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 Snellman panostaa määrätietoisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Suuri osa snellmanilaisista on viime vuosina osallistunut jonkinlaiseen esimies- tai johtamiskoulutukseen. Alkutuotannosta 16 henkilöä suoritti kevään aikana yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon. Koulutus on
tärkeä vaihe pätevyyden nostamisessa tuottajayhteistyössä.
Liha-ala on hyvin riskialtis. Vaikka kuinka yritämmekin kehittää osaamista,
on olemassa tekijöitä, joihin emme pysty vaikuttamaan. Pienet viholliset,
taudinaiheuttajat ja tartuntojen levittäjät, voivat lyhyessä ajassa romuttaa
kaikki tulevaisuuden suunnitelmat. Sää- ja viljelyolosuhteet ovat myös tyypillisiä esimerkkejä asioista, joita ei ole ihmisten vallassa säätää.
Kaikkia riskejä ei voida eliminoida. Ne ovat osa työtä ja elämää. Voimme
kuitenkin ennakoida ja kehittyä paremmin käsittelemään poikkeuksellisia
tilanteita ja myös niissä toimimista. Kuten muistamme, ennätyskuuma
kesä 2018 oli hyvin haasteellinen eläinten hoidon ja rehun tuotannon näkökulmasta. Seuraukset ovat näkyneet läpi koko talvikauden. Tilanne on nyt
kuitenkin normalisoitunut ja tuotantotulokset ovat tänä vuonna kehittyneet
positiiviseen suuntaan niin sioilla kuin naudoillakin. Viime vuodesta saimme myös kokemuksia, joista voimme nyt ottaa oppia.
Taudit ja bakteerit ovat ruokaketjun kaikkein pahimpia vihollisia. Salmonella on jo hyvin tuttu vihollinen ympäri maailmaa. Monessa maassa on opittu
hallitsemaan riskiä. Afrikkalainen sikarutto on nyt suurimpia maailmanlaajuisia uhkia. Sen leviämistä Kiinassa ja melkein koko Aasiassa kukaan
ei ole pystynyt estämään. Seuraukset voivat aiheuttaa valtavia mullistuksia koko ruoka-alalle. Niille, joita asia eniten koskee, kyse on katastrofista,
seurauksia maailmanmarkkinoille voidaan vielä vain arvailla. Mahdollisesti
näemme taas aikakauden, kun ruuan arvostus jälleen nousee. Suomessa
meidän tulee luonnollisesti tehdä mitä itse pystymme minimoidaksemme
omat riskimme.
Kesällä Snellman osallistuu ensimmäistä kertaa Oripään Okra-maatalousnäyttelyyn 3.-6.7. Olemme varanneet oman tilan tuottajille ja yhteistyökumppaneille. Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi osastollemme. Tulevalle syksylle suunnitellaan taas Snellman-messuja 3.-4.10., tänä
vuonna uusissa tiloissa Snellmanin alueella Pietarsaaressa. Ota vaari tilaisuuksista, tule mukaan tapaamaan ja vaihtamaan kokemuksia alkutuotannon vastuuhenkilöiden kanssa!
Tällä hetkellä emme tiedä minkälainen kesä on edessämme. Toivomme
suotuisia ilmoja niin eläimille kuin kasvustoillekin. Siunattua kesää kaikille,
toivotamme Snellmanilta.

Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
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ekologisuuden
kommunikoinnin
merkitys kasvaa, ja siihen uusi pakkaus antaa hyvät eväät.
Uusi pakkaus on ns. flowpack-pussi, joka on helppo avata repäisemällä, kätevä käyttää ja kierrättää.
Se suojaa hyvin tuotetta ja säilyttää
jauhelihan värin kauniin punaisena.
Käytetty pussi menee roskiksessa
pieneen tilaan, ja sen voi kierrättää
energiajätteenä. Pakkaus vie myös
vähemmän tilaa ostoskassissa ja
jääkaapissa. Jauhelihan voi lisäksi
pakastaa suoraan pakkauksessaan.
– Kauppa arvostaa sitä, että pakkaus vie vähemmän hyllytilaa ja on
tehokkaampi käsitellä niin kuljetuksissa kuin varastoinnissa. Yhteen
kuljetuslaatikkoon pakkauksia mahtuu 25 % aiempaa enemmän.

Kunnon pakkaus
Kunnon jauhelihalle
Toukokuun alussa Snellman uudisti Kunnon jauhelihan pakkauksen. Uuteen pakkaukseen käytetään 76 %
vähemmän muovia kuin tavalliseen rasiaan ja se vastaa upeasti kuluttajien ja kaupan toiveisiin.
UUTTA PAKKAUSTA on testattu kevään aikana Pietarsaaren kaupoissa
ja vastaanotto on ollut hyvin positiivinen. Kehuja on tullut sekä kuluttajilta että kaupalta.
– Vastasimme kuluttajien ja kaupan toiveisiin ja kehitimme Suomen
ekologisimman pakkauksen Suomen parhaalle jauhelihalle, markkinointi- ja viestintäjohtaja Tommi
Fors sanoo.
Valtakunnallinen lanseeraus tehtiin toukokuussa ja mediana käytettiin televisiota ja nettiä. Uusissa
pakkauksissa myydään aluksi sika-nautajauhelihaa. Jos kaikki sujuu
hyvin, otetaan uusi pakkaus käyttöön
muissakin jauhelihatuotteissa.

KUNNON JAUHELIHA
) Tehdään aina pakastamattomasta, tuoreesta lihasta
) Suomalaista naudan- ja sianlihaa Snellmanin perhetiloilta
) Uuteen pakkaukseen käytetään 76 % vähemmän muovia
kuin tavalliseen rasiaan
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Suomen ekologisin pakkaus?
Entä sitten se muovin määrä, josta
paljon puhutaan?
– Uudessa pakkauksessa on 76
prosenttia vähemmän muovia kuin
rasiassa. Uskomme, että kyseessä
on Suomen ekologisin pakkaus. Sii-

nä ei myöskään ole erillistä etikettiä,
vaan kaikki tiedot on painettu suoraan pakkaukseen.
Pakkaus myös tukee Kunnon jauhelihan hyviä ominaisuuksia, Tommi
lisää.
– Hyvän jauhelihan ominaisuuksia ovat tuoreus, hyvä maku, raikas
tuoksu ja kaunis väri. Nämä pakkaus säilyttää erinomaisesti. Pakkaus
myös parantaa jauhelihan käyttöominaisuuksia: pussista pannulle
kaadettu jauheliha murustuu mukavasti ja se on helppo paistaa. Kunnon jauheliha tehdään aina tuoreesta, pakastamattomasta lihasta.

Millainen prosessi uuden pakkauksen kehittäminen on?
Se on aina ison työn takana. Alkutahdit tälle projektille annettiin reilut kaksi vuotta sitten. Mukana on
ollut ihmisiä niin tuotekehityksestä,
tuotannosta, myynnistä kuin markkinoinnista.
Uuden pakkauksen käyttöönottoon liittyy myös investointeja, sillä
yleensä pakkaustyypin muuttuminen merkitsee teknisiä muutoksia

Kunnon naudan jauheliha 10 % oli pilottimyynnissä uudessa flowpack-pakkauksessa. Pilotin
tarkoituksena oli saada palautetta pakkauksesta ja kokeilla sen toimivuutta tuotannossa.

Pienilläkin arjen teoilla
on merkitystä
Miksi Snellman lähti kehittämään
uudenlaista pakkausta tutulle tuotteelle?
– Ihmiset ovat tänä päivänä yhä
tietoisempia oman kulutuksensa ympäristövaikutuksista, Tommi
sanoo. Pienilläkin arjen teoilla on
merkitystä, kun halutaan hillitä ilmastonmuutosta. Vastuullisesti toimivana yrityksenä jaamme tämän
näkemyksen ja haluamme auttaa
kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja.

Merkittävä kilpailukeino
Pakkaus on merkittävä kilpailukeino, jonka merkitys kasvaa koko ajan.
Pakkauksia kehitetään Snellmanilla
jatkuvasti.
– Pakkaus on meille tärkeä media,
jonka avulla voimme viestiä meille tärkeistä arvoista ja valinnoista,
Tommi selittää. Tänä päivänä myös
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tuotannossa. Arvioimme kuitenkin,
että tällä kertaa takaisinmaksuaika on suhteellisen lyhyt, niin paljon
säästämme tulevaisuudessa materiaalikuluissa.
TEKSTI: KIMMO SALO

KOMMENTTEJA
KOEMARKKINOINNISTA
KAUPOISSA
) Tosi hyvä, en ottaisi enää vanhaa.
) Helppo hyllyttää ja pakkauksia
mahtuu hyllyyn enemmän.
) Ihmiset ovat ymmärtäneet
ilman markkinointiakin, mistä
on kyse ja ottaneet mieluummin uuden pakkauksen.
) Vanhat rasiat tuntuvat jäävän
hyllyyn.

Toimintaympäristömme

Maailmalla proteiinipulaa,
Suomessa hankinta kasvussa
Afrikkalaisen sikaruton ja suurvaltojen kauppasodan vaikutus maailmanmarkkinoihin tuntuu myös Suomen markkina-alueella. Snellmanin Lihanjalostus-toimialan toimitusjohtaja Roland Snellman kertoo lihamarkkinoiden nykytilanteesta.
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna
Suomi on pieni lihantuottajamaa.
Kotimaan markkinoiden tapahtumilla ei ole suurta vaikutusta maailmanmarkkinoihin, mutta toisin
päin tarkasteltuna tilanne on tietysti
aivan päinvastainen. Keskeinen syy
globaalin toimintaympäristön tämänhetkiseen tilaan löytyy Kiinan
suunnalta.

Maailman suurimmalla tuottajalla puutetta sioista
Kiinan tämänhetkinen sikaruttotilanne on historiallisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen. Kiina on
maailman suurin sianlihantuottaja
ja -kuluttaja. Sen osuus maailman
siantuotannosta on noin puolet. Sikaruttoepidemia vaikuttaa tällä hetkellä arviolta 20 prosenttiin Kiinan
tuotannosta.

– Joidenkin arvioiden mukaan jopa
200 miljoonaa sikaa saattaa hävitä
markkinoilta, Roland Snellman kertoo. Muiden maiden siantuotantoon
verrattuna määrä vastaa noin puolta
Euroopan tuotannosta tai koko Yhdysvaltain tuotantoa.
Roland on seurannut tilannetta
aktiivisesti siitä asti, kun Kiinassa
havaittiin ensimmäiset merkit afrikkalaisesta sikarutosta. Kiina haluaa
varmasti säilyttää omavaraisuutensa, mutta lyhyellä aikavälillä maa
tarvitsee tuontilihaa kattaakseen
kysynnän. Tällä on tuntuva vaikutus
maailmanmarkkinoihin.
– Toukokuun alussa sianlihan hinta Euroopassa oli 20 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna, Roland
sanoo. Tällä on suora vaikutus toimijoihin, joilla ei ole omaa sianlihan
alkutuotantoa.

Markkinoilla huhutaan, että sianlihan ja porsaiden hinta voisi jatkaa
nousua läpi kesän aina ennätystasolle saakka. Syksyllä hinnan arvioidaan laskevan tavalliseen tapaan.
Euroopassa hintojen nousua on
havaittavissa etenkin Tanskassa ja
Saksassa.

Kauppasota korostaa omavaraisuuden merkitystä
Kiinan sikapula avaa siis toisin sanoen vientimahdollisuuksia sikäläisille markkinoille. Kiina hakee
lisäystä sianlihan tuontiin sekä Euroopan että Yhdysvaltojen suunnalta, mutta Yhdysvaltojen ja Kiinan
kauppasota heittää kapuloita rattaisiin. Kiina on asettanut 50 prosentin
tullimaksut Yhdysvalloista tuotaville
sianlihatuotteille, mikä nostaa maailmanmarkkinahintaa.

Sianlihan tuotanto milj. tn; muutos; osuus 2017
20% Kiinan tuotannosta (ASF)

Kiina on maailman suurin sianlihantuottaja. 20 % Kiinan tuotannosta vastaa noin puolta Euroopan tuotannosta tai koko
Yhdysvaltain tuotantoa. Kuvalähde: Kantar TNS
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KONSERNI
KASVUN TIELLE
– Nyt jos koskaan on selvää, kuinka tärkeitä
kotimainen alkutuotanto ja korkea omavaraisuusaste ovat, Roland toteaa.

Proteiinin tarve maailmalla kasvaa
Kiihkeässä keskustelussa lihantuotannon
ympäristövaikutuksista on myös pidettävä
mielessä, että hyvien proteiininlähteiden tarve
kasvaa ympäri maailmaa. Ihminen tarvitsee
proteiinia päivittäin, ja koko maailman tasolla
proteiinista on pulaa.
– Kun tarkastellaan elintarvikkeiden kulutusta Suomessa, eläinperäisten tuotteiden
kuten lihan, kananmunien ja maitotuotteiden
osuus proteiinin saannista on yli puolet. Jos
ne halutaan korvata muilla proteiininlähteillä,
on myös pohdittava, millaisia ympäristöseuraamuksia muun tuotannon moninkertaistamisesta voi aiheutua.

Hankinnat kasvussa
Lähempänä kotia eli Suomen markkinoilla
ja Snellmanin Lihanjalostuksessa hankinnat kehittyvät Rolandin mukaan positiiviseen
suuntaan.
– Hankinnat näyttävät kasvavan sekä nauta- että sikatuotannon puolella niin tänä kuin
ensi vuonnakin. Vasikkavälityksen kehitys on
erityisen positiivista, sillä koko maan tasolla
välitys on laskussa.
Tulos heikkeni ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2018 hinnankorotusten ja alkuvuoden 2019 viljalisän seurauksena, mutta
huhtikuussa myynti lähti odotettuun nousuun.
– Vuoden alku oli odotetusti vaikea, mutta
tästä eteenpäin tilanne näyttää paremmalta.
Lähiaikoina keskitymme etenkin kilpailukyvyn vahvistamiseen. Toisin sanoen haluamme
varmistaa, että hyödynnämme raaka-aineita
ja muita resursseja parhaalla mahdollisella
tavalla.
Kauppasodan ja Kiinan sikaruttotilanteen
lisäksi Roland seuraa tällä hetkellä tarkkaan
myös sääennusteita ja sadetilannetta.
– Toivon, että kevätkylvöt ovat onnistuneet kaikilla hyvin ja haluan toivottaa kaikille
tuottajille runsassatoista kesää, hän sanoo.
Toivottavasti tästä tulee hyvä satovuosi sekä
Suomessa että Euroopassa, sillä se tulisi ehdottomasti tarpeeseen.			
HJ

OLEMME ASETTANEET
tavoitteeksi
kasvun
vauhdittamisen, toteaa
konsernijohtaja
Erkki
Järvinen.
Konsernin
liikevaihto on ollut jokseenkin sama useita
vuosia, mutta nyt pyrimme koko konsernin tasolla kannattavaan kasvuun.
Snellman-konsernissa
paras kasvun veturi on
tällä hetkellä Valmisruoka-toimiala, johon kuuluvat Kokkikartano, Panini ja horeca-alan asiakkaisiin
eli ammattikeittiöihin keskittyvä Snellman Pro.
– Valmisruoka-alalla levittäydymme uusille markkinasektoreille ja panostamme huomattavasti tuotekehitykseen. Nopean ruoan eli food to go -tuotteiden
kysyntä on vahvaa. Pyrimme myös lisäämään konsernin sisäistä yhteistyötä, jotta voimme hyödyntää kaikkien yksiköiden erityisosaamista.
Lihanjalostuksella on suurempia haasteita kuin Valmisruoalla. Viime vuonna lihapulan vaikutus oli suuri
ja se heijastuu myyntiin vielä tänäkin vuonna. Koska
raaka-aineiden saatavuudessa on ollut epävarmuutta,
ei kaikkia myyntimahdollisuuksia ole uskallettu hyödyntää.
– Nyt hankintaennusteet näyttävät paremmilta, ja
olemme luottavaisia loppuvuoden suhteen, Erkki sanoo.
On tärkeää ennakoida kuluttajatrendien suuntaa
mahdollisimman hyvin, jotta pystymme vastaamaan
tuleviin tarpeisiin, hän painottaa.
– Seuraamme kuluttajien käyttäytymisen ja yleisen
lihakeskustelun vaikutuksia tarkasti ja analysoimme,
kuinka ne vaikuttavat kulutukseen tulevaisuudessa.
Laadukkaille lihatuotteille avautuu myös uusia potentiaalisia markkinoita.
– Uusi vapaakauppasopimus tekee esimerkiksi Japanin hyvin kiinnostavaksi markkina-alueeksi, Erkki
toteaa. Pikavoittoja ei ole luvassa, mutta tutkimme
tarkasti, miten ja millä tuotteilla voisimme siellä onnistua.
Erkki toivottaa kaikille tuottajille hyvää kesää.
– Tiedämme, kuinka hankala tilanne oli viime vuonna ja toivomme nyt, että saamme viime vuosia paremman kesän. Yhteistyö tuottajien kanssa on meille
erittäin tärkeää, ja pyrimme parhaamme mukaan kehittämään liharaaka-aineestanne tuotteita, jotka varmasti käyvät kaupaksi myös tulevaisuudessa.
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– Markkina kasvaa, ja me kasvamme vieläkin nopeammin, Tommy toteaa. Kiusaukset ja pastat, joita myydään 700 gramman pakkauksissa,
ovat toimintamme kivijalka. Keitot
ovat myös tärkeä tuoteryhmä, samoin kuin annosateriat, joiden kasvu
on ollut todella vahvaa.

Kotimaisista raaka-aineista

Kasvava markkina

Mahdollisuus parempaan
valmisruokaan
Kuin kotona laitettua mutta suuremmissa padoissa –
näin toimitusjohtaja Tommy Snellman kuvaa Kokkikartanon valmisruokakonseptia. Kuluttajat arvostavat puhtaita, aitoja makuja.
Snellmanin konsernirakenne uudistui vuodenvaihteessa. Aiemmin
erilliset toimialat Valmisruoka, Panini ja Food Service yhdistettiin. Ne
kuuluvat nyt kaikki Valmisruoka-toimialaan, jonka toimialavetäjänä toimii Tommy Snellman. Lihanjalostus
ja Eläinruoka puolestaan siirtyivät
Roland Snellmanin johtaman Lihanjalostus-toimialan alaisuuteen.
Tytäryhtiöt jatkavat edelleen toimintaansa juridisesti erillisinä yrityksinä.

Laadukasta valmisruokaa
Tommy Snellman toimii kaikkien
Valmisruoka-toimialaan kuuluvien
yritysten toimitusjohtajana. Rooliin
sisältyy paljon matkustamista Pietarsaaren, Keravan, Tukholman ja
Ulvilan välillä. Hän painottaa tiimin
merkitystä johtamisessa ja pitää
tärkeänä, ettei kaikkia päätöksiä
keskitetä yhdelle henkilölle.
Valmisruokamarkkina kasvaa vuosi vuodelta, ja suurimmassa nousussa on kiinnostus laadukkaaseen
valmisruokaan.

– Ihmisillä ei ole arjessa kovin
paljon aikaa ruoanlaittoon, ja silloin
syödään mielellään jotakin valmista, Tommy sanoo. Samalla pidetään
kuitenkin tärkeänä, että ruoka on
aitoa ja muistuttaa mahdollisimman
paljon kotona laitettua. Sitä on voitava tarjota hyvällä omallatunnolla
lapsille ja ystäville.

Kasvu ajaa laajentumaan

Vastuullisuus on keskeinen tekijä
elintarvikealalla. Konsernin vastuullisuusohjelman neljä kulmakiveä
ovat alkutuotanto, henkilöstö, ympäristö ja yhteiskunta sekä tuotteet.
– Tavoitteenamme on vähentää
muovin määrää koko tuotannossamme 20 prosentilla, ja myös jätteen määrä on yleisesti laskussa,
Tommy kertoo. Panostamme suomalaiseen
liharaaka-aineeseen,
tuotteiden puhtauteen ja käytämme
vain kotimaisia raaka-aineita mahdollisuuksien mukaan. Pyrimme
myös käyttämään niin vähän lisäaineita kuin tuoteturvallisuudesta tinkimättä on mahdollista. Nämä ovat
konkreettisia esimerkkejä vastuullisuuskonseptistamme.

Paniniravintola Tampereella
Toukokuun alussa ensimmäinen
Mr. Panini & Co. -ravintola avattiin

Tampereelle. Moni onkin varmasti jo
törmännyt esimerkiksi Maaseudun
Tulevaisuuden artikkeliin uudesta ravintolasta. Miksi Snellman siis
päätti lähteä pikaruoka-alalle?
– Snellmanilla on selkeä tavoite:
haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden parempaan. Sama koskee
myös uutta ravintolaa, eli haluamme
tarjota paremman pikaruokavaihtoehdon.
Pikaruoka-alalla on tapahtunut
kiintoisaa kehitystä niin kutsuttujen
fast casual -ravintoloiden suuntaan.
Tällä tarkoitetaan nopeasti tarjoiltavaa mutta laadultaan ravintolatasoista ruokaa.
– Ostettuaan Mr. Paninin Snellman
päivitti koko konseptin, Tommy selittää. Siirryimme tuoreeseen leipään,
joka leivotaan paikallisessa porilaisessa leipomossa. Käytämme Snellmanin lihaa ja valmistamme majoneesin itse. Kaikki sian-, naudan- ja
broilerinliha on kotimaista. Suomen
parhaiden paninien tarjoaminen
omassa ravintolassa oli luonnollinen
seuraava askel.
Ravintolassa on tarjolla myös salaatteja ja keittoja, ja asiakas voi valita haluamansa täytteen ja makuyhdistelmän itse.
HJ

Ensimmäinen Mr. Panini & Co. -ravintola avattiin toukokuussa Tampereelle. Tuttuja makuja
laatutietoisille asiakkaille, tj Tommy Snellman kuvailee toimintaa. Kuvat: Pasi Tiitola

Kokkikartano täyttää tänä vuonna
20 vuotta. Tommy pääsi työskentelemään Kokkikartanon perustajien
kanssa joitakin vuosia, kun Snellman osti yrityksen vuonna 2006.
– Se oli hyvää koulutusta, hän toteaa. Kun tuotantoa suunniteltiin
viikoittain, parhaat työkalut olivat
paperi ja lyijykynä. Mitään ei saanut
mennä hukkaan!
Keravalla sijaitsevaa valmisruokatehdasta on laajennettu useita kertoja. Viimeksi vuonna 2018 lisättiin
uusi keittiö, jossa valmistuu patoja
ja keittoja. Sama tahti jatkuu myös
tänä vuonna, kun tehtaalle kalustetaan uusia tiloja uutta tuotantolinjaa
ja spiraaliuunia varten.

Snellman Pro on myyntiorganisaatio, jonka kohderyhmän
muodostavat
horeca-alan
asiakkaat eli ammattikeittiöt.
Valikoimaan kuuluvat mm.
Snellmanin tuoreliha, vihannekset ja kala.
Mielenkiintoisen markkinasektorin muodostavat myös
valmiit komponentit, kuten
patapohjat ja kiusaukset, jotka tarvitsee vain maustaa ja
paistaa. Tuotteet kehitetään
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Luotettavalla
toimittajalla, joka antaa mahdollisuuden parempaan, on
huomattavasti kasvunvaraa.

Toimintaa Ruotsissa
Panineja ja valmisruokaa tuotetaan ja myydään myös Ruotsissa. Kokkikartanon tytäryhtiö Carolines Kök valmistaa
piiraita ja tuoretta valmisruokaa. Valmisruokamarkkina on
Ruotsissa hyvin erilainen kuin
Suomessa. Markkina painottuu private label -tuotteisiin
(ketjujen omiin tuotemerkkeihin), ja sekä logistiikka
että kauppojen hyllyt on
suunniteltu pääasiassa
pakastettujen tuotteiden ympärille. Tämä
asettaa
haasteita
tuoreen valmisruuan myynnille, mutta
kasvupotentiaalia
löytyy.

Maku on tärkeä! Jani Lavonen ja Tea Salonen
maistelevat pinaattikeittoa Kokkikartanon
uusissa toimitiloissa Keravalla.
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PRO – ammattikeittiöiden
tarpeisiin
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Tautiturvallisuus ja lastaustilat kuntoon

Snellman mukana maitotilojen investoinneissa!
SUOMALAISESTA NAUDANLIHASTA
suurin osa on lähtöisin maitotiloilta,
näin uskomme myös jatkossa olevan. Suomessa arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 6 000 maitotilaa,
rakennekehityksen myötä tämän
määrän arvioidaan laskevan vuoteen
2025 mennessä lähes puoleen eli
noin 3 300 maitotilaan.
Haluammekin vahvistaa asemaamme tuotantoaan jatkavien
kehittyvien maitotilojen parhaana
yhteistyökumppanina ja tästä syystä
olemme lanseeranneet uusia etuja
investoiville maitotiloille. Investointilisään sisältyy tärkeäksi katsomiamme toimenpiteitä mm. tilojen
tautiturvallisuuteen ja lastaukseen
liittyen.

Liharoturisteytykset
ternivasikoilla
90
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Lehmämäärä nousee investoinnin myötä vähintään 60 lehmällä
tai 50 prosentilla.
Tilalla on asianmukaiset eläinten
lastaus- ja purkutilat
Tautisulku järjestetty tilan väelle,
työntekijöille ja vierailijoille.
Tilan eläinkaupassa noudatetaan
ETT:n ohjeita.
Tilan maidontuotannoltaan heikoimmalle eläinainekselle käytetään liharotujen siementä.

Investointilisää haetaan Anelman
viestitoiminnon kautta Ann Knutarilta.
Lisä myönnetään kriteerit täyttävälle tilalle alue-edustajan suorittaman auditoinnin jälkeen. Lisätietoja
investointiohjelmaan liittyen saa
alue-edustajilta tai kenttäpäällikkö
Vesa Hihnalta.
VH

Liharoturisteytysten määrä
tasaisessa nousussa
VIIMEISIMPIEN KOLMEN VUODEN
aikana liharoturisteytysten määrä
on noussut tasaisesti. Vuonna 2018
välitykseen tulleista ternilehmävasikoista jo 80 % oli liharotusiemennyksistä. Sonneissakin on 20% raja
ylitetty. Blondi ja limousin ovat käytetyimpiä siemeniä liharotusiemennyksissä (83%).

70

20

Lisän myöntämisen vaatimukset:

Investointilisä on mahdollista käyttää kolmen vuoden aikana investoinnin valmistumisesta tuottajamyymälän kautta myytäviin tuotteisiin tai
tarvikkeisiin. Lastaukseen liittyvät
tarvikkeet kuten mm. vasikkaboksi
ja irtoaidat kuuluvan lisän piiriin.

80%

77%

75%

Investointilisä kasvaa lehmämäärän mukaan. 60–119 lehmälle lisä
on 1500 E (500 E/v) ja suuremmassa luokassa, yli 300 lehmää, lisä on
3500 E (1167 E/v).

2018

Käytettävä siemen kannattaa
valita huolella
Siemenvalintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Kaisa Sirkko Fabasta
muistuttaa sonnikohtaisista eroista, joihin tulee kiinnittää huomiota
jatkossa entistä enemmän. Sonnit
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valitaan listoille huolella ja valitut
blondisonnit on jälkeläisarvosteltu
lypsykarjakäytössä erittäin luotettavasti.

Liharoturisteytykset nostavat
koko lihaketjun arvoa
Liharoturisteytysten määrän kasvu
tuo lisäarvoa koko ketjulle aina maitotilalta teurastamolle. Maitotilojen
tarkkaan suunniteltujen jalostus- ja
tuotosohjelmien myötä liharoturisteytysten määrä noussee entisestään.

Jarmo Niemelä eläkkeelle

Monia tuttuja
kasvoja vuosien
varrelta
■ JARMO NIEMELÄ aloitti ostomiehenä Snellmanilla vuonna
1987. Hän oli ennen sitä toiminut
viisi vuotta ostomiehenä paikalliselle Maan Liha Oy:lle, joten alue
ja asiakkaat olivat hänelle tuttuja. Ura alkoi kuitenkin Osuusliike
Laajan eläinkuljettajana, mutta
kun hankintamies muutti alueelta pois, oli luonnollista, että nuori kuski jatkoi hankintatyötä tuttujen asiakkaitten parissa.

Laajalla alueella
Etelä-Pohjanmaalla
Jarmon alue kattoi aluksi Jurvan, Laihian ja Teuvan. Ostetut
naudat hän myös lastasi itse.
Snellmanin Etelä-Pohjanmaan
liikennöitsijänä toimi silloin Peter Björk, ja Jarmo kertoo myös
työskennelleensä
kymmenen
vuotta Christer Sundqvistin kuskien kanssa.
– Loppuvaiheessa ollaan kuljettu myös Virroilla, Parkanossa
ja melkein Porissa asti, joten
alue on laajentunut paljon, Jarmo toteaa.
Jarmo on ehtinyt tutustua moneen isäntäväkeen vuosien varrella. Ajat ovat muuttuneet paljon. Ei vain alue ole laajentunut,
vaan myös tilat ovat kasvaneet.
– Lastausolosuhteet ovat parantuneet paljon, Jarmo toteaa.
Ennen pidettiin eläimiä monenmoisissa paikoissa, oli pimeitä
huoneita, missä ei nähnyt mitään.

Ravivalmentaja
Eläkepäiviään Jarmo ei taida
viettää peukaloitaan pyörittämällä. Kotona on oma maatila,
pari hehtaaria peltoa ja tallissa
odottaa kuusi lupaavaa ravuria.
– Joskus ihmettelee, että miten ihmeessä oli aikaa käydä
töissä, Jarmo naurahtaa.
Työaikoina päivät alkoivat jo
ennen aamuneljää. Piti ehtiä viedä heinät ulos, talvisin loimittaa
hevoset tai päästää ne pihalle
ennen tunnin pituista automatkaa kohti Lapuaa, mistä työpäivät alkoivat.
Hevoset ja ravit ovat aina olleet
suuri innostus Jarmolle. Hevosia
on ollut jopa parisen kymmentä,
mutta nyt hän keskittyy valmentamaan kuutta hevosta. Raveissa
käydään lähinnä lähiradoilla Seinäjoella, Porissa ja Kaustisella.
Tulos on valmentajan omasta
mielestä ollut kohtalainen.

Terveisiä tuottajille
ja Snellmanin tiimille!
Yhteistyö tuottajien ja konttorin
kanssa on aina toiminut Jarmon
mielestä hyvin.
– Mukavia asiakkaita ja ihmisiä, hän kiittää, ja lähettää kesäterveisiä kaikille.

TEKSTI: HEIDI JYLHÄ
KUVA: MARI KORKIAKANGAS

SAARA RANTANEN
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Eläkepäiviään Jarmo Niemelä ei taida viettää peukaloitaan pyörittämällä. Hänellä on oma maatila, pari
hehtaaria peltoa ja kuusi lupaavaa ravuria.

Lehmille uusia
painoluokkia,
hintakin nousee
LEHMIEN KESKIPAINO on jatkanut
nousuaan, tänä vuonna teurastettujen lehmien keskipaino on ylittänyt jo
300 kiloa.
Tämä johtaa myös muutoksiin hinnoittelussamme ja otammekin kesäkuun alussa käyttöön uudet painoluokat näille isoille lehmille.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että
näissä painoluokissa lehmien hinta
nousee nykyisestä 300 kilon painoluokan tasosta 0,04 €/kg (320–339 kg)
tai 0,08 €/kg (340- kg).
Nautahinnasto
kokonaisuudessaan löytyy Anelman hinnastot-otsikon alta.

KAMPANJA
3.6.–2.8.2019

Vasikkakampanja maitoja emolehmätiloille
VÄLITYSVASIKOILLA on nyt erittäin hyvä kysyntä.
Tarjoammekin välitysvasikoiden myynnistä kesän
aikana erillisen lisäbonuksen. Tiloille, jotka myyvät
3.6.–2.8.2019 välisenä aikana vähintään kahdeksan
(8) välitysvasikkaa, lahjoitamme bonuksena tuotepaketin (arvo n. 30 euroa). Tuotepaketit toimitetaan
syys-lokakuun aikana. Ilmoitathan vasikat välitykseen mahdollisimman pian syntymän jälkeen!

Anders Blom, Munsala

Uusi emolehmänavetta
PALKITUT TILAT
Hietanen Juha ja Tarja, Keuruu
Korrin Tila Oy, Nivala
Linnamaa Oy, Evijärvi
Nybäck Benny, Mustasaari
Nykung Anne ja Andreas, Pedersöre
Erikoistuneiden kasvattajien ja emolehmätilojen tilaisuuksissa jaettiin diplomit hyvistä kasvutuloksista vuodelta 2018. Kuvassa palkitut nautatilat Ylivieskan tilaisuudessa.

Vilkas kevät nautakentällä! Alkuvuoden aikana Snellman järjesti 12 tilaisuutta nautakentän tuottajille – maitotiloille helmi-maaliskuussa ja erikoistuneille kasvattajille
maalis-huhtikuussa. Kiitos kaikille osallistuneille mukavasta yhdessäolosta ja antoisista keskusteluista!

Peltoniemi Veikko, Haapajärvi
Piirainen Mika ja Armi, Kuhmo
RantaVasikka, Kalajoki
Rauhala Mty, Alavieska
Riipinen Veijo ja Sirpa, Laukaa
Suihkonen Mty, Siikalatva
Takala Tanja ja Hannu, Ilmajoki
Teirikangas Jari, Kaustinen
Vainio Jouni ja Elisa, Konnevesi
Vikman-Lampinen Mty, Perho
Östergård Heta ja Reijo, Siikainen
Anttila Mty Leena ja Elina, Pöytyä
Hartikainen Antti, Nilsiä
Hietaluoma Oy, Karvia
Härmä Bull Oy, Kauhava
Kokkonen Matti, Siilinjärvi
Krook Jenny ja Anders, Närpiö
Leevelahti Tiina ja Esa, Virrat

Hyvistä tuotantotuloksista palkitut nautatilat Saarijärven tilaisuudessa.
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Snellmanin maaliskuun puolivälissä järjestämä tapahtuma
ruotsinkielisille naudankasvattajille ja emolehmätuottajille alkoi vierailulla Anders Blomin uudelle, Uudenkaarlepyyn Munsalassa sijaitsevalle emolehmätilalle.
Anders Blomin uuden emolehmänavetan rakentaminen alkoi kesäkuussa 2018. Ensimmäiset naudat
pääsivät muuttamaan tilalle lokakuussa juuri sopivasti syksyn tullen.
Aluksi Anders osti 20 charolais-rotuista hiehoa ja lehmää mustasaarelaiselta Benny Nybäckiltä. Pian
seuraan liittyi 20 hereford-naudan
karja, jonka hän hankki eläköityvältä
pedersöreläiseltä tuottajalta.
Navetan sisäkorkeus ruokintapöydältä kattoon on 4,5 metriä. Karsinoiden koko on 52,5 m2, ja jokaiseen
mahtuu viisi lehmää vasikoineen.
– Halusin, että katolla on kunnolla korkeutta, jotta eläimet saisivat
mahdollisimman hyvälaatuista ilmaa, Anders kertoo.
Andersin isä toimi aiemmin siantuottajana, mutta vanha sikala
muunnettiin joitakin vuosia sitten
lammastuotantoon sopivaksi. Vuonna 2018 maatila siirtyi Andersille ja
uudisrakennustyö alkoi.
Viljelysmaata on 30 hehtaaria,
josta hieman yli puolet on suorassa
yhteydessä maatilaan. Navetan ym-

Valoa ja korkeutta lehmien
ja vasikoiden iloksi. Kesällä
eläimet pääsevät laitumelle: navetan ympärillä on
kuusi hehtaaria kylvettyä
laidunmaata.

pärillä on kuusi hehtaaria kylvettyä
maata, jolla lehmät voivat laiduntaa
kesäisin. Eläimet voivat tarvittaessa
hakeutua navettaan varjoon, ja myös
vasikoiden lisäruokinta tapahtuu navetassa.
Anders laskee, että navetassa tu-

lee työskenneltyä tunti päivässä,
mutta poikima-aikaan työaikaa kertyy luonnollisesti enemmän. Lokakuun jälkeen on syntynyt seitsemän
vasikkaa, ja kaikki poikimiset ovat
sujuneet hyvin.
HJ

Anders Blom ja avopuoliso Hanna Sundqvist
uudessa navetassa. Perheeseen kuuluu
myös kaksivuotias Fred-poika.

Anders osti charolais-lehmiä ja -hiehoja
Mustasaaresta. Syksyn jälkeen karja on kasvanut seitsemällä terveellä vasikalla.
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Hyvä säilörehu
vaatii tarkkuutta
jokaisessa työvaiheessa

Huolellinen tiivistäminen ja peittäminen varmistavat, että säilörehu on hyvää myös reunoilta ja pinnasta.

Antti Yli-Hynnilä ja hyvään kasvuun lähtenyt
säilörehunurmi.

■ KUORTANEELLA YLI-HYNNILÄN
maitotilalla panostetaan voimakkaasti hyvään säilörehun laatuun.
Yhteistyössä läheisen lihanautatilan
kanssa ostettiin ensimmäinen yhteinen silppuri vuonna 2010. Yhtymän
nimeksi tuli Peltoparturit. Tällä hetkellä käytössä on ajosilppuri ja vuonna 2015 aloitettiin yhteistyössä myös
lietelannan levitys. Säilörehuntekoa
ja lietelannan levitystä myös urakoidaan muille ja tänä kesänä säilörehua tehdään noin 1600 hehtaarilta.
– Monia asioita pidetään säilörehunteossa itsestään selvyytenä,
kertoo Antti Yli-Hynnilä. Hyvä

säilörehu vaatii tarkkuutta joka
osa-alueella. Pellon kunto, niitto,
riittävä sängen pituus, karhottimen
säädöt, silppurin säädöt, riittävä
säilöntäaineen määrä, huolellinen
siilotyöskentely, peittely ja tiivistäminen ovat kaikki yhtä tärkeitä.
Kesät ovat erilaisia ja joka vuosi
oppii jotain uutta, vaikka tiloilla on
monen vuoden kokemus säilörehunteosta.
Peltojen hyvä kunto on ensiarvoisen tärkeä. Vesitalouden toimiminen
ja maan rakenne ratkaisevat, varsinkin kun on isot koneet käytössä.
Maan kasvukunnon on oltava hyvä,
että lannotteet ja liete tulisivat hyvin käyttöön. Kalkitus sekä kivennäis- ja hivenainelannoituksen pitää
olla kunnossa. Maa vaatii koko ajan
kunnostusta, kun sieltä otetaan hyviä satoja. Isoille koneille peltojen
tasaisuus on tärkeä. Kyntö ja äestys
ovat tärkeitä toimenpiteitä, koska
silppuri ja karhotin toimivat parhaiten tasaisella maalla. Maata ei saa
mennä säilörehun sekaan ja siksi
Antti painottaa riittävän pitkän sängen jättämistä.
Nurmilajikkeina Yli-Hynnilällä on
70 % timoteita ja loput 30 % nurminataa, ruokonataa, englanninraiheinää ja puna-apilaa. Täydennyskylvöt
tehdään 1. ja 2. vuoden nurmille.
Nurmilla on kolmen vuoden kierto.
Parhailta lohkoilta tehdään kolme
satoa. Laatutavoitteet säilörehulle
ovat D-arvo 680-710 g/kg ka, raakavalkuainen yli 150 g/kg ka, kuivaaine n. 35 g/kg, energiaa yli 11 MJ/kg
ka ja NDF kuitu tavoite yli 550 g/kg
ka. Olkea säilötään hapolla hiehoille
ja ummessa oleville, ja samalla sitä
voidaan käyttää kuidun tarpeeseen
myös lypsylehmille.
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Hyvä energia varmistetaan
aikaisella lannoituksella
Lihanautatilalla on samanlaiset tavoitteet säilörehulle, kuin maitotilallakin. Erityisesti korkeaan energiaan
kannattaa lihanautatilalla kiinnittää
huomioita. Hyvä energia säilörehuun
varmistetaan aikaisella lannoituksella. Samalla se takaa myös hyvän
valkuaisen rehuun. Aikainen lannoitus vaikuttaa myös satotasoon,
ja siihen, että nurmi ei vanhene niin
nopeasti.
– Ja joka vuosi näitä teorioita pitää
soveltaa kelin mukaan, naurahtaa
Antti.
Kun säilörehu on saatu hyvänä siiloon, parhaat miehet ovat hoitaneet
tiivistämisen huolellisesti, niin vielä pitää jaksaa peitellä ja painottaa
siilot huolellisesti. Yli-Hynnilässä
laitetaan siiloihin aina reunamuovit,
jotka estävät rehun homehtumisen
reunoista. Sen jälkeen rehun pinnalle laitetaan kelmu, jonka päälle
käännetään reunamuovi. Ja näiden
päälle pintamuovi, vihreät verkot ja
renkaat. Lisäksi laidoille hiekkapussit. Kesällä hyvä konsti vähentää
lämpenemistä on laittaa pyöröpaaleja rivi koko siilon leveydelle, ettei
ilma pääse etenemään siilossa. Pyöräpaalit on kätevä siirtää siilon kuluessa etukuormaajalla eteenpäin.
Siilojen mitoitus vaikuttaa myös
säilörehun laatuun. Rakennusvaiheessa kannattaa aina tehdä ennemmin kapeita ja pitkiä siiloja, että
pilaantumista ei tulisi. Ja kesäajan
ruokinta kannattaa miettiä vielä
erikseen. Yli-Hynnilässä tämä on
hoidettu pienemmällä siilolla, joka
kuluu nopeasti eikä lämpene niin
herkästi.
TEKSTI & KUVA: MARI KORKIAKANGAS

Vasikoiden ruokintakoe

Kustannustehokas juotto
Vasikoiden ruokintakokeesta näkee, että runsas juotto parantaa kasvua juottokaudella, mutta sillä ei aina
saavuteta taloudellista etua. Risteytysvasikoilla runsaasta juotosta on taas hyötyä.
SONNIVASIKOIDEN KASVUA ja
juoton kustannuksia tutkittiin ruokintakokeessa, joka tehtiin Mty Ryhäsen ternistä-teuraaksi tilalla Kiuruvedellä. Tutkimuksella haluttiin
selvittää kasvavatko vasikat juottokaudella paremmin, kun ne saavat
enemmän juomarehua ja onko suuremman määrän juottaminen taloudellisesti järkevää.
Kahden kuukauden ikään asti tarkasteltaessa 10 litraa juomarehua
saaneet vasikat kasvoivat paremmin kuin 7,5 litraa saaneet, mutta
runsaammin juoneiden kasvukilon
kustannukset juottokaudella olivat
korkeammat. Vähemmän juoneet
ottivat enemmän juoneet kasvussa
kiinni juotolta vieroituksen aikana,
mutta olivat silti juoton loppuessa
kevyempiä.

Risteytysvasikoiden runsas
juotto kannattaa
Maito-liharoturisteytyksille suuremman määrän juottamisesta oli etua
myös kustannuksia tarkasteltaessa.
Runsaasta juotosta hyötyivät myös
kasvatukseen yli kolmeviikkoisena
tulleet vasikat. Näiden kasvukilon
ruokintakustannukset kahden kuukauden ikään asti olivat runsaalla
juotolla alhaisemmat kuin niukemmalla juotolla.
Pelkästään juottokauden kasvuja
ja kustannuksia seuratessa ei voitu
tehdä johtopäätöksiä ruokinnan vaikutuksesta vieroituksen jälkeiseen

kasvuun ja kustannusten muodostumiseen. Juottokauden kasvuerot
todennäköisesti tasoittuvat myöhemmin kasvatuskaudella. Kokeessa mukana olleiden vasikoiden teurastulokset saadaan ensi syksyn ja
talven aikana.

Huomioi kuiva-aineen osuus
Kaikki kokeen vasikat eivät jaksaneet juoda, tai muista syistä johtuen
eivät juoneet, kokonaan niille sallittua 10 litran päiväannosta, jossa oli
145 g juomajauhetta litrassa. Jos vasikoiden energiansaantia halutaan
lisätä ja samalla varmistaa riittävä
juominen, pitäisi kiinnittää huomiota
juoma-annosten kuiva-ainepitoisuuteen. Vasikoille sopiviin olosuhteisiin
ja sairauksien ennaltaehkäisyyn
kannattaa myös kiinnittää huomiota.
Kokeessa havaittiin, että sairastaneiden vasikoiden päiväkasvut olivat
terveisiin verrattuna alhaisemmat
ja sairastelleet vasikat olivat juoton
loppuessa kevyempiä.

Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta,
www.theseus.fi, nimellä ”Juomamäärän
vaikutus vasikoiden kasvuun ja juottokauden kustannuksiin”.
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Tutkimus toteutettiin opinnäytetyönä Savonia-ammattikorkeakoulussa
yhteistyössä Snellmanin Lihanjalostus Oy:n kanssa.

Tarkempi seuranta tilalla
Parempi kasvu runsaammin juotetuilla ei takaa sitä, että kasvu olisi
taloudellisesta näkökulmasta edullisempaa. Jos vasikoiden kasvatusta ei pystytä kehittämään ja parantamaan kustannustehokkaasti
juomamäärää lisäämällä, täytyy
parannuksia hakea muista kasvatusympäristön tekijöistä.
Ternistä teuraaksi tilalla eläinten
kasvuun pystytään vaikuttamaan
koko kasvatuksen ajan, pois lukien
vasikoiden aika niiden syntymätilalla. Lisäkasvukilojen tuottaminen vasikkana ja kiihtyvän kasvun vaiheessa on edullisempaa kuin kasvun
lisääminen kasvatuksen loppuvaiheessa. Tarkemmalla seurannalla
ternistä teuraaksi-tilan on mahdollista selvittää ovatko eläimet saavuttaneet niiden kasvupotentiaalin kiihtyvän kasvun vaiheen loppuessa, ja
jos ei, niin millä keinoin parempaan
tulokseen päästäisiin.

TEKSTI & KUVA: ELISA HUKKANEN

Vasemmalla: Vapaaporsituksen hyödyt menevät hukkaan ilman pesäntekomateriaalia.

Karsinat ovat toimineet niin kuin
niiden on toivottukin toimivan.
– Vesikupin toimintaa täytyy seurata ja sitä siivota, mutta tarkkailtava asia se on muutenkin, toteaa
Ismo. Pienet porsaat saavat helposti vettä porsituskarsinassa. Tämä
onkin aiheuttanut pientä lisätyötä
vieroitusosastolla, jossa porsaiden
täytyy osata käyttää nippaa. Muutaman päivän opettelulla ongelma on
kuitenkin ohi.

Kuolleisuus hallintaan oikeilla
rutiineilla

VAPAA
EMAKKO

Investointi vapaaseen porsitukseen

Hyvät kokemukset
uudesta porsitusosastosta
KUN VANHA PORSITUSOSASTO olisi kaivannut täysremontin lattioiden
aukaisemisesta lähtien, päättivät
Ismo ja Kimmo Ranta-Nilkku rakentaa kokonaan uuden vapaaporsitukseen soveltuvan porsitusosaston.
– Vapaaporsitukseen lähdettiin
mukaan taloudellisten perusteiden
takia ja siksi kun ajoitus oli sopiva,
kertoo Ismo. Samalla saatiin lisää
välikasvatustilaa ja emakkomäärä
nostettua 300 emakkoon.
Uuteen porsitusosastoon rakennettiin 6 huonetta, johon jokaiseen
tuli 10 karsinaa. Osasto suunniteltiin
yhdessä laite-edustajan ja suunnittelijan kanssa. Investointituen
jälkeen karsinapaikan hinnaksi jäi
6400 €.
Porsituskarsinat ovat Schauerin
BeFree-mallia, koska ne olivat valintahetkellä kaikista toimivimmat.
Monia karsinoita kuitenkin vertailtiin
esimerkiksi Snellmanin järjestämällä vapaaporsitusmatkalla Tanskaan elokuussa 2017.

Helppohoitoinen ja turvallinen

S I A N T U OTA N TO

ISMO JA KIMMO
RANTA-NILKKU MTY
Ismo ja Kimmo Ranta-Nilkun
pyörittämä emakkotila Kannuksessa.
) 300 emakkoa
) Nukleusjalostaja

Porsimiskarsinat
) Karsinan koko: 6,5m2
) Lattiassa 10 % rei’itys
) Kiinteä lattiainen porsaspesä,
jonne porsaat saa tarvittaessa
lukittua
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– On turhaa tehdä vaikeahoitoisia
karsinoita, koska silloin saatu lisätuotto kuluu kasvaviin työkustannuksiin, Ismo toteaa. Suurin syy
karsinan valintaan oli se, että rutiinityöt pystytään hoitamaan käytävältä
päin. Kiitosta saa myös turvallinen
emakoiden
kiinnilaittosysteemi,
jossa hoitaja saa olla koko ajan turvallisesti häkkirakenteen takana ohjaamassa emakkoa. Aggressiivisilta
porsijoilta on kuitenkin vältytty.
– Maatiainen on hyvä hoitaja ja
rauhallinen vapaaporsija, kun porsimiskivut ovat poissa, Ismo kertoo.
Vapaaporsituksen hyödyt jäävät
puolitiehen, jos pesäntekomateriaalia ei voida käyttää. Siksi sikalassa on raappasysteemi ja emakoille
annetaan olkea pesäntekoon. Myöhemmin olki on enemmän haitaksi,
koska se jää ritilän päälle ja karsinat sotkeentuvat enemmän. Muuten
rei’itetty lattia pysyy hyvin kuivana ja
puhtaana.

Ismo ja Kimmo Ranta-Nilkku rakensivat kokonaan uuden vapaaporsitukseen soveltuvan
porsitusosaston.

Aluksi emakot porsitettiin kokonaan
vapaana. Silloin saattoi kuitenkin
käydä niin, että emakko porsi väärinpäin ja viimeiseksi syntyneet porsaat jäivät kylmettymään kaukalon
alle jälkeisten sekaan. Niinpä nykyään suurin osa emakoista laitetaan kiinni juuri ennen porsimista ja
häkki avataan 2-3 päivää porsimisen
jälkeen. Häkin säätö on tärkeää tehdä emakon koon mukaan, jotta kuolleisuus pysyy aisoissa.
– Alussa kuolleisuus hieman nousi. Kun uudet rutiinit saatiin kuntoon, niin kuolleisuus on taas laskusuunnassa, Ismo kertoo.
Lämpötilan säätö ja tarkkailu korostuu vapaaporsituksessa. Porsiessa lämpötila pidetään +21 asteen tuntumassa. Muutama päivä
porsimisen jälkeen lämpötila täytyy
saada +18 asteen tietämille, jotta
porsaat ymmärtävät mennä suojaan
lämpöiseen porsaspesään. Kesäkuumalla vapaaporsituksen odotetaan toimivan paremmin kuin tavanomaisen häkkiporsituksen, koska
emakko saa itse hakeutua karsinan
viileimpään kohtaan makaamaan.
Kokemusta vapaaporsituksesta on
nyt noin 5 kuukauden ajalta. Vasta
kokemuksen ja tiedon kerääntyessä enemmän osataan sanoa, kuinka
paljon vapaaporsitus vaikuttaa tilan
tuotokseen. Tällä hetkellä on jo kuitenkin selvää, että emakot syövät ja
lypsävät paremmin, minkä huomaa
hyvin kasvavista porsaista. Porsaat
ovat myös rohkeampia, joten niitä on
helpompi siirtää paikasta toiseen.
TEKSTI & KUVAT: SONJA NIEMISTÖ

Emakko kiinni 2-3 päivää oikeilla säädöillä, niin kuolleisuus pysyy aisoissa.
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Sikavilja havaintokaistoilla

Uusi Feedway esittelyssä
FEEDWAY ON HANKKIJAN uusi siemenviljelyssä oleva rehuohra, joka
tulee syksyllä 2019 laajasti myyntiin.
Feedway on osoittautunut erinomaiseksi sikatilojen ohraksi. Virallisten
kokeiden mukaan Feedway on Meliusta vajaat 600 kiloa satoisampi,
noin päivää aikaisempi ja lujakortinen ohra. Jyvän ominaisuudet ovat
kummassakin lajikkeessa kohdallaan. Kahtena viimeisenä säätilaltaan poikkeuksellisena vuotena
Feedway on ollut virallisten kokeiden paras ohra lajike.
Kasvuohjelmakoe Elimäellä osoittaa, että panostamalla viljelyyn saadaan Feedwayn hyviä ominaisuuksia
edelleen paranemaan, sato on kasvanut ja laatu parantunut. Oheiseen
taulukkoon on koottu Kasvuohjelmatoimenpiteet, jotka on tehty keväisen lannoituksen ja rikkatorjunnan lisäksi.

Elomäki 2018 havaintokaistat Feedway

Vanhalan tilan koeruudut 2018

TAPIO VANHALAN TILALLA Vähäkyrössä oli Hankkijan havaintokaistat
ensimmäisen kerran viime kesänä.
Ohralajikkeita oli neljä: Vertti, Eversti, Nousu ja Melius. Lannoitteena
käytettiin sian lietelantaa, jota levitettiin 20 tai 40 m3 hehtaarille.
Kasvuohjelma
Kasvukausi 2018 oli koko maassa poikkeuksellinen, päinvastainen
Moddus Evo
0,15 l/ha
kuin 2017. Kuivuus viivytti viljojen
orastumista ja vuoden 2017 lämpöYaraVita Starphos
3 l/ha
summa tuli täyteen jo heinäkuun lopulla. Kasvien piti tehdä sadan päiYaraMila NK1
70 kg/ha
vän työt 80 päivässä, mikä pienensi
satoja.
Elatus Era
0,6 l/ha
Myös Vanhalan tilan koeruuduilla vesi rajoitti viljojen kasvua, joten
JUHA SALOPELTO, HANKKIJA
lannoituksen ja kasvinsuojelutoimien lisäämisellä saatiin vain vähän
Vähäkyrö 2018 lannoitus
Sato kg /ha

5000
4000

4253

4397

3000

Vähäkyrö 2018 lannoitus

2000
TULE TUTUSTUMAAN!

5000

0

4000

126/32/41

) 3.7. klo 17–19 Oripäässä
Liete 20m3
Jukka ja Sanna Tuomolan
tila,
HLP
kg
66,2
Oripääntie
1078

Tärkkelys %
60,2
) 9.7. klo 10.30–13.30 Vähäkyrössä
RV
%
13,3
Tapio Vanhalan tila, VanhalanRV
sato
kg
/ha
566
tie 43

TERVETULOA!
67

Sato kg /ha

1000

Feedway esitellään kesällä 2019
Liete 20m3 + Ss
seuraavissa tilaisuuksissa.

vastetta. Valkuaissato oli 20 ja 40 m3
lietemäärällä 566 ja 633 kg/ha. Lajikkeista Melius tuotti suurimman
sadon ja valkuaistakin yli 1000 kg
hehtaarilta.
Viljojen valkuaispitoisuudet olivat
yleisesti korkeita, ja lajikkeiden ja
lannoituksen vaikutus viljan laatuun
ja edelleen tiivisteen käyttömäärään
oli enimmillään yhden prosenttiyksikön luokkaa.
Tänä keväänä Vanhalan tilan havaintokaistoille on kylvetty viittä ohra
lajiketta. Viimevuotisista lajikkeista
mukana ovat Uljas, Nousu ja Vertti ja
uusina Rödhette ja Feedway. Käykää
kesän aikana tutustumassa havaintokaistoihin.
KP

Liete 40 m3 +Ss
170/32/79

4397

2000
1000
0

Liete 20m3 + Ss
126/32/41
HLP kg
Tärkkelys %
RV %
RV sato kg /ha
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67

SUOMALAISEN MAATIAISROTUISEN sian syöntikäyttäytymisominaisuudet ovat kohtalaisesti periytyviä,
ja yhteydessä toisiinsa. Sen sijaan
syöntikäyttäytymis- ja tuotantoominaisuuksien välisistä yhteyksistä vain päivittäisen rehunkulutuksen ja päiväkasvun yhteys on
selkeä.
Sikojen
tärkeimpiä
tuotantoominaisuuksia, kasvunopeutta, rehunkäyttökykyä ja lihakkuutta on jalostettu Suomessa yli sadan vuoden
ajan. Syöntikäyttäytymisen tutkimus
sen sijaan on melko nuori ala, ja
syöntikäyttäytymisominaisuuksien
periytymistä ja yhteyttä tärkeisiin
tuotanto-ominaisuuksiin on tutkittu
vielä vähän.

Ruokinta-asema kerää tietoa
Sikojen syöntikäyttäytymisen tutkiminen on helpottunut ruokintalaitteiden kehittymisen myötä. Ruokinta-asema kerää syöntikäyttäytymistietoa helposti ja luotettavasti
myös ryhmäkasvatuksessa. Rehunkulutuksen seurannasta saatava
syöntikäyttäytymistieto on vielä paljolti hyödyntämättä, sanoo Anna Riihimäki.
Anna on Helsingin yliopiston kotieläinten jalostustieteen maisterintutkielmassa arvioinut suomalaisen
maatiaisrotuisen sian syöntikäyttäytymisominaisuuksien periytymisasteet sekä geneettiset korrelaatiot
syöntikäyttäytymis- ja tuotanto-ominaisuuksien välillä.

Periytymisasteet määritetty

3000

Liete 40m3
66,6
59,1
14,4
633

4253

Syöntikäyttäytymistä
tutkitaan Längelmäellä

Liete 40 m3 +Ss
170/32/79

Liete 20m3
66,2
60,2

Liete 40m3
66,6
59,1

13,3
566

14,4
633

Tulosten perusteella syöntikäyttäytymisominaisuudet ovat kohtalaisesti
periytyviä. Päivittäisten syöntikertojen lukumäärän periytymisaste vaihteli kasvatuksen aikana 0,22–0,29
välillä, syöntiajan periytymisaste
0,33–0,47 välillä ja syöntinopeuden
periytymisaste 0,35–0,38 välillä.
Periytymisaste on suhdeluku, joka
kuvaa ominaisuuden jalostettavuut-

Sikojen syöntikäyttäytymisominaisuuksien muuttuminen kasvatusaikana
166

Syöntiaika päivässä, min

156

Syöntinopeus, g/min
138

Yhden syöntikerran rehunkulutus, g
111

81
64,0

61,9

61,9

58,3
42,4

55,1

58,1

33,3

25,7

1-20 pv

51,6

21-40 pv

41-60 pv

61-80 pv

80-93 pv

Maatiaissiat käyvät syömässä 20-22 kertaa päivässä käyttäen syömiseen noin tunnin ajan vuorokaudesta. Yhden syöntikerran rehunkulutus ja syöntinopeus kasvavat kasvatuksen läpi.

ta. Se kertoo, kuinka suuri osuus
eläinten välisistä eroista tässä ominaisuudessa johtuu perinnöllisistä
tekijöistä. Periytymisaste alle 0,20 on
matala, 0,20–0,40 kohtalainen ja yli
0,40 korkea.
Syöntikäyttäytymisominaisuuksien
välillä on voimakkaita geneettisiä
korrelaatioita, mutta syöntikäyttäytymis- ja tuotanto-ominaisuuksien
välisistä yhteyksistä vain päivittäisen
rehunkulutuksen ja päiväkasvun yhteys on selkeä. Geneettinen korrelaatio kuvaa ominaisuuksien välistä
riippuvuutta.
Syöntikäyttäytymisominaisuudet
eivät ole suoran jalostusvalinnan
kohteena, mutta voivat muuttua
epäsuoran valinnan kautta. Tulosten
perusteella sikojen syöntikäyttäytyminen on muuttunut vain vähän
vuosien myötä, tuotanto-ominaisuuksien jalostamisesta huolimatta.
Yhden syöntikerran rehunkulutus on
kasvanut 10 g, samalla kun päiväkasvu on kasvanut 20 g kuuden vuoden aikana.

Tutkimusaineistoa Längelmäeltä
Tutkimusaineistona oli Längelmäen
testiasemalla kasvatettujen, vuosi- 19 -

na 2010-2016 syntyneiden noin 4000
sian syöntikäyttäytymishavainnot ja
tuotanto-ominaisuudet. Sukupuuaineisto sisälsi eläinten esivanhemmat neljänteen sukupolveen saakka.
Längelmäellä
ruokinta-asema
rekisteröi sian jokaisen käynnin ja
punnitsee sen aikana syödyn rehumäärän. Näistä tiedoista on laskettu
syöntikertojen lukumäärä, päivittäin
syömiseen käytetty aika ja syöntinopeus.
Sika syö noin tunnin päivässä.
Syöntinopeus ja yhdellä syöntikerralla syöty rehumäärä kasvavat sikojen kasvaessa. Imisät ja karjut
käyttävät vähemmän aikaa syömiseen sekä yhdellä syöntikerralla että
päivässä, ja syövät vähemmän rehua
kuin leikot.
Jatkossa olisi mielenkiintoista kehittää indikaattoreita, jotka kertovat,
onko eläimen terveys horjumassa tai
vaikka hännänpurennan riski kasvanut, pohtii Anna. 		
KP

Korkea Matriarkka-indeksi
on satsaus tulevaisuuteen

Karjujen
rehunkulutusasemakokeen
asemakokeen aikana,
kg/pv kg/pv
Karjujen
rehunkulutus
aikana,
3,5

3,0

Rehua, kg/pv

■ FIGENISSÄ SIIRRYTTIIN yleisestä kaksirotujalostuksesta kolmen
linjan jalostukseen 2017. Silloin
Muskeli-isälinjan jalostus eriytettiin
Matriarkka-emälinjojen, maatiaisen
ja yorkshiren jalostuksesta. Muskeli-isälinjaa jalostetaan Kauhavalla,
Figenin omassa emakkosikalassa,
missä linjan kantaemoiksi valitut
emakot synnyttivät ensimmäiset
pahnueensa maaliskuussa 2018.
Nyt Muskelisikalassa syntyy noin 30
pahnuetta kuukaudessa.
Muskeli-indeksiltään
parhaista
pahnueista (MU vähintään 115) ja
mahdollisimman monesta perheestä valitaan joka toinen viikko karjukandidaatteja asematestiin Längelmäelle. Tämän vuoden alusta lukien
noin neljännes asematestiin tulleista karjukandidaateista on ollut Muskeli-isälinjan karjuporsaita.
Toukokuun puoliväliin mennessä
Längelmäellä on kasvatettu reilu
300 muskelikarjukandidaattia, joista
indeksiltään ja tuotantotuloksiltaan
parhaat on valittu karjuasemalle
keinosiemennyskäyttöön tai myytäväksi tiloille.
Taulukosta nähdään, että Muskelikarjut ovat kasvaneet hyvin ja käyttäneet rehun tehokkaasti kasvuun.
Lihasikatuotantoon valitulla karjulla tulee olla hyvä Muskeli-indeksi
ja hyvä kasvu. Jos Muskelikarjujen
tuloksia verrataan Matriarkka-karjuihin, sekä alkukasvu että koekasvu
asemalla on ollut parempi.
Näin pitää ollakin, sillä Muskeliisälinjassa jalostetaan vain lihasikojen kasvatuksessa tärkeitä ominaisuuksia. Hedelmällisyysominaisuuksien jalostus on Matriarkkaemälinjoissa, ja Matriarkka-indeksissä hedelmällisyysominaisuuksilla on tuotanto-ominaisuuksia suurempi painoarvo.
Muskelilinjan karjuporsaita valitaan asematestiin Muskeli-indek-

■ PAHNUEKOKO on yksi tärkeimmistä emakon tuotanto-ominaisuuksista. Siihen vaikuttavat monet tekijät eläinten perimästä olosuhteisiin, tuotannon hallintaan ja ruokintaan saakka. Tuoreessa muistissa on viime kesän kuumuus, mikä näkyi
uusimisten lisäksi marras-joulukuussa syntyneiden pahnueiden koossa. Vaikka olosuhteet vaihtelevat, Matriarkka-indeksin yhteys pahnuekokoon on selvä. Luota Matriarkka-indeksiin, se on paras emakon tuotantopotentiaalin mittari ja pitää
sisällään paljon tietoa niin eläimestä itsestään kuin suuresta
joukosta sen sukulaisia.

2,5

16,0

80%

14,0 16,0

80%
70%

12,0

14,0

70%

12,0

60%

60%

50%

10,0
Eläviä, kpl/pahnue

Rehunkäytön mestarit
kasvattavat lihakkuutta

Eläviä, kpl/pahnue

Uudet Muskelikarjut:

10,0

50%

8,0

40%

6,0

30%

4,0

20%

2,0

10%

40%

8,0

30%

6,0

20%

4,0

Valitse ensikoille parhaat vanhemmat

2,0

1,5

1,0
10

12

14

16

18

20

22

24

26

Ikä, vk

Muskeli

Matriarkka-maatiainen

sin perusteella ja se pitää sisällään
porsaan alkukasvun syntymästä
asematestin alkuun, päiväkasvun ja
rehuhyötysuhteen asematestissä,
lihakkuuden, lihan laadun (pH) ja liikunnan.
Toinen seikka Muskelikarjujen
paremman kasvun taustalla voi olla
ero rehun syöntikyvyssä. Kuviosta nähdään, että Muskeli-isälinjan
karjukandidaatit ovat syöneet rehua
enemmän kuin Matriarkka-emälinjojen karjukandidaatit. Mitä enemmän sika syö rehua, sitä paremmin
se yleensä kasvaa.
Muskelisiat
Längelmäen testissä

Matriarkka-yorkshire

Rehuhyötysuhde
kertoo,
että
syöty rehu on kuitenkin käytetty tehokkaasti hyödyksi kasvuun.
Muskelikarjujen lihakkuus on puoli prosenttiyksikkö suurempi kuin
Matriarkka-karjujen, ja Hennessylihaprosenttikin pari kymmenystä
suurempi.
Ensimmäiset
Muskelisikalassa
syntyneet Muskelikarjut tulivat karjuasemalle tämän vuoden alussa.
Niistä näkee jo päällepäin, että ne
ovat aiempaa lihaksikkaampia, sanoo karjuaseman tuotantopäällikkö
Juha Mäkelä.
KP

Karjuasemalle
ja myyntiin
valitut

Kaikki testatut
karjukandidaatit

Ikä 30 kg, vrk

73

73

Ikä 100 kg, vrk

143

147

Alkukasvu, g/pv

409

412

Tilatestikasvu, g/pv

696

676

Koekasvu, g/pv

1038

998

Rehua, MJ/kasvukg

23,6

23,8

Teuraspaino, kg

98,4

Lihakkuus, %

66,0

Hennessy-lihaprosentti

61,9
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Valitse ensikoiden emät MA-indeksiltään parhaista emakoista, niistä, jotka ovat karjasi keskitasoa parempia. Ensikoiden
emäksi sopii emakko tai ensikko, jonka MA-indeksi ≥ 110.
Käytä karsintaperusteena emakon kuntoa ja rakennetta ja
sitä, kuinka aikaisemmat porsimiset ja imettäminen ovat sujuneet. Siemennä valitut emät Matriarkka-karjulla, jonka MA
≥ 115. Suosittelemme käyttämään keinosiemennyskarjuja,
niistä parhaita MASuper-karjuja, joiden MA ≥ 120.
Jos kasvatat ensikot itse, panosta siihen. On tärkeää, että viimeistään 60 kg painosta eteenpäin ensikoille on oma rehu,
jossa on kivennäisiä ja vitamiineja ensikoiden tarpeisiin ja kuitua antamassa täyttävyyttä. Karsi testauksessa ne, joiden rakenne ei ole hyvä ja joiden kasvu syntymästä on jäänyt alle 560
g. Huolehdi myös rokotuksista ja panosta kiimantarkkailuun ja
kiihotusruokintaan. Onnistunut lopputulos palkitsee!
KP

2,0

0,0

10%

0%

0,0

95

95

100

Emakot
) Perimä
) Heteroosi
) Ensikon kasvu
) Ensikon kiimakerta
) Aika vieroituksesta kiimaan
) Porsimakerta
) Terveys ja kunto
) Stressi

105

110

110

115

115

MA-indeksi
MA-indeksi

120

120

125

0%

125

1. pahnue
%
1. pahnue- Pieniä
- Pieniäpahnueita,
pahnueita, %

2. pahnue
- Eläviä,
kpl/pahnue
2. pahnue
- Eläviä,
kpl/pahnue

2. 2.
pahnue
%
pahnue- Pieniä
- Pieniäpahnueita,
pahnueita, %

3.–5. pahnue
- Eläviä,
kpl/pahnue
3.–5. pahnue
- Eläviä,
kpl/pahnue

3.–5.
pahnue- -Pieniä
Pieniä pahnueita,
pahnueita, %
3.–5.
pahnue
%

Matriarkka-indeksin ja pahnuekoon yhteys, ero porsimakertojen välillä. Pienillä pahnueilla tarkoitetaan pahnueita, joihin on
syntynyt enintään 8 porsasta, elävänä ja kuolleen syntyneet yhteen laskettuna. Ensikoilla pienten pahnueiden osuus tulisi olla
alle 15 % ja useamman kerran porsineilla alle 10 %. Aineistossa
on viimeisimpien kuuden kuukauden aikana porsineet emakot.

Muut tekijät
) Valoisan ajan
pituus
) Lämpötila
Ihmiset
) Management
) Rokotukset
) Kiiman tunnistaminen
) Karjukontakti
) Siemenen käsittely ja säilytys
) Siementämisen
ajoitus
) Ruokinta
Karjut
) Perimä
) Heteroosi
) Libido, karjun haju
) Terveys ja kunto
) Käyttötiheys
) Siemenen laatu (tiheys
ja liikkuvuus)
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105

1. pahnue
- Eläviä,
kpl/pahnue
1. pahnue
- Eläviä,
kpl/pahnue

Pahnuekokoon vaikuttavia tekijöitä
Sikala
) Olosuhteet
) Tila
) Stressitekijät

100

PALKITUT TILAT
Sikaseminaarissa helmikuussa
palkittiin tiloja hyvistä tuotantotuloksista vuodesta 2018.
Tuominiemi MTY

Kurikka-Oja Vesa ja Paula
Mäkisalo Jukka

Köymärin tila Oy

Jokela Juha ja Heli

Lehtola Marko ja Miia
Ojalan maatila Oy
Isoranta Erkki

Latva-Koivisto Timo
Marttila Jari

Uusi-Ranta MTY
Picnus Oy

Anttila Markus
Kielinen Arto

Kylä-Mattila Juha

Kamppinen Markku
Rex Kenneth
Hagner Ulf

Sikatilojen omilla käytännöillä
vaikutus sianlihantuotantoketjun
antibioottiresistenssiin
■ SIKATILOJEN OMAT hoitokäytännöt ja tautisuojaustoimet ovat
avainasemassa, kun pyritään vastustamaan antibioottiresistenssiä eli
antibioottilääkkeille vastustuskykyisiä bakteereita sianlihantuotantoketjussa.
Tämä selviää Ruokaviraston ja
Helsingin yliopiston yhteistutkimuksesta, jossa seurattiin eläimen
normaaliin
suolistobakteeristoon
kuuluvan E. coli -bakteerien antibioottiresistenssiä
tuotantoketjun
eri vaiheissa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää tuottajille suunnatuissa ohjeistuksissa ja antibioottiresistenssin
riskinhallintatoimia
suunniteltaessa.
Tutkimuksessa oli mukana kymmenen vapaaehtoista yhdistelmätilaa tai porsaantuottaja-lihasikalaketjua. Näytteitä otettiin elävistä
sioista kahdesti: vieroituksen jälkeen
viiden viikon ikäisistä sioista ja ennen teurastusta sikojen ollessa noin
22 viikon ikäisiä. Resistenssiä todettiin eniten vieroituksen jälkeen otetuissa näytteissä, mutta se vähentyi
merkittävästi ennen teurastusta
tehtyyn näytteenottoon mennessä.
Tilojen välillä oli kuitenkin vaihtelua.

Sikatilojen omat käytännön toimet tärkeitä ennaltaehkäisyssä
”Tekemieni tilastollisten analyysien
mukaan antibioottien käyttö ei yksistään vaikuttanut siihen, löytyikö
sioista eristetyistä E. coli -bakteereista antibioottiresistenssiä ja kuinka mahdollinen resistenssi muuttuu
vieroitusvaiheen ja teurastamolinjan
välillä. Tulokset vihjaavat, että tilojen
tautisuojausta parantamalla voitaisiin myös vähentää tuotantoeläimissä elävien bakteerien resistenssiä.
Mielestäni tätä yhteyttä kannattaisi
tutkia lisää”, sanoo projektitutkijana
ollut MMT Johanna Muurinen, Purduen yliopistosta.
”Ulkomailla tehdyissä vastaavis-

Kuva: Johanna Muurinen LÄKÄ-projekti.

sa tutkimuksissa on huomattu, että
bioturvallisuudella ja mikrobilääkkeiden käytöllä on yhteys, vaikka syy
- seuraus -suhdetta ei olekaan havaittu. Lääkkeiden käyttö ei kuitenkaan tarkoita suoraan resistenssin
lisääntymistä. Toisaalta Suomessa
ei ehkä saataisi selkeitä tuloksia
isommallakaan otoskoolla, sillä tuotantoeläinten antibioottien käyttö
on lähtökohtaisesti alhaisemmalla tasolla kuin esimerkiksi useissa
Keski- ja Etelä-Euroopan maissa.
Lisäksi aika monet bioturva- ja lääkekäyttötutkimukset on tehty koskien ennaltaehkäisevää antibioottien
käyttöä, mitä Suomessa ei pääsääntöisesti esiinny johtuen hyvästä tuotantoeläinten terveydenhuoltojärjestelmästä”, sanoo tohtorikoulutettava
Virpi Sali Helsingin yliopistosta.
Tilojen tautisuojauksen tasoa tutkittiin kansainvälisellä kyselykaavakkeella (BiocheckU.GentTM), joka
on kehitetty arvioimaan sekä ulkoista että sisäistä bioturvallisuutta.
”Tulosten tulkinnassa pitää ottaa
huomioon, että käytetty kyselykaavake on kehitetty eläintautitilantee- 22 -

seen, joka poikkeaa Suomen varsin
hyvästä eläintautitilanteesta. Suomalaisilla tiloilla hahmotetaan tyypillisesti tilan ulkopuoliset uhkat,
mutta taudinaiheuttajien leviämisen
estoon tilan sisällä panostetaan vähemmän. Tästä johtuukin, että suomalaisilla tiloilla on yleisesti ottaen
keskimääräistä alhaisempi sisäisen
tautisuojauksen taso”, sanoo Sali.

Lääkevalinnat eivät aina terveydenhuoltosuunnitelmien
mukaisia
Suomessa on ollut jo pitkään eläinlääkäreiden käytössä mikrobilääkesuositukset, joita toivotaan noudatettavan. Niiden avulla pyritään
pitämään resistenssitilanne hallinnassa mahdollisimman hyvin. Mitä
enemmän mikrobilääkesuosituksista poiketaan, sitä vaikeampaa hallinta on.
Tilojen
terveydenhuoltosuunnitelmissa oli jonkin verran vaihtelua.
Lääkityseroja oli sikojen tavallisimpien sairauksien, kuten suolistotulehdusten ja niveltulehduksen hoidossa. Lääkityserot niveltulehdusten
hoidossa saattavat osaltaan kuiten-

kin johtua siitä, että tiedonkeruun aikana penisilliinin saatavuudessa oli
ongelmia. Kaikilla tiloilla oli vähintään kaksi eri lääkevaihtoehtoa niveltulehduksen hoitoon. Myös ripuliin, jossa oirekuva on usein selkeä,
mutta taudinaiheuttajia on useita,
oli erilaisia lääkitysohjeistuksia eri
taudinaiheuttajien mukaan. Hännänpurennasta johtuvia infektioita hoidettiin suositusten mukaisesti lähes
yksinomaan penisilliinillä.
”Resistenssitilannetta kuvaavilla E.
coli -bakteereilla eniten resistenssiä
todettiin tetrasykliineille, sulfonamideille, trimetopriimille ja aminopenisilliineille. Myös usealle eri antibiooteille resistentit bakteerit olivat
yleisiä eli kaikista resistenteistä E.
coli -kannoista noin puolet oli vastustuskykyisiä vähintään kahdelle
edellä mainitulle lääkeaineelle. Jos
vastaavaa resistenssiä todetaan tautia aiheuttavilla bakteereilla, on käytettävissä oleva lääkevalikoima pieni
ja hoidossa voidaan joutua käyttämään resistenssin kannalta erityisen
ongelmallisia antibiootteja, kuten
fluorokinoloneja”, sanoo erikoistutkija Suvi Nykäsenoja Ruokavirastosta.
Tutkimus valmistui Ruokaviraston
riskinarvioinnin ja mikrobiologian
yksiköiden sekä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Tutkimusta rahoitti
Maatilatalouden kehittämisrahasto
Makera. Projektin tulokset julkaistaan myöhemmin tieteellisinä artikkeleina sekä raporttina.
Tutustu
Mikrobilääkeresistenssin
hallinta ja ehkäisy sianlihan tuotantoketjussa -projektiin (LÄKÄ), sekä
tuottajille suunnattuun resistenssi-tietopakettiin (julkaistaan syksyllä
2019) Ruokaviraston verkkosivuilla
www.ruokavirasto.fi. Kirjoita hakuruutuun LÄKÄ tai TEEMAMATERIAALEJA.
Teksti on lyhennelmä LÄKÄ-projektin tiedotteesta 20.3.2019 Ruokaviraston verkkosivulta.
MH

kentällä tapahtuu

KENTTÄPÄIVÄ HULDÉNIN TILALLA
14.5.2019 Snellmanin Lihanjalostuksen, Figenin ja Hankkijan yhteinen oppimispäivä pidettiin Huldenin tilalla Alavatelissä. Päivässä pureuduttiin lihasikojen kasvatukseen ja ruokintaan. Viljan sopiva jauhatuskarkeus ja liemirehun hyvä käymislaatu ovat tärkeitä kasvatuksen onnistumisen kannalta.

APEVAUNUESITTELY, LESTIJÄRVI
8.5.2019 Uusi, saksalainen BvL-apevaunu puhallinlietsolla esiteltiin Roni Brandtin tilalla Lestijärvellä. Tehokas vaunu puhaltaa oljen jopa 30 m matkan ja käsittelee max 300 kiloa olkea minuutissa. Snellmanin ja Vaden edustajia paikalla.

TAKAINEN, UURAINEN
RAVALD, TEERIJÄRVI
12.4.2019 Victor ja Janika Ravaldin
uuden 80 lypsypaikan navetan
avajaiset Teerijärvellä. Tila siirtyi vuonna 2018 nuorelle parille
Victorin Dage-isältä ja Tom-sedältä.
Terveiset Snellmanilta ojentavat
Jan-Peter Brunell ja Vesa Hihnala.
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14.2.2019 Eero ja Marja Takasen
avoimet ovet Uuraisten Uuraskylällä. Satoja vieraita tuli katsomaan
uutta 46 lehmän pihattoa, joka
korvaa yli vuosi sitten tulipalossa
tuhoutunutta navettaa. Nuori sukupolvi Perttu Takanen on yrityksessä
mukana. OIkealla liikennöitsijä Tero
Hietanen.

Lastausolosuhteet, tuottajayhteistyö, nukleuspopulaation hallinta, vapaaporsitus, vasikoiden terveys, neuvonnan työkaluja ja tehokkaimmat
prosessit ovat pari esimerkkiä kenttähenkilöstön koulutusohjelman monenlaisista kehitysprojekteista. Monet projektit jatkuvat edelleen.

Kenttähenkilöstön koulutusohjelma

Neuvonta vahvistuu
Keväällä 2017 Snellmanin alkutuotannon kenttähenkilöstö aloitti yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon
tähtäävän kaksivuotisen koulutuksen. Osallistujat saivat toukokuussa tutkintotodistuksensa.
Koulutuksen järjestäjänä toimi
Suomen Yrittäjäopisto. Yhteisten
lähiopintojen lisäksi koulutukseen
kuuluivat olennaisena osana myös
osallistujien omat kehityshankkeet.
Tarkoituksena oli, että projektit
kytkeytyisivät luonnollisella tavalla
kunkin omaan työhön. Tuottajalehden aiemmissa numeroissa onkin
jo kerrottu useista hankkeista, kuten Mårten Lassfolkin vasikoiden
terveyden seurantaan ja parantamiseen keskittyvästä työstä ja Pekka
Taipaleen lastausolosuhteiden parannusprojektista.

– Lastausolosuhteet eivät tule aivan heti valmiiksi kaikilla tiloilla, joten kehityshanke jatkuu niin kauan
kuin olen töissä, Pekka kommentoi.
Onneksi olosuhteet ovat suurimmalla osalla tiloista jo kunnossa, mutta
aina löytyy myös parantamisen varaa.

Kommunikaatio ja tiimityö
edellä
Koulutuksen kautta voi saada uusia
omaan työhön liittyviä oivalluksia,
vaikka kenttätyötä olisi takana useita kymmeniä vuosia.
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Alue-edustaja Jan-Peter Brunell
on pyrkinyt vahvistamaan Snellmanin läsnäoloa Pohjanmaan ruotsinkielisten tuottajien keskuudessa.
Hänen mukaansa koulutus on antanut uusia näkökulmia työhön ja
uutta tarmoa sekä kannustanut positiiviseen ja helposti lähestyttävään
asenteeseen.
MP tuotannonohjaaja Saara Rantasen aihe liittyi Anelman ruokinta
-ja taloustyökalun talousosion kehittämiseen uutta Anelma 3 -versiota
varten.
– On ollut erittäin mielenkiintoista
ja antoisaa esitellä projektia henkilöille, joille aihe on täysin vieras, hän
kertoo. Lisäksi opiskelu työn ohella
on edistänyt omaa ajanhallintaa ja
auttanut ymmärtämään tiimityöskentelyn merkitystä.

Kehityspäällikkö Kirsi Partanen
kertoo, että koulutuksen alussa tehty profilointi on auttanut ymmärtämään niin itseä kuin muitakin sen
suhteen, miten kukin toimii työssä ja
erilaisissa asiakastilanteissa.
– Olemme yhdessä miettineet, miten erilaista osaamista ja erilaisia
vahvuuksia voisi hyödyntää paremmin neuvontatyössä. Omassa työssäni koulutus on auttanut tarkastelemaan tilaneuvonnan painopisteitä
kokonaisuutena. Seuraamme myös
tulosten kehitystä säännöllisesti.
Olen iloinen, että neuvontatyötä tehdään nyt enemmän yhdessä, toisia
kannustaen ja verkostoja hyödyntäen.
MP laatuvastaava Laura Ehlersin
mielestä on tärkeää oppia ymmärtämään ihmisten välistä kommunikaatiota entistä paremmin.
– Kun erilaiset persoonat kohtaavat, kommunikaatio voi rakoilla.
Koulutus on antanut työkaluja, jotka
auttavat ilmaisemaan itseä mahdollisimman hyvin. Koulutus on myös
tarjonnut hauskan tilaisuuden tavata työkavereita tavallista useammin.

Nukleustilojen
kehittämisprojekti
Sikatilavalmentaja Tiina Lindroosin
kehityshankkeen aiheena oli nukleusjalostajien kanssa hyödynnettävä yhteistyömalli.
– Tämä työ jatkuu edelleen. Kuuntelen tuottajia ja jalostusfoorumia
ja välitän tietoa näiden välillä. Tarkistan kuukausittain tilojen eläinaineksen ja avustan valinnoissa tarvittaessa.

Myös Marja Nikkilän projekti tuottaa lisäarvoa nukleustiloille.
– Kehityshankkeeni koski nukleuspopulaation hallintaa PossuNetissä, hän kertoo. Projektia varten
rajattu osio hankkeesta on valmistunut, mutta muilta osin PossuNetin
kehittämistyö jatkuu.

Vapaaporsitusta ja parempaa
neuvontaa emakkotiloille
MP tuotannonohjaaja Ritva Tuppuraisen projektin tavoitteena oli luoda
uusi lomake emakkotilojen tuotantosuunnitelmia varten.
– Uudessa lomakkeessa näkyvät
sekä nykytilanne että tavoitteet, ja
sen avulla on helppo verrata tilan
suoriutumista alan avainlukuihin.
Uutta on myös mahdollisuus tarkastella kehitystä euromääräisesti.
Uskon, että se herättää paljon kiinnostusta. On mielenkiintoista nähdä,
kuinka tilalliset ottavat uudistuksen
vastaan. Haluan uskoa, että näinkin
yksinkertaisella muutoksella saan
tuottajat ajattelemaan enemmän tulevaisuuttaan ja toimintansa jatkoa.
Sikatilavalmentaja Sonja Niemistön vapaaporsitushanke jatkuu
edelleen koulutuksen päättymisen
jälkeen.
– Jatkan tilakäyntien tekemistä vapaaporsitustiloilla sekä tiedon
keräämistä ja tuottamista Anelman
Vapaa emakko -sivuille. Tavoitteena
on saada lisää tilojen esittelyvideoita. Lisäksi syksylle on suunnitteilla
Vapaa emakko -teemainen tietopäivä.

Tehokkaampaa neuvontaa digitalisaation ja prosessien kehittämisen kautta
Matti Kastarisen projekti keskittyi
neuvonnan tehostamiseen. Tarkoituksena oli mahdollistaa tuottajien
rehuanalyysien toimittaminen ruokintasuunnittelijalle
sähköisessä
muodossa.
– Hanke jatkuu Snellmanin sisäisenä projektina, hän kertoo. Yhteistyökumppaneiltamme Eurofins
Oy:ltä ja Seilab Oy:ltä sekä rehutoimijoilta saatava tieto kulkee jatkossa sähköisessä muodossa. Snellmanille perustetaan oma palvelin,
jonka kautta tiedot siirtyvät ruokintasuunnitelmaohjelmaan.
Ville Erkkilä ja Jouko Manninen
pyrkivät projekteissaan parantamaan Längelmäen testiaseman tuloksia. Villen projektin aiheena oli
lietehallinnan kustannustehokkuuden parantaminen. Projektissa kehitetyt ratkaisut voivat auttaa säästämään huomattavasti vuositasolla.
Joukon hanke puolestaan keskittyi
sikalan sisäisiin prosesseihin, kuten
karjukandidaattien valintaan.
Tuula Huttusen projekti oli uuden
MP-tilakäyntilomakkeen luominen.
Lomake otetaan koekäyttöön lähiaikoina ja lopullisesti käyttöön alkuvuonna tuotantosuunnitelmien täytön jälkeen.
Voit lukea lisää Tove Donnerin
Biocheck-projektista seuraavalla sivulla!

TEKSTI & KUVA: HEIDI JYLHÄ

Koulutuksien juhlalliset päättäjäiset Snellmanilla. Kenttähenkilöstön erikoistutkinnon lisäksi päättyi myös muita koulutusohjelmia, muun
muassa Snellmanin suuri esimieskoulutus, johon osallistui 130 esimiestä koko konsernista. Kuvasta puuttuvat Pekka Taipale ja Marja Nikkilä.
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Biocheck tilalla

Tautisuojaus aina tapetilla!
SUOMEN HYVÄN TAUTITILANTEEN
takia tautisuojaukseen ei ole aiemmin tarvinnut keskittyä samalla tavalla kuin esim. Keski-Euroopassa.
Porsasyskä onnistuttiin nitistämään
jo 2000-luvun alussa, ja olemme olleet maailmanlaajuisesti ainutlaatuisessa asemassa koskien sikojen
terveyttä. Nyt on kuitenkin tautiuhkia
näköpiirissä. Afrikkalainen sikarutto
jatkaa leviämistään maailmalla ja
myös Suomessa ympäristön tautipaine on kasvanut esim. salmonellan suhteen.
Hyvät tautisuojausrutiinit sikalan
sisällä parantavat sikalaolosuhteita
ja vähentävät tuotantosairauksien
vaikutusta (esim. APP, ripulit) ja samalla vähentävät lääkitysten tarvetta. On hyvä muistaa, että saneeraus
on kallista ja ennaltaehkäisy on kuitenkin se ”paras tautivakuutus”.

Suomessa on käytetty Biocheck.
ugent® työkalua, joka on kehitetty
Gentin yliopistossa Belgiassa. Nyt
siitä on myös suomenkielinen versio
olemassa.
Yritysneuvojaopintojen
alussa päätimme yhdessä, että tautisuojaus olisi yksi opintoprojekti
ja otin siitä heti kopin. Halusimme
saada käsityksen siitä, millä tasolla
Snellmanin ketjussa olevat sikatilat
ovat bioturvallisuuden suhteen.
Biocheck-kartoituksen kysymykset on helppo ymmärtää. Kun olin
yhteydessä sikatiloihin kartoituksen
tiimoilta, monet tilat olivat aluksi
epäileväisiä. Kysymysten maanläheisyys kuitenkin yllätti. Kartoituksessa
käydään rutiinit hyvin läpi, ja samalla pohditaan yhdessä asioita, mitä
voisi parantaa. Reaktio on useimmilla tiloilla ollut kartoituksen jälkeen
positiivinen.

Mitä bioturvallisuus on?

Kartoituksen tuloksia

Sikatilan bioturvallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja, joilla minimoidaan taudinaiheuttajien
pääsy sikalaan tai niiden leviäminen
sikalassa.
Ulkoisen bioturvallisuuden tavoitteena on suojella sikalaa sen ulkopuolelta tulevilta taudinaiheuttajilta.
Samalla huolehditaan siitä, ettei
sikalasta pääse leviämään taudinaiheuttajia sen ulkopuolelle.
Sisäisellä bioturvallisuudella tarkoitetaan niitä toimia, joilla estetään
taudinaiheuttajien leviäminen sikalan sisällä osastosta toiseen ja vanhemmista eläimistä nuorempiin.

Pyrin valitsemaan projektiin tiloja,
jotka edustavat kattavasti sikakenttää, eli erilaisia tuotantomuotoja.
Kartoitettuja sikatilayrityksiä oli yhteensä 32. Projektikartoitukset tehtiin huhtikuun 2018 ja tammikuun
2019 välisenä aikana. Tiloilla on myös
samaan aikaan tehty Biocheckkartoituksia hoitavien eläinlääkärien
toimesta. Myös ne laskettiin mukaan
tuloksiin.
Tulokset olivat odotetut, tautisuojauksen arviointimalli on tehty
eurooppalaisia sikatiloja ajatellen.
Siinä ei oteta huomioon suomalaisten tilojen rakennetta. Tuloksista nä-

kyi silti, että tilojemme taso tautisuojauksen suhteen on hyvällä mallilla.
Vieraille on tilan omat vaatteet ja jalkineet miltei kaikkialla. Tautisulkuja
on monenmoisia. Tiloilla on keksitty hyviä ratkaisuja olemassa oleviin
puitteisiin.
Projektin tuloksista tiedämme,
mitkä asiat ovat jo mallillaan ja mihin meidän tulee panostaa neuvontatyössä. Sikatilojen ulkoinen tautisuojaus on suunnilleen sitä luokkaa,
mitä olemme odottaneet, mutta
sisäisessä tautisuojauksessa, osastoinnissa ja rutiineissa on tekemistä.
Jokaisella tilakäynnillä keskustelua
tautisuojauksesta riitti. Sehän on
kuitenkin käynnin tärkein asia, sikatilayrittäjän kanssa yhdessä löytää
riskit ja nähdä mahdollisuudet.
Projektille tuli luonnollinen jatke, kun alan yhteiseen järjestelmään Sikavaan kehiteltiin mahdollisuus tehdä tautisuojauskartoitus.
Biocheck-kartoitukset ovat nyt osana kansallista sikaterveydenhuoltoa,
tautisuojauksen seuranta on osana sikatilayritysten arkea. Lisäksi
Snellmanin tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana kaikki ketjun sikatilat olisivat kertaalleen kartoitettu
tautisuojauksen suhteen. Olethan
yhteydessä hoitavaan eläinlääkäriin
ja esim. seuraavan terveydenhuoltokäynnin yhteydessä teette yhdessä
Biocheck-kartoituksen. Tarvittaessa
myös Snellmanin henkilökunnasta
löytyy Biocheck-koulutuksen käyneitä neuvojia.

Suomalainen pekoni suomalaisille!

Kunnon pekonin
lanseeraus ylitti odotukset
Snellman lanseerasi laadultaan ainutlaatuisen, Pietarsaaressa valmistetun pekonin helmikuussa. Kuluttajat
ovat ottaneet Kunnon pekonin erittäin hyvin vastaan,
ja se on jo kategorian toiseksi preferoiduin tuote.
PEKONIMARKKINA SUOMESSA on
kasvanut tasaisesti viime vuosina
volyymissa. Koska kilpailu segmentissä on ollut vähäistä, mutta hintakilpailun kovaa, kategorian arvoa ei
ole onnistuttu kasvattamaan.
– Snellmanin ensisijaisena tavoitteena on palvella laatutietoisia kuluttajia, ja lisäarvotuotteiden avulla
kasvattaa ostoskorien arvoa. Tämä
tuo kannattavuutta koko lihaketjuun
aina alkutuotannosta kauppaan asti,
tuoteryhmäjohtaja Juuso Reinikainen sanoo.

Koko segmentin arvo nousi
Kunnon Pekonin lanseeraus kasvatti pekonisegmentin liikevaihtoa välittömästi 9 %:a (Analyse2
SELMA-markkinaseuranta 02/19).
Kunnon pekoni saavutti heti 15 %:n
markkinaosuuden
segmentissä
(EUR). Tämän jälkeen pekoniseg-

mentin liikevaihto koko maassa kasvoi 10 %:a helmi-huhtikuussa.

“Vihdoin suomalainen pekoni”
Kunnon pekonille on nopeasti rakentunut erittäin laaja myymäläpeitto, Juuso kertoo.
– Ainutlaatuisella valmistusmenetelmällä valmistettu, korkealaatuinen, suomalainen tuote poikkeaa
positiivisesti segmentin muusta tarjonnasta.
Kuluttajat ovat ottaneet Snellmanin Kunnon pekonin erittäin hyvin
vastaan, ja se on jo kategorian toisiksi preferoiduin tuote (Mediatoimisto Voitto, mainonnan jälkimittaus 03/19). Kuluttajat ovat erityisesti
arvostaneet sitä, että vihdoinkin löytyy suomalaisesta lihasta Suomessa
valmistettu pekoni. Myös tuotteen
korkea laatu on ollut tärkeä preferointiperuste.

TOVE DONNER

SISÄINEN TAUTISUOJAUS
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Eläinten
osto

Kuljetus,
raadot,
lanta

Rehut, vesi, Henkilöstö
tarvikkeet ja vieraat

Haittaeläintorjunta

Ympäristö

YHT
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KUNNON PEKONI
) Suomessa tehty, suomalaisesta Snellmanin maatiaispossusta
) Käsityönä tehty, ajan kanssa
) Kuivasuolattu ja täysin ilman
lisättyä fosfaattia

– Kunnon pekonin lanseeraus on
ylittänyt odotuksemme, Juuso sanoo. Tuotteelle ennustettu koko vuoden myynti tulee ylittämään moninkertaisesti sille asetetut tavoitteet.
Tuotteen vahva kysyntä on jälleen
yksi osoitus Snellmanin strategiasta
tehdä tavalliset tuotteet paremmin.
Korkealla laadulla voidaan ansaita
suuriakin volyymeja.
HJ

KUNNON
TUOTTA JA

MESSUT
3.–4.10.2019

MYYMÄLÄ

Tervetuloa
Kunnon Tuottajamessuille
Pietarsaareen 3.–4.10.!
Tänä vuonna Kunnon tuottajamessut järjestetään toisessa hallissa Snellmanin tehdasalueen portin lähellä.
Luvassa on runsaasti näytteilleasettajia ja mukavaa
yhdessäoloa Snellmanin tiimin ja muiden tuottajaperheiden kanssa. Laita päivä kalenteriin!

P-ALUE
P-ALUE

MESSUHALLI
KONEKENTTÄ

P-ALUE

Snellman osallistuu OKRAan!
Oripään lentokentälle laajasti levittäytyvä OKRA-maatalousnäyttely
avaa porttinsa 3.-6.7.2019 ja Snellmanin Lihanjalostus on mukana
näytteilleasettajana.
Vihreässä Snellman-teltasta voi maistella kesän grillimakkaroita,
osallistua kilpailuihin ja tavata Snellmanin tiimiä tuottajakabinetissa.
Nähdään Oripäässä!

Tapaa meidät elokuussa
Kannuksessa!
Snellmanin Lihanjalostus osallistuu
OLLIKKALA-maaseutumessuihin
23.–24.8.2019. Messut pidetään KeskiPohjanmaalla, Ollikkalassa, Kannuksen
koulutilalla.

