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Toimiala muutoksissa
■ Viime aikoina olemme kuulleet useista
suurista muutoksista liha-alalla. Yritykset
vaihtavat omistajaa, alkutuotanto järjestellään uudelleen ja pörssiyhtiöiden ote
pohjoismaisista elintarvikemarkkinoista
vahvistuu.
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toimittaja
Tomas Gäddnäs, Oy Snellman Ab
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Graafinen suunnittelu/
taitto
Solid Media
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Björn Stjernvall

sittelyketjuun alkutuotannosta teurastukseen ja leikkuuseen. Lähettämöinvestointi,
joka aloitetaan kevään aikana, tulee myös
vapauttamaan enemmän tuotantotiloja tuorelihan jatkokäsittelyyn, mikä luo
enemmän mahdollisuuksia kannattavalle
kasvulle myös tuorelihapuolella.

Suurimmat muutokset tapahtuvat läntisessä naapurimaassamme, josta nyt on tullut
kahden pääkilpailijamme aktiivisen laajentumisen kohde. Siitä, minkälaisia seurauksia
tällä on suomalaisille markkinoille, voidaan
toistaiseksi vain spekuloida. Myös Suomessa tapahtuu muutoksia. Nämä muutokset
tuskin luovat minkäänlaisia uusia oikoteitä
menestykseen. Siksi meille, sekä tuottajille että muille ketjun osapuolille, tulee yhä
tärkeämmäksi hioa toimintamallejamme
siten, että olemme tarpeeksi iskukykyisiä
vastaamaan ulkoiseen kilpailuun, mistä
suunnasta se sitten tuleekin.

Muutoksia tapahtuu myös alkutuotannossa. Siksi on tärkeää tietää mitä on tekemässä ja mitkä ovat toiminnan tavoitteet.
Kun keskittyy olennaiseen ja lisäksi jakaa
resurssit huomioiden sekä kustannussäästöt että paremman tuottavuuden,
selviytymismahdollisuudet ovat olemassa.
Tulevaisuuden poliittiset päätökset ovat
ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat alaan
mitä suuremmassa määrin. Ne ovat niitä
tuntemattomia tekijöitä, joita emme tiedä, mutta joiden kanssa meidän on elettävä. Halutessaan olla mukana huomisen
lihantuotannossa, pitää kuitenkin uskaltaa
mennä eteenpäin. Sillä useimmiten parhaimmat menestyvät paremmin kuin ne
huonommat.

Snellman onnistui viime vuonna vahvistamaan asemaansa kolmantena vahvana
toimijana suomalaisilla lihamarkkinoilla.
Lihanmyynti kasvoi 13 %. Onnistuneet
panostukset valmisruokaan (+ 468 %)
antavat yritykselle lisäksi uutta kasvutilaa
Suomessa. Tämä vahvistaa pitemmällä aikavälillä myös lihanjalostusta. Snellmanilla
on nyt välineet hyvin kilpailukykyiseen kä-
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2002

2003

2004

2005

2006

HANKINTA
SIKA, milj. kg
NAUTA, milj. kg
YHTEENSÄ, milj. kg

9,2
6,7
16,0

12,2
7,3
19,5

13,7
7,2
20,9

14,5
6,8
21,3

16,0
7,1
23,1

ELÄINVÄLITYS
PORSAITA, kpl
JALOSTUSSIKOJA, kpl
VASIKOITA, kpl
–ternivasikoita

62 960
2 035
8 083
2 119

84 421
1 171
8 932
3 232

93 473
1 301
9 019
4 409

96 421
1 196
8 628
4 890

101 537
1 001
8 680
4 774

TEURASPAINOT
Lihasika, kg
Emakko, kg
Sonni, kg
Lehmä, kg
Hieho, kg

89,1
167,5
286,8
250,3
218,4

90,7
171,3
300,6
255,6
227,4

90,0
174,5
309,2
261,9
229,5

91,2
177,4
307,5
258,8
228,3

92,9
184,9
312,0
263,5
233,1

Snellmanin hankinta kasvoi vuonna 2006 1,7 milj. kilolla (+8 %) edeltävään vuoteen
verrattuna. Sikamäärä kasvoi 1,5 milj. kiloa (+ 10 %) ja nautamäärä 250 tonnia (+ 3,5
%). Kaikkien eläinlajien keskipaino nousi. Porsasvälitys ylitti 100 000 kpl. Vasikkavälitys
kasvoi alkuvuoden aikana, mutta taantui syksyllä heikon menekin vuoksi.
Keskimääräinen tuottajahinta nousi 15 c/kg sekä lehmän että sonnin osalta, kun taas
sian keskihinta pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2005.

Maatilan Parhaat info

Sisältö
Toimiala muutoksissa ................................................................... 2
Kovat tavoitteet naudanhankinnassa........................................ 3
Sikamäärä jatkaa kasvuaan ......................................................... 3
Tuottajat tutustuivat Snellmanin toimintaan ........................... 4
Snellman kasvoi 2006 .................................................................. 5
Vinkkejä sujuvaan ja turvalliseen eläinten siirtoon ................ 6
Vasikoiden juotto entistä kalliimpaa
– olisiko juottomenetelmiä syytä kehittää? ............................. 7
Sikojen lastaus osa tilan toiminnan hallintaa .......................... 8
Uudet painorajat – tasaisempi hinnoittelu ............................. 9
Snellman on yksi tuorelihan kärkikolmikosta ...................... 10
Gerhard kohti uusia tavoitteita ............................................... 11

Kuvat:
» Hyvin suunniteltu lastaustila helpottaa lastausta, mikä
vähentää sekä eläimien että lastaajien stressiä.

» Tj Martti Vähäkangas esitteli Snellmanin kasvutavoitteita
tuottajille sikainfopäivillä sekä avoimet ovet -tapahtumassa
Kuusisaaressa.

Kovat tavoitteet naudanhankinnassa

Sikamäärä
jatkaa kasvuaan

■ Snellmanin naudanlihantarve kasvaa vakaasti. Lähivuosien aikana on tavoitteena
kasvattaa naudanhankintaa 40 prosentilla
aina 10 milj. kiloon. Tälle vuodelle tavoitteeksi on asetettu 7,75 milj. kg. Naudan
menekki on hyvä ja niin lehmät kuin nuoret naudat voidaan noutaa nopeasti ilman
teurasjonoja. Tammikuussa naudanhankinta kasvoi 11 prosentilla verrattuna vuoden
2006 tammikuuhun.

■ Viime vuodesta tuli hyvin haasteellinen
vuosi Snellmanin sikaketjulle. Sianteurastus kasvoi 10 % samaan aikaan kun läpivirtauskapasiteettia häiritsi uuden leikkuulinjan käyttöönotto. Lisäksi siantarjonnan
markkinavaihtelut olivat epätavallisen suuria, mikä osaltaan johtui poikkeuksellisesta kesästä. Snellmanin tavoitteet vuonna
2007 sisältävät sianhankinnan jatkuvan
kasvun. Määrätavoite siassa on asetettu
17,25 milj. kiloon.

maitotiloilta tulevat vasikat ja lehmät. MPmaitotilaohjelman kautta Snellman haluaa
olla paras yhteistyökumppani eteenpäinpyrkiville maitotiloille, jotka haluavat
kehittää tuotantoaan. Maatilan Parhaat
tarjoaa maitotiloille verraten korkean hinnan nuoresta lehmästä sekä kaikista lehmistä ja hiehoista lisähinnan, joka nousee
suhteessa tilan välitysvasikoiden ja nuoren
naudan myyntiin.

Kovat tavoitteet vaativat investointeja
mutta myös uusia tuottajia. Nuoren naudan
kasvatuskapasiteetti kasvaa tänä vuonna
nykyisten sopimustuottajien investointien
myötä kaikkiaan noin 2 000 uudella kasvatuspaikalla. Yhteistyö Snellmanin ja erikoistuneiden tuottajien kesken tapahtuu MPsonniplus kehittämisohjelman puitteissa,
jossa tavoitteena on tukea määrätietoisia
ja ammattitaitoisia kasvattajia.

Kevään MP-sonniplus -tilaisuudet

Myös emolehmätuotantoon perustuva lihantuotanto on vakaassa kasvussa, kuitenkin naudanhankinnan runko ovat edelleen

Ruotsinkielinen
18.4.2007
Suomenkielinen
25.4.2007
Tarkempi kutsu lähetetään myöhemmin.

Joulun pyhien teurasjonoa lyhennettiin
alkuvuonna nopeaan tahtiin ja sikamäärä
olikin tämän vuoden tammikuussa kokonaista 16 % suurempi kuin vuoden 2006
tammikuussa. Alkuvuoden ylitarjonnan
odotetaan kääntyvän myöhemmin keväällä
alitarjonnan puolelle. Porsasmarkkinoille
muodostui vaje jo tammikuussa ja ennusteen mukaan Snellman tarvitsee lisää porsastuottajia tai vaihtoehtoisesti nykyisten
tuottajien porsastuotannon olisi kasvettava.

Lue lisää sivulla 9!
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Teurastamon toisesta kerroksesta on hyvä näköala teurastushalliin.Tuottajat saivat tutustua sekä sian- että naudanteurastukseen.

Uudistetut leikkuulinjat kiinnostivat. Lihatuotannon yksikönjohtaja Staffan Snellman kertoi leikkuulinjojen tehostetuista työmenetelmistä.

Tuottajat tutustuivat
Snellmanin toimintaan
Snellman piti avointen ovien
päivän ruotsinkielisille tuottajilleen kirpeänä helmikuisena
pakkaspäivänä. Tapahtumaan
saapui noin 230 tuottajaa Kokkolasta Närpiöön. Vastaava tilaisuus pidetään suomenkielisille tuottajille 20.4.
Tuottajat saivat tutustua mm. lihanleikkuuseen. Lihayksikön johtaja Staffan Snellman
kertoi uusista lihanleikkuulinjoista ja vastasi mm. lihan leikkuusaantoon ja yksittäisten eläinruhojen osien jäljittämismahdollisuuksiin liittyviin kysymyksiin.

Kiinnostava teurastusprosessi
Lisäksi tuottajille esiteltiin leikkeletuotan-

toa ja teurastamoa. Tuottajat seurasivat
teurastuslinjan toimintaa rakennuksen
toisesta kerroksesta. Teurastamon tuotannonkehittäjä Christian Näse kertoi mm.
hygieniasta teuraslinjan eri vaiheissa ja
teurastusta edeltävästä sikojen kaasutainnutuksesta.

Sekä nakkeja että kahvia
Tuottajille tarjottiin sekä pikkusuolaista että kahvia kyytipoikineen. Snellmanin
toimitusjohtaja Martti Vähäkangas kertoi
Snellmanin eri liiketoiminta-alueiden toiminnasta ja alkutuotannon kehityksestä
viime vuosien aikana.
Snellmanin alkutuotannon henkilöstö oli
paikalla keskustelemassa tuottajayhteistyöstä.
HJ

Forsbylaiset Björn Brännkärr ja Heidi
Bodbacka kävivät Snellmanilla ensimmäistä kertaa. Nuorista maidontuottajista
oli mielenkiintoista päästä tutustumaan
tuotantoon. He ovat myös tyytyväisiä
Snellmanin kanssa tekemäänsä yhteistyöhön.
– Teuraslehmien haku on toiminut hyvin,
Björn Brännkärr kertoo.Vasikoiden myynti on ollut hieman vaikeaa, koska monilla
tiloilla tuntuu olevan tällä hetkellä rehuongelmia.

Maatilan Parhaat

Kutsu tuottajille

AVOIMET OVET
suomenkielisille naudan- ja siantuottajille perjantaina 20.4.2007
klo 10–14. Kuusisaarentie 1,
Pietarsaari. Tervetuloa!
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Kierrokseen kuului myös käynti tuottajamyymälässä, joka päivän
kunniaksi oli laajennettu lähettämön tiloihin. Mm. Staffan Forsblom palveli myymälässä.
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Snellman kasvoi 2006
Snellmanin liikevaihto jatkoi
voimakasta kasvuaan vuonna
2006. Kannattavuus heikkeni
hieman, mutta vertailukelpoinen kannattavuus ilman kertaluontoisia eriä oli edellisen
vuoden tasolla. Snellmanin
valmisruokatoiminta vahvistui voimakkaasti.
Kurt Larssonilla Ala-Ähtävältä ja StigJohan Dahlgårdilla Kolpista oli paljon
keskusteltavaa avoimet ovet -päivän aikana. Molemmat kasvattavat teurassikoja ja
ovat äskettäin osallistuneet Uudessakaarlepyyssä järjestettyyn sikainfopäivään. He
käyvät myös ahkerasti muissa Snellmanin
järjestämissä tilaisuuksissa.
Kurt Larssonin mielestä tiedotus siantuottajille on ollut hyvä ja selkeä. Jokaisen
kannattaa tuntea toimivan toiminnan edellytykset.
– Eri asia on sitten, onko menettelytapa
mielestämme aina oikea, hän lisää hymyillen.

Konsernin liikevaihto oli 126,7 milj. euroa (2005: 109,3 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli 16 %. Liiketulos kertaluontoisilla erillä rasitettuna oli 3,6 milj.
euroa (2005: 3,8 milj. euroa)
Snellman investoi lihanjalostuksen
tuotantokapasiteetin
kasvattamiseen
Pietarsaaressa 7,3 miljoonaa euroa.
Ostamalla Kokkikartano Oy:n ja LHM
Products Oy:n osakekannat vahvistimme valmisruokatoimintaamme. Edellisten toimenpiteiden johdosta yhtiön
omavaraisuus laski 32,2 %:iin.
Vuoden 2007 alussa toiminta jaettiin
kahteen itsenäiseen osakeyhtiöön. Oy
Snellman Ab keskittyy lihanjalostuksen
ja tuorelihan liiketoimintaan ja Snellmanin Kokkikartano Oy valmisruokaan.
Kokkikartano on tunnettu Premium-tason kotiruoan valmistajana ja täydentää
hyvin Herra Snellmanin korkealaatuista
tuotevalikoimaa.
Herra Snellmanin tuotemerkin asema
on vahvistunut voimakkaasti ja sen tunnettuus on noussut edellisen vuoden 91
%:sta aina 96 %:iin. Snellman toimittaa
valtaosan tuotteistaan vähittäiskaupalle.
Toimitukset suurkeittiöille ja vientiin

Jarmo Aavikko Snellmanin
Kokkikartanon uusi Tj
Snellmanin Kokkikartano Oy:n uutena toimitusjohtajana aloitti 1.2.2007
MMM, MJD Jarmo Aavikko (55). Aavikko on toiminut vuodesta 1999
Atria-konserniin kuuluvan Liha ja
Säilyke Oy:n toimitusjohtajana.
Aikaisemmin hän
toimi Maustepalvelu Oy:n toimitusjohtajana
ja
liha- ja valmisruokateollisuuden
tuotekehityksessä.
ovat Snellmanin strategisia myynnin kasvualueita.
Liharaaka-aineen määrät kasvoivat voimakkaasti, kokonaismäärät olivat 23,0
(2005: 21,3) milj. kg, jossa on kasvua 8 %.
Voimakkaan kasvun mahdollistivat
kesällä 2006 käyttöönotetut laajennetut
jäähdytystilat ja uusi leikkaamo. Omalla
Maatilan Parhaat -konseptillaan Snellman on entisestään vahvistanut asemaansa alkutuotannossa.
Snellmanin strategisena tavoitteena on
kasvaa ja kansainvälistyä itsenäisenä
perheyhtiönä korkealaatuisilla tuotteilla
ja omalla Herra Snellman -tuotemerkillä. Jotta onnistuisimme täyttämään nämä
tavoitteet, meidän tulee jatkossakin kehittää yhteistyötämme lihantuottajiemme kanssa.

Martti Vähäkangas
Toimitusjohtaja

Alaveteliläiset Jan ja Mirja Sjölund ovat
olleet Snellmanin tuottajia melkein 20
vuotta, tulevaisuus näyttäköön jatkaako
nuorin poika Martin tilan toimintaa.
Jan Sjölund on varovainen puhuessaan
maidontuottajien tulevaisuudesta. Toimintaa voi olla vaikea saada kannattavaksi tuotantokustannusten noustessa jatkuvasti.
– Itse en halua tehdä investointipäätöksiä
kuin vasta vuoden 2012 jälkeen, jolloin
näemme miten asiat kehittyvät, Jan Sjölund
toteaa.
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Vinkkejä sujuvaan ja turvalliseen eläinten siirtoon
■ Eläinten siirrot ja lastaus ovat yksi karjatilan riskialtteimpia työvaiheita. Niissä
esiintyy vuosittain myös useita vaaratilanteita, jotka pahimmassa tapauksessa voivat
johtaa ikäviin seurauksiin niin eläimen kuin
sen hoitajankin kannalta. Omaan ja eläinten turvallisuuteen voi kuitenkin vaikuttaa
jo yllättävän pienillä ratkaisuilla.

Rakenteelliset ratkaisut ja
siirron apuvälineet

Lastauskäytävä voidaan toteuttaa myös
rakennuksen ulkopuolelle. Samalla eläintä voidaan helpommin ja turvallisemmin
“ajaa” eteenpäin liikkumalla itse käytävän
sivulla
Pakopiiri

Ohjailupiste

Eläinten siirtojen sujumiseen sekä työturvallisuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi navetan rakenteellisilla ratkaisuilla
sekä eläinten siirrossa käytettävillä apuvälineillä. Erityisesti rakennusinvestointia
suunniteltaessa kannattaa miettiä rakenteellisia ratkaisuja, kuten siirtokäytävien
(kuva1) ja lastausramppien rakentamista
sekä mahdollisia ongelmakohtia. Ovatko
kulkureitit avoimia ja eteenpäin suuntautuvia, kulkureitti ei saa olla liian ahdas leveys tai korkeus suunnassa, lattian pinta
ei saa olla liukas eivätkä kulkutasot liian
voimakkaasti alaspäin putoavia tai jyrkkiä.
Ongelmia eläimen siirrossa voi aiheuttaa
myös kulkureitillä vallitsevat lattian liian
jyrkät värierot, liian kirkkaat valaistuserot
tai liian suuret lämpötilaerot.

Lastauslevyllä turvallisuutta

Näkökentän
katvealue
1. Käsittelijän sijainti kun eläimen halutaan
pysähtyvän (pakopiirin reuna)
2. Käsittelijän sijainti kun eläimen halutaan
liikkuvan eteenpäin
3. Käsittelijän sijainti kun eläimen halutaan
muuttavan suuntaa takaisin päin
Lähde: Johdatus nautaeläinten käsittelyyn,
Johanna Jahkola. Piirros: Paavo Jahkola.

Väliaikaisesti asennettavalla lastauslevyllä
voidaan eläimiä ohjata haluttuun suuntaan
oma työturvallisuus huomioonottaen.
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Lihanautatiloilla lastausten sujuminen ja
työturvallisuus vaatii erityishuomioita,
koska eläinten siirrot tehdään usein ahtaista (karsinat) tiloista ja eläinten käsittelijä joutuu menemään liikkuvien eläinten
keskelle. Sonnikarsinoista eläinkuljetusautoon eläimiä siirrettäessä tapaturmariski
on usein moninkertainen. Sonnien siirtämisessä karsinoista eläinkuljetusautoon
lastaajat joutuvat turvautumaan varsin
usein eläinten painostamiseen. Käsittelijä
joutuu olemaan jatkuvasti sonnikarsinassa pakopiirin (ks. kuva 2) sisäpuolella, eikä
voi siten käyttää tehokkaasti hyväksi eläimen pakopiiriä ja ohjauspistettä. Lastaajan
kehonkielen, olemuksen ja äänen lisäksi
tehostekeinoina käytetäänkin erilaisia
apuvälineitä, kuten riimua, ohjauskeppiä
ja ohjauslevyjä. Eläinten siirtämiseen haluttuun suuntaan hyödyllisiä apuvälineitä
ovat irtoaidat, siirtoportit ja tilapäisesti
rakennettavat ajokujat. Eläimen muuhun
turvalliseen käsittelyyn käytetään käsittelypilttuita ja lukittavia syöttöaitoja. Kuvassa olevalla väliaikaisella lastauslevyllä
edistetään merkittävästi käsittelijän työturvallisuutta ja ajankäyttöä sonnien karsi-

nalastauksen yhteydessä (kuva 3).

Pakopiiri ja ohjauspiste
Pakopiiri on yksi tärkeimpiä käsitteitä
karjan käsittelyssä. Eläin pyrkii vapaana ollessaan pitämään ympärillään omaa turvaaluetta, jonka ulkopuolella se haluaa pitää
vieraat tekijät. Käsittelijän astuessa rajan
yli pakopiirin sisäpuolelle, eläin siirtyy ihmisestä poispäin. Vastaavasti eläin rauhoittuu ja jää paikoilleen, kun häiritsijä poistuu
kehän ulkopuolelle. Kasvattamoiden eläimillä pakopiiri vaihtelee kahdesta metristä
viiteen metriin ja laitumella kasvatetuilla viidestä metristä kahteenkymmeneen
metriin. Ahtaissa tiloissa, kuten esimerkiksi sonnikarsinoissa eläimet hermostuvat
herkemmin, koska niillä ei ole tarpeeksi
tilaa väistää ihmistä. Siirrettäessä vähemmän kesyjä ja tottumattomia eläimiä, olisi
käsittelijän oleskeltava niiden yksilöllisen pakopiirin laitamilla, jotteivät eläimet
vauhkoontuisi ja jopa hyökkäisi. Eläin voi
kääntyä liian lähellä olevaa ajajaa vastaan,
mikäli pakoreitti ei ole selvä. Ohjauspiste
on suunnilleen eläimen lapojen kohdalla.
Karjan käsittelijän sijainti ohjauspisteeseen
(tasapainopiste)
nähden määrää
eläimen liikkeen
suunnan. Käsittelijän kannattaa
sijoittua
takaviistosti, noin 45
- 60 asteen kulmaan eläimeen
nähden.

Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja, Oy Snellman Ab

Lastauslisät osa Snellmanin MP-laatuketjua
Snellman maksaa lisähinnan tiloille, jotka tuovat lehmät ja välitysvasikat navetan ovelle tai käyttävät tarkoituksen
mukaista lastauskarsinaa.

Lisähinta:
lehmät
2 c/kg
vasikat
2 €/kpl
Lastauslisä on korvaus tilan panostuksesta sujuvaan lastaukseen, joka samalla
pienentää eläinkuljetuksiin liittyvää tautiriskiä ja lyhentää eläinten matkustusaikaa.
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Vasikoiden juotto entistä kalliimpaa
– olisiko juottomenetelmiä syytä kehittää?
■ Vasikoiden juottorehujen hinnat ovat
nousseet nopeasti Euroopassa – niin
myös Suomessa. Suurimpana syynä tähän
on EU:n maitojauhetuen poistuminen vasikoiden juottorehuista.
Vasikoiden juottovaihe on joka tapauksessa naudanlihan tuotannossa yksi kaikkein herkimpiä ja tärkeimpiä hetkiä. Hyvän alkukasvatuksen merkitys on jatkokasvulle ja kannattavuudelle ratkaisevaa.
Vasikan kasvua ja hyvinvointia tukevat
olosuhteet yhdessä hyvän ravitsemuksen
kanssa ovat avainasemassa.

Tilanne juottorehuissa
EU-tuen poistuminen juottorehuista
muutti koko Euroopassa maitoon perustuvien juottorehujen hintoja voimakkaasti. Miksi tuki jäi pois? Siksi, että EU:n
alueella maidontuotanto on lievässä laskussa sekä maidonjalostuksen suunta on
muuttunut siten, että maito- ja herajauheiden ylitarjonta on kääntynyt puutteen
puolelle. EU:lla ei ole perustelua osallistua veronmaksajien rahoilla vasikoiden
juottokustannuksiin. Tämän kaiken seurauksena maitoon perustuvien jauheiden
hinnat ovat lähteneen voimakkaaseen
nousuun. Maailman laajuisesti maitojauheen hinta on noussut 20–25 % ja herajauheen 50–55 % vuodessa. Samalla
mainittakoon, että Euroopassa alan teollisuus on suurissa vaikeuksissa kalliiden
raaka-ainehintojen vuoksi.

Mihin on syytä kiinnittää
huomiota?
Säästöjä voi saada aikaan, mutta juoton
perusasioista kannattaa pitää edelleenkin
kiinni. Ja ne ovat:
1. Ei tingitä juoton pituudesta eli juotto
aika on suosituksen mukaan noin 2 kuukauden ikään saakka. Tämä on testattu ja
tutkittu viimeisen 50 vuoden aikana eri
puolilla maailmaa moneen kertaan, ettei
meidän tarvitse sitä taas kantapään kautta opetella.
2. Säästetään loppujuoton määrissä. Juotetaan vasikat reilusti ensimmäisten 4–5
viikon ajan – se voi olla vaikka vapaata
hapanjuottoa. Mutta tämän jälkeen voi alkaa rajoitettu juotto. Eli hulvatonta juot-

toa vierotukseen saakka kannattaa harkita kustannussyistä. Juoton rajoituksella
saadaan myös mahojen kehitys käyntiin
märehtijälle ominaiseen suuntaan. Jos on
pakko yleistää, on ensimmäinen juottokuukausi kaikkein tärkein ja toinen kuukausi on mahojen kehittämisen aikaa.
3. Käytetään hyvälaatuista juottorehua ja
kunnon väkirehuja. Tämä tarkoittaa maitoon perustuvia juottorehuja – lehmän
maito on parasta raaka-ainetta vasikalle.
Kasvipohjaiset juottorehut ovat sinällään
hyvälaatuisia mutta vasikoiden alkukasvatukseen niitä ei edes alun perin ole
tarkoitettu vaan etupäässä ne ovat suunniteltu valkoisen vasikanlihan tuotantobusinekseen Keski-Euroopassa. Tätä
lihantuotantomuotoa meillä Suomessa ei
ole olemassakaan. Kaupalliset väkirehut
nimenomaan vasikan kasvatuksen alkuvaiheessa ovat hyvin perusteltuja sekä
kannattavuuden, että vasikan mahojen
nopean kehityksen kannalta.

nut suurten vasikkakasvattamoiden rationaalisen toiminnan hyvin kustannustehokkaasti.
Jauheautomaatit (Förster ja Orvalex)
ovat selvä ratkaisu pienemmillä kasvattamoilla mutta suuremmilla tiloilla edellytetään useita laitteita ja näin ollen investoinnista muodostuu kallis.

Vasikka Master suuremmille
tiloille
Tämä on toimiva ja edullisempi ratkaisu
niillä tiloilla, joilla kerralla on vasikoita
50–200 kappaletta. Laitteen merkittävimpinä etuina on: saadaan hapanjuoton
hyödyt eli ripuliongelmat vähäisiä, voidaan juottaa huuhteet, maidot, Startit
jne. säiliöstä. Saman datayksikön taakse
voidaan sijoittaa suuri määrä tutteja ja
vastaavasti vasikoita.

Entä juottomenetelmät –
kuinka niitä voisi kehittää?
Vasikkakasvattamoissa vallalla oleva ns.
vapaa hapanjuotto on ollut perusteltua
edullisen investointikustannuksen ansiosta. Sillä on myös erinomaisia etuja
mm. työteknisesti, hygienian kannalta
sekä vasikoiden hyvinvoinnin ja kasvunkin kannalta katsottuna. Menetelmä on
yksinkertaisesti sanottuna mahdollista-

Heikki Kemppi
Myyntipäällikkö,Valio
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Sikojen lastaus osa tilan
toiminnan hallintaa
Sikojen lastauksen yksi tärkeimmistä hyvin sujumisen
edellytyksistä on hyvä ennakkosuunnittelu. Uudisrakentamisen yhteydessä lastaushuone
on luonnollinen osa toiminnan
hallinnan suunnittelua.
Yksikkökokojen kasvu ja sitä myöten työvoimakysymykset sekä suojautuminen taudeilta tekevät siitä myös välttämättömän
sikalan toiminnalle. Vanhemmissa tuotantotiloissa toimivia ratkaisuja ovat erilaiset
lastausvaunut tai varta vasten lastaustilaksi
rakennettu lisätila sikalan yhteyteen. Kertatäyttöisissä sikaloissa voidaan myös sikalan käytäviä käyttää sikojen lastauksessa
välivarastona.
Tärkeintä suunnittelussa on tehdä sikojen
lastauksen aikainen kulku mahdollisimman
suoraviivaiseksi. Lattia ja seinämateriaalien
sekä kuviointien ja väritysten vaihtumiset
niissä pysäyttävät helposti empivän sian.
Umpinaiset väliaidat toimivat parhaiten.
Sika kulkee myös paremmin valoisampaa
tilaa kohden. Näin ollen lastaustilan pimentäminen lastatessa voi olla eduksi. Lastaustilan ylipaineistaminen auttaa taudinaiheuttajien pitämisessä sikalan ulkopuolella,
mutta myös sika kulkee mieluummin myötätuuleen. Sika kulkee myös lievään ylämäkeen alamäkeä paremmin.
Sikojen tulee olla merkittyjä tilan merkintätunnuksella ennen varsinaista lastausta.
Paras tapa on tatuoida koko lihasikakarsina kerrallaan, ensimmäisten sikojen teuraaksi lähtemisen yhteydessä viimeistään
lastausta edeltävänä päivänä. Tällöin tilanne karsinassa ehtii rauhoittua ennen varsinaista teurasvalintaa.
Parhaiten siat liikkuvat aina karsinasta autoon asti kun ne erotetaan karsinatovereistaan ja siirretään lastaustilaan juuri ennen
eläinkuljetusauton saapumista.
Hyviä apuvälineitä siirroissa
ovat ajolevyt ja
ohjainmelat.

Martti Hassila

Mikäli siat ehtivät asettua makaamaan, ja
varsinkin silloin kun tila on epäkäytännöllinen, on niiden liikkeelle saaminen jo huomattavasti vaikeampaa. Mikäli teurasauto
on tulossa jo aamuvarhaisella, voidaan
hyvä lastaustila täyttää jo esimerkiksi illalla,
ilman että siitä seuraa sen suurempia hankaluuksia eläinten siirtämiselle. Myöskään
kerrallaan siirrettävien eläinten määrässä
ei kannata ahnehtia – eläimiä kuljettavan
henkilön on hyvä yltää ohjaamaan ryhmän
ensimmäisiä eläimiä.
Kovan ja normaaleista sikalarutiineista
poikkeavan äänen käyttäminen lastauksen yhteydessä voi myös poikia ongelmia
eläinten säikkymisen muodossa. Ja kuten

Lastauksen hyvä sujuminen on myös edellytys eläinkuljetusten joustavalle toiminnalle. Autojen tuloajat teurastamolle ovat
tarkkaan suunniteltuja, joten lastausten
pitkittymiset tiloilla aiheuttavat ongelmia
sekä itse kuljetusten aikatauluille että
myös teurastustoiminnalle – puhumattakaan lastaustilanteessa mukana olevien
henkilöiden jaksamisesta. Tärkeintä lastauksen sujumisessa on kuitenkin se hyvä
yhteistyö eläintenkuljettajan kanssa.

Sopiva karsinakoko suhteessa sikalan eläinmäärään ja väliaitojen käyttömahdollisuus sikojen ohjailuun säästää tuottajan työaikaa ja helpottaa eläinten siirtoja (kuvat yllä ja alla).

Tuulikaappi edistää tehokkasti sikojen kulkua: ei vastatuulta,
ei lämpötilaeroja, valaistus helppo järjestää, ei sikojen karkailua, ”vähentää tuottajan hikoilua” (kuva yllä ja oikealla).
Yläkuva Mäen jalostussikalasta ja alakuvat MTY Perälän sikalasta Ilmajoella.

MP kenttäpäällikkö, Oy Snellman Ab
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tunnettua, niin säikähtäneen/hämmentyneen eläimen käyttäytyminen ei ole aina
tuottajan ja kuljettajan toiveita tyydyttävää. Rauhallinen ja määrätietoinen käyttäytyminen antaa aina parhaan tuloksen.

Maatilan Parhaat info

Sikainfopäivät:

Uudet painorajat – tasaisempi hinnoittelu
Reilut 100 siantuottajaa kokoontui Snellmanin siantuottajien infopäiville, jotka pidettiin
23-24 tammikuuta Seinäjoella
ja Uudessakaarlepyyssä.
Infopäivien aikana jaettiin ajankohtaista
tietoa Snellmanin nykytilasta sekä ajankohtaisista toiminnan hienosäädöistä.
Viime vuodesta tuli hyvin haasteellinen
vuosi Snellmanin sikaketjulle. Sianteurastus kasvoi 10 % samaan aikaan kun läpivirtauskapasiteettia häiritsi uuden leikkuulinjan käyttöönotto.

Suurempi paino ja parempi
lihakkuus
Sian laadun kehittyminen jatkuu positiiviseen suuntaan. Lihasian keskipaino nousi
vuonna 2006 93 kiloon ja myös lihakkuus
parani samaan tahtiin kuin viimeisimpinä
vuosina. Lihaprosentti oli kokovuoden
osalta keskimäärin 59,0 %. Viime kuukausina keskilihaprosentti on noussut selvästi
yli 59:n. Monilla suurimmista lihasikaloista
lihakkuus on jatkuvasti yli 60 %. Uuden
leikkuulinjan ansiosta sikojen rasvattoman
kinkun saanto on lisäksi parantunut 5 %
investointia edeltävästä tasosta.
Terveiden, ilman hylkäyksiä, olevien sikojen osuus oli vuonna 2006 samalla tasolla kuin edeltävänä vuonna. Suolinkaisten
vaurioittamien maksojen osuus nousi
lämpimän kesän aikana, mutta palasi normaalille tasolleen syksyllä. Lihantarkastuslöydökset kirjataan tarkasti ja ne toimivat
neuvonnan apuvälineenä. Koska hylkäykset
kirjataan eri tavoin eri teurastamoilla, voi
tuloksia verrata ainoastaan saman teurastamon sisällä.

Uudet painorajat – tasaisempi
hinnoittelu
Snellman otti helmikuussa käyttöön uudet
tasoitetut lihasikojenpainorajat. Paras kilohinta maksetaan painovälillä 80-101 kg.
Ali- ja ylipainoisten hinnan lasku tapahtuu
hitaammin kuin aiemmin loivennetun painokäyrän mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä,
että lihasian kokonaishinta on kutakuinkin muuttumaton aina 108 kilon painoon
saakka, minkä jälkeen sian arvo laskee tasaiseen tahtiin. Painokäyrän muutos kannustaa suurempien sikaerien myyntiin kerrallaan. Hinnan alennus juuri optimipainon
ulkopuolelle jäävien sikojen osalta ei ole
kovin dramaattinen. Muutoksen ei pitäisi
vaikuttaa sian keskipainoon. Vuonna 2007
on tavoitteenamme pitää keskipaino samana kuin viime vuonna.

vaunut. Samassa yhteydessä tullaan määrälisää tarkistamaan, jotta se paremmin sopisi
uuteen tilanteeseen. Suurempi osa määrälisästä maksetaan jatkossa vuosimyynnin
perusteella. Tämä muutos tulee voimaan
uudistetun Anelman käyttöönoton yhteydessä myöhemmin keväällä. Samaan aikaan
käydään läpi myös sikailmoitusten säännöt
ja suunnitelmalisä.
TG

Eläinkuljetusten uudet määräykset alensivat sikojen kuljetuskapasiteettia noin 20
%:lla 5.1.2007 alkaen. Tästä johtuen kaksi
liikennöitsijäämme tulevat ottamaan sikakuljetuksissa kevään aikana käyttöön perä-

Snellman otti helmikuussa käyttöön uuden painohinnoittelun. Ali- ja ylipainoisten ruhojen
hinnan lasku tapahtuu hitaammin kuin aiemmin tasoitetun painokäyrän mukaisesti.

Snellmanin nykytilaa ja tulevaisuuden suunnitelmia valotti toimitusjohtaja Martti Vähäkangas. Markinoinnin haasteista ja kilpailun

raadollisuudesta kertoin tj:n esityksen lomassa Timo Paananen
Seinäjoella ja Staffan Snellman Uudessakaarlepyyssä.
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Alan pienempiä toimittajia käytetään vain
täydentäjinä, mutta heidän avullaan kauppa
pyrkii myös painamaan hintoja alaspäin.

Korkea jalostusaste parantaa
kannattavuutta
Suomalaisessa jalostamattomaan peruslihaan perustuvassa tuorelihakaupassa
vallitsee niin kova kilpailu, että toimintaa
on vaikea saada kannattavaksi. Snellman
pyrkii parantamaan kannattavuuttaan ja
tavoittelee tuorelihan laatujohtajuutta
panostamalla pitkälle jalostettuihin premium-tuotesarjoihin. Kuluttajilla tulee olla
mahdollisuus valita tuote, joka on laadultaan huomattavasti keskivertoa parempi.

Uudet tilat tuovat uusia
mahdollisuuksia
Snellmanin lähettämön saadessa tulevana
vuonna uudet tilat tuorelihatuotanto siirtyy lähettämön entisiin tiloihin.
Muuttoa on odotettu kovasti, koska tuotanto on kasvanut voimakkaasti viime
vuosina ja tilat ovat käyneet ahtaiksi.

Sekä sisältö että ulkonäkö
ovat tärkeitä

Snellman on yksi tuorelihan kärkikolmikosta
Snellmanin
tuorelihatuotannosta 80 % päätyy kuluttajapakkauksiin eli tuotteiksi, joista
valmistetaan
ruokaa kotitalouksissa. Myydyin tuote on jauheliha.
– Valmistamme viikossa noin 100 tonnia
jauhelihaa, kertoo tuorelihatuotannosta vastaava Mikael Snellman. Se tekee
60 000–70 000 pakkausta päivässä tai 80
Snellmanin
tuorelihakaupasta vastaava
Timo Paananen neuvotteli
helmikuussa
kauppaketjujen pääskonttorien kanssa
kesän tuorelihavalikoimasta.
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Suuret, kauniisti leikatut lihaosat ovat tuorelihan tärkein laatutekijä. Näyttääkseen
hyvältä liha ei saa sisältää liikaa rasvaa tai
kalvoja. Sitä on myös käsiteltävä oikein pakattaessa.
– Joissakin erikoistuotteissa on erittäin
tärkeää, että liha asetellaan oikein, Mikael
Snellman kertoo. Pihvit on ladottava riviin,
lehtipihvit on jopa taitettava. Hyvännäköinen tuote on tärkeä osa kokonaislaatua ja
tukee osaltaan tuotteen hinnoittelua.

pakkausta minuutissa linjaa kohti.
Lisäksi me valmistamme naudanfilee- ja
porsaanfileepihvejä sekä lihakuutioita ja
-suikaleita sekä suurkeittiöille että kuluttajille. Kuutioissa ja suikaleissa käytetään
multihead-vaakaa, joka jakaa pakkauksiin
juuri oikean määrän lihaa.

HJ

Keskitetty sisäänosto
Snellmanilla on tällä hetkellä 5–6 tuorelihaasiakasta. Suurten kauppaketjujen SOK:n,
Keskon,Tradekan ja Lidlin lisäksi tuorelihaa
ostaa myös muutama pienempi ketju. Ostot on keskitetty ketjujen pääkonttoreihin.
Valikoimaa koskevia sopimuksia tehdään
2–4 kk:n välein.
– Suurin muutos viime vuosien aikana on
se, että markkinoilla toimii tällä hetkellä
vain kolme tuorelihan päätoimittajaa:Atria,
HK ja Snellman, kertoo Snellmanin tuorelihan myynnistä vastaava Timo Paananen.

Snellman on yksi Suomen kolmesta päätoimittajasta tuorelihassa. Kuvio osoittaa
markkinaosuudet arvossa mitattuina vuositasolla vuonna 2006, kun Snellmanin osuus
Suomessa myydystä tuorelihasta oli 14,6 %.
Vuoden 2007 alussa Snellman on tilastossa
kakkosena.
Lähde: AC Nielsen Scantrack

Maatilan Parhaat info
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MP Nauta
1. Pekka Taipale
2. Mårten Lassfolk
3. Peter Björk
4. Jarmo Niemelä
5. Eero Sallinen
Antti Sallinen
6. Jouni Vanhatalo

0500-265 635
044-7966 545
0500-263 996
0500-369 597
0400-384 180
040-5543 621
044-7966 531

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö
044-796 6345
Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja
0500-263 995

MP Sika
Martti Hassila
MP kenttäpäällikkö
(06) 786 6344, 044-796 6344
Reijo Lintulahti
MP sikakonsultti
044-796 6542

MP Konttori
Mona Julin
Logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343
Brita Wiik
Tilitysvastaava
(06) 786 6323
Lisa Ahlgren
Ilmoitussihteeri
(06) 786 6375

Gerhard kohti uusia
tavoitteita
■ Snellmanin edellinen toimitusjohtaja, Gerhard Snellman, tähyää kohti uusia
haasteita. Jätettyään tehtävänsä Oy Snellman Ab:n johtajana, hän on tehnyt töitä
tukemalla pohjalaisia yrityksiä heidän strategisissa suunnitelmissaan. Nyt Gerhard
on laittanut itsensä likoon asettumalla
tosissaan ehdokkaaksi tulevissa eduskuntavaaleissa.
Jakamattoman
yhteiskuntakiinnostuksensa ohella Gerhard odottaa erityisesti
mahdollisuutta olla mukana vaikuttamassa
siihen koneistoon, joka ohjaa maataloutta

ja elintarviketuotantoa. ”Saavuttaaksemme hyviä tuloksia meidän täytyy keskittyä
enemmän itse asioihin ja vähemmän puoluepolitiikkaan. Siksi tarvitsemme uusia otteita politiikassa”, Gerhard sanoo ja uhkuu
intoa päästä laittamaan siellä täällä hiukan
vauhtia asioihin.
Koko seudullemme olisi varmasti suuri
etu saada todellinen elintarvikeammattilainen mukaan poliittiseen päätöksentekoon. Toivotan Gerhardille onnea tuleviin
haasteisiin!
Tomas Gäddnäs

Ronny Snellman
Eläinvälityssuunnittelija
(06) 786 6331, 044-796 6331
Tomas Gäddnäs
Alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342
Johanna Peltola
MP tuotepäällikkö (äitiyslomalla)
s-posti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi

Oy Snellman Ab
Kuusisaarentie 1 B
68600 Pietarsaari
puh * 06 786 6111
faksi 06 786 6184
anelma@snellman.fi

MP-siantuotannon tulospäivät 2007
Suomenkielinen 11.4. Seinäjoella ja ruotsinkielinen 12.4.Vöyrillä.
Tarkemmat kutsut myöhemmin.

11

120865

