kunnon
perhetila

Snellmanin alkutuotannon yhteistyölehti

2/2022

snellmanin lihoilla
maistuva grillikesä!

JOHDANTO

Poikkeuksellinen aika
KUNNON PERHETILA
Vastaava julkaisija ja toimittaja

Tomas Gäddnäs, Snellmanin Lihanjalostus
Oy/Figen Oy

7

TÄSSÄ NUMEROSSA:

4–5

16-17

Askel kerrallaan eteenpäin

Katsaus vasikoiden
laatutuloksiin: Positiivinen
kehitys tiloilla!

6-7

Snellman-konserni:
Snellman rakentaa kasvua
Mahdollisuus parempaan
valmisruokaan

8–9

18–19

10

Vahva kasvupotentiaali
Snellmanin tuotteilla
Ruotsissa

Bigrock Oy: Nuoruuden
innolla ja vahvalla
ammattitaidolla loistaviin
kasvutuloksiin

Lastaustilojen kehittäminen
maitotiloilla
Anelma3 käyttöön
nautatiloille syyskuussa

20-21

Kunnon naudantuotannon
pelisäännöt on päivitetty

Raaka-aine omalta
teurastamolta on Petfoodin
toiminnan ydin

10-11

25

Tuottajakiertue 2022

12–13

Graafinen suunnittelu Solid Media
Painotalo Forsberg
ISSN 2323-3834
Yhteystiedot:

Snellmanin Lihanjalostus Oy

Kuusisaarentie 1, 68600 Pietarsaari
puh. 06 786 6111

www.snellman.fi

http://anelma.snellman.fi

KANNESSA
Snellmanin myyntikehitys

vähittäiskaupassa oli positiivinen
alkuvuonna 2022. Nyt seurataan
tarkasti kesäjakson kehitystä.

Monet tuottajat ovat myös toimineet samoin. Tuotannon kehittämistä on jatkettu. Kantar TNS Agrin raportti maatilojen kehittämisnäkymistä vuoteen 2030 osoittaa kuitenkin, että tilojen lukumäärä jatkaa
laskemistaan. Lopettamistahti kiihtyy entisestään ja laajentamisaikeet ovat vähäiset suhteessa vähentämisiin, mutta mitään odottamatonta dramaattista muutosta aiempaan ei vielä näy tästä raportista.
Kannattavuus on monella taholla pohjalukemissa, mutta moni vielä
odottaa kriisitilanteen olevan ohimenevä. Näin toivomme myös Snellmanilla. Parhaillaan työstetään strategiaa vuoteen 2028. Tässä strategiatyössä lihantuotanto ja tuottajien tuleva tilanne ovat luonnollisesti
ratkaisevassa asemassa. Mitkä askeleet meidän on otettava yhdessä
tulevina vuosina? Tähän saamme palata yhä uudelleen tulevissa tuottajatapaamisissa.

24-25

Alkaneen kesän sato on monella tavalla ratkaiseva lähitulevaisuutta
ajatellen. Kylvöt on tehty, nyt pyydämme hyvää kasvua ja suotuisia
sääolosuhteita. Toivomme myös niin ulkoista kuin sisäistäkin rauhaa
sekä meille, että kaikille ihmisille ja kansoille.
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sianlihan hiilijalanjälkeä
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(Solid Media)

Snellmanilla olemme, niin pitkälle kuin mahdollista, pyrkineet varmistamaan normaaleja tuotantoprosesseja. Olemmekin tähän asti pystyneet ylläpitämään normaalit viikkomäärät. Tämä antaa organisaatiolle työrauhaa ja säilyttää sisäisen kustannustehokkuuden. Tavoitteena
on edelleen siirtää kustannusten nousut ketjussa eteenpäin tuotteisiin. Kysymys on tietenkin missä määrin tästä seuraa vaikutuksia kysyntään.

22-23

Ropolan maitotila: Tulos
syntyy tarkkuudesta ja
hyvästä asenteesta

Matti Marttila: ”Paras tapa
edetä on avoimuus”

Martti Hassila, Tommi Fors, Heidi Jylhä

Kukaan ei voi vielä sanoa mitä on seuraavaksi odotettavissa. Onko kustannustasossa tulossa pysyvä muutos, tai onko niin että tilanne vähitellen normalisoituu tulevina kausina?

Snellmanilla on tänä vuonna ollut edelleen hyvä myynnin kehitys.
Snellmanin konsepti on pitänyt hyvin pintaansa myös viime vuosien
myllerryksissä. Katsomme määrätietoisesti eteenpäin, mutta haluamme tehdä sen nöyrästi niiden haasteiden alla, jotka ovat edelleen meidän ja koko alamme edessä.

Uusi jäsen nautatiimissä
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Toimitus Kirsi Partanen, Vesa Hihnala,

 Olemme kuluneena talvikautena eläneet aikaa, jolle ei nykyajalta
löydy vertaista. Ympäröivän maailman rauhattomuudet ja niiden vaikutus liha-alan kustannusrakenteeseen on jotain sellaista, mitä meidän ei ole aiemmin tarvinnut kokea.

Snellman panostaa
tuottajaperheiden
hyvinvointiin

Lisää asiasta toimitusjohtajan
haastattelusta sivuilta 4–5!

Ota vaari hyvistä hetkistä. Mukavaa kesää!

Tomas Gäddnäs, alkutuotannon johtaja

Askel kerrallaan eteenpäin
Teemme kaiken voitavamme turvataksemme liharaakaaineen saannin, Snellmanin Lihanjalostuksen toimitusjohtaja sanoo. Ei auta jarruttaa tai jäädä ratkaisuja
odottamaan, vaan ainoa suunta kriisin läpi vie eteenpäin, askel kerrallaan.
50 miljoonaa euroa. Näin paljon
Snellmanin Lihanjalostuksen on
nostettava myyntihintojansa vuositasolla kattaakseen tuottajahintojen suunnitellut korotukset vuonna
2022. Onko tämä realistista? Ehkä.
Onko se tarpeellista? Todellakin, tj.
Roland Snellman sanoo.
– Teemme kaiken voitavamme turvataksemme liharaaka-aineen saannin. Tällä hetkellä ei kannata painaa
jarrua, vaan hankintatavoitteemme
vuodelle 2022 on 34 milj. kiloa sianlihaa ja 14,5 milj. kiloa naudanlihaa.
Aikomuksena ei siis ole määrien
laskemista, vaan yhtiö panostaa sen
sijaan voimakkaammin kilpailukyvyn
vahvistamiseen ja uusien myyntikanavien löytämiseen.
– Meillä on viime vuosina ollut
hyvä tasapaino sekä naudan- että
sianlihassa, Roland sanoo. Kaikki
hankkimamme määrät menevät
myös kaupaksi. Luulemme, että
Snellmanin tuotemerkki pystyy kantamaan tarpeelliset hinnankoro-

tukset. Snellmanin laatujohtajuutta
tarvitaan markkinoilla nostamaan
hintoja ylöspäin.

Vaihtoehtoisia myyntikanavia lihalle

Viime vuosina suomalaisen sianlihan
vienti on ollut suhteellisen suurta,
omavaraisuusasteen ollessa 114 %.
Nyt, kun vienti Aasiaan on supistunut, pakkasvarastot Suomessa kasvavat.
– Tällä hetkellä pakkasvarastoissa
on ennätysmäärä Kiinaan tarkoitettua sianlihaa, Roland sanoo. Tämä on
huolenaihe, joka on pidettävä muistissa.
Snellman on panostanut vientiin
Hongkongiin ja myynti on lähtenyt
hyvin käyntiin. Mutta suurimmat
vientimarkkinat löytyvät lähempää –
Itämeren toiselta puolelta.
– Snellman pitää Ruotsia uusina
kotimarkkinoina, Roland sanoo. Sen
sijaan, että pysyisimme pelkästään
suomalaisilla 5–6 miljoonan kulutta-

Panostukset Snellmanin Maatiaispossuun vahvistavat tuorelihamyyntiä. Viesti kaupalle on:
✔ Maatiaispossulla vastataan
✔ Maatiaispossun ainutlaatuikuluttajien vaatimustason
nen suomalainen alkuperä ja
nousuun ja useamman kohdevastuullinen tuotanto saavat
ryhmän tarpeisiin. Maatiaisnäkyyttä. Tavoitteena on saada
possua ostavat myös siipikarjaa
kuluttajat käyttämään maatisuosivat kuluttajat.
aispossua monipuolisemmin,
modernimmin ja enemmän.
✔ Maatiaispossun kautta käännetään porsaanlihan myynti
✔ Lisäaineettomasti maustetut
kasvuun. Korkeampi jalostusuutuudet vahvistavat Snellmaaste nostaa keskihintaa, ja kunin maku-, vastuu- ja brändiluttajille kerrotaan, mitä laatu
mielikuvaa porsaanlihan edeloikeastaan tarkoittaa.
läkävijänä.
-4-

Hyvä alku myyntivuodelle
Myynnin kehitys vähittäiskaupassa oli positiivinen
alkuvuonna 2022. Snellman on vahvistanut asemaansa ja jatkaa Maatiaispossun esiin nostamista.

jan markkinoilla, Ruotsin vienti antaa
meille mahdollisuuden tavoittaa vielä 5 miljoonaa kuluttajaa niillä alueilla, joilla meillä on toimintaa.
Familjen Snellman, joka on Lihanjalostuksen nimi Ruotsissa, työskentelee läheisessä yhteistyössä
ICA-myymälöiden kanssa Tukholman
ja Göteborgin alueilla sekä Norlannin
rannikolla.
– Viimeiset 2–3 vuotta olemme
aktiivisesti rakentaneet tuotemerkkiämme ja vahvistaneet näkyvyyttämme Ruotsissa. Meillä on mahdollisuus olla laatujohtajia omissa
tuoteryhmissämme, joten Ruotsissa
on paljon kasvupotentiaalia.

Snellmanin markkinaosuus on vahvistunut alkuvuonna 2022 niin tuorelihassa, ruokamakkaroissa kuin
leikkeleissä, kertoo tuoteryhmä- ja
strategiajohtaja Juuso Reinikainen.
– Snellmanin tuorelihan myyntivolyymit pysyivät hyvällä tasolla
tammi-huhtikuussa 2022, vaikka
koko Suomen VK-markkinan lihavolyymit laskivat. Arvossa tuorelihamyynti kasvoi peräti 7 %. Erityisesti
porsaanlihassa Snellmanin markkinaosuus on kasvanut vähittäiskaupassa reilusti yli 20 %:iin. Tämä kertoo vahvasta sitoutumisesta koko
ketjun kehittämiseen ja kykyyn
kaupallistaa Maatiaispossua.
Snellmanin
lihavalmisteiden
myynti on kasvanut prosentilla,
vielä viime vuoden pandemiaajan kasvun (+3 %) päälle. Kasvu on

Budjetinmukainen myynti
ratkaiseva

Haastatteluhetkellä
toukokuussa
melkein puolet vuodesta 2022 on
takana ja Lihanjalostus on myös saavuttanut noin puolet suunnitelluista
hinnankorotuksista.
– Toukokuussa kesäkauden uudet
hinnat astuivat voimaan, Roland kertoo. Kaikki toivomamme hinnankorotukset menivät läpi kevään uusissa
neuvotteluissa kaupan kanssa. Nyt
seuraamme myynnin kehitystä tarkasti. On erittäin tärkeää, että kesän
myynti kehittyy budjetin mukaisesti.

Enemmän huolenaiheita kuin
koskaan aiemmin

Vuosi 2022 on osoittanut tuoneen
mukanaan enemmän huolenaiheita
elintarvikealalle kuin mitä on nähty
pitkään aikaan. Kustannuspaineet
maataloudessa ja teollisuudessa
ovat kovia, samalla kun kuluttajat kokevat inflaation vaikutuksia.
Globaalilla tasolla sota Ukrainassa
ja epäonnistuneet sadot luovat ketjureaktioita. Yhä useamman maan
on nyt varmistettava omaa elintarvikehuoltoansa, jonka seurauksena
viljakauppa maailmalla supistuu.
– Epävarmoina aikoina jokainen
huolehtii itsestään, Roland sanoo.
Siksi on äärimmäisen tärkeää, että
voimme turvata kotimaisen tuotantomme.
Kaupan kanssa syksyllä käytäviin
neuvotteluihin Snellman on lisännyt
klausuulin, että hinnat eivät ole sitovia.

– Meillä on oltava mahdollisuus
reagoida syksyn satotuloksiin, Roland
sanoo. Tiedämme kaikki jo, että tuleva viljelykausi on ratkaiseva.
Mutta syksyn neuvottelut tulevat
olemaan kovia kaikille osapuolille.
– Keskustelemme paljon sisäisesti
siitä, mihin suuntaan kulutus muuttuu lähitulevaisuudessa. Voiko vahva
inflaatio johtaa siihen, että jotkut
tuotteet poistuvat kokonaan? Esimerkiksi lohen hinta on noussut niin
voimakkaasti tänä vuonna, että sen
kulutus laski. Kulutustottumuksiin
on tulossa muutoksia, mutta millaisia ne ovat, on vielä epäselvää.

Kilpailukyky ja kannattavuus

Snellmanin uusi ruokakomponenttitehdas valmistuu Kuusisaareen syksyllä. Ensimmäiset tuotteet tuodaan
markkinoille jo syyskuussa. Uusi tehdas avaa ovet uusiin tuotteisiin ja
tuoteryhmiin, joissa on korkeampi
-5-

suurinta pekoneissa (+13 %) sekä
kaikissa ruokamakkaroissa (+11 %).

Toukokuu ylitti odotukset

Kesäjakso alkoi toukokuussa, ja
Snellmanin myynti ylitti euroissa
sekä budjetin että viime vuoden tason, Juuso kertoo.
– Volyymit ovat etenkin suurimyyntisimmissä tuotteissa hinnankorotuksista huolimatta erittäin
hyvällä tasolla. Grillimakkaroissa
lisäaineettomien All Natural -makkaroiden osuus myynnistä kasvoi.
Myös Snellmanin Maatiaispossun
modernisointi uusilla tuotteilla
jatkui. Lisäaineettomat maustetut
uutuuspihvit
skin-pakkauksissa
kasvattivat osuuttaan merkittävästi kaikista Snellmanin pihveistä,
Juuso jatkaa.

keskihinta ja parempi kannattavuus.
Sillä vaikka kauppa ymmärtääkin
tällä hetkellä alkutuotannon tarpeita
on Snellmanin säilytettävä ja vahvistettava kilpailukykyään.
– Kannattaa muistaa miten kävi,
kun nostimme hintoja 2018–19 kompensoimaan korkeampia tuottajahintoja. Silloin myyntimme laski ja
kilpailijat ottivat osuuksia meiltä. Nykytilanne ei ole normaali, sillä myös
muiden toimijoiden on nostettava
tuottajahintojaan. Mutta meidän on
katsottava eteenpäin ja pysyttävä kilpailukykyisinä tuomalla uusia tuotteita markkinoille ja avaamalla uusia
myyntikanavia tuotteillemme.
HJ

Mitä konsernissa tapahtuu? Kysyimme parista Snellman-konsernin yksiköstä,
mitä kesä tuo tullessaan ja millainen kehitys on ollut viime vuosina. Lue investoinneista, valmisruuasta, eläinruuasta ja Snellman Sverigestä!

Snellman-konserni
rakentaa kasvua
Snellman-konsernin tehtaissa laajennetaan ja optimoidaan parhaillaan monin paikoin. Monen vuoden hitaan
investointitahdin jälkeen on taas kasvun rakentamisen
ja kilpailukyvyn varmistamisen aika.
Snellman-konserni investoi tällä hetkellä ennätystahtiin. Viime, tämän ja
ensi vuoden rakennushankkeet käsittävät yhteensä 80 miljoonan euron
investoinnit.
– Olemme viime vuosina palanneet kasvun tielle ja se tuo taas mukanaan pullonkauloja siellä täällä,
sanoo konsernijohtaja Erkki Järvinen.
Konsernin kolme suurinta hanketta
ovat tällä hetkellä ruokakomponenttitehdas Pietarsaaressa sekä lähettämöiden laajennukset Pietarsaaressa
ja Keravalla.
– Uusi lähettämö Keravalla on Kokkikartanon suurin rakennushanke
kautta aikojen, yhteensä 15 miljoonaa
euroa. Laajentamalla lähettämöä
varmistamme toimintakykymme ja
jatkuvan toimitusvarmuuden.
Ruokakomponenttitehdas Pietarsaaressa on Lihanjalostuksen ja Valmisruuan yhteishanke, jossa yhteistyö ja synergiat korostuvat.
– Ensimmäiset tuotteet tulevat
markkinoille syyskuussa, Erkki kertoo. Tavoitteena on löytää uusia kasvusegmenttejä sekä tarjota monipuolisempi valikoima ja pidemmälle
jalostettuja tuotteita kotikeittiöön.
Komponentteja voidaan käyttää
myös valmisruokatuotannossa ja horeca-alalla.

Paninilla ja Carolines Kök:llä
hieno kehitys

Paninituotanto Ulvilassa on kehittynyt hyvään suuntaan viime vuosina.
Myös Ulvilan tehtaassa on syytä käydä läpi toimitilat ja tarkistaa, täyttävätkö ne jatkuvan kasvun edellytykset ja tarpeet, Erkki kertoo.
Carolines Kök Ruotsissa on paininut
useamman vuoden kannattavuuden
kanssa, mutta tuotannon tehostamisen ja tuotevalikoiman optimoinnin
jälkeen yrityksen liiketoiminta on nyt
kannattavaa.
– Ruotsissa tuore valmisruoka on
toistaiseksi pieni segmentti monella
toimijalla, mutta se kasvaa, Erkki sanoo. Nyt pyritään valtaamaan lisää
osuuksia hyllyissä ja löytämään uusia kasvupolkuja, esimerkiksi välipaloissa.

Vienti ja horeca kasvussa

Pandemiavuosina
päivittäistavarakauppa kasvoi voimakkaasti. Nyt
rajoitusten poistuttua horeca-markkinat ovat taas vilkastuneet merkittävästi. Myös viennissä näkyy hieno
kehitys, Erkki kertoo.
– Lihanjalostus on lähtenyt työstämään Ruotsin markkinoita. Uusi
brändi, uudet pakkausilmeet ja optimoitu tuoteperhe antavat mah-6-

dollisuudet vahvemman roolin ottamiseen Ruotsissa. Myös vienti
Hongkongiin on lähtenyt hyvin käyntiin ja harkitsemme uusia vientikanavia, joista voi hyötyä suuresti tulevaisuudessa.

Rakennetaan tulevaisuutta
varten

Alkukesä 2022 sisältää useita huolenaiheita. Ukrainan sota ja maatalouden kannattavuuskriisi ovat niistä
suurimmat. 70-vuotisena yrityksenä
Snellmanilla on tiettyä kokemusta
kriisien hallinnasta. Niistä selvitään
aktiivisilla toimenpiteillä ja todellisuuteen perustuvalla tulevaisuudenuskolla, Erkki sanoo.
– Sekä sota, energianhinnat että
yleinen kustannusten nousu tuovat
riskejä investointeihin, mutta näillä
investoinneilla rakennamme tulevaisuuden kasvua. Tiedämme, että
kuluttajat ovat valmiita maksamaan
enemmän kotimaisesta ruuasta,
mutta täytyy muistaa, että myös
kuluttajien elinkustannukset nousevat. Miten tämä vaikuttaa ostokykyyn ja kulutustottumuksiin?
Nämä ovat asioita, joita
tarkkailemme jatkuvasti
yhdessä kaupan kanssa.

Valmisruoka

Ihmisille mahdollisuus
parempaan valmisruokaan
■ KOKKIKARTANOLLA ON TAKANAAN kaksi erittäin hienoa vuotta.
– Etätyövuosina suomalaiset söivät yhä enemmän kotona, Snellmanin valmisruuan toimialavetäjä Tommy Snellman sanoo. Aina ei jakseta
tehdä ruokaa itse alusta alkaen, vaan
sen sijaan syödään hyvälaatuista valmisruokaa.
Vuosi 2022 lähti hyvin käyntiin valmisruokasektorin osalta, mutta hieman eri tavalla.
– Ensimmäistä kertaa 5–10 vuoteen näemme, että elintarvikemarkkinat eivät enää kasva. Koska hinnat
ovat nousussa, kasvua on arvossa mitattuna, mutta määrät ovat
laskeneet.

Suurimman syyn kehitykselle
muodostavat poistetut koronarajoitukset. Nyt, kun vihdoinkin voi syödä
huoletta ulkona, asiakkaat palaavat
ravintoloihin, mikä vie koko horecaalan vahvaan kasvuun.
Tommy korostaa, että Kokkikartanon tuotevalikoimassa kotimaisuusaste on erittäin korkea.
– 85 % elintarvikeraaka-aineestamme on kotimaista, hän sanoo. Aina
ei ole helppoa löytää kotimaisia raaka-aineita, esimerkiksi ananas ei kasva Suomessa, mutta kaikki meijerija liharaaka-aineet tuotteissamme
ovat kotimaisia.

Maustettu majoneesi uusi
konsepti

Huhtikuussa Kokkikartano osti Makunuotan, pienen kastikevalmistajan Vantaalta.
– Makunuotta on yritys, jota olemme seuranneet jonkin aikaa, Tommy kertoo. Yritys on erikoistunut
maustettuihin majoneeseihin. Dippikastikkeet ovat segmentti, jossa
näemme selvää kasvukapasiteettia. Esimerkiksi Ruotsissa markkinat
ovat kaksinkertaiset verrattuna Suo-7-

meen. Yritysoston kautta nostamme osaamistamme kastikkeissa ja
yrittäjä itse tuo mukanaan palavan
kiinnostuksen rakentaa meille Snellman-konsernin tarpeisiin sopivan
kastikevalmistuksen.

Uudet ohutleipärullat ja grilliperunat

Kevään aikana Panini toi markkinoille
uuden sarjan ohutleipärullia: kanarulla, kebabrulla ja kinkku-aurarulla.
– Rullissa käytettävä leipä on hieman erikoinen, Tommy kertoo. Tavallinen ohutleipä on tavallisesti liian
kuiva, joten se halkeaa tai tulee sitkeäksi. Löysimme ruotsalaisen leipomon, joka valmistaa libaleipää eli
libanonilaista ohutleipää, jolla on
täysin oikea rakenne.
Kokkikartanon kesäkauden uutuutena on viipaloitu peruna kolmessa
maussa.
– Peruna on karkeasti viipaloitu
ja viipaleita esikypsennetään vain
hetken, jotta rakenne pysyy sopivan
kiinteänä. Anna perunoiden kypsyä
grillissä 5–10 minuuttia, niin saat
täydellisen lisukkeen grillilihalle.

»

»

Snellman Sverige

Eläinruoka

Vahva kasvupotentiaali
Snellmanin tuotteilla Ruotsissa

Raaka-aine omalta teurastamolta
on Petfoodin toiminnan ydin

Familjen Snellman Ruotsissa avaa Lihanjalostukselle
oven markkinoille, jotka tavoittavat yhtä paljon kuluttajia kuin suomalaisilla kotimarkkinoillamme. Ruotsin
viennistä on tullut arvokas kanava Snellmanin tuotteille.
Snellmanilla on ollut vientiä Ruotsiin
jo kauan, mutta kolme vuotta sitten
Snellmanin johto istahti kokoustamaan Ruotsin myyntihenkilöstön
kanssa ja pohti: millaisen aseman
haluamme Familjen Snellmanille
Ruotsin markkinoilla? Millä keinoin
pääsemme siihen?
Keskustelun tuloksena syntyivät
ruotsalaisille markkinoille paremmin
sopeutettu tuotevalikoima, uusi pakkausilme ja uusi brändi-imago.
– Päätimme, että Snellmanista tehdään laatujohtaja Ruotsissa kaikissa
niissä segmenteissä, joissa haluamme toimia, Snellmanin Lihanjalostuksen tj. Roland Snellman kertoo.
Tavoittelemme samaan asemaan
Ruotsissa, johon Herra Snellman on
päässyt Suomessakin.

Hyvä maku houkuttelee ostoon

Familjen Snellmanin tuotteet löytyvät lähinnä ICA-myymälöistä Tukholman ja Göteborgin alueilla sekä
Norlannin rannikolla. Yhteistyö kauppiaiden ja myymälävastaavien kanssa on tiivistä.
– Tavatessamme nykyään asiakkaitamme voimme huomata, että Familjen Snellman on onnistunut asemoitumisessaan. Sekä asiakkaamme
että kuluttajat näyttävät omaksuvan
viestimme yhä laajemmin.
Kuten Suomessakin, ruotsalaiset
kuluttajat suosivat kotimaisia elintarvikkeita. Mutta kun tuotteita on
kerran kokeiltu myymälähenkilöstön
suosittelun ansiosta, hyvä maku houkuttelee uudelleenostoon.
– Fläskfilé, eli porsaan filee, on
myyntimenestyksemme, Roland ker-8-

too. Tänä kesänä tuomme markkinoille myös porsaan ulkofileen. Naudanlihan kysyntä on suurta, mutta siinä
lihan saanti rajoittaa myyntiämme.
Markkinointivideoissamme
näkyy
parhaillaan yhteistyö kokki Michael
Björklundin kanssa, hän käy Snellmanin tiloilla ja seuraa ruuan matkaa
pellolta pöytään.

Laatuimago mahdollistaa
hinnankorotuksia

Snellman hyötyy laatuimagostaan
myös Ruotsissa hintaneuvotteluissa
kaupan kanssa. Esimerkiksi porsaan
fileen hintaa vähittäiskaupassa on
onnistuttu nostamaan yli 40 kruunulla 179 kruunuun/kg, verrattuna
tanskalaisen fileen hintaan 85 kr/kg
ja ruotsalaisen vähän yli 200 kr/kg.
– Vienti Ruotsiin on tällä hetkellä
600–700 tonnia, eli vuositasolla 6
miljoonaa euroa, Roland sanoo. Kasvutahtimme on noin 40 %. Viidessä
vuodessa haluamme kolminkertaistaa liikevaihtomme Ruotsissa 20 miljoonaan euroon.

Snellman Petfood toimii kolmella tuotemerkillä kaikissa Pohjoismaissa ja vientiä on myös Eurooppaan. Painopiste on pakastetuissa ja pakastekuivatuissa tuotteissa
premium-segmentissä.
Snellman Petfoodin toiminnassa on
tapahtunut paljon sen jälkeen kun
tuottajalehti kirjoitti siitä viimeksi.
Eläinruuan valmistus on nykyään osa
Lihanjalostuksen toimialaa ja tehtaita on sekä Pietarsaaressa että Ruotsin Nässjössä. Tuotteet myydään kolmen tuotemerkin alla: MUSH, Fodax
ja Raw for Paw.
– MUSHin kehitys pakastetussa,
raa’assa eläinruuassa, eli BARF-tuotteissa, on jatkunut vahvana, eläinruuan vetäjä Magnus Pettersson kertoo. MUSHin osuus liikevaihdosta on
70 %, joten se on suurin tuotemerkkimme.

Trendikästä pakastekuivausta

Koirien ja kissojen pakastetun, raa’an
eläinruuan lisäksi MUSHin valikoimaan kuuluu pakastekuivattuja

tuotteita. Näitä valmistetaan Nässjön tehtaassa.
– Pakastekuivaus on hellävaraisempi kuivausmenetelmä, jossa tuotteet
kuivataan alipaineen avulla ilman
lämpökäsittelyä, Magnus kertoo.
Pakastekuivaus on erittäin trendikästä super premium -eläinruuissa.
Jatkamme investointeja pakastekuivaukseen ja rakennamme toisenkin
linjan Nässjöhön tänä kesänä.

Panostukset Ruotsissa

Syy siihen, miksi Snellmanilla on tehdas Nässjössä, on se, että MUSH osti
ruotsalaisen koiranruuan valmistajan Fodaxin pari vuotta sitten. Yritysoston yhteydessä investoitiin uuteen,
päivitettyyn tehtaaseen.
– Tehtaan valmistuttua jatkamme
uusien tuotteiden kehittämistä päi-9-

vittäistavarakauppaan. Fodax-auto
on toinen myyntikanavamme, jota
kehitettiin jo 90-luvulla. Asiakkaat
tekevät tilauksensa netissä ja Fodax-autot toimittavat tilaukset tiettyjä reittejä pitkin läpi koko Ruotsin.
Pieni ja moderni tuotemerkki Raw
for Paw on ollut osa Snellmanin tuotesalkkua noin vuoden. Tuotteet ovat
pakastekuivattuja makeisia koirille ja
raakaruokinnan luonnollisia ravintolisiä.

Laadukkaat raaka-aineet ovat
toiminnan ydin

Valmistus ilman lämpökäsittelyä
asettaa korkeita laatuvaatimuksia
raaka-aineelle.
– Raakapakastettujen ja pakastekuivattujen tuotteiden yhteinen
tekijä on se, että käytämme mahdollisimman aitoja, luonnollisia ja prosessoimattomia raaka-aineita, Magnus sanoo. Toiminnan ytimenä ovat
raaka-aineet omalta teurastamoltamme. Se on eläinruokatoiminnan
suurimpia vahvuuksia.		
HJ

Avara ruokintakatos tarjoaa loistavat olosuhteet eläimille.

– Ruokintasuunnitelma päivitetään
kerran kuukaudessa teurastulosten
perusteella, kertoo Samuli. Muutoksia pitää olla valmis tekemään ja kokeilemaan. Varsinkin hiehoilla rasvan
kerääntyminen voimakkaalla ruokinnalla voi olla ongelma.
Vuonna 2021 hiehojen päiväkasvu
oli 532 g/pv ja keskimääräinen teuraspaino 329 kg.

Bigrock Oy, Ilmajoki

Nuoruuden innolla ja
vahvalla ammattitaidolla
loistaviin kasvutuloksiin
Ilmajoen Pojanluomalla vuonna 2019 aloitti toimintansa Bigrock Oy, joka kasvattaa teurashiehoja ja sonnivasikoita puolen vuoden ikään asti. Bigrockin Oy:n omistaa
pääosin Samuli Heikkilä sekä pienellä osuudella Samulin vanhemmat, Sofia ja Marko Heikkilä.
Vuonna 2018 Samuli osti kotitilansa
läheltä vanhan sikatilan peltoineen
ja kiinteistöineen. Vanhasta sikalasta remontoitiin navetta: sikalasta
tuli makuuhalli ja ulos tehtiin ruokintapöytä ja lantakäytävä uudisrakennuksena. Tällä hetkellä navetassa
on 250 paikkaa, joista pikkusonneilla
on 30–40 paikkaa ja loput ovat hiehoilla.
Tilalla kasvatetaan Samulin vanhempien tilan kaikki lehmä- ja sonnivasikat. Lisäksi haetaan itse yhdeltä
yhteistyömaitotilalta sonni- ja teuraaksi kasvatettavia lehmävasikoita.
Sonnivasikat lähtevät noin puolivuo-

Bigrock Oy, Ilmajoki
✔ Samuli Heikkilän omistama
kasvattamo Ilmajoella
✔ 250 paikkaa teurashiehoille
ja vk-sonnivasikoille
✔ Diplomi hyvistä tuloksista
teurashiehojen kasvatuksesta
✔ Suunnitteilla loppukasvattamon rakentaminen sonneille

tiaina jatkokasvatukseen. Haaveena
olisi tulevaisuudessa rakentaa sonneille oma loppukasvattamo.
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Tautiturvallisesti vasikoille

Vasikoiden juottovaiheen onnistuminen on tae hyviin kasvuihin. Vasikoille
annetaan täysmaitoa sekä juomarehua. Lisäksi käytössä on vasikka-ape,
johon tulee olkea, melassia ja vasikan
täysrehua.
– Vasikoiden pysyminen terveenä
on todella tärkeää, miettii Samuli.
Tilalla on käytössä itse tehty karjakärry, jolla hoidetaan eläinten siirrot
tautiturvallisesti. Myös suljettu ketju,
jossa vasikoita tulee vain kahdelta
tilalta, auttaa pitämään tautipurkaukset hallinnassa. Bigrockilla onkin
hienot terveystulokset, esimerkiksi
vasikkakuolleisuus on alle 1 %.

Laadukasta säilörehua

Peltoa tilalla on noin 120 hehtaaria.
Säilörehua noin 50 hehtaaria ja loput
vaihdellen herne-viljaa kokoviljasäilörehuksi ja puhdasta puitavaa viljaa.
– Säilörehun hyvä laatu on erittäin tärkeä tekijä eläinten hyvään
kasvuun. Joka päivä pitää olla hyvälaatuista säilörehua antaa eläimille,
sanoo Samuli. Myös herne-vilja säilörehu on hyvää rehua korkean valkuaispitoisuuden vuoksi, miettii Samuli.

Samuli Heikkilä ja sikalasta remontoitu loppukasvattamo.

Ruokintasuunnitelma päivitetään tulosten perusteella

Ruokinta on erittäin tärkeä osa
pyrittäessä hyviin kasvutuloksiin.
Bigrockilla annetaan eläimille seosrehua, johon tulee hyvälaatuista säilörehua, kokoviljasäilörehua, jossa
on hernettä mukana, viljaa, hieman
rypsiä ja kivennäiset sekä vitamiinit.
Ruokintasuunnitelman tekee ProAgrialta Kirsi Mattila-Löppönen.

Loistavat olosuhteet remontoidussa
kasvattamossa edistävät myös terveyttä ja hyvää kasvua. Tilaa on eläintä kohden reilusti, kuivitus on kunnossa ja raikasta ilmaa riittää. Tästä
on hyvä jatkaa tilan kehittämistä
eteenpäin.
Laadukas säilörehu on avainasemassa, kun tavoitellaan hyviä päiväkasvuja.
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Teksti ja kuvat: Mari Korkiakangas

Maitotila Ropola
✔ Ossi ja Eveliina Sivosen maitotila Suonenjoella
✔ 60 lypsävää ja nuorkarjaa.
✔ Diplomi hyvistä tuloksista
vasikantuotannossa 2021.
✔ Uuden robottinavetan rakentaminen suunnittelun alla.

Maitotila Ropola, Suonenjoki

Tulos syntyy
tarkkuudesta ja
hyvästä asenteesta
Oikean asenteen ja hyvien rutiinien voimin voi päästä
huipputuloksiin. Kävimme tutustumassa Ropolan maitotilaan, joka sai keväällä diplomin hyvistä tuloksista
vasikankasvatuksessa.
Se on laajasti asenteesta kiinni. Täytyy olla valmis haastamaan sekä
omia tekemisiä että muitten väittämiä voidakseen kehittää toimintaansa. Näin toteavat Ossi ja Eveliina Sivonen, Ropolan maitotilan isäntäväki
Suonenjoella.
– Kymmenen vuoden kokemuksella
olen todennut, että oma uteliaisuus,
toimivat rutiinit ja tarkkuus vievät
meitä eteenpäin, Ossi Sivonen sanoo.
Isossa mittakaavassa olemme pientoimijoita, mutta olemme onnistuneet luomaan toiminnan, joka pelaa
hyvin meidän kokoluokassamme.
Uskalletaan kysyä asiantuntijoilta,
mitä voimme tehdä toisin ja ottaa

kritiikkiä vastaan. Kun tekee työtä itselleen, tällainen avoimuus on erityisen tärkeää.

Onnistuneen vasikankasvatuksen resepti

Sivoset saivat keväällä diplomin hyvistä tuotantotuloksista vasikankasvatuksessa 2021. Mikä on tuottajien
omasta mielestä onnistumisen resepti?
– Se mitä mittaat, sen voit muuttaa,
sanoo Eveliina. Punnitsen vasikoiden
syntymäpainot, vieroituspainot, puolen vuoden painot. Näin meillä on
runsaasti vertailudataa Minun Maatilani -ohjelmassa.
- 12 -

Vasikoille on aina tarjolla vettä, vasikka-mysliä ja karkearehua. Vasikat
saavat ternimaitoa niin paljon kuin
pystyvät juomaan. Ternimaito mitataan aina Brix-mittarilla ennen ensimmäistä juottamista, tavoitteena
on vähintään 22 %:n vasta-ainepitoituus.
– Ei voi pelkästään katsomalla päättää, onko ternimaito laadukasta vai
ei, Eveliina toteaa. Tämä on mitattua
energiaa! Jos vasikka on pieni syntyessään, hyvälaatuinen ternimaito
antaa lisäpotkua elämään.
Vasikat juotetaan kaksi kertaa päivässä. Ternivaiheen jälkeen siirrytään
maitojauheeseen, 5 L/juontikerta.
Ennen kuin vieroituksen voi aloittaa varmistetaan mittaamalla ja
punnitsemalla, että vasikka on varmasti tuplannut synnytyspainonsa.
Ellei toivottua painoa ole saavutettu
määräajassa, vieroitusta siirretään

Maitotila Ropolalla jälkikasvu on vahvasti läsnä. Hiehojen määrää nostetaan tulevaa
laajennusta varten. Oikealla Ossi, Jonni ja Eveliina Sivonen. Isoveli Joonas oli kuvaushetkellä pyöräilemässä, 9 kk ikäinen pikkuveli Miro nukkumassa lastenvaunuissaan.

eteenpäin. Kolmen kuukauden iässä
vasikat painavat yleensä 110–120 kg.

Asiantuntijoiden avulla vauhtia
kehitykseen

Ropolan tila on vuosien varrella hyötynyt asiantuntijoiden apua tuotannon kehittämisessä, Ossi sanoo.
– Kehitys pysähtyy, kun olet tyytyväinen.
Emovetin eläinlääkäri Iris Kaimio
tuntee tilan hyvin ja käy täällä niin
usein, että hän huomaa heti muutokset eläinten oloissa. Pari vuotta
sitten ruokintaa hiottiin ProAgrian
asiantuntijan avulla, ja sen tuloksena mm. hiehojen keskipoikimaikä on
laskenut 22,3 kuukauteen.
Snellmanilta saatiin mm. suuntaviivat tautisulun järjestämiseen.
– Maitotilojen kehitysohjelman
kautta on runsaasti neuvontaa ja tukea tarjolla tiloille, asiakasvastaava
Timo Hietanen sanoo. Niitä kannattaa hyödyntää! Tavoitteena on motivoida maitotilojamme panostamaan
muun muassa parempaan tarttuvien eläintautien hallintaan esimerkiksi eläinten lastausolosuhteita parantamalla.
– Nyt odotellaan vain, että koronatilanne helpottuisi, jotta koulutustilaisuudet käynnistyisivät uudelleen,

Eveliina sanoo. Pienryhmäkoulutukset ovat hyviä, niistä saa aina eväitä
kehitykseen.

Kehitystä omien resurssien
mukaan

Ropolan maitotila oli Ossin äidin kotitila ja se siirtyi Ossin omistukseen
vuonna 2012. Silloinen karja koostui 20 lypsylehmästä. Kymmenessä
vuodessa navettaa on parannettu ja
eläinmäärää nostettu 60 lypsävään.
Tilan keskituotos 05/22 on 12 406 kg
ja tavoitteena on päästä yli 13 000
kg:n.
Viime vuoden aikana uuden robottinavetan suunnitelmat ovat edenneet askel askeleelta. Tontti laajennukselle on hankittu ja tänä kesänä
laitetaan tontti ja siihen kuuluvat
pellot kuntoon. Myös karjan uudistus
on meneillään, tavoitteena on nostaa eläinmäärä 140 päähän.
Vallitsevassa
kustannuskriisissä
laajennuksen rahoitus on ollut kova
pala purtavaksi, mutta viimeisimpien
pankin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen Sivoset ovat varovaisen
luottavaisia.
– Ensin laitetaan tuotanto kuntoon, sen jälkeen uudet seinät, Ossi
sanoo.
Teksti ja kuvat: Heidi Jylhä
- 13 -

Maistuuko mysli? 2 päivän ikäinen vasikka oli tavallista pienempi syntyessään ja
saa ensimmäisinä päivinä lisätukea.

6-vuotias Jonni osaa käyttää Brix-mittaria. Hän on mielellään mukana navetassa
ja tietää lehmien numerot ja nimet.

Snellman-lähettilät
✔ Matti Marttila on yksi Snellmanin tuottajalähettiläitä.
✔ Voit seurata tuottajalähettiläiden tekemisiä Snellmanin
instagramkanavassa!
✔ Juttu löytyy kokonaisuudessaan Snellmanin kotisivulta,
snellman.fi

Vahva maausko vie Marttilan Mattia haasteiden keskellä eteenpäin:

”Paras tapa edetä on
avoimuus”
Snellmanin tuottajaperheeseen ja perhetiloille mahtuu
monen näköistä, ikäistä ja kokoista tekijää. Tässä jutussa tutustumme tarkemmin yhteen heistä, Jalasjärveläiseen Matti Marttilaan, joka on jatkuvasti haastaen ja
vahvasti omaan tekemiseen uskoen lähtenyt maanviljelyksen kovalle mutta palkitsevalle tielle.
Teksti: Antti Koivukangas | Kuvat: Rami Lehtola
Kello on vähän yli yhdeksän.
Marttilanmäen pihapiiri on hiljainen, mutta kevyessä pakkaslumessa
näkyvät auton- ja jalanjäljet kielivät
siitä, että tänäkään aamuna Jalasjärvellä sijaitsevalla tilalla ei olla oltu
toimettomana.
Tuvan ovella talon koirat toivottavat tulijat intensiivisesti tervetulleiksi, mutta lempeä, noin 190 senttimetrinen, leveästi hymyilevä nuori
mies ohjaa nelijalkaiset sivuun ja toivottaa meidät tervetulleiksi.

”Tietoa tukanjuureen lukion
kautta”

Työn touhut saavat hetken odottaa,
kun aletaan puhumaan asiaa.
– Olenhan minä tällainen laiska
leijona tavallaan. Ottaahan se toisinaan vastaan mennä hommiin,
mutta siinä mielessä olen varmaan
jonkin asteinen masokisti, etten ikinä
joutilaana halua olla.
Sanat tulevat nuoren Matti Marttilan suusta. Matti on viisihenkisen
perheen lapsista vanhin, ja täyttää
syksyllä 25 vuotta. Hän tiesi jo aikaisin ala-asteella, että hänen osaltaan
- 14 -

urapolku tulisi kulkemaan tiiviisti pitkin Marttilanmäen maisemia, isänsä
ja isoisänsä viitoittamalla tiellä. Häntä on kuitenkin matkan varrella ohjannut kova tahto oppia uutta.
– Kyllähän se niin on, että maatalous on ollut sellaisen muutoksen kourissa viimeiset vuosikymmenet, että
kouluttautuminen tekee vain hyvää.
Lukio oli mielestäni yleissivistävä ja
todella hyödyllinen. Se oli selvä, että
vähän piti lähteä hakemaan tietoa
tukanjuureen, Marttila lataa tyypillisellä pohdiskelevalla tavallaan.
Tällä hetkellä Matti on opinnäytetyötä vailla valmis agrologi, ja opintoja hän on hoitanut kotoa käsin, toisinaan Seinäjoen ja toisinaan Ilmajoen
suuntaan.

Haastajan rooli

Nuoren Matin isä Kyösti oli vasta
18-vuotias noustessaan Marttilanmäellä isännän rooliin, ja nyt myös
Matti on liittynyt sika- ja nautatilaa
pyörittävän Picnus Oy:n osakkaaksi.
Sukupolvien ketjussa nuoremmalle

sukupolvelle on luonnollisesti ollut
tarjolla haastajan rooli.
– Olemme varmaan isän kanssa siinä tilanteessa juuri nyt, että opimme
toinen toisiltamme. Vuosien saatossa häneltä on siirtynyt minulle paljon
hiljaista tietoa ja nykyisin keskustelemme asioista paljonkin, Matti avaa.
Hän myös myöntää avoimesti, että
joskus tulee kyseenalaistettua koko
tekemistä, mutta nojaten omien sanojensa mukaan ”vahvaan maauskoon” ne hetket ovat yllättävän harvassa.
Matti on kasvanut osaksi tilan toimintaa. Jo lapsesta asti on opittu
arvostamaan ruokaa ja ruoan tuotantoa ja sitä kovaa työpanosta ja aikaa, mitä sen tuottaminen Suomessa
vaatii.
– Enitenhän tässä harmittaa se,
että alan arvostus on niin matala.
Eihän me maaseudulla tukia haluta,
kaikkien ajatuksissa on, että tehdystä työstä saataisiin korvaus, joka on
kohdallaan.
Matti näkee omassa mielessään
maatalouden isompana kokonaisuutena kuin pelkkänä ruoantuotantona. Hän kuvailee toimintaa kylän ja
oman lähiyhteiskunnan elintoimintojen ylläpitona, eränlaisena laajentuneena palveluntarjoajana.
– Siihen liittyy niin monta asiaa
ruoantuotannon lisäksi. Otetaan esimerkiksi jokivarisen ja metsien hoito
ja tätä nykyä myös energiantuotanto
omalla tilalla. Ja se, että mekin pystymme omalta osaltamme työllistämään kylämme väkeä, se on iso asia,
Marttila linjaa.

Oma biokaasulaitos näki
päivänvalon viime kesänä

Edellä mainittu energiantuotanto ei
ole vain pelkkää puhetta, vaan ihan
täyttä totta. Heinäkuussa 2021 Marttilanmäen oma biokaasulaitos alkoi
toden teolla puhisemaan ja tällä
hetkellä tuotanto kattaa tilan oman
sähkön ja lämmön tarpeet. Pieni ylijäämä pystytään myymään tankattavaksi ja myös käyttämään omissa
koneissa polttoaineena.
Vaikka biokaasulaitos on vielä melko uusi, ovat energiakysymykset olleet Matin kiinnostuksen kohteena jo
pidemmän aikaa.
–Jo lukiossa aloin itse ottamaan
selvää anaerobisesta mädättämisestä, ja tässä nyt ollaan, hän sanoo.
Toiminnan kannattavuuteen tarvitaan massaa, ja se taas vaatii isompia kokonaisuuksia ja mahdollisia
yhteistöitä. Ei tuo kupu tuolla pel- 15 -

lonreunalla mikään automaattinen
kultakaivos ole, se vaatii paljon raaka-aineita ja energiaa. Voimme toki
puhua hiilineutraalista tuotantotavasta, mutta matka sinne on pitkä ja
mutkainen, Matti näkee.

Kohti kestävää tulevaisuutta

1930-luvulla, kun Marttilanmäellä
aloiteltiin maataloutta, eläimille riitti vieläkin pihapiirissä pystyssä oleva
kivinavetta.
Tänä päivänä viljelyksessä on 600
hehtaaria maata, omaa ja vuokrattua. Kolmen robotin navetassa märehtii 160–165 lypsävää ja mahtuupa
osakeyhtiön tuotantoon myös reilun
tuhannen lihasian kokoinen sikalakin.
– Täyttäähän tämä tavallaan teollisen tuotannon ennusmerkit skaalan suhteen, mutta ei tämä tuotanto teollista ole. Toimintaympäristön

»

■ VAIKKA ELÄMME JO kesäaikaa ja
tämä vuosi on edennyt pitkälle, on
hyvä vielä palauttaa mieleen viime vuoden onnistumisia! Paljon
hyvää tapahtui viime vuonna ja te
tuottajat olette tehneet erittäin
hyvää työtä. Sekä hävikissä, että
antibioottien käytössä on näkynyt
positiivista kehitystä, ja myös vasikkalaatu on parantunut.

Hävikki edelleen
ajankohtainen

»

Perhetila on myös työpaikka monille
ihmisille.

Matin vanhemmat, Kyösti ja Saara Marttila,
ovat Jalasjärveläisen Picnus-tilan isäntäpari.

ehdoilla tässä on edetty. Tässä skaalassa pystymme vielä pitämään jalat
vakaasti maassa, Matti toteaa.

Osaaminen, realismi ja
ammattiylpeys

Keskustelun painuessa ehtoopuolelle yleisvaikutelmaksi Matti Marttilan
puheista jää päällimmäisenä kolme
asiaa: osaaminen, realismi ja ammattiylpeys.
Marttilanmäen nuoresta isännästä vaikuttaa löytyvän tarpeeksi tietotaitoa rakentaa kestävää tulevaisuutta suomalaisella maaseudulla, mutta
myös kokemuksen ja näkemyksen
tuomaa realismia tehdä sitä tavalla,
joka ottaa vahvasti omat edellytykset
ja jatkuvassa myllerryksessä olevan
toimintaympäristön huomioon.

Ammattiylpeyden osalta Matti saa
itse päätteeksi kiteyttää ajatusmaailmaansa.
– Kyllä minut useasti valtaa tunne
siitä, että me teemme oikeasti tärkeää hommaa. Epävarmuustekijöitä
on paljon ja sosiaalisessa mediassakin ammattikunta saa paljon lokaa niskaansa. Mielestäni kuitenkin
paras tapa edetä on avoimuus juuri
kotimaisen ruuantuotannon esille
nostamisen suhteen.
– Eihän tässä kukaan kauhean helpolla pääse, mutta itse en sitä kyllä
haluakkaan. Yhdenlainen työnarkomaani minäkin varmaan olen mutta
tämän työn tuomaa vapautta en ikinä vaihtaisi pois. ■
Voit lukea jutun kokonaisuudessaan
Snellmanin kotisivulta, snellman.fi.

tavataan
farmarissa!
Snellmanin alkutuotannon
tiimi on mukana Farmari 2022
-näyttelyssä Mikkelissä.
Tervetuloa vierailemaan
osastollamme kotieläinkentällä!
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Viime vuonna hävikki puhutti ja
erityisesti vasikkakuolleisuus oli
fokuksessa. Vasikkapula oli jatkuvasti läsnä kasvattajapuolella, ja
mietimme sekä tilatasolla, että
isommasta näkökulmasta, miten
hävikkiä voitaisiin vähentää ja sairastavuutta pienentää.
Yhdessä toteutetut toimenpiteet ovat tuottaneet toivottua tulosta. Hävikki kasvattamoissa väheni lähes yhden prosenttiyksikön
viime vuonna verrattuna vuoteen
2020. Kasvattamoiden kokonaishävikki, eli kuolleet ja lopetetut
suhteutettuna ostettuihin vasikoihin, oli noin 6 %. Olemme asettaneet tavoitteeksi, että hävikki olisi
alle 5 %, ja on ilahduttavaa huomata, että moni tila tulee tähän
tavoitteeseen yltämään!
Vasikoiden hyvinvointi ja terveys
ovat myös maitotilalliselle tärkeitä
asioita, joihin kannattaa panostaa.
Vasikkakuolleisuuteen on tärkeää
kiinnittää huomiota ja olemme
huomanneet, että vasikkakuolleisuus vaihtelee suuresti tilojen välillä. Pitää tietysti heti todeta, että
riski vasikoiden kuolleisuuteen
on isoin poikimisen yhteydessä ja
vastasyntyneenä.
Maitotilojemme vasikkakuolleisuus pysyi samalla tasolla viime
vuonna verrattuna vuoteen 2020.
Maitotiloille ja vasikka-asioihin
liittyen olemme myös miettineet
erilaisia kehitysprojekteja, jotka
toivottavasti saamme käyntiin
syksyllä.

Katsaus vasikoiden laatutuloksiin

Positiivinen kehitys
tiloilla!
Emotiloilla vasikkakuolleisuus on
edelleen pysynyt maltillisella tasolla.
Emotilan tärkein tavoite on terve ja
elävä vasikka. On syytä muistaa, että
emojen tiineys kannattaa tarkistaa
niin, että saa varman tiedon siitä,
onko emo kantava vai ei. Tyhjäksi jäänyt emo on kallis emotilalle.

Vasikkalaatu parantunut

Yksi vasikkalaadun mittareista on välitysvasikoiden välitykseen hyväksyttyjen osuus. Eli tämä tarkoittaa sitä
osuutta vasikoista, joka lähtee välitykseen ensimmäisellä yrityksellä.
Ripuli on yleisin syy siihen, että vasikka jää tilalle. Tavoitteemme on ollut,
että hyväksyttyjen vasikoiden osuus
olisi vähintään 95 % ja viime vuonna
pääsimmekin tähän tavoitteeseen.
Tämä luku on kehittynyt paljon vuosien aikana, kuin esimerkiksi vuonna
2019 se oli lähempänä 90 %. Maitotiloilla on selvästi panostettu vasikoiden hyvinvointiin ja terveyteen ja se
näkyy myös välitysvasikoissa.

Välitysiällä on väliä

Yksi asia, joka vaikuttaa myös vasikoiden terveyteen ja selviytymiseen
kasvattamossa, on vasikan välitysikä. Vasikan välitysikä on aina silloin
tällöin tapetilla ja yhteinen linjaus
ETT:n ja muiden lihatalojen kanssa
on, että vasikan välitysiän täytyy olla
vähintään 10 päivää. Tutkimuksissa
on huomattu, että vanhempi vasikka pärjää paremmin kasvattamoissa
ja sitä lääkitään harvemmin. Viime
vuoden keskimääräinen välitysikä
ternisonneilla oli 18 päivää ja ternilehmillä 20 päivää. Välityspaino oli
sekä ternisonneilla, että lehmillä keskimäärin 59 kg viime vuonna.
Yhdessä Helsingin yliopiston ja
elinkeinonharjoittajien kanssa olemme mukana Terve vasikka -hankkeessa, missä tarkoitus on tutkia mitkä
tekijät Suomessa vaikuttavat vasikoiden alhaisiin emältä saatuihin vasta-ainetasoihin ja miten korkeampi
välitysikä (21–28 vrk) ja rokotussuoja
vaikuttavat vasikoiden kasvuun ja sairastumiseen vasikkakasvattamoissa.
Maitotiloilta tulee ns. laatuvasikoita,

jotka ovat saaneet hengitystietulehdusrokotteen ennen välitystä. Tämä
laatuvasikkojen projektiosuus lähtee käyntiin syksyllä ja toivottavasti
saamme sellaisia tutkimustuloksia,
jotka voimme hyödyntää myös jatkossa, kun nautaketjua kehitetään.

Kohti terveämpiä eläimiä

Seuraamme jatkuvasti antibioottien
käyttöä tiloillamme ja haluamme
erityisesti panostaa siihen, että eläimet voivat hyvin ja tautipaine pysyy
alhaisena, niin että antibioottikuureja ei tarvita. Nasevaan on tulevaisuudessa tulossa uudet lääkitysgraafit,
joista sekä tuottajat että eläinlääkärit voivat hyötyä tilan toiminnan seurannassa ja kehittämisessä. Olemme
huomanneet, että lääkitystiedot löytyvät nyt paremmin Nasevasta. Tästä
olemme erittäin kiitollisia.
Haluamme velä erityisesti muistuttaa siitä, että meidän sopimusehdoissamme on mainittu, että vaadimme kasvattajilta ja emotiloilta
ajantasaisen lääkekirjanpidon Nasevassa. Ilman kattavaa lääkityskirjanpitoa emme pysty laskemaan tarkkaa
lääkkeenkäyttöä. Tämänhetkisen tiedon mukaan näyttää siltä, että nuoren naudan antibiootilla lääkittyjen
osuus on vähentynyt viime vuonna.

Jatkuva kehitystä

Voimme olla iloisia siitä, että kehitystä tapahtuu ja toiminta paranee. Tiedämme, että vaikka elämme poikkeuksellisia aikoja, te teette kaikkenne
sen eteen, että eläimet voivat hyvin.
Yhdessä voimme kehittää tätä ketjua
parempaan suuntaan, eli jatketaan
samaa hyvää työtä tänäkin vuonna
ja tulevaisuudessa!
EVA-LINA SANDELL
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Opinnäytetyö tiivistettynä

Anelma3
käyttöön
nautatiloille
syyskuussa

Lastaustilojen kehittäminen maitotiloilla
■ TARTTUVAT ELÄINTAUDIT ovat
riesa ja voivat levitä tilalle monia eri
reittejä pitkin. Lantakontaminaation
kautta yleisimmin leviäviä tauteja
ovat salmonella, kryptosporidioosi
ja nautojen koronavirus, kun taas ilmavälitteisesti helposti leviäviä ovat
pälvisilsa ja Mycoplasma bovis. Eläintaudit tuottavat tilalle taloudellista tappiota, jonka vaikutukset ovat
kauaskantoisia.

Hyvin suunniteltu lastausalue

Eläinlääkäreiden haastattelujen pohjalta koottiin lista hyvän lastausalueen ominaisuuksista (katso oikealla).
Kuljettajien mielestä hyvin suunnitelluilla lastausalueilla voidaan nostaa työturvallisuutta ja nopeuttaa
lastaustilanteen kulkua. Eläintautien
torjunta ja ennaltaehkäisy on ollut
yleinen käytäntö sikatuotannossa jo
useiden vuosien ajan. Maidontuotantotiloilla asiaan on kunnolla herätty vasta nyt.
Lastausalue on helpottanut tilallisten työmäärää. Haastateltujen yrittäjien mukaan lastaustilojen kustannukset liikkuivat 500–3000 euron
välillä. Kustannuksista riippumatta
kaikki vastanneet suosittelivat lastaustilaan investoimista.
Tilan tuotantosuunnalla on suuri
merkitys lastausalueen kokoon. Poistuvien eläinten määrän ennakointi
on avainroolissa. Maitotiloilla olisikin hyvä toteuttaa suunnitelmallisia
poistoja, jolloin voidaan vaikuttaa
siihen, kuinka usein eläinkuljetusauto tilalla vierailee sekä mahdollisesti
eläimestä saatavaan hintaan. Las-

Hyvän lastausalueen
ominaisuudet
Eläinlääkäreiden haastattelujen
pohjalta koottu lista.

Runsaasti mainintoja
(70–100 %)

✔ Helposti puhtaana pidettävä /
desinfioitavissa
✔ Ihmisille ja eläimille turvallinen
✔ Ilmayhteys auton ja tuotantotilan välillä on estetty.

Useita mainintoja (40–60 %)
✔ Helppo lähestyä eläinkuljetusautolla
✔ Erillään tuotantotiloista tai
tuotantotilassa oleva ilmastoitu tila
✔ Puhtaan ja likaisen reitin
risteämisen ehkäisy
✔ Eläinten ravinnon ja veden
saanti mahdollistettava
✔ Tarttuvien tautien leviämisen
ennaltaehkäisy on huomioitu
✔ Vesipiste
✔ Kuljettajan ei tarvitse mennä
tuotantotiloihin
✔ Pinnat ei saa olla liukkaita
✔ Ei jyrkkiä mutkia / teräviä
kulmia

Yksittäisiä mainintoja
(1–30 %)
✔
✔
✔
✔

Viemäröinti
Riittävän suuri
Kuivitusmahdollisuus
Soveltuvuus kaikenikäisille
eläimille
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tausaluevaihtoehtoina tiloille ovat
kiinteät- tai siirrettävät lastausalueet. Siirrettävät lastausalueet ovat
suositeltavia, jos nykyisten tuotantotilojen yhteyteen ei voida rakentaa
toimivaa lastausaluetta, tuotantotilojen piha-alue on haastava kulkureittien osalta tai maan muotojen
vuoksi.
Oikein toteutetun lastausalueen
avulla voidaan katkaista eläinkuljetusauton ja tuotantotilojen välinen
ilmanvaihto ja näin ehkäistä muun
muassa pälvisilsan leviämien tuotantotilalta toiselle eläinkuljetusauton välityksellä. Lastaustilanteessa
tapahtuva ilmanvaihto tuotantotilojen ja kuljetusauton välillä aiheuttaa
tautipaineen, jota pyritään välttämään lastaustilan avulla.

Kohdetilalle suunniteltu
lastausalue ja vertailulaskelmia

Lastaustilojen kustannuksia laskettiin pohjoissavolaiselle maitotilalle,
jossa lypsäviä on noin 200 kpl. Tilalle
suunniteltiin kasattava lastausalue,
jonka voi purkaa pois, kun tarvetta
eläinten lastaamiselle ei ole. Rakentamisesta kertyi kustannuksia yhteensä 2190 €. Vuosittaisessa työajassa säästettiin rahallisesti 840 €
lastausalueen avulla.
Opinnäytetyössä laskettiin myös vertailulaskelmia eläinten sairastumisen hoitokustannuksista ja verrattiin
niitä lastausalueen rakentamisen
kustannuksiin. Jos lastausalueen
avulla voidaan ennaltaehkäistä seitsemän lehmän, jotka tuottavat noin
30 kg maitoa/pv, sairastuminen

Siirrettäviä lastausvaihtoehtoja voi toteuttaa kohtuullisella budjetilla itse. Vaihtoehtoja löytyy myös kaupallisilta toimijoilta. Snellmanin kanssa yhteistyötä tekevältä Finlactolta löytyy useita erilaisia lastausaluevaihtoehtoja.

utaretulehdukseen, saadaan rahaa
säästettyä materiaalikustannuksien
verran.
Nautojen koronavirus aiheuttaa
yleensä voimakkaan ripulin. Akuutissa vaiheessa maidontuotanto voi tipahtaa jopa 95 %. Yksittäisen eläimen
kohdalla tappio ei nouse korkeaksi,
mutta koronavirus käy yleensä läpi
koko karjan. Tiineille eläimille tartunta voi aiheuttaa myös luomisia.
Voimakkaan ripulin vasikkana sairastaneen kasvatusaika on pidempi ja
ensikkokautena lypsettävän maidon
määrä voi olla 344 kg pienempi kuin
sairastamattomilla ensikoilla.

Lastausalueen investoinnin ei tarvitse olla mittava rahallinen sijoituskohde. Lastausalueen ei myöskään tarvitse olla silmiä hivelevän
kaunis. Tarttuvien tautien ennaltaehkäisemiseksi riittää, että lastausalue toimii. Hyvin suunnitellulla lastausalueella voidaan parantaa tilan
tautipainetta, vähentää lastaamiseen käytettyä työaikaa ja parantaa
lastaustilanteiden työturvallisuutta.

Aini Partanen ja Outi Kuvaja
Agrologiopiskelijat

Lastausalueita käsittelevä opinnäytetyö
valmistui Snellmanin toimeksiantona.

Kohdetilalle suunniteltu lastausalue.
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■ Anelma3:n käyttöönotto maito- ja nautatiloille siirtyy syyskuuhun. Ohjelman työstäminen
ja testaus yhdessä ohjelman toimittaja Mtech Digital Solutionsin
kanssa on parhaillaan käynnissä
ja jatkuen kesän ajan.
– Varmistamme ohjelman toimivuuden ja käyttöönoton sujuvuuden testaamalla kaikki
toiminnot huolellisesti ennen
käyttöönottoa, Vesa Hihnala
Anelman projektiryhmästä kertoo.

Haettehan käyttäjätunnukset etukäteen!

Toivomme että ne tilat, jotka eivät ole vielä hakeneet Anelma3:n
käyttäjätunnuksia, hakevat niitä
nyt kesän aikana.
Anelma3:ssa on huomioitu, että
useilla henkilöillä samalla tilalla
voi olla tarve käyttää järjestelmää
eri tarkoituksiin. Näin ollen tila
voi hakea esimerkiksi työntekijälle omia tunnuksia. Käyttäjätunnukset tilataan vanhan Anelman
kautta. Voit samalla tilata tunnuksia tilan muille Anelmaa käyttäville henkilöille.
Käyttäjätunnukset lähetetään
tiloille käyttöönoton lähestyessä,
mutta käyttäjätilit asetuksineen
luodaan nyt kesällä hyvissä ajoin
ennen käyttöönottoa.

kunnon
naudantuotannon
pelisäännöt on päivitetty

Pelisäännöt vasikoiden
välikasvatukseen

Olemme myös laatineet omat Kunnon naudantuotannon pelisäännöt
vasikoiden välikasvatukseen. Nopean
eläinkierron ja isojen eläinmäärien
takia tautipaine on vk-vasikoiden
tuotannossa korkea. Jotta sairastuvuutta saataisiin pienennettyä,
haluamme muistuttaa erityisesti
osastoinnin ja tautisuojauksen tärkeydestä.

Osastointi ja tilasuositukset

Kunnon naudantuotannon tavoitteet päivitettiin vastaamaan uutta tilannetta nautakentällä. Edelleen kannattaa aina tavoitella hyvää kasvua ja teuraspainoa.
■ TOUKOKUUN ALUSSA laskimme
parhaan hinnan painorajan sonneilla
330 kiloon (ennen 360 kg) ja hiehoilla
250 kiloon (ennen 300 kg). Olemme
myös laskeneet hieman nuorien
nautojen päiväkasvutavoitteita, tavoitteet tulevat olemaan osa uuden
Anelma3:n raportointia, joka näyttää
tilan tuotantotulokset Snellmanin
tavoitteisiin ja parhaaseen tilanel-

jännekseen nähden. Huolimatta ruokinnan ja tavoitteiden muutoksista
hyvää kasvua ja teuraspainoa kannattaa aina tavoitella, tarjolla olevat
rehuraaka-aineet huomioiden.
Hyvälaatuista nurmisäilörehua käytettäessä voidaan loppukasvatettavilla naudoilla saavuttaa kohtuullisen hyvät (yli 600 g/pv) kasvutasot

jo 25-30 %:n väkirehutasoilla (Arto
Huuskonen Luke, KP-lehti 1/2022).
Hyvälaatuinen
säilörehu
onkin
avainasemassa pyrittäessä hyviin
kasvutuloksiin ja samalla kustannustehokkaaseen tuotantoon. Karkearehun osuus voi olla hyvin yli 60
prosenttia lihanautojen ruokinnassa.
Karkearehua voi toki käyttää tätäkin
enemmän, jos säilörehun laatu sen
mahdollistaa. Perusrehut täytyy kuitenkin aina analysoida ja tämän jälkeen etsiä parhaat mahdolliset ratkaisut ja rehuraaka-aineiden suhteet
ruokintaan.

Päivitetyt tavoitteet teuraseläimille
Päiväkasvu

Sonnit
% maitorotuiset ja risteytykset yli 600 g/pv
% pihvirotuiset yli 700 g/pv
Hiehot
% maitorotuiset ja risteytykset yli 480 g/pv
% pihvirotuiset yli 580 g/pv

Teuraspaino

Sonnit
% ikä 16 – 20 kk
% maitorotuiset ja risteytykset 360 – 400
kg Huom: paras hinta 330 kg
% pihvirotuiset 400 – 460 kg
% limousin ala carte 350 – 450 kg

% Juotto- ja teiniryhmiä ei kasvateta
samassa ilmatilassa
% Suosittelemme myös juottoryhmien eristämistä toisistaan
% Suosittelemme, että tilaa per vasikka olisi tulevaisuudessa uusien hyvinvointiehtojen mukaisesti

Tautisuojaus

% Vierailijoille ja talonväelle tautisulku
% Eri osastoilla käytetään osaston
omia suojavaatteita
% Rehuhygienian pitää olla kunnossa: rehut ja kalusto suojataan linnuilta ja haittaeläimiltä ja salmonellanäytteet otetaan säännöllisesti

Lääkitykset ja ilmoitukset

% Lääkitykset kirjataan Nasevaan
säännöllisesti (ehdoton vaatimus)
% Vasikkailmoitukset
Anelmaan
kaksi viikkoa ennen noutoa (ehdoton
vaatimus).

Lastaukset

% Lastaustilanne pitää olla mahdollisimman turvallinen ja stressitön
sekä eläimille että ihmisille. Lastausaikoja seurataan ja tarvittaessa mietitään ratkaisuja yhdessä.
VESA HIHNALA, EVA-LINA SANDELL

Mittarit ja tavoitteet välikasvatetuille vasikoille
Hävikki
Päiväkasvu g/pv
Ikä pv
Paino kg

Nykytilanne
3,2 %
1099
165
224

2021
3,4 %
1 090
164
221

Tavoite
3%
1 100
150
200 – 220 kg

Pitkäaikainen antibioottien lääkitystavoite on alle 20 %.

Tuottajakiertue
2022
■ Viime vuoden tuottajakiertue
maakunnissa oli hyvin arvostettu
sekä tuottajien että alkutuotannon henkilöstön keskuudessa.
Kauan kestäneiden koronarajoitusten ja etäyhteyksien jälkeen oli
erittäin mukavaa tavata kasvotusten uudestaan.
Alkutuotannon
nautatiimi
suunnittelee vastaavaa kiertuetta syksylle 2022, alustavasti lokakuusta eteenpäin. Kiertue rantautuu muun muassa Ylä-Savoon,
Pohjois-Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle, EteläPohjanmaalle ja Keski-Suomeen.
Seuraa ilmoituksiamme Anelmasta syksyn lähestyessä!

Teuraspaino

Hiehot
% ikä 14 – 18 kk
% maitorotuiset ja risteytykset 240 – 280 kg
Huom: paras hinta 250 kg
% pihvirotuiset 260 – 320 kg

Ruokinta
%

Nautojen ruokinta perustuu suunnitelmallisuuteen ja on karkearehuvaltainen
(>60 %) eläimen ikäryhmä huomioiden.
Soijaa ei käytetä ruokinnassa

Olosuhdelisä
%

0,25 €/kg 14.5.2022 alkaen
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Sanna Ekström on uusi jäsen
Snellmanin nautatiimissä
■ Sanna Ekström aloitti uutena jäsenenä Snellmanin nautatiimissä toukokuun lopulla. Sannan vastuualueeseen kuuluvat laatuasiat ja laadun
seuranta ja hän toimii Eva-Lina Sandellin työparina.
Nautakentällä laatutyö kattaa
muun muassa tautisuojauksen ja
tautitilanteen seurannan tiloilla,
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lääkkeiden käytön seurannan sekä
välityseläinten laadun. Sanna asuu
Evijärvellä ja on koulutukseltaan
agrologi. Hän on työskennellyt muun
muassa lihantarkastajana teuraslinjalla Snellmanilla, mutta viimeksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun
projektipäällikkönä. Tervetuloa mukaan tiimiin, Sanna!

Superior-ruokinta
pienentää sianlihan hiilijalanjälkeä
Lihasikojen superior-ruokinta, missä soijaa korvataan
kotimaisilla palkokasveilla, on pienentänyt lihasian ruokinnan hiilijalanjälkeä 0,3–0,5 kg CO2-ekv per tuotettu
lihakilo tavanomaiseen vilja-tiivisteruokintaan verrattuna.
Sianlihatuotteiden ilmastokuormituksesta suuri osa syntyy alkutuotannossa. Snellmanin Lihanjalostuksen
2020 teettämän hiilijalanjälkiselvityksen mukaan alkutuotannon kasvihuonekaasupäästöistä noin 70 %
tulee sikojen syömistä rehuista: 43 %
viljasta, 27 % muista rehuista ja 1 %
ostorehujen kuljetuksesta (Kunnon
Perhetila 3/2020). Koska rehujen
osuus alkutuotannon päästöistä on
suuri, ovat rehuviljan tuotanto ja
ruokintaratkaisut tärkeässä roolissa
tehtäessä toimenpiteitä sianlihan-

tuotannon ilmastokuormituksen vähentämiseksi.

Ruokinnalla voidaan vaikuttaa

Eri rehuilla on erilainen hiilijalanjälki
ja raaka-ainevalinnoilla voidaan vaikuttaa sikojen ruokinnan hiilijalanjälkeen. Rehuviljan hiilijalanjälkeen
vaikuttavat monet asiat: maalaji,
käytetyt tuotantopanokset, polttoaineen kulutus, viljan kuivauksessa
käytetty energia sekä luonnollisesti
satotaso.
Valkuaisrehujen hiilijalanjäljessä

Ruokinnan hiilijalanjälki,
kg CO2-ekv/tuotettu lihakg

on suuria eroja riippuen mm. siitä,
missä valkuaiskasvit on viljelty ja miten niitä on prosessoitu. Esimerkiksi
brasilialaista alkuperää olevan soijarouheen hiilijalanjälki on korkea,
selvästi korkeampi kuin esimerkiksi
eurooppalaista alkuperää olevan johtuen mm. soijapavun viljelyn aiheuttamista maankäytön muutoksista.
Typpeä sitovien palkokasvien, herneen ja härkäpavun sisällyttäminen
sikatilan viljelykiertoon ja käyttäminen sikojen ruokinnassa on eduksi
ruokinnan hiilijalanjäljen kannalta.
Lisäksi ruokinnan vaiheistuksen lisääminen vähentää valkuaisrehujen
tarvetta, ja pienentää siten sianlihan
hiilijalanjälkeä. Monivaiheinen ruokinta johtaa yleensä nopeampaan
kasvuun ja pienempään rehuhyötysuhteeseen. Kun lihakilon tuottamiseen tarvitaan vähemmän rehua,
pienenee myös sianlihan hiilijalanjälki.

Soijan tilalle hernettä
ja härkäpapua

Lihasikarehut
Porsasrehut
Imetysrehut
Tiineysrehut
Tiineytysrehut
Ensikkorehut

Tavanomainen
vilja-tiivisteruokinta

Superiorruokinta
2 tiivistettä

Superiorruokinta
1 tiiviste

Superior-ruokinta
oma palkokasvi +
1 tiiviste
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Snellmanin sikaketjussa on tehty
useiden vuosien ajan töitä sikaketjun
soijariippuvuuden pienentämiseksi.
Lihasikojen superior-ruokinta, jossa
rehusoijaa korvataan kotimaisilla
palkokasveilla, herneellä tai härkäpavulla, on vähentänyt soijan käyttöä
merkittävästi. Lisäksi superior-ruokinnan etuna on parempi kasvu,
ruhojen lihakkuus ja lihan laatu
(Kunnon Perhetila 1/2022).
Superior-ruokinnan
vaikutusta
sianlihan hiilijalanjälkeen selvitettiin
lihasikatilojen Anelman kasvuraporttiin tallentamien rehunkulutustietojen perusteella.
Vilja-tiivisteruokinnalla, jossa rehuviljaa on täydennetty Maatiaispossu
Kasvu tiivisteellä, lihasian ruokinnan
hiilijalanjälki oli 1,9–2,1 kg CO2-ekv
per tuotettu lihakilo. Kun kahden

Sianlihan tuottamiseen kuluvan
rehun jakautuminen eri tuotantovaiheisiin
4%
4%

7%
2%
12%

71%

Tiineytys
Tiineys
Imetysrehut
Uudistus
Porsas
Lihasika

tiivisteen ruokintamallissa käytettiin loppukasvatuksessa soijatonta
Maatiaispossu Superior tiivistettä, lihasian ruokinnan hiilijalanjälki oli 1,6
–1,9 kg CO2-ekv per tuotettu lihakilo.
Yhden tiivisteen ruokintamallissa
käytettiin soijaköyhää Maatiaispossu Superior Yleistiivistettä ja lihasian
ruokinnan hiilijalanjälki oli 1,7–1,8 kg
CO2-ekv per tuotettu lihakilo.
Lihasikojen ruokinnan hiilijalanjälki oli pienin 1,5–1,6 kg CO2-ekv per
tuotetut lihakilo, kun ruokinnassa
käytettiin tilalla viljelyä hernettä ja
tiivisteenä oli palkokasviruokintaan
tarkoitettu Maatiaispossu Papu tiiviste.
Superior-ruokinnan ansioista ruokinnan hiilijalanjälki pieneni 6–16 %,
kun mukaan lasketaan myös porsaan
tuottamiseen kuluneet emakkorehut
ja porsaiden ja uudistuseläinten kasvatusrehut.

Miten ruokinnan hiilijalanjälki
laskettiin?

Välitysporsaan tuottamiseen kuluva
rehumäärä perustui Muskelisikalan
emakoiden, emakoiden uudistuk-

seen kasvatettujen ensikoiden ja
porsaiden rehunkulutukseen 2021.
Porsastuotannon osuus on noin 29 %
yhden sianlihakilon tuottamiseen
kuluvasta rehumäärästä.
Lihasikojen rehunkulutus koottiin
Anelman kasvuraporteista, joihin
tuottajat ovat ilmoittaneet lihasikojen ruokinnassa käytettyjen rehukomponenttien kulutuksen. Otoksessa oli 36 lihasikalan kasvuraportteja
heinäkuun 2020 ja huhtikuun 2022
väliseltä ajalta, yhteensä 147 kasvuraporttia ja noin 47 000 kasvatettua
lihasikaa.
Maatiaispossu-täydennysrehujen ja porsasrehujen hiilijalanjäljet
saatiin Hankkijalta. Hankkija laskee
rehujen hiilijalanjäljen perustuen
GLFI:n (The Global Feed LCA Institute) tietokannan tietoihin eri rehuraaka-aineiden hiilijalanjäljestä. Raaka-aineiden lisäksi laskennassa on
huomioitu rehujen valmistuksen ja
raaka-ainekuljetusten osuus. Saman
tietokannan tietoja käytetiin myös
kotoisille rehuille tilaseosten hiilijalanjäljen laskennassa.
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Mikä hiilijalanjälki?

Hiilijalanjäljellä kuvataan tuotteen
tai tekemisen kuormittavuutta ilmastolle koko sen elinkaaren ajalta.
Sianlihan hiilijalanjälki kertoo siis,
kuinka paljon lihan tuottaminen aiheuttaa ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasujen, kuten
hiilidioksidin, metaanin ja dityppioksidin päästöjä.
Hiilijalanjäljen laskennassa ilmaston lämpenemistä aiheuttavat
kasvihuonekaasut muutetaan yhteismitalliseen muotoon hiilidioksidiekvivalenteiksi.
Hiilijalanjälkilaskentaa tarvitaan,
jotta tunnetaan tuotantoketjun eri
vaiheissa muodostuvien kasvihuonekaasujen määrä ja voidaan tehdä
parannuksia toiminnassa tuotannon
ilmastokuormituksen vähentämiseksi. Se auttaa kohdentamaan toimenpiteitä ja kertoo, millaisia muutoksia
tehdyillä toimenpiteillä on saatu aikaan.
KIRSI PARTANEN

Tulevaisuuden vapaaporsitus -hanke:

Suosituksia
vapaaporsitukseen
Helsingin yliopiston vuosina 2020–2021 toteuttama
Tulevaisuuden vapaaporsitus Suomessa -hanke on laatinut yksityiskohtaiset suositukset vapaaporsitukseen
liittyvissä asioissa.
Vapaaporsituksen tavoitteena on
eläinten hyvinvoinnin parantaminen.
Vapaana olevan emakon fysiologia
ja luontaiset emo-ominaisuudet
saadaan paremmin käyttöön kuin
häkkiporsituksessa.
Mahdollisuus
rakentaa pesää tukee emakon hormonitoimintaa ja edistää porsimista.
Mahdollisuus liikkua auttaa emakkoa ylläpitämään lihaskuntoa ja se
pystyy makuulle asettuessaan varomaan porsaitaan luontaisella tavalla.
Vapaana olevan emakon imetyskyky
on parempi ja emakko voi myös opettaa porsaitaan syömään rehua.
Emakon pitkäaikaisesta kiinni pitämisestä luovutaan. Vaikka karsinoissa käytettäisiin perinteisen häkin
tyyppisiä suoja-aitoja, niiden käytön

peruste, porsaiden ja työntekijöiden suojeleminen, on lyhytaikainen,
muutamia päiviä. Suoja-aita voi
myös muodostua yhdestä käännettävästä portista. Rutiininomainen
suoja-aidan käyttö on usein koettu
tarpeettomaksi tai sitä on voitu vähentää kokemuksen karttuessa.
Karsinan koko on vähintään 7 m2.
Karsinan muoto ja tilan käyttö vaikuttavat sen toimivuuteen. Emakon
vapaa liikkumatila on vähintään 5
m2 ja emakon kääntöympyrä vähintään 170 cm. Emakon makuualue ja
porsaspesän aukko ovat hyvin lähellä
toisiaan.
Vaihtoehtoisia lattiaratkaisuja on
useita. Emakko vaatii tukevan ja pi-

tävän alustan, mutta lattian karheus
vaurioittaa porsaiden ihoa ja sorkkia. Runsas kuivitus edistää eläinten
hyvinvointia ja mahdollistaa myös
betonilattian käytön, mutta puhtaanapito voi olla haasteellista. Pehmeällä seoksella muovitettu teräsritilä
on hyvä porsaalle ja muovitettu teräslevy on hyvä porsaspesän ja sen
edustan lattiaksi. Hygienian ylläpitämiseksi suositellaan ritilää karsinan
reunoille ja lannanpudotusluukkua.
Olosuhteiden iänmukainen optimointi on edellytys vapaaporsituskarsinan toimivuudelle. Porsimisvaiheen korkeampi lämpötila ehkäisee
porsaiden kylmettymistä, ja emakkokin hyväksyy sen silloin. Lämpötilaa
tulisi laskea melko nopeasti porsimisen jälkeen, kun porsaat oppivat
nukkumaan pesässä. Viileä osasto
houkuttelee porsaat pesään vähentäen niiden riskiä jäädä emakon alle.
Lisäksi emakon ruokahalu ja imetyskyky säilyvät parempana viileässä.
Emakon viilennys pyritään tekemään niin, että ruokahalu pysyy hyvänä. Karsinassa on porsaspesä, joka
houkuttelee porsaita pois emakon
makuualueelta. Kaikkien porsaiden
tulisi mahtua nukkumaan pesässä:
0,1 m2/porsas varmistaa porsaiden
mahtumisen pesään. Porsaspesään
suositellaan lattialämmitystä. Avattava kansi ja pesän aukon sulkemismahdollisuus helpottavat porsaiden
tarkkailua ja hoitoa.
Emakon oikean kuntoluokan tärkeys
korostuu vapaaporsituksessa ja emakon yksilöllinen monivaiheruokinta
on suositeltavaa. Oikea kuntoluokka
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tukee imetyksen onnistumista. Porsimisvaiheen ummetusta ehkäistään kuitupitoisella rehustuksella ja
liikkumismahdollisuudella. Emakon
energian saannin riittävyys varmistetaan imetysaikana riittävän tiheällä ruokinnalla, vähintään 4 kertaa
päivässä.
Läpi imetyksen panostetaan emakon
riittävään energian ja ravintoaineiden saantiin ja syönnin yksilölliseen
seurantaan. Sopivat olosuhteet ovat
edellytys emakon hyvälle ruokahalulle. Emakon ruokintakaukalo sijoitetaan siten, että se on helposti
tarkistettavissa ja puhdistettavissa
hoitokäytävältä käsin. Vesipiste kaukalon yhteydessä ja vesikuppi porsaiden tasolla edistää sekä emakon että
porsaiden juomista.
Emakon hyvä imetyskyky saattaa
heikentää porsaiden rehun syöntiä.
Porsasrehua tarjotaan jo muutaman
päivän iässä. Ruokintapaikka on tilava, puhdas ja hoitajan helposti saavutettava. Porsaiden mahdollisuus
syödä emakon kanssa olisi eduksi vieroitusvaiheen ongelmien ehkäisyn
kannalta.
Ensikoita totutetaan käsittelyyn antamalla niille tiheästi toistuvia positiivisia kokemuksia hoitajasta. Rauhallinen ja turvallinen toimintatapa
sikalassa ja hoitajaan luottava, rauhallinen emakko ovat oleellisia osia
menestyksekästä vapaaporsitusta.
Eläinaineksen valinnassa korostetaan emo-ominaisuuksia, tuotantokestävyyttä ja nisien määrää.
Linkki Tulevaisuuden vapaaporsitus
-hankkeen tietopakettiin löytyy Anelman Vapaa emakko -sivulta.

SAPARO-

sovellus apuna hännänpurennan hallinnassa
SAPARO-SOVELLUS ON sikatilojen käyttöön tarkoitettu ilmainen työkalu hännänpurennan hallintaan ja ehkäisyyn. Sovelluksella
tuottaja saa tietoa oman tilansa
hännänpurennan riskitekijöistä ja
voi tehdä purentojen ennaltaehkäisy- ja hallintasuunnitelman. Sovellus auttaa seuraamaan hännänpurennan tilannetta ja arvioimaan
ennaltaehkäisytoimenpiteiden onnistumista.
Hännänpurenta on kiperä ongelma monella sikatilalla. Sen taustasyynä on eläinten kokema stressi,
eikä purennan hallintaan ole olemassa kaikilla tiloilla toimivaa ja
varmaa ratkaisua. Hännänpurennan riskiä lisäävät mm. äkilliset
muutokset ruokinnassa, vähäinen
virikkeiden käyttö, heikko terveystilanne ja olosuhteiden hallinnan
ongelmat. Ehkäisyssä avainasemassa ovat suunnitelmallisuus ja
eläinten säännöllinen tarkkailu.
SAPARO-sovellus koostuu Saparo-työpöydästä ja havainnointityökalu Saparo Trackerista. Työpöytäsovellusta käytetään toimistossa
ja se ohjaa tekemään hännänpurennan riskitekijäkartoituksen ja
toimintasuunnitelman purennan
ehkäisyyn.

KIRSI PARTANEN
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Saparo Trackeriä käytetään älypuhelimella
hännänpurentojen
havainnointiin sikalakierroksen yhteydessä. Sillä voidaan tehdä nopea
häntäfiilis-arviointi päivän tilanteesta ja muistiinpanoja sikala- tai
osastokohtaisesti. Tehtyjä havaintoja ja niiden pohjalta kertyviä tilastoja pääsee tarkastelemaan työpöytäsovelluksen kautta.
Saparo-sovellus on vapaasti käytettävissä osoitteessa:
www.saparo-sovellus.fi
ja puhelimella käytettävä Saparo
Tracker osoitteessa:
tracker.saparo-sovellus.fi
Sovelluksen on kehittänyt Helsingin yliopisto maa- ja metsätalousministeriön
rahoituksella.
Lisätietoa hännänpurennasta ja
SAPARO-hankkeesta:
https://www.helsinki.fi/fi/
tutkimusryhmat/elaintenhyvinvoinnin-tutkimuskeskus/
saparo-tietopaketti-hannanpurenta
KP

Snellman panostaa tuottajaperheiden hyvinvointiin
Snellman on käynnistänyt tuottajatilojen yrittäjien ja
henkilöstön työhyvinvointihankkeen. Työsuojelurahasto on myöntänyt Snellmanille osarahoituksena kehittämisavustuksen ja seuraa hankkeen edistymistä. Valmistelu vei aikaa, mutta nyt kesän alkaessa on päästy
käytännön toimiin. Hanke jatkuu elokuulle 2023.
Kysely kertoi
kehittämiskohteet

Hankkeen perustaksi toteutimme
sopimustiloille sähköisen kyselyn,
johon vastasi 165 eri tuotantoaloja
edustavaa tuottajaamme. 65 tilalle
tehtiin vielä tarkentava haastattelu,
jonka pohjalta hankkeeseen liittyi 18
kehittämisestä kiinnostunutta tuottajaa.
– Yhteisenä tavoitteenamme on
löytää malli, jolla Snellman voi jatkossakin edistää tuottajaperheissä
työskentelevien
työturvallisuutta,
työhyvinvointia ja työn sujumista.
Nämä painoalueet tulivat selvästi
esille valmistelussa ja päätimme Lihanjalostuksen johtoryhmässä toteuttaa pilottihanke Tapani Tohkan
ja asiantuntijaverkoston kanssa, sanoo projektiryhmän puolesta Tomas
Gäddnäs.

Asiantuntijat apuna

Hankkeessa on mukana moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jonka
kanssa kehitämme työelämää tiloilla
laaja-alaisesti.
– Jos työ ei suju, ei työhyvinvointiakaan synny. Kehitämme rinnakkain
työturvallisuutta ja työprosesseja,
yrittäjäperheiden ja työntekijöiden
työkykyä, sekä työhyvinvointipalveluita ja tilojen kannattavuutta. Tehtävä on haastava ja tiimissämme
onkin mukana Snellmanin alkutuotannon vastuuryhmän lisäksi kokeneita asiantuntijoita terveyden ja

työkyvyn, terveysvalmennuksen, sekä
talouden alalta. Tärkeintä on kuitenkin yhteinen kehittäminen, jossa tiloilla työskentelevät perheet ja työntekijät ovat avainasemassa, kertoo
asiantuntijaryhmän koordinaattori,
fysioterapeutti Tapani Tohka.

Terveysvalmennus tukee
työhyvinvointia

Tiloilla työskentelevät voivat osallistua yksilölliseen terveysvalmennusohjelmaan. Aihealueina ovat tuki- ja
liikuntaelimistön toimintakyky, vireystila ja jaksaminen sekä ergonomia-asiat.
Puhelinvalmennuksena
toteutettavasta ohjelmasta vastaavat kokeneet fysioterapeutit ja valmentajat.

Vakuutus-, neuvonta- ja
palveluviidakko

Maatiloille erilaisia neuvontapalveluita ja vakuutuksia tarjoavat tilaajaorganisaatioiden lisäksi myös Mela,
TyEL-yhtiöt,
tapaturmavakuutusyhtiöt, Pro Agria ja monet muutkin
toimijat. Erilaiset kuntoutus- ja työterveyspalvelut tuovat osansa tähän
”viidakkoon”.
– Yksi tärkeä tavoite tässä hankkeessa on yhdistää nämä palvelut
tilojen toimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Tätä ”viidakkoa” raivaamme yhteistyössä vakuutusyhtiöiden
ja eri palveluntuottajien kanssa, jatkaa Tapani Tohka.
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Avainasemassa on yhteinen
tekeminen perhetilojen kanssa

Yhteistyöllä työkykyä

– Tiloilla työskentely edellyttää monipuolista osaamista ja ammattitaitoa.
Karjanhoidon lisäksi tehdään erilaisia
huoltotöitä, asennusta ja tulityötä.
Hoidetaan metsää, viljellään maata
ja samalla hoidetaan suoramyyntiä
ja harjoitetaan majoitustoimintaa.
Lisäksi tiloilla tehdään osa-aikatyötä
eri muodoissa ja käytetään aliurakoitsijoita ja palkattuja työntekijöitä.
Tämä asettaa mittavia haasteita niin
henkisen- kuin fyysisenkin työkyvyn
ylläpidolle. Maatalousyrittäjät ovat
keskellä työelämän murrosta, jolla on
vaikutusta liiketoimintaan, työkykyyn
ja vakuuttamiseen. Tavoitteenamme
on kehittää hankkeessa yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa tiloja paremmin palveleva työkyvyn tukimalli,
jossa huomioidaan myös vaihtelevat
työ- ja vakuutusmuodot, kertoo Työeläkeyhtiö Elon palvelujohtaja, Anu
Suutela-Vuorinen.

Anne Hannulan tiimi hoitaa 130 päistä karjaa Kalajoen seudulla. Fysioterapeutti oppii
uutta karjanhoidosta yllättävän nopeasti hyvällä ohjauksella.

Pertti, Hanna-Leena ja Timo keskustelevat turvallisuusasioista Ahopellon tilalla
Konnevedellä. Nollaenergiatilalla ei muuten ole mitään tekemistä työuupumuksen kanssa. Leeviä kiinnostavat vain ”Kunnon päiväunet”.

Kyllä kissat vaan kuuluvat maatilan
elämään …

Oonalla, Aapolla ja Niilolla on aivan omat työsuunnitelmat.

Tuttu ympäristö ja totutut
työtavat altistavat vaaroille

– Kun työtä tehdään samassa ympäristössä ja useimmiten myös kotona,
jäävät riskitekijät helposti huomaamatta. Niihin totutaan ja korjaavat
toimenpiteet jäävät tekemättä. Näihin asioihin työ- ja turvallisuusohjeiden lisäksi kiinnitämme huomiota vieraillessamme tiloilla, sanoo
turvallisuusasiantuntijamme Pertti
Kortejärvi.

Tuottavaa
kesäaikaa!
toivottaa Snellmanin
projektiryhmä

Ensin pilotoidaan ja sitten
laajennetaan

Hankkeeseen aktiivisesti osallistuvien tilojen kanssa yhteistyössä kehitettävä palvelumalli laajennetaan
koskemaan koko Snellmanin tuottajaperhettä hankeaikana.
TAPANI TOHKA

Nuoret, ne ovat aina niin uteliaita.
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maista kesän uutuudet!
Savu Eetvartti – Lihaa paljon. Lisäaineita vähän.

