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KANNESSA
ProAgrian viljelyneuvojia kävi Kruunupyyssä tutustumassa nurmiviljelyn koeruutujen tuloksiin. Kaistoilla
kokeillaan erilaisten luomulannoitusmenetelmien, herneen ja kuminan vaikutuksia nurmiviljelyyn.
Lisää aiheesta sivulta 25!

Minkään yrityksen pitkä elinaika ei ole automattisesti turvattua. Ei ole myöskään yrityksen tuotteiden menestystä automaattisesti varmistavaa tekniikkaa. Monilla tekijöillä on yhteisvaikutuksia, on monia asioita, joihin voidaan
vaikuttaa, mutta on myös monia ulkoisia olosuhteita, jotka ovat omien hallintamahdollisuuksien ulottumattomissa.
Yksi olennainen tekijä, joka on vaikuttanut Snellmanin menestykseen vuosien saatossa, on muuttumaton tahto panostaa tuotelaatuun, siis vilpitön
tahto siihen, että Snellmanin tuote todella olisi kuluttajan mieleen. Tämä
tekijä oli olennaisesti mukana jo Snellmanin perustajien liikeideassa ja se
kiteytyy erääseen Kurt Snellmanin sitaattiin: ”vån e bäst” (meidän on paras).
Meidän tuotteemme tulee olla paras.
Linjaus, ettei tyydy keskeneräiseen tuotteeseen, on vahva kantava voima
kaikessa kehitystyössä. Tämä voi toki ajoittain syödä kannattavuutta, mutta asiakasfokus ja laatutietoisuus vaikuttavat merkittävästi pitkäkestoisiin
menestysmahdollisuuksiin. Markkinat ovat aina täynnä keskinkertaisia tuotteita. Laadukkaat tuotteet, jotka täyttävät myös laatutietoisten asiakkaiden
odotuksia, ovat harvemmassa.
Kaikessa liiketoiminnassa on olennaista seurata jatkuvasti, miten asiakas
kokee myytävän tuotteen. Snellmanin perusarvo, kohdella toisia kuten itse
haluaa tulla kohdelluksi, on myös tähän hyvin kannustava tekijä. Asiakkaan
ollessa tyytyväinen, on paljon mukavampaa tehdä työtä.
Laadun parhaita määritelmiä on, että asia menee niin kuin se oli suunniteltu, toisin sanoen tuotelaatu pysyy jatkuvasti tasaisena ja vastaa asiakkaan
odotuksia. Sen takia yrityksen toiminnassa tulee olla järjestelmä, joka turvaa laadun seurantaa, tunnistaa tyytyväiset sekä tyytymättömät asiakkaat ja
johtaa jatkuvaan parantamiseen. Tulee myös olla valmius muuttaa huonoja
toimintatapoja, jotta homma kehittyy ja mahdolliset virheet eivät toistu.
Kun tällainen asiakasfokus toimii kaikissa sisäisissäkin asiakassuhteissa
pitkässä tuotantoketjussa raaka-aineista valmiiseen tuotteeseen, luodaan
kilpailukykyä ja edellytyksiä pitkäaikaiseen kannattavuuteen. Tässä on vielä
iso työsarka, paljon asioita jatkuvaan kehittämiseen ahkeran parantamistyön
kautta.
Suurella nöyryydellä ja kiitollisuudella saamme jatkaa työtä arvokkaan tuoteketjun menestyksen eteen. Snellman haluaa olla vastuullisin lihatalo, jonka arvoketjussa kaikilla osapuolilla on mahdollisuus menestyä.
Hyvää kesää!

Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
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Snellman investoi
jatkuvaan kasvuun
Snellman viettää juhlavuottaan 2021 pitkälti työn ja laajentamisen merkeissä.
Huhtikuussa uutisoitiin, että Snellman-konserni investoi 11 milj. euroa uuteen ruokatehtaaseen Pietarsaaressa. Konsernijohtaja Erkki Järvinen ja Lihanjalostuksen tj. Roland Snellman kertovat strategisesta panostuksesta.
Snellman-konsernin liikevaihto oli
viime vuonna ennätyksellisellä tasolla, mutta myös investointitahti oli
korkealla. Konserni investoi vuonna
2020 13,2 milj. euroa muun muassa uuteen pakkasvarastoon Kuusisaaressa, Keravan kiusauslinjan
korkeampaan automatisointitasoon
sekä uuteen, koko konsernin kattavaan tuotannonohjausjärjestelmään.
Myös juhlavuonna 2021 tehdään
merkittäviä investointeja. Uusi ruokakomponenttitehdas on Snellman-konsernin lihanjalostus- ja valmisruokatoimialojen yhteishanke,
joka vastaa kulutustrendien muutokseen ja laadukkaan valmisruuan
kysynnän voimakkaaseen kasvuun.
Rakennustyöt alkavat tänä vuonna ja
tehtaan on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppupuolella.

Etätyö muutti ruokailutottumuksiamme
Yli vuoden kestänyt etätyöskenteleminen on muuttanut suomalaisten
ruokailutottumuksia. Ruokaa tehdään yhä useammin kotona alusta
alkaen, ja valmisruoka täydentää
arjen tarpeita.
– Laadukkaan valmisruuan suosio
on kasvanut selvästi, Erkki Järvinen
sanoo. Moni kuluttaja kokeili myös
ravintola-aterioiden ostamista vähittäiskaupasta, kun ravintolat olivat suljettuina keväällä. Mutta kun
tarkastelee aterioiden hinta-laatusuhdetta, Kokkikartanon tuotteet
näyttävät tässä uudessakin kilpailutilanteessa pärjänneen erinomaisesti.

– Kokkikartanon tuotteet on huomattu ja kiinnostus niitä kohtaan
jatkuu, hän sanoo. Osa korona-ajan
aiheuttamista muutoksista jäänee
pysyviksi. Esimerkiksi laadukkaan
valmisruuan ja ruokakomponenttien
myynti jatkuu korkeammalla tasolla
kuin ennen korona-aikaa.

Investoi tulevaisuuteen
– ja yhteistyöhön
Tehdashankkeessa on pohjimmiltaan kyse Snellman-konsernin toiminnan kehittämisestä ja laajentamisesta. Siihen liittyy kiinteästi
perinteinen snellmanilainen tapa
toimia – tehdään yhdessä.
– Olemme koko ajan lisänneet yhteistyötä eri toimialojen ja brändien kesken, Erkki sanoo. Konsernin
yhteinen tuotekehitys on tästä hyvä
esimerkki.
Hankkeen työryhmissä on mukana
vastuuhenkilöitä sekä valmisruuan
puolelta että lihanjalostustoimialalta.
– Investointi osuu oikeaan aikaan
ja vastaa kuluttajakysynnän muutoksiin, Erkki sanoo. Panostus on
iso, mutta se varmistaa koko tuotantoketjun menestystä. Haluamme jatkossakin edistää suomalaista
elintarviketuotantoa ja tukea suomalaisia lihantuottajia.
– Analysoimme tarkasti askeleemme ja valintamme, Roland sanoo.
Mitä kuluttaja haluaa ostaa? Mitä
kauppa tahtoo meidän tuottavan?
Voimmeko jalostaa raaka-aineemme houkutteleviin tuotteisiin, joilla
on vielä parempi kannattavuus?
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Hän korostaa, että investointi takaa Snellmanille jatkuvan kilpailukyvyn, kun rakennetaan hyvissä ajoin
sitä, mitä markkinoilla kaivataan parin vuoden päästä.
– Tavoittelemme korkeampaa jalostustasoa
raaka-aineellemme,
Roland sanoo. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita, että lopetamme perustuotteiden kuten jauhelihan myymisen.
Mutta erityisesti nyt korona-aikana
huomasimme, että kuluttajat suosivat tuotteita, joissa on korkeampi
jalostustaso.

Vahvat tuotemerkit
vahvoilla suhteilla
Herra Snellman ja Kokkikartano
ovat vahvoja tuotemerkkejä, joilla
on erittäin hyvät suhteet kuluttajiin,
Erkki toteaa.
– Kuluttajat luottavat tuotemerkkeihimme ja tekoihimme. Tämä antaa kaupallekin hyvät lähtökohdat.
Meidän tulee nyt yhdessä uskaltaa
luottaa tulevaisuuteen.
Korona-aika on vahvistanut kotimaisten tuotteiden kysyntää. Saksalainen kohu teurastamotyöntekijöiden kurjista olosuhteista ja maan
puuttuvasta omavaraisuudesta avasi
myös monen suomalaisen silmät.
– Aiemmin on ehkä ajateltu, ettei
eri maiden lihatuontannoissa ole
kovinkaan suurta eroa, Erkki sanoo.
Päivänvaloon tulleet epäterveet tuotantotavat eläinsuojelun ja eläinten
sekä ihmisten hyvinvoinnin kannalta, olivat ahaa-elämys monelle. Kun
ei pelata samoilla ehdoilla, syntyy
epäterve kilpailutilanne.

Snellman rakentaa tulevaisuutta varten, jalat tukevasti yrityksen perinteissä ja visiossa. Meidän tulee yhdessä uskaltaa uskoa tulevaisuuteen,
vaikka nykyhetki on joskus haasteellinen, konsernijohtaja Erkki Järvinen ja Lihanjalostuksen tj. Roland Snellman sanovat. Uusi ruokakomponenttitehdas on investointi Snellmanin kilpailukykyyn. Taustalla maalaus Snellmanin perustaveljeksistä.

– Halpaa ruokaa ei ole, Roland lisää. Kun hinta on liian alhainen, joku
osapuoli ketjussa on kärsinyt siitä.

Elämä rajoitusten jälkeen –
mitä on odotettavissa?
Korona-aikana lihankulutus tasaantui Suomessa. Myös ylikriittiset väitteet lihaa kohti ovat vähentyneet.
Suurimpana haasteena on nyt arvioida, miten kulutus kehittyy, kun
rajoituksia lievennetään ja vapaampi
liikkuvuus on jälleen mahdollista.
Kuten viime vuonna, horeca-alan
odotetaan tasapainottuvan kesäksi, kun kotimainen matkailu pääsee
vauhtiin. Silti moni yritys ravintolaja matkailualalla on polvillaan paineen alla, Roland sanoo.
– Työpaikkaruokailun ei odoteta palautuvan entiselle tasolle, ei
myöskään tarve kokousjärjestäjien
työlle. Etätyö ja etäkokoukset ovat
varmasti myös jatkossa osa arkeamme, ainakin joissakin muodossa.
– Psykologisesti moni tuntee alkuvaiheessa varmasti olonsa turval-

Investointi osuu oikeaan aikaan ja vastaa kuluttajakysynnän muutoksiin. Haluamme jatkossakin edistää
suomalaista elintarviketuotantoa ja tukea suomalaisia lihantuottajia
lisemmaksi Pohjoismaissa kuin
kauempana ulkomailla, Erkki sanoo.
Odottelemme myös, miten rokotukset purevat lisääntyviin virusmuunnoksiin. Uskon kuitenkin, että halu
tavata muita ihmisiä tulee olemaan
huomattavin piirre, kun yhteiskuntaa
avataan uudestaan. Yhteys muihin
ihmisiin ja ihan tavalliset kohtaamiset ovat tärkeämpi asia kuin olemme aiemmin ymmärtäneetkään.

Viestinnässä suurempaa
joustavuutta
Digitalisointi on tuonut lisää joustavuutta viestintään. Lyhyen sisäänajon jälkeen alkutuotanto on pitänyt
tuottajatilaisuuksia
siantuottajille
Teamsin kautta kuukausittain.
– Meillä on käytännössä enemmän
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tuottajatilaisuuksia nyt kuin ennen
koronaa, Roland sanoo. Erityisesti
huhtikuun siantuottajatilaisuudessa oli todella paljon osallistujia, ja
useat tuottajat esittivät kysymyksiä
ja jakoivat näkemyksiään. Tietysti
tarvitaan myös perinteisiä tilaisuuksia, joissa tavataan paikan päällä,
mutta digitalisointi on helpottanut
viestintää. Aikakaan ei ole enää suurempi este, kun ei tarvitse lähteä tilaltaan voidakseen osallistua.
TEKSTI JA KUVA: HEIDI JYLHÄ

Leikki- ja liikuntapuisto rakennetaan Kittholman rannan yhteyteen Pietarsaaren Vanhan
sataman lähelle ja se suunnitellaan yhdessä
kaupungin edustajien kanssa.

Kuvia vihreästä puutalosta Pietarsaaren Skatassa, missä tarina sai alkunsa 50-luvulla.

Herra Snellman 70 vuotta
Herra Snellman, silminnähden virkeä ja hyvinvoiva
70-vuotias, jolla on suuria tulevaisuuden visioita. 2021
on juhlavuosi, joka huomioidaan monin tavoin.
Tarina sai alkunsa vuonna 1951, kun
veljekset Kurt ja Lars Snellman perustivat oman makkaratehtaan kellaritiloihin Skatan puutalokortteliin
Pietarsaaressa. Jonkin ajan kuluttua myös kolme nuorempaa veljeä
Per, Karl ja Henry tulivat osakkaiksi. Nyt – 70 vuotta myöhemmin –
pienestä makkaratehtaasta on kasvanut elintarvikekonserni, jolla on
yli 1 600 työntekijää ja toimintaa niin
Suomessa kuin Ruotsissakin.

Leikki- ja liikuntapuistolahjoitus kotikaupungille
Pietarsaaren seudun asukkaat saivat maaliskuun lopussa kuulla hienon uutisen, kun Snellman ilmoitti
70-vuotisjuhlansa kunniaksi tekevänsä lahjoituksen, jonka turvin rakennetaan Pietarsaareen leikki- ja
liikuntapuisto. Puisto rakennetaan
Kittholman rannan yhteyteen Pietarsaaren Vanhan sataman lähelle ja
se suunnitellaan yhdessä kaupungin
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edustajien kanssa. Puiston rakentaminen aloitetaan kesällä. Lapsille
rakennetaan leikkilaiva ja sen ympärille liikuntavälineitä, joita aikuiset
voivat käyttää valvoessaan lasten
leikkejä.
– Perhe, yhteisö ja yhdessä tekeminen ovat meille tärkeitä arvoja. Me
haluamme olla mukana luomassa
paikkaa, jossa kaiken ikäiset voivat
viihtyä, sanoo Snellmanin omistajaneuvoston jäsen Mikael Snellman.

Juhla siirtyy myöhemmäksi
Suunnitellut yhteiset juhlat kaikille
konsernin työntekijöille piti järjestää
syksyllä, mutta koska koronatilanne

Per, Karl ja Henry Snellman ovat seuranneet yrityksensä matkaa pienestä makkaratehtaasta elintarvikekonserniksi. Kevään aikana veljekset piipahtivat Kuusisaaressa tutustumassa
uuteen liemitehtaaseen.

on edelleen epävarma, juhlat siirretään vuoteen 2022.

Tuottajien tilatkin keskiössä
Juhlavuonna kiinnitetään myös huomiota alkutuotantotiloihin. Lihanjalostuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Tommi Fors sanoo, että
monet tilat ovat olleet Snellmanin
lihantuottajia usean sukupolven ajan
ja nyt niitä ja niillä tehtyä arvokasta
työtä halutaan nostaa esiin.
Markkinointitiimi Rami Lehtolan ja
Antti Koivukankaan johdolla tuottaa
videoita kolmesta Snellmanin kanssa pitkään yhteistyötä tehneestä tilasta. Videoilla pääsee tutustumaan

tuottajatilojen työhön ja historiaan
kautta aikojen. Videot tulevat nähtäväksi muun muassa Snellmanin
somekanaville.
HEIDI JYLHÄ/MARIE-LOUISE BÄCK
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KIERTUETTA SUUNNITELLAAN SYKSYKSI
Juhlavuoden kunniaksi,
alkutuotannossa suunnitellaan syksyksi eri puolille
Suomea suuntautuvaa juhlakiertuetta, jolla vieraillaan
tuottajien lähialueilla.
Jos koronatilanne sallii,
ajatuksena on käydä seitsemällä eri alueella ja koota
kunkin alueen tuottajia
yhteiselle ohjelmalliselle
lounaalle.
Lisätietoja myöhemmin.

Lue Snellmanin päivitetystä strategiasta:

Suunta kohti 2023
”Vastuullisin lihatalo, jonka arvoketjussa kaikilla
on mahdollisuus menestyä"
 Poikkeuksellinen koronapandemiajakso on muuttanut suomalaisten kulutustottumuksia merkittävästi. Ruoanlaittoa on harrastettu
kodeissa innokkaasti, samalla helppojen mutta laadukkaiden puolivalmisteiden kysyntä on ollut suurta.
Suomalaisten arvostus kotimaisiin raaka-aineisiin on noussut korkeammalle kuin koskaan aiemmin.
Samalla kokemus siitä, että omilla
ruokavalinnoilla voidaan vaikuttaa
ympäristön tilaan, on kasvanut huomattavasti. Halutaan tietää mistä
ruoka tulee, ja kuinka se on valmistettu.

Avoimesti ja rehellisesti lihatalo
Nämä ovat kaikki ilmiöitä, joiden
merkitys kotimaisessa kuluttajamarkkinassa on korostunut viime
aikoina. Kaikkeen tähän nojaa myös
Snellmanin päivitetty tuote- ja myyntikanavastrategia (vuoteen 2023).
Snellmanin päivitetyssä strategiassa otetaan myös kantaa yrityksen visioon. Päivitetty visio kuuluu
seuraavasti: ”Vastuullisin lihatalo,
jonka arvoketjussa kaikilla on mahdollisuus menestyä”. Visio on erittäin kunnianhimoinen, ja siinä onnistumista tavoittelemme nöyrästi.
Visio luo suunnat Snellmanin
myynti- ja tuotestrategialle. Snellman tulee olemaan avoimesti ja
rehellisesti lihatalo. Ydinliiketoimintamme tulee aina perustumaan
brändiarvoon, jota pyrimme luomaan suomalaiselle lihalle. Snellmanin tavoitteena on luoda entistä
vahvempi lihabrändi, joka perustuu
ainutlaatuisessa ketjussa tuotettuun
porsaan- ja naudanlihaan.

Yhdessä vastuullisesti eteenpäin
Olemme kasvattaneet tuorelihamyyntiämme kotimaisille VK-ketjuille lähes kolmella miljoonalla kilolla
koronan alusta (helmikuusta 2020
lähtien) tähän päivään. Pohjustimme
kasvua sitoutumalla alkutuotannon
kehittämiseen jo useampi vuosi ennen tätä markkinakasvua. Olemme
saaneet myös kotimaisen kaupan
mukaan tälle matkalle. Menestymme yhdessä ainoastaan, jos voimme
luoda vastuulliset puitteet tuottaa
kotimaista, laadukasta lihaa.
Vuosina 2020 ja 2021 Snellmanin
markkinointi on saanut myös uusia
vastuullisia sävyjä. Olemme kertoneet käytännön teoista, joihin Snellmanilla on sitouduttu jo pitkään,
kuten pyrkimyksestä vapaaporsitukseen ja mm. biokaasun käytöstä
Snellmanilla.
Snellmanille on jatkossakin tärkeää, että tuottajamme pärjäävät
ja voimme investoida lihamäärien
kasvuun. Se edellyttää visiota kohti
etenemistä – ketjua, jossa kaikilla
on mahdollisuus menestyä.

Valttikorttina erikoistuminen
Päivitetyssä tuotestrategiassa Snellmanin maatiaispossutuotteiden ja
Snellmanin Kunnon jauhelihan rooli
on merkittävä. Myös naudanlihassa
panostamme erikoistumiseen.
Lihavalmisteissa Snellman on
pitkään koettu laatujohtajaksi leikkeleissä. Tämä on tarkoittanut sitoutumista entistä aidompien ja
parempien leikkeleiden valmistamiseen. Ruokamakkaroissa Snellman jatkaa laatujohtajan aseman
tavoittelua. Lihavalmisteiden ruoanlaittotuotteissa erilaiset laadukkaat
lihakomponentit kuten esim. kebabit
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ja pekonit, ovat merkittävä strateginen fokusalue.
On myös muistettava, että osa
Snellman-konsernin menestystä on
perustunut Kokkikartanon ainutlaatuiseen tarinaan valmisruokamarkkinassa. Lihanjalostuksen rooli konsernin muita yksiköitä palvelevana,
valmistavana yksikkönä on merkittävä osa tulevaisuuden tavoitteita.

Vahva, valtakunnallinen asema
Myyntikanavien osalta Snellmanilla
on erittäin vahva valtakunnallinen
asema. Brändiämme preferoidaan
erittäin tasaisesti koko maassa, ja
Snellmanilla onkin vahva asema
Suomen kaikissa vähittäiskauppaketjuissa. Uusiakin kanava-avauksia
tarvitaan, ja näitä Snellman tavoitte
lee tarkasti valituista kansainvälisis
tä vientikanavista, ja Suomen HoReCa-markkinasta.

Tavalliset tuotteet paremmin
Snellmanin strategian ytimessä on
tavoite ansaita menestys valmistamalla kuluttajarelevantteja tuotteita
vastuullisesti. Se tarkoittaa ennen
kaikkea aivan tavallisten tuotteiden
tekemistä niin hyvin kuin osataan.
Emme tee parempia tuotteita, vaan
teemme tavalliset tuotteet paremmin.
Snellmanin markkinaosuus on
kasvanut koronajaksolla kaikissa
tuoteryhmissä, joten vaikuttaisi siltä,
että meillä on hyvät lähtökohdat yhdessä rakentaa ainutlaatuista suomalaista ruokatarinaa. Annamme
mahdollisuuden parempaan, ja
osoitamme tuotteiden kautta arvostavamme aivan tavallista suomalaista.
JUUSO REINIKAINEN

”Omasta kestävästä alkutuotannosta
merkittävä kilpailuvaltti”
 Alkutuotannon strategista tiekarttaa hiottiin Snellmanin strategian päivityksen yhteydessä. Alkutuotannon
erilaistumisstrategian
tunnuslauseena on yhä “Omasta
kestävästä alkutuotannosta merkittävä kilpailuvaltti”. Tiekartta sisältää seuraavat neljä tiemerkkiä:

1. Alan paras suunnitelmallisuus ja ennustettavuus
Tavoitteelliset prosessit ohjaavat alkutuotannon kaikkia toimintoja. Meidän tulee olla alan paras ennustettavuudessa turvataksemme oikeat
raaka-aineet kaikissa tilanteissa.
Herra Snellmanin tuotemerkki perustuu hyvään makuun, laatuun ja
erikoistumiseen. Tämän rakennamme kestävien prosessien avulla aina
ketjun alkuvaiheista, genetiikasta
alkaen. Ohjaamme ja seuraamme
useita erilaisia osoituksia koko ketjussa turvataksemme riittävän populaation ja optimaalisen liharaaka-aineen.
Tämä tiemerkki sisältää myös alan
sitoutuneimmat tuottajat. Toimivan

yhteistyön kautta luomme win-wintilanteen kaikille osapuolille. Parannamme digitaalisia työkaluja ja järjestelmiä, mukaan lukien Anelma,
erilaiset ennustamistyökalut sekä
uudet tilausjärjestelmät.

2. Kunnon maatiaispossu
– possussa paras!
Vahvistamme profiloitumistamme ja
laajennamme konseptia voidaksemme todella olla “possussa paras”.
Fokusoimme erityisesti seuraavaan:
Aidosti suomalainen – vapaa emakko
– terve ja hyvinvoiva sika – jäljitettävyys – soijasta riippumaton – resurssiviisas ravinto – superior-maukas!
Hyvä maku ja erikoistunut maatiaispossu ovat Herra Snellmanin
profiloitumisen valttikortteja. Vuoden 2021 aikana Maatiaispossu on
erityisfokuksessa markkinoinnissa.
Jatkamme panostustamme kotimaisen rehuvalkuaisen saatavuuden
edistämiseen, ennen kaikkea palkokasvien viljelyyn, ulkomaalaisen soijan riippuvuuden vähentämiseksi.

3. Kunnon naudantuotanto
– kestävä ja tehokas!
Haemme vahvempaa erikoistumista myös naudantuotannossa. Fokuksessamme ovat: Vapaa lehmä
– pehmeä kasvatusalusta – terve ja
hyvinvoiva nauta – jäljitettävyys – soijavapaa – kotimaiset rehut – resurssiviisas valinta!
Otamme ryhdikkäämmän otteen
ympäristö- ja energiakysymyksissä
ja teemme työtä kestävän ja vastuullisen nautaketjun eteen, jossa lääkitystarve on vähäinen ja tilat hyvinvoivia ja kilpailukykyisiä.

4. Alkutuotannon tekemiset
kuluttajaviestiksi
Alkutuotannon pitkäjänteistä kestävyystyötä, jossa ihmiset, eläimet ja
ympäristö ovat fokuksessa, kommunikoidaan monipuolisesti Snellmanin Lihanjalostuksen markkinoinnissa Herra Snellmanin tuotemerkin
vahvistamiseksi.
TG

– OMASTA –

– KESTÄVÄSTÄ –

– ALKUTUOTANNOSTA –

Snellman ohjaa arvojemme
mukaisesti.

Ihmiset – Eläimet – Ympäristö.
Niin kuin itselle tehtäisiin!

Selkeät tuotantoprosessit. Yhteistyössä. Laatu, määrä, tuottavuus.

– MERKITTÄVÄ –

– KILPAILUVALTTI –

Erilainen, ajattelee itse. Oma
osaaminen. Kulkee omaa tietään.

Lisäarvo, kustannustehokkuus, vakaus,
ennustettavuus, jatkuvuus, pienin hävikki.
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Lehmä saa samalla rehua, kun se nuolee
vasikkansa. Samalla lypsetään ternimaito.

Jeremias ja Zackarias Ahlvik esittelevät poikimisosastoa Snellmanin Jan-Peter Brunellille.
Lehmillä on suurelta, keskellä olevalta olkialueelta, vapaa pääsy robotille.

Hyvinvointipanostukset
leimaavat työtä Ahlvikin tilalla
Rauhalliset olot ja työtavat, jotka hyödyntävät eläinten vaistonvaraista käyttäytymistä, ovat tuoneet tulosta Ahlvikin tilalla. Vasikoiden hoito on käsityötä,
jota ei voida hoitaa muulla tavoin, Ahlvikin veljekset
toteavat.
Bror Ahlvik pyörittää yhdessä poikiensa Zackarias ja Jeremias Ahlvikin kanssa maitotilaa Ahlvik Gård
Ab. Bror aloitti maitotuottajan uransa 25 lypsävällä vuonna 1988. Kun
pojat liittyivät yritykseen, investoitiin
uuteen 180 paikan pihattoon. Tällä
hetkellä lehmämäärä on noussut
130 lypsävään, josta 80 % on ensikkoja. Syksyllä otetaan tilan kolmas
lypsyrobotti käyttöön.

Optimaalinen energiansaanti
heti poikimisen jälkeen
Eläinten hyvinvointi ja terveys ovat
olleet keskiössä uuden pihaton
suunnittelussa.
Poikiville lehmille on oma osasto.
Kun poikiminen lähestyy, lehmä siirretään tilavaan, oljilla kuivitettuun
poikimakarsinaan, jossa on kameravalvonta.
Suurin haaste on saada sekä lehmä että vastasyntynyt vasikka syömään optimaalisesti heti poikimisen

M A I D O N T U OTA N TO

AHLVIK GÅRD AB
) Bror, Zackarias ja Jeremias
Ahlvik, Alaähtävä
) Pihatto hiekkapatjalla 2020,
180 paikkaa lypsäville
) Myy vuosittain 120 vasikkaa välitykseen Snellmanin
vasikkaputkituksen kautta

jälkeen. Ahlvik Gård on ottanut mallia eurooppalaisesta työskentelymenetelmästä.
– Heti poikimisen jälkeen siirrämme vasikan poikimakarsinassa
veräjän taakse. Lehmä seuraa perässä, koska sillä on vaistonvarainen tarve nuolla, Zackarias kertoo.

Kaadamme energiarikasta rehua
vasikan päälle, mikä johtaa siihen,
että lehmä syö samalla kun se nuolee vasikan. Samalla voimme lypsää lehmältä ternimaitoa. Aiemmin
ternimaito lypsettiin vasta robotilla.
Nyt lypsy suoritetaan välittömästi
poikimisen jälkeen, tällöin eteenkin
hiehot antavat enemmän ja laadukkaampaa ternimaitoa.
Yhdellä lypsyllä saadaan 5–15 litraa ternimaitoa, mikä riittää vasikalle usealle aterialle. Sekä ternimaidon määrästä että laadusta pidetään
kirjaa. Vasikka saa 3,5–4 litraa maitoa tuttipullosta puolen tunnin sisällä syntymästään.
– Ternimaito on todella tärkeä
vasikalle, mutta yhtä tärkeä on hygienia, Zackarias sanoo. Rasvainen,
lämmin ternimaito on erittäin herkkää, joten on tärkeää pestä kaikki
tarvikkeet hyvin.

Rauhallinen ensimmäinen
yhteys lypsyrobottiin
Kun lehmä syö kunnolla heti poikimisen jälkeen, se palautuu siitä nopeammin ja sen voi siirtää toiseen
karsinaan lepäämään. Karsinasta
lehmällä on vapaa pääsy lypsyrobotille. Ensikoille robotti tarjoaa vain
rehua.

Lypsylehmien hiekkaparret ovat merkittävä
hyvinvointipanostus.

Pihaton suurista ikkunoista pääsee sisään reilusti päivänvaloa. Eläinmäärää kasvatetaan vielä ja kolmas robotti otetaan käyttöön syksyllä.

– Vaikka eläimet ovat tottuneet siihen, että niitä käsitellään, haluamme, että ensimmäinen vaikutelma
robotista on stressitön, Zackarias
sanoo. Tällä tavoin saamme aktiivisen hiehon, joka tahtoo itse robotille.

Vasikoiden hoito on käsityötä
Ternivasikoiden hoito on käsityötä,
veljekset toteavat, mutta se maksaa
itsensä takaisin pitkällä aikavälillä.
– Joidenkin mielestä poikimarutiinimme kuulostavat ehkä työläiltä,
mutta vasikan ruokkiminen, liivien
päällelaittaminen ja lehmän vienti
robotille vie vain 45–60 minuuttia,
Jeremias sanoo. Panostus maksaa
itsensä takaisin vuositasolla siinä,
että eläimet sopeutuvat hyvin tuotantoon. Eurooppalaisilla tiloilla,
joilla tämä työtapa on juurtunut, ovat
tulokset erittäin hyviä.
Neljän päivän ikäisenä vasikka
muuttaa vasikkaosastolle, joka sijaitsee tilan vanhassa 70-luvun navetassa. Tulevaisuudessa aikomuksena on rakentaa uusi vasikkaosasto
pihaton yhteyteen.

Reilusti kasvun rakennuskiviä
Vasikat ruokitaan kolmesti päivässä
3,5 litralla maitoa/kerta. Päiväannos
on 1,6 kg Primo Milk-juomajauhetta/
vasikka, mikä vastaa 400 g puhdasta valkuaista päivässä. Vasikoille on
myös karkearehua vapaasti tarjolla.
– Näin voimakkaalla ruokinnalla hidas vieroittaminen on toiminut
parhaiten, koska vasikat eivät mie-

VASIKKASEOS
160 kg olkea
730 kg ohraa
340 kg rypsiä
90 kg melassileikettä
380 kg nestem. melassia
kivennäisiä
Valmistus joka kolmas
viikko.
Zackarias Ahlvikilla on päävastuu vasikoista. Ruokinnan jälkeen kirjataan vasikoiden
syönti ja kunto vihkoon.

Selkärangan karvasta voi tarkistaa, ettei
kasvu taannu. Jos vasikoilla on energian
puutetta, karvat kasvavat pitkiksi.

lellään syö muuta kuin maitoa, Jeremias sanoo.
Vieroitus alkaa, kun ryhmän nuorin vasikka on 45 päivän ikäinen.
Juottoa vähennetään kuudessa vaiheessa neljän päivän välein. Myös
vasikoiden vedensaannista huolehditaan, Zackarias lisää.
– Vasikoiden rehuseos tehdään
joka kolmas viikko. Rehusekoittajaan ei saa jäädä esimerkiksi heinää
lehmien seoksesta, joten puhdistamme aina sekoitusruuvit ensin.
Vasikat syövät vasikkaseosta neljän
kuukauden ikään asti, sen jälkeen
rehu vaihdetaan lehmien seokseen.
Se vauhdittaa kasvua ja 11 kuukauden iästä ylöspäin vasikat saavat

taas hiehojen seosta. Sonnivasikat ja
lehmävasikat (liharoturisteytykset),
joita ei tarvita omaan uudistukseen
lähtevät välitykseen Snellmanin vasikoiden putkitusjärjestelmän kautta.

Lehmille hiekkapatjat
Eräs merkittävä hyvinvointipanostus
Ahlvikin tilalla on hiekan käyttäminen lehmien makuuparsien alustana. Utare- ja sorkkasairauksien
vähentämisen kannalta hiekka on
orgaanista ainetta parempi.
– Hiekka ei pölyä ja lehmät makaavat mielellään, Zackarias sanoo.
Talvisin hiekka säilytetään sisällä,
ettei se jäädy.
TEKSTI JA KUVA: HEIDI JYLHÄ
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Hintikan juottamon pohjalta kehitettiin yhteistyössä NHK-keskuksen kanssa kustannustehokas
konsepti kylmille vasikkakasvattamoille.

Pienissä ryhmissä vasikat tottuvat
nopeasti uuden tilan arkeen.

Kasvattajalla hyvät kokemukset putkituksesta

Putkitus ja uusi juottamo
toivat suuren hyödyn
 Ismo ja Sanna Hintikka Äänekoskella aloittivat naudankasvattajina
viisi vuotta sitten. Vuonna 2015 pariskunta osti viljatilan ja tila on joka
vuosi joko rakentanut uutta tai kunnostanut ja laajentanut vanhaa.
Tilan vanha sikala kunnostettiin
juottamoksi ja teinikasvattamoksi,
ja ensimmäinen pihatto rakennettiin
2016. Seuraavana vuonna pihattoa
laajennettiin ja vuonna 2018 rakennettiin taas uusi pihatto. Isännällä
on tausta rakennusalalta, joten hän
on voinut hyötyä osaamisestaan ja
rakentaa edullisin menetelmin ja
materiaalein.

Ideoita Ruotsista
Vuonna 2019 Hintikat osallistuivat
Snellmanin järjestämälle ryhmämatkalle Ruotsiin, jossa tutustuttiin
erilaisiin
kasvattamoratkaisuihin.
Ruotsalaisten kylmä juottamomalli
lämpimällä huoltokäytävällä kiinnosti, ja Ismo rupesi hahmottelemaan ensimmäisiä suunnitelmia
uutta juottamoa varten.
Samana syksynä tuottajapari tutustui Snelmanin kehittämään vasikoiden putkitusmalliin ja päätti
lähteä siihen mukaan. Yhtenä eh-

Edullinen juottamoratkaisu
NAU DAN TU OTAN TO

tona putkituksen onnisumiselle oli
kuitenkin uuden putkituskelpoisen
juottamon rakentaminen.

Kylmä, ilmava kasvattamo
Hintikan juottamossa on 10 karsinaa
ja jokaisessa karsinassa kasvatetaan noin 10 vasikkaa. Eläinten hyvinvointikorvauksen ehtojen mukaan
karsinoissa voisi olla enemmänkin
eläimiä. Hintikat ovat kuitenkin päätyneet siihen, ettei määrää kannata
nostaa.
Rakennuksen keskellä on lämmin
huoltokäytävä.
Juottoautomaatin
letkut ovat samoissa suojaputkissa
kuin lattialämmityksen vesiputket,
joten maito pysyy lämpimänä myös
pakkasilla. Huoltokäytävän ovista
ja ikkunoista on helppo kurkistaa
karsinoihin ja tarkistaa vasikoiden
vointia. Vasikkaosastoissa ei ole
lämmitystä, vaan vasikoille käytetään runsaasti kuiviketta. Ilma on
raikas ja kuiva kuten vasikoiden makuualustakin.
- 12 -

Ismon juottamomalli herätti kiinnostusta NHK-keskuksessa. Yhteistyönä kehitettiin konseptimalli, jota
keväällä ruvettiin yhdessä markkinoimaan ja myymään. Pakettiratkaisuun kuuluu kaikki betonirakenteet
ja tarvittavat rakennusmateriaalit,
juottokoneet ja asennukset.
– Kehittämämme juottamon peruspaketti on puolet edullisempi
kuin muilla, Ismo sanoo. Itse rakensin puusta, mutta peruspaketissa
rakenteet on vaihdettu betonisiksi,
mikä on paljon edullisempaa.
– Tässä konseptissa kaikki materiaalikustannukset ja toimitukset
on puristettu niin kustannustehokkaiksi, että juottamon pystyy toteuttamaan jopa ilman investointirahoitusta, Snellmanin asiakasvastaava
Timo Hietanen lisää.

Hiekkaharjun tila vastaanottaa vasikoita joka toinen viikko. Vasikat tulevat kolmelta lähialueen maitotilalta. Putkitus ja uusi juottamo ovat helpottaneet arkea huomattavasti.

Saapuvat vasikat ovat juoneet lähtötiloillaan aamulla. Matkustusaika
on lyhyt, joten saapuessaan vasikoilla on energiaa ja intoa tutkia ja
maistella uutta paikkaa.
– Vasikat saavat tutustua rauhassa
uuteen paikkaan ja ne alkavat leikkimään, kun niillä ei ole nälkä. Iltapäivällä niitä juotetaan, Sanna kertoo.
Putkitusmalli on helpottanut pariskunnan arkea huomattavasti.
– Arkirutiini oli ennen, että 30 vasikkaa tuli kahden kuukauden välein, Sanna kertoo. Porukka oli kirjavaa ja hajonta suuri, kuten myös
huoli saapuvasta eläinten määrästä
ja laadusta.
Nyt taas vasikat ovat olleet tasakokoisia ja tasalaatuisia. Lääkityksiä on hyvin vähän, noin 6 %. Viime
vuoden heinäkuun jälkeen ei ole ollut yhtäkään hengitystietulehdusta.
Vuodessa vain kaksi vasikkaa kahdestasadasta on kuollut.

Pitkällä aikavälillä
tavoitteet toteutuvat
Hintikat kannustavat muita tiloja
mukaan vasikoiden putkitukseen.
– Puhelin on soinut paljon tänä keväänä, joten ilmeisesti tämä kasvatusmalli kiinnostaa, Ismo sanoo.
Kasvattajan kannattaa kuitenkin
varautua siihen, ettei ehkä jokainen
toimitettu ryhmä vastaa toivomuksia.
– Vähän joutuu kyllä sopeutumaan, Timo toteaa, mutta pitkällä
aikavälillä saadaan tarvittava määrä
vasikoita. On arvokasta, että Hintikan kaltaiset tilat uskaltavat lähteä
kokeilemaan uutta toimintamallia.
– Eihän tämä ole pelkästään ruusuilla tanssimista, Ismo nauraa.
Koko ajatusmaailma muuttuu, mutta putkitus ja tasaiset ryhmät yhdessä uuden juottamon kanssa ovat
tuoneet meille suuren hyödyn.

Suurin osa vasikoista on maitorotuisia. Kylmissä karsinoissa vasikoilla on hyvä olla.

TEKSTI JA KUVAT: HEIDI JYLHÄ

Tasalaatuisia vasikoita
Putkitusmallin mukaan Hiekkaharjun tila vastaanottaa noin 10 vasikkaa kolmelta lähialueen maitotilalta
kahden viikoin välein. Kun ryhmä on
näin pieni, vasikat oppivat nopeasti
syömään juottoautomaatista.

Tasaista porukkaa, Sanna ja Ismo Hintikka sanovat päivän vasikoista. Pitkällä aikavälillä
toivottu vasikkamäärä toteutuu, Snellmanin asiakasvastaava Timo Hietanen toteaa.
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Huoltokäytävän ovista on helppo seurata
vasikoiden touhua ja vointia.

Tavoitteena energiaomavarainen tuotanto

Picnuksella panostetaan
tulevaisuuteen
Jalasjärven Hirvijärven rantaan on nousemassa upouusi biokaasulaitos Picnus Oy:n maatilalle. Maatilaa pyörittää kaksi sukupolvea, kun Saara ja Kyösti
Marttilan Matti-poika on aktiivisesti mukana tilan
toiminnassa.
Veri vetää maatilan töihin
Matti on ylioppilas ja AMK agrologin
opinnot ovat loppusuoralla. Hän on
ollut koko opiskeluajan töissä kotitilallaan, harjoittelujaksoja lukuun
ottamatta.
– En osaisi kuvitella tekeväni mitään muuta työtä. Vaikka maataloudessa on paljon byrokratiaa, silti voi
itse vaikuttaa omilla valinnoilla työn
onnistumiseen ja mielekkyyteen,
miettii Matti ryhtymistään maatalousyrittäjäksi.
Maanviljelijänä voin vaikuttaa ympäristön monimuotoisuuteen luontoa kunnioittaen, pohtii Matti.
– Tämä työ on merkityksellistä,
eläimet ja koneet kiinnostavat kovasti, hän jatkaa.

NAUDAN- JA SIANTUOTANTO

PICNUS OY
) Saara, Matti ja Kyösti Marttila,
Jalasjärvi
) 3 robottia, 200 lypsypaikkaa
) sonnivasikat terninä välitykseen – ternivasikat putkitettu
loppukasvattamoon
) peltoa noin 500 hehtaaria

Sikoja ja lehmiä
Kyösti on tullut 1989 tilan isännäksi ja Saara 1996 emännäksi. Kyöstin
isä, Sameli Marttila, on jo kehittänyt
ja kasvattanut tilaa aikoinaan ja tällä
hetkellä peltoa on käytössä vuokramaineen yli 500 hehtaaria. Lihasikoja on noin 1200 kappaletta. Navettaa
on laajennettu ja korjailtu vuosien
saatossa, tällä hetkellä lypsylehmänavetassa on kolme robottia ja noin
200 lehmäpaikkaa.
– Navettaa on remontoitu ajatellen
töiden sujuvuutta ja eläinten hyvinvointia. Erittäin tärkeä asia eläinten
kannalta oli, että siirsimme kaikki vasikat pois samasta ilmatilasta
lehmien kanssa. Poikimakarsinat ja
vasikoiden sekä hiehojen tilat ovat
vanhassa parsinavetassa, kertoo
Saara.

Lehmien ruokinta kunnossa

Toukokuussa Picnuksen lehmät lypsivät yli 12 000 EKM maitoa. Ruokintaan panostaminen lähtee jo pellolta
ja säilörehun pitää olla huippulaatuista. Lehmät syövät seosrehua ja
lisäksi robotilta täysrehua. Seoksessa käytettiin useita vuosia tärkkelysrankkia, mutta muutama
vuosi sitten se jäi pois ruokinPicnuksen biokaasulaitoksen
nasta.
toimittaja on Sauter Biogas
– Rankin lopettamisen jälFinland. CHP-yksikkö on OPhi
keen lehmien maitomäärä
Technologies Oy:n valmistama
Aeris.
parani. Rankin käyttö oli vain
Kaasun
jalostusyksikössä
totuttu tapa. Sen käytön loraakakaasu puhdistetaan 97%
pettamisen myötä jäi yksi aimetaaniksi, ennen generaattokaa vievä työvaihe pois, muisriin ja paineistukseen menoa.
telee Kyösti.
CHP-yksikön sähköteho on 100
kVa. Kaasun puhdistus ja säh– Viljaa ja rypsiä pitää seokkönteko tapahtuvat samojen
seen joka tapauksessa lisätä,
peltien alla.
mutta ilman rankkia pärjää.
Tällä hetkellä lämmitysLisäksi rypsin valkuainen tuenergia on pääosin oman
lee edullisemmaksi, hän kermetsän hakerangasta. Kaapelivarauksia on jo tehty aurintoo.

) 1200 lihasikapaikkaa

Katse tulevaisuuteen
Generaattoreita vaille valmis biokaasulaitos otetaan käyttöön heinäkuussa.
– Tavoitteena on, että olemme
energian suhteen täysin omavaraisia. Laitos tuottaa biokaasua ja sähköä. Sähköntuotanto on mitoitettu
niin, että sen pitäisi kattaa vuosikulutus. Luultavasti suurimpia kulutushuippuja ei ihan pystytä kattamaan, Kyösti toteaa.
Lehmien ja sikojen liete tulee automaattisesti laitokseen ja esisekoitussäiliön kautta voi laitokseen
syöttää lisäksi rehujätettä ja kuivalantaa poikimakarsinoista ja vasikoiden alta. Liikennepolttoaineen jakelupiste tulee myöhemmin, mutta
mahdollisimman pian on tarkoitus
muuttaa ensimmäinen tilan traktoreista biokaasukäyttöiseksi.
– Onneksi läheltä löytyy apua ja
ammattitaitoa koneiden muuttamiseen, Heikki Rita-Kasari KasariMachinerysta Jalasjärveltä on luvannut hoitaa koneiden muutostyöt,
iloitsee Matti.
Mielenkiinnolla odotamme biokaasulaitoksen valmistumista ja
käyttöönottoa!

Kyösti, Matti ja Saara Marttila, Picnus Oy:n omistajat.

TEKSTI JA KUVAT: MARI KORKIAKANGAS

Lehmät syövät seosrehua ja robotilta täysrehua. Rankin lopettamisen jälkeen lehmien maitomäärä parani. Kesällä lehmillä on mahdollisuus myös laiduntaa.

kosähköä silmällä pitäen.
Marttiloilla on selkeät suunnitelmat tulevaisuudelle. Kyösti
ja Matti esittelevät biokaasulaitoksen esisekoitussäiliötä.

Lehmät pääsevät jaloittelutarhaan ympäri vuoden. Tarhassa käytetään
haketta, joka pitää tarhan kuivana lukuun ottamatta kovia sateita.
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Saara ja harjoittelija Inkeri Vieruaho.
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TERVE VASIKKA -tutkimushanke
vasikoiden vastustuskyvyn parantamiseksi!
 Kolmasosalla suomalaisista vasikoista on alhaiset emältä ternimaidon kautta saadut vasta-ainetasot. Syytä tähän ei tiedetä. Yleisesti
emältä saatuihin vasta-ainetasoihin
vaikuttavat lehmän ternimaidon
laatu, vasta-aineiden imeytyminen
vasikan suolistosta verenkiertoon ja
lypsykarjatilan vasikoiden alkuhoito.
Vasikoiden vastustuskyvyn ja elinvoiman parantaminen on hyvin tärkeää
niiden tulevan hyvinvoinnin, sairastamattomuuden ja kasvun kannalta.
Maailmalla on jo lihantuotannossa
kasvatettu laatuvasikoita, jotka ovat
tavanomaista välitysvasikkaa painavampia ja rokotettuja. Laatuvasikoista maksetaan lypsykarjatilalliselle
parempi hinta, mutta niiden myös
odotetaan sairastavan vähemmän ja
kasvavan paremmin.
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, yhdessä suomalaisen elinkeinon (Atria, HKScan,
Snellman ja Valio) kanssa, on käynnistänyt maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Terve vasikka

-tutkimushankkeen, jossa selvitetään lypsykarjatilojen vasikoiden alkuhoitoa ja etsitään keinoja parantaa pikkuvasikoiden emältä saamien
vasta-aineiden tasoa. Lisäksi testataan laatuvasikkakasvatuksen vaikuttavuutta suomalaisessa välitysvasikkaketjussa.
Tutkimuksen ensimmäinen osa toteutetaan kyselytutkimuksena vähintään 30 lehmän lypsykarjatiloille.
Siinä kartoitetaan mahdollisimman
ison joukon käytäntöjä lehmien poikimiseen ja pikkuvasikoiden hoitoon
liittyen. Lisäksi tunnustellaan lypsykarjatilojen kiinnostusta laatuvasikkakasvatukseen.
Toisessa osassa pureudutaan tarkemmin pikkuvasikoiden ternimaidosta saamiin vasta-ainetasoihin ja
tilojen hoitokäytäntöihin tilakäyntien
ja näytteenoton avulla.
Kolmas osa toteutetaan lypsykarja- sekä välitysvasikoita kasvattavien tilojen yhteistyönä kokeilemalla
laatuvasikoiden kasvatusta ja mittaamalla laatuvasikoiden sairasta-

vuutta, kasvua ja lääkitysten määrää
verrattuna tavanomaiseen välitysvasikkakasvatukseen.
Tutkimushankkeen kokonaistavoitteena on parempi vasikkaterveys
naudanlihantuotantoketjussa, jolloin
vasikoiden antibioottihoitojen määrää saataisiin vähennettyä. Naudanlihantuotannossa joudutaan käyttämään paljon antibioottilääkityksiä
vasikoiden suuren sairastavuuden
vuoksi. Välikasvattamoissa noin
puolet vasikoista lääkitään vähintään kerran. Lähes kaikki antibioottikuurit käytetään hengitystiesairauksien hoitoon. Sairastavuuteen
voidaan vaikuttaa muun muassa parantamalla vastustuskykyä ja vähentämällä tartuntapainetta.
Lisätietoja:
Tuomo Kähkönen
Eläinlääkäri, tohtorikoulutettava

vasikka-ryhmiä, kun kokemukset
pilottiryhmistä on saatu.
Ryhmien tapaamisten teemoina
ovat olleet kestävyyttä kasvulla, vasikan syntymä ja ternimaitokausi,
rehustus ja välitykseen valmistelu,
sairaudet ja tarttuvat taudit sekä
olosuhteet syntymästä vieroitukseen.
– Tärkeimpänä tavoitteena on kasvattaa Voimavasikoista Voimalehmiä, jotka tuottavat hyvin, kestävät
pitkään ja selviävät mahdollisimman
vähillä sairastumisilla ja lääkkeillä.
Silloin eläimet, ihmiset ja ympäristö
voivat hyvin, Sarjokari summaa.
– Ruotsinkielinen ryhmämme oli
erittäin aktiivinen ja kokemukset
- 16 -

Lypsykarjoille
suunnattuun
kyselytutkimukseen osallistutaan vastaamalla sähköiseen
kyselyyn verkossa. Mikäli sähköinen kysely tuntuu vieraalta
tavalta osallistua, pyydettäessä
vastaaminen onnistuu myös
paperilla ja postitse palauttaen.
Kysely avataan syyskuussa
2021. Lypsykarjatiloille lähetetään kutsu vastata kyselyyn
meijerin ja lihatalojen sähköisen viestinnän mukana.
Aivan kaikenlaisten, monenlaisissa navetoissa lehmiä ja
vasikoita hoitavien tilojen vastaukset ovat todella tärkeitä
tutkimuksen
onnistumisen
kannalta. Juuri sinun vastauksesi on merkittävä! Kyselyyn
vastataan anonyymisti.
Halutessasi voit osallistua
kyselyyn vastaamisen jälkeen
palkintojen arvontaan!

tuomo.kahkonen@helsinki.fi
puhelin 050 314 9258
Terve vasikka -hanke, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Voimavasikka projektissa mukana
laaja kouluttajajoukko
 Koko maassa toiminutta Voimavasikka-projektia on pyörittänyt monipuolinen osaajien verkosto.
– Kokosimme toteuttajaryhmän,
josta löytyy varmasti maan paras tieto maito- ja lihavasikoiden kasvattamisesta. Mukana ovat maito-osuuskuntien lisäksi Atrian, HKScanin,
Snellmanin ja ProAgrian neuvojat
sekä Emovetin ja Lehmälääkäreiden
eläinlääkärit, kertoo vasikkaryhmäidean äiti, terveydenhuoltoeläinlääkäri Kristiina Sarjokari Valiolta.
Projekti päättyi maaliskuussa pidettyyn Wrap-up etäseminaariin ja
ryhmät esittelivät, millaisia edistysaskeleita tiloilla on otettu. Tarkoituksena on käynnistää uusia Voima-

Sähköinen kysely
syyskuussa

Mari on maitotilan apu
ruokinta-asioissa
 Snellmanin nautatiimin asiakasvastaava Mari Korkiakangas tuntee
maitotilat ja niiden tuotannon. Nyt
hän auttaa Snellmanin maitotiloja toimien yhteyshenkilönä muun
muassa ruokintaa mietittäessä.
Marilla on kokemusta maitotilojen
neuvontaan liittyen niin Proagrian
kuin Pohjolan Maidon ajoilta. Vielä
ennen Snellmanille siirtymistään
hän toimi kuutisen vuotta Hankkijalla Etelä-Pohjanmaalla tehden muun
muassa satoja ruokintasuunnitelmia robotti-maitotiloille.
Hänellä on siis rutkasti kokemusta
muun muassa säilörehuanalyysien
tutkimisesta ja hyvä kokonaiskuva
eri rehukomponentti vaihtoehdoista.
– Katsomme yhdessä isännän
ja emännän kanssa tilan säilöre-

Nautatiimin laatuvastaava
eläinlääkäri

Anna Lindholm Lehmäkääkärit.com:sta neuvoo vasikan oikeaa käsittelyä ja ternimaidon
mittaamista.

pienryhmän vetämisestä olivat todella positiivisia. Voimavasikka pienryhmämateriaali tulee olemaan kovassa käytössä myös jatkossa, kertoo
Saara Rantanen Snellmanilta.

 Eva-Lina Sandell on tammikuusta alkaen työskennellyt
laatuvastaavana eläinlääkärinä
Snellmanin nautatiimissä. Työaikaa on kevään aikana ollut vain
pari päivää viikossa, mutta kesäkuusta lähtien hän työskentelee
täysiaikaisesti Snellmanilla.
Eva-Lina valmistui eläinlääkäriksi vuonna 2016 ja on työskennellyt
kunnaneläinlääkärin
sijaisena sekä Lehmälääkärit.
com:illa. Nautatiimin eläinlääkärinä hän vastaa eläinten hyvinvointiasioista ja seuraa eläinten

hyvinvoinnin dataa ja tilastoja.
Suuri osa työstä koskee tarttuvien
eläintautien seurantaa tiloilla.
Naseva on tärkeä työkalu seurannassa. Eva-Lina on myös
Snellmanin edustaja Nasevan
johtoryhmässä.
– On hienoa saada työskennellä
osana elintarvikeketjua, Eva-Lina
sanoo. Jo opiskeluaikana tiesin,
että haluan työskennellä tuotantoeläinten parissa ja sen eteen,
että voimme jatkossakin syödä
suomalaista ruokaa hyvällä omatunnolla.		
HJ

(Alkuperäinen julkaisu Maito ja me 10.2.2020)
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huanalyyseja ja mietimme, mihin
rehukomponentteihin
kannattaa
panostaa, jotta tila saavuttaa toivotut tavoitteet, Mari kertoo. Autamme
löytämään erilaisten komponenttien
vaihtoehtoja. Ruokintasuunnitelma
tehdään sitten yhteistyökumppanin
kanssa.
Hän painottaa, että jos muutosta
todella haetaan, vanhat rutiinit eivät
enää kelpaa.
– Jos tahtoo muuttaa jotain, on
oltava avoin kaikille asioille ja uskallettava kokeilla uutta. Muutos
voi koskea parempia maitomääriä,
muutoksia maidon pitoisuuksissa tai
robottinavetassa lehmien liikkumiseen liittyen. Jos tahtoo uusia tuloksia, on uskallettava kokeilla uutta ja
muuttaa työtapojaan.
HJ

Porsaat myydään välitykseen 30-kiloisina. Tavoitteena on päästä yli 400
myytyyn porsaaseen/kuukausi.

Mikko Knuuti rakensi viime vuonna sikalan Kalajoelle. Kaksiosaisessa sikalassa tuotantoa on
tarvittaessa helpompi laajentaa, kun eri osia voi laajentaa eri suuntiin.

Väljä joutilasosasto on kolmiosainen. Ruokintakioskit mahdollistavat yksilöllisen ruokinnan.

Mikko Knuuti Kalajoella

vaihtoi lehmät emakoiksi
Kun emakkotila Kalajoen Torvenkylässä tuli myyntiin
kolme vuotta sitten, Mikko Knuuti tarttui tilaisuuteen
ja vaihtoi tuotantosuuntaa. Entisestä maidontuottajasta tuli emakkotilan pitäjä.
– Olisi harmittanut, ellen olisi ainakin kokeillut, Mikko sanoo hymyillen.
Mikko vaihtoi vuodenaikoihin ja
lehmien päivärytmiin tiukasti sidotun navettatyön emakkosikalan hyvin toisenlaiseen arkeen.
– Parasta sikalassa on se, että
työrytmi on tasaisempi. Päiväohjelmansa ja työn eri vaiheet voi suunnitella vapaammin.
Hänen on vaikea päättää, onko
työmäärä suurempi sikalassa vai
navetassa. Sikapuoli on teknisempi
ja tehokkuus, tai sen puute, näkyy
heti tuloksissa. Toisaalta joitakin
työvaiheita, kuten kuivitusta, ei ole
automatisoitu samalla tavalla kuin
navettapuolella.
Tilan perusti Matti Pöntiö 70-luvulla. Hänen rakentamansa 180 paikan
sikala oli tuolloin Suomen suurimpia. Pöntiöllä oli yhdistelmätila ja
hän pyöritti myös omaa teurasta-

moa. Seuraavat omistajat, Petteri ja
Maija Saarenpää, keskittyivät emakkotuotantoon ja siirtyivät Snellmanin
tuottajiksi.
Ostaessaan tilan Mikko sai pellot
ja erittäin kokeneen työntekijän kaupan päälle. Sianhoitaja Harri Kurikkala on työskennellyt yrityksessä
36 vuotta. Hänen kokemuksestaan
ja osaamisestaan oli suurta hyötyä,
kun uusi yrittäjä astui kuvaan.
– Entisiltä omistajilta sain myös
paljon apua alussa, ja neuvojilta voi
aina kysyä kaikenlaista, Mikko sanoo.
Ritva Tuppurainen on emakkosikalan tukihenkilönä Snellmanilla. Hän tekee muun muassa tilan
SISU-emakoiden uudistussuunnitelman. Lehmien kanssa työskennellessään Mikko tottui jalostussuunnitelman käyttöön, joten SISU
on luonnollinen vastike sille.
– SISU helpottaa systemaattista
eläinaineksen parantamista. Emak- 18 -

komäärän kasvaessa ainesta myös
ostettiin, mutta nyt mennään omalla uudistuksella. Tarvittaessa ollaan
valmiita ostamaan eläimiä, joko täydentämään ryhmiä tai parantamaan
ainesta, Ritva kertoo. Tilakäyntien
yhteydessä kierretään aina sikala,
nostetaan työn onnistumisia esille ja
mietitään haasteisiin ratkaisuja.

Investoi uuteen sikalaan
Kun Mikko osti tilan, hän investoi
uuteen, kaksiosaiseen sikalaan.
Toisessa osassa on joutilas- ja tiineytysosastot ja toisessa vieroitusosastot. Emakot on ryhmitetty 11
ryhmään, 20 emakkoa jokaisessa.
Yhteensä emakoita on noin 220 kpl.
Ensikot otetaan suunnitelmallisesti
omasta tuotannosta ja tyhjät paikat
täydennetään ostamalla tiineitä ensikoita.
– Haastavinta on saada tulokset
noususuuntaan, Mikko sanoo. Kannattavuus kärsii, jos emakot syystä
tai toisesta eivät tuota potentiaalinsa
mukaan. Mutta kun emakot ovat tehokkaita, niin äkkiä tulee tulostakin.
Tavoitteena on päästä yli 400 myytyyn porsaaseen kuukaudessa.

Paremmat olosuhteet tuovat tulosta
Uusi sikala on tuonut selkeitä parannuksia. Tiineytys
onnistuu huomattavasti paremmin, Mikko toteaa. Ilmanvaihto ja valaistus ovat parempia ja tiineytyshäkit
käytännöllisempiä.
Avara joutilasosasto on kolmiosainen. Tiineet ensikot saavat olla rauhassa omassa karsinassaan ja
ensimmäisen porsituksen jälkeen ne siirretään suurempaan ryhmään. Jokaisessa osassa on oma ruokintakioski.
Vieroitusosastoja on neljä, jokaisessa 20 karsinaa.
Porsaat ovat pysyneet terveinä eikä vieroitusripulia ole
ollut. Porsaat myydään välitykseen 30-kiloisina, noin
100 kpl viikossa.

Tiineytysosastolla 20 emakkon ryhmä on siemennetty aamulla. Kolme
on siemennetty nimikarjun siemenellä, muut suunnitelmallisesti supermuskeli- tai supermatriarkka-siemenellä. Ensikoita ryhmässä on 9.
Kuvassa sianhoitaja Harri Kurikkala, Ritva Tuppurainen Snellmanilta ja
Mikko Knuuti.

Uusi porsitusosasto suunnitelmissa
Vanhassa sikalassa sijaitsevalla porsitusosastolla on
62 paikkaa. Mikko käyttää runsaasti kuiviketta porsaille. Pesässä on lisäksi turvelevy kuivikkeen alla, mikä
antaa lisäsuojaa napavaurioita ja polvien kulumista
vastaan.
– Kun pesässä on enemmän kuiviketta, porsaatkin
osaavat käyttäytyä paremmin, eivätkä ulosta lampun
alle, Ritva sanoo.
Porsituskarsinat pestään jokaisen tyhjennyksen
jälkeen. Suunnitelmissa on uusi, vapaaseen porsitukseen sopiva osasto.
– Vapaata porsitusosastoa suunnitellessa pitää aina
miettiä, kannattaako remontti vai rakennetaanko uutta, Ritva sanoo. Porsituskarsinoiden määrä putoaa
helposti kolmasosalla, jos vapaan porsituksen karsinat pitäisi saada mahtumaan vanhojen seinien sisään.
TEKSTI JA KUVAT: HEIDI JYLHÄ
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Porsitusosasto sijaitsee toistaiseksi vanhassa sikalassa. Mikko suunnittelee kuitenkin uutta vapaan porsituksen osastoa.

Laura Ehlers Snellmanin sikatiimistä keskustelee pahnueista Markus ja Eva-Maria Nyholmin kanssa. Vuosien mittaan pahnueet ovat
tulleet isommiksi ja porsaatkin isommiksi ja tasaisemmiksi, Nyholmit sanovat.

Nyholmit Munsalassa löysivät tiensä eteenpäin

Oikea priorisointi ja kehitys
tilan edellytysten mukaan
Uudenkaarlepyyn Munsalassa Markus ja Eva-Maria
Nyholm pyörittävät noin 70 emakon ja 900 lihasian
yhdistelmätilaa. Oikealla asenteella, priorisoinnilla ja
omaan työtapaan sopivilla ratkaisuilla pääsee pitkälle.
Munsala on perinteisesti sikakylä,
vaikka sikaloita ei ole enää yhtä tiheästi kuin ennen. Markus Nyholm
ryhtyi 21-vuotiaana siantuottajaksi,
kun vanhempien sikatila siirtyi hänelle heti varusmiespalveluksen jälkeen.
Tila koostui alussa 30 emakosta.
90-luvun lopulla Markus osallistui
vuokraemakoiden emakkorenkaaseen. Kun Eva-Maria tuli mukaan
vuosituhannen vaihtumisen jälkeen,
tila rakensi uuden sikalan voidakseen kasvattaa porsaat teuraaksi
asti. Tämän jälkeen tilan emakot
siirtyivät omaan omistukseen.

SIKATUOTANTO

NYHOLMIN TILA
) Yhdistelmätila Munsalassa,
Uudessakaarlepyyssä
) noin 70 emakkoa, 900 lihasikapaikkaa
) Vieroitetut porsaat/v: 1800
) Vieroitetut/emakko/v: 26
) Lihasikojen päiväkasvu: noin
950 g/pv

Ensikoiden kestotilaus
Emakoita tilalla on noin 70 kpl.
Tämä määrä sopii parhaiten tilan
tiloihin ja voimavaroihin. Nyholmilla

on tiineiden ensikoiden kestotilaus
Äijön tilalta.
– Äijön tilalta toimitetaan kuukau- 20 -

sittain kaksi tiinettä ensikkoa, Markus sanoo. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä eläimiin.
– Kestotilaus on meille helpompaa
kuin omien ensikoiden kasvattaminen ja tiineyttäminen, hän sanoo.
Ensikoiden ostaminen maksaa hieman enemmän, mutta se kannattaa,
koska tuotanto on käynnissä tauotta.
– Voimme myös poistaa vanhoja
emakoita tuotannosta nopeammin,
ellei tuotanto vastaa toivomuksia,
Eva-Maria sanoo. SISU-suunnitelmasta selviää aina, mitkä yksilöt
kannattaa poistaa ensin.
Laura Ehlers, Snellmanin sikatiimin laatuvastaava, korostaa, että
uudistukseen kannattaa aina panostaa.
– Kestotilauksena uudistus hoitaa
itse itsensä, joten tehtävälistalta voi
poistaa yhden seikan, hän sanoo.
Äijön tilalta tulee kuukausittain ryhmä tiineitä ensikoita myyntiin, joten
kannattaa tiedustella, jos asia kiinnostaa.

Vajaan päivän ikäisenä on mukavaa lekotella lämpölampun alla.

Porsaskarsinoissa on vilskettä ja vilinää. Nyholmit kasvattavat sekä omia että ostettuja
porsaita teuraaksi. Lisäpaikkojen hankkimiseksi tila tila on vuokrannut toisen sikalan.

Tuplasti enemmän
lihasikapaikkoja

Kaksi tuotantohaaraa

Viime vuonna Nyholmit päättivät
vuokrata toisen sikalan voidakseen
laajentaa tuotantoaan. Omien porsaiden lisäksi tila ostaa porsaita
kasvatukseen. Yhteensä tilalla on
900 lihasikapaikkaa.
– Vuokraaminen oli meille hyvä
asia, Markus sanoo. Olemme laajentaneet tuotantoamme ilman suurempia panostuksia. Kyllä vuokra
maksaa melkein yhtä paljon kuin
lainan lyhennykset, mutta riskejä ei
ollut ja pääsimme nopeasti käyntiin,
kun uusi sikala oli heti käyttövalmis.

Siantuotannon ohella Nyholmit viljelevät kolmatta vuotta ruokaperunaa
teollisuuskäyttöön.
– On hyvä, kun toiminnassa on
kaksi haaraa, jotka eivät sodi keskenään, Markus sanoo. Peruna ja siat
sopivat hyvin yhteen.

Hyvää oloa työssä
Toiminnan laajentaminen ei kuitenkaan ollut itsestään selvää, sika-alan viimevuotista kehitystä ajatellen. Mutta Markus korostaa, että
jos kokee olevansa oikealla polulla
elämässään, on parasta kehittyä

mahdollisimman pitkälle niillä edellytyksillä, mitä itsellä on.
– Tällä hetkellä tilanne tuntuu aika
hyvältä, hän sanoo. Olen tyytyväinen
ammatinvalintaani ja tuntuu siltä,
että sika-alakin alkaa toipua.
Pitkä kokemus tuo myös laajemman perspektiivin omaan työhön.
– Keskitymme nykyään enemmän
siihen, mitä asioita kannattaa priorisoida sikalassa, Eva-Maria sanoo.
Aikaa ja energiaa käytetään tärkeimpiin seikkoihin ensin. Ihminen
ei nuorru eikä muutu energisemmäksi, joten kannattaa priorisoida
oikein.
TEKSTI JA KUVAT: HEIDI JYLHÄ

Markus ja Eva-Maria Nyholm viljelevät
myös perunaa elintarviketeollisuuteen.

Traktorin huolto meneillään. Johannes Dahlström tekee
työharjoittelunsa tilalla, pyörässä puuhailee Lukas Nyholm.
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Ajankohtaista
havaintolohkoilta
 Seuraamme alkaneen kasvukauden ajan uutuusherne Greenwayn kasvua ja kehittymistä
Marko Levosen (Koski Tl) tilan
havaintolohkolla sekä eri viljalajikkeita Tapio Vanhalan (Vähäkyrö) tilan havaintolohkoilla. Vanhalan tilalla havaintolohkoja on
ollut jo useana vuonna.

Sianruhojen luokittelussa
siirryttiin uuteen aikaan

 Snellmanin sikalinjalla siirryttiin
31.5.2021 käyttämään lihasikojen
luokituksessa ultraäänitekniikkaan
perustuvaa AutoFom IIITM -laitetta.
Uuden järjestelmän etuna on se,
että nyt ruhon lihakkuutta mitataan
aiempaa useammasta kohdasta
koko ruhon pituudelta. Ruhon lihakkuudesta saadaan näin luotettavampi ja paremmin kokoruhon kattava
arvio. Tämä näkyy käyttöönoton yhteydessä tapahtuneena keskimääräisen liha-%:n nousuna. Ruhokohtainen muutos on keskimäärin
+1,8 %-yksikköä.
Lihakkuuden hyppäyksen taustalla

lienee juuri tuo menetelmäero kokonaisuuden tarkastelun ja kahteen
yksittäiseen mittauskohtaan perustuvan arvion välillä. Jälkimmäisessä
Hennessy GP4-kaavassa kylkisilavan paksuudella on suuri negatiivinen painoarvo samalla kun lihaksen
paksuudella on vähäisempi positiivinen vaikutus. AutoFom kykenee
mittausmenetelmänsä perusteella
paremmin tunnistamaan aidosti lihaksikkaat ruhot. Tässä yhteydessä
myös Suomessa pitkään lihasikojen
lihakkuuden eteen tehdyn jalostustyön tulokset tulevat paremmin näkyviin ja ohjeiden mukaisesti eläi-


Ruhoa skannaavia antureita on kaarevassa
alustassa 16 kpl.

nainesta käyttävät, sikojen oikeasta
ruokinnasta huolehtivat ja olosuhteet optimoivat tuottajat saavat työlleen näkyviä tuloksia.
Kaikki sianluokitusmenetelmät on
hyväksytettävä Euroopan komissiolla. Hyväksyntä perustuu maakohtaisiin leikkuukokeisiin ja kalibrointeihin. Kaikki käytettävissä olevat
menetelmät on tarkistettava teurastamoissa tehtävien tarkastuskäyntien yhteydessä. Suomessa valvonnasta vastaa Ruokavirasto, mutta
käytännössä sen hoitaa Ruokaviraston valtuuttamana Foodwest Oy.

Pellonpiennartilaisuuksia ei tänäkään kesänä pandemiatilanteesta johtuen järjestetä, vaan
seuraamme lohkojen tilanteita
sekä Anelmassa että somekanavissa. Liity Facebook Hankkijan
rehut ja seuraa Instagramissa
@hankkijafi sekä #hankkijanrehut. Kannattaa pysyä kanavalla!
Greenway on uutuusherne, joka
vakuuttaa satoisuudellaan. Korkea valkuaissato tekee siitä erityisen kiinnostavan juuri kotieläintiloille.
• Herneessä on runsaasti sioille tärkeää ja hyvin sulavaa lysiini-aminohappoa, jopa enemmän
kuin soijan valkuaisessa. Metioniini ja tryptofaani-aminohappoja

on kuitenkin niukemmin, mikä on
tyypillistä kaikille palkokasveille.
• Herneen siemenestä noin
puolet on tärkkelystä ja kuitua on
vain vähän. Siksi herneen energia-arvo on yhtä hyvä kuin ohran. Herne energiapitoisena raaka-aineena korvaa hieman myös
rehuviljaa seoksissa.
• Maittavana rehuna hernettä
voidaan käyttää kaikkien sikaryhmien ruokinnassa.
Vanhalan tilan havaintolohkoilla
on useita ohra- ja vehnälajikkeita. Mukana on myös uutuusohra
Eastway.
Havaintolohkot ovat avoinna
vierailijoille. Käy tutustumassa
lohkoihin!
Greenway-havaintolohkolle
kääntyy tie, Hongistontie 510,
Koski TL, kohdalta.
https://goo.gl/maps/
hRcw454XLGKZnF8D8
Vanhalan tilan havaintolohko: Jokivarsitie 437, Vähäkyrö

TEKSTI JA KUVAT: MARTTI HASSILA

Iso ja lihaksikas sika
 Sikojen lihakkuus on perinteisesti ollut tärkeä ominaisuus suomalaisessa sianjalostuksessa, ja
lihakkuuden painoarvo on kauan
ollut korkealla jalostusvalinnoissa. Fokus on ollut hyvälaatuisessa
tuotteessa, eli hyvässä siassa. Tuloksena on syntynyt suomalaisen
sian valttikortti: kookas ja lihaksikas sika.
Längelmäen testisikalan valmistumisen jälkeen vuonna 2006

sikojen lihakkuuden perinnöllinen
edistyminen oli kymmenen vuoden jaksolla keskimäärin 0,18 prosenttiyksikköä vuodessa. Jalostusohjelman uudistuksen myötä v.
2017 maatiais- ja yorkshirerotujen
jalostuksessa kehityksen pääpaino siirrettiin emo-ominaisuuksiin.
Maatiaista ja yorkshirea kehitetään nyt lihaksikkaina emärotuina, mutta ohjelmamuutoksen jälkeen lihakkuuden perinnöllinen

- 22 -

edistyminen tapahtuu erillisellä
Muskeli isälinjalla.
AutoFom -luokituksen käyttöönoton myötä lihakkuuden jalostuksen tulokset näkyvät paremmin
myös tuottajien kasvatustuloksissa. Snellmanin 97 kiloisen lihasian
keskilihakkuus on nyt 61 prosentin tasolla. Se on kansainvälisessä
vertailussa erittäin hyvä tulos.
TG

Suuri ja lihaksikas ruho, jossa suuret, selkeästi erottuvat kinkut: 92,5 kg, liha-% 68.
Vaikka ruhossa on selkäsilavaa, AutoFom
pystyy mittaamaan lihakkuutta ja tunnistamaan aidosti lihaksikkaat ruhot
Greenway-herne kylvettiin Levosen tilan havaintolohkolle 14. toukokuutta.
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KP

Snellmanin tuottajat suhteellisen
tyytyväisiä rehuyrityksiin

Kumina ja herne nurmikokeissa

Helmikuussa Kantar julkisti alkutuotannon rehuasiakkaiden tyytyväisyystutkimuksen tulokset. Tutkimuksen teemoina olivat ruokintamenetelmät, asiakkuuden
valintaperusteet, tyytyväisyys toimintoihin ja rehuyritysten imago.
Snellmanin asiakkaista vähän yli 200
tilaa vastasi kyselyyn, sekä maito-,
nauta- että sikatiloja.

ja nautatiloista vajaa 60 % ostaa viljaa toisilta tiloilta, ja noin 40 % vastaa, ettei osta viljaa rehuksi. Maitotiloista vajaa puolet ostaa viljaa. Vain
harva ostaa viljaa rehutoimittajan
kautta.

Seosruokinta yleistynyt
Ruokintamenetelmistä
tutkimus
näytti, että seosrehuruokinnan merkitys on kasvanut nautojen ruokinnassa ja on yleisintä suurilla tiloilla.
Kehitys on myös nopeutunut pienten tilojen lopettaessa. Snellmanin
asiakastiloilla seosrehuruokinta on
yleistynyt yli 50 lehmän tiloilla ja
keskimääräistä suuremmilla erikoistuneilla nautatiloillla. Noin 40 %
Snellmanin maitotiloista ja lihanaudan kasvattajista on seosrehuruokinnan piirissä.

Hinta-laatusuhde tärkein maitoja nautatiloilla
Maito- ja nautatiloilla keskeisimmät
asiakkuuden perusteet ovat rehun
hinta-laatusuhde, toimitusten sujuvuus ja rehujen sopivuus. Vuoteen
2018 verrattuna koko maassa on
kasvanut varsinkin asiakaspalvelun
ja myyjän asiantuntijuuden painoarvo, nautatiloilla myös maksuehtojen
joustavuus.
Maitotiloilla rehuyrityksistä vahvin imago on Lantmännen Agrolla
ja Hankkijalla, samoin Snellmanin
asiakkaiden keskuudessa. Imago
mitattiin niin, että ominaisuuksia voi
liittää yhteen tai useampaan yritykseen.
Tyytyväisyystutkimuksen luvuista
käy ilmi, että Snellmanin maitotilojen tyytyväisyys rehuyrityksiin vastaa

Kilpailutus yleinen
suuremmilla tiloilla
Rehutoimialalla kilpailutus on yleistä varsinkin keskimääräistä suuremmilla tiloilla. Rehun hinta on ollut
pääasiallinen syy vaihtoon ja vetoaa
myös kiinnostuksen perusteena.
Ostovilja hankitaan lähes kokonaan toisilta tiloilta. Snellmanin sika-

liki toimialan keskimääräistä, nautatiloilla taas tyytyväisyys on suurempaa.

Snellmanin sikatilat alaa
tyytyväisempiä
Sikatiloille rehutoimittajan tärkeimmät valintaperusteet ovat rehujen
hinta-laatusuhde, rehujen sopivuus
ja myyjän asiantuntijuus. Snellmanin asiakkailla korostuu aiempaa
enemmän myös toimitusten sujuvuus. Asiakaspalvelun ja rehun tuotantovaikutuksen painoarvo on myös
kasvanut.
Snellmanin sikatiloilla Hankkijalla
on vahvin imago, mutta sekä Feedexillä että Rehuxilla on vahvat suhteet
asiakkaisiinsa. Snellmanin sikatilat
ovat yleisellä tasolla tyytyväisempiä
pääasialliseen rehutoimittajaansa
kuin alalla keskimäärin. Suurin etumatka näkyy tyytyväisyydessä toimittajan kykyyn ratkaista ongelmatilanteita ja toimituksien sujuvuuteen.
HJ

 Viime vuonna kerroimme nurmiviljelyn koeruuduista, joita Snellmanin nautatiimin Jan-Peter Brunell
on perustanut Kruunupyyhyn. Koronarajoitusten takia suunnitellut
nurmipäivät peruttiin, mutta tuottajalehti kävi tutustumassa koeruutujen tuloksiin yhdessä ProAgrian
viljelyneuvojien kanssa toukokuun
lopussa.
Jan-Peter siirtyi luomuviljelyyn
pari vuotta sitten. Koeruuduissa hän
kokeilee erilaisia nurmiseoksia ja
suojakasveja sekä erilaisia luomulannoitusmenetelmiä.
Koeruuduissa on tänä vuonna
ensimmäisen vuoden nurmea joko
puhtailla lohkoilla tai lohkolla, jossa

viime vuonna oli pelkästään hernettä, sekä kolmannen vuoden nurmea.
Ruudut on joko jätetty lannoittamatta, lannoitettu kiinteällä lannoitteella
tai Jepuan mädätysjäännöslietteellä. Joissakin ruuduissa kokeillaan
Lantmännenin ja Yaran luomulannoitteita.
Satoja otetaan kaksi tänä vuonna.
Kesäkuun alussa tehtiin hoitoniitto
rikkokasvien hallintaan sekä tasaisemman nurmen saavuttamiseksi.
Viime vuonna hoitoniitto nosti nurmisadon energia- ja valkuaispitoisuuksia huomattavasti.
Koeruutuja on seurattu webkameralla aina lumen sulattamisen jälkeen, video tulossa myöhemmin! HJ

Kolmannen vuoden nurmi, jossa enemmän
punanataa. Viime vuosina kuivat alkukesät
ovat olleet haasteellisia, mutta tänä vuonna
kovat sateet jättävät jälkensä.

Oikealla nurmea on lannoitettu Jepuan mädätysjäännöslietteellä, vasemmalla kaupan luomulannoitteella. Kaupan luomulannoite maistui lokeille, joten sitä joutuu työstämään syvemmälle maahan, ettei se mene hukkaan. Luomulannoitteiden tehoa mitataan nollaruutujen
avulla.

ProAgrian viljelyneuvojat tutustuvat
Kokkolaseoksen kasvustoihin.

Tyytyväisyys rehutoimittajan toimintoihin
SIKATILAT

Asteikko 1 (heikko) – 5 (erinomainen)

Kokonaisarvosana
Rehuvalikoimat
Rehujen tekninen laatu
Rehujen raaka-aineet
Rehujen tuotantovaikutus
Kokonaisvaltainen rehustuspalvelu
Rehujen hinta-laatusuhde
Rehujen tilaukset
Rehujen toimitukset
Asiakaspalvelu
Yhteydenpidon helppous
Ruokinnan suunnittelu/rehuoptimointi
Kyky ratkaista ongelmia
Reklamaatioiden käsittely
Edistyksellinen tuotekehitys
Verkkokaupan toimivuus
Tilan tuotannon kehittäminen

2,5

3,0

3,5

3,48

4,0
3,75

MAITOTILAT
4,5

3,34
3,40
3,36
3,54
3,42
3,49
3,37
3,38
3,33
3,44
3,01
3,11

5,0

2,5

3,0

3,5
4,0
3,52
3,55

3,60
3,60
3,58
3,51
3,45
3,09
3,20

4,5

5,0

3,99
4,06
3,88
3,93
3,87
3,85
3,78
3,81
3,44
3,45
3,40
3,45
3,37
3,47
3,35
3,43
3,31
3,30
3,20
3,26

KAIKKI
(n=164)

KAIKKI
(n=665)

2,5

3,0
3,37

3,5

3,49

4,0

4,5

5,0

3,37
3,59
3,41
3,44
3,38
3,36
3,32 3,26
3,16
3,33
3,03
3,00

3,68
3,63
3,64
3,62
3,60

3,92
4,02
3,78
3,95
3,82
4,04
3,79
3,98
3,56
3,81
3,28
3,60
3,30
3,61
3,33
3,39
2,95
3,38
3,18
3,22

Sikatilat, Snellman
(n=55)

NAUTATILAT

3,69
3,83
3,66
3,79
3,69
3,76
3,49
3,54
3,33
3,31
3,22
3,33
3,21
3,46
3,19 3,15
3,16
3,45
3,14
3,14

Maitotilat, Snellman
(n=106)

KAIKKI
(n=271)

Nautatilat, Snellman
(n=42)

Lähde: Rehuasiakastyytyväisyys 2020, Kantar
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Kuminan syvät juuret edistävät maaperän hyvinvointia. Täysikasvuisen kuminan juuret
muistuttavat pieniä porkkanoita.
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Sääasema mittaa lämpösummaa, tuulen
nopeutta ym.

Verkkokauppa tulossa
 Snellmanin henkilökunta- ja tuottajamyymälä avaa syksyllä verkkokauppansa sopimustuottajille, joilla on oikeus
ostaa myymälästä. Puhelimitse tai sähköpostitse tehdyt
tilaukset voi jatkossa kätevästi hoitaa netin kautta.
Verkkokauppaan pääset Anelma-linkin kautta. Verkkokauppa on suojattu salasanalla, joten tilaat ensin käyttäjätunnukset lomakkeen kautta Anelmassa. Samalla valitset
myös sopivan noutopaikan listalta.
Verkkokaupan valikoima koostuu II-luokan tuotteista,
tuorelihasta, leikkeleistä, Kokkikartanon valmisruuasta,
panineista, sous vide -tuotteista sekä välitystuotteista.
Verkkokaupasta löydät myös ajankohtaista tietoa myymälästä sekä erikoistarjouksia.

Tuottajien hyvinvointia kartoitetaan
Kesäkuun aikana Snellman tekee kartoituksen sopimustuottajien työturvallisuuden ja
työhyvinvoinnin tilanteesta. Osallistu kyselyyn
linkin kautta Anelmassa!

Parhaillaan suunnitellaan myös tuottajamyymälän uusia
tiloja. Suunnitelmissa on alustavasti tuorelihatiski sekä
kahvila. Lisätietoja Anelmasta myöhemmin!
HJ

Valtuudet hoitaa nautailmoituksia

Tee näin:
1. Mene suomi.fi-sivustolle ja tunnistaudu sisään henkilökohtaisilla
tunnuksillasi. Valitse Valtuudet.
2. Valitse Henkilökohtaiset valtuudet.
3. Valitse Anna valtuus.
4. Lisää valtuutetut -otsikon alla,
klikkaa Lisää yritys.
5. Valitse listalta Snellmans Köttförädling Ab.
6. Kuudennessa vaiheessa määrittelet, mitä Snellman saa tehdä puolestasi: nautaeläintietojen ilmoittaminen ja/tai nautaeläintietojen katselu.
Valitse ensin Nauta ruudusta “Rajaa
valtuusasia nimellä”. Seuraavaksi
aktivoit Valtuuden tarkenne. Tämän

kaan tuottajan on tehtävä ilmoitus
seitsemän päivän kuluessa noudosta, mutta antamalla valtuudet asia
hoituu tuottajan osalta helpommin
ja kätevämmin.
Jotta Snellman voisi selailla ja
käsitellä eläintietoja nautarekisterissä, tilan on annettava valtuudet
siihen. Valtuudet myönnetään kirjautumalla Suomi.fi-palveluun. Kun
annat valtuudet, tunnistaudut ensin
Suomi.fi:hin omilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineilläsi ja valitset,
kenen valtuuksiin haluat siirtyä. Sen

 Kesän kynnyksellä koostimme täällä Kuusisaaressa vinkkejä vahvennettuun sometekemiseen tiloilla. Suomen maaseutu ja
kotimainen alkutuotanto ovat kuva- ja asiasisällöltään hieno asia
nostaa esille, ja sosiaalisen median kanavat ovat siihen oiva, matalan kynnyksen väline.

1 Aitoudessa on voimaa. Ole oma itsesi, käytä arkikieltä ja
kerro avoimesti omasta toiminnasta. Älä koe sosiaalista mediaa
taakkana, vaan näe se mahdollisuutena avata toimintaasi ulkomaailmalle ja samalla myös dokumentoida tekemisiäsi itsellesi.

Suunnitelmissa uudet tilat

 Uusi valtakunnallinen nautarekisteri otetaan käyttöön maaliskuussa
2022. Uudessa järjestelmässä tuottajan on mahdollisuus antaa teurastamolle valtuudet tehdä ilmoituksia
rekisteriin heidän puolestaan (poistoja ja myöhemmin myös ostoilmoituksia).
– Haettuamme naudat tilalta,
Snellman lähettää tiedot nautarekisteriin ja hoitaa näin poistoilmoitukset tilan puolesta, sanoo Snellmanin
tuottajarekisterivastaava,
Ann Knutar. Nykyisen mallin mu-

Herra Snellman, alkutuotanto ja sosiaalinen
media – maailma täynnä mahdollisuuksia!

jälkeen valitset valtuutetut ja asiat,
joita he voivat hoitaa. Valtuutus on
voimassa määrittelemäsi ajan.
– Valtuutuksessa on tärkeää ilmoittaa myös tilatunnus, ei pelkästään henkilötunnusta, muuten
emme tunnista tilaa, Ann Knutar
sanoo.
Valtuudet tulee antaa hyvissä ajoin
ennen uuden nautarekisterin käyttöönottoa, jotta ilmoitusten tekeminen jatkuu ilman katkoja.
HJ

2 Kuva on kova! Panostamalla aikaa, suunnittelua ja ajatusta
hyvän kuvan ottamiseen on lopputulos usein parempi ja tykkäysystävällisempi. Yksityiskohdat, ihmiset ja eläimet tuovat paremmin asian ydintä esille kuin laaja (mutta toki sekin kaunis)
peltomaisema. Monikuvaiset julkaisut ovat myös käyttäjäystävällisiä, niitä pystyy tarinallistamaan.
3 Vinkkaa meille! Me näemme, kuulemme ja löydämme paljon, mutta suhteellisen varmasti aivan timanttista sometekemistä teidän joukoissanne on mennyt meiltä ohi. Vinkkaa meille
omasta tekemisestäsi tai ilmianna mainio tuottajaystävä!
4 Käytä aihetunnisteita. Muista käyttää sekä #KunnonPerhetila tunnistetta, että merkitä @herrasnellman viesteihin mukaan,
kun siihen tilaisuus ilmenee. Jos vaikka tilakäynnin yhteydessä,
teurasauton piipahtaessa tai muussa toiminnassa löytyy hyvä
Snellman-kytkös niin hyödynnä se. Me näemme sisällön, voimme jakaa sitä (esim. IG-storyssa) tai vaikka teidän luvallanne julkaista kuvan myös meidän omassa virrassamme, lisäten teidän
tilinne näkyvyyttä ja meidän omien tiliemme monimuotoisuutta.
5 Kannusta vuorovaikutukseen. Erilaiset kyselyhetket ja interaktiivisuus ovat nostaneet päätään hienolla tavalla, näistä on
meidän tuottajienkin joukossa hyviä esimerkkejä. Myös mahdollisiin yhteistyökuvioihin välinetoimittajien, järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kannattaa suhtautuva positiivisesti. Ne
antavat mahdollisuuden edistää yhdessä hyvän viestinnän välittymistä kotimaista alkutuotantoa arvostavalle kansalle.

1

5

6

Jos herää ajatuksia, kysymyksiä tai ehdotuksia sosiaaliseen mediaan liittyen, tai haluat keskustella asiasta ja saada käytännön
vinkkejä ja apua voit olla yhteydessä Antti Koivukankaaseen
Snellmanilla (antti.koivukangas@snellman.fi).
Anttiin voi myös ottaa yhteyttä Herra Snellmanin sosiaalisen
median tilien kautta.

Tsekkaa esimerkiksi nämä tilit:
jälkeen voit listata kaikki käytössäsi olevat tilatunnukset. Jatka sitten
seuraavalle sivulle vahvistamiseen
saakka.
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instagram.com/pietintila
instagram.com/honkkaisa
instagram.com/puolivalinmaitotila
instagram.com/sofiiaeriksson
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UUDET LISÄAINEETTOMAT PIHVIT,
KUNNON LIHAA JA AIDOT MAUSTEET.

Kunnon liha ja aidot mausteet hyvän maun perustana.
Ei lisäaineita tai keinotekoisia aromeja. Ei lisättyä vettä.
GMO-vapaata suomalaista Maatiaispossua perhetilalta.

