimissä.
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Me snellmanilaiset olemme tottuneet muutoksiin, koska kehitämme ja parannamme toimintaamme jatkuvasti, Snellmanin Lihanjalostuksen
tj Roland Snellman ja Snellmanin Kokkikartanon tj Tommy Snellman toteavat. Fuusiot luovat entistä paremmat edellytykset konsernin toimialojen kasvulle.

landin mukaan luonnollinen askel.
Yrityksillä oli jo ennestään tiivis
yhteistyö ja MUSHin entinen toimitusjohtaja Magnus Pettersson
jatkaa eläinruoka-liiketoimintayksikön vetäjänä. MUSH on osoittanut
viime vuosina hienoa kasvua sekä
kotimarkkinoilla että Ruotsissa.
Saadakseen vielä vankemman jalansijan Ruotsissa, MUSH osti vuosi
sitten ruotsalaisen koiranruokavalmistajan Fodax AB:n, ja viime syksynä upouusi, huippumoderni tuotantolaitos otettiin käyttöön Nässjössä.
– Laadukkaan, raa’an eläinruuan
markkinat kasvavat sekä Suomessa
että Ruotsissa. Suuri osa MUSHin
raaka-aineesta – liharaaka-aine ja
luut – on lihanjalostuksen sivutuotteita. Tämä on meille erinomainen
tapa saada konkreettista hyötyä sivutuotteistamme, Roland sanoo.
Myös Kuusisaareen syksyllä rakennetusta liemitehtaasta on monipuolista hyötyä.
– Liemituotanto antaa meille mah-

dollisuuden jalostaa luut pidemmälle. Liemi tulee ensisijaisesti omaan
käyttöön, toisaalta täyttämään Lihanjalostuksen tarpeita, toisaalta
Kokkikartanon tuotteisiin.

meen verrattuna. Mutta meillä on
suunnitelma Ruotsin markkinoita
varten ja seuraamme sitä vuoden
2020 aikana.

Valmisruuassa vahva kasvu

Menestyksen avaimiksi kotimarkkinoilla Tommy mainitsee kotimaiset
raaka-aineet.
– Meillä on selkeät linjat lihan
kohdalla. Sekä naudan-, sian- että
siipikarjanliha on kotimaista, niin
myös käyttämämme meijerituotteet
mahdollisuuksien mukaan. Paninien leivät leivotaan paikallisessa
leipomossa Porissa, joten kokonaisuudessaan Snellmanin Kokkikartanon tuotannon kotimaisuusaste on
noin 85 prosenttia.

Valmisruoka-toimialalle vuosi 2019
oli erittäin hyvä vuosi Suomessa.
Kuluttajabrändit Kokkikartano ja
Mr. Panini saavuttivat vahvan kasvun. Molempien brändien missiona on antaa ihmisille mahdollisuus
parempaan valmisruokaan tai pikaruokaan.
– Koemme laadusta, aitoudesta
ja hyvästä mausta kiinni pitämisen
tärkeänä, koska nämä vievät meitä eteenpäin menestyksen tiellä,
Snellmanin Kokkikartanon tj. Tommy
Snellman sanoo.
Ruotsissa vuosi on taas sisältänyt
haasteita.
– Tuoreen valmisruuan markkinat
ovat vaikeammat Ruotsissa, ne ovat
kooltaan vain kymmenesosa Suo-
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Kotimaisia raaka-aineita
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Ennätysmääriä tavoitteena vuodelle 2020

Panostukset kentällä ovat luonteeltaan pitkäjänteisiä, mutta osa
vaikutuksista näkyy jo vuoden 2019
tuloksissa. Hankintamäärät vuonna
2019 kasvoivat hieman. Yhteensä
hankittiin 29,0 milj. kiloa sianlihaa
(2018: 28,4) ja 14,0 milj. kiloa naudanlihaa (2018: 13,9). Tuottajatilityksiä maksettiin yhteensä 116 milj.
euroa.

Vahva kasvu porsasvälityksessä
Eläinvälityksessä näkyy selvä myönteinen kehitys, joka jatkuu vuonna
2020.
– Vuoden 2020 aikana porsasvälitys kasvaa voimakkaasti, lihan
hankinta- ja ohjausjohtaja Ronny
Snellman sanoo. Vuoden ennuste
on 225 000 porsasta, mikä tarkoittaa

14 prosentin kasvua viime vuoteen
verrattuna.
Ronny mainitsee kasvulle kolme
syytä.
– Toisaalta näemme kehitystä
“vanhoilla” tiloillamme. Tilat ovat tehokkaampia ja myyvät entistä enemmän porsaita. Toisaalta olemme
saaneet uusia tiloja, joiden joukosta
löytyy aivan uusia tuottajia, joiden
toiminta on alkanut nollasta uusilla
emakoilla. Tuolloin kestää jonkin aikaa ennen kuin tuotanto on täydessä
vauhdissa. Osa kehityksestä näkyi jo
vuonna 2019, mutta täydellä voimakkuudella vasta 2020.

Uusia maitotiloja mukaan
Myös vasikkavälitys on kasvanut
vuonna 2019. Vuoden aikana väli-

203 343

20 394

Tänä vuonna Snellmanin ennustetaan saavuttavan historiallisen suuren hankinnan sekä naudan- että
sianlihan osalta. Tulossa on sekä
ennätyspäiviä, -viikkoja että -kuukausia, Ronny toteaa.
– Tämä asettaa lisää vaatimuksia
suunnittelulle. Raaka-aine on noudettava tiloilta, teurastettava, leikattava ja sen jälkeen ei mieluiten
suunnata pakastevarastoon vaan
suoraan tuotteisiimme.
Ronny on tehnyt tiiminsä kanssa
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Snellman oli ainoa teurastamo Suomessa, jonka vasikkavälitys kasvoi vuonna 2019. Yhteensä hankittiin 4 000 lehmäpaikkaa lisää, mikä
varmistaa myös vuoden 2020 vasikkasaatavuuden.
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tettiin noin 23 000 vasikkaa, mikä
vastaa 6 prosentin kasvua viime vuodesta.
– Vasikkapuolella Snellman on
Suomen ainoa teurastamo, jonka
välitys on kasvanut viime vuonna.
Olemme olleet hyvin aktiivisia nautakentällä ja hankkineet useita uusia
maitotiloja mukaan joukkoomme.
Yhteensä hankimme 4 000 lehmäpaikkaa lisää.
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Hankinta kääntyy
taas kasvuun
Alkutuotannon panostukset kentällä sekä sikatilojen
viljalisä ja kasvubonus saivat Snellmanin hankintatrendin kääntymään taas kasvuun. Vuodesta 2020
ennustetaan tulevan historiallinen ennätysvuosi.
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Usean vuoden laskun jälkeen porsasvälitys kääntyy nyt kasvuun. Ennuste vuodelle 2020 on 225 000 kpl.

kovaa työtä saadakseen lihatasapainon kuntoon vuodelle 2020. Budjetointityöt tehtiin syyskuussa, jonka
jälkeen lukuja verrattiin raaka-ainesaatavuuteen ja muokattiin tarpeen
mukaan.
– Tällä hetkellä tasapaino näyttää
oikein hyvältä, Ronny sanoo. Helmikuusta alkaen useita uusia tuotteita
tulee markkinoille: leikkeleitä, jauhelihaa ja porsaan ulkofileetuotteita.
Tämä on tärkeää pakkasvarastomme takia. Ennusteemme mukaan
voimme nyt myös vähentää pakkasvarastostamme.

Kannattavia kanavia
raaka-aineelle
Vuosi 2020 tuo haasteitakin. Kulutuksen ennusteet näyttävät laskevaa
suuntausta, mutta ei yhtä jyrkästi
kuin vuonna 2019. Jotkut tuotteet,
esimerkiksi naudan paistit, eivät ole
enää yhtä suosittuja suomalaisten
kuluttajien joukossa. On siis löydettävä uusia kanavia raaka-aineelle.
– Myymme nykyään rasvaisia lehmä- ja hiehoruhoja Tanskaan, jossa
on onnistuttu markkinoimaan näitä
tuotteita aivan toisella tavalla, Ronny sanoo. Myös muiden, perinteisesti arvokkaina tuotteina pidettyjen
osien käyttöä on nykyisellä hintatasolla harkittava järkevästi.
Jotta tämä onnistuisi, tarvitaan tosiasioihin eikä mielipiteisiin perustuvat tarkat laskelmat.

TEURASMÄÄRÄT

2019
S I K A

29,0

2 0 1 8 : 2 8 , 4

N A U TA

1 4,0

2 0 1 8 : 1 3 , 9

YHTEENSÄ

43,0
MILJ. KG
2 0 1 8 : 4 2 , 3
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– Haluamme työskennellä entistä
ennakoivammin. Olemme tehneet
kovaa työtä luodaksemme luotettavia ennusteita sekä hankinnan että
myynnin osalta. Olemme myös kehittäneet optimointiohjelman, joka
helpottaa kannattavimman kanavan
valitsemista jokaiselle raaka-aineelle.

Hyvä veto viennissä
Sianlihan vaje vallitsee yhä maailmanmarkkinoilla, ja kysynnän kasvu
tuntuu Snellmanillakin.
– Viennissä on nyt parempaa vetoa, Ronny sanoo. Kasvavat vientimarkkinat sijaitsevat muun muassa
naapurimaassamme Ruotsissa.
– Meillä on hyvä kehitys Ruotsissa tällä hetkellä. Uudet kauppaketjut ovat avanneet meille ovensa ja
myymme lisää tuotteita ja suurempia määriä. Tämä on meille tapa löytää kannattavampia kanavia raakaaineellemme ja laskea painetta kotimaan markkinoilla.
Snellmanin vienti Ruotsiin koostuu
tällä hetkellä lähinnä tuorelihasta.
Strateginen panostus tulevina vuosina on lihanjalosteissa – leikkeleitä, nakkeja, grillimakkaroita ja omia
makkaroita Ruotsin markkinoille.
Meetvursti on toinen tuote, jonka
vienti Ruotsiin voi kasvaa.
HJ

Tuottajatutkimus 2019

Arvokasta palautetta
aktiivisilta tiloilta
 Vuoden 2019 tuottajatutkimuksen
tulokset julkaistiin tammikuun alussa. Raportissa on ilahduttavaa lukemista Snellmaniin suhtautumisesta
sekä palautetta asioista, jotka eivät
ole toimineet optimaalisesti viime
vuonna.
Anne Kallinen ja Reijo Pirttijärvi
Kantar TNS Agri Oy:ltä kävivät Snellmanilla esittelemässä tuloksia alkutuotannolle ja johdolle.
– Maito- ja nautatilat ovat yleensä
aktiivisimpia vastaajia, Anne kertoo.
Snellmanin tuottajat ovat useimmiten halukkaita vastaamaan. On hienoa nähdä, että kentällä halutaan
olla mukana vaikuttamassa.
Vaikka helppoa ei taida olla kenelläkään, uskoa tulevaisuuteen tuntuu
olevan enemmän Snellmanin tuottajien joukossa. Suurin osa tiloista on
vahvasti sitoutunut asiakkuuteensa,
eikä heikosti sitoutuneita ole juuri
ollenkaan.
– Snellmanin tiloilla on laajennushalua ja tuottajat sanovat jatkavansa
ainakin vuoteen 2027.

Yleinen arvosana vahvistui

Maitotiloilla arvostetaan luotettavuutta ja tulevaisuuden uskoa

Snellmanin kokonaisarvosana on
kasvanut kaikissa tuotantosuunnissa.
– Erityisesti porsas- ja yhdistelmätilat sekä emolehmätilat ovat
entistä tyytyväisempiä, Anne kertoo.
Paremmuus toimialan keskitasoon
nähden on myös vahvistunut.
Kuten aiemmin, sikatilat ovat maito- ja nautatiloja kriittisempiä.
– Sikapuolella ollaan yleensä
kriittisempiä ja odotukset ovat korkeimmat. Mutta näemme myös, että
sikatilat ovat aiempaa hieman tyytyväisempiä ja vahvasti sitoutuneen
asiakasryhmän osuus on kasvanut.

Maitotiloilla ollaan eniten tyytyväisiä
eläinten käsittelyyn, teurasnoutoihin
ja tuottajamyyntiin.
– Maitotilat arvostavat asiakaspalvelua, menestyvän lihaketjun osana
olemista, kilpailukykyisiä hintoja ja
eläinten hyvinvoinnin edelläkävijyyttä, Anne sanoo. Tuottajamessut
ja muut tuottajatilaisuudet saavat
myös korkeita arvosanoja.
70 % Snellmanin maitotiloista ilmoittaa jatkavansa toimintaansa
ainakin vuoteen 2027, ja noin neljännes tiloista suunnittelee toiminnan
laajennusta. Nuoret, jatkavat tuottajat ovat tyytyväisimpiä yhteistyöhön.

Asiakassuhde vahva

Vasikkapula heijastuu
arvosanoihin

Tutkimus kertoo myös, että Snellmanin asiakassuhteet ovat edelleen
vahvoja kaikissa tuotantosuunnissa.
Tulosten perusteella vain murtoosaa (1–8 %) asiakassuhteista voi
kuvailla heikoksi.
Erityisesti nuoret tuottajat (alle
40-vuotiaat) ovat tyytyväisiä asiakkuuteensa.

Suomessa viime vuonna vallinnut
vasikkapula näkyy selvästi erikoistuneiden nautatilojen vastauksissa.
– Nautatilojen tyytyväisyys on laskenut koko kentällä, mikä voi johtua
vasikoiden niukkuudesta, Anne sanoo.

Snellmanin yleisarvosana tuotantosuunnittain
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Aktiiviset sikatilat
Snellmanin sikatilat ovat vastanneet tutkimukseen aktiivisesti, erityisesti emakkotilat.
Tyytyväisyys on kasvanut merkittävästi. Sekä yleisarvosana
että monien toimintojen arvosanat ovat nousseet. Suurin
tyytyväisyyden lisäys on uudiseläinvälityksessä,
porsaiden
noudossa ja Figenin toiminnassa. Messuihin ja tilakäynteihin
ollaan myös tyytyväisimpiä.
– Verrattuna toimialan keskiarvoon ero on suurin tuottajahinnan ja tuottajan arvostamisen
suhteen, Anne kertoo. Näemme
myös, että Snellmanin vahvaa
imagoa pidetään tärkeänä, ja se
on säilynyt sikapuolella vuosien
varrella.
Tuloksista ilmenee myös, että
suurin osa asiakkaista on tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä Figenin toimintaan.
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50%

Snellmanin
lihanautatilojen
tyytyväisyys eläinliikenteen toimivuuteen on kuitenkin suurempaa kuin yrityksillä keskimäärin.
Teuraiden noudot, eläinten käsittely lastauksessa, asiakaspalvelu ja tuottajatilaisuudet saavat
tiloilta parhaimmat arvosanat.
– Nautatilat kaipaavat lisää
apua oman tilan kehittämisessä
ja tiheämpää yhteyttä teurastamoon.
Emolehmäpuolella
tyytyväisyys on noussut reilusti. Eniten
tyytyväisiä ollaan asiakaspalveluun ja tilakäynteihin.
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En osaa sanoa

Snellmanin yleisarvosana
on noussut kaikissa tuotantosuunnissa. Maitotilat
antoivat yleisarvosanaksi
8,83 (vuonna 2017: 8,62),
nautatilat 8,65 (8,55) ja
sikatilat 8,17 (7,69). Ero
toimialan keskiarvoon on
myös kasvanut.

Yhteenvetona voi toteaa, että tulokset ovat parantuneet kaikissa
kategorioissa, mutta kriittisiä
ääniä löytyy vielä. Palautteet antavat Snellmanille mahdollisuuden parantaa toimintoja, jotka
tilojen mukaan eivät toimi yhtä
hyvin sekä panostaa asioihin,
joita kentällä koetaan tärkeiksi.
HJ

Snellmanin
imago tutoantosuunnittain
Miten arvioitte lihanhankintayritystänne seuraavissa ominaisuuksissa?
Heikko (1)

Osa menestyvää lihaketjua

3

4

5

Edelläkävijä lihanhankintayrityksenä

Jatkuvuus ja varmuus tulevaisuudesta
Hyvä yhteistyökumppani tilani
kehittämisessä
Toiminnan avoimuus
Toimintojen sujuvuus
Maksaa kilpailukykyistä tuottajahintaa
Tuottajan arvostaminen
Sitoutuminen suomalaiseen
raaka-aineeseen
Taudeilta suojautuminen huomioitu
toiminnassa
Ilmastoasioiden edelläkävijä
Eläinten hyvinvoinnin edelläkävijä
MAITO SNELLMAN 2019

NAUTA SNELLMAN 2019

SIKA SNELLMAN 2019

MAITO TOIMIALA 2019

NAUTA TOIMIALA 2019

SIKA TOIMIALA 2019

Millaiseksi arvioisitte pääasiallisen lihanhankintayrityksenne
seuraavissa asioissa?

Tyytyväisyys toimintoihin tutoantosuunnittain
Heikko (1)

Teuraiden nouto

Todella erinomainen (5)

1

2

3

4

5

70%

80% 90% 100% keskiarvo

Välityseläinten nouto
Eläinten käsittely lastauksessa
Asiakaspalvelu: kenttähenkilöt
Asiakaspalvelu: toimistohenkilöt
Yhteydenpidon riittävyys
Eläinilmoitusjärjestelmät
Tuotantoraportit

0%

Ruokinnan suunnittelu

Siementuotteet

Tuotannon kehityspalvelut

10%

20%

4

Siementuotteiden
hinnoittelu
Tuottajamyynti ja palautukset
Siementoimitukset

30%

40%

50%

60%

33
10

40

25

6

Välityseläinten toimitus

6

31

9

Possunet palvelu
Sikojen uudiseläinvälitys

7

11

4

42

21

Välityseläinten laatu

4

44

23

Siitoseläimet 1

16

16

7

32

27

1

11

35

15

3

8

6

(tilaus ja toimitus)

MAITO SNELLMAN 2019

NAUTA SNELLMAN 2019
3
20
NAUTA
SNELLMAN
2017

MAITO SNELLMAN 2017

4

Figenin toiminnot
0%
Siementuotteet

10%

20%

4

Siementuotteiden
hinnoittelu

1

20

50%

19

Viestintä

Erittäin hyvä (4)

20

4

18

1

6

Tuottajatilaisuudet
3

48 4

6 42

19

13
2019

7

11

16

Ei käytetä /
En osaa sanoa

7

15

13
12

42

12

2,74

3,10
4

3,29

4
Todella erinomainen (5)

12

5

16

4

12

5

7

18

1

Erittäin hyvä (4) Messut
Hyvä (3)

49

4

12

Ei käytetä /
En osaa sanoa

Kohtalainen (2)

Heikko (1)

MAITO SNELLMAN 2019

NAUTA SNELLMAN 2019

SIKA SNELLMAN 2019

MAITO SNELLMAN 2017

NAUTA SNELLMAN 2017

SIKA SNELLMAN 2017
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12

Heikko (1)

Sähköinen
tuottajapalvelukanava

27

7

8

4

4

18 2,92 1

10

24

3

6

Kohtalainen (2)

13

48

24

12 3,05

3

49
8

21

8

40

1 123,27 12

11

8

2

ka.

12 2017
5

13 3,12 16 2,674

16

15

3

44

21

Tilakäynnit
3

404

43

Heikko (1)

Tuottajalehti

40

48

8

24

44

32

44

21

8

10

15

80% 90% 100% keskiarvo

2735
Hyvä (3)

20

5

8

44

31

3

1

43

70%

2442

3
KOKONAISARVOSANA
9jal.yrit. toiminnalle
27
Possunet palvelu
Todella erinomainen (5)

60%

21

3

21

48

21

3

23

Siitoseläimet 1

40%

5

SIKA SNELLMAN 2019
3
212017
SIKA SNELLMAN

44

18

6

25

6

Siementoimitukset

30%

33
10

Sähköinen uutiskirje

Todella erinomainen (5)

2

Edelläkävijä kestävässä kehityksessä
ja vastuullisuudessa
Luotettava yhteistyökumppani

KOKONAISARVOSANA jal.yrit. toiminnalle 3

Kuvien lähde ja copyright:

Todella erinomainen (5)

1

2019

ka
201

3,12

2,6

3,27
3,05

2,9

3,10

2,7

3,29

Lihamarkkinat aitiopaikalta
Kantar TNS Agrin Anne
Kallinen on aitiopaikalta
seurannut suomalaisia lihamarkkinoita yli kolmen
vuosikymmenen ajan.
Kantar TNS Agri on tehnyt asiakassuhdetutkimusta yli 20 vuotta. Sekä
tuottajatutkimus että vastaava kuluttajille suunnattu tuotemerkkitutkimus, Brandmaster, aloitettiin
90-luvun puolivälissä.
Yritys tunnettiin aiemmin nimellä Suomen Gallup Elintarviketieto.
Jos kaivetaan syvemmin, juuret ovat
Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitoksella PSM:ssä, joka aloitti toimintansa jo 1930-luvulla.

Anne Kallinen, Kantar TNS Agri Oy:n toimitusjohtaja, on kauan seurannut suomalaisia lihamarkkinoita aitiopaikalta.

Tehokkuuden tarve ja vaatimus
Anne Kallinen järjesti ja analysoi
asiakassuhdetutkimuksia jo ennen
vuosituhannen vaihdetta. Ovatko
asiat muuttuneet paljon 20 vuodessa, vai mietityttävätkö samat asiat
edelleen?
– Maaseudun rakennemuutoksen
aalloissa 2000-luvun alussa tuottajat
kaipasivat apua tilan kannattavuuden ja tehokkuuden kehittämisessä,
Anne sanoo. Myös investointikysymykset kiinnostivat ja huolestuttivat
monia.
Monet tilat valitsivat tuotannon
lopettamisen ja kannattavuuden
turvaamiseksi jäljellä olevien tilojen
oli pakko kasvaa vielä suuremmiksi.
Kokonaistuotanto jatkoi kuitenkin
kasvuaan, joten yksikkökohtainen
tuotanto on nykyisin nelinkertaistunut 2000-luvun alkuun verrattuna.

yhteistyöstä on monipuolista hyötyä.
Tutkimuksista näkee, että näkemykset omasta toiminnasta ovat yhteistiloilla valoisampia, sekä kannattavuuden että jaksamisen suhteen.

Yhdessä pärjätään paremmin

Toisena huolenaiheena on tautitilanne, joka on muuttunut paljon 20
vuodessa.
– Yhteisvastuu korostuu, kun tautipaine kasvaa, Anne toteaa. On
tarvetta varautua mahdollisiin purkauksiin ja huomioida ne omassa
riskinhallinnassa.
Niin sanotut pehmeämmät arvot
ovat saaneet lisää näkyvyyttä alal-

Kun yksiköt kasvavat, syntyy uusia
tarpeita. Tuottajien jaksamisesta tuli
uusi puheenaihe ja lisätyövoiman
tarve korostui, kun tilan omat voimavarat eivät enää riittäneet.
– Erilaisia yhteistyömuotoja kohtaan esitetyssä kiinnostuksessa on
nähtävissä selvää kasvua. Kun osallistujia on useita, riskit pienenevät ja

Ammattimainen asenne
ratkaisee
Vuosien varrella ammattimaisuuden ja yrittäjyyden tarve toiminnassa
ovat korostuneet yhä enemmän.
– Taloushaasteet korostuvat entisestään, Anne sanoo. Tarvitaan
yrittäjyyttä,
suunnitelmallisuutta,
avainlukujen seurantakykyä ja tavoitteellisuutta. Tämä on erityisen
selkeää sikapuolella, jossa kannattavuus on ollut haasteellinen jo
monta vuotta.

Eläinten hyvinvoinnille lisää
näkyvyyttä
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la. Sekä kuluttajien että tuottajien
keskuudessa korostetaan eläinten
hyvinvointia.
– Eläinten hyvinvointi ja kuluttajan äänen kuuleminen korostuvat
yhä enemmän. Hyvinvointi ja laatu
koetaan määrää ja tehokkuutta tärkeämpinä.

Vahva imago vahvistaa suhdetta
Anne huomauttaa, että Snellmanin
vahva imago sekä kuluttajien että
tuottajien keskuudessa on merkittävä.
– Elintarvikealalla ihmisten ei
yleensä ole helppoa kertoa omin sanoin, miksi yhtä tuotemerkkiä suositaan. Mutta Snellmanin osalta asia
on toisin: on onnistuttu jättämään
jälki ihmisiin.
Tuottajatutkimuksissa hyvä suhde tuottajiin ja toiminnan avoimuus
nousevat jatkuvasti esille Snellmanin vahvuuksina.
– On olemassa yhteinen halu onnistua yhdessä, avoimuus ja aina
suhteessa nykytilanteeseen. Luonnollisesti ihmisten oma tilanne vaikuttaa tutkimusvastauksiin, mutta
suhde tuottajien ja Snellmanin välillä tuntuu hyvältä.
HJ

2019 jälkikatsauksessa
Vuosi 2019 muistetaan vuotena, jolloin lihaa syyllistettiin
sekä ilmaston että terveyden
näkökulmasta. Voisi jopa puhua “lihan vihapuheesta”,
Anne Kallinen sanoo.
– Vuosi oli hyvin erilainen
siinä, että lihan kilomääräinen kulutus väheni keväällä,
mutta samalla hinnat kaupoissa nousivat eikä euromääräistä vähennystä juurikaan tapahtunut.
Hän korostaa, että mediakeskustelusta
huolimatta
muutos kuluttajien tottumuksissa tapahtuu hitaasti.
– Noin viidenneksellä ihmisistä on ollut jo pitkään pyrkimys vähentää lihan kulutusta,
mutta kulutuksen kokonaismäärässä muutos on ollut vähäistä. Ihmisten tottumukset
muuttuvat hyvin hitaasti.
Kulutuksessa siipikarjanlihan osuus on kasvanut ja
muun lihan vähentynyt.
Viime vuonna naudan- ja
sianlihaa tuotettiin likimain
sama määrä kuin vuonna
2018.
Maitotilojen määrän lasku
ja edelliskesän epänormaalit
sääolot saivat aikaan maanlaajuisen vasikkapulan.
Vasikoiden
väheneminen
merkitsee tuotannon vähenemistä tänä vuonna ja uhkana
on suomalaisen naudanlihan
riittävyys jatkossakin.
Sianlihan kulutus väheni,
mutta samaan aikaan vientikanavat maailmalla vahvistuivat kannattavasti.

Parempaa ja
vastuullisemmin tuotettua.

Lihan kulutus
kasvanut
Lihan kulutusta ohjaavat tekijät 2019 -raportti
vahvistaa näkemystämme siitä, että lihan kulutuksessa tapahtuvat muutokset ovat maltillisempia kuin mitä asian ympärillä pyörivän mediakeskustelun perusteella voisi ymmärtää. Itse asiassa
lihan kulutus on kasvanut. Tutkimus on tehty lokakuussa Kantar TNS Agri Oy:n toimesta.
Raportista käy ilmi, että suomalaisista 96 % syö lihaa jossain
muodossa. Päivittäin lihaa syövien määrä on noussut 3 %-yksikköä vuoteen 2018 verrattuna.
Useamman kerran viikossa lihaa
syöviä on nyt 81 % kotitalouksista. Porsaan- ja naudanlihan
syöntiuseus on myös noussut,
vaikka kulutus on hieman vähentynyt.

Maku ja laatu ratkaisevat
Lihan syöntiä puoltaa suomalaisten mielestä hyvä maku, tottumus ja ravitsevuus. Ostopäätöksissä hinta, kotimaisuus ja laatu
ovat edelleen tärkeimmät tekijät.
Hinnan merkitys on vähentynyt jo
parin vuoden ajan.
Suomalaisen lihan laatumielikuva parani kokonaisuudessaan
viime vuodesta. 80 % vastaajista
kokee suomalaisen lihan olevan
moitteetonta. Tuontilihan laatumielikuva heikkeni viime vuodesta.

Vastuullinen alkutuotanto
tärkeää
Naudan-, porsaan-, siipikarjanja karitsanlihan imago parani viime vuodesta. Useimmat sanovat
myös, että mikään ei huolestuta
lihaan liittyen. Jos huolenaiheita
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oli, niistä suurimmat liittyvät
eläinten kasvatusolosuhteisiin,
kohteluun tai ympäristökysymyksiin. Uutena aiheena on ilmaantunut lihan syönnistä syyllistäminen.
Lähes 70 % vastaajista on sitä
mieltä, että tiloilla on tehty toimenpiteitä eläinten hyvinvoinnin
edistämiseksi ja tuotanto-olosuhteiden parantamiseksi. Moni
on myös sitä mieltä, että on tehty
toimenpiteitä ympäristöhaittojen
vähentämiseksi.

Tutkimuksen viesti meille
rohkaisevaa
Kuluttajat ovat valmiita maksamaan laadusta ja kotimaisuudesta. Meidän tehtävämme on
varmistaa, että viestit suomalaisesta tuotantoketjusta ja ainutlaatuisen laadukkaista tuotteista
menevät perille. Voimme vastata
tutkimuksessa nousseisiin huolenaiheisiin kertomalla toimintatavoistamme avoimesti ja tekemällä suomalaista alkutuotantoa
ja lihaketjua tutuksi. Suomi on
vastuullisen lihantuotannon mallimaa.
TOMMI FORS

mikä tekee kunnon jauhelihasta ainutlaatuisen tuoretta, Tommi sanoo.
Kunnon jauheliha tehdään aina tuoreesta, pakastamattomasta lihasta.
Siksi sen maku on hyvä, tuoksu raikas ja väri heleä.
Mainos näkyy helmikuussa tv:ssä,
netissä, sosiaalisessa mediassa ja
kotisivulla.

Jokainen siivu
100 % suomalainen
Snellmanin Kotimainen-leikkeletuoteperhe sai ensimmäisen jäsenensä jo syksyllä, kun Snellman toi
markkinoille Kotimaisen palvikinkun. Suurehkossa paketissa on reilunkokoisia siivuja mehevää, palvattua kinkkua.
Helmikuussa uutuuksina lanseerattiin Kotimainen possun palvifilee
sekä Kotimainen palvikalkkuna.
Tuoteperhe saa näkyvyyttä maalis-huhtikuussa, kun “Aina suomalaista” -kampanja pyörii tv:ssä ja
netissä.
Pakkauksen sisällä, etiketin takana, on kirjoitettu kiitos kuluttajalle:

TV-MAINOSTEN SANOMIA:

“Suomalainen, kotimainen, pietarsaarelainen…
Jos haluat olla varma,
että leikkeleesi on taatusti, varmasti, 100 prosenttisesti suomalainen,
katso, että pakkauksessa
lukee Snellman.”
”Snellmanin tavoitteena
on parantaa tuotantoeläinten elinoloja kaikin
keinoin, kuten luopua
porsitushäkeistä kokonaan. Jo neljännes tiloista vapaaporsituksessa.“

Kevään markkinointi

Maatilalta ruokapöytään
– aina suomalaista
Alkuvuoden markkinoinnissa Snellman muistuttaa kuluttajia hyvän ruuan alkuperästä. Miksi kunnon jauheliha on niin ainutlaatuinen? Voiko leikkele olla 100-prosenttisesti suomalainen? Kevättalvella näemme myös tuottajien panostuksia valtakunnallisessa mainonnassa.
Vastuullinen alkutuotanto
”Vastuullinen alkutuotanto” on vuoden ensimmäisen kampanjan teemana. Olet ehkä jo nähnyt Joni
Jaakkolan emakkotilan tv:stä tai
Youtubesta. Mainoksessa kerrotaan
eläinten hyvinvoinnista ja vapaasta
porsituksesta.
– Yhä useampi kuluttaja halua tietää, miten ruoka on tuotettu ja kuka
sen on tuottanut. Suomalaiset kuluttajat ja asiakkaat arvostavat eläinten

hyvinvointia ja vapaaporsitus palvelee tiedostavan kuluttajan tarpeita,
Snellmanin viestintä- ja markkinointijohtaja Tommi Fors sanoo.
Lihatalolle vastuullisuuden tärkeimpiä tekijöitä on eläinten hyvinvointi tuotantoketjussa.
– Sikojen hyvinvoinnin nostaminen
uudelle tasolle vapaaporsituksen
avulla on yksi Snellmanin tavoitteiden pääkohdista. Paljon on jo tehty
ja etenemme askel kerrallaan yh- 12 -

dessä tuottajien kanssa kohti yhä
parempaa. Haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuden valita parempia, vastuullisemmin tuotettuja lihatuotteita.

Kunnon jauhelihassa lukee
Snellman
Kunnon jauhelihan mainoskampanja jatkaa markkinointikevättä helmikuussa.
– Palautamme kuluttajan mieleen,
- 13 -

“Kiitos, kun valitsit aidosti kotimaisen tuotteen. Tuet suoraan suomalaisia tuottajia ja suomalaista työtä”.
– Kotimainen palvi -leikkelesarjan
isompi pakkaus- ja viipaleformaatti on kuluttajalle viesti aitoudesta
ja korkeasta laadusta leikkeleissä,
tuoteryhmäjohtaja Juuso Reinikainen kertoo. Tällaiset tuotteet kasvattavat nyt koko tuoteryhmää.
Suurin muutos viimeisen viiden
vuoden aikana on ollut viipale- tai
pakkausformaatiltaan erilaistettujen tuotteiden roolin kasvu tavanomaisten kinkkuleikkeleiden rinnalla.
– Nämä tuovat jo lähes 40 %:a
kategorian liikevaihdosta. Iso koko
tekee viipaleista poikkeuksellisen
mureita ja verkossa kypsentäminen
viimeistelee kauniin savureunan,
jossa aidon savustuksen maku korostuu. Lisäksi Kotimainen-tuotesarja tulee tarjoamaan aidosti suomalaisen vaihtoehdon tuotesegmenttiin, jonka tuotteista merkittävä
osa on ainakin toisinaan valmistettu
tuontilihasta.
HJ

Ali-Varilan tila Kaustisella on Juha,
Kaija ja Juuso Varilan emolehmätila. Emolehmätuotantoa tilalla on
ollut parikymmentä vuotta. Aiemmin
tuotettiin sekä herefordeja, anguksia että charolaisia, mutta vuodesta
2016 karja on ollut puhdasta limousinia.
Tila kasvattaa hiehoja ja sonneja ensisijaisesti siitoseläinmyyntiin,
mutta myös teuraaksi. Tämänhetkinen emolehmämäärä on 60 kpl,
mutta tarkoituksena on nostaa määrää vanhan navetan päivittämisen
myötä.

Limousin on varteenotettava
vaihtoehto

Nämä pojat ovat 14–15 kuukauden ikäisiä ja arvostelultaan parhaat pääsevät kevään huutokauppaan. Tuotannossa on sarvellinen ja nupolinja.

Uusi limousinpoikakoti Kaustisella
Vuoden tauon jälkeen limousin-osuuskunnan huutokauppatoiminta palaa ensi
keväänä. Uudet sonnikandidaatit kasvavat parhaillaan uudessa poikakodissaan
Ali-Varilan tilalla Kaustisella.

Uusi pihatto valmistui vuonna 2018. Tila panostaa ensisijaisesti
siitoseläinmyyntiin. Poikakoti on uusi osa toimintaa.

Kaikki ulkotilat on tarkoituksena kattaa siten, että ne ovat säältä
ja tuulelta suojassa.
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Juha korostaa, että rodun vaihto on
helppoa.
– Jos miettii tuotantosuunnan tai
rodun vaihtoa, limousin on varteenotettava vaihtoehto. Kannattavuus
on ollut parempi meille, kun Snellmanin Limousin á la Carte -sopimuksen hinnoittelu on sama sekä
hiehoille että sonneille.

E M O L E H M ÄT U O TA N T O

MTY ALI-VARILAN TILA
Juha, Kaija ja Juuso Varilan
pyörittämä emolehmätila Kaustisella.
) emolehmätuotanto vuodesta
2002
) puhdas limousinkarja
) 60 emää vasikoineen
) 120 sonnipaikkaa

Kasvattajaosuuskunta
Limousin
) Osuuskunta myy ja markkinoi jäsentensä eläimiä
siitokseen ja teuraaksi
) 63 jäsentä
) Yhteystyö Snellmanin kanssa
Limousin á la Carte® -tavaramerkin alla

Huutokauppa nettiin
Laatuvastaava Saara Rantanen on
osallistunut aktiivisesti Snellmanin
puolesta limousin-osuuskunnan yhteistyöhön aina alusta alkaen.
– Osuuskunta järjestää jäsenilleen mahdollisuuden eläinmyyntiin,
Saara kertoo. Vasikat tulevat puolen
vuoden iässä poikakotiin. Punnitusten, rakennearvosteluiden ja käsiteltävyyden perusteella parhaat valikoituvat myyntiin.
Limousin-sonnivasikat saapuivat
uuteen poikakotiinsa viime toukoja marraskuussa. Tarkoituksena on

Juha ja Juuso Varila.

myydä sekä vuosikkaita että puolitoista vuotta vanhoja sonneja, ja
tämän lisäksi vanhempia yksilöitä
kysynnän mukaan.
Sonnien huutokauppa tapahtuu
tänä vuonna vain netissä.
– Tautipaineen vuoksi huutokauppaa ei järjestetä paikan päällä vaan
netissä, Juha kertoo. Sonnien tiedot, kuvat ja videot löytyvät netistä.
Todelliset sonninostajat voivat sovittaessa kuitenkin tulla tutustumaan
sonneihin paikan päälle.

Uusi, käytännöllinen pihatto
Kun Varilat rakensivat uuden kasvattamon vuonna 2018, panostettiin
malliin, jota on helppo muuntaa tarpeen mukaan.
– Tällä navettamallilla voimme
tarvittaessa vaihtaa tuotantosuuntaa
myöhemmin. Eläinten siirto ja käsittely on myös huomattavasti helpompaa, kun käytäviä voi muuntaa
tarpeen mukaan.
Navetta on suunniteltu niin, että
arkityössä pärjätään yksin. Eläinten
käsittelyissä ja siirroissa paikalla on
turvallisuussyistä aina kaksi miestä.
Eläinten käsittelytilat on sijoitettu
sisätiloihin. Näin kelit eivät rajoita
käsittelytilojen käyttöä.
– Käsittelytiloille annetaan yleensä
liian vähän arvoa, Juha toteaa. Halusimme käytännöllisen ratkaisun,
joka toimii sekä emojen siemennyksiin ja tiineystarkastuksiin että
poikakodin sonnien punnituksiin ja
arvosteluihin.
Käsittelytilat toimivat tällä hetkellä myös eläinten lastaustiloina.
TEKSTI JA KUVA: HEIDI JYLHÄ

Eläinten käsittelytilat sisätiloissa toimivat sekä emoille että sonneille. Poikakodin sonnit punnitaan säännöllisesti ja Faban emolehmäneuvojat
tekevät rakennearvostelut. Vaaka on sijoitettu lattiatasolle käsittelyhäkin alle.
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Putkitusprojekti
– vasikkavälitykseen vaihtoehtoinen toimintamalli
 Snellmanin strategian mukaan
80 % nuoren naudan kasvatuksesta
olisi todistettavasti antibioottivapaata vuoteen 2025 mennessä. Nautojen
tarttuvat taudit ja vasikkaterveyden
parantaminen sekä lääkintätarpeen
vähentäminen ovat asioita, jotka ovat
pistäneet miettimään vasikkavälitykseen uutta toimintamallia.
Projektissa keskitytään vasikkakasvatuksen rakentamisratkaisuihin, hoitorutiineihin ja logistisiin jär-

jestelyihin. Projektissa paneudutaan
myös tilojen tautisuojaukseen, jossa
eläinkuorman purku- ja lastausalueet ovat keskeisissä rooleissa.
Snellmanin naudan kenttäväki
teki tuottajien kanssa opintomatkan
Ruotsiin. Ruotsissa kauan käytössä
ollut toimintamalli tukee suurimmalta osin tavoitteitamme, ja halusimme nähdä, mitä opittavaa meillä
sieltä on.

TEKSTI: KIRSI PARTANEN | KUVAT: VESA HIHNALA JA KIRSI PARTANEN

Nyman, Stavby
1 Ensimmäinen vierailukohteemme
oli Rolf ja Maria Nymanin tila Stavbyssä. Tilalla kasvatetaan sonneja ja
hiehoja ternistä teuraaksi. Nymanit
ostavat ternivasikat SLU:n Lövstan
tilalta Uppsalasta, noin 180 vasikkaa
vuodessa.
– Haemme vasikat seitsemän vasikan ryhmissä. Ne ovat valmiiksi punnittuina ulkona karsinassa, kertoo
Rolf. Vasikat ovat 2–4 viikon ikäisiä,
14 päivää nuorempia ei saa kuljettaa.
– Vasikoita juotetaan lähtötilalla
maidolla. Meillä juotto vaihtuu ker-

ralla maitopohjaisesta juomajauheesta (130–140 g/litra) tehtyyn juomaan, jota annetaan 3 litraa kahdesti
päivässä. Juoma jaetaan maitotaksilla ja tuttiämpärit pestään joka 3.
viikko
– Käytämme maitopohjaista juomaa. Sillä vasikat eivät tule niin kylläisiksi kuin herapohjaisella juomalla, ja haluavat syödä muutakin rehua,
sanoo Maria Nyman. Väkiheinää ja
vasikkarehua on tarjolla jatkuvasti.
Juottoa jatketaan 2 kk ikään saakka,
jolloin vasikat painavat 90–100 kg.
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Millaisin odotuksin
matkalle?
Tanja ja Seppo Pesonen Kiuruvedeltä hakivat matkalta
ideoita ja ajatuksia vasikoiden
kasvatuksen järjestämiseen.
Tilalla on ternistä teuraaksi
kasvatus ja reilu 300 eläintä.
– Tällaista matkaa on odotettu pitkään. On hyvä nähdä
muidenkin ratkaisuja, miten
kasvattamot on tehty ja miten
tiloilla toimitaan, sanoo Tanja.
Pesosilla on suunnitelmat
valmiina lämpimän kasvattamon rakentamiseen, mutta he
pohtivat vielä, olisiko kylmäkasvatus kuitenkin vasikoiden
terveyden kannalta parempi.
– Kaikkien kasvattajien haaste yskä pistää miettimään uusia ratkaisuja, sanoo Tanja.
Lämpömittari on vasikan hoidossa tärkein työkalu. Sairaat
vasikat pitää tunnistaa nopeasti. Kuume, nuulee katse ja juomatta jäänyt annos kertovat,
että vasikka ei ole kunnossa,
sanoo Tanja. Nopealla reagoinnilla vasikoiden kuolleisuus on
pysynyt pienenä, vain hieman
yli prosentissa.
Putkitus kiinnostaa Pesosia.
Kun vasikat tulevat samoilta
tiloilta, sen tietää, miten ne on
juotettu lähtötilalla ja siirtyminen kasvattamon juottoon tapahtuu helpommin.

– Lääkintätarve on ollut vähäistä.
Tänä vuonna vain yhtä vasikkaa on
lääkitty, kertoo Maria. Hieman on ripulia ollut ja kylmillä ja kosteilla keleillä yskää. Aiemmin vasikat tulivat
kolmelta lähialueen tilalta, kerralla
muutama per tila, eri ikäisiä ja kokoisia. Nyt laatu on tasaisempi, sanoo Rolf.
Ternivasikoiden
kasvatuspaikka
on kolmiseinäinen rakennus, joka
aukeaa etelään päin. Kasvattamon
kattokulma on sopiva, sanoo Rolf.
Kesällä, kun aurinko paistaan keskipäivällä korkealta, katto varjostaa
sopivasti. Talvella matalalta tulevat
auringonsäteet lämmittävät karsi-

Snöborg Gård, Dala-Järna
2 Toisena matkapäivänä tutustuimme vasikoiden kasvatukseen
Taalainmaalla. Snöborg Gård on
Taalainmaan vuoden yrittäjänä 2017
palkittu tila, joka tuottaa naudanlihaa ja perunaa. Tilan omistaja Janne Eriksson esitteli vasikkakasvattamoa, joka on rakennettu vanhaan
vaunuliiteriin. 25 neliön karsinat (10
vasikkaa/karsina) ovat kahdessa rivissä, ja niiden välissä on lämmin
huoltokäytävä.
Karsinoiden ulkoseinä on verhoseinää. Yläosa on avoin, ja karsinat
kuivitetaan oljella huoltotilan yläpuoliselta parvelta.
– Ilmanvaihto on alimitoitettu, totesi Pauli Väisänen. Rakennuksen
harja saisi olla avoin, jotta ilma vaihtuisi paremmin. Kun peltikaton alla
ei ole aluskatetta, kondenssivettä
tippuu karsinoihin, mikä ajan myötä
lahottaa puisia rakenteita.
Sirpa Lunkin mielestä lattian pitäisi olla viisto, ettei valumaa tulisi

noita. Aluskate estää kondenssiveden tippumisen vasikoiden päälle.
Katoksessa on iglut ja irtoaidoista
tehdyt karsinat. Karsinat ovat tarkoituksella erillään toisissaan, jotta
turpakontakti ei levittäisi sairauksia.
Lanta poistetaan karsinoista 6 vk välein.
– Vasikat ovat kyllä hyvännäköisiä
ja juottoaika tuntuu hyvältä. Juomamäärä on kuitenkin pieni suomalaiseen
vasikkakasvatukseen
verrattuna, sanoo Auli Väänänen
Pielavedeltä.
– Rakennusmääräykset taitavat
olla täällä lievemmät, pohtii Esko
Väänänen tarkasteltuaan vasikka-

karsinoista pihalle. Sirpalla ja Paulilla on ternistä teuraaksi kasvatus
Rantsilassa, ja kylmäkasvatusta on
kokeiltu tekemällä vasikoille kasvatustiloja laakasiiloon.
Snöborg Gårdin vasikkalan lämmin huoltokäytävä yllätti ja ihastutti
kaikki. Sieltä on ikkunallinen ovi joka
karsinaan, ja ovessa taulu, johon
lääkinnät kirjataan.
– Onhan tämä Ameriikka, tosi kiva,
ihasteli Saku Syväjärvi Kortesjärveltä. Nykyisessä hommassa eniten
tympäisee se, kun kylmässä kohmeisin sormin tekee hoitotoimia ja kirjaa
lääkintöjä ylös.
Huoltokäytävällä on Urbanin juottoautomaatit, keskusyksikkö ja kaksi lisäyksikköä. Yksi yksikkö juottaa
neljän karsinan vasikat. Vasikat saavat juomaa 9 litraa päivässä. Juomamääriä seurataan tarkasti päivittäin.
Jos vasikka jättää annostaan juomatta, se voi olla merkki alkavasta
sairaudesta.

Ternivasikoita haetaan neljältä tilalta, joka toinen tiistai. Eri tiloilta
haettujen vasikoiden sekoittamista
pyritään välttämään, sanoo Janne
Eriksson. Mykoplasma bovis on ollut
ongelmana ja kaikki vasikat rokotetaan M. bovista vastaan niiden tultua
ja uudestaan 3 viikon päästä. Vasikat
saavat myös pälvisilsarokotteen.
Kolme työntekijää on käynyt lääkintäkurssin, joka on Ruotsissa
edellytyksenä sille, että eläimiä voi
lääkitä itse. Eläinlääkäri käy joka
toinen kuukausi ja tarkistaa silloin
lääkekirjanpidon. Enintään 30 % vasikoista lääkitään. Kuume mitataan
aina, kun sairautta epäillään ja sairaat lääkitään nopeasti.
Jokaisen karsinan ovella on saappaat, vain niillä mennään karsinaan.
– Haalarit vaihdetaan, jotta tauteja
ei levitetä karsinasta toiseen, sanoo
tilan vasikanhoitaja Linda. Käsidesiä
ja kertakäyttöhanskoja oli myös.

kasvattamon rakenneratkaisuja. Ja
käsityötä on paljon. Väänäset kasvattavat sonneja ja hiehoja ternistä
teuraaksi ja lähtivät matkalle, koska
heitä kiinnostaa vasikoiden putkitus
ja kylmät kasvatusratkaisut.

PUTKITUSPROJEKTI

Rolf ja Maria Nyman
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»

kentällä
tapahtuu

PUTKITUSPROJEKTI

Forssells Lantbruk, Bjursås
3 Kolmas tutustumiskohde oli Jan
Forssellin omistama Bjursås Lantbruk Ab. Tilan toimintaa esitteli Forsellin puoliso Erika Bränd. Tilalle
on rakennettu 2016 uusi kasvattamo
ternivasikoille. Iglut ovat katon alla,
mutta rakennuksessa on vain yksi
seinä päädyssä, missä lämmin huoltotila on.
Välittäjä tuo kahden viikon ikäiset ternivasikat tilalle muutamalta
maitotilalta. Kuski ei tule vasikkalan
puolelle. Vasikat laitetaan aluksi pareittain igluihin. Vasikoita juotetaan
kahdesti päivässä, juoma jaetaan
maitotaksilla.
– Seuraamme tarkasti vasikoiden
juomista ja reagoimme heti, jos juominen takkuaa, sanoo Erika. Ämpäristä juomisen huonontuminen on
helppo todeta. Tuttiämpärit pestään

päivittäin, sitä varten huoltotilassa
on kaksi tiskikonetta.
– Huoltotilassa on taulu, johon
kaikki vasikat on merkitty erivärisin tarralapuin. Lapussa on vasikan
saapumispäivä, punnitut painot ja
lääkinnät. Taulusta on tuuraajankin
helppo katsoa, mikä tilanne on, sanoo Erika.
Vasikat punnitaan kerran viikossa.
Ne kasvavat juottokaudella noin 850
g päivässä. Kun iglun pienin vasikka
painaa 80 kg, aloitetaan maitojuomalta vierottaminen ja se tehdään
vähitellen, painon kehitystä seuraten. Tavoite on, että vieroitettu vasikka painaa vähintään 90 kg.
Väkirehu ei muutu viikkoon vieroituksen jälkeen. Sitten apetta annetaan vähän kerrallaan. Kun vasikat
on vieroitettu, ne siirretään isompiin

SLU Lövstan neuvot ternivasikoiden kasvatukseen
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ryhmiin.
Eläinlääkäri käy tilalla joka 7. viikko. Antibioottilääkitysten tarve on tilalla pieni. Ripulia on ollut ajoittain.
Talvella vasikat rokotetaan RS-virusta vastaan.
– Se on hyvä, että iglut voidaan
nostaa koneella rakennuksen sivusta pesua varten. Iglujen ja karsinoiden olkipatjan alla oleva syvennys
saisi olla vinoseinäinen, sanoo karjatalousrakennuksia suunnitteleva
Erkki Löf Tervolasta. Silloin lannan
voisi työntää koneella pois. Valumavesien ohjaaminen kannattaa suunnitella huolella, etteivät ne aiheuta
talvella liukkautta tai pääse ympäristöön. Karsinoiden sijoittelua kannattaa myös miettiä. Kaikki neliöt
maksavat, ettei tehtäisi hukkatilaa
turhaan, sanoo Erkki.

4 Ruotsin maatalousyliopiston SLU:n
Lövstan tutkimustilalla Uppsalassa
Gård och Djurhäsanin terveydenhuoltoeläinlääkäri Virpi Welling
esitteli meille nautaterveydenhuoltoa Ruotsissa. Keski-Suomesta lähtöisin oleva Virpi on toiminut eläinlääkärinä Ruotsissa 25 vuoden ajan,
viimeiset 12 vuotta terveydenhuoltoeläinlääkärinä.
Gård och Djurhälsan on teurastamoiden omistama organisaatio,
jonka visiona on kannattava eläinten kasvatus ja maailman terveimmän eläimet. Gård och Djurhälsanin
tehtävänä on eläinten terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen, terveydenhuoltotyö ja neuvonta tiloilla ja
kurssien ja tapaamisten järjestäminen. »

MTY HIETALA, TOHOLAMPI
»

Vasikkakasvatuksessa on kolme
fokusaluetta:
1. Lisätä vasikoiden eloon jäämistä
– syntyneistä vasikoista 18 % ei tule
teuraaksi.
2. Seurantaluvut – on uskallettava
asettaa tavoitteita ja seurattava, miten kuolleisuus, hoidot ja päiväkasvu
kehittyvät.
3. Tautisuojaus – mitä se tarkoittaa
käytännössä tilalla ja kuinka sitä
voidaan parantaa.
– Vasikoiden terveyteen pitää panostaa. Meidän on huono hymyillä,
jos tilan vasikoiden lääkitysluvut ovat
60 % paikkeilla, sanoo Virpi. Ei kuskata vasikoita pitkin Ruotsia, laitetaan vasikat ulos, pienennetään ryhmäkokoa, vieroitetaan vanhempana,
tehdään selvät hoitosuunnitelmat ja
rokotetaan vasikoita, sanoo Virpi esimerkkejä toimista vasikkaterveyden
parantamiseksi.
Vasikoiden keuhkotulehduksilla on
monia syitä: tilanahtaus, veto, huono hygienia, riittämätön ilmastointi
sekä taudinaiheuttajat. Vastustuskyky ja kasvattamon tautisuojaus
vaikuttavat osaltaan siihen, pysyykö
vasikka terveenä vai sairastuuko se
keuhkotulehdukseen.
SLU:n Lövstan tilalla on 250 lehmää pihatossa ja ternivasikat kasvatetaan igluissa ulkona. Iglujen suojaksi rakennettiin katos pari vuotta
sitten. Aluksi suunniteltiin myös verhoseinien asentamista, mutta niitä

Mitä vasikka tarvitsee
voidakseen hyvin?
) Tilaa 3 m2/vasikka
) Optimaalisen paikan navetassa
) Karsinan, joka voidaan puhdistaa ja virtsa valuu sieltä pois
) Valoa
) Raitista ilmaa
) Vedottomuutta, ilman virtaus
< 0,5 m/s

8.11.2019 Jari ja Juha Hietalan navetan avajaiset Toholammilla marraskuussa houkuttelivat erittäin suuren
kävijämäärän. Laajennuksen kautta
tilalla on nyt kaksi Lely A5 -lypsyrobottia (140 lehmää) ja mahdollisuus
aikanaan lisätä vielä kaksi robottia.
Tilalla on tehty kaikki mahdollinen
tarttuvilta taudeilta suojautumiseksi.
Navetassa on tautisulku ja teuraat
ja välitysvasikat ajetaan kuljetusvaunulla pois navetan läheltä ennen
noutoa.

) Tilaa syödä 40 cm/vasikka
) Uutta rehua joka päivä
) Vettä
) Kuivikkeita niin, että makuulla
ollessa vasikan jalat eivät näy
) Vieroitus >7 vk iässä
) Viikon kuluttua vieroituksesta
vasikan pitäisi syödä 2 kg väkirehua/pv

ei laitettukaan, kertoo Virpi.
– Vasikalle annetaan syntymän
jälkeen ternimaitoa, ja kun vasikka
on kuivunut, se siirretään ulos igluun. Vasikoita juotetaan maidolla
kahdesti päivässä, 3 litraa kerralla.
Iglussa on tarjolla väkirehua ja ulkona heinää häkistä. Vasikat ovat pysyneet ulkoilmassa terveinä, sanoo
Virpi.
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PIETILÄISEN TILA,
HANKASALMI
1.11.2019 Hankasalmella Tuomas ja
Ida-Maria Pietiläisen tilalla vietettiin
navetan laajennuksen avoimia ovia
marraskuussa.
Investoinnin myötä lehmämäärä
nousee tilalla noin 120:een. Lypsytyö
suoritetaan kahdella robotilla.

Krekilän tilalla päästiin
eroon kryptosporidioosista

Hyvinvoivaa vasikkaa on ilo hoitaa, kertoo Hanna-Mari Krekilä.

 MTY Krekilän kolmen robotin navetta otettiin käyttöön kolme vuotta
sitten. Kaikki piti olla hyvin ja hallinnassa, mutta syksyllä 2017 vasikat
alkoivat voida huonosti. Kahden päivän iässä alkoi ripuli, vasikat imivät
huonosti ja olivat heikkokuntoisia.
Eläinlääkärin ottamasta näytteestä
löytyi kryptosporidium. Tämä oli melkoinen järkytys MTY Krekilän emännälle ja isännille, Hanna-Marille,
Kunnollinen tautisulku estää vieraiden mukana tulevia tauteja.

Veijolle ja Timolle. Taudista ei silloin
tiennyt tilanväki juuri mitään, mutta
onneksi eläinlääkäreillä oli tietoa ja
heiltä sai apua.
Alun shokin jälkeen päätettiin, että
tästä mennään eteenpäin. Asiaan
puututtiin heti, eikä mietitty ja taivasteltu sen enempää. Rivakoiden
toimenpiteiden ansiosta päästiin vähillä vasikkakuolemilla.
– Toimenpiteet ja työrutiinien
Hanna-Mari ja Veijo vasikoiden tuttiämpäreiden
pesuun tarkoitetun koneen äärellä.
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muutokset olivat tuossa tilanteessa
todella radikaaleja, mutta ne tehtiin
huolellisesti ja sillä ajatuksella, että
tästä selvitään, kertoo Hanna-Mari.
Halocur-lääkitys aloitettiin ja vasikat alkoivat pikkuhiljaa voimaantua.
Maitojuomaa annettiin normaalisti
ripuloiville vasikoille ja lisäksi elektrolyyttijuomaa. Vasikat letkutettiin,
jos juoma ei maistunut. Vasikan
nestetasapainosta
huolehtiminen
sairauden aikana on ensiarvoisen
tärkeää.
Lehmät poi’itettiin puhtaan pressun päälle. Vasikka vietiin emän
nuoltavaksi ja siitä ripeästi kuivaan ja
puhtaaseen yksilökarsinaan. Emän
ternimaidon koostumus mitattiin
brix-mittarilla ja jos kuiva-ainetta
oli alle 22, sulatettiin pakastimesta
parempaa. Vasikoille annettiin myös
seleenilisä ja maitohappobakteereita.
Vasikoiden kuivikkeiden pitää olla
ensiluokkaisia. Niissä ei saa olla
minkäänlaista pilaantumista tai
kosteutta. Ja märät vaihdetaan heti
pois.
Yksilökarsinat pestiin joka vasikan jälkeen Neopredisan-liuoksella,
ja kaikki hoidossa käytetyt tavarat
ja astiat pestiin ja desinfioitiin ennen seuraavaa vasikkaa. Vasikoiden
hoitoalueella käytettiin omia suojavaatteita, jalkineita ja hanskoja. Vasikoiden tilasta ei ole minkäänlaista
läpikulkua navetan muihin osiin.
Erittäin tärkeä tekijä Hanna-Marin
mukaan tautitilanteessa on se, että
yksi ihminen ottaa täyden vastuun
vasikoista. Kun hänellä on vastuullaan vain vasikat, niin silloin ehtii
kunnolla seurata, valvoa ja kirjata
vasikoiden tapahtumia. Silloin pääsee puuttumaan tilanteeseen heti,
ennen kuin tauti saa pahemman otteen. Isommissa karjoissa se voi tarkoittaa jopa ulkopuolisen työntekijän
palkkaamista, mutta se varmasti
kannattaa, jotta kryptosta pääsee
eroon.

Hanna-Mari on silloin tällöin
saanut kuulla, että hoitaa VAAN
vasikoita. Mutta se on tilan tärkein työ. Huonosta vasikasta
ei koskaan kasva hyvää lypsylehmää. Krekilän tilalta otettiin
kryptosporidioosi-merkintä pois
marraskuussa 2019.
– Puolen vuoden jälkeen
vasikat
rupesivat
voimaan
paremmin ja Halocur lopetettiin, muistelee HannaMari.
Yksi ratkaisevista tekijöistä oli
heidän mielestään vasikkaosaston tyhjäys kesällä. Silloin se
pestiin, desinfioitiin ja kuivattiin
kokonaan huolellisesti. Vasikat
olivat sen ajan muissa väliaikaisissa tiloissa. Myös poikimakarsinat puhdistetaan ja annetaan
kuivua aina kun se vain on mahdollista.
Nyt näitä asioita jo muistellaan, mutta siltä ajalta osa työrutiineista on muuttunut pysyvästi.
Esimerkiksi vasikkaosaston läpi
ei kuljeta edelleenkään, ämpärit
ja vasikoiden hoitoon käytettävät
välineet pestään ja desinfioidaan
huolellisesti jokaisen vasikan
jälkeen. Samoin vasikkahavainnoista pidetty kirjanpito toimii
edelleen. Siitä on hyvä seurata
vasikan kasvua hiehosta lehmäksi. Ja jos lehmäaikana tulee
ongelmia, voi muistiinpanoista
tarkistaa, mitä on tapahtunut vasikkana. Lisäksi Krekilän tilalla
on kaikki nupoutuksessa tarvittavat välineet itsellä, eläinlääkärin ei tarvitse tuoda mukanaan
mitään.
– Tautitilanteessa kannattaa
pitää oma maalaisjärki mukana,
suhtautua asiaan rauhallisesti
ja tiedostaa, että tähän asiaan
muutos ei tule hetkessä. Muutokset omissa työrutiineissa ja
huolellinen tekeminen tuovat
mukanaan myös paljon hyvää,
kiteyttää iloinen vasikanhoitaja
Hanna-Mari Krekilä.

ELÄIMET SIIRTYVÄT,
SIIRTYVÄTKÖ TAUDIT?
 Syksyllä 2019 Snellmanin alkutuotanto teki laajan selvityksen
tarkistaakseen, miten teuraiden ja
vasikoiden lastaukset tapahtuvat,
eli kuinka suuri kontaminaatioriski auton ja navetan välillä käytännössä on.
– Selvityksestä ilmeni, että kuljetusautomme ovat useimmiten
ilmayhteydessä navetan kanssa, ja
joissakin tapauksissa kuljettajan
piti hakea eläimet navetan sisältä,
kertoo Mårten Lassfolk, asiakasvastaava, vasikka.
Vaikka kuljettaja olisi kuinka
tarkka, taudinaiheuttajat voivat
levitä vaatteissa, kengissä tai varusteissa. Myös ilmavirta navetan
ja kuljetusauton välillä muodostaa
riskin.
– Parasta olisi, jos voisimme
hakea maitotiloilta sekä teuraat
että vasikat ilman, että automme
tai kuljettajamme ovat yhteydessä
navettaan tai tuottaja autoon, Mårten selittää.
Lastausvaunu,
vasikkaboksi
(katso kuva) ja muut traktorilla
siirrettävät ratkaisut, joiden avulla eläimiä voidaan noutaa tai toimittaa ilman yhteyttä navettaan,
ovat hyviä vaihtoehtoja. Ota yhteyttä Mårten Lassfolkiin tai Pekka
Taipaleen, jos haluat keskustella
asiasta tarkemmin!
HJ

» Ohje kryptosta maitotiloille
löytyy Anelmasta, Yleiset ohjeet
ja säännöt -otsikon alta
TEKSTI JA KUVA: MARI KORKIAKANGAS
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Noutokerrat teuras 2018, maitotilat
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Jalostuksen tulokset
näkyvät käytännössä
Figen jalostusohjelman uudistuksen myötä emakkoaineksen kehitys on tullut helpommaksi. Myös itse
uudistava tila saa muutosta aikaan oikealla valinnalla
ja Matriarkka keinosiemennyskarjuja käyttäen.
 Uutta jalostuksen linjauksen aikaa on eletty noin kaksi vuotta. Figen jalostusohjelmassa olemme
keskittyneet muutoksen läpivientiin ja toiminta tällä hetkellä on jo
pääpiirteissään rutinoitunutta. Nyt
elämme jatkuvan kehittämisen vaihetta: populaation, toimintamallien
ja genetiikan suhteen löytyy aina parannettavaa eikä tämä homma tule
koskaan valmiiksi.
Nykypäivänä Figenin ytimenä on
nukleusjalostusohjelma ja oma
Muskeli-linjan emakkosikala. Meillä
on nyt kaksi Matriarkka-emärotua
(Figen Yorkshire ja Figen Maatiainen)
ja erillinen isälinja: Figen Muskeli.
Jos haluat kehittää tilasi porsastuotoksen potentiaalia, panosta emärotujen Matriarkkaindeksin valintaan.
Vastaavasti kaikkien lihaporsaiden
isäksi tulee valita korkeatasoinen
Muskelikarju.

tentiaali – eli riittävän suuri määrä puhtaita jalostuspahnueita. Kun
kandidaatteja on paljon, myös todennäköisyys löytää huippuyksilöitä
on suurempi.
Kuvassa 1 on esitetty Matriarkkaindeksin
trendi
Längelmäen
testiasemalle osallistuvilla karjukandidaateilla. Se kuvaa hyvin valinnan tehostumista ja rotujemme
erilaista vaihetta projektin edetessä.
Molemmilla roduilla saimme nukleusjalostusohjelman tehokkaasti
liikkeelle, mutta yorkshirepopulaation kohdalla on ollut rakenteellisia
muutoksia eikä tehokkaan toimintamallin jalkauttaminen ole ollut niin
nopeaa kuin maatiaisella. Oleellista
kuitenkin on, että molempien rotujen kohdalla näemme selvän kulmakertoimen muutoksen MA-indeksin
trendissä ja siten jalostusohjelma
tuottaa entistä parempaa perinnöl-

Matriarkkaindeksin valinta tuo
lisäporsaita

Muskelipopulaatiota trimmataan Härmässä
Muskelipopulaatio on lähtenyt myös
kehittymään uuden linjauksemme
mukaan. Kuten luonnollista, aluksi on sikalan käynnistysvaihe ja sen
jälkeen emakoiden valinta saadaan
tehokkaasti käyntiin. Tämä on tyypil-

Längelmäen karjukandidaattien MA-indeksi testierittäin
125
120
115

MA-indeksi

110
105
100
95
90
1501
1509
1517
1525
1533
1541
1549
1604
1612
1620
1628
1636
1644
1652
1708
1716
1724
1732
1740
1748
1804
1812
1820
1828
1836
1844
1852
1908
1916
1924
1932
1940
1948

Jalostusohjelman teho muodostuu
kahdesta tekijästä: jalostusarvojen
luotettavuudesta ja valinnan tehosta. Jalostusarvojen luotettavuus
syntyy laajasta ja luotettavasta datan keruusta. Valinnan teho taasen
kuvaa sitä, kuinka paljon parempia
sikoja valitaan tuottamaan seuraavan jalostussukupolven jälkeläiset
kaikkiin kandidaatteihin verrattuna.
Nukleusjalostusohjelma perustettiin erityisesti valinnan tehon kiihdyttämiseksi.
Valintaa tehdään monessa vaiheessa ensikoiden ja karjujen kehitystä. Koko valintaprosessi alkaa
kuitenkin siitä, että luodaan po-

listä edistymistä valitun kokonaisuuden suhteen.
Tehokkaassa jalostusohjelmassa
perinnöllistä edistymistä tapahtuu
aina halutuissa ominaisuuksissa.
Tämä tarkoittaa sitä, että Figenin ohjelmassa suurin valintapaine ja siten
edistyminen tällä hetkellä tulee pahnuekoon suhteen. Haluamme kuitenkin pitää kiinni myös kansainvälisestikin kiinnostusta herättäneestä
vahvuudestamme: helppohoitoinen
emakko, jolla on tehokkaat geenit
myös lihasikaominaisuuksien suhteen. Siksi MA-indeksissä on mukana useita emakko- ja lihasikaominaisuuksia. Projektimme tavoite on
kasvattaa pahnuekokoa hyvillä porsailla – jokaisen lisäporsaan tulee
olla myös tehokas lihasika.

Testierä (vuosi + vko)
Kuva 1

Yorkshire
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linen kehitys aloittavassa jalostussikalassa.
Muskeli-linjan käynnistys aloitettiin valitsemalla parhaan MU-indeksin imisät kasvamaan Längelmäen
testiasemalle. Valinta onnistui hyvin
ja lähtötilanteessa MU-indeksi koko
sikalassa oli jo korkea. Kun sikala
saatiin täytettyä, päätettiin osto ulkopuolelta lopettaa ja uudistuksen
suhteen olimme lisäysvaiheessa.
Tämä näkyy siinä, että emakkovalintaa ei juuri pystytty vuoden 2018
aikana tekemään. Karjuvalinta sen
sijaan jo alkuvaiheessa on ollut tehokasta, koska isä-poika polussa
kandidaattien määrä ei ole niin kriittinen tekijä.
Vuoden 2019 alkupuolella Muskelisikalassakin on pystytty tekemään
karsintaa ja valintaa on saatu tehostettua. Tämä näkyy selvänä kulmakertoimen muutoksena Muskeliindeksin trendiä tarkastellessa.
TIMO SERENIUS
		

Maatiainen

Uusi MP-SISU 2020
 MP-SISU on suunnitelma tilan
emakkoaineksen uudistamiseen.
Sen tavoitteena on korvata tuotannosta poistuvat vanhat tai tuotokseltaan heikot emakot karjan
nykyistä geneettistä tasoa paremmilla eläimillä.
Emakkokannan
uudistamisen suunnitteluun tarvitaan tietoa emakoiden Matriarkka (MA)
-indeksistä ja tuotoshistoriasta.
Nämä tiedot uusi MP-SISU 2020
hakee PossuNetin tietokannasta,
napin painalluksella. Tiedonhaun
automatisointi on ollut neuvojien
toivoma uudistus.
SISU 2020 -pohja hakee ensikoiden ja emakoiden MA-indeksit ja tuotostiedot. Siis ne tiedot,
jotka ovat PossuNetin Eläinaines-sivulla. SISUssa näkyy myös
eläimen tuotantovaihe. Onko se
ensikko, jota ei ole vielä tiineytetty, vai vieroitettu, siemennetty tai
porsinut emakko ja arvio seuraavan tapahtuman ajankohdasta.
Tulevien tapahtumien ajankohta
lasketaan käyttäen tilan PossuNetin asetuksiin tallentamia ar-

Asematesti seuloo
karjuista parhaimmat
Längelmäen testiasemalla testattiin viime vuonna reilu
2000 karjukandidaattia. Tuloksista nähdään sekä Matriarkka-emälinjojen että Muskeli-isälinjan karjukandidaattien kasvun, rehuhyötysuhteen ja lihaprosentin parantuneen edelliseen vuoteen verrattuna.
Muskeli-isälinjaa jalostetaan lihasikatuotannossa tärkeiden ominaisuuksien, kasvun, rehuhyötysuhteen, lihakkuuden ja lihan laadun perusteella ja eriytyminen emälinjoista alkaa näkyä myös tuloksissa.
Testatuista karjukandidaateista on valittu indeksien ja
asematestin tulosten perusteella parhaimmat karjuasemalle keinosiemennyskarjuiksi tai myytäväksi tiloille tai
vientiin. Karjuasemalla siementuotannossa olevien Matriarkka M- ja Y-karjujen MA-indeksi on vähintään 115 ja
Super Matriarkka -karjujen vähintään 120. Ota jalostustyön tulokset hyödyksi sikalassasi emakkoaineksen omaan
uudistukseen. Karjuasemalla on nyt hyvä valikoima Super
Matriarkka M- ja Y-karjuja!
Muskeli-karjujen siemen myydään Muskeli-seoksena.
Se tuotetaan karjuilla, joiden MU-indeksi on vähintään 115.
- 23 -

voja ensikon tiineytysiästä, tiineysajasta, porsaiden vieroitusiästä
ja ajasta vieroituksesta siemennykseen.
Neuvoja käy läpi tilan emakoiden tuotantotulokset ja MA-indeksit, ja laskee uudistuseläinten
tarpeen. Tarvelaskelman pohjana
käytetään vuosiraportin tuloksia.
Emakoiden jatkosuunnitelma
merkitään numeroin:
0 = emakko poistetaan
1 = emakko tiineytetään Muskeli-karjujen siemenellä lihasikapahnueen tuottamiseksi
2 = puhdasrotuinen M- tai
Y-kantaemo siemennetään saman rodun Matriarkka-karjulla
3 = puhdasrotuinen tai risteytysemakko siemennetään Matriarkka-karjulla, joka on eri rotua
kuin emakon isä.
Karjun rotu tulee nyt näkyviin
listalle. Kun MP-SISU on valmis,
kantaemot ja karsittavat emakot
siirretään omille listoilleen.
Ota MP-SISU 2020 aktiivikäyttöön ja hyödyksi porsastuotannon kehittämisessä!
KP

Karjuasemalle ja myyntiin
valittujen karjujen koekasvu, g/pv,
ja rehuhyötysuhde, MJ/kg

986

1014

1008

1046

23,8

23,9
23,2

23,2

Matriarkka Y

Matriarkka M
Koekasvu - 2018

Rehuhyötysuhde, MJ/kg - 2018

1072

1041 1053

23,6

23,2

Muskeli

22,8

Super-Muskeli

Koekasvu - 2019
Rehuhyötysuhde, MJ/kg - 2019

Sikalan prosessien
kehittäminen
Prosessien kehittäminen lähtee päivittäisten rutiinien
tarkastelusta: mietitään mitä prosesseja sikalassa on
ja miten ne voidaan tehdä tehokkaammin.
Tuotannon kehittämisen kannalta on
tärkeää, että prosessit on dokumentoitu ja niiden kehittymistä voidaan
seurata jonkin mittarin avulla. Tärkeää on myös, että kaikki sikalassa
työtä tekevät henkilöt ovat mukana
kehittämässä sikalan toimintatapoja
ja kaikki myös sitoutuvat noudattamaan niitä.
Voisiko porsaiden lastaus olla
sujuvampaa? Sitooko porsaiden
rokottamishetki liikaa työvoimaa?
Onko ensikoiden ensisiemennysikä karannut liian korkeaksi? Oman
tekemisen kriittinen tarkastelu on
ajoittain paikallaan, jotta kehitystä
tapahtuu. PossuNetin raporteista
saa hyviä vinkkejä, mihin kannattaa
panostaa. Pääsy parhaimman 25 %
joukkoon on hyvä tavoite.
Monesti prosessin kehittämisessä
halutaan vähentää työhön kuluvaa
aikaa ja usein ajansäästö otetaankin eläinten seurannasta. Aktiivinen
eläinten seuranta on kuitenkin parasta hukan ja hävikin ennaltaehkäisyä, jos sillä saadaan vältettyä
esimerkiksi emakoiden tyhjiä päiviä
tai porsaiden lääkintää.
Figenin Muskelisikalassa prosesseja kehitetään jatkuvasti. Sikalassa
työskentelee vaihtelevasti 1-3 henkilöä, joten prosessien täytyy olla
yksinkertaisia ja päivittäisten perustöiden olla hoidettavissa myös yksin
työskennellessä. Sikalan prosessit
on kuvattu, mitä tehdään ja missä
järjestyksessä, ja tiedot on koottu
yksiin kansiin. Prosesseja on käyty läpi tuotantovaiheittain kaikkien
työntekijöiden kesken ja samalla on
mietitty työn sujuvoittamista. Kun
prosesseista on löydetty korjattavaa,
on tehty muutoksia ja seurattu muutoksen onnistumista.

Millainen on
hyvä prosessi?

) Tuottaa mitä lupaa hal
utussa
laadussa ja ajassa tehokk
aasti
) On nopea ja läpäisyaj
an hajonta on pieni

) On yksinkertainen ja
estää
virheitä tapahtumasta

) Tuo poikkeamat esiin,
jotta
niihin voi puuttua

) On dokumentoitu ja
on kaikkien tiedossa

) Siihen kuuluu mittari
t, joita
seurataan

) Sitä kehitetään jatkuva
sti

Nykyinen Hankkijan Eka Pekoni on
toiminut hyvin liemimuodossa.

Neulaton sirko-rokotus

Työlistat apuna
Yhtenä suurena kehityskohteena on
ollut PossuNetin parempi hyödyntäminen. Säännöllisesti tulostettavia
työlistoja hyödynnetään niin porsimaan tulevien emakoiden siirtelyssä kuin emakoiden rokotuksissakin.
Omia työlistoja on helppo tehdä, ja
ne ovat hyvä apu esimerkiksi tiineystarkastuksia tehdessä. Nykyään
ensikoiden 1. kiima merkitään PossuNettiin. Kun tieto on muistissa, tulee ensikko siemennettyä varmemmin 2. kiimaan, eikä ensiporsimaikä
pääse nousemaan turhan korkeaksi.
Porsaiden vieroitusripuli on haaste, jonka kanssa on painittu ajoittain
myös Muskelisikalassa. Pitkäjänteinen kehitys on kuitenkin tuonut tulosta.
– Hyvä hygienia on kaikista tärkeintä. Porsaiden syömään lähtemistä täytyy seurata ja kaukalon
hygieniasta huolehtia ensimmäisinä päivinä joka ruokinnalla, kertoo
Muskelisikalan vastuullinen hoitaja
Sari Laiho.
Porsaiden ensirehuja ja niiden
jakomuotoa on vaihdeltu. Koska jokainen sikala on erilainen, eivätkä
samat rehut toimi kaikissa sikaloissa, on hyvä kokeilla erilaisia rehuja.
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Suuri kehitysaskel on myös ollut
neulattoman Idal-laitteen käyttö porsaiden sirko-rokotuksessa.
Rokottaminen on helpompaa kuin
ennen, koska porsaat pysyvät rokotustilanteessa rauhallisempina.
Neulattoman rokotuksen myötä
porsaassa on yksi infektioportti vähemmän, jonka kautta taudinaiheuttajat pääsisivät porsaaseen. Ennen
rokottamisessa oli pakko olla kaksi
henkilöä, kun porsituskarsinassa
täytyi jokainen porsas nostaa syliin
ja rokottaa automaattiruiskulla. Nyt
homman pystyy tekemään myös yksin. Kehitettävää kuitenkin vielä löytyy.
– Kun karsinassa olisi lukittava
porsaspesä, olisi porsaat helppo
rokottaa porsaspesään päin, visioi
Sari.
TEKSTI JA KUVA: SONJA NIEMISTÖ

Toimiva lastaus
– hyvä sekä sioille että hoitajalle
 Lastaus on se sikalatilan momentti, joka väistämättä tulee vastaan silloin tällöin. Päivittäisen sikalatyön
ohella sille ei ehkä anneta sitä arvoa
mikä sille sen tärkeyden mukaan
kuuluisi. Mutta se, että lastaus sujuu sutjakkaasti, on tärkeää esim.
lihan laadun ja tautisuojauksen kannalta. Lisäksi on hyvä muistaa, että
eläinkuljetukset ovat tarkoin suunniteltuja. Lastausten pitkittymiset tiloilla aiheuttavat ongelmia sekä itse
kuljetusten aikatauluille että myös
teurastustoiminnalle. Lastauksessa
on tärkeää, että tuottaja käsittelee
eläimiä asianmukaisesti hyvässä yhteistyössä kuljettajan kanssa.
Siat eivät saa stressaantua, eikä
sikojen käsittelijä saa olla stressaantunut. Silti lastaus ei saa kestää liian kauan. Se ei ole aivan niin
yksinkertaista, joten on hyvä kerrata
miten onnistua lastauksessa. Hyvä
suunnittelu, rauhallinen käsittely ja
sikasilmää – siinä on onnistuneen
lastauksen avaimet.

ja osaa käsitellä sikoja ymmärtäen
niiden käyttäytymistavat sekä luontaiset aistit, voi lastaus sujua hyvin esimerkiksi vain ajolevyä apuna
käyttäen.
Rauhallisia sikoja on helpompi käsitellä kuin vauhkoja sikoja. Jos siat
hermostuvat, voi kestää jopa puoli
tuntia, että siat rauhoittuvat (jos niiden antaisi levätä). Eli tavoitteena
kannattaakin olla se, että siat eivät
stressaannu ollenkaan. Muuten lastaus voi pitkittyä turhaan.

Lastaustila
Hyvä tuntea, sikojen aistit
) Sika kokee äänet kuten ihminen
) Sikojen silmät ovat sivussa,
näkökenttä on 310 astetta (ihmisellä n. 120 astetta).

) Siat voivat liikkua ryhmässä

) Sikojen hajuaisti on hyvin
kehittynyt, tuntevat hajun, jos
ihminen tai muut eläimet ovat
stressaantuneita

) Valaistus on tärkeä. Se ei saa
olla liian kirkas, ja on muistettava, että siat pelkäävät varjoja.

Ennen auton tuloa, tarkista:
) Siat on valmiiksi tatuoitu tilan
merkintätunnuksella

) Siat haluavat kulkea valoa kohti, siat pelkäävät varjoja

) Ovelle on oltava esteetön pääsy
(ei ylimääräistä tavaraa ajotiellä)
) Sikalalla on käytettävissä lisälaitoja, ajolevyjä tms. sikojen
ohjaamiseksi ja karkaamisen
estämiseksi
) Lastaustilan olosuhteet ovat
kunnossa (esim. ilmanvaihto,
valaistus ja lämpötila)

Lastaustilan toimivuus sekä sikojen käsittely on A ja O, jotta lastaus
sujuu hyvin. On sikatiloja, jotka eivät
ollenkaan käytä ylimääräisiä apuvälineitä lastatessaan teuraaksi lähteviä eläimiä. Kun ryhmäkoko on oikea

) Ovet voi sulkea, jotta sika ei
pääse takaisin

) Siat tuntevat kivun kuten ihminen

) Siat tuntevat toistensa hajut,
esim. karsinakaverit (vaikka
näkö olisi peitetty)

) Lastauspaikalle on riittävän leveä, aurattu ja tarpeen vaatiessa hiekoitettu tie

) Lastaustilassa/-käytävällä ei
ole irtonaisia esineitä, kun
sikoja siirretään

Lastaustila voi olla monen näköinen,
mutta muutamat perusasiat on hyvä
muistaa. Siat kulkevat valoa kohti,
mutta pysähtyvät, jos valo kohdistuu
suoraan sikojen silmiin. Siat pelkäävät heijastuksia, varjoja ja kontrasteja. Esimerkiksi jos lattia on muuten
tumma, mutta kynnys on valkoinen,
voi kynnyksellä vahvasti muuttuva
väritys olla jarruna. Pieninkin häiriötekijä voi olla se asia, johon siat
reagoivat.
Lastausramppi on hyvä olla ja
jos se on vielä katettu, niin asia on
jo todella hyvällä mallilla. Kiinteän
rampin vaihtoehto on esim. traktorilla siirrettävä ramppi. Nämä ovat
käteviä, jos lastaus tapahtuu tilalla
useammasta eri ovesta.
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) Lattianpinta ei ole liukas

) Lastausovi riittävän korkealla
maasta, jotta kuljetusauton
ramppi ei ole liian jyrkkä sioille.
) Lastaustilassa on väliportteja,
jotta siat voidaan ryhmitellä.

Siirrettävä lastausramppi on kätevä tiloilla,
joissa lastataan eri ovista.

Lastauksen jälkeen, muista:
• Tarjoa kuljettajalle mahdollisuus
pestä jalkineet ja kädet
• Pihamaan puhdistus (jos lastauksen yhteydessä kuiviketta on
tippunut sikalan ulkopuolelle)
• Lastaustilan pesu ja desinfiointi
TEKSTI JA KUVA: TOVE DONNER

Onko hävikki
vähentynyt?
Snellmanin alkutuotannon vuoden 2019 fokuksena
oli hävikin vähentäminen. Neuvonnassa panostettiin
mm. ruokinnan tarkkuuteen, kuolleisuuden, hylkäysten ja laatutappioiden vähentämiseen sekä tautisuojauksen, eläinten hyvinvoinnin ja tuotantotulosten
parantamiseen. Näin vuoden vaihduttua on hyvä tarkastella, onko hävikin mittareissa tapahtunut muutosta ja mitkä toimet tai asiat ovat muutoksiin vaikuttaneet.

HÄVIKKI
KURIIN!

Sikatuotannon mittareita
Emakoiden uusiminen on vähentynyt
ja porsimisprosentti on parantunut.
Edeltävä vuosi oli poikkeuksellinen
kuuman kesän vuoksi ja sen aiheuttamat tiinehtymisongelma näkyivät
ensikoiden ensiporsimaiän suurenemisena 5 päivällä vuoteen 2018
verrattuna. Emakoiden porsimaväli
ei ole kuitenkaan muuttunut.
Porsastuotannossa emakkopopulaation keskimäärinen pahnuekoko on kasvanut. Elävänä syntyneitä
porsaita on pahnueissa keskimäärin
0,4 porsasta enemmän kuin vuonna
2018. Samalla porsaiden syntymäkuolleisuus on pienentynyt 9,4:stä
8,5:een prosenttiin. Vieroitettujen
määrä per pahnue on kasvanut
myös, mutta porsaiden kuolleisuus
ennen vieroitusta on suurentunut
hieman. Tähän on voinut osalla tiloista vaikuttaa siirtyminen vapaaporsitukseen. Monen tilan kokemus
on ollut, että porsitusosaston rutiineja on mietittävä uudesta näkökulmasta, kun emakot saavat porsia ja
liikkua porsituskarsinassa vapaasti.
Vanhat, häkissä porsimaan oppineen
emakot eivät osaa varoa porsaitaan.
Lihasikatuotannossa hävikki on pienentynyt monella mittarilla tarkasteltuna. Päiväkasvu ja rehuhyötysuhde ovat parantuneet ja kuolleisuus pienentynyt. Myös teuraseläinten terveet % on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna.

Nautatuotannon mittareita
Vuonna 2019 välitettiin 6 % enemmän vasikoita kuin 2018. Kuljetukseen kelpaamattomien vasikoiden
määrä ei kuitenkaan noussut, vaan
laski hieman. Siitäkin huolimatta,
että viime vuosi oli taudinpurkausten, kuten vasikkaripulien suhteen
haasteellinen. Vähennys kuljetukseen kelpaamattomien vasikoiden
määrässä ei ollut suuri, vain puolisen prosenttiyksikköä välitettyjen
vasikoiden kokonaismäärästä.
Neuvontaa on kohdistettu niihin
maitotiloihin, joiden vasikoita on
jäänyt välittämättä laatupuutteiden
vuoksi. Vasikoiden alkuhoitoon ja
kasvatusolosuhteiden parantami- 26 -

seen keskittyvät projektit ja asiakasvastaaviemme tiloilla tekemä neuvontatyö ovat alkaneet kantamaan
hedelmää. Työ välitysvasikoiden laadun parantamiseksi jatkuu, ja tänä
vuonna panostetaan pienryhmätoiminnan kautta vasikkalaadun parantamiseen.
Nuorten nautojen kuolleisuutta seurataan Nasevan raporttien avulla.
Viime vuoden raportti ei ole vielä
tullut. Syksyllä kuolleisuus näytti
hieman suurentuneen kaikissa ikäryhmissä.
Nuorten nautojen kasvu on parantunut ja teuraiden terveet % myös.
Teuraaksi tulevien nautojen lantaisuus on sekä elintarvikehygieeninen
että eläinten hyvinvointiongelma.
Tärkeintä lantaisuuden vähentämisessä on ennaltaehkäisy ja neuvonta. Lantaisten nautojen määrää seurataan kolmen kuukauden jaksoissa.
Erityisesti seuraamme tiloja, joille
maksetaan olosuhdelisää pehmeästä kasvatusalustasta.
Kaikille niille tiloille, joiden teuraissa on ollut likaisia eläimiä, tehdään tilakäynti, jossa sovitaan toimet
eläinten likaantumisen ehkäisemiseksi. Yleensä eläintiheyden laskeminen ja kuivituksen tehostaminen
auttavat. Teurasnautojen likaisuuteen tarttuminen neuvonnalla on
tuottanut tulosta. Lantaisten teurasnautojen määrä on laskenut 0,63
prosenttiin kaikista teurastetuista
naudoista. Se tarkoittaa 40 prosentin
vähennystä likaisten nautojen kappalemäärässä.
KP

Anelma-linkki Minun Maatilani
-ohjelmassa
Nyt voit ilmoittaa eläimesi kätevästi välitykseen tai teuraaksi
Minun Maatilani -ohjelmassa olevan Snellmanin Anelma-linkin
kautta. Voit ottaa Anelma-linkin käyttöön tallennettuasi NAVRAkäyttäjätunnuksen ja salasanan Anelman Omat tiedot -välilehdelle (ks kuva). Lisätieto Ann Knutar 044-7966203
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tervetuloa kevään

tuottajatilaisuuksiin!
PÄIVÄMÄÄRÄT JA PAIKKAKUNNAT

KEVÄÄN NAUTATILAISUUDET
Järjestämme kevään aikana tuottajatilaisuuksia
eripuolella hankinta-aluettamme. Tilaisuudet ovat
avoimia kaikille Snellmanin nautatiloille. Tilaisuuksissa mukana on mm. Snellmanin alkutuotannon
vastuuhenkilöitä sekä yhteistyökumppanina FinnLacto Seinäjoelta
Tilaisuudet alkavat klo 9.45 (aamukahvit klo 9.30).

Tervetuloa!

4.2.

Pietarsaari (ruotsinkielinen)

5.2.

Lapinlahti, Kinnusen Juhlahuoneisto

11.2. Jalasjärvi, Juustoportti
13.2. Äänekoski, Kartano Kievari
18.3. Ylivieska, Käenpesä

» Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen Anelman
tai asiakasvastaavien kautta.

NAVETAN AVAJAISIA
SNELLMANIN
SIKASEMINAARI
Seinäjoki Areena, 11.-12.2.2020

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen Anelmassa

Tervetuloa navetan
avajaisiin Jalasjärvelle!
Tiistaina 18.2.2020
Viinamäen Farmi
Osoite:
Pikku-Viinamäentie 26
61630 Jalasjärvi

