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 Viime vuodet ovat olleet suomalaiselle alkutuotannolle monella
tapaa haasteellisia ja raskaita. Syyt ovat pääosin tuottajista riippumattomia. Vuosi 2016 oli edelleen koko liha-alalle vaikea. Snellmanin
tuotteet menestyivät kuitenkin hyvin ja me onnistuimme parantamaan
suhteellista kannattavuuttamme loppuvuotta kohti. Snellman maksaa
nyt jälkitiliä tuottajilleen.
– Haluamme huomioida tuottajiemme arvokkaan työn tässä haastavassa taloustilanteessa, sanoo Henrik Snellman, hallituksen puheenjohtaja. Snellman maksaa kertaluonteisena jälkitilinä tuottajille
yhteensä 1,2 milj. euroa. Jälkitili maksetaan maaliskuun lopussa Maatilan Parhaat -sopimustiloille suhteutettuna viime vuoden eläinmyyntiin. Maksuperusteista tiedotetaan tarkemmin Anelmassa.
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Toivomme, että tänä vuonna olisi tuottajillekin näkyvissä valoisampia
aikoja, jotta voimme edelleen hyvällä mielellä kehittää toimintaamme
Maatilan Parhaat -laatuohjelman mukaisesti. Tutkimusten mukaan
Herra Snellmanin tuotemerkki on kuluttajien keskuudessa lihataloista
selvästi suosituin. Brändi on edelleen nousussa, eli kuluttajat uskovat
vahvasti Snellmanin merkin tulevaisuuteen. Tämän pohjalta voidaan
todeta, että Snellmanin konsepti toimii myös loppuasiakkaan näkökulmasta. Siitä on hyvää jatkaa. Tehdään asiat yhdessä entistä paremmaksi, kaikkien hyväksi.
Hyvää kevättä!

Neuvo2020 -palvelua kannattaa
hyödyntää....................................... 15
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Vaikeista olosuhteista huolimatta Snellmanin tuottajilla on halu jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Useiden tilojen tuotantotulokset ja
kilpailukyky kehittyivät vuonna 2016 edelleen myönteisesti. Tuottajien
jaksaminen oli kuitenkin koetuksella eikä kaikilta osin onnistuttu tavoitteiden mukaisesti.
Snellmanilla haluamme panostaa entistä enemmän alkutuotannon
toimintojen aktiiviseen kehittämiseen. Lihaketjun operatiiviset toiminnot ja alkutuotannon kehitystyöt johdetaan nyt eri prosesseina. Alkutuotannon kehitysyksikkönä toimii Snellmanin Lihanjalostuksen tytäryhtiö Figen Oy. Se vastaa perinteisten jalostus- ja palvelutoimintojen
lisäksi kehitysprojektien koordinoinnista niin sika- kuin nautapuolella.
Tavoitteena on myös saada lisäresursseja tilakehitystyöhön. Tuotantotulosten osalta tämä vuosi onkin jo alkanut lupaavasti.

Uusi alku tutussa ympäristössä...... 10

I

19 4 3 9

T U OT TA JATIL IT Y K S ET
Y H T E E N S Ä

10 7 M €

Tomas Gäddnäs

Vahvistus sikaketjuun..................... 21
Navetan avajaisia............................ 23

KUNNON PERHETILA
Vastaava julkaisija ja toimittaja Tomas Gäddnäs, Snellmanin Lihanjalostus Oy/Figen Oy Toimitus Kirsi Partanen, Vesa
Hihnala, Martti Hassila, Heidi Jylhä (Solid Media) Graafinen
suunnittelu Solid Media Painotalo Forsberg ISSN 2323-3834

Superior kinkku on ainutlaatuisen mehevä ja murea.
Niin lähellä täydellistä kuin olla ja voi.
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KANNESSA
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maitotilalla, mm. Heikki ja Elina
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Lisäarvoa

PANOSTUS JATKUVAAN PARANTAMISEEN EDISTI

Hyvää tuloskehitystä 2016
– Liiketoiminnan kehittämistä ja
tulevaisuuden kasvua tukevat useat
meneillään olevat kehityshankkeemme. Olemme yhdenmukaistaneet konsernin toimintatapoja,
tiivistäneet yhteistyötä, tehostaneet
toimintaamme ja siten saavuttaneet
säästöjä, sanoo Laitinen.

Snellman-konsernin vuoden 2016 liiketulos parani
selvästi edellisvuodesta
ja oli 12,1 miljoonaa euroa
(9,0 milj. euroa). Tulos
parani, vaikka konsernin
liikevaihto laski hieman
edellisvuoteen verrattuna ja toimintaympäristö
jatkui haasteellisena.
Snellman-konsernin vuoden 2016
liikevaihto oli 296,0 miljoonaa euroa
(309,7 milj. euroa). Liikevaihto laski
edellisvuodesta 4,4 %.
– Toimialat tekivät hyvää lanseeraustyötä tuotteiden parissa menneenä vuonna, sanoo Snellmanin
konsernijohtaja Leena Laitinen.
Lihanjalostuksen Savustajan-tuotesarja saavutti suosiota kuluttajien
keskuudessa. Valmisruuan annosaterioissa puolestaan huomioitiin
kasvisruuan lisääntyvä suosio. Lisäksi Food Service lanseerasi ravintoloille aidon suomalaisen possun
Smoked-tuotesarjassa. Panini ja
Eläinruoka puolestaan saavuttivat
tukevaa jalansijaa vähittäiskaupan
puolella.
Snellman-konsernin tase vahvistui edellisestä vuodesta ja velkaantumisaste pieneni. Konsernin

Laajennus Keravalla

Snellmanin konsernijohtaja Leena Laitinen
Kunnon tuottajamessuilla 2016.

omavaraisuusaste parani 42,8 prosenttiin (37,0 %).

Jatkuva parantaminen ja
panostus laatuun
Leena Laitisen mukaan hyvä tulos
on seurausta jatkuvasta parantamisesta ja panostuksesta laatuun.
Liiketoimintojen jatkuva prosessien
kehittäminen, erinomainen tuotekehitys, hyvä kustannusten hallinta ja käyttöpääoman tehostuminen
kantavat hedelmää. Vuonna 2015
päivitettyä strategiaa on toteutettu
määrätietoisesti. Strategia koostuu
neljästä kulmakivestä; kannattavuus, kasvu, prosessit ja yhteistyö.

Konserni käynnisti vuonna 2016 Kokkikartanon tehdaslaajennusinvestoinnin Keravalla. Investoinnin arvo
on 10,5 miljoonaa euroa. Laajennus
valmistuu keväällä 2017. Snellmanin
Kokkikartano on kasvanut kannattavasti ja sen markkinaosuus valmisruokamarkkinalla jatkoi nousuaan
viime vuonna. Snellman-konsernin
kokonaisinvestoinnit vuonna 2016
olivat 10,3 miljoonaa euroa.

Jälkitili tuottajille
Vuosi 2016 oli kuitenkin tuottajille
haastava vuosi. Snellmanin Lihanjalostus onnistui loppuvuotta kohti
parantamaan suhteellista kannattavuuttaan.
– Haluamme huomioida tuottajiemme arvokkaan työn tässä haastavassa taloustilanteessa, sanoo
Henrik Snellman, hallituksen puheenjohtaja. Snellman maksaa kertaluonteisena jälkitilinä tuottajille
yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Jälkitili maksetaan Snellmanin Maatilan
Parhaat -sopimustiloille suhteutettuna viime vuoden eläinmyyntiin.

SNELLMAN-KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2016
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VUODEN LOPUSSA

kaupalle ja kuluttajille
 VIIME VUODET ovat olleet etenkin
suomalaiselle alkutuotannolle haasteellisia. Vuosi 2016 oli Snellmanin Lihanjalostuksessa kuitenkin toiveita herättävä.
– Haastavat ajat jatkuvat toimialalla
edelleen, mutta uskomme, että pohjakosketus on nyt nähty ja edessä ovat paremmat vuodet, Snellmanin Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Juha Sarkkinen
sanoo. Olemme tehneet paljon työtä,
joka luo pohjaa vahvalle tulevaisuudelle.

– Tämä on meidän kannaltamme hyvä
asia, Juha Sarkkinen sanoo. Voimistuvia trendejä kuluttajien keskuudessa
ovat kotimaisuus, luonnollisuus, lisäaineettomuus, jäljitettävyys ja lähiruoka.

Sales and Operations Planning

Jalostusasteen nostaminen ja
lihan ohjauksen optimointi
Lihan ohjauksen optimointi näkyy nousseena katteena, parantuneena tuloksena ja loppuvuotta kohti kasvaneena
myyntinä.
– Olemme selkeyttäneet tuotevalikoimaamme ja samaan aikaan lisänneet
parhaiten kannattavien brändituotteiden, kuluttajapakatun tuorelihan ja lihavalmisteiden myyntiä. Keskitymme
erityisesti sellaisiin tuotteisiin, jotka
tuovat kuluttajille lisäarvoa.
Jalostusastetta edelleen nostamalla
Snellman tähtää entistä kannattavampaan tuotteistoon. Lisäksi vuoden 2016
pakkasvarastotilanne oli hyvä, eikä jouduttu purkamaan ylijäämää markkinoille edellisvuosien tapaan.

Snellmanin Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Juha Sarkkinen

Herra Snellman on
suosituin brändi
Vähittäiskaupan myynnin piristyminen, joka johtuu osittain aukioloaikojen vapautumisesta, on Snellmanille
hyvä uutinen. Kova hintakilpailu markkinoilla tosin näkyy edelleen perustuotteiden
hintojen laskuna. Samanaikaisesti kuluttajat preferoivat
kuitenkin entistä vahvemmin
laatutuotteita.

SNELLMANIN LIHANJALOSTUKSEN
TUNNUSLUVUT 2016

2
1
7
milj. euroa

9
6
7
työntekijää

L IIK E VA IH TO

VUODEN LOPUSSA

Vuoden 2016 aikana käynnistetty Sales
and Operations Planning -toimintatapa
on jatkoa aiemmin tehdylle kehittämistyölle. Sen perusideana ”pellolta pöytään” on, että ihmiset, resurssit, tuotantovälineet ja varastot sovitetaan sen
mukaan, millaisia asiakkaidemme tarpeet ovat. Tällä tähtäämme toiminnan
tehokkuuden kasvuun, jotta pystymme
huolehtimaan koko ketjun elinvoimaisuudesta.

Onnistuneita lanseerauksia
Uutuustuotteista sekä tuorelihan Ohuen
Ohuiden -leikkeiden että viipalepakattujen lihavalmisteiden Savustajan-tuotesarjan lanseeraus onnistui hyvin.
Jatkolanseerauksista erityisesti All Natural -makkarat vahvistivat asemaansa
markkinoilla. Vuosi 2016 oli myös vahva
leikkelevuosi ja tulevaisuudessa korkeatasoisten leikkeleiden merkitys ja
rooli tuotannossamme korostuu entisestään.
Onnistuneet lanseeraukset saivat jatkoa, kun Snellmanin Lihanjalostus lanseerasi Superior-kinkun tammikuussa
2017. Neljän vuoden tuotekehityksen
tuloksena Superior kinkkumme on ainoana Suomessa eurooppalaisen standardin korkeinta tasoa.
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Tällaista kinkkua
ei ole ollut
 SNELLMANIN SUPERIOR KINKKU
on seurausta peräti neljä vuotta kestäneestä tuotekehityksestä, jonka
lopputuloksesta voimme olla todella
ylpeitä. Superior kinkun ainutlaatuisen mehevä ja murea rakenne syntyy
poikkeuksellisen pitkän kypsennysja lepuutusajan tuloksena. Maun viimeistelemme merisuolalla.
– Uskoaksemme Superior kinkku
on myös markkinoiden ainoa kokolihatuote ilman lisättyä fosfaattia, eikä
siinä ole käytetty edes ns. fosfaatin
korvikkeita eli muita apumenetelmiä
tai -aineita, markkinointi- ja viestintäjohtaja Tommi Fors sanoo. Lyhyesti sanottuna, mielestämme tässä on
kinkku, joka on niin lähellä täydellistä kuin olla ja voi.

Tarkkaan valittu raaka-aine
Raaka-aineeksi soveltuukin vain
tarkkojen kriteereiden mukaan käsin

valittu Maatiaispossun kinkku. Tuotteella on mm. oltava korkea pH-arvo,
minkä vuoksi ainoastaan 10–20 %
raaka-aineesta täyttää kriteerit. Superior kinkkuun emme käytä krossattua lihaa, vaan viipaloimme sen
aina kokonaisista paisteista. 100
grammaan Superior kinkkua käytetään 100 g suomalaista lihaa.

eurooppalaisen standardin korkeimpaan tasoon.

Neljä vuotta tuotekehitystä

Mitä mieltä kuluttajat ovat?

Neljä vuotta sitten Snellmanilla päätettin tehdä jotain sellaista, mitä ei
ole aiemmin tehty – nimittäin leikkele ilman lisättyä fosfaattia.
– Lisäksi halusimme käyttää vain
kokonaisia paisteja, tuoteryhmäpäällikkö Johanna Salo kertoo. Tuotekehitystiimi kävi opintomatkalla
niin Italiassa kuin Espanjassakin ja
haki ratkaisuja useilta kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta. Tuotteen nimi – Superior kinkku – viittaa

Sekä kuluttajat että kauppa ovat innostuneet Superior kinkusta.
– Olemme saaneet kuluttajilta hyvää palautetta Superior kinkusta.
Onnitustuneen tuotekehityksen ansiosta superior-laatua saadaan vihdoin myös Suomesta, Tommi Fors
kertoo. Kaupan puolella arvostetaan
sitä, että Snellman jatkaa omalla linjallaan ja panostaa laatuun. Kun alku
on näin lupaava, odotukset keväälle
ovat korkealla.			
HJ

Snellmanin Lihanjalostus on alusta alkaen
valinnut strategiakseen arvopohjaisen erilaistumisen. Viime talven tv-kampanjoissa
arvopohjainen viesti on ollut vahvasti esillä. “Sanomamme on, että tärkeimmät päätökset täytyy tehdä sydämellä, ei taskulaskimella. Kun omilleen tekee, ei voi tehdä
kuin hyvää”, markkinointi- ja viestintäjohtaja Tommi Fors kertoo. Kampanjat ovat
saaneet erittäin hyvää vastakaikua. Vahvempaa tunnepitoista viestiä arvostetaan
selvästi sekä kuluttajien keskuudessa että
kaupan puolella, kuten myös Snellmanin
jatkuvaa panostusta yhä luonnollisempiin,
aidompiin ja laadukkaampiin tuotteisiin.
» OLETKO JO TUTUSTUNUT VIDEOIHIN?
Käy katsomassa YouTubesta!

Gm-vapaus

Superior kinkku

Savustajan tuotesarja

Me suomalaiset
pidämme savusta
JA SAVUSTAJAN LEIKKELEISSÄ SITÄ ON
 SAVUSTAJAN-TUOTESARJAN neljässä reilunkokoisessa tuotteessa ammattitaidolla aikaansaatu aidon leppäsavun syvä maku
on voimakas ja silti pehmeä. Savustajan-leikkeleet viipaloidaan
kokonaisista paisteista ja fileistä ja kypsennetään mureaksi ajan
kanssa. Tuotesarjassa on neljä tuotetta: Maalaiskinkku 200 g, Palvikinkku 200 g, Possunfilee 200 g ja Naudanpaisti 120 g.
Mutta miksi tällaiseen tuotesarjaan päätettin panostaa?
– Havaitsimme, että kinkkutuotteiden kuluttajaostoista kolmannes on tavalla tai toisella erilaistettu aitouden, valmistustavan tai
kinkun muodon kautta*, tuoteryhmäpäällikkö Johanna Salo kertoo.
Teimme myös kuluttajatutkimuksia aidommista leikkeleistä ja kehitimme tuotteet aidompia kinkkutuotteita arvostaville kuluttajille.
Suomalaiset pitävät perinteisesti savun mausta ja savustetut kokolihaleikkeleet ovat suurin kinkkutuotteiden ryhmä.
– Kehitimme ainutlaatuisen savustustavan, jossa savun maku
menee syvälle tuotteeseen, mutta ei ole millään tavalla pistävä.
Teimme siis kokonaisvaltaisen tuoteparannuksen kuunnellen tarkasti kuluttajan mieltymyksiä.
* Nielsen HomeScan 02/16
HJ
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Opintomatka Skåneen
vasikoiden kasvatuksesta
Snellman järjesti Urbanfeeders Finlandin kanssa vasikoiden kasvatusta käsitelleen opintomatkan Etelä-Ruotsiin 7.–8. helmikuuta. Matkalle osallistui
20 Snellmanin naudantuottajaa Pohjanmaalta ja Keski-Suomesta. Matkalla
tutustuimme kylmien vasikkakasvattamoiden rakenneratkaisuihin ja vasikoiden automaattijuottoon neljällä skånelaisella nautatilalla.

DANNEBORGS GÅRD, DANNEBORG
 Ensimmäinen vierailukohteemme
oli Jan-Eric Bengtssonin maatila
Danneborgs Gård. Bengtsson kasvattaa vasikoita ternistä teuraaksi.
Tilalla on viljeltyä 70 hehtaaria, josta
50 ha on nurmella.
– Ostan vasikat lähialueen 20
maitotilalta. Maitorotuisen vasikan
hinta on 1400–1500 kr ja liharoturisteyksen 500 kr enemmän, kertoo
Bengtsson. Hän hakee vasikat kahden viikon ikäisinä ja kasvattaa ne
15–17 vasikan ryhmissä. Vasikoita
juotetaan 9 viikon ajan ja väkirehua
ne saavat syödä vapaasti.
Bengtssonilla on teurastamon
kanssa sopimus vasikanlihan tuotannosta. Hän myy osan maitorotuisista vasikoista 7–8 kk ikäisinä, kun
teuraspaino on noin 140 kg. Loput
vasikat hän kasvattaa noin 340 kg
teuraspainoon. Naudanlihasta mak-

setaan noin 75 kr kilolta.
Vasikoiden juottamo on rakennettu
niin, että ryhmäkarsinarivien välissä
on lämmin huoltotila, missä juoma-automaatit pysyvät talvellakin
sulana. Huoltokäytävän yläpuolella
on parvi, mistä kuivikkeena käytettävä olki jaetaan päivittäin vasikoiden
karsinoihin. Karsinat tyhjennetään
kolmen kuukauden välein.
– Olkea käytämme myös makuukatosten katteena. Tällainen katos
on edullinen rakentaa betoniteräsverkosta, ja se voidaan nostaa ylös
karsinoiden puhdistuksen ajaksi.
Olkikatos hengittää, eikä kosteus
kondensoidu ja tipu makuualueelle,
kuten tapahtuu levykatoksessa, kertoo Jan-Eric Bengtsson.
Tilan konehalli on muutettu nuorten nautojen kasvatustilaksi, missä
ryhmäkarsinat ja ruokintapöytä on

TROEDSTORPS LANTBRUK, KLIPPAN
 Toinen vierailukohteemme oli
Troedstorps Lantbruk, missä tutustuimme Leif Petterssonin vasikkajuottamoon. Pettersson ostaa
vasikat lähiseudun maitiloilta ja
hakee ne noin 18 päivän ikäisinä.
Puolet vasikoista tulee 600 lehmän
karjasta ja loput neljältä pienemmältä maitotilalta.
Juottamossa on 13 huonetta ja
jokaisessa 10 vasikkaa. Huoneisiin
tulee raitista ilmaa ovesta, joka on
yläosastaan aina auki. Juoma-automaatit ovat lämpimän huoltokäytävän puolella.
– Vasikoiden juoman pitää olla
lämmintä, meillä se on 43-asteista. Kylmää juomaa vasikat eivät
juo tarpeeksi. Seuraan vasikoiden
juontimääriä tietokoneelta päivittäin ja juomamäärän aleneminen
ennakoi vasikan sairastumista,
kertoo Leif Pettersson. Hän vaihtaa tutit automaatteihin kerran viikossa.

Talvi on Skånessakin haasteellinen eläinten kannalta, on kosteaa
ja tuulista. Hengitystieinfektiot ovat
vasikoiden suurin terveysongelma,
kertoo Pettersson. Niiden vuoksi
10–15 % vasikoista joudutaan lääkitsemään. Ripulia on vähän ja vasikoiden kuolleisuus on 1,5–2 %.
Osastointi ja automaattijuotto ovat
pienentäneet kuolleisuutta, joka oli
aikaisemmin yli 10 %.
Pettersson myy osan vasikoista
kolmen kuukauden ikäisinä jatkokasvatukseen. Omalla tilalla on
paikat 115 naudan kasvattamiseen
reilun 300 kg teuraspainoon. Sonnien punnitsemista ja lastausta
helpottaa kasvattamon ulkopuolelle tehty aitaus käsittelyhäkkeineen.
Tilalla viljellään vehnää sekä
nurmea ja maissia säilörehuksi.
Lisäksi heinää korjataan läheisen
lentokentän alueilta. Vehnän Pettersson myy ja ostaa apetta varten
murskattua ohraa ja tiivistettä.

MAGNUS NIKLASSON, BROBY

koottu siirrettävistä betonielementeistä. Sonnien loppukasvatus on
tavanomaisissa betonipalkkikarsinoissa, joiden ritilät ovat ruotsalaisten vaatimusten mukaisesti kumipäällysteiset.

WANÅS GODS, KNISLINGE
 Wanås Gods on Baltzar Wachtmeisterin omistama
luomumaitotila, missä oppaanamme oli tilanhoitaja
Per-Åke Nilsson. Skånen suurimmalla luomumaitotilalla on 360 lypsylehmää. Viljeltyä peltoalaa noin 1000
hehtaaria ja lisäksi 250 ha laidunmaata. Nautakarjan
rehuksi viljellään nurmea, viljaa, härkäpapua, hernettä ja rapsia yhteensä 750 hehtaarilla. Lisäksi tilalla viljellään viljaa, perunaa ja porkkanoita myyntiin.
Wanås Godsissa ternivasikat saavat aluksi olla vierihoidossa poikimakarsinassa. Sieltä ne siirretään iglui-

 Viimeisenä vierailukohteena oli
Magnus Niklassonin tila, missä
tutustuimme vasta rakennettuun
verhoseinäiseen vasikoiden juottamoon. Verhoseinän ansiosta
kasvattamossa on valoisaa ja ilma
vaihtuu hyvin, kun vastakkaisen
seinän yläosassa on rakolaudoitus.
Niklasson hakee vasikat vain kahdelta maitotilalta, mikä pienentää

tautiriskejä.
Jatkokasvatuksessa nautoja ruokitaan appeella, jossa on nurmi- ja
maissisäilörehua, murskattua ohraa, rankkia ja tiivistettä. Kaikissa
kasvatushalleissa käytetään olkea
kuivikkeena ja sitä kuluukin paljon.
Olki ostetaan suurpaaleissa ja kestokuivikepohjat tyhjennetään kahdesti vuodessa.

hin ja vasikoita juotetaan maidolla tuttiämpäreistä.
Iglut ovat sateelta suojassa katoksessa, jossa on
lämmin huoltoparakki juomaämpäreiden pesua varten. Vierailupäivä oli varsin tuulinen ja luntakin tuiskutti. Vaikka vasikoiden suojana olikin lämpöliivit,
verhoseinä parantaisi vasikoiden olosuhteita ja työmukavuutta huomattavasti.
Poikimaosaston kupeelle on rakennettu uusi tuuliverhoseinäinen juottamo isommille vasikoille. Juottamo on valoisa ja vasikat näyttävät viihtyvän siellä
hyvin. Automaatti huolehtii vasikoiden juottamisesta.
Lisäksi vasikat saavat syödä väkirehua vapaasti automaatista ja heinää on tarjolla häkeissä.
TEKSTI: KIRSI PARTANEN | KUVAT: VESA HIHNALA
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Vasemmalla: Jari ja Harri Kivijakola ottivat uuden
robottinavettansa käyttöön helmikuun alussa.

Maaliskuun alussa tuottajalehti vieraili kahdella maitotilalla. Molemmilla tiloilla on
hiljattain koettu uusi alku: Sievissä täysin
uuden navetan muodossa ja Viitasaarella
sukupolvenvaihdoksen seurauksena.
KUVAT & TEKSTI: HEIDI JYLHÄ

KIVIJAKOLAN MTY, SIEVI

Uusi alku tutussa
ympäristössä
 VIISI KILOMETRIÄ SIEVIN keskustasta sijaitsee Kivijakola Mty, eli
Jari, Elina ja Harri Kivijakolan uusi
robottinavetta. Samassa paikassa
sijaitsi aiemmin vuonna 2006 rakennettu navetta, mutta se tuhoutui tulipalossa tammikuussa 2016.
Palo sai alkunsa, kun kovan pakkasen hyydyttämää traktoria yritettiin lämmittää. Lisälämmintin
ylikuumeni ja alkoi palaa. Tulipalo
levisi nopeasti navetan rakenteisiin,
eikä rakennus ollut enää pelastetta-

vissa. Keskusteluissa rakennusfirman kanssa selvisi, ettei vanhoja rakenteita kannattanut säästää, vaan
ryhdyttiin purkutöihin ja uutta navettaa rakentamaan. Vakuutusyhtiö
korvasi tulipalon aiheuttamat vahingot ja maidontuotannon loppumisen
aiheuttamat tulojenmenetykset.
– Rakentaminen tapahtui ripeästi
sitä mukaa, kun vain tavarantoimittajat kerkesivät toimittaa tavaraa
tontille, Jari kertoo. Betonirakenteet
tulivat elementteinä ja VANA-val-

Koneisto tunnistaa lehmän e-merkistä korvassa, ja jos sillä on
lypsylupa, ovi avautuu kioskialueelle ja robottiin.

misnavetta hoiti rakentamisen, joten
isäntäväen ei tarvinnut osallistua
itse rakentamiseen.

Lypsyrobotti vaatii totuttelua
Valoisassa ja avarassa navetassa
kaikki 110 nautaa syövät rauhassa.
DeLavalin lypsyrobotti hoitaa tilan
43 lehmän lypsämisen yötä päivää.
Uudet lehmät muuttivat navettaan
helmikuun alussa. Ensimmäiset viikot olivat hyvin työläitä, kun lehmät
piti saada tottumaan robottiin.
– Ensimmäiset päivät olivat todella raskaita, mutta ei ollut muuta
vaihtoehtoa kuin nousta joka aamu
ja jatkaa, Jari muistelee. Noin kolmessa viikossa alkoi homma sujua
viimeisilläkin lehmillä hyvin.
Kun tuottajalehti on käymässä,
navetassa on kuitenkin hyvin rauhallista ja sekä lehmät että isäntäväki

Paksu kuivikekerros poikima-alueella edistää lehmien verenkiertoa

Vasikat viihtyvät omalla osastollaan.

ovat tottuneet uuteen arkeen.
– Onneksi saimme jo alussa hyviä ja
tervejalkaisia lehmiä ja maitotuotos on
pysynyt hyvänä, Harri sanoo. Uudistamisen toteutamme tarpeen mukaan
omista ostetuista hiehoista.
Siemennysosastolla odottaa nelisenkymmentä tiinettä hiehoa ja tarkoituksena on nostaa lypsävien määrä noin
70:een. Suunnitelmissa on myös asentaa vielä jossain vaiheessa toinen lypsyrobotti.

Kumimatoista hyvät kokemukset
Kivijakolat asennuttivat makuuparsiin
parsipedit ja kumimatot lantakäytäville. Poikkikäytävillä ja robottialueella on
betonilattiaa ja ritiläpalkit. Kumimatto
on yksi ratkaisuista, joihin Kivijakolat
ovat tyytyväisimpiä.
– Kun siirtää eläimiä osastolta toiselle niin aluksi ne saattavat nahistella
ja betonikäytävillä sattui ennen jonkin
verran kaatumisia. Nyt kun meillä on
kumimatot, kaatumisia ei ole sattunut
vielä kertaakaan, vaan jalka toppaa hyvin mattoon, Jari toteaa.
Tilanväki on erityisen tyytyväinen siihen, että navetta on avara ja valoisa.
Tilavat poikima- ja vasikka-alueet ovat
helposti tyhjennettäviä ja kuivitettavia.

Avara ja valoisa. Kivijakolan isäntäväki on hyvin
tyytyväinen uuteen navettaansa.

KAUTIAN TILA, VIITASAARI

Uusi sukupolvi
perinteikkäällä
maitotilalla
 HEIKKI JA ELINA KINNUNEN
ovat Kautian tilan nuori isäntäpari. Tilalla toteutettiin sukupolvenvaihdos vuodenvaihteessa ja
Heikistä tuli neljästoista saman
suvun isäntä tilalla.
Kautia on ollut asuttu aina
1500-luvulta asti, kun kuningas Kustaa Vaasa määräsi Keski-Suomen erämaat asutettaviksi. Nuijasodan jälkeen tilan
omistus vaihtui ja siitä lähtien se
on ollut Kinnusen suvun omistuksessa. Kautian tila on aina
sijainnut vilkkaan vesi- ja maan-

tieliikenteen varrella ja tilalla
on ollut tärkeä rooli lähiseudun
edelläkävijänä.
Nykyinen päärakennus on rakennettu 1820-luvulla ja tupa on
haluttu säilyttää mahdollisimman alkuperäisessä kunnossa.
Samassa talossa on aikoinaan
asunut monta sukupolvea ja joskus siellä majoitettiin myös kulkukauppiaita ja käsityöläisiä.
Kautian tilan mielenkiintoiseen
historiaan voi tutustua Eero ja
Sini Paanasen kirjassa “Eturivissä Kautia”.

JATKUU »
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Hyviä pihvivasikoita!

Päärakennuksessa tupa on säilytetty mahdollisimman alkuperäisessä kunnossa.

Kautian tilasta on myös ilmestynyt kirja.

Sukupolvenvaihdos 2017
Päätös jatkaa Kautian isäntänä kypsyi hiljalleen Heikki Kinnusen ollessa varusmiespalveluksessa. Hänellä
oli jo metallialan koulutus, mutta
agrologin opinnot Mustialassa alkoivat houkuttaa. Koulussa hän myös
tapasi Elinan. Molemmat valmistuivat viime keväänä ja menivät kesällä
naimisiin.
Elina ja Heikki toteavat, että heillä
on erinomaiset lähtökohdat aloittaa
uusina tuottajina. Vuonna 2009 rakennetussa navetassa on yksi Lely
Astronaut -lypsyrobotti ja karja on
pitkälle jalostettua. Tilalla on 144 ha
viljelymaata. Suuria tai kiireellisiä
uudistamistarpeita ei ole tällä hetkellä ja pariskunnan oma, erittäin
positiivinen asenne yrittämiseen on
kohdallaan.

Yhden robotin navetta on suunniteltu hyvin toimivaksi. Karja on suurilta osin holsteineja ja
tavoitteena on, että kaikki lehmät olisivat samaa rotua. Vasikoille käytetään myös blondisiementä.

sella on ollut myös selkeä vaikutus
vasikasta saatavaan tuloon. Lisäruokinnan kustannus on jäänyt pieneksi
verrattuna päiväkasvun nousun tuomaan lisähintaan.
Nyt onkin hyvä hetki suunnitella
tulevia viljelykasveja emoille ja va-

sikoille sopiviksi rehuiksi sekä panostaa vielä emojen lopputiineyden
ruokintaan
kivennäistasapainoa
unohtamatta!
Hyvää poikimakautta ja toivomme
paljon virkeitä, terveitä vasikoita!
SR

Diplomit hyvistä Limousin-rodun kasvutuloksista luovutettiin Ähtärissä 26.1. Kasvattajaosuuskunta Limousinin ja Snellmanin
yhteisessä tapaamisessa. Kuvassa vasemmalta Tiina Leveelahti, Jarkko Kääriälä sekä
Saara Rantanen Snellmanilta.

Pohjanmaalla uusi naudan alue-edustaja

Tavoitteena yhtenäinen karja
Elina hoitaa siemennykset itse.
Jalostustyössä voi kuitenkin aina
kääntyä asiantuntijan puoleen, eikä
kaikkea tarvitse osata itse. Karja on
suurilta osin holsteineja ja tavoitteena on, että kaikki lehmät olisivat samaa rotua.
– On helpompi suunnitella ja optimoida ruokintaa, kun on yhtenäinen
ja tasalaatuinen karja, Heikki sanoo.
Rehut ja ruokinta ovat Heikin intohimo. Onnistuminen näkyy välittömästi maidontuotannossa ja eläinten hyvinvoinnissa. Tällä hetkellä
karjaa ruokitaan neljän tunnin välein
mattoruokkijalla. Tällä tavoin tuoretta seosrehua on lähes koko ajan
tarjolla, eivätkä dominoivat lehmät

 VIIME VUONNA pihvivasikoita välitettiin yhteensä yli 1900 kpl.
Pihvisonnien ja hiehojen paino- ja
päiväkasvukehitys on pysynyt ilahduttavan hyvänä haasteellisesta
rehuvuodesta huolimatta. Tiloilla,
joilla on panostettu emojen imetyskauden rehuihin sekä vasikoiden
lisäruokintaan kesän heikoimman
laidunrehukauden aikana, tulokset
ovat olleet erittäin hyviä. Panostuk-

pääse viemään kaikkea.

Hyvin suunniteltu navetta
Yhden robotin navetta on suunniteltu
hyvin toimivaksi, Heikki ja Elina toteavat.
– Kaksi robottia saattaa olla tulevaisuutta, mutta yhdellä robotilla
kokonaisuutta on parempi hallita,

työkustannus pysyy pienenä ja nykyisellä karjalla pystyy tuottamaan
tehokkaasti, Heikki sanoo. Jos on
kaksi robottia, ei pärjätä kahdestaan, vaan silloin tarvitaan lisää työvoimaa.
Nuori tuottajapari pärjää tilalla hyvin kahdestaan ja apuakin on saatavissa, kun sitä tarvitaan.

 SNELLMANIN NAUDANHANKINTA
sai tammikuussa uutta voimaa Kruunupyystä kotoisin olevan Jan-Peter Brunellin aloittaessa kenttäedustajana.
–Tulen toimimaan kenttäedustajana
pääasiassa Snellmanin ruotsinkielisellä, mutta tarvittaessa myös suomenkielisellä alueella, Jan-Peter kertoo.
Jan-Peter kertoo, että luonnollinen,
avoin suhde tuottajan ja teurastamon
välillä on hyvin arvokas.
– Haluan siksi mielelläni tukea tuottajia kaikilla tasoilla tuotannon kehittämiseksi, ei vain eläinaineksen ja ruokinnan osalta. Tilan tulee olla toimiva ja
kannattava kokonaisuus, joka tuo sekä
maanviljelijälle että eläimille hyvinvointia.
Kruunupyyssä asuvaan perheeseen
kuuluvat Nina-vaimo ja neljä 8-19 vuotiasta lasta. Vapaa-aika kuluu rakentamiseen, hieman kuntoliikuntaan ja eri-

Snellmanin uusi alue-edustaja JanPeter Brunell Kruunupyystä.

laisiin teknisiin hankkeisiin.
Brunellin perheellä on ollut
maidon- ja lihantuotantoa 20
vuoden ajan ja Jan-Peter on
ollut aktiivinen Österbottens

Svenska Producentförbundissa ja Maskinring Penyssä.
– Kotieläintuotannon lisäksi olemme perustaneet erilaisia koneyhtiöitä
saadaksemme kustannuksemme alhaisemmiksi ja olemme myös tehneet
koneurakointia. Teemme yhteistyötä säilörehun valmistuksessa, rikkaruohontorjunnassa, viljasadon ja lannoituksen ym. osalta. Viljelemme lisäksi
säilörehua ja viljaa omalla tilallamme.
Eläintenpito lopetettiin vuonna 2015.
Viimeisimpien kahden vuoden aikana Jan-Peter on mm. toiminut Optima
Lannäslundin maatalous- ja koneopetuksen opettajana.
– Nuoret ovat tulevaisuutemme ja heidät tulee saada aikaisessa vaiheessa
mukaan keskusteluihin tilan kehityksestä.
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Katsaus vuoden 2016
tuotantotuloksiin nautatiloilla
Tuotanto-olosuhteisiin voi
vaikuttaa, sääolosuhteisiin ei
Erikoistuneiden nautatilojen viime
vuosien tuotantotuloksissa näkyy
muutaman poikkeuksellisen rehuvuoden vaikutus. Sateiset kesät ovat
vaikuttaneet niin viljan kuin nurmirehun laatuun ja määrään. Alueelliset vaihtelut ovat tosin olleet suuret.
Sääolosuhteisiin
vaikutusmahdollisuudet ovat pienet, mutta tuo-

tanto-olosuhteisiin, hoitoon ja ruokintaan jokainen voi kuitenkin itse
vaikuttaa. Toki niillä rehuilla, mitä
pelloilta on tullut, on vain mentävä eteenpäin ja tarvittaessa tehtävä
kompromisseja.

Hylättyjen kilojen osuus
laskemassa
Positiivista kehitystä on tapahtunut
mm. teuraista hylättyjen kilojen suh-

KASVUTULOKSET 2016 SONNIT

H I E H O T

PARAS 25 %

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Päiväkasvu, g

597

607

606

503

513

496

Teuraspaino, kg

353

362

365

258

245

251

Lihakkuusluokka

5,3

5,2

5,5

6,0

5,7

6,2

Rasvaluokka

2,6

2,4

2,6

3,3

2,8

2,9

KESKIARVO

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Päiväkasvu, g

530

537

537

411

416

431

Teuraspaino, kg

337

342

343

241

245

256

Lihakkuusluokka

4,8

4,9

4,9

5,1

5,1

5,2

Rasvaluokka

2,4

2,3

2,3

2,9

2,9

3,1

teen. Sonneilla hylätyt kilot/teurastettu eläin oli vuonna 2014 1,28 kg,
2015 0,73 kg ja viime vuonna 0,63 kg.
Olosuhdelisän käyttöönotto viime
vuonna on varmasti osaltaan vauhdittanut tätä kehitystä.
Erot tuotantotuloksissa tilojen välillä ovat erittäin suuret. Sonniplusja hiehosopimus tilojen päiväkasvultaan parhaimmassa neljänneksessä
olevien tilojen keskimääräinen päiväkasvu oli sonneilla 606 g ja keskipaino 365 kg. Vastaavat tulokset
hiehoilla 496 g ja 251 kg.
Jos tilan sonnien päiväkasvu jäi
alle 514 g ja hiehoilla alle 394 g,
kuuluu tila tuloksiltaan heikoimpaan neljännekseen. Jos eläimet
eivät jostain syystä kasva, vaikuttaa
se oleellisesti tilan tuotannon taloudelliseen kannattavuuteen. Ota
yhteyttä, jos haluat apua esim. ruokinnan suunnitteluun tai olosuhteiden parantamiseen liittyvissä asioissa. Mietitään yhdessä keinoja, millä
eläimet saadaan kasvamaan.
Tuotantotuloksia käydään tarkemmin läpi kevään sonniplus tilaisuuksissa. 				
VH

PALKITTAVAT TILAT VUODELTA 2016

Diplomit jaettiin Iisalmessa hyvistä tuotantotuloksista. Kuvassa Auli ja Esko Väänänen
sekä Snellmanilta Pekka Taipale ja Timo
Hietanen.

Vasikkakasvattamot
Honkela Tuulia ja Anssi, Kalajoki
Paasto Jussi, Kurikka
Vikman-Lampinen MTY, Perho
Maitorotuiset sonnit
Nykung Andreas, Pedersöre
Paulasaari Päivi ja Jari, Ilmajoki
Takala Hannu ja Tanja, Ilmajoki
Maito- ja risteytyshiehot
Lehtinen Katri ja Jyri, Kihniö
Linnamaa Oy, Evijärvi
Väänänen Esko, Pielavesi
Maito-lihatilat
Elenius Mjölkgård, Uusikaarlepyy
Kujala Teija ja Juha, Nivala
Suihkonen Mty, Siikalatva

Pihvisonnitilat
Leveelahti Tiina ja Esa, Virrat
Sundqvist Glenn, Pedersöre
Östergård Heta ja Reijo, Siikainen
Pihvihiehotilat
Hankaniemi MTY, Kokkola
Krook Anders ja Jenny, Närpiö
Ruonakoski Jaana ja Jukka, Ranua
Limousin ala carte, sonnit
Leveelahti Tiina ja Esa, Virrat
Krook Jenny ja Anders, Närpiö
Kääriälä Jarkko, Alavieska
Limousin ala carte, hiehot
Hartikainen Antti, Nilsiä
Krook Anders ja Jenny, Närpiö
Ruonakoski Jaana ja Jukka, Ranua

Neuvo2020 -palvelua
kannattaa hyödyntää
 Jokaisella tilalla on mahdollisuus hyödyntää Neuvo2020 -tukea
eli saada 7000 eurolla neuvontapalvelua 2015-2020 välisenä aikana.
Palvelusta tulee maksettavaksi vain
vähennyskelpoinen arvonlisävero.
Neuvonnan avulla voidaan varmistaa, että tukiin liittyvät ehdot ovat
tiedossa ja pienentää riskiä tukisanktioinnille. Neuvorahaa voi käyttää myös erilaisiin suunnitelmiin liittyen mm. luomuun, innovointiin, tai
tukiehtoihin liittyvien toimenpiteiden
käyttöön tai käyttöönottoon.
Voit hyödyntää neuvojien erityisosaamista liittyen kasvi-, eläin-,
ympäristö- tai energia-asioihin ja
voit saada vinkkejä mm. kasvinsuojeluun, viherryttämistukiin, ympäristökorvaukseen sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyen.
Vuoden 2017 kesästä alkaen voi
käyttää neuvopalveluja myös talousneuvontaan siihen hyväksytyiltä
asiantuntijoilta. Talousneuvonta voidaan kohdentaa tilan kilpailukyvyn
parantamiseen ja suunnitelmaan tilan nykyaikaistamiseksi tai talouden
ongelmatilanteiden ratkaisuun.

en vaatimusten läpikäynti tilan olosuhteissa antaa tietoa ja varmuutta
ehtojen täyttymisestä sekä niihin liittyvistä muistiinpanoista mm. rehukirjanpidosta ja lääkityksistä. Omavalvontakuvaus ja maatilan toimintahäiriöiden varasuunnitelma on
esimerkkejä suunnitelmista, jotka
on hyvä tehdä, mikäli niitä ei tilalle
ole vielä tehty.

Minun Maatilani

Täydentävät ehdot
Täydentävien ehtojen läpikäynti antaa tietoa eri tukiin ja toimintaan liittyvistä vaatimuksista. Tilan kannattaakin olla perillä siitä, minkä tukien
ehtoihin on sitoutunut ja varmistaa
tietonsa tämän hetkisistä vaatimuksista.

Valvonnan asiakirjat
Tieto velvoitteista esim. kirjattaville
asioille ja säilytettäville dokumenteille voidaan varmistaa Neuvon
avulla. Samalla voidaan suunnitella sopivat toimintatavat tarvittavien
muistiinpanojen tekemiseen ja niiden säilyttämiseen.

Eläintilat ja eläinten
hyvinvointi
Eläintilojen ja eläinten pitoon liittyvi-

Vuoden 2016 alusta on ollut mahdollista käyttää eläinrekisterin hoitamiseen Minun Maatilani -ohjelmaa,
mikä syrjäyttää Ammu, Pihvi ja Teho
ja webElmer -ohjelmat. Minun maatilani toimii selainkäyttöisenä verkossa, ja on käytettävissä myös älypuhelimella tai tabletilla ja helpottaa
ja nopeuttaa siten eläinrekisterin
hoitamista varsinkin yksittäisten tapahtumien ilmoittamisessa.
Neuvo2020 -palvelua kannattaa hyödyntää myös Minun Maatilani -ohjelman käyttöön ottamiseksi sekä
opastuksen ja vinkkien saamiseksi,
mikäli se on vielä tekemättä.
Lisää tietoa Neuvo 2020 -palveluista sekä asiantuntevan asiantuntijan löydät lähimmästä ProAgria
keskuksesta.

Päivi Rekola
Asiantuntija, luomu- ja lihanautatilat
ProAgria Etelä-Suomi

NELJÄ FAKTAA NEUVO2020 -PALVELUSTA
• Viljelijälle ei koidu neuvonnan
käytöstä mitään lisätyötä, sillä
ProAgria hoitaa kaiken neuvontapalvelun käyttöön liittyvän paperityön hallinnon kanssa.
• Neuvo-järjestelmän kautta ei
voida tehdä myöskään palveluja,
jotka on laskettu korvauksen piiriin muissa järjestelmissä. Tällaisia ovat esimerkiksi viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelma ja

viljavuusnäytteiden otto, jotka ovat
jo huomioitu ympäristökorvauksessa.
• Monia viljelysuunnittelua tukevia asioita voidaan kuitenkin tehdä
Neuvo-palveluna, esimerkiksi ravinnetaselaskentaa, kasvinsuojelun suunnittelua, lannan käytön ja
ravinteiden hyödyntämisen tehostamiseen liittyvää neuvontaa tai
maan rakenteen arviointia.

• Samalla tilakäynnillä voidaan
antaa neuvontaa useasta Neuvon
osiosta ja tilalla voi olla yhtä aikaa
useampia asiantuntijoita. Neuvontaa voidaan antaa myös ryhmälle,
jossa on enintään 10 henkilöä.
Samalla tilalle voidaan antaa samasta Neuvon osiosta useamman
kerran palveluja.
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ensikoilla. Valvomme porsimisia, ja
annamme porsimisapua, jos porsiminen ei edisty normaalisti.
Porsitus- ja välikasvatusosastot
pestään erien välillä ja eläimet tuodaan puhtaaseen ja kuivaan osastoon. Siisteyden ja puhtauden palauttaminen osastoihin pienentää
tautiriskejä. Desinfiointiaineita käytämme harkiten, kertoo Paula.

Porsaat tarvitsevat lämpöä

Pieni hävikki

on monen tekijän summa
Vesa ja Paula Kurikka-Ojalan sikalassa pitkäjänteinen
työ porsaiden elinvoimaisuuden parantamiseksi ja hävikin pienentämiseksi on tuottanut tulosta. Emakoilta
vieroitetaan nyt keskimäärin 11,4 porsasta per pahnue
ja kokonaishävikki myyntiin saakka on vain noin 11 %.
Hävikin pienentäminen on 3–4 vuoden työn tulos, sanovat Vesa ja Paula
Kurikka-Oja. Heillä on 300 emakon
porsastuotantosikala, jossa emakot
imettävät porsaitaan keskimäärin 28
päivän ajan. Vieroituspäivä on joka
kolmas keskiviikko ja kerralla vieroitetaan reilu 30 pahnuetta.
– Porsaiden tulee olla vieroitettaessa riittävän suuria. Emme vieroita alle 7,5-kiloisia porsaita, sanoo
Vesa. Mitä suurempi porsaiden vieroituspaino on, sitä nopeammin ne
kasvavat välityspainoon.

Imetyskyky on ratkaiseva
– Emakoiden imetyskyky on tärkein
porsaan vieroituspainoon vaikuttava

tekijä. Meillä parhaiten maitoa tuottavien emakoiden porsaat painavat
vieroitettaessa jo lähes 10 kiloa, sanoo Vesa. Emakoiden ruokinta on
saatu aika hyvin kohdalleen ja maitoa tulee. Imetysrehussa on sekä
vehnää että energiapitoista Synergia-Pekoni -puolitiivistettä.
– Pahnueiden tasausta ja imettäjäemakoita käytämme harkiten,
kertoo Paula. Emme sekoita eri pahnueiden porsaita jatkuvasti.
Porsaita siirretään imettäjäemakolle, jos imetettäviä on paljon tai
porsaat eivät saa emältään riittävästi maitoa. Pieniä porsaita siirretään emakolle, joka on imettänyt
4–10 päivää, ja sen porsaat menevät

emakolle, jonka omat porsaat voidaan jo vieroittaa.

Elinvoimaisuutta
risteytyksistä
Tilalla on ollut paljon puhdasrotuisia
maatiaisemakoita. Syntyvien porsaiden elinvoimaisuuden parantamiseksi Huttusen Tuula on neuvonut
lisäämään vähitellen risteytysemakoiden osuutta.
– Nisien määrä on tärkeä ensikoiden valintakriteeri. Tavoitteenamme
on, että nisiä olisi kahdeksan molemmissa riveissä ja vähintään 15
hyvää nisää, sanoo Vesa.
– Porsaiden kuolleisuus syntyessä
oli viime vuonna 7,6 %, kertoo Paula. Seuraamme porsimisten edistymistä. Jos emakko ei ole porsinut
kolmen päivän sisällä odotetusta
porsimispäivästä, porsiminen käynnistetään. Sillä varmistetaan, ettei
porsaiden syntymäpaino kasva liian
suureksi, mikä voi lisätä porsaiden
kuolleisuutta syntyessä varsinkin

Pieni porsas tarvitsee lämpöä, jotta
se ei kylmety.
– Tilallamme muutama vuosi sitten
vieraillut englantilainen sika-asiantuntija John Carr kannusti meitä
pitämään porsaiden makuualueet
lämpiminä. Lattian lämpötilan pitää
olla 40 asetetta, asteen enemmän
kuin porsaan lämpötila. Muuten se
ei tunnu porsaasta lämpimältä, sanoo Vesa. Porsaiden käyttäytymistä
pitää seurata, mitä ne tekevät. Lämpölamppu sammutetaan, kun porsaat hakeutuvat makaamaan makuualueen ulkopuolelle.
Porsaat vieroitetaan välikasvatusosastoon, jossa on kaksoisilmastokarsinat. Juuri vieroitettu porsas
tarvitsee myös lämpöä, sanoo Vesa.
Aluksi osaston lämpötila säädetään
24 C-asteeseen. Karsinan katoksen
alla on vesikiertoinen lattialämmitys
ja lattian lämpötila on 38 – 40 astetta.
Pienimmät vieroitetut porsaat, jotka tarvitsevat erityishuomiota, laitetaan aina osaston ensimmäiseen
karsinaan, oven viereen. Näin niiden
tarpeet tulee varmasti huomioitua
aina osastolla käydessä.

Vieroitetuille porsaille annetaan vettä kupista ja ne juovat sitä yllättävän paljon. Kuppien ja
veden puhtaudesta on huolehdittava. Siksi vaihdamme veden kolme kertaa päivässä, kertoo
Vesa.

Imetysaikana porsaille tutuksi
tulleen rehun antamista jatketaan
vieroituksen jälkeen. Spotmix jakaa
porsaille rehua kuusi kertaa päivässä, ensimmäisten kolmen päivän
ajan kuivana, minkä jälkeen kone
lisää rehuun vettä.
– Ruuhella pitää olla tilaa kaikkien
porsaiden syödä yhtä aikaa. Porsaiden rehun pitää olla maittavaa ja rehun menekkiä seurataan päivittäin
ja annosta säädetään tarpeen mukaan. Annos on sopiva, kun ruuhen
pohjassa on hieman tokeroa tunnin
kuluttua rehun jakamisesta, sanoo
Vesa.

Ennen seuraavaa ruokintaa kaukalo pitää kuitenkin olla syöty tyhjäksi.
Välikasvatusosastolla
porsaille
jaetaan virikkeitä kahdesti päivässä,
aamupäivällä kutterinlastua ja iltapäivällä olkea.
– Sillä olemme saaneet pidettyä
hännänpurennan poissa lähes kokonaan. Oljen käyttö onnistuu lietelantajärjestelmässäkin, kun käytössä
on kuilusekoittaja, kertoo Vesa.
– On vaikea sanoa yhtä yksittäistä
tekijää, mikä on vaikuttanut hävikin
pienenemiseen. Se on monen tekijän summa, toteaa Paula.
KP

Porsaille vettä kupista
Pikkuporsaille annetaan aluksi vettä kupista ja ne juovat sitä yllättävän
paljon. Samaan kuppiin laitetaan
kuivaa porsasrehua 10 päivän iästä
lähtien.
– Laitamme vieroitettujen porsaiden karsinaan ritilään kiinnitettävät
laakeat vesikupit, joista 10 porsasta
mahtuu juomaan yhtä aikaa. Kuppien ja veden puhtaudesta on huolehdittava. Siksi vaihdamme veden
kolme kertaa päivässä, kertoo Vesa.

Pieni porsas tarvitsee lämpöä, jotta se ei kylmety. Lämpölampun lisäksi lattian lämpötila on
40 asetetta, eli asteen enemmän kuin porsaan lämpötila.
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Figen on alkutuotannon kehitysyhtiö
Figen on vuoden alusta Snellmanin Lihanjalostuksen alkutuotannon kehitysyhtiö. Figenin tehtävä on kehittää Maatiaispossun tuotantoketjua mahdollisimman tehokkaasti Snellmanin Lihanjalostuksen tavoitteiden mukaisesti. Figen kehittää myös Snellmanin nautaketjua. Figen toimii tiiviissä yhteistyössä Snellmanin
Lihanjalostuksen ja Snellmanin tuottajien kanssa. Lisäksi Figenillä on ulkopuolisia
asiakkaita Suomessa ja ulkomailla.
Figenin
ensimmäisiä
kehityshankkeita on jalostusohjelman
uudistaminen ja Maatiaispossun
tuotantokonseptin tehokkuuden parantaminen. Tammikuussa pidettiin
yhdessä tuottajien kanssa yhteiset
jalostustavoitteiden teemapäivät aiheena ”Millaisia sikoja haluamme”.
Sikaketjun tavoitteet tarkistettiin kuluttajan, Snellmanin, porsastuottajan ja lihasiankasvattajan näkökulmasta. Tavoitetilaisuuksien pohjalta
on päätetty tehdä muutos jalostustavoitteisiin ja Snellmanin toimintamalliin. Huhtikuun alussa pidetään
teemapäiviä, joissa käydään läpi ja-

GENETIIKKA
TUOTANTOYMPÄRISTÖ
REHUT JA RUOKINTA

TOIMINNAN HALLINTA
yms.

lostusohjelman uudet painotukset
ja Maatiaispossun toimintamallin
uudistukset.

Ihmiset haluavat, että tuottajat pärjäävät ja että eläimiä
kohdellaan hyvin
Tammikuun
tuottajatilaisuuksissa Daigo Oy:n strategi Esa Jääskeläinen avasi Suomi syö 2016 ja
Brandmaster 2016 -tutkimusten
viitoittamana kuluttajan ajatuksia
kotimaisuudesta,
GM-vapaudesta ja Snellman-brändistä. Yleisesti
voidaan sanoa, että suuri osa suomalaisista on valmis maksamaan

laadusta ja vastuullisuudesta. Vain
viidennes kokee, että hinta on heille tärkein ostokriteeri. Lähes puolet
ihmisistä ovat valmiita maksamaan
enemmän tuotteesta, joka vastaa
heidän omia arvostuksiaan. GM-vapaudesta ollaan jo nyt valmiita maksamaan enemmän, vaikka GM-vapautta on markkinoitu vielä varsin
vähän.
Brandmaster on liha-alan kattomerkkitutkimus, joka kertoo kuluttajan arvostuksista alan brändejä kohtaan. Tutkimuksen mukaan
Snellman on lihataloista selvästi
suosituin brändi. Esa kertoi, että
Snellmanin brändin preferenssi johtuu johdonmukaisesta tekemisestä
ja periaatteiden noudattamisesta
kaikissa tuotteissa. Tuotteet tehdään
niin hyvin kuin mahdollista.
Ihmisten ajatukset ja toiveet alkutuotannolle ovat pohjimmiltaan
melko yksinkertaisia. Ihmiset ha-

Tuotantoketjun kehitys
Figen kehittää Snellmanin Maatiaispossun
tuotantoketjua genetiikan, rehustuksen,
tuotantoympäristön ja sikatilojen toiminnan
hallinnan näkökulmista.
Sikaketjun tavoitteita:
Paino 96 kg (85–105)
Lihakkuus: 60 % (59-61)
Tehokkuus: 1500 kg punaista lihaa/emakko/v
Kokonaishävikki: alle 20%
Rehuhyötysuhde: 25 MJ/kg

Strategia 2020: Oman alkutuotannon turvaaminen ja lisäarvon varmistaminen
1. Lisäarvon varmistaminen
/ GM-vapaus, Maatiaispossu
ym.

luavat, että tuottajat pärjäävät ja että
eläimiä kohdellaan hyvin. Samalla
haasteena on erilaistuminen ja sitä
kautta aidon lisäarvon tuottaminen porsaanlihamarkkinaan. Tässä Snellman on ottanut jo askeleita
GM-vapauden ja Maatiaispossun
kanssa.
Snellmanin sikaketjun mahdollisuuksista
kuluttajanäkökulmasta
oli kertomassa Snellmanin markkinointijohtaja Tommi Fors. Hän
kertoi, että kaikella mitä teemme,
on merkitystä. Jokainen vaihe ketjussa tuottaa lisäarvoa ja vaikuttaa
lopputuotteeseen. Menestyksemme perustuu siihen, että ihmiset
ymmärtävät tuotteidemme lisäksi
syvemmin toiminnastamme ja arvomaailmastamme. Ajatuksia heräteltiin käymällä läpi asioita, joihin
voimme yhdessä vaikuttaa. Listalla
olivat mm. perhetilat, eläinten hyvinvointi, GM-vapaus, tehokkuus,
antibioottien vähäinen käyttö ja lihan
laatu. Kaikki nämä tuottavat lisäarvoa ja vastaavat osaltaan vaativan
kuluttajan vaatimuksiin.

Mikä on mahdollista - kokonaisuuden vaikutus yksittäisiin ominaisuuksiin
Jalostusohjelman kohdalla keskityttiin Loimaalla ja Härmässä jalostustavoitteen uudistamisen tarkasteluun. Tahtotila on päivittää
jalostusohjelman painotukset yhteisen näkemyksen mukaisesti.
Yksittäisessä
ominaisuudessa
saavutettavaan perinnölliseen edistymiseen vaikuttaa voimakkaasti
sen painoarvo kokonaisjalostusarvossa, jalostusohjelmassa mukana
olevien ominaisuuksien lukumäärä
sekä ominaisuuksien väliset perinnölliset yhteydet.

2. Yhteinen luottamus tuoteja kuluttajalähtöiseen tuotantoketjuun

Tilaisuuksissa simuloitiin erilaisten
jalostustavoitteiden kautta tulevaisuuden perinnöllistä edistymistä eri
ominaisuuksissa. Merkittävimmät
epäsuotuisat perinnölliset yhteydet
ovat lihakkuuden ja pahnuekoon
välillä sekä lihakkuuden ja päiväkasvun välillä. Tämä yhteys voidaan
hallita viemällä Muskelilinjaa voimakkaammin eteenpäin ja painottaa
siinä lihaprosenttia. Samaan aikaan
emäpuolella voidaan panostaa pahnuekoon ja päiväkasvun kehitykseen.

Tuottajat haluavat panostaa
tehokkuuteen
Tuottajien tavoitteet työstettiin ryhmätyönä ja yhteisessä keskustelussa. Tuottajaporukalta saadut viestit
vaihtelivat jonkin verran, mutta yleisenä yhteenvetona voidaan nostaa,
että kasvun ja pahnuekoon painotusta kokonaisjalostusarvostelussa haluttiin lisätä huomattavasti.
Samaan aikaan haluttiin kuitenkin
varmistaa, että myös lihakkuus, rehunhyötysuhde ja porsaskuolleisuus
pysyvät hyväksyttävällä tasolla.
Yhteenveto tuottajien
tavoitteista vuoteen 2020
Pahnuekoko,
elävänä syntynyt:
14-16 kpl
Porsaskuolleisuus, yht.: 15-25 %
(syntyessä + ennen vieroitusta + välikasvu + lihasikala)
Emakon kestävyys
(porsimakerta):
4-7
Päiväkasvu:
1000 – 1150 g/pv
Rehunhyötysuhde:
24-27 MJ/kg
Lihaprosentti:
60-61%
Lisäksi tuli esityksiä jalkarakenteen
ja muiden ominaisuuksien osalta.

3. Sika- ja nautaketjun
kokonaistehokkuus ja
kestävä rakennekehitys

Yleisjalostuksesta linjajalostukseen
Tammikuun tilaisuuksien jälkeen
olemme sisäisesti tarkastelleet jalostustavoitteiden päivitysvaihtoehtoja ja tehneet päätöksen uudesta
linjasta. Figen on nyt siirtymässä
yleisjalostuksesta linjajalostukseen.
Tulemme eriyttämään jalostustavoitteen erilliselle isä- ja emälinjalle.
Nykyinen maatiais- ja yorkshirerotujen jalostuksessa käytetty E-indeksi
korvataan jatkossa Figen Matriarkka-indeksillä. Matriarkkajalostuksessa pahnuekoon ja päiväkasvun
painotusta lisätään huomattavasti.
Lisäksi Figen panostaa oman Muskeli-linjan eriyttämiseen, joten isäpuolella turvataan lihakkuuden ja
muiden likasikaominaisuuksien kehitys. Näin maksimoimme perinnöllisen edistymisen sekä porsastuotannossa että lihasikatuotannossa.
Jalostusohjelman painotukset uudistetaan kevään aikana.

Uusi MATRIARKKA-indeksi:
Snellmanin emakkokantaa ajatellen
optimaaliset emo-ominaisuuksien
painotukset.

Uusi MUSKELI-indeksi:
Snellmanin lihasikatuotantoa ajatellen optimaaliset tuotanto-ominaisuuksien painotukset
Figen kehittää Snellmanin Maatiaispossun tuotantoketjua genetiikan
lisäksi myös rehustuksen, tuotanto-ympäristön ja sikatilojen toiminnan hallinnan näkökulmista. Kevään
aikana uudistetaan myös Maatiaispossuketjun tuotannon ohjaus ja
aloitetaan uutena toimintona sikatilavalmennus.
TG
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Sikatilojen tuloksissa käänne
parempaan alkuvuonna
Lihasikojen kasvatustulokset eivät vuonna 2016 yltäneen aivan vuoden 2015 tasolle keskikasvun jäädessä
lihasikaloissa 905 g ja yhdistelmissä 946 grammaan
päivässä. Kokonaisrehuhyötysuhde jatkoi kuitenkin
paranemistaan ja oli lihasikaloissa 2,73 ry/kg ja yhdistelmissä 2,61 ry/kg.
lihaprosenttina ja lihaprosenttien
suurempana vaihteluna vilja-tiivisteruokintaan verrattuna.

Tämän vuoden ensimmäisinä kuukausina lihasikojen päiväkasvu
on kuitenkin harpannut reippaasti eteenpäin, ja on nyt keskimäärin
936 g. Kokonaisrehuhyötysuhdekin
on parantunut ja on 2,65 ry/kg.

Ruokinnan muutos
lisäsi tarkkuutta

reseptejä, ruokintakäyriä ja laitteiden asetuksia tarkistettiin urakalla.
Tiloilta tulleen palautteen perusteella ruokintaan tehdyt muutokset ja
tarkistukset ovat parantaneet rehun
maittavuutta ja sikojen kasvua.
Rehuyhteistyökumppanimme ovat
myös päivittäneet täydennysrehujensa valikoimaa, ja iloksemme kotimaisen härkäpavun käyttö on myös
lisääntymässä. Se vähentää soijan
tarvetta sikojen ruokinnassa.

Luokitusmuutos laski
lihaprosenttia

Lihaprosentin laskukaava muutVuoden 2016 lopulla monilla oli tui 1.2.2016 ja sen seurauksena
Viime vuonna sikojen ruokintaan toi edessä ruokinnan muutos, kun lihaprosentit laskivat keskimäähaastetta lihasikojen ruokinnassa OVR:n toimitukset päättyivät. Muu- rin 0,8 %-yksikköä. Viime vuonna
yleisesti käytetyn OVR:n saatavuu- tos on myös mahdollisuus. Rehuyh- lihaprosentti oli keskimäärin 59,4
den ja laadunkin vaihtelu. Ruokin- teistyökumppanimme Suomen Rehu keskiteuraspainon ollessa 94,7 kg.
nan tarkkuus kärsii, kun liemimäis- ja Feedex ansaitsevat kiitokset siitä, Lihaprosentit laskivat varsinkin leiten rehukomponenttien määrä tai että ruokinnan muutokseen varau- koilla suurimmissa teuraspainoislaatu vaihtelevat suuresti. Siitäkin duttiin hyvissä ajoin ja siihen läh- sa. Nopeampi kasvu laskee myös
dettiin hyvällä
Tulokset
lihaprosenttia.
huolimatta,
että parantamiseksi
tiloilla seostenlihasikojen
Lihaprosenttien
lysiininasenteella.
tarvetta on
tarkistettu
kertovat,
että
tällä
linjalla
on
hyvä
koostumusta
säädetään
viljan
ja
Längelmäen ruokintakokeissa. Lisäksi yhteistyökumppanimme ovat tarkistaneet
Lihaprosenttien parantamiseksi litäydennysrehujen
käyttömäärää jatkaa.
täydennysrehujen aminohappopitoisuuksia ja -suhteita.
hasikojen lysiinin tarvetta on tarkismuuttamalla. Tuloksissa ruokinnan epätarkkuus näkyi heikompana Vuoden vaihteen molemmin puolin tettu Längelmäen ruokintakokeissa.
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Lisäksi yhteistyökumppanimme
ovat tarkistaneet täydennysrehujen aminohappopitoisuuksia ja
-suhteita.

Porsastuotoksissa
isot vaihtelut
Porsastuotannon tuloksissa on
myös nähtävissä käänne parempaan, vaikka viime vuoden tuotosluvut eivät vielä suuresti muuttuneet. Tilojen joukosta löytyy selviä
parantajia, mutta myös väsähtäneitä.
Snellmanin tuotantoketjun tehokkuusmittariksi on otettu punaisen
lihan tuotanto emakkoa ja vuotta
kohti. Vuonna 2016 tämä luku oli
1228 kg. Strategiakauden tavoitteeksi on asetettu 1500 kg, ja parhaat tilat yltävät jo nyt siihen.
Kaikkien Snellmanin tuottajien
emakoiden porsastuotos on nyt
23,2 vieroitettua per emakko ja
vuosi. Jalostussikaloiden, joissa
on pääosin puhdasrotuisia emakoita, keskiarvo on 23,6 vieroitettua porsasta emakkoa kohti.
Tuotantoketjumme
emakoista
puolet on vähintään 150 emakon
yksiköissä, ja näiden tilojen keskiarvo on 24,6 vieroitettua per
emakko ja vuosi. Kaikista tiloista
parhaan kymmenyksen keskiarvo
on nyt 27,6 vieroitettua/emakko ja
vuosi.
Emakon porsastuotos, vieroitettuja per emakko ja vuosi muodostuu
useasta tekijästä. Se kertoo eläinaineksen tuotantokyvyn lisäksi
sikalan managementista. Porsastuotokseen vaikuttavat tiineytysten onnistuminen, pahnueen
koko, vieroitusikä, porsaiden hävikki ja emakoiden poistojen ajankohta.
Oikealla porsastuotannon
nuslukuja.

tunKP

Vahvistus sikaketjuun
 Snellmanin Maatiporsaiden hoito sekä
aispossuketju sai helimetysaikana
että
mikuussa uuden vahvieroituksen jälkeen.
vistuksen, kun Sonja
– Olen nuori, vasta
Niemistö aloitti työn22-vuotias, ja minulsä
sikatilavalmenla on sikataloudesta
tajana, erityisalueevielä paljon opittanaan porsastuotanto.
vaan. Sikatilan arki
– Innostukseni simonine haasteineen
katalouteen ja poron kuitenkin tullut
sastuotantoon
on
tutuksi. Sikatilavallähtöisin
kotitilalta
mentajan tehtävässä
Alavudelta. Vanhemhaluan tehdä töitä
millani on yhdistelmä- Uusi sikatilavalmentaja Sonja yhdessä Snellmanin
Niemistö
sikala ja kotona olen
siantuottajien kanssaanut tehdä kaikkia maatilan ja si- sa sen eteen, että löydämme käykalan töitä, kertoo Sonja.
tännön ratkaisuja porsastuotannon
Sonja on opiskellut Seinäjoen am- tuottavuuden ja kannattavuuden pamattikorkeakoulussa
Ilmajoella, rantamiseksi, sanoo Sonja.
missä hän suoritti ensin maaseuVapaa-aikana Sonja harrastaa
tuyrittäjän tutkinnon ja sen jälkeen lenkkeilyä ja metsässä liikkumista,
AMK-agrologin tutkinnon.
joko sahan kanssa tai ilman. Muu– Agrologin opinnoissa erikoistuin tama tunti metsässä raivaussahan
liiketaloustieteeseen ja opinnäyte- kanssa purkaa tehokkaasti stressiä,
työni aiheena oli maatilan sukupol- naurahtaa Sonja.
venvaihdos. Porsastuotanto on kiinSonja kuuluu Figen Oy:n tilavalnostanut minua aina, ja siksi hain mennusryhmään, jossa ovat hänen
Snellmanille sikatilavalmentajaksi, lisäksi sikatilavalmentaja Tove Donkertoo Sonja. Kokemusta emakkosi- ner, erityisalueenaan lihasikatuokalan managementista ja sikasilmää tanto ja jalostusasioissa sikatiloja
olen hankkinut työskentelemällä neuvovat Tiina Lindroos ja Kaisa
opiskeluaikana harjoittelijana sekä Kärnä (äitiyslomalla). Tilavalmenviikonloppuisin ja lomien aikana 230 nusryhmän esimiehenä on kehitysja 400 emakon porsastuotantosi- päällikkö Kirsi Partanen.
KP
kaloissa. Vahvin alueeni on pienten

Vieroitetut/
emakko/v

Porsimis %

Vieroitusikä,
pv

Vieroitetut/
pahnue

Hävikki

TOP 10

27,6

86

30

11,0

17,1 %

Keskiarvo

23,2

73

35

10,3

19,8 %

Porsastuotannon tuloksia: paras kymmenys tiloista ja emakkopolulaation keskiarvo.
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NAVETAN AVAJAISIA

SOFIA ERIKSSON, ORAVAINEN
Sofia Eriksson Oravaisissa piti
avointen ovien päivän uudessa pihattonavetassaan 20.1.2017. VANA-valmisnavetta rakensi navetan

ELISA JA MARTTI
KUMPULA, NIVALA
Elisa ja Martti Kumpula pitivät uuden pihattonavetan
avoimet ovet 14.12.2016
Nivalassa.
Tapahtuma
houkutteli noin tuhat tutustujaa. Kumpulat valmistelivat investointia viisi
vuotta ennen rakennustöiden käynnistämistä. Seuraava sukupolvi, tytär Eveliina, on jo mukana tilan
töissä ja tulossa mukaan
yrittämään. Kuvassa Elisa
Kumpula.

Kuunvaihteessa avajaisten jälkeen
naudat muuttivat uuteen navettaan.
Sofia Eriksson kuvailee rakennusprosessia joustavaksi.
– Mietimme ja suunnittelimme
kaksi vuotta, mutta päästessämme
vihdoin alkuun kaikki sujui nopeasti.
Paperityö sujui hienosti ja saimme
hyvää neuvontaa. Itse rakennustyöt
alkoivat juhannuksen jälkeen 2016.
Vanhassa Oravaisten kylässä robottinavetat eivät ole kovin tavallisia.
Erikssonin tila on ainoa laatuaan
täällä, mutta Vöyrin kunnassa niitä
löytyy useampia. Tammikuun avajaisissa kävi yli 600 vierailijaa.
avaimet käteen -periaatteella. Navetassa on ohjattu lehmäliikenne ja
tilaa 78 lypsylehmälle. Robotti on
DeLavalilta ja navetassa on automaattinen ruokinta.

LIMOUSIN
SONNIHUUTOKAUPPA

KIVIJAKOLAN MTY, SIEVI
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Jarkko Kääriälän tilalla, Mäntylänmäentie 17, Alavieska

ALAVAINIO OY, KANNUS
Reilut 700 vierasta tutustui Alavainio Oy:n
uuteen kahden robotin navettaan 16.3.2017.
Mielenkiintoiseksi hankkeen tekee se, että
kaksi tilaa on yhdistänyt voimansa ja rakentanut yhteisen navetan. Maatilat jäävät yhtiön
ulkopuolelle, mutta molempien tilojen lehmät siirtyvät uuteen navettaan. Yhtiön osakkaina ovat kaksi nuorta ja heidän vanhempansa - Timo ja Sirkka Jaakola, Kari ja Lea
Haavisto sekä Joni Haavisto ja Sini Jaakola.
Kuvassa mukana Jan-Peter Brunell ja Pekka
Taipale Snellmanilta.

• Viides Limousin sonnihuutokauppa
• Rakennearvosteltuja, tarkkaan valikoituja
• Lihaksikkuutta ja luokittuvuutta tuotantokarjoihin
Sonnien tiedot löytyvät osoitteesta http://www.nostettanaaraista.fi/22
ja niitä päivitetään huutokauppaviikolle asti

Eläimiin tutustuminen klo 11 alkaen.
Huutokauppa alkaa klo 12.

Tervetuloa!

Sievissä pidettiin 24.1.2017 avoimet ovet Kivijakolan
MTY:n uudessa robottinavetassa. Kävijöitä oli reilusti yli 700. Maatalousyhtymän omistavat Jari ja Elina
Kivijakola sekä Harri Kivijakola. Snellmanin puolelta
avajaisiin osallistuivat Pekka Taipale ja Vesa Hihnala.
» Voit lukea lisää Kivijakolan uudesta navetasta
sivuilta 10–11

TÄLLAISTA KINKKUA
EI OLE OLLUT.
Käsin valikoiduista paisteista tehty, mureudeltaan ja
mehevyydeltään ainutlaatuinen. Ei lisättyä fosfaattia.
Niin lähellä täydellistä kuin olla ja voi.

Jos pidät paremmasta.

