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KANNESSA
Sofia Erikssonin maitotila Oravaisissa on toinen tiloista, jotka näkyvät
Snellmanin uudessa alkutuotannosta kertovassa "Yhteinen matka"
-videossa.
Lisää aiheesta sivulla 19!

Vuosi 2020 on tähän mennessä, kaikesta huolimatta, ollut Snellmanin kaikkien aikojen suurimpia kasvuvuosia. Snellman on tänä vuonna onnistunut
hyvin täyttämään asiakkaiden toiveita. Keväällä, kun koronapandemia mullisti ruokamarkkinat, Snellman oli varsin nopeasti mukana muutoksissa.
Tuotantovirtojen uudelleenohjauksessa onnistuttiin pikaisesti ja siten kyettiin vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Snellman ottikin
liha-alan ykkössijan tämän vuoden kaupan päättäjille suunnatussa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. (FACTUM 2020)
Liha-ala on monimutkainen ja vaikea ala. Pienet virheet suunnittelussa
tai tavaravirtojen hallinnassa voivat koitua hyvin kalliiksi ja tuhoisiksi. Me
Snellmanilla olemme panostaneet paljon tärkeimpien prosessien, tavoitteiden ja riskitekijöiden selvittämiseen. Luotettavat ennusteet auttavat reagoimaan muutoksiin ajoissa ja tarpeen vaatiessa ohjaamaan raaka-ainevirtoja
uusiin suuntiin. Lihasikavirtaa suunnitellaan tätä nykyä jatkuvasti noin 10
kk eteenpäin viikoittaisten tiineytysten perusteella. Jokaisesta tiineytetystä
emakosta syntyy tuotantovirta, joka on sitten johdettava eteenpäin prosessin läpi. Lopputulos riippuu prosessin onnistumisesta uusintojen, pahnuekoon, vieroituksen, kuolleisuuden, kasvatuksen, päiväkasvun ym. suhteen.
Hyvän kokonaiskuvan saamiseksi tuotantoketjusta, toiminnan johtaminen voidaan jakaa neljään keskeiseen osa-alueeseen, kuten tuotantovirta,
resurssit, tulokset ja kehittämisteot. Tuotantovirtojen johtaminen koostuu
toimintaprosessien hallinnasta. Sovittujen tuotantotavoitteiden mukaisesti
tuotantovirtaa optimoidaan viikkokohtaisten mittareiden avulla. Resurssien johtaminen tarkoittaa osaltaan optimaalisten resurssien varmistamista toimintaprosesseissa, kuten tilat ja eläinpaikat, työvoima, osaaminen,
järjestelmät ja tarvittavat apuvälineet. Kolmas osa-alue käsittää tulosten
kehittymisen, eli laatu- ja tehokkuusmittareiden seurannan. Tulokset ovat
kuitteja siitä, miten prosessit toimivat. Jos toivotaan muutoksia tuloksiin,
on aina mentävä toimintaprosesseihin tarkistamaan ja tarkentamaan työtapoja. Kehittämistekojen johtaminen käsittää kaikki tällaiset aktiiviset toimenpiteet prosessien ja tulosten kehittämiseksi.
Oikea kokonaiskuva auttaa ylläpitämään tuotannon tasapainoa ja ohjaamaan toimintoja oikeaan suuntaan. Hyvä lopputulos syntyy harvoin erillisten yksityiskohtien maksimoinnista, vaan koko toiminnan johtamisesta,
jotta prosessit sujuvat suunnitelmallisesti, hävikki minimoidaan ja lopputuotteet vastaavat asiakkaan odotuksia.
Tänä vuonna Snellman on onnistunut tavaravirtojen optimoinnissa viime
vuosia paremmin. Tässä asiassa haluamme ehdottomasti tulla vieläkin
paremmaksi. Haluamme panostaa parempiin järjestelmiin, jotka tukevat
sekä meidän että tuottajiemme tavoitteita suunnitelmallisten ja toimivien
tuotantoprosessien ylläpitämisessä. Anelman uudistamisen käynnistys on
askel tässä kehityksessä. Kyse on tuotantoketjun kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja jatkuvista toimintaedellytyksistä.
Turvallista syksyn jatkoa toivoen

Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
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Suomalaista ruokaa arvostetaan

Vakaa ja tuttu luo
turvallisuutta
Erikoisina aikoina käännymme tuttujen asioiden puoleen luodaksemme turvallisuutta. Suomalaisen ruuan
ja kotimaisten raaka-aineiden arvostus on noussut
korona-aikana, Snellman-konsernin johtaja Erkki Järvinen sanoo. Konserni investoi vastatakseen kasvavaan kysyntään ja vahvistaa jalansijaansa Ruotsissa.
“TAKANAMME ON TÄYSIN poikkeuksellinen, osin käsittämätönkin
kevät. Kun alkuvuodesta kuulimme
uudesta viruksesta, tuskin kukaan
ymmärsi, miten paljon ja kuinka nopeasti tämä uutinen tulisi muuttamaan meidän kaikkien elämää.
Näinä outoina aikoina on ollut tärkeää säilyttää omassa elämässään
ryhti ja rytmi sekä ylläpitää rutiineja.
Ennen koronaa moni etsi vaihtelua
ja haikaili uusien elämysten perään.
Nyt huomaamme, että aika arkisista
ja pienistä asioista voi rakentaa hyvän elämän. Olemme oppineet arvostamaan aivan eri tavalla vakautta
ja ennakoitavuutta. Tasaisuus, toisto
ja dramatiikan puute eivät ehkä olekaan niin huonoja asioita.”
Näin konsernijohtaja Erkki Järvinen tiivisti ajatuksensa Snellmanin
henkilökunnalle juhannuksen alla.
Hänen mietteensä näyttävät pätevän myös tulevan syksyn kohdalla.
Rajoitukset jatkuvat hieman erilaisessa muodossa ja koronavirus on
edelleen hyvin läsnä suomalaisessa
yhteiskunnassa.

Lisävarovaisuudesta uusi rutiini
Snellmanin yksiköissä on sopeuduttu rajoituksiin. Toimistohenkilökunta
on työskennellyt etänä mahdollisuuksien mukaan ja kokoukset on
hoidettu Teamsiä hyväksi käyttäen.
Tuotantohenkilöstölle etätyö ei kuitenkaan ole vaihtoehto, vaan tark-

koja sääntöjä noudatetaan käsien
pesun, turvavälien ym. osalta.
– Onneksi meillä ei ole ollut yhtäkään sairastumista Snellmanin
Suomen yksiköissä ja nyt pyritään
kaikin keinoin varmistamaan, että
syksy jatkuisi samalla tavalla, Erkki
sanoo. On ollut ilahduttavaa nähdä,
että kaikki ovat ottaneet säännöt
vakavasti. Syksyn suurin haaste piilee siinä, että jaksamme nyt kaikki
yhdessä ylläpitää hyviä rutiineja jatkossakin.

Vakautta ja turvallisuutta
arvostetaan
Elintarvikeala edustaa yhteiskunnassa vakautta ja perusturvallisuutta. Perustuotteiden, kuten jauhelihan, hamstraaminen myymälöissä
poikkeusolojen alkuvaiheessa johtui
ihmisten huolesta huoltovarmuutta
ja tuotantoketjujen toimivuutta kohtaan.
– Voidaksemme ylläpitää Suomen
huoltovarmuutta, on elintarviketeollisuudessa pysyttävä terveinä, Erkki
toteaa. Olemme nähneet riittävästi
pelottavia esimerkkejä Saksasta ja
Yhdysvalloista siitä, miten käy, kun
kokonaisia tehtaita joudutaan sulkemaan. On niin tärkeää, että pysymme terveinä, jotta voimme jatkaa
ruuan valmistamista maan väestölle
myös poikkeuksellisina aikoina.
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Hyvin voideltu koneisto
Erkki antaa elintarvikeketjun toimivuudelle korona-aikana hyvän arvosanan.
– Koko ketjua ajatellen yhteistyö
on toiminut hyvin aina alkutuotannosta kauppaan asti. Vaikka välillä
on tehty pitkiä päiviä, toimitusvarmuus on pysynyt hyvänä.
Snellmanin myyntimäärät vähittäiskauppaan nousivat dramaattisesti maaliskuun alussa ja määrät
ovat vieläkin korkealla. Jauheliha ja
ruokamakkara – tutut, turvallisuutta edustavat arkituotteet – löytyvät
entistäkin useammin suomalaisten
ostokoreista.
– Nämä poikkeukselliset ajat ovat
osoittaneet meille, että perusarvoja
ja perustuotteita arvostetaan. Kyseessä ei tarvitse olla ihmeelliset
asiat, vaan perusasiat ovat nousseet aivan uuteen arvoon. Ihmisille
on tärkeää, että Suomessa on omaa
maataloutta ja että Suomessa jalostetaan kotimaista liharaaka-ainetta.

Hyvä yhteistyö poikkeuksellisina aikoina
Yhteistyö kaupan kanssa on toiminut
kiitettävällä tavalla koronan aikana.
– Kuluttajien käyttäytyminen yllätti kaikki rajoitusten alkuvaiheessa.
Yritimme yhdessä ymmärtää, mitä
tapahtui, ja ennakoida seuraavaa
vaihetta, eli mikä on se uusi normaali. Kaupasta saatiin myös tietoja
oman tuotantosuunnittelun räätälöimiseen.
Epävarmuus muualla maailmassa
on myös osoittanut ihmisille, että on
erilaisia tapoja tehdä asioita, Erkki
toteaa. Raaka talousajattelu ja massavalmistelu eivät ole ainoita vaihtoehtoja, vaan suomalaisten raaka-aineiden arvostus nousee ja kuluttajat
panostavat laatuun.

– Meillä on Snellmanilla vahva ja
toimiva toimintamalli, jonka suomalaiset kokevat todellisena vastuullisena linjana.

Investointi tehokkaampaan
kiusauslinjaan
Kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi Snellman-konsernissa on useita
investointihankkeita työn alla. Kuusisaaren liemitehtaasta ja pakkasvarastosta voit lukea muista lehden
artikkeleista. Kokkikartano, joka
laajensi ruokatehdastaan Keravalla
vain muutama vuosi sitten, on tänä
vuonna investoinut kiusaustuotannon tehostamiseen. Linjaan tulee
lisää automatisointia ja tuotannon
pullokauloja korjataan.
– Yllätyimme hieman siitä, että
uusi investointitarve syntyi näin nopeasti, mutta markkinoilla on kova
kysyntä valmisruuan klassikkotuotteista, kuten keitoista ja kiusauksista.
Valmisruokamyynti on kehittynyt
erittäin hyvin viime vuosina ja jatkaa
nousuaan hyvää vauhtia.

Ruotsista uudet kotimarkkinat
Snellman-konserni pitää Ruotsia
yhä kiinnostavampana markkinana.
Syksystä lähtien tuodaan uusi, yhtenäisempi lihajalosteiden pakkausilme Ruotsin markkinoille. Nimi
“Familjen Snellman” (Snellmanin
perhe) viestittää perheyrityksen
perinteitä ja laatua. Tavoitteena on
vahvistaa Snellmanin jalansijaa
Ruotsissa.
– Näemme nyt Ruotsin osana kotimarkkinoitamme, Erkki sanoo. Toki
markkinat toimivat hieman eri tavalla kuin Suomessa, mutta tekemällä
asioita opimme koko ajan lisää.
Eläinruokavalmistaja Fodax AB:n
yritysosto oli yksi askel tähän suuntaan. Snellmanin lihanjalostukseen
kuuluva MUSH osti Fodaxin viime
vuonna.
– Fodax valmistaa suurin piirtein
samankaltaisia tuotteita kuin MUSH,
eli raakapakastettua, laadukasta
eläinruokaa. Eläinruoasta ei kodeissa tingitä, joten alalla on hyvät kehitysmahdollisuudet.

"Nämä poikkeukselliset ajat ovat osoittaneet meille, että
perusarvoja ja perustuotteita arvostetaan. Kyseessä ei
tarvitse olla ihmeelliset asiat, vaan perusasiat ovat nousseet aivan uuteen arvoon. Ihmisille on tärkeää, että Suomessa on omaa maataloutta ja että Suomessa jalostetaan
kotimaista liharaaka-ainetta."

TEKSTI & KUVA: HEIDI JYLHÄ

ERKKI JÄRVINEN, KONSERNIJOHTAJA, OY SNELLMAN AB
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Määrät hintoja nopeammin nousuun

Laadukkaat perustuotteet tuovat kasvua
Kevään ja kesän vahvan myyntikehityksen jälkeen
Snellman suuntaa katseensa tulevaan vuosineljännekseen. Lihahintojen kehityssuunnan suurimpia
epävarmuustekijöitä ovat maailmanlaajuinen koronatilanne ja sikaruton leviäminen Euroopassa.
Snellmanin takana on nyt kolme
vuosineljännestä voimakasta myyntikehitystä.
– Alkuvuoden ja koronakevään
kasvu jatkui erittäin vahvana myyntikehityksenä kesän aikana, Snellmanin Lihanjalostuksen toimitusjohtaja
Roland Snellman kertoo.
Snellmanin myyntimäärät kesäjaksolla touko-elokuussa ylittivät
viime vuoden kesän peräti 18 %:lla.
Muutos oli merkittävä, sillä teollisuuden toimitusvolyymi kaupalle
kasvoi samalla jaksolla vain noin 5 %.
Snellman toi suurimman osan koko
kesän punaisen lihan kasvusta.
– Snellmanin markkinaosuus kiloissa kasvoi kotimaisessa punaisessa lihassa peräti 25 prosenttiin vähittäiskaupassa, tuoteryhmäjohtaja
Juuso Reinikainen kertoo. Tämä on

kolmen prosenttiyksikön kasvu.
Snellmanin markkinaosuus kasvoi
niin porsaan- kuin naudanlihassa,
myös jauhelihassa.
– Kykymme vastata kaupan nopeasti kasvaneeseen volyymitarpeeseen on tulosta sitoutumisestamme
suomalaisen lihantuotannon pitkäjänteisen kehittämiseen, Juuso sanoo.

Pienet marginaalit
Haastavinta kesäjaksossa oli liian
alhaiset myyntihinnat teollisuudelta
kaupalle. Marginaalit ovat siis vieläkin liian pieniä.
– Hintakuva on hyvin kaksijakoinen, Roland sanoo. Viennin puolella
hintataso on hyvä, mutta vähittäiskaupan puolella se ei taas vastaa
toivomuksiamme.

Laadukkaat
perustuotteet suosiossa
Kesällä myynti kasvoi ennen kaikkea
Snellmanin uutuuksissa: vähemmän muovia sisältävässä jauhelihatuotteistossa sekä grillimakkaroissa, pekonissa, meetvursteissa ja
pihveissä.
– Vaikka koronajakso on aiheuttanut huolia kotitalouksille, ostoskoreissa eivät ole korostuneet vain
edullisimmat tuotteet, Juuso kertoo. Yksi suurimmista muutoksista
lihavalmistemarkkinassa on ollut
laadukkaiden, keskihinnaltaan kalliimpien tuotteiden myynnin kasvu.
Esimerkiksi grillimakkaroissa peräti
66 % teollisuuden myynnin arvosta
tuli A-luokan makkaroista.
Kun perinteiset yleisen luokan vähemmän lihaa sisältävät grillimakkarat kasvoivat kesällä arvossa vain
yhden prosentin, kasvoivat A-luokan
lihaisat makkarat peräti 13 %.
– Snellmanin kasvu oli tätäkin
suurempaa, 17 %. Tässä segmentissä kasvoivat myös erilaiset ruoanlaittomakkarat kuten Snellmanin
maustetut All Natural -makkarat.

Peräti 66 % teollisuuden myynnin arvosta grillimakkaroissa tuli A-luokan makkaroista.
Lähde: Analyse2 SELMA-markkinaseuranta – Grillimakkarat – myynnin rakenne EUR A-luokka versus yleinen – 05-08/2020

Snellmanin Street Food -yhteistyössä Fazerin Leipomoiden kanssa toteutettiin myös
yhteisiä myymäläratkaisuja.

Onnistunut Street Food
-yhteistyö Fazerin kanssa

keskeisissä tuotteissa ja kriittisissä
raaka-aineissa.
– Kun vuotta 2021 suunnitellaan,
pidämme kiinni Snellmanin hankintastrategiasta ja siitä, että tavoittelemme kotimaiselle liharaakaaineelle entistä parempaa hintatasoa, hän jatkaa.
Keski-Euroopan
tuotannolliset
kriisit ja tuottajahinnan lasku saattavat hetkellisesti vaikuttaa lihamarkkinaan.
– Seuraamme tilannetta koko ajan
ja analysoimme markkinatilastoja
hyvin tarkasti, Roland sanoo.

Yksi kesän onnistuneista lanseerauksista oli Snellmanin Street Food
-tuoteperhe, joka lanseerattiin yhteistyössä Fazerin kanssa. Tuoteperhe ylitti touko-elokuussa ennusteet
ja myynnin tavoitetason kaikilta osin,
ja yhteistyössä toteutettiin myös yhteisiä myymäläratkaisuja.

Korkea liikevaihto jatkuu
Raaka-aineen korkean kulutuksen
ansiosta sianlihan pakkasvarastoja
on onnistuttu tyhjentämään maaliskuun ennätystasolta.
– Tänä vuonna hankimme 33 milj.
kiloa sianlihaa, lisäksi olemme
purkaneet 1,5 milj. kiloa sianlihaa
varastostamme, Roland sanoo. Yhteensä tämä vastaa hankinnan ensi
vuoden ennustetta. Alkutuotannon
ennusteiden perusteella voimme todeta, että sekä liikevaihto että raakaaineen tasapaino pysyvät hyvinä ensi
vuonna.

Maailmanlaajuiset tapahtumat
vaikuttavat lihan hintaan

Kotimaisen lihan volyymit ovat yleisesti ottaen kasvaneet joka kuukausi tänä vuonna. Snellmanin kasvu on ollut joka kuukausi markkinaa merkittävästi suurempaa, kuukausitasolla keskimäärin 10-60 %:a kasvua. Kuvaselitys: SELMA tarkoittaa kuvassa koko suomalaista
markkinaa, Oma toimittaja tarkoittaa Snellman. Lähde: Analyse2 SELMA-markkinaseuranta - kotimainen tuoreliha (sis. siipikarja):
Myynnin arvon (EUR) kehitys Suomi versus Snellman
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Sikaruton aiheuttama valtava sianlihan vaje Kiinassa nosti kevään aikana odotuksia nousevista tuottajahinnoista. Mutta tilanne oli vielä
monimutkaisempi.
Kun Saksassa ja Yhdysvalloissa
jouduttiin keväällä sulkemaan suu-

ria teurastamoita koronan voimakkaan leviämisen vuoksi, markkinoille syntyi suuri sianlihan ylijäämä,
jota myytiin polkuhintaan. Kiinalaiset ovat taitavia toimijoita markkinoilla ja he ottivat tilanteesta täyden
hyödyn.
– Loppukesällä eurooppalainen
sianhinta on syöksynyt, Roland toteaa. Keväällä pitämämme varovainen
linja tuottajahinnoissa ei ehkä ollut
kaikkien mieleen, mutta se osoittautui vastaamaan todellisuutta melko
hyvin.
Lihahintojen tuleva kehityssuunta
sisältää useita epävarmoja elementtejä. Maailmanlaajuisen koronatilanteen lisäksi sikaruton esiintyminen syksyllä Saksassa tuo suurta
epävarmuutta.

Syksyn hinnankorotukset jäivät
maltilliseksi
Syyskuussa uusien valikoimien astuessa voimaan Snellmanin myynnin
kasvu on jatkunut vahvana. Hinnankorotukset ovat jääneet maltillisiksi
johtuen osittain epävarmasta globaalista lihatilanteesta, ja Snellmanin tahtotilasta palauttaa vahvat roolit suomalaisessa lihamarkkinassa.
– Snellmanin tehtävänä on ohjata
koko ketjua pitkäjänteisesti entistä
kannattavampaan suuntaan, Juuso
sanoo. Olemme näyttäneet suuntaa
nostamalla hintatasoa maltillisesti
-7-

Uusia myyntikanavia
Snellmanilla katsotaan suomalaisen lihan aseman vahvistuvan lihamarkkinoilla myös ensi vuonna,
sekä viennissä että kotimaan vähittäiskaupassa. Koronakevät on
Suomessa edistänyt lähituotantoa,
kotimaista ruokaa ja kotimaassa
valmistettua ruokaa.
– Teemme jatkuvasti työtä myyntikanaviemme optimoimiseksi, jotta
pystymme jakamaan lihan optimaalisesti eri kanaviin, Roland sanoo.
Yksi esimerkki siitä on Snellmanin
Lihanjalostuksen
juurruttaminen
Ruotsin markkinoille, joka jatkuu
syksyllä lisävauhdilla.

HEIDI JYLHÄ

INVESTOINNIT
KUUSISAARESSA

”On tullut uuden pakkasvaraston vuoro”

Snellman investoi omaan
pakkasvarastoon
Kesäkuussa 2020 aloitettiin uuden pakkasvaraston
rakentaminen Kuusisaaressa. Periaatteellisella tasolla pakkasen käyttöä Snellmanin Lihajalostuksessa
yritetään välttää, mutta pakkasvarastosta on tullut
arvokas vaihe tavaravirtojen hallinnassa.
Laajentamalla omaa pakastuskapasiteettia Kuusisaaressa Snellman ottaa tärkeitä askelia turvallisempaan, tehokkaampaan ja
vastuullisempaan suuntaan. Sisäinen logistiikka paranee sekä pakkastavaroiden, raaka-aineiden että
teollisuustuotteiden osalta. Samalla
saadaan aikaiseksi huomattava työturvallisuusparannus.
Aikaisemminkin vireillä olleen
pakkasvaraston toteutuminen juuri
nyt on osaltaan iso strateginen investointi. Vaikka pakastamista monesti pyritään välttämään, on toimiva pakkasprosessi elintärkeä osa
tulevan ja lähtevän tavaran toimivaa
hallinnointia.
– Pakkasta tarvitaan tasoittamaan
vaihteluja esimerkiksi kausien ja
kampanjoiden välillä, sanoo Lihajalostuksen toimitusjohtaja Roland
Snellman. Meillä on edessä hankinnan kannalta ennätysvuosi ja tulemme käsittelemään vuositasolla his-

toriallisen suuria volyymejä. Joitain
vuosia sitten panostimme spiraalipakastimeen, ja tämä projekti voidaan nähdä sen investoinnin luonnollisena jatkumona. Nyt on kerta
kaikkiaan tullut kauan suunnitelmissa olleen pakkasvaraston vuoro.

Omat kamat kotiin
Rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa ja varasto otetaan käyttöön
vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kuusisaaren pakkasvarasto kasvaa tämän päivän
1200 paikasta 4500 paikkaan.
Snellmanin tämänhetkinen yhteenlaskettu kapasiteetti on noin
6000 paikkaa, mutta nämä jakautuvat maantieteellisesti laajalle
alueelle. Uusi pakkasvarasto mahdollistaa toisin sanoen omien raaka-aineidemme laajan kotiuttamisen ja säästää arviolta noin 700 000
euroa vuositasolla, suurimmilta osin
vuokrista ja logistiikasta.

Uusi rakennus nousee meetvurstitehtaan kylkeen. Rakennustöiden
jatkuessa teurasautot siirtyvät käyttämään vaihtoehtoista kiertoreittiä,
ja rakennuksen valmistuttua teurasautot ajavat laajennuksen alitse
suoraan teurastamolle.

Uusi pakkanen ja uutta tuotantoalaa hintaan 4 miljoona euroa
Uudessa pakkasvarastossa hyödynnetään mobiileja kuormalavahyllyjä, ratkaisua, jossa ainoastaan sillä
hetkellä työn alla oleva osa hyllystöä
on auki. Joustolla pystytään myös
käyttämään lattiapinta-alaa tehokkaammin hyödyksi. Automaattiset
trukit hoitavat varaston tavaravirtoja
pakkasesta ja pakkaseen.
Uuden rakennuksen toteutuminen
vapauttaa myös lähemmäs 600 neliötä tehtaan sisällä muuhun käyttöön. Tämä on sellaista keskeistä
tehdasalaa, jolle löytyy varmasti tuotannollisia tarpeita, toteaa tuotantopäällikkö Ronnie Granlund.
– Pakkasen rakentaminen on
meille iso projekti. Investointina se
maksaa meille noin 4 miljoonaa euroa, hän toteaa.

Uusi rakennus nousee meetvurstitehtaan kylkeen. Rakennustyöt aloitettiin syksyllä ja suunniteltu käyttöönotto on huhtikuussa 2021.

Automaattiset trukit pakastamossa
ainutlaatuisia Suomessa

Anders Snellman on rakennushankkeen
projektipäällikkö.

 Vieraillessamme rakennustyömaalla syyskuun lopussa rakennushankkeen projektipäällikkö Anders
Snellmanin kanssa, perustuksen valaminen on työn alla.
– Teemme parhaillaan perustustöitä valmiiksi, ne kestävät noin kaksi
kuukautta. Teräsrunko, ulkoseinäelementit ja kattoelementit asennetaan
ennen joulua.
Uudenvuoden jälkeen asennetaan
mobiilit kuormalavahyllyt ja muu sisustus. Maalis-huhtikuussa laitteet
laitetaan kuukaudeksi testikäyttöön.

ANTTI KOIVUKANGAS

Läpileikkaus uudesta pakkasvarastosta, lännestäpäin katsottuna. Rakennuksen valmistuttua teurasautot ajavat laajennuksen alitse suoraan
teurastamolle
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Tuotteiden varastoinnin hoitavat automaattiset trukit. Tämä on ainutlaatuinen pakkasvaraston ratkaisu ainakin
Suomessa.
– Trukkien toimittaja on paikallinen
yhtiö Solving, joka on kansainvälisesti
suuri toimija automaattisten trukkien
alalla, Anders kertoo.
Pakastamossa ei siis enää tarvita
henkilökuntaa, vaan työntekijät siirtyvät lämpimiin tiloihin hoitamaan muita prosessin tehtäviä, kuten esimerkiksi shokkipakastustunneleita.
HJ

INVESTOINNIT
KUUSISAARESSA
heitetty pois. Uskon kivenkovaan,
että tulevaisuus on meille suotuisa,
Markus jatkaa.

Raaka-aineesta valmiiksi
liemeksi

Valmis liemi pakataan 10 kg:n pakkauksiin ja on sen jälkeen valmis kuljetettavaksi Kokkikartanolle.

toimittajien avulla olemme päässeet
vauhtiin ilman kummoisia virheitä,
Markus kertoo.
Henkilökunta sai osallistua projektiin jo rakennusvaiheessa ja on
saanut olla mukana rakentamassa
ja kehittämässä toimintaa.

Kehityspotentiaalia
Markus Snellman siirtää raaka-aineita liemikeittimeen. Liemituotanto käyttää noin 1000 kiloa luu- ja lihatuotteita päivässä.
Aikaisemmina tämä raaka-aine jäi hyödyntämättä.

Liemi omasta tehtaasta
Kivenheiton päässä Lihanjalostuksen tehtaalta Kuusisaaren teollisuusalueella on uusi liemitehdas. Vuoden
2020 alusta on valmistettu omia liemiä, joita käytetään Kokkikartanon ruuissa.
TEKSTI: MARIE-LOUISE BÄCK | KUVAT: RAMI LEHTOLA

Kuusisaaren liemitehdas on hyvä
esimerkki yhteistyöstä konsernissa,
ja mahdollisuudesta hyödyntää jäämätuotteita. Kun Kokkikartano tarvitsi ruoantuotannossaan lihalientä,
syntyi ajatus omasta liemitehtaasta.
Aiemmin liemi on ostettu ulkopuolelta, koska ei ole ollut mahdollisuutta valmistaa sitä suuria määriä.
Tehtaan suunnittelu aloitettiin 2019,
ja teollisuusalueella valmiina olevan
rakennuksen muutostyöt aloitettiin
kiinteistöpalveluosaston omalla työ-

voimalla. Joulukuussa 2019 tehdas
oli valmiina ensimmäiseen liemen
koekeittoon.

Ainutlaatuinen tehdas
Tehtaassa valmistetaan peruslientä
naudanlihasta, broilerista ja kalasta. Tehtaan valmistuskapasiteetti on
2 000 kg vuorokaudessa. Tällaiseen
määrään lientä kuluu 1 400 kg raaka-aineita, joista noin 1 000 kg on
liha- ja luutuotteita ja noin 400 kg
vihanneksia. Kuulostaa valtavalta
- 10 -

määrältä lientä, liemitehtaan prosessijohtaja Markus Gädda sanoo,
mutta asia on ennemminkin päinvastoin. Tehdas on ainoa laatuaan
Suomessa, sillä siellä voidaan keittää lientä pienemmissä määrissä,
joten sitä voidaan käyttää koekeittotehtaana uusien makujen ja tuotteiden kehitystyössä.

Uusi alue
Oman liemivalmistuksen myötä tuotekehityksessä voidaan nyt korostaa
juuri niitä makuja, joita liemeltä halutaan, toisin kuin ostettaessa valmista tavaraa ulkopuoliselta.
– Koko projektin suurimpana
haasteena on ollut se, että liikealue oli aiemmin täysin tuntematon.
Kaikki on pitänyt opetella alusta alkaen. Mutta tuotekehittäjien ja kone-

Markus näkee liemivalmistuksessa
ja siinä syntyvissä jäännöstuotteissa
monia kehittämismahdollisuuksia
tulevaisuudessa.
– Nyt voimme hyödyntää sellaisia
luu- ja lihajäämiä, jotka on aiemmin
kuljetettu pois jätteenä. Keitämme
nyt tuotannossa tarvitsemamme
liemen itse, ja liemivalmistuksen
jäännöstuotteita voidaan käyttää

edelleen monin tavoin, rehuna kalanviljelyssä ja turkiseläimille tai
vaikka lannoitteena ja kosmetiikkateollisuudessa.
– Tuntuu hyvältä, kun voimme jalostaa sellaista, mikä olisi muuten

Liemen raaka-aineita – lihaa, kalaa
ja vihanneksia – säilytetään erillisissä kylmiöissä. Raaka-aineet laitetaan suureen pataan, jossa on vettä,
ja liemen annetaan kiehua kokoon.
Keittoaika riippuu liemestä. Naudanlihaliemi vaatii noin kymmenen
tunnin keittoajan, kun taas kalaliemi
on valmista parissa tunnissa.
Liemineste erotetaan jäännöstuotteista ja liemi suodatetaan niin,
että rasva poistuu erillisen hanan
kautta. Liemi kuljetetaan edelleen
pakkaamoon, jossa se pakataan 10
kg:n laatikoihin. Sen jälkeen se on
valmis kuljetettavaksi Kokkikartanolle maustamaan keittoja, patoja ja
muita ruokia.

Tulevaisuuden liemi on monipuolinen
Snellmanin liemi on täysin
luonnollinen tuote ilman lisäaineita. Teollisuuskäytön lisäksi tulevaisuus tarjoaa suuria
mahdollisuuksia kehittää lientä
kuluttajatuotteiksi,
Snellmanin Lihanjalostuksen tj. Roland
Snellman sanoo.

– Sekä ruuanlaittotuotteet että
terveelliset välipalat, niin kutsutut ”super broths”, ovat hyvin
mielenkiintoisia
markkinoita.
Myös vientimarkkinoilla on lupaavaa potentiaalia ja tuoteryhmiä, joihin kannattaa tutustua
syvemmin.

Snellmanin kaasutankkausasema käytössä
 Kuusisaaren kaasutankkausasema avattiin yleisölle keväällä. Mielenkiinto on ollut suurta, sekä yleisesti
että Snellmanin henkilökunnan keskuudessa.
Tankkausten määrä on kasvanut joka kuukausi kevään ja kesän aikana. Elokuussa tankattiin 150 kertaa kuukaudessa. Tankkausasemalla voidaan tankata
CGB:tä eli henkilöautoihin sopivaa biokaasua.
Biokaasu on peräisin Jepuan Biokaasulta, joka jalostaa muun muassa lietettä ja pesuvettä Snellmanin
Kuusisaaren tehtailta. Biokaasu on kauan ollut tärkeä
ja kantava osa Snellmanin energiasäästöohjelmaa.
Snellman on käyttänyt biokaasua tehtaassa vuodes-

ta 2013. Uusi liemitehdas käyttää myös biokaasua
prosessihöyryn, lämmön ja lämpimän veden tuottamiseen, ja biokaasulle pyritään jatkuvasti keksimään
uusia, monipuolisia käyttötapoja.			
HJ
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Tässä otetaan pintanäytteitä sikojen ruhoista. Snellmanin kesä-heinäkuun teurasmäärät ylittivät viime vuoden vastaavan jakson 18 prosentilla
(nauta +8 %, sika +23 %). Vuoden alusta naudan ja sikateurasmäärän kasvu on yhteensä 2,9 milj. kg (+ 12 %).

Joustavat teurastukset
 SNELLMANIN TEURASTAMOLLA
KUUSISAARESSA päivä alkaa aamukuudelta. Päivän aikana teurastetaan noin 1350 sikaa ja 180 nautaa.
Henkilökunta koostuu runsaasta 110 henkilöstä, mukaan lukien
vuokratyövoima sekä Ruokaviraston
kahdeksan lihantarkastajaa ja kolme eläinlääkäriä. Alkutuotantoa ja
laboratoriota ei lasketa teurastamon
henkilökuntaan.
Viime syksynä teurastamolla alettiin
käyttää tiimijohtajia (nk. Teamleaders) teuraslinjoilla sekä sivutuotekäsittelyssä. Magnus Snellman on
yksi kolmesta tiimijohtajasta, jotka
jakavat tehtävän teuraslinjalla. Niinä
viikkoina, kun hän toimii tiimijohtajana, hän johtaa työtä linjalla ja on
teurastushallin ”liikkuva” henkilö. Sellaista tarvitaan, työnjohtaja
Christian Näse selittää, koska jos
ongelmia syntyy, muu henkilöstö on
kiinni omissa asemissaan.
– Kaikkien teurastushallin asemien on oltava miehitettyinä joka päivä
ja koko ajan, Christian kertoo. Linja
käy tauotta tietyssä tahdissa ja jokainen työvaihe on tehtävä.

Ketju kokonaisuutena
Teurastamolla sika- ja nautalinjat
nähdään eri prosesseina. Teurastamon raaka-aineprosessit alkavat
eläinten ruokinnasta, terveydestä ja
olosuhteista tuottajien navetoissa ja
päättyvät teurasruhojen jäähdytykseen.
– Prosessiajattelussa ei pelkästään tuijoteta omia tehtäviä, vaan
katsotaan koko ketjua kokonaisuutena, sanoo Pekka Karhu, raaka-aineprosessien johtaja. Näin vältetään
osaoptimointia, joka ei kannata ketjun myöhemmissä vaiheissa.
– Teemme paljon yhteistyötä seuraavan osaston, leikkaamon, kanssa,
Christian kertoo. Osa työvaiheistamme on siirtynyt heille ja toisinpäin,
mikä oli loogisempi ja järkevämpi
järjestely koko ketjua ajatellen.

Hyvä pH ja hygienia
Hygieniasta pidetään tiukasti kiinni
teurastamolla.
– Teurastamolla luomme perustan
koko tehtaan hygienialle, Pekka sanoo. Ennen kuin työ alkaa aamulla,
tarkistamme puhtauden kaikissa tiloissa ja koneissa.
Lihan pH-arvo mitataan kaikista
- 12 -

teurasruhoista. Snellmanin tuotteiden sisältäessä mahdollisimman
vähän lisäaineita, on lihan pH-arvon
oltava optimaalinen.
– Sikojen pH-arvo muuttuu hyvin nopeasti, jos ne stressaantuvat,
Pekka sanoo. Lihan pH-arvo riippuu
muun muassa genetiikasta ja eläinten ruokinnasta ja olosuhteista teurastukseen asti. Jos lihassa on väärä pH-arvo jo teurastuksessa, sitä ei
voida parantaa jälkeenpäin.
Teurasruhot lajitellaan ominaisuuksien mukaan jäähdyttämöön
niin, että leikkaamon henkilökunnan
on helppo löytää oikea raaka-aine
päivän tuotteille.

Uusi seinä erottaa teurastushallin puhtaan
osan likaisesta. Automaattiset ovet avautuvat yhdelle ruholle kerrallaan.

Höyryimuri on uusi työkalu, joka desinfioi
pinnan samalla kun se imee myös hyvin pieniä epäpuhtauksia teurasruhosta.

Sertifioitu henkilökunta tekee luokitukset ja
Ruokavirasto tarkistaa luokitukset kuukausittain.

Myös leikkaamolla on oma teurasruhojen tarkistus ennen kuin ruhot
otetaan vastaan osastolle.
– Tänään teurastamamme naudanruhot päätyvät ylihuomenna leikkaamoon, joten palaute tulee aina
kaksi päivää jälkeenpäin, Christian
sanoo. Siksi oma seuranta on hyväksi, jotta voimme reagoida ajoissa
poikkeamiin.

eläintä voida tunnistaa, syntyy suuria
ongelmia, joista sekä tuottaja että
me kärsimme.

– Tämä on fyysisesti vaativa työ,
Magnus sanoo. On pystyttävä pitämään samaa laatutasoa koko ajan ja
jaksettava pysyä terävänä myös loppupäivästä.
Uuden henkilön kouluttaminen
teuraslinjalle on pitkä prosessi.
– Yleensä kestää 1–3 vuotta ennen kuin uudessa henkilössä on sitä
joustavuutta, mitä linjalla tarvitaan,
Christian sanoo. Henkilöstö vaihtaa
viikoittain nauta- ja sikalinjan välillä, ja tuotannossa on vajaat 80 eri
työtehtävää. Jokaisen on hallittava
omaa osuutensa kokonaisuudesta ja
pystyttävä vaihtamaan eri tehtävien
välillä.

Merkitys on tärkeä!
Kysymykseen, haluaako porukka
viestittää jotain tiettyä tuottajille,
vastaus tulee nopeasti.
– Seurannan osalta on hyvin tärkeä, että sikojen tatuoinnit ja nautojen korvamerkit ovat kunnossa. Ellei

Ergonomia ja työturvallisuus
Työturvallisuus on viime vuosina
ollut yhä enemmän fokuksessa,
Christian sanoo.
– Työturvallisuudessa on kyse
sekä asenteista että käytännön toimenpiteistä ja turvavälineistä. Teräshanskat, teräsesiliina ja kypärä
ovat itsestään selviä, mutta tarvitaan
myös oikea asenne henkilökunnassa, että välitetään sekä omasta itsestään että kaverista.
Ergonomia on tärkeä osa työturvallisuutta.

TEKSTI & KUVAT: HEIDI JYLHÄ

Seuranta myös reaaliajassa
Teurastamolinjasta
tallennetaan
paljon dataa.
– Meillä on mittareita, joiden avulla seuraamme miten onnistumme
työssämme, Magnus kertoo. Esimerkiksi teurasvikoja voimme seurata jopa tuntitasolla.
Eläinten luokitukset suorittaa
koulutettu ja sertifioitu henkilökunta teuraslinjan viimeisellä asemalla.
Ruokavirasto puolestaan tarkistaa
kuukausittain kaikki luokitukset.

Työnjohtaja Christian Näse, prosessinjohtaja Pekka Karhu ja tiimijohtaja Magnus Snellman
korostavat, että työturvallisuus koostuu hyvistä asenteista, rutiineista ja varusteista.
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Magnus Snellman keskustelee työkaluista
teurastajan kanssa.

Westmilkillä asiat hyvillä mallilla!

Auditointi antaa
lisäpotkua tilaneuvontaan
 SNELLMANIN NAUDAN hinnoittelu muuttui 6.9. alkaen. Suurin
muutos hinnoittelussa koskee maitotiloja, joiden lehmänlihan hinnoitteluun tuli kolme tasoa: perustaso,
taso 1 ja taso 2. Perustason hintaan
on sisällytetty paljon entisiä lisiä,
esimerkiksi Anelmalisä, lastauslisä
ja vapaan lehmän lisä. Tason 1 lisähinta on +10 snt/kg ja tason 2 lisähinta on 5 snt/kg.
Maitotilat hakevat tason 1 ja 2
kehittämislisiä Anelmassa olevan

hakulomakkeen kautta. Tason 1
kehittämislisää hakeneista maitotiloista auditoidaan 20 % ja tason 2
kehittämislisää hakeneista tiloista
auditoidaan kaikki. Kehittämislisien
hyväksyntä eli auditointi tehdään tilakäynnin yhteydessä oman alueen
asiakasvastaavan toimesta.

Navettakäynti tilan väen kanssa
Auditointikäynnillä käydään yhdessä
läpi asiat, jotta tasojen vaatimukset
täyttyvät. Navettakäynnillä varmis-

Westmilkin tautisulku vieraille on kunnossa. Vierailijat löytävät sopivat haalarit helposti,
kun koko on merkitty hyllyyn.

Sofia Heikkilä esittelee ternivasikoiden yksilökarsinoita ja vasikoiden kuljetushäkkiä, jolla vasikat kuljetetaan poikimakarsinasta yksilökarsinoihin.
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tetaan, että tautisulku toimii sekä
tilan omalle väelle että vierailijoille.
Vasikkatiloissa katsotaan, että tiloissa on huomioitu poikkeustilanteet,
jos vasikoiden noutoaika jostakin
syystä venyy. Vasikkatiloissa pitäisi
olla mahdollisuus myös tarvittaessa
eristää sairaat yksilöt. Ja, että ternimaidon saanti ja laatu on varmistettu. Samalla katsotaan, että tilan piha-alueet ja ympäristö ovat siistissä
kunnossa.
Tason 2 auditointikäynnillä katso-

Hyvät kenkien pesupaikat ovat tärkeä osa tilan tautisuojausta.

Westmilkillä vasikat ovat ternimaitojuoton jälkeen tilavissa
karsinoissa ulkona.

taan näiden lisäksi vielä navettakäynnillä lehmien
ja vasikoiden lastaustilat. Teuraiden ja vasikoiden
lastaus ja nouto pitää tapahtua niin, että eläinkuljetusauton ja navetan välillä ei ole ilmayhteyttä. Paras
vaihtoehto tähän olisi erillinen lastaustila tai karjakärry tms. Auditointikäynnillä mietitään aina asiat
yhdessä tilakohtaisesti, jokainen tila on erilainen ja
toteutustapoja näihin asioihin voi olla monenlaisia.
Lisäksi tasolla 1 otetaan salmonellanäytteet kerran vuodessa ja tautitilanteessa tutkitaan tarvittaessa taudinaiheuttajat. Myös tilan hävikkiä seurataan huolellisesti, tilan vasikkakuolleisuus löytyy
Nasevan raporteista. Auditointikäynnillä auditoija
tutustuu tilan terveydenhuoltosuunnitelmaan ja yhdessä käydään läpi siinä ilmenneitä asioita.

Onnistuuko vasikoiden putkitus?
Tasolla 2 mietitään tilan mahdollisuuksia lähteä
mukaan vasikkavälityksen putkitukseen. Jotta putkitus onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla,
maitotilan siemennystiedot tulisi olla tarvittaessa
saatavana. Näin pystymme ennakoimaan mahdollisia poikimaruuhkia tai jos on pitkiä taukoja poikimisissa. Putkituksen onnistuminen maitotilan ja
loppukasvattamon välillä vaatii paljon suunnittelua, ja olisi hyvä, että siinä pystytään ennakoimaan
eläinten kuljetuksia. Putkitus vaatii usein myös
investointeja loppukasvattajalta. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että putkitukseen lähtevä maitotila
sitoutuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön, ja silloin sopimuksen irtisanomisaika on 24 kk.
Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan tilojen tautiturvallisuutta ja kun asiat ovat kunnossa,
huomioimme sen tilityshinnassa. Kehityslisiä voivat
hakea kaikki maitotilat, myös yhdistelmätilat. Auditointikäynnillä yhdessä asiakasvastaavan kanssa
käydään tarvittavat asiat läpi, ja voimme miettiä
ratkaisuja ja aikatauluja, jos joissakin edellytyksissä on haasteita.

Asiakasvastaava Mari Korkiakangas teki maitotilan kehittämislisäauditoinnin Westmilk
Oy:lla. Kuvassa myös Sofian ja
Markon poika, Samuli Heikkilä.
Samulin omistama Bigrock Oy
kasvattaa Westmilkin hiehot ja
sonnivasikat välitysikään asti.
Taustalla Bigrock Oy:n juuri
remontoitu kasvattamo.

M A I T O T U O TA N T O

WESTMILK OY
) Omistajat:
Sofia ja Marko Heikkilä
) Navetta: pihatto 3 robottia,
valmistunut 2010
) Vasikkakuolleisuus:
viimeisen 12 kk aikana 1 %

TEKSTI: MARI KORKIAKANGAS | KUVAT: VESA HIHNALA

Ternimaidon laatumittaukseen Westmilkillä käytetään ominaispainomittaria. Parhaat ternimaidot pakastetaan.

Westmilkiltä teuraat ja vasikat noudetaan erillisestä karjakärrystä. Punainen postilaatikko on eläinten papereita varten. Tilan väen ei välttämättä
tarvitse itse olla paikalla, kun eläimiä noudetaan.
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Pehmeä makuualusta edistää merkittävästi kasvavien nautojen hyvinvointia ja kestävyyttä. Kuva Koskelan tilalta Toholammilta.

Naudan kenttä- ja logistiikkapäällikkö Robin Julin on käynyt läpi välija loppukasvattamojen vastauksia
kyselyyn. Molemmilla ryhmillä on
selkeät tulevaisuuden suunnitelmat,
hän toteaa.
– Meillä tulee olemaan vahva tuottajaryhmä myös kuuden vuoden
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perspektiivillä, hän sanoo. Investiontihalukkuutta rajoittaa kuitenkin
niukkuus vasikoista, ja myös markkinatilanne vaikuttaa haluun laajentaa toimintaa.
Sen sijaan tiloilla mietitään muita
investointeja navetan olosuhteisiin.
Esimerkiksi pehmeä makuualusta
ja laadukas ilmanvaihto parantavat
eläinten hyvinvointia merkittävästi.
– Uusissa investoinneissa pehmeä
makuualusta on aina lähtökohta,
muuta emme hyväksy, kehityspäällikkö Vesa Hihnala sanoo. Yli puolella tiloistamme nuorilla naudoilla
onkin joko hyvin kuivitettu tai pehmeällä materiaalilla katettu makuualusta. Valtakunnallisesti osuus
on huomattavasti alhaisemmalla
tasolla.
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Kyselyn taustalla on koko maassa
vallitseva pula lihantuotantoon tulevista vasikoista. Helpotusta tilanteeseen ei näy ainakaan lähitulevaisuudessa, joten jokaisen vasikan elämä
on tärkeä. Hyvät kasvatusolosuhteet
ovat tärkeä osatekijä kohti terveempiä ja paremmin kasvavia nuoria
nautoja.
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Snellman teki keväällä Anelman kautta kyselyn erikoistuneille naudankasvattajille selvittääkseen, mitkä
ovat tilojen tulevaisuuden näkymät ja millä tavalla
tuottajat ovat kehittämässä tilansa toimintaa lähivuosina.
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Uudet ratkaisut putkituksen
helpottamiseen
Robin painottaa, että uusia investointeja toki tarvitaan tulevaisuudessa, muun muassa vasikoiden putkituksen toteuttamiseksi. Kyselyssä
kysyttiin kasvattajilta, kiinnostaako
vasikoiden putkitus. Lähes kaksi
kolmasosaa ilmoitti, että toimintamalli kiinnostaa.
– Kiinnostusta rajoittavia tekijöitä
olivat muun muassa oman juottamon rakenne ja se, että pitäisi pystyä kasvattamaan myös hiehoja aina
teuraaksi asti, Robin sanoo.
Mutta myös tähän Snellman yrittää löytää uusia ratkaisuja, jotka
helpottaisivat siirtymistä uuteen
malliin.
– Kunnon SF-juottamo, joka on
FinnLacton ja Snellmanin yhteinen
kehitysprojekti, on hyvä esimerkki
tästä, Vesa kertoo. Etsimme myös
muita ratkaisuja, joiden avulla voidaan laittaa esimerkiksi vanha navettarakennus hyötykäyttöön ja vastaamaan mm. putkituksen tuomiin
vaatimuksiin.
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mista, Robin sanoo. Sovellus kulkee
mukana puhelimessa ja pitää kirjanpidon ajan tasalla.

Hyvä kehitys välityksessä

Vasikoiden niukkuus huomataan
Lääkityksen kirjaaminen on työvaikaikilla hankinta-alueilla. Hankinhe, johon tarvitaan paremmat rutiinit
nan tavoitteena onkin luoda tasapaitiloilla. Kyselyvastauksista huomaa, Samat prioriteetit tiloilla ja
noa vuositasolla.
että monella tilalla kirjaaminen kes- Snellmanilla
– Vasikkavälityksemme on kastää liian pitkään.
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tiloilla
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sanoo.
– Nautakentällä on halu kehittyä,
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vaikka tilan eläinmäärä ei aina kas10
vaisikaan, Vesa sanoo. Yhä useampi
tuottaja haluaa mm. vähentää hä8
vikkiä ja eläinten lääkitystä nykyisiä
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toimintatapoja muuttamalla tai panostamalla eläinten olosuhteisiin.
4
On eri tapoja kehittyä ja menestyä.
2
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Päiväkasvu

Jaksaminen

Lääkkeiden käytön vähentäminen
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Olosuhteet

Näitkö nautatiimin Herra Snellmanin Instagram-kanavassa aiemmin syksyllä? Ylhäällä vasemmalta Ronny Snellman, Robin Julin, Vesa Hihnala, Pekka Taipale, Jan-Peter Brunell, Mari Korkiakangas, Timo Hietanen, Matti Kastarinen, Mårten Lassfolk ja Ann Knutar. Jonas Eriksson
puuttuu kuvakollaasista. Kuvat: Rami Lehtola.

Muutoksia
nautaorganisaation johtoon
Syyskuun alussa tehtiin pari muutosta Snellmanin
nautaorganisaation johdossa. Robin Julinista tuli
nautatiimin uusi kenttä- ja logistiikkapäällikkö ja
Vesa Hihnala otti hoitaakseen MP naudan kehityspäällikön roolin.
Tuottajille uudistukset eivät tuo paljon muutoksia. Samat henkilöt säilyvät, mutta eri rooleissa. Robin ottaa
operatiivisen vastuun nautaryhmästä. Tähän kuuluvat muun muassa
vasikkavälityksen kehitys, logistiikka
sekä nautakentän tautitilanteen jatkuva seuranta.
Strateginen työ taas kuuluu Vesan
vastuualueeseen, eli tiedotus, koulutukset, hinnoittelu, sopimusasiat
ynnä muu. Molemmat osallistuvat
tuottajatilaisuuksiin kuten aiemmin.

Anelma 3:n kehitys
Yksi organisaation uudistuksen liikkeellepanevista tekijöistä oli Anelma
3:n kehitys.
– Anelma 3:n kehitystyö aloitettiin
nyt syksyllä, Vesa kertoo. Snellmanin
johto on hyväksynyt investoinnin uu-

teen järjestelmään ja sen kehitystyö
on käynnistynyt syyskuun puolivälissä. Merkittävä osa minun ajastani
menee uuden Anelman nautatoimintojen kehitykseen. Anelmahan
on kantava järjestelmämme tuottajayhteistyölle, ilmoituksille ja raporteille, joten meille on hyvin tärkeää,
että meillä on riittävästi resursseja
kehittää toiminnot mahdollisimman
hyviksi.

Sujuva siirto uuteen järjestelyyn
Ronny Snellman, lihan hankintaja ohjausjohtaja, sanoo organisaatiouudistuksen olleen suhteellisen
helppo päätös.
– Robin on ollut mukana nautaorganisaatiossamme jo jonkin aikaa,
ja hänellä on ollut vastuu nautakuormien suunnittelusta. Samalla
- 18 -

hän on työskennellyt useiden projektien parissa viime vuosina, muun
muassa vasikoiden putkitukseen ja
tautitilanteen seurantaan liittyen.
Sekä minä että Vesa olemme todenneet, että asiat etenevät hyvin, kun
Robin hoitaa ne.
Robin vastaa jatkossa myös naudan logistiikasta, ja hän jatkaa nautatilojen yhteyshenkilönä nautakuormien asioissa.

Raaka-ainetasapainon osalta
hyvä vuosi
Ronny mainitsee samalla, että vuosi
on kehittynyt hyvin raaka-ainetasapainon näkökulmasta.
– Olemme onnistuneet tyhjentämään sellaisia tuotteita pakkasvarastostamme, jotka rasittivat
tulostamme vuoden 2019 aikana.
Ensimmäinen puolivuosi oli kannattavuuden kannalta haasteellinen,
mutta kesällä nähtiin parempaa kehitystä. Nyt valmistaudumme ensi
vuodeksi analysoimalla hankintamääriä ja myyntiä saadaksemme
aikaan luotettavan raaka-ainetasapainon vuodelle 2021.		
HJ

Oletko jo tutustunut yhteiseen matkaan?
 "Snellmanin alkutuotannossa
on oikeastaan kyse yhteisestä matkasta. Tälle matkalle lähdimme jo
kauan sitten, ja jatkamme sen kulkemista yhdessä suomalaisten perhetilojen kanssa."
Oletko jo tutustunut Snellmanin
Lihanjalostuksen uuteen "Yhteinen
matka" -videoon? Alkutuotannosta

ja tuottajayhteistyöstä kertova video
julkaistiin syyskuun puolivälissä, ja
sitä on katsottu yli 6000 kertaa Herra
Snellmanin eri kanavissa.
Videossa esiintyvät Snellmanin
kenttähenkilöstö sekä sikatilalliset
Tapio ja Heidi Latvala Kurikasta ja
maitotuottaja Sofia Eriksson Oravaisista. Snellmanin viestintäsuun-

Nautojen eMerkki
pakolliseksi 2021
 Nautojen eMerkki tulee pakolliseksi
1.1.2021 alkaen syntyville vasikoille. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että vasikoille
tulee toiseen korvaan tavanomainen korvamerkki ja toiseen korvaan elektroninen
korvamerkki. Nautojen yksilöllinen tunnistaminen on välttämätöntä eläinten ja elintarvikkeiden jäljitettävyyden varmistamiseksi.
Samalla voidaan pienentää myös eläinten
tunnistamiseen liittyviin ongelmiin liittyviä
riskejä. Lisätietoja Anelmasta!

Tuottajayhteistyö
koronan aikana
 Tänä vuonna isompia tuottajamessuja ei
järjestetä, mutta yritämme koronaohjeita
huomioiden järjestää pienempiä ja vapaamuotoisempia tapahtumia.
Seuraa ilmoittelua Anelmassa!

- 19 -

nittelija Rami Lehtola kertoo tunnelmallisessa markkinointivideossa
alkutuotannon periaatteista ja siitä,
kuinka suomalainen liha suomalaisilta perhetiloilta on ainoa vaihtoehto Snellmanille. Videon on Wahlberg
median tuottama.
Ellet ole jo katsonut, kannattaa tutustua!				
HJ

Liharaaka-aineen jalostuksen merkitys hiilijalanjälkeen on suhteellisen pieni. Mitä korkeampi jalostusarvo, sitä suurempi jalanjälki.
Merkittävimmät jalostuksen päästöt tulevat energian ja raaka-aineiden käytöstä, pakkauksista sekä
jätehuollosta. Energian osuus kokonaispäästöistä on 6 % ja pakkauksen
osuus 2,6 %.
Tutkimuksessa verrattiin neljän
lopputuotteen hiilijalanjälkiä – kokonaiset lihapalat, lihasuikaleet, jauheliha sekä Superior kinkku. Lihasuikaleiden ja Superior kinkun arvot
ovat suurimpia. Jauhelihalla ja lihapaloilla (fileet, paistit ym.) on matalampi hiilijalanjälki.
Superior kinkun hieman suurempi
arvo johtuu suurelta osin suuremmasta hävikistä, kun raaka-aine ei
täytä laatuvaatimuksia.
Tuotekohtaisessa tarkastelussa
huomataan, että erot ovat hyvin pienet, sillä päästöt kertyvät ensisijaisesti alkutuotannosta.

Uusiutuvan energian käyttö
lisääntynyt tiloilla

Viljalla ja rehulla suurin vaikutus

sianlihan hiilijalanjälkeen
Snellmanin Lihanjalostus teetti keväällä päivitetyn
selvityksen sianlihan hiilijalanjäljestä. Suurin mahdollisuus vaikuttaa hiilijalanjälkeen piilee alkutuotannon
rehunkäytössä ja energiakulutuksessa.
Kaikki merkittävät
päästölähteet mukana

Raportin laati Bionova Oy. Arvioinnin
tavoitteena oli selvittää sianlihan alkutuotannon ja jatkojalostuksen hiilijalanjälki kokonaisuutena. Samalla
tutkimus antaa hyvän käsityksen siitä, miten asia on kehittynyt viimeisten kymmenen vuoden ajan, koska
tuloksia voidaan verrata Snellmanin
vastaavaan, vuonna 2011 tehtyyn hiilijalanjäljen laskentaan.

Laskenta kattaa kaikki merkittävät
päästölähteet aina sikatilasta valmiiseen, pakattuun tuotteeseen.
Laskenta ei kuitenkaan sisällä päästöjä, jotka syntyvät sen jälkeen, kun
tuote on lähtenyt Snellmanilta.
– Halusimme olla mahdollisimman tarkkoja, alkutuotannon johtaja

Alkutuotannon päästöjakauma
Ruoan sulatus
Lannan käsittely

16%

3%

Energia

10%

1%

Rehun ja
ostoviljan
kuljetukset

Rehu

27%
Vilja

43%

Alkutuotannon päästöistä merkittävin on viljan osuus, noin 43 %.
Ostetun rehun osuus on 27 %
päästöistä.
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Tomas Gäddnäs sanoo. Tämä antaa
meille mahdollisuuden tarkistaa,
mihin todelliset parannukset voidaan kohdistaa.
Alkutuotannon tietoja ei haluttu
arvioida tilasimuloinnilla, vaan niitä
on kerätty kyselyn avulla, johon kaikenkokoiset tilat saivat osallistua.
Kyselyyn saatiin vastauksia 70 tilalta, joista 30 erikoistuu lihasikatuotantoon, 16 porsastuotantoon ja 24
on yhdistelmäsikaloita.
Samaan aikaan kerättiin tietoja
teurastuksesta ja sianlihan jatkojalostuksesta Snellmanin tehtaalla.
Rehutiedot saatiin Hankkija Oy:ltä.

Suurimmat päästöt viljan ja
rehun kulutuksesta
Suurin osuus sianlihan hiilijalanjäljestä tulee alkutuotannosta. Kun
arvot lasketaan yhteen ja jaetaan
lihasian painolla, saadaan alkutuotannon arvoksi 3,32 kg CO2-e/kg
elopainoa kohti tai 4,48 kg CO2-e/kg
teuraspainoa kohti.
Alkutuotannon osuus muodostuu
pääosin viljan ja rehun kulutuksesta. Porsaskasvatuksessa viljan
ja rehun osuus on 67 % päästöistä ja lihasian kasvatuksessa 72 %.
Toiseksi suurimmat lähteet ovat
lannan käsittely ja ruoansulatustoiminta, 18 % porsaiden ja 21 %

Porsastuotannossa tilojen energian
kulutus on vähentynyt huomattavasti verrattuna vuoden 2011 otokseen. Keskimääräinen energiankulutus porsasta kohti on laskenut 258
kWh:sta 179 kWh:iin.
Tutkimukseen osallistuneista lihasikatiloista suurin osa oli kahdessa matalimmassa energialuokassa,
alle 1000 tai 1000–1500 kWh/1000
kg. Sikatilojen energiakulutuksen
keskiarvo on kasvanut verrattuna
viime tutkimukseen, mutta tilojen
uusiutuvan energian osuus on kuitenkin kasvanut merkittävästi 40
prosentista 50 prosenttiin. Tämän
vuoksi pieni energiakulutuksen
kasvu ei vaikuta negatiivisesti hiilijalanjälkeen. Uusiutuvista energialähteistä tavallisimmat ovat hake ja
biokaasu.

Vertailu viime tutkimukseen
Kun tutkimuksen tuloksia verrataan
vuoden 2011 laskentaan, huomataan, että suurin muutos on tapahtunut rehun ja viljan kohdalla. Tämä
johtuu siitä, että teollisesti valmistetun ostorehun kulutus on vähentynyt
tiloilla noin 10 %. Lannan osuus on

Energialähteiden osuudet
100 %

Biokaasu

90 %

Tuulivoima

80 %

Aurinkosähkö

70 %

Klapit
Turve

60 %

Hake

50 %

Pelletti

40 %

Bensiini

30 %

Natural gas

20 %

Lämmitysöljy

10 %

Diesel

0%

Kaukolämpö
Porsastuotantosikala

Yhdistelmäsikala

Lihasikala

Keskimäärin

Uusiutuvan energian osuus on kasvanut tiloilla, mm. lihasikatuotannossa 40 %:sta
50 %:iin. Energiakulutuksen osuus alkutuotannon päästöistä on noin 10 %.
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Vertailu
6

5

kg CO2e/kg teuraspaino

Korkeammasta jalostusarvosta
hieman suurempi jalanjälki

lihasikojen päästöistä. Lannan peltolevityksen hyödyt on huomioitu laskennassa. Energian osuus on 14 %
porsaiden ja 6 % lihasikojen päästöistä.
Porsaskasvatuksen hiilijalanjälki
on noin 178 kg CO2-e/porsas ja lihasikakasvatuksen noin 258 kg CO2-e/
lihasika. Tutkimuksessa lihasian
teuraspaino oli 97 kg. Kun verrataan
hiilijalanjäkeä lihasikakiloa kohti on
tärkeää, että laskelma sisältää koko
ketjun porsastuotannosta lähtien.

4

3

2

1

2011
Energia

2019

Vilja ja rehu

Ruoansulatus

Lanta
Muu

Vertailussa päästöt/kg teuraspaino
vuonna 2011 ja 2019. Viljan ja rehun
osuus on vieläkin suurin. Lannankäsittelyn erot johtuvat suurelta osin
tutkimusten laskentaperiaatteiden
eroista.

laskennassa noussut, mikä johtuu
käytetyistä allokoinnin periaatteista.
Tuloksista käy myös ilmi, että korkeampi teuraspaino ja parempi rehuhyötysuhde pienentävät hiilijalanjälkeä. Kansainvälisessä vertailussa
Snellmanin tuorelihan CO2-päästö
on linjassa muiden maiden hiilijalanjäljen kanssa.

Mikä tie vie eteenpäin?
Bionovan raportti antaa pari ehdotusta siitä, miten päästöjä voidaan
vähentää. Muun muassa ehdotetaan
turpeen ja lämmitysöljyn vaihtoa
hakkeeseen, mistä seuraisi 3–4 %
vähemmän päästöjä alkutuotannossa. Soijaton ruokinta ja parempi rehuhyötysuhde alentaisivat päästöjä
3–5 prosentilla.
– Meillä on parhaillaan menneillään prosessi, jossa analysoimme ja
määrittelemme alkutuotannon tärkeimmät ympäristötavoitteet, Tomas
Gäddnäs sanoo. Haluamme laittaa
fokuksen sellaisiin toimenpiteisiin,
jotka tuovat todellisia parannuksia
sekä nyt että pidemmällä tähtäimellä. Muun muassa hävikin vähentäminen, viljasadon optimointi ja soijariippuvuuden vähentäminen ovat
asioita, joihin panostamme Snellmanilla jo nyt.
HJ

Kohti emakoiden
täsmäruokintaa

Syksy on ruokinnan
suunnittelun aikaa
Tänä syksynä sadonkorjuu on kestänyt pitkään runsaasta jälkiversonnasta ja kasvustojen epätasaisesta
tuleentumisesta johtuen. Lokakuun alkuun mennessä
viljat saatiin kuitenkin pääosin puitua.
Satokommentit ovat olleet vaihtelevia. Sikatiloilla on saatu niin hyviä, keskimäärisiä kuin heikkojakin
satoja. Vaihtelua on kuitenkin sekä
alueiden että peltolohkojen välillä
tavanomaista enemmän.
Ensimmäiset tiedot viljojen laadusta kertovat, että ohran hehtolitrapainot ovat noin kilon viimevuotista alempia. Tärkkelyspitoisuus on
myös alempi, mutta valkuaista on
vähän enemmän. Kattava kuva rehuviljojen laadusta saadaan syksyn
mittaan, kun näytteiden analysointi
etenee.
Sadonkorjuun venyminen on lisännyt huolta hometoksiinien esiintymisestä. Toistaiseksi DON-toksiinia on
löytynyt viljoista odotettua vähemmän. Hometoksiinien vaikutusten
ensioireita on sikojen syönnin äkillinen heikkeneminen. Sikojen syöntiä
kannattaa seurata tarkalla silmällä,
kun uusia viljaeriä otetaan käyttöön.
Hometoksiinien haittoja voidaan lieventää lisäämällä rehuun toksiineja
hajottavia ja/tai sitovia homesieppareita.

Viljan ja palkoviljojen
täydentäminen
Olipa viljasato suuri tai pieni, sen
laatu kannattaa aina analysoida ruokinnan suunnittelua varten. Sama
pätee herneeseen ja härkäpapuun.
Maatiaispossu-rehusarjassa
on
monipuolinen valikoima tiivisteitä kotoisten viljojen ja palkoviljojen
täydentämiseen. Maatiaispossu-tiivisteet on suunniteltu suomalaisten sikojen ravinnontarve, sikojen
terveys ja hyvinvointi ja ruokinnan

ympäristönäkökulmat huomioiden.
Tärkeää on valita kuhunkin tuotantovaiheeseen siihen suunniteltu täydennysrehu.
Tänä vuonna sekä herneen että
härkäpavun viljely lisääntyi kiitettävästi. Odotettavissa on, että palkoviljoja on käytettävissä aiempaa enemmän sekä rehuteollisuudessa että
tilaseoksissa.
Hernettä voidaan käyttää pieniä
määriä sekä Maatiaispossu Emakko
että Maatiaispossu Kasvu -tiivisteiden kanssa. Lihasioilla Maatiaispossu Papu -tiiviste sopii sekä herneettä papuruokintaan.

Parempi kasvu ja lihakkuus
Superior-ruokinnalla

-ruokinta perustuu kahden tiivisteen
käyttöön ja loppukasvatustiivisteessä käytetään soijan asemesta kotimaisia palkoviljoja.
Maatiaispossu Superior -ruokintaa käyttävissä lihasikaloissa lihasikojen kasvu on ollut keskimäärin parempi kuin muilla ruokinnoilla. Kun
loppukasvatuksessa on juuri siihen
suunniteltu rehu, ruokinta saadaan
optimaaliseksi sekä ruhojen lihakkuuden että lihan laadun näkökulmasta. Lisäksi kivennäisaineiden ja
vitamiinien tarve saadaan täytettyä
tarkemmin kuin yhtä tiivistettä käytettäessä. Tämä on hyvä asia sekä
sikojen että ympäristön kannalta.
Maatiaispossu Superior -ruokinta on parantanut sekä ruhojen lihaprosenttia että lihan laatua. Lihan
laadun paraneminen on kotimaisen
härkäpavun ansiota. Sianlihan laadun merkitys korostuu, kun lihatuotteita valmistetaan ilman lisättyä
fosfaattia tai muita apuaineita.

Maatiaispossu Superior -ruokinnassa lihasikojen loppukasvatus on
soijaton. Maatiaispossu Superior

 Emakoiden ruokinnassa on perinteisesti käytetty kahta rehuseosta,
joista toinen on suunniteltu täyttämään tiineiden ja toinen imettävien
emakoiden ravinnontarve. Monet
viime vuosien tutkimukset ja ravinnontarvelaskelmat ovat kuitenkin
osoittaneet, että emakoiden ruokinnan vaiheistusta olisi tarpeen lisätä. Tiineytykseen on hyvä olla oma
seoksensa ja porsimisen tienooseen
omansa. Monivaiheinen ruokinta on
jo käytäntöä osassa emakkosikaloita, ja esimerkiksi porsimisvalmennusrehun käytöstä on saatu hyviä
kokemuksia. Sillä tuetaan syntyvien
porsaiden elinvoimaisuutta, sujuvaa
porsimista ja emakon ternimaidon
tuotantoa.

Ensiporsimisen haasteet
Noin neljännes syntyneistä pahnueista on ensipahnueita. Se tiedetään,
että ensimmäistä kertaa porsivan
emakon syöntikyky ja ravinnontarve
on erilainen kuin vanhemman emakon. Tavallisesti pahnuekoko kasvaa
ensimmäisestä neljänteen porsimi-

seen. Osalla emakoista toinen pahnue jää kuitenkin ensimmäistä pienemmäksi. Syyt tähän voivat juontaa
juurensa ensikoiden kasvatukseen,
lihavuuteen porsimaan tullessa ja/
tai huonoon rehun syöntiin ja liikaan
laihtumiseen imetysaikana. Ensimmäisen imetyskauden rasitukset
voivat myös johtaa tiinehtymättömyyteen ja ennenaikaiseen poistamiseen tuotannosta.

Tarvitsevatko ensimmäistä
kertaa porsivat emakot oman
imetysrehun?
Kyllä ja onneksi ruokintatekniikan
kehittyminen mahdollistaa jo nyt
emakoiden yksilöllisen ruokinnan,
eikä vain erilaisia ruokintakäyriä
kerran ja useasti porsineille emakoille. Ratkaisu ensimmäisen imetyskauden ruokinnan haasteisiin voi
löytyä täsmäruokinta, eli imetysajan
ruokinnan vaiheistamisesta. Imetyskauden alussa on tärkeää edistää emakon syönnin kehittymistä
ja energian saantia ja myöhemmin
vastata maidontuotannon kasvun

KIRSI PARTANEN
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lisäämään valkuaisen tarpeeseen.
Muskelisikalassa tehtävässä opinnäytetyössä selvitetään parhaillaan,
hyötyvätkö ensimmäistä kertaa porsivat emakot imetysajan ruokinnan
vaiheistamisesta.
Kiinnostuksen
kohteena on emakoiden rehunkulutus ja kunnon muutos imetysaikana, porsaiden kasvu syntymästä
vieroitukseen, ja emakoiden kiimaan
tulo ja tiinehtyminen vieroituksen
jälkeen.
Täsmäruokinta on keino tukea
emakoiden terveyttä ja hyvinvointia.
Annetaan emakoille oikeaa rehua oikeaan aikaan, siis energiaa ja ravintoaineita juuri se määrä, mitä emakko tarvitsee eri tuotantovaiheissa.
Se parantaa rehun hyväksikäytön
tehokkuutta ja vähentää tuotannon
ympäristövaikutuksia, eli typen ja
fosforin hukkaantumista lantaan.
KP

Monivaiheinen ruokinta on keino tukea emakoiden terveyttä ja hyvinvointia. Kuvassa kehityspäällikkö Kirsi Partanen ja Muskelisikalan vastuullinen hoitaja Sari Laiho tarkistavat tiineiden
emakoiden kuntoa.

Lihasikojen kasvatusseurannassa Maatiaispossu Superior ruokinnan ero oli päiväkasvussa
+14 g/pv ja lihaprosentissa +0,3 %-yksikköä Superior-ruokinnan eduksi. Kuvassa muut ruokinnat on vertailutaso eli 0-taso.
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Imetys vaatii emakolta paljon, varsinkin ensimmäisellä porsimakerralla. Opinnäytetyössä selvitetään, hyötyvätkö ensiporsijat
imetysajan ruokinnan vaiheistamiseta.
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Uuden Anelma 3:n alku
Pari vuoden selvityksien ja laajan tarjouskierroksen
jälkeen Snellman otti syyskuussa askeleen kohti uutta ja päivitettyä alkutuotannon ohjausjärjestelmää.
Uuteen tuottajajärjestelmään luvataan uusia, joustavampia toimintoja sekä parempi käyttäjäkokemus.
Snellman-konsernin hallitus hyväksyi uudistetun Anelma 3:n investoinnin syyskuun alussa. Hanke
toteutetaan yhteistyössä Mtech Digital Solutions Oy:n kanssa. Mtech
on johtava järjestelmäkehittäjä alkutuotannon alalla ja on kehittänyt muun muassa Minun Maatilani
-palvelua, jota käytetään ahkerasti
maitotiloilla. Mtech ylläpitää myös
eläinterveysseurantajärjestelmiä Sikava ja Naseva yhteistyössä ETT:n ja
elintarvikealan yritysten kanssa.
Anelma on tärkein viestinnän ja
tietojenvaihdon kanava tuottajien ja Snellmanin Lihanjalostuksen
välillä. Järjestelmä sisältää muun
muassa eläinilmoituksia ja noutoja,
online-raportointeja teurastuloksista, sähköisiä tilityksiä ja raportteja,
tilojen eläinvarastot sekä uutisia ja
ilmoituksia Snellmanilta.
– Yhteistyökumppanin valinnassa
meille oli tärkeää, että säilytämme
tuottajasuuntaisen profiilimme alkutuotannossa, alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs sanoo. Oli selvä
etu, että Mtech on eri-

koistunut ohjelmiin, joissa maatilojen tarpeet ovat keskiössä.

Nykyaikainen raportointi
Ensimmäistä Anelma-järjestelmää
kehitettiin jo vuonna 2001. Nykyinen versio, Finnish Net Solutionsin
kanssa kehitetty Anelma 2, on ollut
käytössä vuodesta 2007. Kolmessatoista vuodessa sekä tekniikka että
käyttäjätarpeet ovat kehittyneet, joten on taas suuremman päivityksen
aika.
– Alkutuotannon toimintaympäristö on muuttunut aika lailla vuosien
varrella ja jatkaa muuttumistaan tilakoon kasvaessa ja tilamäärän vähetessä, Tomas sanoo. Tämä asettaa suurempia vaatimuksia muun
muassa prosessien johtamiseen,
raportointiin eri tasoilla sekä käyttäjähallintaan, esimerkiksi että samalla tilalla on eri käyttäjärooleja.
Nykyaikaisemmat raportit on
tärkeä osa uutta Anelmaa, kertoo
Snellmanin IT-ostaston Linda Orava, joka toimii uuden Anelman pro-

jektipäällikkönä ja johtaa projektiryhmää yhdessä mm. Ann Knutarin,
Martti Hassilan ja Vesa Hihnalan
kanssa. Raporteista tuottajat saavat
hyvät työkalut oman toiminnan seurantaan, esimerkiksi vuosivertailuja.
– Tavoitteenamme on luoda parempia työkaluja tuotantoprosessien
ohjaukseen, jotta pystymme reagoimaan yli- ja alijäämätilanteisiin hyvissä ajoin, Tomas sanoo. Myös talousasioiden hallinta vaatii parempia
mahdollisuuksia kuin mitä nykyinen
Anelma tarjoaa.

Käyttäjä- ja mobiiliystävällinen
Käyttäjäystävällisyys on toinen Anelma 3:n tavoite. Toimintoja suoraviivaistetaan, jotta ne sujuvat tuottajan
näkökulmasta entistä nopeammin ja
helpommin.
– Tarkoituksena on ottaa muutamia tiloja mukaan pilottikäyttäjinä
projektin aikana, Linda kertoo. Meille on hyvin tärkeää saada palautetta
tuottajilta. Tulemme myös käymään
läpi tuottajien palautteita nykyisestä
Anelmasta. Uusi Anelma on tietysti
myös mobiiliystävällinen.

Kahden vuoden hanke
Uusi järjestelmä on merkittävä investointi ja strateginen panostus
Snellmanille. Anelman rakentaminen etenee kolmessa vaiheessa.
– Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan pääkäyttäjien toimintoja
ja viestinnälliset ominaisuudet, Linda kertoo. Ensi vuoden toukokuussa
aloitetaan nautatoimintojen rakentamista, ja vuoden 2022 alussa sikatoimintojen. Tarkoituksena on avata
uusi järjestelmä nautatiloille alkuvuodesta 2022 ja sikatiloille saman
vuoden lopussa.			
HJ

Figenin digitaaliset järjestelmät
tukevat jalostusohjelman uudistusta
Figenin uudet verkkosivut julkaistiin syyskuussa. Verkkosivusto markkinoi suomalaista
sika-ainesta
vientiasiakkaille,
mutta sisältää myös Snellmanin
tuottajille ja muille kotimaisille
asiakkaille suunnattua tietoa.

Figen kehittää tilaus-, tiedotus- ja
seurantajärjestelmiään siten, että ne
tukevat jalostusohjelmassa ja koko
toimintaympäristössä viime vuosina
tapahtuneita uudistuksia.

Uusi verkkosivusto kotimaan
markkinoille ja vientiin
Figenin uudet verkkosivut on kehitetty vientimarkkinoiden ja ulkopuolisten asiakkaiden tarpeisiin.
Verkkosivustolle annettiin myös

kansainvälisesti sopiva verkkotunnuksen nimi: figengenetics.com.
Suomessa sivusto toimii jatkossakin
tutulla osoitteella, figen.fi, ja sisältää perustietoa jalostusohjelmasta,
tuotteista ja hinnastoista sekä ohjeita Snellmanin Maatiaispossu-ketjulle.

PossuNet – kehitetty Suomessa
suomalaisille tiloille
Emakkotilojen
seurantaohjelmiston, PossuNet:n, ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 2014. Sen
jälkeen ohjelmistoa on laajennettu
sekä uusilla toiminnoilla että seurantaraporteilla. Kuluvan vuoden
alusta sisällytettiin koko jalostusyhteistyöympäristö PossuNet:iin ja

Siementilaukseen
uusi ohjelmisto
Karjuaseman tuotannonhallintaohjelmiston uudistus on parhaillaan
käynnissä. Uusilla verkkosivuilla
oleva siementilauksen linkki ohjautuu toistaiseksi vanhaan siementilausjärjestelmään, mutta tavoitteena on syksyn aikana sisällyttää
siementilaukset Snellmanin M3-järjestelmään.
TG

Figenin uusi sikaosaaja
 Anne Siipola on Snellmanin sikatiimin uusi kenttäneuvoja. Tiina
Lindroosin siirtyessä eläkkeelle
vuodenvaihteessa Anne saa tehtäväkseen Figenin jalostustoimintojen kenttävastuun. Anne aloitti
Figenin palveluksessa Muskelisikalan työntekijänä jo maaliskuussa. Syyskuusta lähtien hän perehtyy Figenin nukleustilavalmentajan
tehtäviin. Anne on kotoisin Kalajoelta, ja koulutukseltaan hän on
Helsingin yliopistosta valmistunut
kotieläinjalostukseen erikoistunut
MMM agronomi.

Uusi Anelma seuraa Snellmanin Lihanjalostuksen
tuttua ilmettä netissä (kuva snellman.fi -sivustosta).
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jalostustietokannan entinen alusta
suljettiin. Nyt PossuNet toimii itsenäisesti omalla alustallaan. Tällä
hetkellä ohjelmakehityksen painopiste on tuottajatoiveissa sekä uusissa raporteissa.
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Kohti suunnitelmallista
maatilayrityksen johtamista
 Suomen Yrittäjäopiston SYOagri
-tiimi omaa pitkän historian maatilayrittäjien kouluttamisesta. Ensimmäiset ryhmät starttasivat 2000-luvun alkupuolella ja nyt koulutuksen
on käynyt jo reilusti yli tuhat maatilayrittäjää ympäri Suomen. Koulutustarjonnasta löytyy tuote jokaiseen
lähtötasoon – sukupolvenvaihdoksen suunnittelusta ihan sinne työnantajana toimimiseen.
Johtajuusteemaa käsitellään syvemmin Maatilan johtamisvalmennuksessa. Johtamisvalmennus soveltuu maatilayrittäjälle, joka haluaa
vahvistaa oman yrityksensä kokonaisvaltaista johtamista ja parantaa
sen tuloksellisuutta. Valmennuksessa keskeistä on oman maatilayrityksen nykytilan analysointi sekä
tulevien kehittämistarpeiden löytäminen, sekä niille toteuttamissuunnitelman tekeminen. Valmennuksen
kautta myös talouden hallinta jämäköityy ja siirrytään keskittymään
oikeaan ja tuottavaan asiaan hukkahetkien minimoimiseksi.

Keskustelut lähipäivissä ja eri
vaihtoehtojen auki laskeminen –
Opiskelijat kommentoivat
Haastattelimme paria opiskelijaamme kokemuksistaan SYOagri
valmennuksista. Toinen haastateltavista on Jari Paulasaari, naudanlihantuottaja Ilmajoelta. Paulasaari
on suorittanut Suomen Yrittäjäopistossa sekä Maatilayrittäjän liiketoimintavalmennuksen että Maatilan
johtamisvalmennuksen. Eikä siinä
suinkaan kaikki, parhaillaan hän
syventää osaamistaan Maatilan talousjohtajavalmennuksessa. Miksi
näin monessa mukana?
– Halusin kehittää omaa talouspuolen osaamistani. Tunnuslukujen
ymmärtäminen ja niiden pyörittäminen kaipasi päivittämistä, sillä
viimeksi niitä asioita on tullut käytyä läpi agrologiopinnoissani, kertoi
Paulasaari. Erityisesti laskennassa
käytetyt excelit ovat olleet hyviä, käytämme niitä edelleen budjetointiin
ja kannattavuuden tunnuslukujen
läpikäymiseen. Lisäksi koulutusten

kautta tuli käytyä läpi myös sellaisia
asioita, mitä ei ole tullut ennen ajateltua, kuten omaa ihmistuntemusta
ja erilaisia ihmistyyppejä.
Myös kannonkoskelainen nuori
yrittäjä Anna Jäsberg lähti valmennuksiin mukaan perehtymään laskelmiin.
– Investointi oli suunnitelmissa ja
ajattelin, että valmennuksen aikana
saan tehtyä tarvittavat laskelmat,
kertoi Jäsberg.
– Tuli mietittyä ihan oikeasti vaihtoehdot, jäähdytelläänkö vai investoidaanko naudanlihantuotantoon.
Laskelmapohjien kautta pystyi laskemaan, miltä mikäkin vaihtoehto
lukuina näyttää, Anna jatkoi kokemuksistaan valmennuksesta.
Monesti kuulee tuottajien sanovan,
että valmennukseen osallistumiselle ei ole aikaa. Siihen sekä Paulasaarella että Jäsbergillä oli yhteinen
näkemys:
– Ei ollut ongelmia. Lähipäivät olivat ajoissa tiedossa, jotta pystyi järjestelemään aikaa osallistumiselle.

Snellmanin Lihanjalostus mukana
Välitä Viljelijästä -verkostossa
 SNELLMANIN LIHANJALOSTUS
on keväällä 2020 solminut yhteistyösopimuksen MELA:n kanssa
ja on mukana Välitä Viljelijästä
-verkostossa. Sopimuksen myötä
Snellmanin Lihanjalostus sitoutuu
käyttämään varhaisen välittämisen
työtapaa, ja Snellmanin yhteishenkilöt saavat koulutusta verkoston
kautta.
Vuodesta 2017 Mela on pyörittänyt projektia Välitä Viljelijästä,
jossa tarkoitus on tukea viljelijöiden jaksamista työssään. Projekti
on saanut lisärahoitusta sen jälkeen, ja sille on luvattu kuluvan
hallituskauden ajaksi rahoitus.
Välitä Viljelijästä -projektilla on
kymmenen työntekijää eri puolilla

Suomea. Melan projektin lisäksi
maakunnissa on hyvinvointihankkeita, joiden työntekijät auttavat
maatalousyrittäjiä samalla tavalla.
Projektin työntekijät tekevät töitä
suoraan maatalousyrittäjien kanssa. Kun avunpyyntö tulee, lähdetään tilalle. Joskus auttaa jo se,
että projektityöntekijä tulee tilalle
ja kuuntelee tilan väkeä, ja sen jälkeen löydetään ratkaisut tilan ongelmille.
Toisinaan apua tarvitaan pidemmäksi aikaa, pelkkä keskustelu
ei riitä. Silloin maanviljelijä voi
saada
ostopalvelusitoumuksen,
jonka kautta voi saada esimerkiksi terapiaa tai työohjausta. Kun
ostopalvelusitoumusta
haetaan,

LAURA EHLERS
Kaikkien projektityöntekijöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta:
https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/valita-viljelijasta/yhteystiedot/

TEKSTI: HELI KÄRNÄ, SYO | KUVA: MINNA RINTAMÄKI

!
LÄHDETKÖ SEURAAVAAN RYHMÄÄN?
Seuraava Snellman-tuottajille räätälöity johtamisvalmennusryhmä starttaa Pietarsaaressa helmikuussa 2021.
Lue koulutuksesta lisää Anelmasta. Kaikki SYO:n koulutus- ja palvelumahdollisuudet löydät www.syoagri.fi.
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tavallisimmat syyt ovat uupumus,
taloudelliset ongelmat ja parisuhdeongelmat.
Jos on sellainen tunne, että tilan
ongelmat ovat kasaantuneet eikä
itse enää löydä ratkaisuja niihin,
niin maatalousyrittäjä voi itse ottaa
yhteyttä oman alueen projektityöntekijään. Jos Snellmanin kenttähenkilökunta näkee, että joku tila
voisi tarvita ulkopuolista apua, kysymme aina luvan antaa yhteystiedot Välitä Viljelijästä -työntekijälle,
joka sitten ottaa yhteyttä tilalle.
Snellmanin edustajat Välitä Viljelijästä -verkostossa ovat Laura
Ehlers ja Tove Donner sikatiimistä
ja Mari Korkiakangas ja Vesa Hihnala nautatiimistä.
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KAIKKI KUNNON JAUHELIHAT
NYT UUSISSA, KÄTEVISSÄ
PUSSIPAKKAUKSISSA.

76 %
VÄHEMMÄN
MUOVIA

KUNNON JAUHELIHAN UUSIA PAKKAUKSIA
SAA NYT 400 G:N JA 700 G:N KOKOISINA.

