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 Aina kaikki ei mene toivomusten mukaisesti. Niin kävi myös tämän vuoden
sadon kanssa. Rehujen hintakäyrä on osoittanut ylöspäin jo vuoden ajan, olimme toivoneet hyvää satoa ja rehuhintojen tasapainottuvan. Nyt ei käynyt niin.
Kustannuskäyrä kääntyi jyrkästi ylöspäin.
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KANNESSA
Arto ja Hanne Tyynismaan toimenpiteet oman maitotilan ilmastopääs-

töjen alentamiseen ovat tuottaneet
tulosta.

Lisää maitotilan sekä Snellmanin

vastuullisuustyöstä sivuilta 8–11 ja
14–15!

Tässä lehdessä tapaamme myös pari tilaa, jotka ovat kohdanneet toisenlaisia
yllättäviä takaiskuja. Yhtäkkiä tulipalo on muuttanut tulevaisuuden suunnitelmia.
Kun joutuu odottamattomiin vastoinkäymisiin, on yleensä kaksi pääasiallista
vaihtoehtoa. Toinen on periksi antaminen, toinen haasteiden kohtaaminen.
Ensin voi monesti tulla mieleen antautuminen. Ensisilmäyksellä ei näe mahdollisuuksia eteen tulleiden esteiden ylitse pääsemiseksi. Kannattaa kuitenkin pysähtyä, ajatella ja miettiä. Mikä on oikeasti toimintamme tavoite? Miten olimme miettineet asiat tulevaisuutta ajatellen? Sille, joka on asettanut yritykselle
selkeitä tavoitteita, voi monesti olla helpompi päästä eteenpäin, tarttua asiaan,
kohdata haasteen ja löytää keinoja sen voittamiseksi.
Haaste pakottaa selkeyttämään tavoitteet ja hahmottamaan reitit niiden saavuttamiseksi. Parhaat ja luovimmat ideat syntyvät useimmiten juuri vastoinkäymisten alla.
Riskien ottaminen, epävarmuus ja vastoinkäymisetkin kuuluvat normaaliin yrityselämään. Haasteet voivat olla yleisellä tasolla, mutta ne voivat myös tulla
hyvin lähelle, omalle yritykselle tai henkilökohtaiselle tasolle. Niihin on hyvä
valmistautua etukäteen. Voi olla hyödyllistä tehdä riskien hallinta- ja valmiussuunnitelmia, mutta kun jotain odottamatonta tapahtuu, pelkästä teoriasta ei
ole enää paljon hyötyä. Kaikista tärkeintä lienee henkinen valmistautuminen,
taisteluhenki, ettei anneta periksi, vaikka asiat eivät menekään suunnitelmien
mukaisesti.
Heikko viljasato ja kohonneet rehunhinnat aiheuttavat tällä hetkellä valtavan
kustannuspaineen koko lihantuotantosektorille. On kyse kymmenistä miljoonista lisäeuroista, jotka yhtäkkiä pitäisi saada ulos markkinoilta. Tämä on suuremman luokan haaste, vaikka toki vastaavia tilanteita on ollut joitakin kertoja
aiemminkin. Snellman on nyt tarttunut haasteeseen, käynnistänyt useita toimenpiteitä ja on vahvasti sitoutunut jälleen kerran kohtaamaan haasteita.
Snellmanilla on selkeät tulevaisuuden tavoitteet ja vakaat asiakkaat, jotka kysyvät tuotteitamme. Tarvitsemme lihamäärät ja teemme kaikkemme kasvatusedellytysten varmistamiseksi. Tarvitaan rohkeita toimenpiteitä ja positiivisia
hintakorjauksia, vaaditaan vastuuta ja riskienottoa, sekä ennen kaikkea positiivista suomalaisen possun ja naudan viestintää. Herra Snellmanin tulee aina
jatkossakin olla parhaan laatutason takeena.
Toivomme hyviä ratkaisuja yhä paremmalle yhteistyölle, askel kerrallaan.

Tomas Gäddnäs

alkutuotannon johtaja
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Yhdessä läpi
vaikeiden aikojen

Maatiaispossun lanseeraus 2022

Heikot sadot ja rehuviljojen nousevat hinnat ovat vieneet monen tilan vaikeaan asemaan tänä syksynä. Kuten vuoden 2018–19 kriisissä, Snellman kantaa vastuun
siitä, etteivät sian- tai naudantuotanto suomalaisella
maaseudulla mene nurin. Toimenpiteitä hintatason
varmistamiseksi on jo tehty.
Sekä nauta että sika ovat vahvoja tukipilareita Snellmanin strategiassa.
Kesästä lähtien on tehty hinnannostoja ja niitä tehdään edelleen.
– Hintapäätöksemme mukaan sikahinta tulee olemaan 8 % korkeampi tammikuussa -22 kuin keväällä -21,
Snellmanin Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Roland Snellman, sanoo.
Nautapuolella Snellman nosti
syksyllä nuorten nautojen hintaa 5
sentillä/kg ja lehmien 10 sentillä/kg.
Vaikka nautamäärät vähenevät Suomessa, Snellmanin hankinta kasvoi
huomattavasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Syyskuussa nautamääriä häiritsi kuitenkin koronatilanne.

Suositaan kotimaisia
proteiininlähteitä

Kun gmo-vapaan soijan hinta nousi,
kotimaisista proteiininlähteistä tulee yhä kilpailukykyisempiä. Herne,
härkäpapu ja rypsi yhdessä kotimaisten viljojen kanssa ovat edullisempia
ja lisäksi askel matalampaa soijariippuvuutta kohti.
– Vuoden alussa nostamme lihasikojen soijattomasta loppukasvatuksesta maksettavan superior-tason lisähinnan 5 senttiin/kg, Roland

kertoo. Haluamme kannustaa tiloja
lisäämään kotimaisten proteiinien,
kuten herneen ja härkäpavun, viljelyä. Kotimaiset rehuproteiinit eivät
ole vain edullisempia, ne vaikuttavat
myös myönteisesti ilmastopäästöihin.

Tulosta oikeista kanavista

Sika-alan kannattavuuden horjuessa
vuonna 2018, Snellman ryhtyi sekä
lyhyt- että pitkäaikaisiin toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi. Tavoitteena oli parempi kannattavuus
tiloilla, mutta yhtä tärkeää oli vahvistaa myyntikanavat niin, että suomalaisesta lihasta on kysyntää myös
tulevaisuudessa ja oikeaan hintaan.
– Sian hankintamäärät laskivat
silloin alle 30 milj. kiloon. Asetimme strategiseksi tavoitteeksi nostaa
määrät 35 milj. kiloon vuoteen 2022.
Alussa se tuntui haasteelliselta, mutta kun tavoitellaan strategisia päämääriä, vaikeistakin tilanteista on
selvittävä.
Tuottajien kannattavuuden vahvistamisen lisäksi Snellman panosti
optimaalisten myyntikanavien löytämiseen raaka-aineelleen.
– Laatimamme asiakasstrategia on
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Snellmanin Lihanjalostuksen toimitusjohtaja, Roland Snellman.

osoittautunut oikeaksi, Roland sanoo. Emme panostaneet bulkkivientiin esimerkiksi Kiinaan, missä markkinahinta vaihtelee useita euroja
kilolta. Sen sijaan meillä on nykyään
hyvä, vakaa asiakaskunta Suomessa
ja Ruotsissa voimakasta kasvua.

Kotimaisesta lihasta on
voimakas kysyntä

Korona-aika vahvisti kotimaisen lihan suosion kaupan ja kuluttajien
keskuudessa, mikä oli Snellman-konsernin eduksi.
– Konsernissa on vahvat tuotemerkit, jotka tuovat hyvää kasvua, ja
meidän täytyy luonnollisesti myös
varmistaa tietty tulostaso, Roland
sanoo. Uskomme suomalaisen lihan
tulevaisuuteen. Tällä hetkellä investoimme Kuusisaaren uuteen ruokakomponenttitehtaaseen, joka nostaa

sekä jalostustasoa että kannattavuutta. Tämä tuo meille paremmat
mahdollisuudet olla kilpailukykyinen
yhteistyökumppani
suomalaisille
perhetiloille jatkossakin.

Kannustamme
suomalaista sikaa

Suomessa keskustellaan parhaillaan
siitä, onko ollenkaan mahdollista
ylläpitää suomalainen siantuotanto nykyisellä tasolla. Roland ei näe
syytä siihen, että Snellman antaisi
periksi kotimaisessa siassa. Päin vastoin Snellman panostaa ensi vuonna
Maatiaispossun lanseeraukseen.
– On tosiasia, että Suomen siantuotanto on kulutusta suurempi,
mutta jos sitä lähtee karsimaan, supistukset tulee tehdä oikeissa kanavissa, Roland sanoo. Korona-aikana
kotimaisen lihan kysyntä on kasvanut reilusti, joten kotimaisilla markkinoilla leikkauksia ei tule tehdä. Globaalisti sen sijaan sianhinta laskee ja
Euroopan markkinoilla on nyt suuria
eriä halpaa lihaa. Emme halua sellaista tilannetta, jossa Kiinan vientiin
tarkoitettu suomalainen liha yhtäkkiä tungetaan kotimaisille markkinoille, seurauksena hintojen syöksy.
HJ

 Alkuvuodesta 2022 Snellman
käynnistää Maatiaispossun lanseerauskampanjan, jonka tavoitteena on tehdä Maatiaispossusta
käsite, jolla on selkeä merkityssisältö.
– Haluamme oikaista sianlihaan
liittyviä ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä ja saada kuluttajat käyttämään maatiaispossu-tuotteita
monipuolisemmin, modernimmin
ja enemmän, viestintä- ja markkinointijohtaja Tommi Fors kertoo.
Tavoitteena on saada kuluttaja

ymmärtämään, että laadusta kannattaa maksaa vähän enemmän.
Maatiaispossu saa näkyvyyttä
pakkauksiin, innostavia reseptejä
sekä oman sivuston Snellmanin
kotisivulle. Markkinointiin laaditaan oma tunnus, slogan ja kampanjoita.
– Tavoitellaan mainontaa, joka
on rohkeaa vaan ei uhkarohkeaa,
joka nostaa maatiaispossun puheenaiheeksi, Tommi Fors sanoo.

Maatiaispossulla on pitkät perinteet
1908 Suomalainen sianjalostus alkaa, kun Suomen Sianjalostusyhdistys perustetaan.
1994 Sikojen Kantakoesäätiö perustetaan ja Snellman lähtee mukaan
rahoittamaan sianjalostusta.
2004 Suomalainen sianjalostuskenttä hajoaa ja suurimmat toimijat
siirtyvät eläinaineksen tuontiin.
2004 Snellman perustaa sikojen
testitoimintaan erikoistuvan Suomen Sianjalostus Oy yhdessä mm.
Faban ja sianjalostajien kanssa.
Tehdään päätös jalostustoiminnan
jatkamisesta ja uuden testisikalan
rakentamisesta.
2006 Längelmäen sikakantojen testiasema on valmis ja vihitään käyttöön maa- ja metsätaloustalousministerin toimesta.
2010 Snellman ostaa Faba Sika Oy:n
ja ottaa kokonaisvastuun suomalaisesta sianjalostuksesta, eli suomalaisten maatiais- ja yorkshirerotujen
kehittämisestä.
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Snellman
70 vuotta

2011 Suomalaisen sianjalostusyhtiön uudeksi nimeksi tulee Figen Oy,
joka saa Maa- ja Metsätalousministeriöstä statuksen ainoana maatiais- ja yorkshirerotujen jalostajana
Suomessa.
2011 Kunnon Suomalaisen Maatiaispossun ura alkaa Snellmanin
toimesta, tavoitteena luoda sikaketjulle parempi suoja kansainvälistä
kilpailua vastaan 10 pykälän kehitysohjelman kautta.
2013 Gmo-vapaa ruokinta yhdistetään Snellmanin Maatiaispossu-konseptiin gmo-soijan rantauduttua Suomeen.
2014 PossuNet ohjelma otetaan
käyttöön jalostusohjelmaa ja porsastuotannon seurantaa varten.
2017 Figen siirtyy kahden rodun
yleisjalostuksesta kolmen linjan jalostukseen. Jalostustavoitteet uudistetaan ja Figenin nukleusjalostusohjelma alkaa.
2018 Figen investoi Kauhavalla uuteen karjuasemaan ja omaan jalostussikalaan Muskeli-isälinjaa varten.

Komponenttitehdas muotoutuu

Tulevaisuuden hittituotteiden edellytyksiä
suunnitellaan nyt
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Tuottajamyymälän
järjestelyt

TI -

TEKSTI: Heidi Jylhä | KUVAT: Rami Lehtola, Heidi Jylhä

Kuusisaareen rakennetaan ruokakomponenttitehdas,
jonka tehtävänä on palvella sekä Snellmanin valmisruokavalmistusta että lihanjalostusta. Yhteistyö konsernissa on hyvin tiivistä nyt, kun tehdasta suunnitellaan
täyttämään kaikkien tarpeet mahdollisimman hyvin.
Ruokakomponentit ovat konsepti,
josta puhutaan paljon tulevaisuudessa. Kuluttajille valmiit komponentit tarjoavat erinomaisen tavan
valmistaa ateriansa helposti ja nopeasti ilman, että valinnanvarasta
tingitään.
Keravan ruokatehtaan lisäksi Kokkikartanolla on valmisruoka-aterioiden
kokoonpanon osasto Pietarsaaressa.
Ruokakomponenttitehtaan valmistuttua, Kokkikartano Pietarsaari siirtää koko toimintansa uusiin toimitiloihin. Samalla tehtaan tulee myös
valmistaa komponentteja lihanjalostuksen tarpeisiin. Suunnittelutyön ja toteuttamisen johtamiseen
tarvitaan siis osaamista molemmilta aloilta, ja sellainen henkilö löytyi
omasta organisaatiosta.
Martin Snellman on komponenttitehtaan projektijohtaja. Arkisin hän
vastaa tuorelihaprosessista Snellmanin Lihanjalostuksessa. Se tarkoittaa,
että hänen vastuualueensa kattaa
valmistuksen lihan leikkuusta valmiiseen, pakattuun tuorelihatuotteeseen. Martin on myös työskennellyt
lähes 10 vuotta valmisruuan työnjohtamisen ja prosessikehityksen parissa. Aluksi Lunch Like Home Made

soi tulevaa tuotevalikoimaa ja markkinointia.
– Suunnittelemme eräänlaista
toivelistaa siitä, mitä haluamme jatkossa valmistaa, Martin kertoo. Kun
tiedämme mitä haluamme myydä,
tutkimme lähemmin, minkälaisia
prosesseja tarvitaan tuotteen valmistukseen. Onko meillä edellytykset
valmistaa tuotetta? Millaisia volyymeja voimme myydä ja millä kannattavuudella? Onko tuotteesta kysyntää? Jos volyymit näyttävät olevan
liian pieniä ollakseen kannattavia,
tuote ei sovi valikoimaamme.

Tehokkaat virrat tehtaassa

Martin Snellman johtaa uuden komponenttitehtaan rakennushanketta.

-yrityksessä, jonka Snellman osti ja
josta tuli Kokkikartano Pietarsaari,
ja myöhemmin Carolines Kökissä
Ruotsissa, vuosina 2012–2013 konsultoivana tuotantopäällikkönä ja vuosina 2016–2017 tuotanto- ja hankintapäällikkönä.

Mitä haluamme tuottaa 2023 ja
2030?

Useammat työryhmät suunnittelevat parhaillaan uutta tehdasta. Rakennusryhmä hoitaa rakennussuunnittelut, piirustukset ja kiinteistön
rakentamisen käytännön asiat. Toinen työryhmä suunnittelee ja analy-6-

Toinen työryhmä keskittyy LEAN:iin
ja tehtaan virtoihin.
– Tutustumme lähemmin tehtaan suunnitteluun siitä näkökulmasta, että kaikkien virtojen on oltava
mahdollisimman tehokkaita, Martin
sanoo. Tarkistamme jokaisen raaka-aineen, mikä on sen tie tehtaan
läpi, näin myös pakkausmateriaalien
ja henkilöstön ohella. Henkilöstön
kulun pysäköinnistä tuotantoon on
oltava turvallinen ja sujuva sekä vastattava hygieniamääräyksiä.
Tehtaassa tullaan käsittelemään
sekä lihaa että muita raaka-aineita.
– Tavoitteenamme on, että omavaraisuusasteemme valmisruuan komponenteissa kasvaa, Martin sanoo.
Esimerkiksi wieninleike, joka on suuri
komponentti Kokkikartanon aterioissa, voidaan valmistaa tehokkaasti linjalla sen sijaan, että niitä paistetaan
paistopöydällä.

Ruokakomponenttitehdas rakennetaan lihanjalostetehtaan viereen. Vasemmalla uusi
pakkasvarasto.

Miljoonainvestoinneissa
tarvitaan tarkat päätökset

Kun haastattelua tehdään syyskuun
lopussa, tehtaan perusta on valettu
ja maarakennus on työn alla.
– Koronatilanteen, nousevien hintojen ja toimittajien toimitusongelmien vuoksi joudumme tekemään
useita suuria päätöksiä reippaassa
tahdissa, sekä tilaamaan esimerkiksi tekniikkaa normaalia aiemmin.
Meillä on suunnitteluryhmä, joka
keskittyy komponenttitehtaan tekniikkaan ja koneisiin. Kokeilemme
tekniikkaa ja tutustumme eri ratkaisuihin. Toimittajien osalta olemme
tehneet yhteistyötä useiden kanssa
aiemminkin ja he ovat alansa markkinajohtajia. Käyttämillämme koneilla on usein parinkymmenen vuoden
käyttöaika, joten tekniikan on oltava
luotettava ja kestävä.
Koneita testataan etukäteen, jotta
varmistetaan, että niistä todella saa
toivottua tuotetta. Koronatilanne on
vaikeuttanut suunnitteluajan matkustamista, mutta Martinin tarkoituksena on nyt vierailla kollegoineen
parin toimittajan luona tehdäkseen
testejä Snellmanin omalla raaka-aineella.
– Jotkut suuremmat tuotantolinjat
ovat monen miljoonan investointeja, jolloin halutaan mahdollisimman
paljon tietoa ennen lopullista päätöstä.

Komponenttitehdas
pähkinänkuoreessa
✔ Tehdas rakennetaan kahteen 2 900 m2 kerrokseen
✔ Kaksi osastoa suunnittelussa:
– valmisruoka-aterioiden
kokoonpano
– valmiit lihakomponentit

Intensiivistä yhteistyötä
konsernissa

Ruokakomponenttitehtaan toteuttaminen on erittäin suuri panostus
konsernin sisäiseen yhteistyöhön.
– Olemme tehneet hyvin tiivistä
yhteistyötä lihanjalostuksen ja valmisruuan
tuotekehitysryhmissä,
Martin sanoo. Ellemme tunteneet
toinen toistamme aiemmin, niin
nyt kyllä tunnemme. Olemme kaksi
vahvaa tiimiä, mutta
yhdessä olemme vielä
voimakkaampia.

Anu tuottajamyymälästä näyttää kaksi syksyn
uutuutta: nopeat porsaan
ja naudan suikaleet.
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Komponenttitehdas rakennetaan lihanjalostetehtaan ja
pakkasvaraston viereen. Tämä
tuo jonkin verran haasteita rakennusvaiheen aikana, kun rakennusalue on eristetty.
– Tuottaja- ja henkilöstömyymälä muuttaa uuden vuoden jälkeen Kom in -halliin,
mutta siihen asti myymälä on
avoinna normaalisti, myymälävastaava Olof Snellman kertoo.
Myymälän pysäköinti on nyt
pakkasvaraston alla. Opastusta
on aina perille asti, joten huomioi liikenne ja seuraa opastusta.

Verkkokauppa
lähtökuopissa

Tuottajamyymälän
verkkokauppa on lähtökuopissa. Pilottikokeilut on tehty muutaman
tilan avulla.
– Kun tilaat verkkokaupasta,
ostot maksetaan laskulla, eikä
niitä veloitetaan enää tililtä,
Olof kertoo. Tilausten noutopaikasta sovitaan etukäteen.
Jos verkkokaupassa asioiminen kiinnostaa, hae käyttäjätili
Anelman linkin kautta!

vastuullisuus näkyy
käytännön teoissa
Alkuperä

Kaikki Snellmanin tuotteet tehdään aina Suomessa,
suomalaisesta lihasta

Laatu on enemmän kuin muotisana, se toimii kantavana periaatteena pitkäjänteisessä toiminnassa. Vuosien mittaan olemme tehneet
tärkeitä päätöksiä, jotka ovat vieneet meitä yhä luonnollisempaan,
kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan. Näissä käytännön
teoissa heijastuu arvomaailmamme, miten haluamme työskennellä ihmisten, eläinten ja ympäristön parissa. Tästä voit tutustua
vastuullisuustekojemme poimintaan sekä alkutuotannon virstanpylväisiin Snellmanin 70-vuotisessa historiassa.

Alkutuotannon virstanpylväitä

Perhetilat
yhteistyökumppaneina

Snellmanin
yhteistyökumppanit,
suomalaiset perhetilat, ovat Suomen
tyytyväisimpiä tuottajia. Yhteistyö on
avointa ja kehittää koko ruokaketjua
alusta alkaen. Yhteistyö alkoi siitä, kun
Snellman osti oman teurastamon.

1985

Luonnollisemmat
tuotteet

Valmistus keskitetty
Kuusisaareen

Snellmanilla kaikki toiminta teurastuksesta lähettämöön on saman katon alla. Lihaa ei kuljeteta paikasta
toiseen ja laatu on omissa käsissä
alusta loppuun.

1995

Maailman suomalaisin
maatiaispossu

Hinnoittelun kautta potkua
hyvinvointi-investoiniteihin

Snellman on ainoa suomalainen
sianjalostaja. Jalostamalla sikoja
itse, voimme huomioida sikojen hyvinvoinnin ainutlaatuisella tavalla.
Omalla jalostuksella kehitämme terveempiä sikoja, hyvinvointi edellä.

Snellman kannustaa tuottajia parantamaan eläinten olosuhteita
maksamalla tuottajilleen lisähintaa
pehmeistä matoista naudankasvatuksesa ja vapaasta porsituksesta.

2010

2017

1951 Veljekset Kurt ja Lars
Snellman perustavat yrityksen
Snellmanin Liha ja Makkara.
Toiminta alkaa pienimuotoisena
Pietarsaaren keskustassa.
1959 Snellman ostaa Skatan
tehtaan Pietarsaaren keskustassa ja tuotanto lähtee voimakkaaseen kasvuun.
1985 Snellman ostaa Pietarsaaren teurastamon Fellmanin
veljeksiltä ja samalla turvataan
oma raaka-ainehankinta.
1993 Kuusisaaren ensimmäinen tehdasrakennus valmistuu,
jolloin leikkaamo ja lähettämö
muuttavat uusiin tiloihin Pietarsaaren keskustasta.

Vuosia jatkunut työ lisäaineiden vähentämiseksi
ja tuotteiden kehittämiseksi

1994 Snellmanin tuottajalehti
ilmestyy ensimmäisen kerran.

Natriumglutamaatti pois
kaikista tuotteista

Lisätty fosfaatti pois
makkaroista & nakeista

Lisäaineettomat
All natural -makkarat

Superior kinkku ilman
lisättyä fosfaattia

Poistimme ensimmäisenä natriumglutamaatin (E621) kaikista tuotteistamme. Emme vahvista makua
keinotekoisella lisäaineella, vaan käytämme aitoja mausteita ja lihaa.

Poistimme makkaroistamme lisätyn
fosfaatin (E450, E451). Makkaroissa
ja nakeissa on enemmän lihaa ja vähemmän lisäaineita.

Kehitimme All Natural -makkarat,
jotka tehdään täysin ilman lisäaineita. Vain lihaa ja mausteita – ei muuta.

Lanseerasimme Superior kinkun, joka
on markkinoiden ainoa kokolihatuote ilman lisättyä fosfaattia, jossa ei
ole käytetty ns. fosfaatin korvikkeita
tai apuaineita.

2010

2012

2014

2017
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1995 Snellmanin Maatilan
Parhaat -laatuohjelma alkaa.
Määrätietoinen kehittäminen
aloitetaan panostamalla eläinten terveyteen ja eläinaineksen
laatuun.
1995 Kuusisaareen rakennettu
uusi teurastamo otetaan käyttöön. Teurastamolla teurastetaan
samalla linjalla sikaa aamupäivällä ja nautaa iltapäivällä.

Snellman
70 vuotta

2000 Maatilan Parhaat -laatuohjelma laajennetaan kattamaan myös naudantuotanto.
2001 Sähköinen tuottajayhteistyö alkaa Anelma-järjestelmän
kautta.
2004 Uusi leikkaamo mahdollistaa eläinruhojen saannon
yksilökohtaista seurantaa.
2007 Uusi Anelma2-järjestelmä
otetaan käyttöön alkutuotannon
suunnittelua ja seurantaa varten.
2010 Sianjalostusyhtiö Faba Sika
ostetaan, suomalaisen sikagenetiikan turvaamiseksi tulevaisuudessa.
2012 Laajennettu teurastamo
otetaan käyttöön Kuusisaaressa,
nyt teurastamo koostuu kahdesta erillisestä teuraslinjasta sioille
ja naudoille.
2013 Snellmanin historian
suurin yksittäinen investointi valmistuu, kun uusi makkaratehdas
vihitään käyttöön Kuusisaaressa.
2013 Snellman sitoutuu naudan- ja sianlihan sopimustuottajiensa kanssa gmo-vapaaseen
tuotantoketjuun gmo-soijan
rantauduttua Suomeen.

»
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Snellman
70 vuotta

» Vastuullisuus, jatkuu
Pakkausmateriaalit

Pakkauskehityksellä säästetään vuodessa
satoja tuhansia kiloja muovia

Leikkelepakkausten yläkalvo
ohuemmaksi

Otimme käyttöön ohuemman yläkalvon leikkelerasioissamme. Säästimme toimenpiteellä 150 000 kg muovia vuositasolla.

2007

Energiatehokkuus

Kunnon jauhelihan
suuri pakkausuudistus

Uudet, ohuemmat
leikkelerasiat

Kehitimme kunnon jauhelihalle uudenlaisen pussipakkauksen. Pakkaus
säästää 76 % muovia eli 300 000 kg
vuodessa. Se on myös helpompi käyttää ja säilyttää jauhelihan murustuvana.

Leikkelepakkausten uusiin, ohuempiin alakalvoihin käytetään 20 % vähemmän muovia. Säästö on 120 000
kg vuodessa.

2019

2020

Uusi pasteijapakkaus vähentää
hävikkiä

Kaksiosainen pakkaus säilyttää tuotteen hyvänä ja ruokahävikki vähenee.
Monomateriaalipakkaus on parempi
kierrättää. Kevyempi pakkaus säästää 5800 kiloa muovia vuodessa.

2021

Biokaasun ja lämpöpumppujen avulla säästetään
n. 3 milj. kg öljyä

Ensimmäiset lämpöpumput

Tehtaan lämmitys
hukkalämmöllä

Biokaasu korvaa öljyn

Energiaratkaisuja &
kaasutankkausasema

2007-2009 asensimme tehtaalle
kaksi lämpö-pumppua, joilla vähensimme lähes 1 200 000 kg öljyä eli
3600 tonnia hiilidioksidipäästöjä
vuodessa.

Ryhdyimme lämmittämään tehtaalla käytettävää vettä ja ilmaa prosessien hukka-lämmöllä. Säästimme
miljoona kWh sähköä vuodessa.

Korvasimme öljyn biokaasulla joka
on hiilidioksidineutraali energianlähde. Säästimme 1 150 000 kg öljyä.
Oma vedenpuhdistamo kerää kiinteän aineen talteen hyödynnettäväksi biokaasussa.

Kiertovesipumppujen,
taajuusmuuttajan ja kolmannen lämpöpumpun avulla säästimme 3 milj.
kWh sähköä. Biokaasun tankkausasema avattiin kuluttajille.

2007

2012

2014

2019

Uusi ilme pakkauksissa
Snellmanin logon ja brändi-ilmeen uudistus näkyy
nyt myös pakkauksissa. Uusi pakkausilme ilmestyy
asteittain loppuvuoden aikana – ensimmäiset ovat
jo kaupoissa.
Snellmanin logo ja graafinen ilme
uudistuivat syksyllä 2021 juhlavuoden kunniaksi. Tarkoituksena on
ottaa uusi ilme käyttöön asteittain pakkauksissa ja viestinnässä
loppuvuoden aikana.
Pakkausilmeen teemana on moderni perinne. Uudistuksen tavoitteina on nostaa laatujohtajan mielikuvaa, tuoda esille alkuperä eli
suomalainen liha ja työ, vahvistaa
sympaattisen pientoimijan mielikuvaa sekä viestittää

arvoista kuten luonnollisuudesta
ja vastuullisuudesta.

Uuden ilmeen keskeisimmät
piirteet:

✔ Suomen suosituin lihatuotemerkki entistä näkyvämmin.
✔ Taustan kevyt raidoitus ilmentää
käsityöläishenkeä ja tekee pakkausilmeestä sympaattisemman.
✔ Korkea lihapitoisuus esillä keskeisellä paikalla.
✔ Suomalaista lihaa ja työtä tuotu
näkyvästi mukaan pakkaukseen:
"Tehty Pietarsaaressa, suomalaisesta lihasta."
✔ Valmistettu uusiutuvalla energialla.
✔ Selkokieliset kierrätysohjeet.
HJ

Naudan nopeat paistisuikaleet ja
Maatiaispossun nopeat fileesuikaleet ovat syksyn uutuustuotteita.
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snellmanin tuotemerkki
rantautuu hong kongiin
Snellmanin panostus Hong Kongin vientiin on tarkan
ja tavoitteellisen yhteistyön seurausta. Tänä syksynä
Aasian kuluttajat saavat ensimmäistä kertaa tutustua
Snellmanin omaan tuotemerkkiin.

Kanadassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ulkomaalaiset kuluttajat kohtaavat Snellmanin tuotemerkin omissa kaupoissaan. Jos
tästä tulee menestys, meillä on mahdollisuus laajentaa vientiä yhteistyökumppaneiden kautta myös muihin
lähialueen maihin.

Lihan alkuperälle näkyvyyttä

Snellmanin vientitiimi on yhdessä
yhteistyökumppaninsa Nordic Partnersin kanssa tutkinut Hong Kongin
kuluttajamarkkinoita,
keskustellut asiakkaitten kanssa ja loihtinut
markkinoille räätälöityä tuotevalikoimaa.
– Valikoima koostuu neljästä sianlihan tuotteesta, joilla on kova kysyntä
Hong Kongissa, vientijohtaja Staffan
Snellman sanoo.
Tuotteet ovat kassler, porsaan ulkofilee, sian kylki ja pieni ribs-pakkaus.
Tuotteet pakataan Pietarsaaressa ja
myydään pakastetiskiltä Parknshopsketjun myymälöissä.

– Ensimmäiset Hong Kong -toimitukset lähtevät syys-lokakuussa, ja
1.11. alkaen tuotteemme ovat saatavissa 70 eri kaupasta, Staffan kertoo.

Ensimmäistä kertaa omalla
tuotemerkillä

Hong Kongin panostus on sillä tavalla ainutlaatuinen, että Snellman
myy nyt ensimmäistä kertaa omalla
tuotemerkillään suoraan kuluttajille
Aasiassa.
– Aiemmin vientimyyntimme on
ollut business to business -mallia,
näin muun muassa Uudessa Seelannissa, Venäjällä, Etelä-Koreassa ja

Suomi on lihan alkuperämaana hyvin
arvostettu.
– Annamme suomalaiselle alkuperälle reilusti näkyvyyttä pakkauksissa
ja markkinoinnissa, Staffan kertoo.
Suomalainen sianliha yhdistetään
luonnolliseen kasvatukseen, lisäaineettomuuteen, matalaan antibioottikäyttöön ja turvallisiin elintarvikkeisiin.
Hong Kong -viennin kohdalla työtä
on tehty jo kaksi vuotta.
– Elintarvikevienti ei ole lyhyt pyrähdys. Se on kaikin tavoin maratonjuoksua ja joukkuepeliä, sanoo Staffan. Syksyn lanseeraus on lähinnä
alkuvaihetta. Jalostusarvo ja hintataso tässä kanavassa antavat meille
mahdollisuuden myydä huomattavasti enemmänkin tuotteita.
HJ

familjen snellman markkinoi suomalaista laatua
Ruotsissa laadukkailla, ainutlaatuisilla lihatuotteilla vat kertoa alkuperästämme ja arvoistamme.
on hyvät mahdollisuudet löytää markkinansa. Mutta
kuten Suomessakin, tuontilihalla on negatiivinen sävy, Paikallisia lähettiläitä
joka kohdistuu sekä halpuuteen että laatuun. Tähän Matsin kollega, myyntijohtaja Abbe
Mateus, tekee tiivistä yhteistyötä
Familjen Snellman tahtoo muutosta.
myymälöiden kanssa, tavoitteena liSnellmanin Lihanjalostus toimii
Ruotsissa nimellä Familjen Snellman
(Snellmanin perhe).
– Familjen Snellmanissa on myönteinen sävy, joka toimii hyvin Ruotsissa, myyntijohtaja Mats Palmgren
kertoo. Emme voi nojautua Herra
Snellmanin historiaan, vaan Ruotsin markkinoille rakennamme uutta
brändiä. Arvot on viestittävä tavalla,
joka tuntuu Ruotsissa luonnolliselta.
– Familjen Snellman -nimi viestittää perheyritystä, perhetiloja ja
perhearvoja, some-markkinoinnista
vastaava Madeleine Hasselhuhn tiivistää.

"Palaute kaikkialta on,
että se on markkinoiden
hienoin porsaan filee."

Nostaa suomalaisen profiilia

Ensimmäinen askel brändin rakentamisessa tapahtuu keskusteluissa
kaupan kanssa.
– Olemme laatineet valikoiman
tuotteita, jotka ovat ainutlaatuisia
ruotsalaisille markkinoille, Mats kertoo. Monikaan ei tiedä, että Suomi on
elintarvikemaa lihan ja lihajalosteiden alalla, siksi meidän on erottauduttava muista.
Ruotsissa lihan omavaraisuusaste
ei riitä, siksi maa on riippuvainen lihan tuonnista. Moni kuluttaja valitsee kuitenkin mieluiten kotimaista
lihaa, Madeleine sanoo. Jos suositaan
tuontilihaa, se johtuu hinnasta.
– Suomessa karjanhoito on yhtä
hyvää kuin Ruotsissa, silti Snellmania
verrataan tuontiin Saksasta ja Puolasta, Mats sanoo. Siksi tarvitsemme
myymälöissä lähettiläitä, jotka osaaMörad FLÄSKYTTERFILÉ
Från Österbotten

Med start denna vecka kan ni köpa Snellmans
fantastiska Fläskytterfilé i er butik
Ni finner den i följande butiker:
ICA Maxi Kristinehamn, ICA Maxi Bergvik, Karlstad, ICA
Maxi Välsviken, Karlstad, ICA Kvantum Arvika, ICA Kvantum
Filipstad, ICA Supermarket Ekshärad, ICA Supermarket
Forshaga, ICA Supermarket Fanfaren, Karlstad, ICA
Supermarket Kil, ICA Supermarket Munkfors, ICA
Supermarket Skoghall,
ICA Supermarket Sunne, ICA Supermarket Torsby, ICA
Supermarket Wallinders, ICA Supermarket Åmål, ICA
Nära Deje, Hemköp Karlstad

Kuva ICA Fokuksen tuorelihatiskistä Göteborgissa. Porsaan sisäfilee on osoittautunut
ovien avaajaksi Ruotsissa. Syyskuun lopussa porsaan fileen myynti ylitti 100 000 kiloa,
mikä on enemmän kuin koko viime vuoden myynti. 70 vuotta juhlistavalle Snellmanille annetaan näkyvyyttä loppuvuoden kampanjoissa.
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sätä mielenkiintoa Snellmanin tuotteita kohti. Erityisesti porsaan sisäfilee avaa ovia.
– Vapaasta porsaasta puhutaan
paljon Ruotsissa, Mats kertoo. Snellmanin porsaan filee on saanut runsaasti kehuja ja myy erittäin hyvin.
Palaute kaikkialta on, että se on
markkinoiden hienoin porsaan filee.
ICA-ketjussa myydään sekä Snellmanin tuorelihaa että lihajalosteita.
Kauppias päättää itse, mitkä tuotteet
hän haluaa valikoimaansa. Paikallinen yhteistyö on pitkäjänteistä ja
rakentavaa.
– ICA Fokus Göteborgissa on hyvä
esimerkki lähettiläästä, joka tahtoo
nostaa Familjen Snellmanin näkyvyyttä, Mats kertoo. Tarkoituksena
on markkinoida Familjen Snellmania
koko myymälässä, ostosvaunuista
kauppahyllyihin.

Lisäaineettomuus kiinnostaa

Coop-ketju on hyväksynyt kahdeksan Snellmanin makkaraa lisävalikoimaansa. Näistä kolme ovat All Natural -tuotteita.
– Lisäaineettomat All Natural -makkarat ovat harvinaisuuksia Ruotsissa,
Madeleine kertoo. Olemme markkinoineet niitä aktiivisesti maksullisilla
mainoksilla sosiaalisissa medioissa
yhteistyössä Generon kanssa. Panostimme erityisesti laadukkaaseen
kuva-aineistoon ja neuvomme kuluttajat eteenpäin Coop-myymälöihin,
joissa makkarat ovat saatavilla.
HJ

Jekku on tilan ensimmäinen satatonnari. Jekku on käynyt läpi tilan koko kehityskaaren: parsinavetasta pihattoon ja asemalypsyn kautta robottiaikaan.

Tyynismaan navetassa on 70 lypsävää,
nuorkarjan kanssa noin 100 eläintä.

Tyynismaan maitotila

Maan kärkiluokassa
hiilijalanjäljen mittauksessa
Arto ja Hanne Tyynismaan maitotilalla Purmojärvellä
lähdettiin alentamaan ilmastopäästöjä pienin askelin.
Muun muassa laiduntaminen ja monipuoliset energiaratkaisut ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi
sekä kukkaron että ilmastopäästöjen osalta.
Maidon tuotantoketjun hiilijalanjälkeen vaikuttaa moni asia. Ilmastopäästöjen määrä vaihtelee muun
muassa tilan energiakäytöstä, ruokinnasta, satotasosta, lannan käsittelytavoista ja peltoviljelykasveista
riippuen.
Valion Carbo®-ympäristölaskuri on
kehitetty Suomen ilmastoon ja olosuhteisiin tilakohtaisen hiilitaseen
seurantaan. Laskelma tehdään vuosittain ja edellyttää muun muassa,
että tila on käynyt Valion hiiliviljelyn
koulutuksen.
Vuoden 2020 laskelman mukaan
Tyynismaan maitotila sijoittuu maan
kärkiluokkaan. Maidon hiilijalanjäljen globaali keskiarvo on noin 2,5 kg
CO2e/litra (lähde FAO, Valio). Suomessa luku vaihtelee yhden kilon mo-

Tyynismaan maitotila
✔ Arto ja Hanne Tyynismaa
✔ 70 lypsypaikkaa, robotti,
kolme rehukioskia
✔ pelto-alaa 110 ha
✔ Valion Carbo®-laskelmassa
0,76 kg CO2e/litra

lemmin puolin. Tyynismaan hienoon
tulokseen, 0,76 kg CO2e/litra, sisältyy
monenlaisia toimenpiteitä.

Laiduntaminen ja hiiliviljely

Omien ilmastopäästöjen alentamiseen on lähdetty askel askeleelta.
Monet asiat olivat jo osaa tilan arvomaailmaa ja arkea.
- 14 -

Lehmien laiduntamista pidetään
ilmastotyössä tärkeänä toimenpiteenä. Nurmi sitoo hiiltä ja on lehmien
pääasiallinen ruoka.
– Lehmät pääsevät vapaasti laitumelle milloin haluavat, Hanne sanoo. Meillä on hyvät mahdollisuudet
laiduntaa lohkoittain koko navetan
ympäri.
Myös tilan 110 hehtaarin pellot
ovat lähellä, mikä alentaa polttoaineenkulutusta.
– Kortesjärvellä on paljon urakoitsijoita, joten tuntuu järkevämmältä
hyödyntää heidän palveluitaan kuin
ostaa koneet itse, Hanne ja Arto sanovat. Laitamme pellot kylvökuntoon
ja teemme rehut itse, mutta urakoitsija kylvää, levittää lietteet ja hoitaa
kasvinsuojelun.
Hiiliviljelykurssin eväiksi jäi muun
muassa, että niityn korkeuden on oltava vähintään 10 cm, jotta kasvusto
lähtee nopeammin kasvuun. Tuotostasoon, viljelykiertoon ja kylvöseoksiin kiinnitetään myös huomiota.

Monivuotiset nurmikasvit ovat viljelykasveista parhaita hiilensitojia. Tyynismaan lehmät pääsevät
vapaasti laitumille. Navetan läheisyydessä on hyvät mahdollisuudet laiduntaa lohkoittain.

Arto ja Hanne Tyynismaa

Energia auringosta ja maasta

Huhtikuussa navetan kattoon asennettiin aurinkopaneelit.
– Aurinko paistaa koko päivän, joten paneelit tuottavat tehoa koko
navetan käyttöön, Arto sanoo. Maidon kylmennys ja robotti käyvät molemmat aurinkosähköllä.
Maalämpöpumppu hoitaa lattialämmityksen navetan rehuvarastossa, jotta paalit saadaan sulatettua
talvisin. Maitohuoneessa on lämmöntalteenottopumppu.

Edetään askel askeleelta

Keväällä asennetut aurinkopaneelit tuottavat riittävästi tehoa navetan tarpeisiin.
Kesäisin noin 8-9 kWh, ja syksyn pilvisellä säällä noin kilowatin. Tilalla on myös maalämpöpumppu ja maitohuoneessa lämmöntalteenotto.

TEKSTI & KUVAT: Heidi Jylhä

Tautisuojaus on huomioitu navetan suunnittelussa. Teuraat haetaan navetan toiselta
puolelta, maito toiselta. Välitysvasikat haetaan iglusta navetan ulkopuolelta.

Se, mistä maitotila aloittaa oman
ilmastotyönsä, on aina tilakohtaista, Tyynismaat toteavat. Kyseessä ei
tarvitse olla mullistavia asioita, vaan
pienin askelin voidaan saada toimivia ratkaisuja aikaan.
– Laiduntamiseen kannattaa ehdottomasti panostaa, jos vain mahdollista, Arto ja Hanne sanovat. Viljelykierto ja monipuolisemmat seokset
ovat myös hyviä askeleita eteenpäin.
LED-valot, aurinkosähkö ja painovoimainen ilmanvaihto alentavat sähkölaskuja, mutta investointien täytyy
olla kohtuullisia. Ei kannata ylimitoittaa, vaan tehdään omien resurssien
ja tarpeiden mukaan.
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kentällä
tapahtuu!

Laitala ja Männistö

Snellmanin nautakiertue
Menneen kuukauden aikana olemme suureksi iloksemme jälleen päässeet tapaamaan tuottajiamme nautakentällä oikein olan takaa. Nautatiimin 70-vuotisjuhlakiertue
on pyörähtänyt käyntiin täydellä voimalla ja olemme ehtineet käydä jo muun muassa Pihtiputaalla, Kestilässä,

Kannuksessa, Kurikassa ja Kauhavalla. Tapaamiset jatkuvat pitkin syksyä ympäri Suomea päättyen marraskuun
alussa Pietarsaaressa järjestettävään ruotsinkieliseen
tapaamiseen.
AK

Avoimet ovet Merijärvellä

Kai-Pekka Laitalan ja Sampo
Männistön kahden robotin avajaiset Merijärvellä. Satametrisessä
navetassa on paikat 140 lypsylehmille, yhteensä n. 250 nautaa.

Alla tiders mjölk
ProAgria & Valio, 10.8.21

Eva-Lina Sandell Snellmanilta
osallistui ProAgrian ja Valion yhteiseen Alla tiders mjölk -hankkeen teemapäivään Kruunupyyssä elokuussa.

Björkin uusi auto

Härmä Power Truck Show, 13.8.21

Peter Björkin uusi 20-30 naudan
eläinkuljetusauto oli näytillä
Power Truck Showissa elokuussa ja sai ensimmäisen palkinnon puoliperäluokassa.

Keräsen maitotila

Navetan avajaiset 10.9. Ilmajoella

Janne ja Marianna Keräsen uudessa navetassa on yksi robotti ja noin
70 lehmäpaikkaa. Nuorkarjalle on
tehty tilat vanhaan sikalaan ja konehalliin. Tilalla on peltoa noin 55
hehtaaria, josta 40 hehtaaria on
nurmella ja loput viljalla. Tila on
aiemmin ollut viljatila, joten aiemmin lehmiä ei ole ollut.

Rastilahden tila

Avoimet ovet Lapinlahdella, 18.8.21

HH Embryon järjesti avoimet ovet
Mari ja Jarmo Niskasen omistamalla Rastinlahden tilalla Lapinlahdella elokuussa. Tapahtumaan
osallistui myös tilan muita yhteistyökumppaneita. Yleisö sai
tutustua tilan toimintaan, mukaan lukien uuteen vasikkalaan,
jota otettiin käyttöön kesällä 2021.
Snellmanin nautatiimi tarjoili grillattua Eetvarttia.
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Kun tulipalo sattuu
omalle kohdalle
Tänä kesänä kahta Snellmanin tilaa koetteli voimakas tulipalo tuotantotiloissa. Tästä
voit lukea tilojen tarinoita ja tilallisten omia ajatuksia siitä, mitä maatilalla kannattaa miettiä etukäteen tulipalon varalta.

Luikku: “Ei ole kahta samanlaista tulipaloa“

Tuhot Luikun tilalla olivat melkoiset,
mutta samana iltana puoli yhdeltätoista
lehmät on saatu lypsettyä ja ruokittua.

 Perjantaina 16.7. Matti Luikku vietti
lomaa Levillä vaimonsa kanssa, kun
puhelin soi aamulla vähän kuuden
jälkeen. Toisessa päässä oli poika
Mikko: kotitilan navetta Lohtajalla
palaa.
Mikon avopuoliso oli huomannut
palon herätessään ja palokunta hälytettiin paikalle.
– Lähdimme heti lehmiä siirtämään, mutta savua oli niin paljon,
että oli pakko odottaa palokunnan
saapumista, Mikko Luikku kertoo.
Ensimmäinen
palokuntaryhmä
saapui Lohtajalta 11 minuutin kuluessa. Savut puhallettiin ensin puhaltimella pois, jotta eläinten pelastaminen voisi jatkua.
Navetan toinen puoli oli ilmiliekeissä, mutta lehmät onnistuttiin
saamaan toiselta puolelta ulos. Palokunnan ja talonväen toimesta kaikki
150 nautaa saatiin turvaan, mutta

neljässä lehmässä oli niin vakavat
palovammat, että ne jouduttiin lopettamaan heti.
Leviltä oli kahdeksan tunnin matka
kotiin. Siinä ajassa ehtii jo käydä läpi
mielessään monta eri vaihtoehtoa.
Onko kotona enää navettaa? Voiko
tästä edes jatkaa eteenpäin?
– Kun pääsimme kotiin kolmen
maissa, palo oli jo sammutettu ja
eläimet ulkona, Matti kertoo. Palokunta oli paikalla aina iltaan asti suorittamassa loppusammutukset. Noin
3–4 metriä navetasta oli palanut
maan tasalle, samoin kuin viljasiilot,
täysrehusiilo ja 80 tonnia viljaa.
Vaikka oli kesä ja lomakausi, vakuutusyhtiö oli nopeasti paikalla arvioimassa tilannetta. Vaihtoehtoisia
järjestelyitä tilan lehmille ei ollut,
vaan paikkoja ryhdyttiin turvaamaan

niin, että lehmät voitaisiin siirtää
takaisin navettaan. Puoli yhdeltätoista illalla lehmät olivat sisällä,
lypsettyinä ja ruokittuina.
Kun selvisi, että navetan jälleenrakentaminen oli mahdollista,
vakuutusyhtiö järjesti hankkeelle
konsultin, joka hoiti yhteydet vakuutusyhtiöön sekä kaikkiin urakoitsijoihin tilan puolesta.
– Siivoamista tai raivaamista ei
voitu aloittaa ennen kuin kaikki
viranomaiset olivat tehneet omat
tutkimuksensa, Matti kertoo. Palon syy jäi hämärän peittoon,
mutta sen epäillään syttyneen
sähköjärjestelmästä.
Elokuun alussa alue oli raivattu
ja jälleenrakentamistyöt aloitettiin. Arki navetassa järjestettiin
niin, että lehmät ruokittiin ja lypsettiin aamuviideltä, sen jälkeen
ne siirrettiin ulos, jotta urakoitsijat pääsivät työskentelemään
kuusi tuntia navetassa. Lokakuun
alussa navettapuoli alkaa jo olla
täysin korjattu.
Näin jälkeenpäin Mikko ja Matti
Luikku ovat miettineet, olisiko jotain ollut tehtävissä palon estämiseksi, mutta ei juurikaan ollut.
Ei ole kahta samanlaista tulipaloa,
Matti toteaa. Kaikkeen ei voi varautua, mutta kannattaa miettiä
etukäteen, miten itse toimisi, jos
palo syttyisi omiin tiloihin. Ja vakuutukset kannattaa aina pitää
kunnossa.
– Oli onni onnettomuudessa,
että kävi näin hyvin, Mikko sanoo.
Olisi voinut käydä paljon huonomminkin. Kun vanhaa tuhoutui, uutta syntyi nyt tilalle.
– Vakuutusyhtiön konsultista oli
suurta hyötyä, Matti sanoo. Hänellä oli tarvittavaa osaamista ja
verkostoa voidakseen viedä asiaa
eteenpäin.
HJ
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Paulasaari: “Ei voi kuvitella
tulipalon voimaa“
 Onnettomuus sattui Jari ja Päivi
Paulasaarelle Ilmajoella heinäkuun
alussa, kun tilan vanhempi navetta
paloi. Päivi oli lopettelemassa illan
töitä 15-vuotiaan Konsta-poikansa
ja tämän Roope-serkun kanssa, kun
pojat yhtäkkiä huusivat, että navetan vieressä sijaitsevassa varastossa
paloi.
Navetta oli vanhempi puurakennus, jota käytettiin tilan teinivasikoille. Se sijaitsi hyvin lähellä asuintaloa,
jossa tilan entiset omistajat asuivat.
– Ei kestänyt kuin 10 minuuttia ennen kuin koko navetta ja varasto olivat liekeissä, Päivi kertoo. Mutta noiden 10 minuutin ansiosta ehdimme
pelastaa eläimet.
Päivi juoksi oville ja päästi vasikat
ulos metsään. Kaikki vasikat yhtä
lukuun ottamatta rynnistivät heti
turvaan. Siinä vaiheessa tulipalo oli
jo niin voimakas, ettei navettaan jäänyttä vasikkaa voitu enää pelastaa.
– On uskomatonta, miten voimakas tulipalo voi olla, Päivi sanoo. Sitä
ei voi käsittää ennen kuin sen kokee
itse.
Palokunta saapui vartissa ja pystyi
turvaamaan konevaraston, mutta
navetta ja asuintalo eivät olleet pelastettavissa.
Jarin ja Päivin onneksi palo huomattiin nopeasti. Näin eläimet ehdittiin pelastaa, lisäksi pojat ehtivät ajaa
pienkuormaajan ja tilan uudemman
traktorin turvaan. Mutta aineelliset
vahingot ovat kuitenkin mittavat, puhumattakaan siitä, että liekit veivät
vanhemman tuottajapariskunnan
elämäntyön.

Tilapäiset järjestelyt palon
jälkeen

Perhe sai paljon apua naapuriltaan
tulipalon jälkeisinä päivinä. Kaikki
109 vasikkaa saatiin kerättyä met-
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sästä jo samana iltana ja niille järjestettiin tilapäiset tilat konevarastoon.
Nyt syksyllä teinit pidetään tilan
muissa navetoissa, mutta tilapäisiin
järjestelyihin on löydettävä ratkaisu
talven aikana.
Vakuutusyhtiö on ollut myötämielinen.
– Olemme saaneet päätökset korvauksesta ja summat olivat kohtuullisia, Jari sanoo. Palon jälkeen tuli
paljon lisäkustannuksia, jotka maksettiin omasta pussista.
Tulipalon syytä ei ole vielä selvitetty,
mutta epäilynä on, että varastossa
oleva sähköpyörä oli syttynyt palamaan.
– Olimme uusineet navetan sähköt
ja poistaneet vanhan kattilahuoneen,
ja näin yrittäneet päästä palon mahdollisista aiheuttajista eroon, Jari sanoo. Tulipalon syttyessä se alkaakin
usein sähköstä. Sammuttimia meillä
on joka nurkassa ja ne tarkastetaan
vuosittain. Lakisääteinen palotarkastus oli myös tehty kesällä.
Yksi tärkeimmistä asioista mitä kannattaa miettiä etukäteen tapaturman varalta, on mihin eläimet laitetaan, Jari ja Päivi sanovat.
– Irtoaidoilla voi pystyttää väliaikaisia aidanteita minne vaan, Jari sanoo.
Niitä on hyvää pitää kotona riittävin
määrin.
Vesi- ja sähköhuollosta tulee myös
huolehtia, mieluiten niin, että niitä
saa kahdesta eri liittymästä, jos toinen tuhoutuu.
– Kannattaa myös pitää kirjaa kaikista peruskorjauksista ja kunnostuksista ja dokumentoida paperein ja
kuvin, Päivi sanoo. Kun rakennuksista
on reilusti kuvia, päästään helpommin eteenpäin kuulusteluissa ja vakuutuskeskusteluissa.
HJ

Äijön tilalla tiineytetään

ensikoita myyntiin

Sikasilmällä kiirehtimättä

– Hoidan ensikoita sikasilmällä ja äidin vaistoilla, eikä ensikoiden kanssa
saa olla kiire, painottaa Sonja. Kasvatuksen alussa ruokin ensikot käsin ja
kolaan niiden karsinat päivittäin.
Sonja on ensikoiden kanssa päivittäin pitkän ajan, joten eläimet ovat
rauhallisia ja tottuneita käsittelyyn.
Äijön tilan sikala on rakennettu
2009 ensikoiden kasvatusta ja tiineyttämistä varten. Sikalasta tulee
myyntiin noin 30 tiineen ryhmä joka
neljäs viikko. Kun tiineet ovat lähteneet porsimaan emakkosikaloihin,
saapuu uusi 33 porsaan ryhmä kasvamaan. Vuodessa kasvatetaan 13
ryhmää.
– Ensimmäiset 12 viikkoa ensikot
kasvavat 5–8 sian karsinoissa. Kun
ensikot ovat asuneet meidän sikalassa 12 viikkoa, ne ajetaan ryhmään
pihattoon rokottamista, kiimantarkkailua ja tiineyttämistä varten, kertoo Sonja.

”Aina hienoja yksilöitä ja
samanlaisia.”
”Tekevät hyvin porsaita,
ei ylisuuria eikä pieniä
pahnueita.”
”Hyviä emoja. Rauhallisia
ja helposti käsiteltäviä ja
kestäviä käyttöeläimiä.”

Sonja ja Harri Äijön tilalla
Jalasjärven Ilvesjoella tuotetaan tiineitä Figen Matriarkka ensikoita.
Äijöt ovat tiineyttäneet ensikoita
myyntiin jo lähes 20 vuoden ajan,
Snellmanin sikaketjussa keväästä
2010 lähtien.
– Ensikoiden kasvatus alkoi isojen
emakkosikaloiden tarpeista, mutta
jo vanhempani tiineyttivät ensikoita
myyntiin 1980-luvulla, kertoo Harri
tuotannon taustoista.
Ensikoiden kasvatus ja tiineyttämien on ollut alusta lähtien Sonjan
vastuulla.
– Sonja on sikalan pomo. Minä toimin apupoikana, kertoo Harri pariskunnan työjaosta tilalla.

Ostajien palautteita

Sonja ja Harri Äijön tilalla Ilvesjoella tuotetaan tiineitä Figen Matriarkka ensikoita.
Ensikot hoidetaan sikasilmällä ja äidin vaistoilla, Sonja sanoo.

Vapaa tiineytys pihatossa

Ensikot siemennetään pihatossa vapaana.
– Ensikon kiimaan tulossa on tärkeää oikea koko, siirto uuteen paikkaan ja yhdistäminen ryhmään. Siirto saa vanhimmatkin heräämään ja
näyttämään kiimansa, sanoo Sonja.
Rehua tiineytettävät saavat syödä
vapaasti ja karju tuodaan ensikoiden
luo kahdesti päivässä. Muutoin se
majailee eri huoneessa.
– Ensikot ovat kiimassa omanlaisiaan. Yksi seisoo karjun luona korvat
pystyssä ja täristen, toisen perässä
saan kulkea pitkin karsinaa, kunnes
se asettuu seisomaan, ja kolmas voi
perääntyä nurkkaan jököttämään,
kuvailee Sonja ensikoiden siementämistä pihatossa.
Hän kertoo ensikoiden tiinehtyvät
parhaiten 7 – 8 kuukauden iässä.
Äijön tilalla ensikot siemennetään
Muskelikarjun siemenellä. Karjun
MU-indeksivaatimus tiineytettäessä
on 115.
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Yhteistyöstä intoa ja ideoita

Äijöjen kasvattamat ensikot ovat syntyneet Ismo ja Kimmo Ranta-Nilkun
tilalla Kannuksessa. Ranta-Nilkun tila
on maatiaisrodun nukleusjalostaja.
YM-hybridiporsaita tuotetaan emakoilla, joiden MA-indeksi on siemennettäessä vähintään 110.
– Olemme onnistuneet poimimaan
rusinat pullasta ja parantamaan hedelmällisyyttä viime vuosina, kuvaa
Ismo ensikoiden pahnuekoon kehitystä.
Hän kiittelee Ritva Tuppuraisen
tarkkaa työtä porsaiden valinnassa
ensikkokasvatukseen. Ritva testaa 10
– 14 viikon ikäisiä porsaita ja valitsee
niistä MA-indeksin, kasvun ja rakenteen perusteella parhaimmat lähtemään Äijön tilalle. Valitut porsaat
ovat kasvaneet syntymästä testaukseen keskimäärin 450 g päivässä, eli
ne ovat saavuttaneet 40 kg painon 13
viikon ikäisenä.

Tilojen yhteistyö on mutkatonta ja
toimii hyvin.
– Meillä on kehityskeskustelu joka
neljäs viikko, naurahtaa Harri.
Palautetta ja ideoita vaihdetaan
puolin ja toisin. Sonja kehuu RantaNilkun porsaiden luonnetta. Ne ovat
iloisia, ihmisystävällisiä sikoja. Myös
porsaiden tasaisuus saa kiitosta.

Kotoista viljaa ja rapsia

Ensikoiden ruokinta perustuu tilalla
tuotettuun viljaan, ohraan ja vehnään. Viljan hyvä laatu on ensisijaisen tärkeää.
– Ensikot ovat herkkiä, emmekä
halua ottaa riskejä. Viljan viljelyssä ei
käytetä esim. kasvunsääteitä ja vilja
kuivataan ja varastoidaan kuivaavassa siilossa. Puintikostea vilja ei saa
seisoa kärryssä odottamassa kuivuriin pääsyä, painottaa Harri.
Viljasta otetaan vuosittain näytteitä hometoksiinien tutkimiseksi, eikä
niitä ole juuri löytynyt. Siitä huolimatta rehuun menee homesiepparia
koko ajan, koska riskejä ei haluta ottaa. Pihatossa käytettävä olki ja heinä
varastoidaan pyöröpaaleissa muoviin käärittynä. Jokainen paali rullataan auki ja tarkistetaan huolellisesti
ennen käyttöä, sanoo Sonja.
– Ensikoita on kasvatettu jo 10 vuoden ajan ilman soijaa, kehuu Harri.
Täydennämme viljaa rapsirouheella

ja premiksillä. Se on täydellistä sapuskaa ensikoille, sanoo Harri. Härkäpapuakin on viljelty ja käytetty ensikoiden ruokinnassa.
Vilja jauhetaan vasaramyllyllä. Vilja ei saa jauhautua liian hienoksi,
jotta ensikon maha pysyy kunnossa. Seuraamme jauhatuskarkeutta
päivittäin silmämääräisesti seoksen
valmistuksen yhteydessä ja säännöllisesti Bygholmin seulalla, kertoo
Harri.

Tulokset kehittyneet hyvin

Äijön tilan kasvattamien ensikoiden
pahnuekoko on kasvanut tasaisesti
vuodesta toiseen, kertoo siitoseläinmyyjä Minna Kumpu-Huhtala. Vuoteen 2018 verrattuna ensipahnueen
koko on kasvanut 0,8 porsaalla ja yhteensä syntyneitä on nyt keskimäärin 12 ja elävänä syntyneitä 11,2 per
pahnue.
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Ensikkoryhmissä on ollut myös
puhtaita maatiaisia ja niiden pahnuekoko on kasvanut hybridejä nopeammin ollen nyt 12,1 elävää per
pahnue. Pieniä alle 9 porsaan pahnueita on alle 10 %.
– Nämä luvut kertovat sekä paneutumisesta ensikoiden tiineyttämiseen että nukleusjalostuksen edistymisestä, sanoo Minna.
Ostamalla tiineen ensikon saat
nostettua emakkoaineksen geneettistä tasoa nopeasti ja poimittua
nukleusjalostuksen tuloksia hyödyksesi. Tiineiden MA-indeksit ovat olleet korkeita, noin puolella yli 120.
– Kannattaa tehdä ennakkotilaus
hyvissä ajoin. Saat silloin porsitusryhmiisi juuri oikeaan aikaan porsivia
ensikoita, suosittelee Minna.
TEKSTI: Kirsi Partanen | KUVAT: Harri Äijö

Monia etuja imettävän
emakon vaiheruokinnasta
Imettävän emakon ruokinnan vaiheistaminen vähensi
ensimmäistä kertaa porsineiden emakoiden laihtumista ja pienensi imetysajan ruokintakustannusta verrattuna yhden imetysrehun käyttöön.
Aino Karkkula Seinäjoen ammattikorkeakoulusta selvitti amk-agrologin tutkinnon opinnäytetyössä ensimmäistä kertaa porsivan emakon
imetysajan vaiheruokinnan vaikutusta emakon laihtumiseen, porsaiden kasvuun sekä emakon vieroituskiimaan tuloon ja tiinehtymiseen.
Tulosten perusteella vaiheruokinnan
ansiosta ensiporsijat laihtuivat imetysaikana vähemmän tavanomaiseen yhden imetysrehun käyttöön
verrattuna.

Vertailussa kahden ja yhden
imetysrehun vaiheruokinta

Imetysaika on vaativa vaihe

Toimiva ja emakoiden ravinnontarpeen mukainen ruokinta on tärkeässä roolissa porsastuotannossa. Ruokinnan suunnittelun tavoitteena on
tuotannon taloudellisuus, eläinten
terveys ja hyvinvointi sekä hyvä tuotos ja tehokas rehun hyväksikäyttö.
Imettävän emakon saamasta kokonaisenergiamäärästä yli kolme neljäsosaa kuluu pelkästään maidontuotantoon. Imetysaikana emakko
tarvitsee valkuaista ja aminohappoja
huomattavasti enemmän tiineysaikaan verrattuna, kun taas vitamiinien ja hivenaineiden tarve pysyy samanlaisena kuin tiineysaikana.
Huolimatta siitä, että imetysajan
osuus emakon 150–160 vuorokauden mittaisesta tuotantokierrosta on
vain 28–36 vuorokautta, on se osoittautunut ruokinnan vaativimmaksi vaiheeksi. Imetysrehun tulisi olla
riittävän monipuolista ja energiapitoista, sillä imetysaikana emakko
tuottaa maitoa lähes 1,5 kertaa oman
painonsa verran.

happojen tarve kasvaa imetyksen
edetessä tuotetun maitomäärän
kasvaessa.
– Jos emakon syömä rehumäärä
ei kata emakon energian tarvetta,
käyttää se kudosten energiavarastoja maidon tuottamiseen ja laihtuu.
Ensimmäisellä imetyskaudella liika
laihtuminen voi vaikuttaa haitallisesti tulevaan, varoittaa Aino. Se voi
viivästyttää vieroituskiimaan tuloa
ja vaikeuttaa tiinehtymistä. Tiinehtymättömyys onkin yleisin syy vain
kerran porsineen emakon poistoon
tuotannosta. Riskinä on myös, että
toinen pahnue jääkin ensimmäistä
pienemmäksi. Lisäksi laihtumisesta
kuntouttaminen seuraavan tiineyden aikana lisää rehun kulutusta.

Aino Karkkula punnitsemassa porsaita
opinnäytetyön merkeissä.

– Ruokinnan onnistumisella on
suora vaikutus emakon maidontuotantoon, ja täten porsaiden hengissä
pysymiseen ja kasvuun. On erityisen
tärkeää, että ruokinta vastaa mahdollisimman hyvin maidontuotannon vaatimuksiin, toteaa Aino.

Ensiporsijan tarpeita

Ensiporsija tarvitsee energiaa ja valkuaista maidontuotannon ohella
myös omaan kasvuunsa. Haasteena
ensiporsijan ruokinnassa on pienempi rehunsyöntikyky vanhempiin
emakoihin verrattuna. Energian ja
valkuaisen tarve myös muuttuu imetyksen edetessä. Porsimisen jälkeen
emakko tarvitsee enemmän energiaa kuin valkuaista, mutta amino- 22 -

Aino vertasi opinnäytetyössään kahden imetysrehun avulla toteutettua
imettävien vaiheruokintaa yhden
imetysrehun käyttöön ensimmäistä
kertaa porsivilla emakoilla. Kokeessa
selvitettiin emakoiden kunnon muutosta ja laihtumista kuntoluokituksen ja erilaisten emakosta otettujen
mittojen ja silavamittauksen avulla.
Lisäksi porsaita punnittiin imetysaikana. Koe tehtiin muskelisikalassa
vuoden 2020 aikana.
Vaiheruokinnalla pyritään vastaamaan emakon ravinnontarpeen
muuttumiseen ja erityispiirteisiin
tuotantosyklin eri vaiheissa. Mitä
useampaan vaiheeseen emakon ruokinta voidaan jakaa, sitä paremmin
rehujen sisältämät ravintoaineet voidaan käyttää hyödyksi tuotantoon ja
sitä vähemmän niitä päätyy lantaan.
– Vaiheruokinta säästää myös rehukustannuksissa, ja parantaa rehuhyötysuhdetta, sanoo Aino. Vaiheruokintaa rajoittavana tekijäksi osoittautuu
usein ruokkijan tekniset ominaisuu-

Emakoiden rehunkulutus imetysaikana

det, kapasiteetti tai linjastojen tai
siilojen määrä. Ruokintalaitteiden
ominaisuuksien kehittyminen on
kuitenkin lisännyt ruokinnan vaiheistamisen mahdollisuuksia myös emakoilla.
Ainon opinnäytetyössä ruokinnan
vaiheistus toteutettiin Schauerin

Spotmix-ruokkijalla vilja-tiivisteruokinnalla käyttäen sikalan tavanomaisia rehukomponentteja, ohra, vehnää
ja tiivisteitä. Imettävien emakoiden
vaiheruokinta toteutettiin sekoittamalla imetyksen alkuun ja loppuun
suunniteltuja imetysrehuja eri suhteissa imetyksen aikana, jolloin sula-

van lysiinin pitoisuus nousi 0,81:stä
0,84:ään g/MJ NE. Yksivaiheisessa
ruokinnassa imetysrehun koostumus pysyi samana koko imetyksen
ajan.
Porsaat punnittiin yksilöllisesti
ensiraudan antamisen yhteydessä
muutaman päivän ikäisenä ja uudelleen noin 3 viikon iässä, ja koko
pahnue vielä vieroituksessa. Porsaat
kasvoivat kolmen ensimmäisen viikon aikana vaiheruokinnan ryhmässä 250 g ja verrokkiryhmässä 240 g
päivässä. Vastaavasti vieroituspainot
olivat 9,5 ja 9,3 kg, kun vieroitusikä oli
keskimäärin 35 vrk.
Emakot söivät imetysaikana rehua
keskimäärin 6 kg päivässä. Imetysajan
ruokintakustannus pieneni 2,66 €/
emakko laskettuna 35 vrk imetysajalle.
Teksti on tiivistelmä Ainon opinnäytetyöstä.			
KP

Vaiheruokinta parantaa porsimisprosenttia
Ainon opinnäytetyön tulosten
innostamana
Muskelisikalassa
imettävien ruokinnassa siirryttiin
yksivaiheisesta
kolmivaiheiseen
ruokintaan. Vaiheruokinnan vaikutuksia on seurattu mielenkiinnolla
kuukausi kuukaudelta ja ensimmäisenä havaittiin uusintatiineytysten
määrän väheneminen. Tammi-elokuun aikana ne ovat vähentyneet
2 %-yksikköä edellisen vuoden
tammi-elokuuhun verrattuna.
Tarkempi tarkastelu osoittaa,
että vähintään kerran porsineiden
emakoiden porsimisprosentti on
parantunut merkittävästi. Tammitoukokuussa 2021 tiineytettyjen
emakoiden porsimisprosentti on

91,7 %, kun vuosi aikaisemmin tammi-toukokuussa tehdyistä siemennyksistä 81,1 % johti porsimiseen.
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Samaan aikaan ensikoiden porsimisprosentti ei ole juuri muuttunut. 			
KP

Nasevasta ja Sikavasta laatusertifioituja tietoja

Yhteistyö vie
terveydenhuoltoa
eteenpäin
Yhdessä tekemisessä on voimaa, erityisesti kun koko
ala työskentelee eläinten terveyden ja elintarviketurvallisuuden puolesta. ETT:n ISO 9001 -laatusertifionti käsittää nyt Sikavan lisäksi myös nautaterveydenhuollon
seurantajärjestelmä Nasevan. Pyysimme Nasevan ja
Sikavan avainhenkilöitä kertomaan lisää seurantajärjestelmien arvokkaasta työstä.
Eläinten terveys ETT ry on toiminut
Suomessa yli 25 vuotta. Aluksi lähdettiin liikkeelle eläintautien vastustamisella, mutta pian esiin nousi
ajatus, että tuotantoeläinten terveydenhuoltotyöhön tarvitaan koordinointia.
Kansalliset seurantajärjestelmät
Sikava ja Naseva kehitettiin alan
yhteisen terveydenhuoltotyön rungoksi. Järjestelmiin kerätään eläinlääkärien tiloilla tekemiä havaintoja
eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tuottajien syöttämiä tietoja
lääkekäytöstä.
Snellman on ollut aktiivisesti mukana ETT:ssä aina alusta asti. Sikava
ja Naseva ovatkin kantavia
elementtejä
Snellmanin
Maatilan
Parhaat -konseptissa. Yhteistyösopimuksessa
tilan kanssa
edellytetään,
että
naudantuottaja
on mukana
Nasevassa ja

ETT:n ylläpitäjinä toimivat suomalaiset meijerit, liha-alan yritykset ja
munapakkaamot. Yhdistys tekee sidosryhmäyhteistyötä viranomaisten
(MMM, Ruokavirasto, Aluehallintovirasto), maatalouden keskusliittojen
MTK:n ja SLC:n sekä neuvonta- ja
jalostusorganisaatioiden kuten ProAgrian ja Faban kanssa.

Nasevalle ISO-sertifiointi

siantuottaja vähintään Sikavan kansallisella tasolla.

Ainutlaatuisen kattava seuranta

Tänä päivänä noin 95 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta, naudanlihasta ja sianlihasta tulee maatiloilta, jotka kuuluvat Nasevan ja Sikavan
seurantaan.
– Järjestelmien kattavuus on ainutlaatuinen maailmanlaajuisesti,
ETT:n toiminnanjohtaja Ina Toppari
sanoo. Vastaavia yhteistyömuotoja
on muualla Pohjoismaissa ja Euroopassa, mutta ne eivät ole läheskään
näin kattavia.
– Järjestelmä on sitä uskottavampi,
mitä kattavampi se on. Ulkopuolisen
tahon tarkistaessa toimintamme,
saimme laatusertifioinnin kautta vakuutta siihen, että tieto järjestelmässämme on oikeaa ja että terveydenhuoltotyö on samantasoinen kaikilla
tiloilla.
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Sikavalla on ollut kansainvälinen
ISO-sertifiointi jo kauan, ja kesäkuusta lähtien ISO 9001 -sertifikaatti käsittää myös Nasevan. Käytännössä
sertifiointi vakuuttaa, että Naseva
sisältää oikeita, luotettavia tiloilta
kerättyjä tietoja ja että ne kerätään
mahdollisimman johdonmukaisesti
kaikilla tiloilla.
– Sertifiointi tuo laatutyöllemme
lisää ryhtiä ja motivaatiota, ETT:n
laatupäällikkö Kati Kastinen sanoo.
Jatkuva parantaminen on osa laatutyötä, joten eläinlääkärien auditointien sekä omavalvonnan kautta
vakuutamme, että järjestelmiä käytetään oikein. Sertifikaatti kertoo,
että järjestelmien tuottamat tiedot
ovat laadukkaita sekä sen, että jokainen ketjussa ymmärtää oman osansa laadun ylläpitämisessä.
– Toivon, että myös tuottajat kokevat, että sertifikaatti on arvostuksen tunnustus heidän päivittäiselle työlleen, Ina Toppari sanoo.
Kuluttajille sertifikaatti kertoo, että
tiloilla tehdään ennakoivaa ja suunnitelmallista työtä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden edistämiseksi.

Erja Tuunainen on Nasevan asiantuntijaeläinlääkäri. Hän on työskennellyt ETT:llä 10 vuotta ja hänen toimenkuvaansa kuuluvat järjestelmän
kehittäminen, neuvonta ja koulutus.
– Naseva on työkalu ETT:n jäsenille, eläinlääkärille ja tuottajille, ja
kymmenen vuoden aikana kehitystä
on tapahtunut paljon. Suuntaus on
viime aikoina ollut hyvinvoinnissa ja
jatkuvassa parantamisessa. Olemme
kehitelleet hyvinvointiin liittyviä kuvaajia, kuten kuolleisuutta ja lääkitysten vähentämistä.
Erjan työkuvaan kuuluu myös neuvontapuoli. Hän vetää koulutuksia
eläinlääkäreille ja neuvoo Nasevan
käytössä.
– Syksyllä järjestetään suuri tuottajille suunnattu “Ota koppi nautaterveydestä” -koulutus webinaarimuodossa. Kerromme muun muassa
Nasevasta, tautisuojauksesta, rehuliikenteestä ja lääkekäytön vähenemisestä.

Vera Talvitie aloitti Sikavan asiantuntijalääkärinä kesällä 2020. Ennen
ETT:tä hän työskenteli muun muassa
Helsingin yliopistolla eri tutkimushankkeissa.
Sikavassa on pidempään työstetty
suurta terveydenhuoltosuunnitelman uudistusta, joka julkaistaan
syyskuussa. Ruokaketjuhanke 3:n
puitteissa kehitetään hyvinvointi-indeksiä ja on suunniteltu tilakohtaisia kuvaajia lääkkeiden käytöstä,
helpottamaan oman tilan seurantaa.
– Syksyllä järjestämme tuottajille
suunnattuja "Sikava tutuksi" -webinaareja, joissa kerromme Sikavan
käytöstä, luokitusehdoista ja hyvinvointi-indeksistä, Vera kertoo. Kannattaa ilmoittautua mukaan!

Nea Niemi Ilmajoelta on toukokuusta lähtien sekä Nasevan että Sikavan
rekisterivastaava. Työhön kuuluu
asiakaspalvelua ja neuvontaa (tuottajien, eläinlääkäreiden ja muidenkin
yhteistyötahojen) Sikavan ja Nasevan
käytössä.
Nea työskenteli aiemmin sairaanhoitajana, mutta vaihtoi alaa ja valmistuu agrologiksi tänä vuonna.
– Minua kiinnosti kotimainen ruuantuotanto ja maatalous, ja sitä oli
myös mahdollista opiskella työn
ohessa, hän sanoo.
Sikavassa tarkistetaan, täyttyvätkö kansallisen tason ehdot terveysluokituksissa ja tehdään tarvittavat
muutokset. Nasevassa laboratoriotutkimusten tulosten tallentaminen
muodostaa suuren osan työstä.

ETT:n laatujärjestelmätyöhön on
saatu Ruokavirastolta ruokaketjun
kehittämisavustusta.

Eläinlääkärin vuosittainen
terveydenhuoltokäynti

Naseva-järjestelmä perustuu eläinten terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan ja kehitykseen maatilalla.
Osa tätä työtä on eläinlääkärin vuosittainen terveydenhuoltokäynti, jolloin eläinlääkäri arvioi eri eläinten

ETT:n toiminnanjohtaja
Ina Toppari

Varatoiminnanjohtaja
Olli Ruoho

hyvinvoinnin osa-alueita ja kirjaa tiedot Nasevaan.
–
Eläinlääkärin
vuosittaisella
käynnillä pyritään kehittämään tilan toimintaa ja tehdään yhdessä
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Laatupäällikkö
Kati Kastinen

suunnitelma niistä toimenpiteistä,
joita kannattaa lähteä parantamaan,
Nasevan
asiantuntijaeläinlääkäri
Erja Tuunainen sanoo.

»

»
Sikojen hyvinvointi-indeksi

Teurastamon puolelta annetaan
käytännön näkemyksiä siitä, miten
tiedot käytetään ja millaisia raportteja tarvitaan.
– Tunnemme kentän, joten voimme ehdottaa ratkaisuja, jotka ovat
mahdollisimman käytännöllisiä ja
järkeviä, kun uutta tietoa halutaan.
– Vahvuutenamme on, että koko
alan toimijoilla on foorumi, jossa
voimme keskustella yhdessä tärkeistä asioista, Martti sanoo. Meillä

on koossa hyvä jengi, jonka kesken
voimme keskustella avoimesti, esitellä ideoita ja kyseenalaista asioita.
Koko ala tekee yhteistyötä yhteisen,
ainutlaatuisen järjestelmän eduksi.

Sikojen hyvinvointi-indeksi

– Yritämme jatkuvasti löytää uusia tapoja esitellä ja markkinoida
Suomen erinomaista terveystasoa
sikapuolella kaupalle, kuluttajille
ja muille osapuolille, Martti sanoo.

Lisäarvoa ETT:n koulutuksista!
ETT järjestää useita koulutuksia
tuottajille syksyn ja talven aikana. Voit tutustua tapahtumiin
Anelmassa tai ETT:n sivustolla:
www.ett.fi/tapahtumat
Hyvinvointi-indeksi näkyy vihreän, keltaisen ja punaisen värisenä ja näyttää kuinka
lähellä tila on optimaalitiannetta sikojen hyvinvoinnissa (100 %). Puutteista saa miinuspisteitä.

»

– Terveydenhuoltokäynnit ovat
itse asiassa mainio mahdollisuus
kehittää omaa tuotantoaan yhdessä eläinlääkärin kanssa, toteaa Saara
Rantanen Snellmanin nautatiimissä.
Kannattaa kysyä rohkeasti ja pyytää
varaamaan aika, jos jokin tietty asia
askarruttaa.
Lääkkeiden kirjaamista ei pitäisi
kokea pakkopullana, Saara sanoo.
– Kirjaamalla lääkkeet ajantasaisesti autetaan koko alaa kartuttamaan tietoa lääkitystarpeista ja antibioottien käytöstä. Ajantasainen
tieto on aina apuna antibioottiresistenssin torjunnassa.
Eläinlääkärin vuosikatsaus on
Nasevan tiloille asettama minimivaatimus.

Nasevan tiedoista hyödynnetään koko elintarvikeketjussa

Eva-Lina Sandell ja Saara Rantanen
osallistuvat Snellmanin puolesta
Nasevan johtoryhmään sekä eri työryhmiin.
– Nasevassa mukana toimiminen
auttaa löytämään kehittämismahdollisuuksia koko elintarvikeketjussa,

Saara sanoo. Nasevan luotettavat tiedot ovat meille erittäin tärkeitä esimerkiksi logistiikan kannalta.
Erityistilannemerkinnät käynnistävät aina prosessin, jossa on useita
henkilöitä mukana eri osastoilta. Tavoitteena on aina, että tarttuvat taudit eivät leviä.
– Viime aikoina laadun seuranta on
ollut suuri osa työtämme johtoryhmässä, Eva-Lina kertoo. Järjestelmän
kehitystyö jatkuu edelleen sen osalta, minkälaisia raportteja halutaan
terveydenhuollosta tiloilla ja eläinlääkärillä. Keskustelemme jatkuvasti
myös ajankohtaisesta tartuntatilanteesta.

Laatuvastuu

Sikapuolella kokonaisvaltainen terveydenhuolto- ja elintarviketurvallisuustyö sai sertifioinnin yhteydessä
nimen Laatuvastuu. Laatuvastuu
pohjautuu Sikava-järjestelmän seurantaan. Vuonna 2020 tehtiin lähes
5000 terveydenhuoltokäyntiä Sikavaan kuuluvissa sikaloissa.
– Laatuvastuu-järjestelmään kuuluvilla tiloilla sikojen terveydenhuolto- 26 -

työ ylittää lakisääteisen tason, Ina
Toppari kertoo. Meillä on hyvin tarkat
säännöt, muun muassa salmonellan
nollatoleranssista, eläintautien vastustamisesta,
lääkekäyttötarpeen
minimoinnista ja lihan jäljitettävyydestä.
Laatuvastuun mukaisesti tuotettu
sianliha ei sisällä salmonellaa. Sikaloissa otetaan säännöllisesti omavalvontana salmonellanäytteitä salmonellavapauden todentamiseksi.

Jutussa mainitut koulutukset:

✔ Ota koppi nautaterveydestä.
Useita luentoja eri aiheilla
loka- ja marraskuussa.
✔ Hyvinvointi-indeksi tutuksi
tuottajille. Kaksi webinaaria
lokakuussa.

Hyvinvointi-indeksi ja lääkekirjanpito ovat siinä hyviä työkaluja. Niillä
voidaan todistaa esimerkiksi, miten
vähän antibiootteja Suomessa käytetään verrattuna muihin maihin.
Sikavan hyvinvointi-indeksiä kehitetään edelleen palvelemaan kaikkia
osapuolia paremmin.
– Hyvinvointi-indeksiä kannattaisi hyödyntää enemmän, Sikavan
asiantuntijaeläinlääkäri Vera Talvitie
sanoo. Siitä näkee nopeasti millä tasolla hyvinvointiin liittyvät asiat ovat
pitopaikalla ja onko jossain kohdin
parannettavaa.
Sikavan hyvinvointi-indeksi kuvaa
kokonaisvaltaista eläinten hyvinvointia sikatiloilla. Arvioinnissa otetaan hyvin monet erilaiset tekijät
huomioon, kuten olosuhdetekijät,
terveys, käyttäytymistarpeet ja rehustus. Indeksi lasketaan Sikavassa
automaattisesti jokaiselle tilalle.
HJ

Terveisiä alkutuotannon porukalta!

Koko alan yhteinen foorumi

Snellmanin puolelta kenttäpäällikkö
Martti Hassila osallistuu Sikavan johtoryhmään.
– Kehitämme jatkuvasti Sikavan
toimintoja, jotta ne palvelevat tuottajien ja meidän tarpeitamme mahdollisimman hyvin. Tarvittavat tiedot
on oltava helposti saatavissa yhdestä
paikasta, jotta asiat voidaan viedä
eteenpäin mahdollisimman sujuvasti.
Viimeisimpänä Sikava sai valmiiksi
uuden terveydenhuoltosuunnitelmalomakkeen.

Snellmanin nauta- ja sikakentän, alkuotantotoimiston ja Figenin sikaloiden hekilökunta kokoontui lokakuun alussa yhteiseen
kehityskokoukseen Pörkenäsin leirikeskuksessa.
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uudet nopeat suikaleet
herra snellmanilta.

uudistettu
pakkausilme
ja logo!

Ohuet ja valmiiksi suolatut maatiaispossun ja naudan suikaleet on nopea valmistaa erilaisiin ruokiin.
Kokeile vaikkapa pitaleipiin, tortilloihin, ruokaisiin salaatteihin ja kastikkeisiin.

reseptit: www.snellman.fi

