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Tulos on myönteinen varsinkin siinä mielessä,
että tuottajien sitoutumisella yritykseen on ratkaiseva merkitys koko laatuketjun toiminnalle.
Tyytyväisten ja sitoutuneiden tuottajien olettaisi
luonnollisestikin olevan positiivisessa yhteydessä myös eläinten hyvinvointiin.
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■ Lihantuottajat antoivat Snellmanille keskiarvosanaksi 9,0 TNS Gallupin tuottajatutkimuksessa, joka valmistui uuden vuoden kynnyksellä.
Liha-alan keskiarvo oli 8,3. Suurin ero Snellmanin hyväksi on siantuottajien keskuudessa, Snellman 8,9 ja keskiarvo 8,0. Lihantuottajat olivat
myös hyvin positiivisesti sitoutuneita Snellmaniin ja tuotantoketjuun. Sitoutumattomien siantuottajien osuus oli Snellmanilla 0 %, kun taas
sitoutumattomien siantuottajien osuus nousi
maassa keskimäärin 40 %:iin.
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Vuoden 2010 toinen uutinen on, että Snellman ei tästä eteenpäin käytä kamaraa eli
siannahkaa yhdessäkään lihatuotteessa. Kamara itsessään ei ole epäterveellistä, mutta
tekee esimerkiksi makkarasta lämmitettäessä vetisempää, mikä vaikuttaa negatiivisesti
rakenteeseen. Lihatuotteet maistuvat paremmilta ilman kamaraa. Snellmanin tuotteissa
on myös korkea lihapitoisuus, joka antaa hyvän maun. Kokolihatuotteiden lihapitoisuus
on vähintään 80 %.
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Positiivista jatkoa vuodelle toivoen
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(budjetti 2010)

Johdanto: Positiivinen asema...............2

Snellmanin yhteistyökumppanina on tätä nykyä 2200 perhetilaa.
Kaikki tarvitaan – ja uskomme tarvitsevamme vielä useampiakin.

Snellman-konsernin kokonaisliikevaihto kasvoi vuonna 2009 16
%:lla 173 milj. euroon. Liiketulos nousi ja oli 6,1 % liikevaihdos-

Teurasmäärät 2009

Tässä numerossa:
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Edellisen vuoden kehityksen, tehtyjen tutkimusten ja meneillään
olevien panostusten pohjalta voimme todeta, että Snellmanilla ja
Snellmanin tuottajilla yhdessä on positiivinen asema markkinoilla.
Tästä asemasta meidän on huolehdittava mahdollisimman hyvin.

Tanja ja Seppo Pesosen tila Kiuruvedeltä
on jo pitkään ollut yksi kasvutuloksiltaan
parhaista Snellmanin naudantuotantotiloista.

Snellmanin tuotekehitys on jo pitkään työskennellyt aromivahventeen (E621) jättämiseksi pois kokolihatuotteista. Natriumglutamaattia käytetään yleisesti lihatuotteissa ja
valmisruoissa maun vahvistamiseksi. Tästä huolimatta Snellmanin näkökulmasta aito
maku on parempi kuin maun vahvistaminen keinotekoisesti. Sen takia emme käytä natriumglutamaattia lihatuotteissamme.
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Snellmanin raaka-ainehankinta kasvoi vuonna 2009 suunnitellun
budjetin mukaisesti 1,4 milj. kg (+ 5,4 %) ja nousi 26,7 milj. kiloon.
Naudanhankinta kasvoi 12,5 % ja oli 8,7 milj. kg, sianhankinnan
kasvaessa 2,3 % 18,0 milj. kiloon. Vuodelle 2010 olemme budjetoineet kasvulle jatkoa 28,6 milj. kiloon. Myös eloeläinvälitys
saavutti asetetut tavoitteet vuonna 2009. Välitettyjen vasikoiden
määrä (välikasvatetut eivät mukana) nousi 10 648 kappaleeseen
ja porsasvälitys 111 031 porsaaseen. Sen sijaan useita vuosia jatkunut tuottajahintojen nouseva trendi taittui syksyllä 2009. Keskimääräinen naudanhinta oli kuitenkin 9 c/kg korkeampi kuin vuotta aiemmin. Sian keskihinta jäi 1 c/kg alle vuoden 2008 keskitason.

Olemme nyt tulleet hyvän matkaa vuotta 2010. Snellman on lanseerannut uudet Internet-sivunsa, joilla perhetilat ovat saaneet
näkyvän roolin kuluttajamarkkinoinnissa. Olemme aloittaneet
uuden tiedotuskampanjan, jolla haluamme saada kuluttajat ajattelemaan. Kumpi on parempaa – bulkki vai laatu, pakastettu vai
tuore, natriumglutamaatti vai aito maku? Meillä on monta mielenkiintoista asiaa meneillään. Tavoitteissa onnistumiseen tarvitaan
positiivista sitoutumista ja motivoituneita ihmisiä yhtä suuressa
määrin kuin dokumentoitua laatuakin.

Kevään aikana Snellmanin markkinointi keskittyy kokolihaan. Viime vuotisen menestyksen myötä Snellman haluaa edelleen rakentaa
kuluttajien osoittamaa luottamusta ja kertoa,
että Snellman valmistaa terveellisiä kokolihatuotteita korkealla lihapitoisuudella ja ilman
ylimääräisiä lisäaineita. Tämän vuoden suuri
markkinointikampanja lanseerattiin lehdistötilaisuudessa Helsingissä tammikuun lopussa.
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Snellman on viime vuosina panostanut aktiivisesti yhteisiin kehitystilaisuuksiin ja avoimeen vuorovaikutukseen yritysjohdon ja
tuottajien välillä.Tämä kävi myös positiivisesti esille TNS Gallupin
tutkimuksesta. Snellmanin tuottajat olivat halukkaampia jatkamaan ja kehittämään tuotantoaan kuin alalla keskimäärin. Toive
lisäresursseista neuvontaan ja konsultointiin tuotannon kehittämiseksi oli siksi korkealla tuottajien toivelistalla. Loppuvuonna
2009 Snellman esitteli uuden palkkiopohjaisen kehitysohjelman
emakkotiloille. Kehitysohjelmaa laajennetaan vuoden 2010 aikana
ja toteutetaan yhteistyössä yhteistyökumppaniverkoston kanssa.

ta. Ennätysmäisen suurista investoinneista huolimatta
pystyttiin yrityksen omaraisuutta hieman nostamaan. Vuosi piti
sisällään monta merkittävää edistysaskelta myös lihanjalostuksen
osalta. Ensisijaisesti Snellmanin jauhelihan valitsevien kuluttajien
osuus, oli loppuvuonna noussut 30 %:iin, kun se vielä helmikuussa oli 20 % (Mediacom 2009). Vastaavaa kehitystä voidaan tuskin
saavuttaa yhden vuoden aikana vain mainonnalla. Tuotteiden on
myös täytettävä kuluttajan odotukset.
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■ Snellmanin tuottajat vahvistivat jälleen asemansa liha-alan tyytyväisimpinä. Tuottajat ovat positiivisesti sitoutuneita yritykseen
ja halukkaita jatkamaan ja kehittämään tuotantoaan.Voimme syystäkin puhua alan parhaista tuottajista.

Korkean lihapitoisuuden tuotteet ilman lisättyä vettä, aromivahventeita ja kamaraa; Snellmanin kokolihatuotteet ovat tulleet
entistäkin paremmiksi ja maistuvimmiksi.

Avoimuudessa ja luottamuksesta yritykseen ja
sen johtoon oli Snellmanin etumatka alan keskitasoon suurimmillaan. Alan suuri tyytymättömyys tuottajahinnan kilpailukykyyn ei näy samalla tavalla tuottajien arvioissa Snellmanista.
Tutkimus antoi paljon hyvää palautetta, jota Snellmanin tuottajat ovat positiivisesti
voimme hyödyntää alkutuotannon yhteistyön sitoutuneita tuotantoketjuun.
Lähde:TNS Gallup Suomen Elintarvijatkokehityksessä.

Lue lisää sivulta 7!
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Affilla on langat käsissään tuorelihaosastolla

Jauhelihaa jatkuvalla syötöllä
Uutta tuorelihaosastoa otetaan parhaillaan käyttöön Snellmanilla Pietarsaaressa.
Samaan aikaan jatkuu toimintojen sisäinen siirto, joka alkoi lähettämön laajennuksesta vuosi sitten.Tämä mahdollistaa suoran tuotantolinjan teurastuksesta lähettämöön ja suoraviivaisen sekä joustavan raaka-ainevirran. Uuden tuorelihaosaston
myötä tuotantomäärä on tarvittaessa kaksinkertaistettavissa.
■ Tuotantopäällikkö Roland Snellman on todella tyytyväinen
työn tuloksiin.
– Uutta osastoa on suunniteltu vuodesta 2008.Vanhalla osastolla
alkoi olla ahdasta. Nyt odotamme, että uusi osasto voidaan ottaa
käyttöön asteittain. Siirtymäjakson aikana oli haasteellista toimittaa kaikki mitä on myyty, kun samaan aikaan tuotantolaitteita
siirretään. Siirron suunnittelu on kuitenkin tehty huolellisesti ja
odotammekin kaiken sujuvan suhteellisen hyvin.

Sujuva sisäinen logistiikka
Teurastuksen ja jäähdytyksen jälkeen liha paloitellaan leikkaamossa. Sisäisen siirron myötä Kuusisaaren laitoksen logistiikka
helpottuu huomattavasti, koska vakiointi ja tuorelihaosasto sijaitsevat heti leikkaamon jälkeen. Liukuhihna korvaa suurelta osin
teräsvaunut, joita tähän asti on käytetty lihan siirtämiseen. Se tuo
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mukanaan suuria ergonomisia parannuksia ja lisäksi varmistaa
korkeaa hygieenitasoa.

Uusi linja jauhelihalle
Tuorelihaosastolla on uusi automatisoitu tuotantolinja jauhelihalle. Linjan kapasiteetti on yli 100 pakettia minuutissa. Sitä tullaan
tarvitsemaan, sillä Snellmanin jauhelihan myynti on kasvanut 40
% vuoden 2009 alussa lanseeratun Kunnon Jauheliha-kampanjan
myötä. Kuluttajat ovat tehneet vahvan tietoisen valinnan ja näyttäneet, että haluavat tuoreesta kotimaisesta liharaaka-aineesta
valmistettua jauhelihaa. Uudella linjalla on täysin automatisoitu laaduntarkastus, joka on varustettu röntgenillä, kameralla ja
saumauksen tarkistajalla. Jokainen paketti röntgenkuvataan, jolla
mahdollistetaan vieraan esineen löytyminen heti, vaikka se olisi
pienempi kuin nuppineulanpää. Kamera tarkistaa etiketin oikeel-

Sivu 4:
Kunnon jauheliha. Uuden jauhelihan tuotantolinjan kapasiteetti on yli100 pakettia minuutissa.
Koneohjaaja Sari Lähdenmäki tarkistaa, että etiketin
tiedot ovat oikeat.
Sivu 5:
Raskaan ja yksitoikkoisen poimintatyön hoitaa nykyisin
robotit.
Roland Snellman ja Lihanjalostuksen tj Henrik Snellman tarkistavat ja keskustelevat laadusta.

Tuorelihaosaston tuotantosuunnittelija Alf Snellmanilla on tärkeä rooli. Hänen tehtävänsä on huolehtia siitä, että tuotantoosastolla tiedetään kuinka paljon on valmistettava päivän aikana. Affi pitää kirjaa määristä, kuinka paljon on myyty ja paljonko
on menossa myyntiin.
– Valmistettavien tuotteiden ja olemassa olevan raaka-aineen
välille pyritään löytämään tasapaino. Yksinkertaisinta on silloin
kun ne menevät tasan, mutta niinä kertoina kun raaka-aine ei
riitä, tulee siitä suuri haaste. Silloin keskustelen myyntiosaston
kanssa ja yhdessä sovimme, mitä tuotteita vähennämme eli
minkä valmistusmäärää pienennetään.
Affi tekee arvioita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä, jotta
olisi mahdollista suunnitella hiukan etukäteen valmistuksia.
– Tiedän, mitä myydään ja valmistetaan tällä hetkellä, mutta
täytyy ottaa huomioon myös kauppaketjujen myynnit ja kampanjat. Usein on kyse arvailusta, mutta arvailut perustuvat kokemukseen ja tarkkaan arviointiin, kertoo Affi.
Affi viihtyy työssään, vaikka se voi joskus olla stressaavaa.
– Olen yhteydessä useiden ihmisten kanssa joka päivä ja se
on mukavaa. Työhöni kuuluu paljon laskemista, joten se täytyy
osata. Ei saa stressaantua liikaa, vaikka joskus työtä on paljon ja
täytyy huomioida useat mielipiteet sekä tarpeet.

lisuuden tuotteen ja päivämäärän suhteen. Saumauksen tarkistus
estää ilmareikiä sisältävän paketin toimittamisen eteenpäin. Linjan
lopussa paketit ladotaan laatikoihin koneellisesti ja uusi robotti
asettelee laatikot kuormalavoille.

Muutoksen myötä myös henkilöstön ergonomia paranee.
– Meillä on uusi pihvien keräilyasema. Työskentelykorkeus on ergonominen ja sitä voidaan säätää pituuden mukaan. Lisäksi olemme saaneet poistettua vedon sekä kiertoliikkeet, sanoo Roland.

Laatu ja hygienia

Täyttä vauhtia eteenpäin

Uudesta ja tilavasta osastosta on paljon hyötyä ja se antaa hyvän
mahdollisuuden määrän lisäämiseen.
– Uusi tuorelihaosasto mahdollistaa Snellmanin tuotantokapasiteetin kaksinkertaistamisen tarvittaessa. Se mahdollistaa myös tehokkaan ja luotettavan laadunvalvonnan, kertoo Roland Snellman.
– Kuluttajilta tulevien reklamaatioiden määrä on laskenut tuntuvasti ja tiedämme, että voimme taata hyvän tuotteen myös laatunäkökulmasta.

Roland näkee tulevaisuuden todella optimistisesti. Tuorelihaosaston tehostettu toiminta antaa merkittävän kilpailuedun.
– Tuorelihan koko konsepti on ollut todella menestyksekäs. Tulemme keskittymään entistä enemmän siihen, että saisimme
myyntiin niin tuoreita tuotteita kuin mahdollista ja meillä on hyvät mahdollisuudet kehittää ja laajentaa toimintaa edelleen. Nyt
vain täyttä vauhtia eteenpäin, lopettaa Roland.
MT
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MP nauta

Hyvä ja joustava palvelu
■ ”Hyvä ja joustava palvelu, sujuva toiminta” vahvistui asiakkuuden tärkeimpänä valintaperusteena Snellmanin tuottajien
keskuudessa Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n tuottajatutkimuksessa. Varsinkin siantuottajien keskuudessa painottui valintaperusteina entistä enemmän myös ”luotettavuus, varmuus, jatkuvuus”. Entiseen tapaan kilpailukykyinen tuottajahinta oli myös
hyvin tärkeä valintaperuste. Tutkimukseen osallistui yhteensä
1476 tuottajaa joista Snellmanin asiakkaita oli 251. Kyselyajankohta oli 29.10.-11.12.2009.Vastaava mittaus on edellisen kerran
suoritettu vuoden 2007 syksyllä.

johdon saama arvosana parani eniten, kun lihanhankintayritysten
johdon keskimäärin saama arvosana aleni. Kehittämisen varaa on
eniten eläinten terveydenhuollossa ja neuvonnassa.
Perustoimintojen lisäksi tuottajatiedotus koetaan myös entistä
tärkeämmäksi. Sekä tuottajalehden, että sähköisen palvelukanavan merkitys on korostunut merkittävästi edelliseen tutkimukseen nähden. 77 % tuottajista pitää tuottajalehteä tärkeänä tai
erittäin tärkeänä.

Snellman vahvuudet tuottajien näkökulmasta

Maatilan Paras Pikalehmälinja
avataan maaliskuussa
■ Poistolehmien nopea ja oikea-aikainen nouto on maitotiloilla erittäin tärkeä asia. Uudistamalla lehmien ilmoitusjärjestelmän
1.3.2010 alkaen, Snellman haluaa vastata kehittyvien maitotilojen
toiveisiin eläinlogistiikan suhteen. Avaamme maaliskuun alussa teuraslehmien noudolle uuden pikalinjan, Maatilan Paras Pikalehmälinjan. Lehmien pikalinja toimii aluksi neljän kuukauden
koejakson aikana rajoitetulla alueella, noin 150 km säteellä Pietarsaaresta.

• Kun Pikalehmätilaus on tehty klo 12.00 mennessä, noutoaika
on tilauspäivä + 2 arkipäivää

Pikalehmien ylimääräiset kuljetuskustannukset jaetaan tuottajan
ja Snellmanin välillä siten, että tuottaja maksaa pikalehmistä tilausmaksun, joka on alkuvaiheessa 20 €/noutokerta. Tällä tavalla
tuottaja voi itse arvioida kuljetuksen kiireellisyyden. Koejakson
kokemusten jälkeen arvioimme, miten pystymme hoitamaan
teuraslehmien noudot mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti
koko hankinta-alueellamme.

Normaalit nautailmoitukset

• Pikalehmälinja on tarkoitettu vain MP-sopimustiloille, joilla on
voimassa oleva tuotantosuunnitelma
• Pikalehmien nouto voidaan tilata Anelman kautta kaikkina viikonpäivinä ja ympäri vuorokauden (Huom. Pikalehmänoutoa ei
voi tilata puhelimitse!)
• Tilausta tehdessä valitaan Anelmassa eläinlaji ”Pikalehmä”
• Ketjuinformaatiolomake täytetään aina sähköisesti tilauksen
yhteydessä
• Tilauksen yhteydessä tuottaja sitoutuu maksamaan tilausmaksua 20 €/nouto. Tilausmaksua ei kuitenkaan peritä jos me
jostain syystä emme pysty noutamaan eläintä ajoissa.
• Pikalehmä on aina täyttävä normaalit kuljetuskelpoisuusvaatimukset!
• Pikalehmälinja avataan asteittain. Koejakson aikana 1.3 30.6.2010 Pikalehmälinja toimii määritellyllä alueella (kartta ja
kuntalista löytyy Anelmasta)
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•

Snellmanin asiakkaat ovat toimialan tyytyväisimpiä ja paremmuus
toimialaan nähden kasvoi hieman. Snellmanin sikatila-asiakkaiden
tyytyväisyys ylitti eniten toimialan keskimääräisen tason (+ 0,9
%- yks.), sitten nautatilojen (+ 0,6 - %- yks.) ja maitotilojen (+
0,4 %- yks.).

•

•
•

•
•

Snellman uudistaa teurasnautojen ilmoitusjärjestelmän

Pikalehmät noutoon kahdessa arkipäivässä

Snellmanin tuottajista 96 %:lla oli myönteinen kuva omasta lihanhankintayrityksestään ja 4 % kanta oli neutraali. Muiden lihanhankintayritysten asiakkaiden myönteisyys Snellmania kohtaan
on kasvanut huomattavasti: heistä 38 %:lla on myönteinen kuva
Snellmanista (vuonna 2007 20 %:lla).

❐ Tilaus ma klo 12.00 mennessä:
➩ Noutopäivä = ti - ke
❐ Tilaus ti klo 12.00 mennessä:
➩ Noutopäivä = ke - to
❐ Tilaus ke klo 12.00 mennessä:
➩ Noutopäivä = to - pe
❐ Tilaus to klo 12.00 mennessä:
➩ Noutopäivä = pe - ma
❐ Tilaus pe - su klo 12.00 mennessä: ➩ Noutopäivä = ma - ti

Ilmoitusjärjestelmä tarkistetaan kaikkien nautojen osalta 1.3.2010.
Ilmoituspäivä on kaikkien lehmien kuljetussuunnittelussa yhä
ratkaisevammassa roolissa. Nautoja voidaan ilmoittaa Anelman
kautta aina kaikkina viikonpäivänä ja ympäri vuorokauden, sekä
puhelimitse alkutuotantohenkilökunnalle normaaleina työaikoina.
Ilmoitusjärjestelmä olettaa toivotun noutoviikon seuraavasti:
• llmoitus jätetään ma - ke: toivottu noutoviikko = kuluva viikko
+ seuraava viikko
• Ilmoitus jätetään to - su: toivottu noutoviikko = tuleva viikko
+ sitä seuraava viikko.
Nautoja voidaan toki ilmoittaa entiseen tapaan myös etukäteen.
Nuorten nautojen kasvatuksessa toivomme hyvää suunnitelmallisuutta, joka tarkoittaa, että teurasilmoitukset tehdään 3-4 viikkoa
ennen toivottua noutoaikaa.
Anelmassa on avattu oma kommentointifoorumi nautailmoituksia varten. Kommentoi ahkerasti varsinkin Pikalehmien koejakson
aikana. Sekä risuja että ruusuja otetaan vastaan. Haluamme kehittää ilmoitusjärjestelmää yhä paremmaksi kaikkien nautatilojemme hyväksi.
TG

Snellmanin eri toimintoihin ollaan pääosin vähintään yhtä tyytyväisiä kuin vuonna 2007 ja tyytyväisempiä kuin toimialan yrityksiin keskimäärin. Vuoteen 2007 verrattuna Snellmanin yritys-

Toimialan tyytyväisimmät ja sitoutuneimmat tuottaja-asiakkaat – paremmuus toimialaan kasvanut
Sikatilojen vahva sitoutuminen asiakkuuteen
Luottamuksen kasvu yritysjohtoon, edelläkävijyyteen ja jatkuvuuteen, millä suuri merkitys varsinkin jatkavien tilojen
tyytyväisyyteen
Vahvistunut imago varsinkin tilityshinnan kilpailukyvyssä, hinnanmäärityksen oikeudenmukaisuudessa ja toiminnan avoimuudessa
Tasainen tyytyväisyys toiminnoittain- ei merkittävää tyytymättömyyttä
Tiloilla enemmän jatkamishalukkuutta ja halua kehittää toimintaa kuin toimialalla keskimäärin

Lähde:TNS Gallup Suomen Elintarviketieto Oy 2009

Vaikeat rehuvuodet näkyvät vuoden 2009 kasvutuloksissa
Sonnien päiväkasvu ja teuraspaino 2009
(maitorotuiset)

Ruhojen laatu 2009 (maitorotuiset)

sonniplus-tilat

sonniplus-tilat

2,5
4,7

sonniplus-tilat
paras neljännes

sonniplus-tilat
paras neljännes

muut kasvattajat

muut kasvattajat

2,8
4,8

2,4
4,6

Nettopäiväkasvu g/pv

Lihakkuus

Teuraspaino kg

Rasvaluokka

■ Sonnien kasvutulokset vuodelta 2009 kertovat osaltaan vaikeista rehuvuosista. Sonniplus-tilojen päiväkasvultaan parhaan
neljänneksen kasvutulokset, samoin kuin tulokset kauttaaltaan
laskivatkin hiukan edellisestä vuodesta. Tällä hetkellä näyttää onneksi taas siltä, että suunta kasvutulosten osalta on kääntynyt parempaan. Eli toivotaan hyviä kasvuja vuodelle 2010.
Edellisten vuosien tapaan palkitsemme naudankasvattajia parhaista kasvutuloksista. Valintaa tehdessämme olemme ottaneet huomioon eläinten teuraspainon ja ruhojen laadun sekä tilan tuotantomäärän.Tilat on jaettu kolmeen luokkaan, näissä jokaisessa
palkitaan kolme parasta tilaa.
Välitysvasikka-kasvattajien tulokset olivat niin tasaiset, että palkittavia tiloja on kuitenkin neljä. Onnittelut palkituille ja kiitokset

kaikille kasvattajille vuodesta 2009. Palkittavat saavat postia maaliskuun aikana!
Palkitut (eivät ole paremmuusjärjestyksessä)

Välitysvasikkakasvatus:
Forsgård Per-Erik,
Uusikaarlepyy
Kattilakoski Arto,
Kaustinen
Latvala Juha ja Hillevi, Lapua
Nykung Andreas,
Pedersöre

Maito-lihatilat:

Pihvitilat:

Mäenpää Jouko,
Ilmajoki
Sauvula Jukka ja
Lauri, Kalajoki
Vuotila MTY, Kalajoki (Himanka)

Back Ann-Louse
ja Peter,Vöyri
Krook Anders,
Närpiö
Latvala Tapani ja
Marjaana, Kurikka
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MP nauta
vasta parin kuukauden ajalta. Aikaisemmin Pesosilla oli käytössä
vapaahapanjuotto. Seurannan helppous on tärkeää, siksi automaatti vaikuttaa oikealta ratkaisulta, sanoo emäntä. Pienille vasikoille näyttäisi maittavan paremmin normaali juoma, mikä tuntuu
alussa myös helpommalta, vaikka ei hapanjuotossakaan mitään
huonoa ollut kertoo Tanja. Näyttää siltä, että juomamäärää rajoittamalla vasikat alkavat aikaisemmin syömään väkirehua ja heinää.
Vasikkakuolleisuus on tilalla ollut vähäinen.

Pesosten juotto-ohjelma:
Vasikat joudutaan tällä hetkellä siirtämään juottamosta ritilän
päälle liian varhain.Tästä syystä näille vasikoille on hankittu ”ensiavuksi” ritilän päälle laitettavat rei’itetyt kumiset parsimatot.

• Juoton kesto 56 pv syntymästä, jokaisen tulleen vasikan
ikä syötetään koneelle.
• tulopäivänä max 4 litraa, joka nostetaan neljän päivän
aikana 7,5 litraan.
• juottomäärä nostetaan maksimiin 7,5 litraa  kesto 36
päivää, annos 1,5–2,00 ltr/krt
• vieroitettaessa pudotus 0,4 litraa/pv , viimeisen päivän
annos 1,5 litraa/vrk
Lisäksi vasikoille on tarjolla hyvää lehtevää heinää, väkirehuna
Primo 1 vapaasti sekä siihen sekoitettuna Hiven Oy:n mysliä,
josta Pesosten kokemukset ovat tähän mennessä positiiviset.

Tanja Pesonen tarkistaa tietokoneelta kuka on juonut ja kuka ei.

Ulkolämpötilan laskiessa alla -20 asteen otetaan käyttöön 58
kW:n öljylämmitin. Näin navetta saadaan pidettyä kuivana kylmimpinäkin aikoina.

Pesosen tila Kiuruvedeltä

Sonnien kasvuluvut kunnossa
■ Tanja ja Seppo Pesosen tila Kiuruvedeltä on jo pitkään ollut
yksi kasvutuloksiltaan parhaista Snellmanin naudantuotantotiloista. Vaikka tuotanto on hyvässä kunnossa, Pesosten tapana on katsoa omaa toimintaansa tarvittaessa myös kriittisesti.
Kiuruveden Toiviaskylässä sijaitsevan tilan lämpimässä ritiläpohjaisessa kasvattamossa on tilat noin 350 naudalle. Vasikat tulevat
tilalle noin kahden viikon ikäisenä ja lähtevät teuraaksi 19 kuukauden ikäisenä teuraspainon ollessa noin 350 kiloa. Vanhempien
lisäksi perheeseen kuuluvat lapset Nelli 3,5 v, Nea 9 v, Annika
13 v ja Aleksi 15 vuotta. Naudanlihantuotannon lisäksi tila on
panostanut myös metsään. MTK valitsi Tanja Pesosen vuoden
nuoreksi metsänomistajaksi vuonna 2005. Seppo ja Tanja ottivat
isännyyden tilalla vuonna 1998. Ensimmäinen sonninavetta valmistui 1985 Sepon vanhempien aikaan. Sitä laajennettiin heti sukupolvenvaihdoksen jälkeen ja viimeksi 2003. Vanhimpaan osastoon
remontoitiin vasikkatilat vuonna 2002.

ta viljelysuunnitelman mukaan. Rikkakasvien torjunnan on oltava
säännöllistä. Siinä riittääkin sarkaa eikä hetkesikään saa nukahtaa, toteavat Pesoset. Miksi kasvattaa hierakkaa ja voikukkaa, kun
torjumalla rikkakasvit säilörehunlaatu ja -määrä ovat huomattavasti paremmat. Säilörehun analysoinnin Pesoset ovat aina kokeneet tärkeäksi, ensimmäinen analyysi onkin tapana tehdä heti
heinäkuulla ensimmäisen säilörehusadon ”kypsyttyä”. Analyysien
otosta huolehtii ProAgria Pohjois-Savosta kotieläinagrologi Elias
Kotilainen, ilman Eliasta asia siirtyisi Tanjan mukaan syksyyn ja ensimmäiset rehut olisi jo syötetty ennen analyysin valmistumista.
Elias myös tekee tilalle ruokintasuunnitelmat sekä vuosittaisen
tulosanalyysin lihantuotannon kannattavuudesta.
Ongelmat peltoviljelyssä:
Peltolohkojen hajanaisuudesta johtuen tilalla on pyöröpaaliketju. Nyt on kuitenkin pikkuhiljaa kypsynyt ajatus laakasiilojen rakentamisesta, pyöröpaalisysteemissä kun kuluu aivan liian paljon
muovia ja sen myötä myös kustannukset nousevat.

Nurmiala 90 hehtaaria, hehtaari neljälle sonnille
Peltoa tilalla on viljelyksessä 144 hehtaaria, joista säilörehuna
korjataan noin 90 hehtaaria. Säilörehu korjataan omalla kalustolla
pyöröpaaleihin ja säilöntä tapahtuu joko biologisella säilöntä-aineella (Lactofast) tai märempien säilörehujen osalta AIV2 plussalla.Viime kesän säilörehusato oli laadultaan hyvä, mutta määrältään
normaalia pienempi johtuen kuivuudesta. Nurmille lietelanta levitetään multaimella urakoitsijan toimesta ja lisäksi väkilannoitet-
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Vasikoiden juotto ja ruokinta
Juottamossa vasikoilla on tilaa 2m2/vasikka. Osastossa on erillinen ilmastointi sekä lämmitys säteily- ja lattialämmittimillä.Vasikat
tulevat tilalle noin 2 viikon ikäisinä, 28 vasikan ryhmissä. Lisäksi
kiertoon tulee täydennyksenä teinejä, koska omat ternit eivät tällä hetkellä riitä kattamaan vasikkatarvetta kokonaan. Vasikat juotetaan kaksipaikkaisella jauheautomaatilla, josta kokemukset ovat

Pesosen seosrehu tammikuussa 2010
raaka-aineet ja sekoitus järjestys:
1. ohra/kaura
550 kg
2. rypsirouhe
150 kg
3. farmarin kalsium.kiv
45 kg
4. säilörehu
3 000 kg
yhteensä
4 745 kg
rehuarvot:
RY-arvo
Kuiva-aine
Karkearehu%
Raakavalkuain.

1,01 RY/kg/ka
49,9 %
51,0 % KA:sta
13,8% KA:sta

Ongelmat:
”Se onkin taitolaji kasvattaa sonnit nopeasti hyvällä päiväkasvulla,
niin etteivät ne rasvotu”, sanoo isäntä. Pyrittäessä korkeisiin päiväkasvuihin ja painaviin ruhoihin rasvoittumisen riksi kasvaa Keskirasva luokka 2009 oli 3,0. Rasvoittumisriskiä voidaan pienentää
teurastamalla eläimet aikaisemmin tai ”keventämällä” ruokintaa.

Ruokintapöydän puhdistus

”Ruokintapöydällä pitää aina olla rehua, eikä se koskaan saisi olla
Ongelmia vasikkakasvatukseen liittyen:
täysin tyhjä”, sanoo Seppo. Kun jaetusta rehusta on jäljellä noin
Nykyisessä juottamossa on liian
4 prosenttia, olisi jo aika puhdistaa pöytä ja jakaa uusi
vähän neliöitä/vasikka. Juottamon
tuore seos.
Pesoset puhdistavat ruokintapöydän
lämmitys ei riitä pitämään ilmaa
huolellisesti talvisin joka toinen päivä ja kesäisin joka
kuivana, vaan kosteus tiivistyy kylpäivä. Puhdistus tehdään pienkuormaajalla, jonka remänä aikana etenkin ulkoseinille.
hupihteihin napataan yksinkertaisesti vain peräkärryn
Hengitystietulehdukset aktivoirengas. Tällä työnnetään pöytä puhtaaksi tai sitten retuvat herkästi eläinten siirroista.
hua lähemmäksi eläinten paremmin syötäväksi.
Yskäaallon tultua eläinten lääkityksiin menee aikaa ja rahaa, lisäkLämmitys
si se on henkisesti voimia kysyvä
Ritiläkasvattamon normaali lämpötila pyritään pitäponnistus. Tanjan ja Sepon mukaan
mään + 6 ja 10 asteen välillä. Näin kylmänä talvena
rs-viruksen kanssa on vain elettävä
kuin nyt on ollut, lisälämpöä on ollut pakko antaa.
ja olosuhteilla on suuri merkitys
Pesosilla on käytössä 58 kW:n öljylämmitin, joka
eläinten hyvinvointiin. Seuranta ja
otetaan käyttöön lämpötilan laskiessa alle -20 C
nopea reagointi yskään on paras
asteen. Näin navetta saadaan pysymään suhteellisen
ensiapu. Nupoutuksen yhteydessä
kuivana myös kylmimpinä aikoina. Eläimet pärjäävät
tarkistetaan navat ja tarvittaessa
ja näyttävät tyytyväisiltä viileässäkin, mutta kosteus
vasikat saavat lääkkeen napa- tai nion pahasta myös isommille eläimille.
veltulehdukseen. Vasikat joudutaan
siirtämään ritiläkasvattamoon aivan
Tulevaisuuden suunnitelmat, tavoitteet
n
Ruokintapöydän puhdistus ja rehu
liian varhain eli noin 2 kuukauden
ja kehityskohteet
siirto tapahtuu kätevästi pienkuor
ikäisinä. Tästä syystä näille vasikoille maajan avulla.
Parhaillaan Tanja ja Seppo ovat aloittamassa uuden
on nyt hankittu ritilän päälle laitettavat
vasikkajuottamon ja teinikasvattamon suunnittelua.
rei’itetyt kumiset parsimatot.
Tavoitteena uudessa kasvattamossa olisi, että juottoikäisillä vasikoilla olisi tilaa reilusti.Vasikat tulisivat tilalle silloin 50–60 vasikan
ryhmissä 2–3 kuukauden välein. Usko tulevaisuuteen on SepolRehunkulutus ja ruokinta
Vuodessa Pesosella kuluu viljaa noin 500 tn, vasikkarehu I ja II la ja Tanjalla vahva ja aina täytyy mennä eteenpäin maatalouden
yhteensä noin 40 tn. Seosrehu tehdään joka päivä, kulutus on tällä uhkakuvista huolimatta. Ne jotka ovat kehittäneet ja uskoneet
tulevaisuuteen ovat menestyneet aina ja niillä tiloilla on valot
hetkellä noin 4 000 kg/päivä (appeen ka. 49,9%).
Seosrehun antaminen aloitetaan vasikoille heti niiden tultua tilal- päällä vielä kymmenienkin vuosien kuluttua. Näin Pesosetkin usle, muutaman päivän sopeutumisen jälkeen. Hyvän kuivanheinän kovat tilallaan olevan. Osana menestykseen on vahva luottamus
merkitys on Tanjan mielestä merkittävä asia vasikoiden terveyden ja kumppanuus myös Snellmanin lihantuotantoketjuun ja halu olla
kannalta. Seosrehun lisäksi vasikat saavat 3 kuukauden ikään Pri- mukana tarjoamassa Herra Snellmanin johdolla kuluttajille tuomo I:stä vapaasti. 4–5 kuukauden ikäisille annetaan Primo II:sta retta suomalaista ruokaa.
VH
noin 2 kiloa eläintä kohden. 5 kuukauden jälkeen eläimet ovat
pelkästään seosrehuruokinnalla. Seosrehu tehdään ja jaetaan joka
päivä.
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MP sika

Tietoa ja visioita sikaseminarissa

Pirjo Kortesniemi,
ETT
Hyvinvoinnille ja tuotannon kannattavuudelle
on tärkeää, että ei tehdä tuotannon/eläinryhmän/yksilön kannalta
sellaisia ylilyöntejä, että
sika ei kykene sopeutumaan. Muuten se sairastuu jolloin kannattavuus
heikkenee ja laatu kärsii.

Sikaseminaarin 3.-4.2.2010 puheenvuorojen materiaalia löydät Anelmasta
kohdasta Neuvonta- ja tiedotemateriaali, Sika-otsikon alta.
Tom Danter, BOCM PAULS

Pekka Sandholm, MMM

Vieroitus on perinteisesti toimenpide, mutta ruokinnallisesti sen pitää
olla prosessi. Onnistuneen prosessin tuloksena välikasvatetun porsaan suolisto on terve ja kykenee
ottamaan talteen rehun ravintoaineet, jolloin eläin voi ja kasvaa hyvin.

Tuotantoeläinlääkäreiden riittävä
määrä on varmistettava. Tuotannon
seurantaa ja tuottavuutta on tehostettava. Eläinten hyvinvointi on
huomioitava rakentamisessa , kuljetuksissa, hoidossa ja terveydenhuollossa. Investointituki asettaa rakentamiselle omat vaatimuksensa.

Ari Nopanen, ProAgria Liha
Osaamiskeskus

Anne Kallinen, Suomen Gallup Elintarviketieto

ProAgria Liha Osaamiskeskus ja
Snellman tekevät yhteistyötä tilojen
toiminnan optimoimiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Tarvittava
asiantuntemus hankitaan kunkin tilan tarpeiden mukaisesti.

Sianlihan vahvuus suomessa on kuluttajien luottamus, pienet hintavaihtelut ja hyvä terveystilanne. Haasteita
ovat kannattavuus, tuottavuuden parantaminen ja laajennusten rahoitus
sekä pääomarakenne.

Ote Snellmanin sikaketjun
Kunnon periaatteista
Selkeät tavoitteet
• Snellmanin tulee olla kärjessä laadun, tavoitesuuntautuneen yhteistyön ja
suunnitelmallisuuden suhteen. Snellmanin laatusuuntautunut profiili tulee
näkyä koko tuotantoketjussa.

Suomen parhaat perhemaatilat
• Snellmanin tulee tehdä yhteistyötä Suomen tyytyväisimpien ja parhaimpien perhemaatilojen kanssa. Perhemaatiloille on tyypillistä paikallisuus, yrittäjien itsensä mukana oleminen toiminnan kehittämisessä ja että he ovat
toimintaansa sitoutuneita ja heillä on tietotaitoa. Tavoittei na ovat tilan toimintaedellytyksiin sovitettu sopiva tilakoko, hyvät tuotantotulokset ja hyvä
kannattavuus.

Avoimuus asiakasketjussa
• Asiakasketjussa vallitsee täysi avoimuus. Tavoitteena on antaa lihankuluttajille realistinen kuva eläinten kasvatuksesta. On oltava valmius tarpeellisen
yksityiskohtaisen informaation antamiseen asiakasketjun edustajille, esimerkiksi kaupalle ja lihankuluttajille. Avoimuus ei kuitenkaan saa laatu- ja hygienianäkökulmien takia sallia asiattomien pääsyä sikalaan.

Suomalaiset siat
• Valkoiset suomalaiset sikarodut, suomalaisten Maatiais ja Yorshire -rotujen
genetiikka, on Snellmanin sikaketjun perusta. Suomalaiset geenit takaavat
lihaksikkaat vähärasvaiset lihasiat, mikä vastaa nykyisiin kulutustrendeihin.

Maatilan Parhaat -siat
Tj Martti Vähäkangas Peter Fagerholm
Snellmanin arvot:
• Me teemme
• Me uskallamme
• Me välitämme

Avoimuus luo uskottavuuden. Käytämme suomalaista sian- ja naudanlihaa
kunnon perhetiloilta.

• Maatilan Parhaat -siat kasvatetaan huolella aina 100 kilon painoon asti.Tämä
on mahdollista hyvän genetiikan, hyvän eläinterveyden, optimoidun ruokinnan ja syntymästä alkaen huolellisen sikojenhoidon ansiosta.

Tarkka ruokinta
• Ruokinta suunnitellaan tarkasti sikojen tarpeiden mukaiseksi ja sen toteutumista seurataan erikseen jokaisen kasvatuserän osalta. Rehuraaka-aineiden
analysointi on suunnittelun lähtökohta. Ruokinnan tarkka suunnittelu tukee
sikojen hyvinvointia ja se säästää ympäristöä.

Toimiva huolenpito eläimistä
• Kaikki uudet Maatilan Parhaat –sopimustilat auditoidaan ja hyväksytään
Snellmanin toimesta. Snellmanin sikatilat täyttävät Sikavan kansallisen tason terveysvaatimukset 100 %:sti. Tilojen jatkuva auditointi hoidetaan tilan
vastaavan eläinlääkärin terveydenhuoltokäynneillä, vähintään neljä kertaa
vuodessa. Snellmanin sikatiloilla on terveydenhuoltosopimus eläinlääkärinsä
kanssa ja suunnitelma ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta.

Dokumentoitu laatuvakuus

Emakkopihaton ruokinta-alue toimi hyvin myös vieraiden kestityspaikkana.

Vesa Kurikka-Oja (selin vasemmalla) perustelee tehtyjä valintoja
sikalaan tutustuville tuottajille.

Laura ja Tomas huolehtimassa nälkäisistä
vieraista. Eetvartti kelpasi ja sai kehuja.

Porsastuotannon puitteet pantiin uusiksi
■ Paula ja Vesa Kurikka-Ojan tilalla elettiin kiireisiä aikoja
16.12.2009 ja varsinkin muutama päivä ennen sitä. Tilalla pidettiin nimittäin kyseisenä ajankohtana uuden porsastuotantosikalan
avajaiset ja tilat oli saatava sen edellyttämään kuntoon ennen sitä.
Mukana olivat lähes kaikki jollakin tavalla projektin suunnitteluun
ja toteuttamiseen myötävaikuttaneet tahot. Mielenkiinto uudisrakennusta kohtaan oli suuri ja rakentajien huolellisen työn aikaan
saannosta käytiin tutkailemassa pidemmänkin matkan takaa. Vieraita arvioidaan käyneen päivä aikana noin 400.
Tilalla oli ennestään noin 70 emakkoa porsastuotannossa. Nuoren parin miettiessä tulevaisuuden vaihtoehtoja nousi vahvimpana
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esille halu jatkaa sikataloutta Vesan kotitilalla Jalasjärven keskikylällä. Sekä Paulan että Vesan ollessa kiinnostuneita kotieläintuotannosta oli yrityksen kokoa suurennettava, jotta molempien
työpanos olisi järkevästi hyödynnettävissä. Mielenkiinto emakkojen pidon asettamiin haasteisiin, mutta toisaalta sen antamiin
mahdollisuuksiin vaikuttaa oman työntuottavuuteen, määritteli
laajennettavan tuotantorakennuksen tyypin. Eli porsastuotantosikala se piti olla ja kooltaan sopiva kahden hoidettavaksi, heidän
tapauksessaan 230 emakkoa tuotannossa.
Eläinmäärä ja suunnitelma pyörittää tuotantoa seitsemän, kolmen
viikon välein porsivan ryhmän voimin oli lähtökohta tuotantoti-

• Snellmanin Anelman kautta alkutuotantoa seurataan jatkuvasti reaaliaikaisesti tila- ja yritystasolla. Kaikkien kasvatuserien tapahtumat seurataan ja
dokumentoidaan laadun, päiväkasvun, eläinterveyden, kuolleisuuden ja rehunkäytön suhteen. Sikavaan tallennetaan tiedot tilan terveydenhuoltosopimuksesta, eläinlääkärin käynneistä tilalla, tutkimustuloksista, lääkityksistä ja
mahdollisista poikkeamista eläinten terveydentilassa.

Luottamuspohjainen yhteistyö
lojen mitoituksessa. 72 porsituspaikaa, astutuksessa
tilaa 72 emakolle ja pihatto kahden ruokinta-aseman
ratkaisu 4 emakkoryhmälle. Uudisrakennukseen tuli
lisäksi osasto uudistusaineksen kasvatusta varten
sekä kaksi kaksi-ilmastokarsinoin sisustettua osastoa vieroitetuille porsaille. Samoin rehujen käsittelylle, varavoimageneraattorille sekä sosiaalitiloille ja
toimistolle on varattu tilat uuden sikalan päädystä.
Vanhat porsastuotantotilat käyvät kevään 2010 aikana läpi remontin, jonka yhteydessä tiloihin valmistuu
lisää tiloja vieroitetuille porsaille.
MH

• Yhteistyökumppaneiden sitoutuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamukseen ja myönteiseen asioihin paneutumiseen. Yhteistyökumppaneiden
verkostoa ja neuvojia konsultoidaan tuotantoketjun kehittämisessä.

Terve kilpailu
• Kehitysohjelma motivoi tuottajia kehittämään itseään ja kannustaa yhä parempaan tulokseen. Arvioinnissa käytetään aina tukena vertauslukuja. Avoimessa ketjussa positiiviset ideat saavat kilpailla vapaasti keskenään.

Toiminnalla on kasvot
• Snellmanin toiminnalla on kasvot. Snellmanin sikaketjulla on henkilökohtaiset kasvot ja henkilökohtaiset vastuualueet sekä uskollinen apulainen Anelma, joka tarjoaa dokumentoitua tietoa ympäri vuorokauden. Jokainen perhetila takaa oman tilansa laadun Maatilan Parhaat –periaatteiden mukaisesti.
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Sikainfluenssa – mikä se on ja
miten sen kanssa eletään
Sanna Nikunen toimii Sikavan eläinlääkärinä. Hänen tehtäviin kuuluu
sikaloiden terveysluokitusrekisterin ylläpitoa sekä terveysseurannan
kehittäminen. Hän vastaa myös Sikavan erityistasosta sekä poikkeamatilanteiden hallinnasta. Sannan toimipaikka on Lievestuoreella.
Sanna Nikunen ELL
ETT / Sikava

Sikainfluenssa on influenssavirus tyyppi A:n aiheuttama virustauti, jota esiintyy sikapopulaatiossa kaikkialla maailmassa. Sioilla
esiintyy influenssavirustyyppejä H1N1, H1N2 ja H3N2. Näistäkin tunnetaan erilaisia alatyyppejä, koska virus on erittäin nopea
muuntautumaan. Se käyttää muuntautumiseen erityisesti sikaa
tai eri lintulajeja, joista virus voi muuntuneena tarttua ihmiseen
tai levitä ko. eläinlajin populaatiossa laajasti. Ensimmäisen kerran
sikainfluenssan epäillään esiintyneen sikapopulaatiossa vuonna
1918, jolloin ihmisissä suurta hävitystä aiheuttanut ns. ”Espanjan
tauti” siirtyi sikaan. Silloinkin kyseessä oli virustyyppi H1N1, joka
edelleen on tavallisin sikainfluenssan aiheuttajatyyppi. Virustyyppi
H1N1 on hyvin yleinen erityisesti USA:ssa, kun taas Euroopassa
esiintyy laajasti myös kahta muuta virustyyppiä H1N2 ja H3N2.

Virus Suomessa
Sikainfluenssa todettiin Suomessa ensi kertaa sioissa keväällä
2009. Ei ole varmuutta siitä, milloin ja miten tauti on Suomeen
tullut. Todennäköistä kuitenkin on, että tauti on ollut täällä jo
muutaman vuoden. Tähän viittaavat Eviran jälkeenpäin vuosittaisista teurastamolla kartoitustutkimuksia varten kerättävistä
verinäytteistä tekemät tutkimukset. Tilanteen tultua esiin Sikava
pyysi kaikilta erityistason tiloilta vuonna 2009 verinäytteet sikainfluenssan kartoittamista varten. Tutkimuksessa löytyi vastaaineita n. 25 %:lla tiloista.Vasta-aineita löytyi paitsi taudinpurkausten jälkeen myös tiloilta, joilla oireita ei oltu havaittu lähiaikoina.
Tämä tukee osaltaan olettamusta, että tauti on ollut tiloillamme
jo jonkin aikaa.

Oireet
Sikainfluenssa on virustauti, joka yleensä tullessaan tilalle ensimmäistä kertaa aiheuttaa lähes kaikkien eläinten yhtäaikaisen sairastumisen. Se voi myös kiertää osastosta toiseen, jolloin sairastumisen havaitaan alkavan eri osastoissa muutaman päivän välein.
Tartunta leviää pisaratartuntana eläimestä toiseen. Tavallisimmin
se tulee tilalle ostoeläinten mukana, mutta Tanskassa on todettu
myös tuulten mukana tapahtunutta leviämistä. Influenssavirus voi
elää ihmisen limakalvolla noin viikon, joten ihmistäkään ei tartunnanlähteenä voida sulkea pois. Sikainfluenssahan on zoonoosi,
joten se voi levitä siasta ihmiseen ja toisaalta myös päinvastoin,
kuten vuoden 2009 pandemiavirus on tehnyt Suomessakin. Ensimmäinen varmistettu tapaus viruksen leviämisestä ihmisestä
sikaan Suomessa saatiin marraskuussa 2009. Pandemiavirus on
juuri sikainfluenssavirustyypin H1N1 muuntunut tyyppi.
Eläinten sairastuessa niillä yleensä nousee ensin korkea kuume,
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joka aiheuttaa syömättömyyttä ja makailua. Yskä, aivastelu sekä
silmä- ja sierainvuoto alkavat useimmiten 1-2 vuorokauden kuluttua ensi oireista. Oireet yleensä häviävät 5-7 päivän kuluessa yhtä
nopeasti kuin ovat tulleetkin.
Kun tartunta on kerran tilalle tullut, jää se usein subkliiniseksi
eli piileväksi, jolloin oireita esiintyy 25-30%:lla eläimistä. Kertatäyttöisessä lihasikalassa saadaan tartuntaketju katkaistua erien
vaihtuessa suorittamalla sikalassa normaalit pesu- ja desinfektiotoimenpiteet. Muissa sikaloissa uudet ja nuoret eläimet ovat
herkkiä tartunnalle, joskin emän ternimaidon vasta-aineet suojaavat porsasta osittain, mutta täydellistä suojaa taudilta nekään
eivät anna. Kun ternimaidon vasta-aineet häviävät, on eläimellä
riski sairastua tautiin. Eläinten sairastuvuuteen vaikuttavat paitsi
virustyyppi, myös viruksen tartuntareitti ja sekundaariset taudinaiheuttajat. Kerran sikalaan tultuaan tauti voi aiheuttaa vuosittain
taudinpurkauksia erityisesti syys- ja talviaikaan.
Taudin aiheuttamat tappiot sikalassa ovat 1-2% luokkaa. Tuotantokustannusten nousu on Tanskassa arvioitu n. 16 euroksi emakkoa ja Iso-Britanniassa n. 8 euroksi lihasikaa kohden.

Hoito
Erityistä hoitoa tautiin ei ole. Tärkeää on huolehtia eläinten veden saannista ja hyvästä makuualustasta, mikäli ne kuumeen takia eivät nouse ylös. Vedottomuus makuupaikalla on yksi tekijä,
jolla voidaan mahdollisesti estää sekundaaristen taudinaiheuttajien aiheuttamia jälkitauteja. Jälkitaudeista Suomessa lienevät
tavallisimpia erilaiset keuhkotulehdukset ja erityisesti tarttuva
keuhko- ja keuhkokalvon tulehdus (APP), jonka osuus teurastamomateriaalissa hylkäysten aiheuttajana on parina viime vuonna
noussut. Jälkitautien hoitoon joudutaan käyttämään antibiootteja,
joten sikainfluenssavirus on tärkeä altistava tekijä sikalassa ja lisää
osaltaan antibioottien käyttötarvetta.
Maailmalla käytetään hyvin yleisesti rokotusta taudin ehkäisemiseksi ennakolta. Suomessa rokotetta on ollut syksystä 2009 asti
saatavilla ns. erityislupavalmisteena.

Tautisuojauksen tärkeys
Sikainfluenssan leviämisen estämiseksi on syytä olla huolellinen
tilan tautisuojauksessa ja laittaa se nyt viimeistään kuntoon, mikäli
siinä on puutteita. Välttämättömien ulkopuolisten sikalassa kävijöiden tautisuojaustoimenpiteiden lisäksi on yhtä tärkeää muistaa
myös oma käyttäytyminen sikalaan mentäessä. Sikalavaatteiden
vaihto tulee suorittaa sikalan eteistilassa. Tautisulku esim. penkin

avulla on tärkeää, jolloin on helppo vaihtaa sikalan jalkineet ja
jättää ulkona käytettävät jalkineet penkin toiselle puolelle. Käsien
pesulle ja desinfektiolle sikalaan mentäessä on varattava mahdollisuus.
Vierailijoista on hyvä pitää kirjaa esimerkiksi vierailuvihkon avulla,
johon kukin vierailija kirjaa nimensä, käyntipäivämäärän ja kellonajan. Ostoeläimille varataan karanteeni tai eristysosasto, jossa
niitä pidetään 4 viikon ajan. Eläinten myynti hoidetaan lastaustilan kautta. Lastaustilan ilmanvaihto tulisi järjestää niin, että ilman
siirtyminen lastauksen aikana sikalan puolelle estetään mahdollisimman hyvin. Lastauksen jälkeen tila pestään ja desinfioidaan
huolellisesti.
Sikainfluenssan osalta tulee sikoja suojella nyt erityisesti pandemiavirukselta. Sikalaan ei tulisi päästää vierailijoita, joilla on ollut
(tai joiden perheenjäsenillä on ollut) influenssan kaltaisia hengitystietulehdussairauden oireita viimeisen 7 päivän aikana.
Mikäli sikojen hoitajan on välttämättä hoidettava sikoja, on käytettävä asianmukaista hengityssuojainta sikalan suojavaatteiden ja

-jalkineiden lisäksi sekä huolehdittava riittävästä käsihygieniasta
(kertakäyttöisten käsineiden käyttöä suositellaan). Sikojen hoitajien on muistettava myös suojautua samoin, jos sikalassa on
sikainfluenssan kaltaisia oireita sioissa, koska tauti voi tarttua ihmiseen. Sikojen hoitajien on syytä ottaa pandemiavirusta vastaan
rokote, mikäli tautia ei ole varmuudella sairastanut. Sillä voi ehkäistä tartunnan viemisen omaan sikalaan.
Lintujen pääsyn estäminen sikaloihin ja niiden rehuvarastotiloihin
on tärkeää myös sikainfluenssan torjumisen kannalta, koska linnut
voivat kantaa sikainfluenssaa tai muita samantyyppisiä viruksia.

Tieto teurastamolle
Mikäli tilalla on akuutti sikainfluenssatartunta, tulee asiasta ilmoittaa teurastamon hankintaan eläinten kuljetusjärjestelyjä varten.
Teuraaksi eläimiä saa laittaa taudinpurkauksen mentyä ohi, mutta
teurastamo haluaa tiedon ehkäistäkseen tartuntojen leviämistä
ajojärjestelyin. Välityseläimiä ei tilalta oteta välitykseen ennen
kuin viimeisten oireiden päättymisestä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Erityistason tiloilta ei saa myydä eloeläimiä 4 viikkoon
tartunnan jälkeen.

Sirkovirustaudit
■ Sirkoviruksesta tunnetaan useita sukuja, joihin sisältyy useiden
eri eläinlajien omia sirkoviruksia esim. naudalla on oma sirkoviruksensa. Sialla esiintyy kaksi sirkovirustyyppiä, PCV1 (porcine
cirvovirus 1) ja PCV 2. Näistä viruksista PCV1 on ns. apatogeeninen eli se ei aiheuta sairauden oireita. PCV2 on se virustyyppi,
joka aiheuttaa ns. sirkovirustaudit sioilla.
Sirkovirus voi esiintyä useana eri tautimuotona, joista tunnetuimmat ovat PMWS eli Post-Weaning Multisystemic Wasting
Syndrome (ns. näivetystauti) ja PDNS eli Porcine Dermatitis and
Nepropathy Syndrome (sirkoviruksen ihomuoto). Näiden lisäksi virus voi aiheuttaa hengitystieoireita ja lisääntymiseen liittyviä
ongelmia.
Sirkovirustaudeille on tyypillistä se, että ne ovat monisyytauteja,
joita ei todeta ilman sirkovirusta, mutta sirkoviruksen läsnäolo ei
aina aiheuta tautia. Hyvillä olosuhteilla, hyvällä hygienialla ja muiden taudinaiheuttajien torjunnalla pystyy siis vähentämään viruksen aiheuttamia tappiota, mutta virusta niillä ei sikalastaan pysty
poistamaan. Ulkomailla onkin huomattu erityisesti PRRS:n eli
sinikorvataudin ja porsasyskän pahentavan sirkovirustartunnasta
aiheutuvia tappioita. Salmonellaakin esiintyy normaalia enemmän
tiloilla, joilla sirkovirus aiheuttaa ongelmia.
Emakolta ternimaidon kautta saadut vasta-aineet suojaavat porsasta 2-12 viikon ikään asti. Kun eläin saa sirkovirustartunnan
joko sierainlimasta tai ulosteesta, se kehittää vasta-aineita hitaasti; vasta-aineiden muodostuminen kestää 14-28 vrk. Koska vastaaineiden muodostuminen on hidasta, ehtii virus tehdä elimistössä
tuhojaan ennen kuin elimistö torjuu sen.
PMWS tautimuodossa 2-4 kk ikäiset siat alkavat näivettyä. Niiden
kasvu pysähtyy ja eläin laihtuu (”rääpälöityy”). Eläimellä voi esiintyä ripulia tai hengitystiesairauden oireita sekä kuumetta ja iho
saattaa olla kalpea tai kellertävä.Tyypillistä taudille ovat suurentuneet imusolmukkeet erityisesti takajalkojen nivusalueilla. Sikojen
kuolleisuus taudissa voi olla korkeakin mutta tavallisempaa on,
että eläin lopetetaan huonon kasvun takia. Toipuminen taudista
on hidasta ja siksi tauti aiheuttaa suuria tappioita erityisesti lihasi-

kakasvatuksessa. Sirkovirustartunta voi kuitenkin olla altistavana
tekijänä myös välikasvatuksen aikana esiintyville ongelmille.
Sirkoviruksen ihomuoto (PDNS) aiheuttaa sikaruusua muistuttavia ihomuutoksia sialla. Rupimaiset muutokset alkavat sian takaosasta ja leviävät päätä kohti. Ihomuutoksiin liittyvät liikkumisvaikeudet, makailu, syömättömyys ja lievä kuume. Tulehdus voi levitä
munuaisiin ja munuaistulehduksen myötä sika yleensä menehtyy.
Iho-oireiden paraneminen kestää 2-3 viikkoa.
Kun tauti tulee uutena sikalaan, se voi myös aiheuttaa emakoilla lisääntymiseen liittyviä oireita kuten muumioituneita sikiöitä,
abortteja, heikkoja tai kuolleina syntyneitä porsaita sekä kiimojen
uusimisia. Kun sirkovirus on ”päässyt asettumaan taloksi” ja eläimet kohtaavat sen jo nuorena, ei lisääntymiseen liittyviä ongelmia
yleensä ole.
Sirkovirus on maailmalla hyvin yleinen ja Suomessakin v. 2002 2003 tehdyissä Eläinlääkintä- ja Elintarvikelaitoksen tutkimuksissa todettiin 418 näytteestä vasta- ainepositiivisiksi 65 %. PMWS
diagnoosi on tehty Suomessa vuosina 2007 - 2008 vain kolmelle tilalle mutta oletettavaa on, että tautia esiintyy meilläkin tätä
enemmän.
PMWS- taudissa on sairastuneiden kuolleisuus korkea, joskus
jopa 50%. Päiväkasvun heikkeneminen aiheuttaa n. 5 %:n tappiot
mutta tappiot rehun käyttökyvyn heikkenemisestä voivat olla
jopa 20%. Arviot tuotantokustannusten noususta Suomessa vaihtelevat 6-11%:iin.
Sirkovirustauteihin eivät antibiootit tehoa, kuten eivät muihinkaan virustauteihin. Tappioita voidaan vähentää huolellisella hoidolla, hyvällä hygienialla ja hyvillä olosuhteilla. Olennaisena osana
tappioiden vähentämisessä on eläinten rokottaminen virusta vastaan. Rokotuksilla saadaan sirkovirustaudin oireita vähenemään
paitsi lihasikalassa myös porsastuotantosikalan välikasvatuksessa.
Rokotusten aloittaminen on monessa sikalassa kannattanut, ja
porsaiden rokottamista suositellaankin porsastuotantosikaloille.
Sikavan erityistason tiloille suositellaan eloon myytävien eläinten
rokottamista.
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Päivä vasikka-auton
ja Jani Mikkolan matkassa

MP-tiimin yhteystiedot

■ Liikennöitsijät ja heidän kuljettajansa vastasivat työtyytyväisyyskyselyyn joulukuussa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että
kuljettajat viihtyvät hyvin työssään ja ovat todella tyytyväisiä, jopa
tyytyväisempiä kuin Snellmanin henkilöstö. Vaikka yli 75 % Snellmanin henkilöstöstä viihtyy työssään hyvin tai todella hyvin, ei se
kerro kaikkea; tosiasia on, että 95 % liikennöitsijöistä ja kuljettajista viihtyy työssään. Tapasimme vasikka-auton kuljettaja Jani Mikkolan ottaaksemme selvää hänen työstään ja millaisena hän kokee
työnsä. Jani on kuljettajana liikennöitsijä Christer Sundqvistillä.

MP Nauta / Liikennöitsijät

Kello on puoli seitsemän illalla, mutta aamulla ennen neljää heränneen Janin työpäivä ei ole vielä ohi. Vasikat on ajettu, mutta auto
pitää vielä pestä ja sen jälkeen Janin pitää vielä ajaa kotiin Kälviälle.
– Tällainen on melko tavallinen työpäivä minulle. Päivät ovat pitkiä, mutta tykkään työskennellä tällä tavalla. Ajan kolmena päivänä
viikossa ja loput päivät olen vapaalla, joka sopii minulle erinomaisesti.
– On mukavaa saada työskennellä itsenäisesti ja vaikuttaa omaan
työpäivään. Töissä ollessani en edes huomaa ajankulkua, sillä tiedän työpäivän päättyvän vasta kun auto on tyhjä.

Määrätietoista työtä vasikkavälityksessä
Snellman välittää vasikoita tuottajille viitenä päivänä viikossa.Vasikat haetaan maitotiloilta ja viedään jatkokasvatukseen erikoistuneille tiloille. Vasikkavälityksen suunnittelu hoidetaan Snellmanin
alkutuotantokonttorissa Pietarsaaressa. Sellaisina päivinä, kun Jani
ei ole töissä, vasikka-autoa ajaa Christer Sundqvist tai hänen veljensä Guy Sundqvist.
– Alue on suuri, kertoo Jani. Tiettyinä päivinä, kuten tänään on
yksikertainen ajo kun kaikki vasikat viedään samalle tilalle.Tänään
olen ajanut Kokkolassa, Kälviällä, Ullavassa, Köyhäjoella, Halsualla,
Perhossa, Lappajärvellä, Evijärvellä ja Kauhavalla. Sellaisina päivinä
jolloin vasikat menevät useisiin eri paikkoihin, on haastavampaa
pitää selvillä, mitkä menevät minnekin, miettii Jani.

Aikataulut talviajan haasteena
Jani viihtyy tavatessaan tuottajia. Joskus on aikaa vaihtaa muutama
sana eläimistä, säästä tai viimeaikojen tapahtumista.
– Useimmat ovat hyvin mukavia ja yhteistyö sujuu hyvin, sanoo
Jani. Lyhyet keskustelut tuovat tervetulleita katkoja työpäivän kulkuun.
– Olen halukas oppimaan ruotsia paremmin, jotta olisi helpompi keskustella myös ruotsiksi. Aloittaessani työt vasikka-auton

kuljettajana en ollut
käyttänyt ruotsia oikeastaan ollenkaan.
Vei hetken ennen
kuin uskalsin alkaa
puhumaan ruotsia,
mutta nykyään en
edes ajattele sitä.
Puhun niin hyvin
ruotsia kuin osaan.
Joskus, jos joku puhuu oikein nopeasti
tai vahvaa murretta,
minulla on vaikeuksia pysyä mukana,
mutta se helpottuu
koko ajan.
Talviaikana voi sää
asettaa haasteita
ajolle. Konttorilla suunnitellut aikataulut voivat pettää, jos keli on todella huono.
– Silloin yritän ilmoittaa tuottajille, että tulen myöhässä. Useimmille tuottajille se sopii, että tulen hieman myöhemmin. Se on
valitettavaa, mutta niin vain helposti käy kun on jäistä ja liukasta.

Mona Julin
logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343
044-796 6343

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö
044-796 6345

Jarmo Niemelä
asiamies
eteläinen alue
0500-369 597

Mårten Lassfolk
alue-edustaja
eteläinen alue
044-796 6545

Christer Sundqvist
vasikkavälitys- ja
teurasliikennöitsijä
0500-264 570

Pekka Taipale
alue-edustaja
pohjoinen alue
0500-265 635

Timo Hartikainen
vasikkavälitysyrittäjä
pohjoinen alue
0400-379 977

Brita Wiik
tilitysvastaava
(06) 786 6323

Tomas Gäddnäs
alkutuotannon
johtaja
(06) 786 6342
044-796 6342

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

Janin täytyy myös huolehtia kokonaisajoajasta, jota säädellään lailla.
– Minulla saa olla 9 tuntia ajoaikaa päivässä, siis hetket jolloin auto
liikkuu. On haaste saada aikataulut pitämään, varsinkin jos keli on
todella huono. Joskus joudun lopettamaan päivän kesken, etteivät
tunnit ylittyisi.
Auton pesun jälkeen Jani kääntää auton nokan kohti kotia, Kälviäl- le vaimonsa ja kolmen lapsen luo. Siellä odottaa pieni iltapala
ja lämmin sauna.
– Minulla ei ole mitään ongelmaa saada päiviä kulumaan kolmen
lapsen ja koiran kanssa. Pikemmin ne kuluvat liian nopeasti niinä
iltoina, kun olen ollut töissä, olen tyytyväinen saadessani olla vain
kotona. Oltuani monta tuntia tien päällä, minulla ei ole mitään
tarvetta lähteä ulos tai olla sosiaalisessa ympäristössä. Kodin rauhallinen nurkka houkuttelee silloin eniten, sanoo Jani.
MT

Uusi kasvo alkutuotannossa
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Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja
0500-263 995

Markku Pökkylä
asiamies
pohjoinen alue
0400-282 041

Snellmanin Lihanjalostus Oy
Kuusisaarentie 1 B
68600 Pietarsaari
puh * 06 786 6111
faxi 06 786 6184
anelma@snellman.fi
Peter Björk
hankintayrittäjä
eteläinen alue
0500-263 996

Hän on ollut sijaisena porsasvälityksessä ja reittisuunnittelussa kahden kesän ajan.
Anumaija on tavoitettavissa numerosta 06-7866
397 tai 044-7966397.
Anumaija on 25 vuotta ja asuu Kaustisella. Hän
viettää suuren osan vapaa-ajastaan kahden oman
hevosen kanssa.

Jukka Takanen ja Mauri Takanen
hankintayrittäjä
pohjoinen alue
040-515 5702 • 0400-367 400

Eero Sallinen ja Antti Sallinen
hankintayrittäjä, vasikkavälitys
pohjoinen alue
0400-384 180 • 040-554 3621

http://anelma2.snellman.fi

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi
Oulu

Pohjoinen nauta-alue
Kajaani
Kokkola

Pietarsaari

Ylivieska
Iisalmi

MP Sika

Vaasa

■ Anumaija Viitala on palkattu vasikkavälityssuunnittelijaksi 4.1.2010. Hän kuuluu MP-nautaryhmään ja vastaa pääasiassa vasikkavälityksen
logistiikasta, suunnittelusta ja toteutuksesta.
Anumaija on opiskellut logistiikkaa Jyväskylän
Ammattikorkeakoulun Teknologian yksikössä,
josta valmistuu insinööriksi kevättalven aikana.

MP Toimisto

Seinäjoki

Eteläinen nauta-alue
Pori

Tampere

Martti Hassila
MP kenttäpäällikkö
(06) 786 6344
044-796 6344

Reijo Lintulahti
MP sikakonsultti
044-796 6542

Laura Ehlers
MP tuotannonohjaaja
044-796 6398

Lisa Ahlgren
porsasvälitys
(06) 786 6331
044-796 6331

Henry Ahlvik,
porsasvälitysyrittäjä
044-796 6555

sähköposti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi
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Kumpi on parempi,
Natriumglutamaatti
vai

Aito maku

Mielestämme oikea maku on parempi kuin maun vahvistaminen keinotekoisesti. Siksi emme käytä
natriumglutamaa ia (E621) aromivahventeena missään tuo eissa. Emme käytä kamaraa, eli siannahkaa
tuo eissamme. Prässiliha on luusta mekaanisesti puristamalla irrote u liha-aines, jossa on myös luuneste ä. Me emme käytä missään tuo eissa prässilihaa, vaan vain kunnollista lihaa. Mielestämme kokolihaleikkeleiden lihapitoisuuden täytyy olla myös aina vähintään 80 %, jolloin maku ja rakenne on lihaisa .
Jos pidät paremmasta, toivotamme sinut tervetulleeksi perheeseen.

T E RV E T U L OA
PERHEESEEN.

www.snellman.fi

Kunnon leikkeleet. Ei natriumglutamaattia (E621). Ei kamraa. Suomalaista sian- ja naudanlihaa. Lihapitoisuus vähintään 80%.

