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Johdanto:

Mitta täysi – vai kukkuralla?
■ Mennyt talvi on ollut monella tavalla rankkaa aikaa. Talvi oli pidempi ja kylmempi, ja
myös lunta oli enemmän kuin mihin olemme viimevuosina tottuneet. Kylmyys aiheutti
varmasti toisille henkisiä paineita, mutta myös suoranaisia lisäkustannuksia sekä yhteiskunnalle että yksityisille ihmisille.
Myös lihantuotanto kohtasi monia uusia haasteita. Rehu- ja energiakustannukset nousivat pilviin luoden kannattavuudelle kovia paineita. Lihamarkkinat olivat tukossa viime
vuodelle omalaatuisten ongelmien vuoksi ja se alensi tuotehintoja. Porsasmarkkinat
olivat epävakaat ja pikkuporsaista muodostui ylitarjontaa. Suuri teuraseläinten tarjonta aiheutti myös teurasjonoja, ensin naudalle ja myöhemmin sialle. Vaikean taloudellisen tilanteen johdosta alalle syntyi kriisitunnelma ja eri puolilta on tullut kutsuja
kriisikokouksiin. Onko niin, että mitta on nyt täysi, tai jopa kukkuralla?

Kerrotaan opettajasta, joka kerran täytti purkin kivillä ja sitten kysyi onko purkki
nyt täynnä. Purkki oli kyllä täysi, mutta silti sinne mahtui vielä mitallinen hiekkaa. Nyt
purkki näytti tosiaan olevan täynnä. Silloin opettaja otti vielä esiin kahvikannun ja
tyhjensi sen purkkiin. Kahvi mahtui juuri ja juuri kivien ja hiekan sekaan. Nyt purkki
tosiaan oli täysi, ja kukkuralla, sillä muutama kivi pisti esiin hiekan ja kahvin seasta.
Luulen, että näin voi olla monta kertaa myös käytännön elämässä. Kun näyttää siltä,
että mitta on täysi, on kuitenkin olemassa vielä joitakin vaihtoehtoja. Siksi on aivan
oikein järjestää kriisikokouksia ja tarttua asioihin, joilla voidaan parantaa tilannetta.
Turhan kriisitunnelman luominen on sitä vastoin vain tuhoisaa, koska silloin näkymä
vielä mahdollisiin toimiin voi hämärtyä, ennen kuin mitta on tosiaan täysi. Viimeinen
pisara voi muodostua kohtalokkaaksi ja vaikeissa tilanteissa meidän on tehtävä kaiken
sen välttämiseksi.

Tässä numerossa:
Lihajalosteet valopilkkuna
tukkoisessa markkinatilanteessa
Suomalaiset lihamarkkinoiden toimijat
elävät tällä hetkellä tukalassa tilanteessa.
Lue myös Snellmanin sianlihaviennistä
Uuteen Seelantiin, missä Snellman on jo
vakiintunut ja tuttu nimi.

s. 12–13

Onko vasikan kylmä?

s. 7

Längelmäki 5 vuotta

Sikojen perinnöllinen potentiaali on
kehittynyt merkittävästi Längelmäen
viiden toimintavuoden aikana.

Valoisaa kevättä toivoen, 					

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja

Naudan kohdalla syksyn suuri ylijäämä aiheutti sen, että osa teurasjonoista siirrettiin vuodenvaihteen yli. Tämän vuoksi myös

Sonnit kasvavat Vuotilan
maitotilalla
   s. 5

1. Uudessa ruhovarastossa
on tilaa 2 200 sianruholle.

1.

2. Erillinen teuraslinja
sialle. Teurastamon arvioitu
kapasiteetti on 45 milj. kg
vuodessa.

2.

3. Laajennettu navetta.
Sikapaikkojen määrä nousee
340:stä noin 600:n ja nautapaikat 80:stä 100:n.

3.
4.
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nautaa teurastettiin vuoden alussa viimevuotista enemmän koko
maassa. Snellmanin naudanteurastusmäärä oli kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 9 % suurempi kuin viime vuonna. Naudantarjonta hiipui kuitenkin jo maaliskuussa ja naudanteurastusmäärät palautuivat viimevuotiselle tasolle. Samaan aikaan naudanlihan
kysyntä on lisääntynyt koko Euroopassa, ja keväällä sekä kesällä
nautamarkkinoilla näyttää muodostuvan vajausta.
Tänä vuonna Snellmanilla on täysi työ selviytyä teurasmäärien
käsittelystä. Koska kapasiteetti on jo kokonaan käytössä, väliaikaiset määränlisäykset eivät ole mahdollisia. Sitä vastoin Snellmanin
teurastuskapasiteetti kasvaa huomattavasti jo tammikuussa 2012,
kun teurastamon laajennuksen on suunniteltu olevan valmis. Teurastamoinvestoinnin ensimmäinen osa valmistui maaliskuussa,
kun uusi pesuhalli otettiin käyttöön. Samalla aloitettiin teurastamon lisärakennuksen perustustyöt.
TG
Snellmanin teurastamoa
laajennetaan tänä vuonna
10 miljoonan investoinnilla.

Kansikuva:

Yhteystiedot:
Snellmanin Lihanjalostus Oy
PL 113, 68601 Pietarsaari
puh. 06 786 6111, www.snellman.fi
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■ Vuoden 2011 alkua on leimannut koko maassa suuri teuraseläintarjonta. Suomalainen sian- ja naudanlihantuotanto kasvoi
tammi-maaliskuussa 4–5 % viimevuoteen verrattuna. Snellmanin
osalta kasvu oli vielä voimakkaampaa. Snellmanin kuukausiteurastusennätys uusittiin sekä tammikuussa että maaliskuussa. Maaliskuun uusi teurasennätys oli 2,8 milj. kiloa.
Snellmanin tuottajien siantarjonta oli tammi-helmikuussa yllättävän paljon kuukausiennusteita ja tuotantosuunnitelmia suurempi.
Todennäköisesti tämä on seurausta tehokkaammasta tuotannosta
viime vuonna. Vaikka ennätysteurastusmäärät ovat olleet 16,5 %
viimevuoden ensimmäistä vuosineljännestä suurempia, ylijäämätilanne jatkuu vielä huhtikuussa. Tarjonnan lasketaan vähenevän
ja teurastustasapainon normalisoituvan vasta touko- kesäkuussa.

s. 10

Snellmanilla ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön koko organisaatiota käsittävää
Snellman Lean tuotannonohjausjärjestelmää. Ensimmäinen Lean-filosofian 14 perusperiaatteesta kuuluu, että ”päätösten tulee perustua pitkänäköiseen ajatteluun, myös
silloin kun se tapahtuu lyhyen aikavälin taloudellisten tavoitteiden kustannuksella”.
Tämä on hyvin konkreettista koko yrityksen toiminnassa ja ennen kaikkea tänä vuonna, kun investoimme suurempaan teurastuskapasiteettiin. On ilahduttavaa nähdä, että
tuottajamme ajattelevat myös pitkänäköisesti. Maatilan Parhaat -tiimissämme on suuri
joukko perhetiloja, jotka ovat valmiita taistelemaan myönteisellä tavalla suomalaisen
lihantuotannon kilpailukyvyn kehittämiseksi. Yksi suurimmista yhteisistä haasteistamme on määrien riittävän tarkka suunnittelu sekä vuosi- että viikkotasolla, jotta väliaikaiset markkinavaihtelut eivät vaikuttaisi negatiivisesti raaka-aineen saatavuuteen.
Touko- ja kesäkuussa kutsumme teidät taas kahville Kuusisaaren tuottajamyymälän
kunnon tuottajapäiville. Tarkista aikataulut Anelmasta. Alkutuotannon henkilökunta
päivystää paikalla, joten samalla on mahdollisuus keskustella alan asioista. Toivomme,
ettei mitta ole vielä täysi – niin että kahville on vielä tilaa.

Runsasta tarjontaa
ja ennätysteurastusta

4. Kaksikaistainen pesuhalli
eläinkuljetusautoille. Otettu
käyttöön maaliskuussa 2011.

Hallitsematon genetiikan
tuonti on uhka koko alalle
 Suomessa eläinten terveystaso on pysynyt erittäin korkeana
muihin EU-maihin verrattuna. Tämä on tulosta pitkäjänteisestä
työstä sairauksien ehkäisemiseksi mm. tarkan tuontivalvonnan,
ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja laajojen sairauskartoitusten avulla. Alan järjestön, ETT:n (Eläintautien torjuntayhdistys)
ennaltaehkäisevän työn ansiosta me olemme onnistuneet tehokkaasti ehkäisemään terveystilanteen vaarantumisen hallitsematonta eläinten tai siemenannosten tuontia välttämällä. ETT:n
jäsenyritykset eivät ota vastaan teuras- eikä välityseläimiä tiloilta,
jotka harjoittavat eläinten tai siemenannosten tuontia vastoin
ETT:n ohjeita.
Maaliskuun lopulla eräs suomalainen tila toi Tanskasta sikaerän
vastoin ETT:n suosituksia. ETT:n virallisen linjan mukaisesti Snell-

man tai tytäryhtiö Faba Sika eivät tule ostamaan eläimiä sellaiselta
tilalta, joka rikkoo alan tuontiohjeita, eikä myöskään tiloilta, jotka
tekevät yhteistyötä tai ostavat eläimiä tällaiselta tilalta.
Eläinterveyden puolesta kannattaa taistella. Jokainen uusi eläintauti on uhka lihantuotannolle ja sen pitkäaikaiselle kannattavuudelle. Suorista tuotannonmenetyksistä aiheutuneiden lisäkustannusten ja heikentyneen hyvinvoinnin lisäksi uudet eläintaudit
ovat uhka sekä eläinten että myös elintarvikkeiden viennille.
Snellmanin tärkein sianlihan vientimaa Uusi Seelanti ostaa lihaa
ainoastaan PRRS-vapaista maista. Eläinten tai genetiikan tuonti
Tanskasta sisältää ilmeisen riskin, että Suomi menettää asemansa
PRRS-vapaana maana ja menettää siten vientimarkkinoita.
TG
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Sonniplus tilaisuuksien
pääteemana talous
 Tämän kevään tilaisuudet järjestettiin maalis-huhtikuun vaihteessa Vöyrillä, Kauhavalla ja Nivalassa yhteistyössä MTT:n hallinnoiman InnoNauta -hankkeen kanssa. Tilaisuudet olivat tarkoitettu ensisijaisesti erikoistuneille naudantuottajille tai tuotantoa
aloittaville.

Sonnit kasvavat Vuotilan
maitotilalla

meneillään olevien investointien myötä Snellmanin terastuskapasiteetti tulee oleellisesti kasvamaan. Naudan markkinatilanteen
uskotaan myös paranevan kesää kohti mentäessä. Lähivuosina tavoitteemme onkin nostaa naudan teurastusta 10 – 12 miljoonaan
kiloon. Tähän yltääksemme tarvitsemme myös lisää investoivia
tulevaisuuteen uskovia tuottajia.			
VH

Mitä on kannattavuus? Entäpä vakavaraisuus? Johanna Lindvall
Farmiluotsista keskittyi luennossaan naudantuotantotilan talouteen ja maatilan taloushallinon perusteisiin. Kaikilla tilaisuuksiin
osallistuneilla tiloilla on mahdollisuus tilakohtaiseen neuvontapäivään alan asiantuntijan esim. Johanna Lindvallin toimesta.
Tilakäynnin hinta on tilalle 70 euroa + alv. Johannan tilakäynnin
yhteydessä on mahdollisuus esimerkiksi nykytilanteen analysointiin maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmien kautta. Käyttäkääpä
mukana olleet tuottajat mahdollisuus hyväksenne.

Vasikoilla vapaa hapanjuotto
Tilan vasikat juotetaan kahden kuukauden ikään vapaalla hapanjuotolla. Vasikkapiikaan tehdään juoma maitojauheesta (Startti
Auto) vasikoiden määrästä riippuen, yleensä kolmen päivän annos
kerrallaan. Aiv-hapolla hapotettua juomaa saattaa enimmillään kulua päivässä jopa 10 litraa vasikkaa kohti. Juoman ohella vasikoille
on vapaasti tarjolla Taurus Startti -täysrehua sekä kuivaa heinää.
Juottovaiheen jälkeen, vasikoiden siirryttyä erilliseen ryhmäkarsinaan, täysrehun rinnalla aloitetaan vilja- ja rypsiruokinta. Täysrehua vasikat saavat kuitenkin viljan rinnalla aina 4 kuukauden
ikään saakka.

Naudan tarve kasvaa lähivuosina
Naudan markkinatilanne kiinnosti luonnollisesti tuottajia. Kohonneet tuotantokustannukset kuten mm. viljan hinnan nousu
mietityttävät monia vasta tuotantoon investoineita. Kuusisaareen

Johanna Lindvall Farmiluotsista

Sonnien päiväkasvut nousussa!
Vuoden 2010 tuotantotuloksista nousee esille ennenkaikkea
sonnien päiväkasvujen hyvä kehitys. Sonniplus-tilojen parhaan
neljänneksen päiväkasvu nousi 575 grammasta 592 grammaan.
Teuraspaino jatkaa samoin myös nousuaan, päiväkasvultaan parhaan neljänneksen teuraspaino nousi vuoden 2009 336 kilosta
343 kiloon. Tarkemmat tulokset on esitelty oheisessa kuviossa.

Diplomeita parhaille tuottajille
Edellisten vuosien tapaan palkitsimme tänäkin vuonna parhaita
tuottajia hyvistä kasvutuloksista. Valintaa tehdessämme olemme
ottaneet huomioon eläinten teuraspainon ja ruhojen laadun sekä
tilan tuotantomäärän.Tilat on jaettu kolmeen luokkaan, näissä jokaisessa palkitaan kolme tilaa.Välitysvasikka-kasvattajien tulokset
olivat kuitenkin niin tasaiset, että palkittavia tiloja oli tässä sarjassa neljä.

 Meillä on niin sonneille kuin lehmille pääosin vilja-rypsi ruokinta, kertoo Henna Vuotila Himangalta. Sonnit eivät ole moittineet
ainakaan ruokintaa, jos katsoo niiden kasvutuloksia.Viime vuonna
Janne ja Henna Vuotila myivät teuraaksi 16 sonnia joiden keskipaino oli 335 kiloa ja nettopäiväkasvu syntymästä 618 grammaa.
Vuotilat olivatkin yksi viime vuotisista kasvutuloksista diplomilla
palkituista tuottajista. Tämän vuotinen diplomi ei ollut Vuotiloille suinkaan ensimmäinen, aikaisemmat ovat vain tulleet Vuotilan
MTY:n nimellä Jannen vanhempien ollessa vielä mukana tilan hoidossa.

Vuotilat nupouttavat kaikki syntyvät vasikat 2–3 viikon iässä. Ennen nupoutusta eläinlääkäri antaa vasikoille rauhoittavan piikin
sekä kivunlievityksen. Itse nupoutuksen hoitaa Janne. Hennan
mielestä kivunlievitys on vasikalle todella tarpeeseen. Kivusta
kärsivä vasikka ei varmasti juo eikä syö normaalisti.

Sonnien päiväkasvu ja
teuraspaino 2010
(maitorotuiset)
sonniplus-tilat
paras neljännes

343
592

sonniplus-tilat

333

muut
kasvattajat

332

Onnittelut palkituille ja kiitokset naudankasvattajille
vuodesta 2010!

Sonnien ruokinta kg/pv: 4 kk
Taurus Startti
1,0
Murskevilja
2,25
Rypsi
0,5
Teho Ape-kivennäinen g/pv 200

6–12 kkk

15–17 kk

4,5
0,5
200

3,75
0,5
200

532

Viljan määrä on suurimmillaan 6–12 kuukaden iässä, viimeisen
parin kuukauden aikana määrää lasketaan, jotta eläimet eivät rasvoittuisi. Säilörehua eläimet saavat koko ajan vapaasti.

Blondirodun vasikoilla ei ole poikimavaikeuksia
Meillä ei ole ollut poikimavaikeuksia, vaikka olemme käyttäneet
huonoimmille lehmille ainoastaan isompien liharotujen siementä,
kertoo Henna. Vuotiloilla lehmiä on jo toiselle poikimakerralle
siemennetty niin blondin kuin charolais-sonnin siemenellä. Erityisen vaivattomasti ovat syntyneet nimenomaan blondi-vasikat.

TilaArtturista kipinää nurmiviljelyyn
Vuotilat kiittelevät kolmevuotista TilaArtturi -projektia, joka on
antanut kipinän nurmen laadun parantamiseen. Projektin myötä
he ovat tarkasti seuranneet nurmen satomääriä sekä laatua.Viime
vuonna Vuotilat keräsivät nurmilta kolme satoa, keskimääräisen
hehtaarisadon ollessa 6 500 ry:ä. Henna muistelee, että vuoden
2007 huono nurmisato näkyi niin maitomäärän laskuna kuin
myös sonnien kasvun heikkenemisenä. Nautatilan kannattaa siis
panostaa nurmen laatuun!

Vuotilan tila Himangan Tomujoella
Janne ja Henna Vuotila ottivat tilan isännyyden haltuunsa 2010.
Sitä ennen tila oli yhtymänä yhdessä Jannen vanhempien kanssa.
Tilan vuonna 2001 valmistuneessa pihattonavetassa on tällä hetkellä 45 lypsävää, kokonaiseläinmäärän ollessa 110 eläintä. Peltoa
käytössä 63 hehtaaria, josta omaa on 36 ha. Ensi kesänä pintaalasta on nurmella 35 hehtaaria ja loppu on viljalla. Janne on myös
osakkaana koneurakointia tekevässä yrityksessä yhdessä veljensä
kanssa.

511

Teuraspaino kg
Nettopäiväkasvu g/pv

Palkitut naudantuotantotilat vuoden 2010 kasvutuloksista
Tilat eivät ole paremmuusjärjestyksessä.

Välitysvasikkakasvatus:

Maitolihatilat:

Pihvitilat:

Forsgård Per-Erik, Uusikaarlepyy
Östman Charles, Pedersöre
Lehtinen Heikki, Kauhava
Åberg Mikael, Pedersöre

Vuotila Janne ja Henna, Kalajoki
Finnilä Harri, Haapajärvi
Elenius sammansl. Uusikaarlepyy

Groop Krister ja Cindi, Närpiö
Ruhanen Mika, Kiuruvesi
Nybäck Benny ja Kennet, Mustasaari
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Vuotilan maitotilalla osataan myös sonnien kasvatus.
Kuvassa vasemmalta Juho, Henna, Jaakko ja Janne Vuotila.

Oljella kuivitetuissa karsinoissa vasikat viihtyvät. Karsinan
pohjalla on rei’itetty kumimatto, joka läpäisee hyvin vasikoiden virtsan ja auttaa karsinan kuivana pysymiseen. Lämpölamput toimivat lisälämmittiminä. Juottovaiheen jälkeen
vasikat siirtyvät turpeella kuivitettuun ryhmäkarsinaan.

Hennalla ja Jannella on neljä lasta. Saara 8, Juho 6, Jaakko 2 ja Lauri
5 kk. Henna on aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa. Valtakunnallisessa MTK:n nuorten valiokunnassa Henna toimii K-P:n
ja E-P:n edustajana. Lisäksi hän on Himangan tuottajayhdistyksen
sihteeri, Kalajoen maaseututoimikunnan jäsen sekä keskipohjanmaan metsänhoitoyhdistyksen hallituksessa. 		
VH
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vasikan hyvinvointi 1 • 2 • 3 • 4 • 5

Vasikkakuolleisuuden taustalla

Suolistosairaudet ja hengitystietulehdukset

 Perinteisesti olemme tottuneet pelkäämään, että vasikka saa
kylmää. ”Eihän ole kylmä?”, kysyy eläinlääkäri ja neuvoja vasikkakarsinan äärellä lähes poikkeuksetta. Matkailu on avartanut
karjaihmisten silmiä viime vuosina. Yksi ja toinen on kokenut järkytyksen nähdessään Pohjois-Amerikan talvessa vasikoita ulkokasvatuksessa, usein igluissa. Miten ihmeessä vasikat voivat sen
kestää?

 Vasikan kuolema on helppo todeta, kuolemaan johtaneet syyt
ovatkin sitten joskus vaikeampia selvittää. Evira tutkii jatkuvasti
tuottajien avattavaksi lähettämiä eläimiä kuolinsyiden selvittämiseksi. Maitotiloilla suurin syy kuolemiin näyttää olevan suolistosairaudet, välitysvasikkaa kasvattavilla tiloilla taas hengitystietulehdukset. Emolehmätiloilla suurin syy vasikkakuolemiin näyttäisi
olevan ns. systeemisairaudet kuten verenmyrkytykset.

Hengitystietulehduksilla ja ripulilla yhteys,
lisää huomiota hygieniaan!
Eri tutkimukset osoittavat, että lähes kaikilla hengitystietulehduksen sairastaneista vasikoista on aikaisemmin ollut ripuli. Samoin
noin puolet ripulivasikoista sairastui hengitystietulehdukseen ennen 3 kuukauden ikää. Syitä vasikoiden ripuliin sairastumiseen on
monia. Ruokinta- ja juottohygienia on yksi sellainen seikka johon
tilojen kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota. Monissa juottoautomaateissa on omat pesuohjelmansa. Koneen oma pesuohjelma ei kuitenkaan yksin riitä, vaan jokainen laite vaati myös päivittäisen ”käsinpesun” ja mielellään
desinfioinnin esim. Virkonilla.
Hoitajan ammattitaito ja nopea reagointi ongelmatilanVasikkakuolleisuus
hätkähdyttää!
Juottoaltaat ovat hyvä ratkaisu veden tarjontaan vasikoille, nekin teissa ovat avain asioita matalaan vasikkakuolleisuuteen.
täytyy vain muistaa puhdistaa säännöllisesti, mielellään päivittäin. Olosuhteiden merkitys on myös suuri. Hyvin kuivitettu
Suomessa syntyvistä vasikoista kuolee yli 14 prosenttia ennen kahden vuoden ikää. Puoleen vuoteen
Erilaiset vapaaruokkijat väkirehuille on myös syytä tyhjentää ja makuualusta on pienelle vasikalla välttämätön, mutta myös
vasikalle suositeltavaa.
mennessä
vasikoistavasikallakin!
on poistunut jo isommalla
noin 11 prosenttia.
Näistä luvuista kuolleena syntyneiden ja merkittä
puhdistaa säännöllisesti. Puhtaus
on puoliruokaa

kuolleiden osuus on noin 6 prosenttia. Suomessa syntyi 2010 kaikkiaan noin 340 000 vasikkaa, Jos
10 prosentin kuolleisuutta
voisitarkoittaisi
taas pitää jonkinlaisena
hälytys-noin 13 600
Mikä on tilasi vasikkakuolleisuus?
onnistuisimme laskemaan kokonaiskuolleisuuden
10 prosenttiin
tämä vuositasolla
Suomessa syntyvistä vasikoista kuolee yli 14 prosenttia ennen rajana.
vasikkaa lisää eli 4 miljoona nautakiloa. Vasikkakuolleisuus vaihtelee suuresti eri tilojen välillä.
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Välitysvasikkaa
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hyvä
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kuolleena
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on ensin
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Suomessa syntyi 2010 kaikkiaan
noin
340
000
vasikkaa.
Jos
onhetkellä mennään, mikä on minun tilani vasikkakuolleisuus? Sen jälkeen on syytä lähteä selvittämään syitä
lopetus.
Raportin
kautta
voidaan
seurata vaikkapa sitä, onko
nistuisimme laskemaan kokonaiskuolleisuuden
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prosenttiin,
kuolleisuuden takana.
syystä jataimissä
iässä
vasikoiten
eniten
kuolee?
tarkoittaisi tämä vuositasolla noin 13 600 vasikkaa lisää eli 4 miljoona kiloa. Vasikkakuolleisuus vaihtelee suuresti eri tilojen välillä. Näyttää myös siltä, että mitä enemmän eläimiä tilalla on, sitä
suurempi on sen vasikkakuolleisuus. Välitysvasikoita kasvattavan
tilan ”tyydyttävä”vasikkakuolleisuus on 3–5 prosentin luokkaa, yli

Onko vasikan kylmä?

kuolleisuudessa eroja eri vuodenaikojen välillä. Tilakohtaisen raportin pääset katsomaan Nasevan sivuilta, kun olet kirjautunut
sisään omalla salasanallasi. Mahdollisissa ongelmatapauksissa voit
ottaa yhteyttä Nasevan rekisterivastaavaan Paula Halkosaareen
(0400 - 988 894 tai paula.halkosaari@naseva.fi).
VH

Maitorotuisten vasikoiden
kuolleisuus Suomessa 2003–2008

Talvisen ulkokasvatuksen syyt juontavat tartuntatauteihin.Vasikat
on siirretty ulos, kun on huomattu niiden sairastavan raikkaassa
ilmassa vähemmän yskää, ripulia ja muita, usein Suomessa tuntemattomia tarttuvia tauteja. Tavallisimmin juottoikäiset kasvatetaan yksin ja juotetaan kukin omasta juottoastiastaan, jolloin
tartuntateitä on vähemmän kuin ryhmäkasvatuksessa. Helppoa
ulkokasvatus ei ole, sillä hoitaja on sään armoilla. Onnistumisen
salaisuus on kunnon kuivituksessa. Käytännössä vasikka kerää
alleen olkipatterin, joka tyhjennetään vasikkaa siirrettäessä juottoiän päätyttyä. Sittemmin, hoitajan työn helpottamiseksi ulkokarsinoita on siirretty kylmiin rakennuksiin. Ne ovat usein verhoseinäisiä ja avattavissa katolla varustetuksi ulkotilaksi.Vasikat ovat
juottoiän karsinoissa tai igluissa, sen jälkeen ryhmäkarsinoissa.
Karsinat tyhjennetään koneilla ja maito tarjoillaan kuljetusvaunusta kuin bensa tankista.
Aivan turhaan emme ole kylmää oppineet varomaan. Jokin perimätieto suomalaisista karjarakennuksista on opettanut, että
vasikka ei voi hyvin, jos on kylmä. Meikäläiset rakennukset on
suunniteltu lämpimiksi ja kylmetessään ne myös kostuvat. Ilmaa ei
voida vaihtaa riittävästi tai muuten navetta menee liian kylmäksi
ajatellen rakenteita ja hoitajaa. Taudinaiheuttajat viihtyvät kosteassa kuivaa ilmaa paremmin.Toisaalta kostea navettailma ei myöskään ole eläimelle eikä ihmiselle raikasta hengitettävää. Niinpä
yskäepidemiat ovat pahimmillaan myöhään syksyllä sateinen ja
kylmän tultua. Talvella vasikat yskivät pakkasten lauhduttua, kun
navetat ovat märkiä ja tunkkaisia.
Suomalainen karjakoko on suosinut vasikkatilojen rakentamista
saman katon alle lehmien ja muun karjan kanssa. Karjakoon suurentuessa huomattiin, että vasikat sairastavat enemmän. Saimme
arkisiksi kumppaneiksi hengitystietulehduksia, joista ”perusparsinavetoissa” ei ollut kuultukaan. Osaltaan karjakoon suurentuminen lisäsi tartuntapainetta. Vanhemmat eläimet kantavat viruksia,
joihin vain nuoret sairastuvat ja karjakoon suurentuessa sairastumiset lisääntyvät. Suurehkoissa, lämpimiksi rakennetuissa tiloissa,
joissa ovat sekä isot että pienet eläimet, on myös kosteusongel-

Vasikoille on parasta rakentaa omat tilansa. Lämmitystä
tarvitaan sen verran, että ilmaa voidaan vaihtaa ja pitää
kuivana. Siksi vasikkaosasto tarvitsee lämpöä!
Kuva Pohjois-Amerikasta.

ma. Isot eläimet lämmittävät ilmaa ympärillään, mutta pienet eivät.
Kun pienten kohdalla on viileämpää, tiivistyy siihen kosteus ja taas
yskitään. Opittu on, että vasikat voivat paremmin lämpimässä –
samalla myös kuivassa.
Nyttemmin tiedetään, että vasikoille on parasta rakentaa omat
tilansa. Jos ne ovat saman katon alla, on ilman tultava ulkoa raikkaana eikä vanhempien eläinten hengittämää tautipitoista. Lämmitystä tarvitaan sen verran, että ilmaa voidaan vaihtaa ja pitää
kuivana. Siksi vasikkaosasto tarvitsee lämpöä!
Vasikan tuntema lämpötila on eri asia kuin mittarin näyttämä
lämpötila vasikkaosaston seinällä. Vasikka makaa ja sen on terveellistä maata suurin osa vuorokauden tunneista. Maatessa vasikan lämpötilaan vaikuttaa makuupohjan lämpö. Märällä betonilla maatessaan vasikan lämpöä siirtyy makuualustaan. Vähäisissä,
kostuneissa kuivikkeissa maatessaan vasikka ei tunne alustaansa
lämpimäksi. Vasta kunnon kuivikepatterilla tai reilusti kuivitellulla
matolla maatessa vasikkaan siirtyy lämpöä makuualustasta. Mitä
kuivempaa on, sitä lämpimämmältä tuntuu. Valitettavan usein riittävä kuivitus on jo lannanpoiston takia vaikeaa – vasikka tarvitsee
lämpöä, kun ei voida kuivittaa!
Vasikka tuottaa lämpöä, mutta vain vähän. Jos makuupaikan ilmatilaan tuntuu olevan tarvetta saada lämpöä, voidaan makuualueelle
tehdä madallettu katto. Näin vähäinen vasikan tuottama lämpö
ei karkaa ja pinnat pysyvät kuivempina. Ihastuttavissa ja vihastuttavissa igluissa ilmatilaa on juuri niin vähän, että vasikan lämpö
lämmittää, jos alla on kunnon kuivikkeet.
Jos vasikkatilat ovat oma rakennuksensa, voidaan harkita pohjoisamerikkalaisen mallin mukaista kylmäkasvatusta. Kylmää tilaa rakennettaessa on tekniikka ja työnteko on sopeutettava kylmään.
Siitä meillä on varsin vähän kokemusta, joten perehtyä kannattaa.
Vasikan kannalta kylmä ei ole ongelma, jos on kuivaa ja makuupaikalla on kuivat pehkut!

Mervi Yli-Hynnilä
Lähde: Katse Vasikkaan -materiaali osoitteessa www.mtt.fi
(Hankkeet > Ruukki > Tietopankki > Katse Vasikkaan)
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Nasevan raportti kertoo tilasi eläinliikenteen

terveydenhuoltoeläinlääkäri
maitotilan emäntä, Kuortane
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M P sika

porsaan hyvinvointi 1 • 2 • 3 • 4 • 5

Sianjalostaja elää
tätä hetkeä katse tulevassa

Hyvä keskustelunaihe
vaiko merkityksellinen
tuotantotekijä?
 Sikojen hyvinvoinnista puhutaan päivä päivältä enemmän.
Elinkeinon ylläpitämä ETT puhuu jatkuvasti asian puolesta ja
tilanteen kehittymisen seuraamiseksi on kehitetty myös Sikava.
Viranomaisten keino pyrkiä varmistamaan sikojen elinolosuhteiden kelvollisuus on asettaa tuotannolle raja-arvoja: metrejä
ja senttejä sekä näille tulkintoja.Tuottajat kokevat välillä näiden
olevan hidasteita ja turhaa byrokratiaa. Osittain näin voi ollakin mutta kaikelle yhteiseen tavoitteeseen tähtäävälle toiminnalle on kuitenkin oltava pelisäännöt. Poikkeamien kautta on
mahdollista päästä käsiksi siihen ketjun heikoimpaan lenkkiin
ja vahvistaa sitä.

Jaana ja Juha Hakomäellä on Kauhavalla 75
emakon jalostussikala, jota parhaillaan laajennetaan 450 emakon sikalaksi.
Tilan tavoitteena on kehittää eläinainesta jalostuksen keinoin
heitä ja muita porsaantuottajia sekä viime kädessä lihasikaloita
parhaiten palvelevaan suuntaan.Tilan eläinkannassa heillä on neljä
erilaista jalostuslinjaa.Yhden linjan tavoitteena on hyvä porsastuotos.Toisen linjan tavoitteena on ”raamikas” eläin, jolla on ”kinkut”
sekä edessä että takana. Kolmas linja tähtää emakon maidontuotannon ja muiden emo-ominaisuuksien parantamiseen. Neljännen
linjan tavoitteena on erinomaiset lihantuotanto-ominaisuudet. Jalostustyö linjojen sisällä tapahtuu painottamalla siemennyskarjun
ominaisuuksia emakon parituskumppanin valinnassa. Jos emakko
on ominaisuudessa vahva niin voidaan kokeilla jotain hiukan poikkeavampaa karjua mahdollisen uuden positiivisen yhdistelmän
löytämiseksi. Sopivan parituskumppanin valinta on se työvaihe
missä jalostajan ammattitaito ja sukulinjojen tuntemus punnitaan.
Pahnueen synnyttyä tarkastellaan porsaiden ominaisuuksia ja siten pyritään saamaan selville toivotun ominaisuuden periytyminen näiden kahden eläimen jälkeläisille.
Hedelmällisyyden tulee olla aina hyvällä tasolla, pienemmällä
painotuksella K-indeksin vaatimuksissa voi joustaa tarvittaessa.
Porsaiden kasvuun vaikuttavaa ruokinnallisten tekijöiden vaihtelua pyritään karsimaan pois, jotta saataisiin perinnöllisistä eroista johtuvat tasoerot näkyviin. Eläinten tarpeiden täyttäminen on
ruokinnan punainen lanka. Puhtaan veden vapaa saanti on ensimmäinen edellytys. Toinen on, että eläimillä on tarjolla riittävästi
syöntitilaa ja -aikaa. Tämän jälkeen voidaan myös yksittäisen rehunainesosan tason muutoksilla vaikuttaa eläinten terveyteen ja
ilmiasuun. Esim. sinkin lisäys kaikkien emakoiden ruokintaan on
näkynyt sorkan pohjien paranemisina. Liian antamisella voi olla
sorkan kasvuun haitallinen nopeuttava vaikutus.

Sikojen tarpeiden mukaisen ruokinnan ja olosuhteinen onnistuminen näkyy mm. hyvänä jalkaterveytenä kuten tässä
kuvassa ensikon sorkanpohjan eheytenä.

ko, yksilöiden kehittyminen ja se miten emakko hoitaa pahnueen
vaikuttavat siihen kelpuutetaanko pahnue koeryhmäksi. 3 viikon
iässä tehtävä punnitus on hyvä työkalu emakon hoito-ominaisuuksien arviointiin. Kaikkien puhtaiden ensikoiden pitäisi periaatteessa olla niin hyviä, että niistä voisi laittaa koeryhmän. Mutta
niin hyvää eläinjoukkoa ei olekaan mistä sitä karsittavaa heikointa
yksilöä ei löytyisi. Karsinnassa MP-Sisusta on apua.

Kantakoeryhmät lähetetään puhtaiden maatiaisensikoiden pahnueista keskuskoeasemalle Längelmäelle kasvutestiin. Pahnueko-

Ryhmän kantakoetulosten valmistuessa ovat niiden tilalle jääneet
sisarukset jo kypsiä tilatestattavaksi. Karjuja jätetään vain hyvät
odotusarvot omaavista ensikkopahnueista. Periaatteessa kaikki
imisät testataan, jollei ole jo tiedossa, että vanhempien paritustulos oli huono. FABA Sian testaaja tulee tilalle ja käy kaikki 80-120
kg painavat eläimet läpi. Juha on tätä ennen tehnyt oman arvionsa eläimistä ja tehnyt esikarsintaa. Tämän jälkeen testaaja testaa
valitut eläimet. Rakenne arvostellaan silmämääräisesti: jalka- ja
yleisrakenne sekä kinkkujen koko pisteytetään. Lisäkoodeillä
huomautetaan yksilöiden poikkeavuuksista. Nisät tarkistetaan ja
lasketaan. Hyväksymiseen vaaditaan vähintään 14 toimivaa nisää.
Silavamittaukset tehdään selästä ja kyljestä ultraäänellä. Lopuksi
testatut eläimet punnitaan. Silavamittauksista ja punnitustulokses-

Likarantu kärsän päällä kertoo emän lypsävän runsaasti
rasvaista maitoa. Tämä näkyy myös porsaiden lihaksikkuutena.

Hyvä suhde eläimiin antaa paremmat mahdollisuudet seurata esimerkiksi kasvavien siitoseläinten rakenteen kehittymistä ja liikuntakykyä.

Ulkopuolinen näkemys auttaa karsinnassa
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Oikea ruokinta näkyy sian ilmiasussa (fenotyypissä) mm.
hyvänä lihaksikkuutena. Lihakkuus yksinomaan ei ole
kuitenkaan riittävä mittari vaan lisäksi pitää myös mitata
sikojen päiväkasvu. Vasta lihakkuus ja päiväkasvu yhdessä
kertovat ruokinnan toteutuksen (reseptit ja syöntimäärä)
onnistumisen tason.

ta eläimille lasketaan T-indeksipisteet. T-indeksi on tarkoitettu tilan sisäisen yksilövalinnan avuksi. Samalla pistemäärällä eri tiloilla
testattu eläin saattaa siis näyttää erilaiselta.

Jalostuspohjan laajentaminen käynnissä
Tilalla on nyt kevällä 2011 aloitettu laajennusosan rakentaminen.
Laajennuksen jälkeen tilalla tulee olemaan 450 emakkoa tuotannossa. Vanha emakkosikala saneerataan lihasikalaksi ja ensikkokasvatusta varten. Eläinmäärän kasvaessa tulee eläinaineksen hallinta entistä haasteellisemmaksi. Tuotannossa tulee olemaan sekä
puhdasrotuisia suomalaisia maatiaisemakoita että näiden ja suomalaisen yorkshiren risteytysemakoita. Yksilöiden seurannassa ja
arvioinnissa tietotekniikan ja ulkopuolisen arvioitsijan merkitys
korostuu. Vapaamatkustajat on saatava ajoissa kiinni ja kestävien
yksilöiden löytäminen massan joukosta tulee entistä tärkeämmäksi. Siksi yhteistyö jalostusneuvojien kanssa tulee entistäkin
tärkeämmäksi.
Tuotantotekniikan valinnassa on eri ikäluokkien erityistarpeet
pyritty huomioimaan mahdollisimman pitkälle jotta tuotannossa
päästään ehkäisemään ongelmien syntyminen jo ennalta mahdollisten ongelmien oireiden hoitamisen sijaan. Tällöin tilalla on
mahdollista käyttää työntekijöiden ammattitaito täysimääräisesti
hyväksi ja siten on myös todennäköisempää, että tuotantotulokset tulevat olemaan korkealla tasolla. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan yksittäisten eläinten terveys ja hyvinvointi pyritään
varmistamaan, koska vain hyvinvoiva eläin on tuottava.
MH

Tilakäynneillä käydessäni olen toistuvasti huomannut, että
ne perusasiat tahtovat unohtua, niin minulla, tuottajalla kuin
muillakin tilalla käyvillä asiantuntijoilla. Tuottaja kertoo tuotannostaan ja siinä ilmenevistä ongelmista. Ratkaisuvaihtoehtoja
miettiessämme keskustelu ajautuu helposti ongelman oireiden
tarkasteluun ja niiden minimointiin. Tässä yhteydessä pyrin
itse aina ottamaan ”aikalisän” ja hiukan etäisyyttä oireisiin ja
miettiä enemmän kokonaisuutta: mikä sian viidestä vapaudesta
(FAWC, 1993) ei mahda täyttyä ja siksi näemme tilalla tuottajan havainnoimat oireet. Esimerkkinä mainittakoon sikojen
ruokinta: reseptejä hiotaan kuntoon viimeistäkin grammaa
myöten, mutta sitten ei kuitenkaan saada varmistettua sitä että
sioilla on todellakin mahdollisuus syödä sitä rehua suurin mahdollinen määrä – veden saannista puhumattakaan. Autokaan ei
kulje sen huippunopeutta jos kaasutin on tukossa, vaikka sille
annettaisiin parasta mahdollista polttoainetta.
Sian ymmärtäminen on haasteellista. Se edellyttää, että perusasiat sian luontaisista tarpeista on tiedossa ja ymmärretty.Tuotannonseuranta on oltava hanskassa, koska ilman sitä asioihin
ei saada riittävän hyvää tosiasioihin perustuvaa tuntumaa. Ja
vielä se, että on aika ajoin varattava aikaa pohtia näkemäänsä,
kokemaansa sekä tuotannon seurannan kertomia tunnuslukuja. Tässä asioiden ajatteleminen ääneen eli niiden kertominen
toiselle, on erittäin hyvä tapa selventää ajatuksiaan.
Ja sitten vielä se inhimillinen tekijä. Eläimistä hyvin kiinnostuneen tuottajan on paljon helpompi nähdä siat yksilöinä karsinassa, kuin tuottajan jonka suurin kiinnostuksen kohde on
tekniikka ja koneet. Itse kuvaan tätä siten, että jos sian ja tuottajan ”mukavuusalueet” ovat lähellä toisiaan niin on todennäköisempää että siat tulevat yksilöinä huomioitua paremmin ja
päinvastoin. Tässä tuottajan itsensä tunteminen on avuksi. Kun
tuntee omat heikkoutensa ja vahvuutensa niin niihin heikkouksiin on helpompi etsiä tukea. Hiukan yleistäen voidaan sanoa, että kun tuottaja voi hyvin niin on todennäköisempää että
myös siat voivat paremmin. Sikojen hyvinvointi on siis tärkeä
tehokkaan tuotannon perustekijä.
MH
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Längelmäki 5 v.

Maatilan Parhaat
-sikaloissa röhkii formuloita

Tilan saavuttamasta rehun hintatasosta ja teurastamon maksamasta lihan hinnasta riippuen edellä
mainittu 35 g / päivä, 0,17 ry
/ kasvukilo vähentää lihasian
tuotantokustannuksia noin
5-6 EUR lihasikaa kohti
ja 1,4 prosenttiyksikköä lihaprosentissa
kasvattaa
teurastilejä noin 2,5-3,1
EUR lihasikaa kohti.
Tämän lisäksi lihasikapaikan kustannus sikaa
kohti pienenee. Lihakiloa kohti viimeisen viiden
vuoden aikana saavutettu
perinnöllinen edistyminen
onkin oikealla ruokinnalla
ja hoidolla jopa 8-10 senttiä lihakiloa kohti.

Längelmäen Keskuskoeasema täytti maaliskuussa viisi vuotta. Koeasema on tuonut
mukanaan potentiaalin lihasikojen paremmalle tuottavuudelle.Viiden vuoden aikana
saavutettu perinnöllinen edistyminen mahdollistaa jopa 10 cent / lihakilo paremman
tuottavuuden tuotettua lihakiloa kohti.
 Längelmäen Keskuskoeasemalla juhlittiin 7.3.2006 juhlavasti
uuden koeaseman avajaisia (katso MP-info 2/2006). Neljää elementtiä vaille valmiiseen lietesäiliöön oli pystytetty 26 metriä
leveä teltta, jossa lähes 500 kutsuvierasta nautti Tikkakosken
sotilassoittokunnan esityksestä ja maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaojan avajaispuheesta. Kolme päivää avajaisten jälkeen
asemalle saapuivat ensimmäiset koeporsaat.
Avajaisjuhlien jälkeen Längelmäen Keskuskoeaseman läpi on
kulkenut noin 23 000 testisikaa. Erilaisia mittauksia sikojen rehunkulutuksesta, kasvusta, rakenteesta, terveydestä, käyttäytymisestä sekä sikalaolosuhteista on tehty jo huimat 175 miljoonaa.
Mittaukset on rekisteröity FABA Sika Oy:n omistamaan ja Maatalouden Laskentakeskuksen ylläpitämään tietokantaan Tikkurilaan,
jossa koko FABA Sika Oy:n jalostuspopulaation piirissä olevien
sikojen jalostusarvot päivitetään uudella informaatiolla täydennettynä kerran viikossa. Längelmäen Keskuskoeaseman tuloksiin
perustuvia laskentakierroksia on tehty jo lähes 300.
Mittaustuloksia on myös hyödynnetty laajasti rehuteollisuuden
tuotekehitystyössä sekä tutkimuslaitoksen sikatutkimuksessa.Viimeisen parin vuoden aikana ovat korostuneet erityisesti sikojen
hyvinvointiin liittyvät tutkimusprojektit.

Perinnöllinen potentiaali
Längelmäen Keskuskoeaseman olemassaolon tärkein syy on kuitenkin lihasikaominaisuuksien perinnöllisen tason, eli perinnöllisen potentiaalin parantaminen. Perinnöllistä potentiaalia voisi havainnollistaa esimerkillä autokilpailuista. Jos asetamme kilpailuun

Kasvunopeuden perinnöllinen taso on parantunut viimeisen 5 vuoden aikana noin 35 g / päivä.
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rinnakkain kaksi hyvin erilaista autoa: toisella kaistalla tavallinen
viisipaikkainen perheauto ja toisella kaistalla täysiverinen formula.
Voimme helposti todeta, että jos molemmat autot ajavat sataaviittäkymppiä, ovat ne suurin piirtein samaan aikaan maalissa. Perheauton kuljettaja on kuitenkin ottanut autostaan kaiken irti kun
taas formulan kuljettaja ei ole käyttänyt läheskään koko auton
potentiaalia hyväkseen. Jos myös formulan kuljettaja olisi hyödyntänyt koko autonsa potentiaalin, olisi hän ollut maalissa reilusti
ennen perheauton kuljettajaa.
Tämä hiukan kärjistetty esimerkki kuvaa hyvin myös sian perimän potentiaalia. Perimä asettaa tuotannolle ylärajan, mutta ei
alarajaa. Sika, jonka perinnöllinen taso mahdollistaa 1100 gramman päiväkasvun, voi heikommalla hoidolla kasvaa vain 800 grammaa päivässä. Optimaalisissa olosuhteissa ja hyvällä hoidolla 1100
gramman päiväkasvu on kuitenkin saavutettavissa. Sen sijaan 800
gramman perinnöllisellä potentiaalilla varustettu sika ei voi kasvaa yli 800 grammaa päivässä hyvissäkään olosuhteissa.

Mitä on saatu aikaan?
Längelmäen Keskuskoeaseman viiden ensimmäisen vuoden aikana lihasikojen perinnöllinen taso on parantunut kaikissa jalostettavissa lihasikaominaisuuksissa. Erityisesti taloudellisesti tärkeimmissä ominaisuuksissa kasvunopeudessa, rehunmuuntosuhteessa
ja lihaprosentissa perinnöllinen edistyminen on ollut vakuuttavaa:
kasvunopeudessa noin 35 g / päivä, rehunmuuntosuhteessa 0,17
ry / kasvukilo ja lihaprosentissa 1,4 %-yksikköä.

2010 syntyneet siat kuluttivat noin 0,17 rehuyksikköä
vähemmän kuin vuonna 2006 syntyneet siat.

Längelmäen Keskuskoeasemalla aloitti vuonna 2010 kokeen yhteensä 1353 kantakoesikaa, joista 38 % oli karjuja. Koesikojen
tulokset paranivat kaikissa keskeisissä ominaisuuksissa.
Rehujen hinnat nousivat viime syksynä pilviin toistamiseen muutaman vuoden sisällä. Tällä kertaa hinnat ovat myös pysyneet
korkealla tasolla pidempään kuin vuoden 2008 hintapiikin jälkeen.
Samaan aikaan eläinten hyvinvointikysymykset ovat tuotantoketjussa yhä tärkeämmässä asemassa. Tässä ristiriitaisessa tilanteessa Längelmäen Keskuskoeaseman merkitys suomalaiselle
sikataloudelle on noussut arvoon arvaamattomaan.
Längelmäen Keskuskoeaseman ja koko kotimaisen sianjalostuksen tuottamat formulasiat ovat Snellmanin tilojen käytettävissä
keinosiemennyskarjujen siemenen ja FABA ydinjalostussikaloiden myymien siitoseläinten muodossa.		

Jussi Peura

Sianhinnoittelu
suosii laatua ja
seurantaa
 Snellman päätti maaliskuussa muutoksista lihasikojen hinnoittelussa, jotka nostavat lihasian enimmäishintaa kesään
mennessä vähintään 8 c/kg. Kevään aikana tehtävät hinnanmuutokset palkitsevat tuotannon laadusta ja tähtäävät sikojen geneettisen potentiaalin parempaan hyödyntämiseen. Faba
Sian jalostustoiminnan tuottama geneettinen edistyminen on
hyvin merkittävä siantuotannon kannattavuutta ajatellen. Jotta
geneettistä edistymistä pystyttäisiin hyödyntämään, tuotannon
on sitouduttava Snellmanin ja Faba Sian suomalaiseen sikakonseptiin. Siantuottaja, joka ei tällä hetkellä saa mitään kehittämislisiä, voi nostaa hintatasoaan vielä enemmän liittymällä
systemaattiseen tuotannonseurantaan.

Snellman uudistaa lihasikojen hinnoitteluperusteita seuraavasti:
Perushinta ja jalostusmaksu. Snellman on nostanut sikojen perushintaa syksyn ja talven aikana muutamassa vaiheessa.
20.3.2011 lähtien MP-perushinta on 80 - 105 kg:n painovälillä
1,48 €/kg, mikäli tuottaja hoitaa eläinilmoitukset ja tuotannonsuunnittelun sähköisesti ja ohjeiden mukaisesti Anelman
kautta.
Jalostusohjelman turvaamiseksi Faba Sian jalostusohjelman
rahoittaminen uudistetaan 1.5.2011. Tämän muutoksen seurauksena osa sianjalostuskustannuksista siirretään porsastuotannosta lihasiantuotantoon. Snellman ottaa käyttöön jalostusmaksun 1 c/kg, joka vähennetään lihasian tilityshinnasta.
Samalla MP-perushintaa nostetaan 1 c/kg. Tämä jalostusmaksu
merkitsee myös sitä, että Snellmanin emakkotilat saavat alennusta Faba Sian siemenannoksista ja neuvontapalveluista.

FABA Sika Oy
Kehittämislisät. Snellman nostaa 28.2.2011 lähtien välitettyjen lihasikojen kasvatuserien kehittämislisän kaksinkertaiseksi
edeltävään tasoon verrattuna. Suurin lisä nousee kolmesta
kuuteen senttiin kiloa kohti. Kehittämislisän saamisen edellytyksenä on, että lihasikala on ottanut vastaan uusia porsaita
15–17 viikon välein (täyttöväli korkeintaan 120 päivää). Palkkio
maksetaan vasta kun uudet porsaat on otettu sikalaan. Myös
yhdistelmäsikaloiden kehittämispalkkion enimmäismäärä nousee kolmesta kuuteen senttiin kiloa kohti kesäkuussa 2011.

Lihakkuuden perinnöllinen taso on Längelmäen koeaseman aikana parantunut noin 1,4 prosenttiyksiiköä.

Lihasikojen lastauslisä. Snellman nostaa lihasikojen lastauslisän enimmäismäärän kahdesta viiteen senttiin kilolta
30.5.2011. Täyden lastauslisän saaminen edellyttää mm., ettei
kuljettajan tarvitse mennä sikalan sisään ja että lastausolosuhteet mahdollistavat sikojen lastauksen tarvittaessa suoraan
perävaunuun. Tarkempaa tietoa hinnoittelusta ja ehdoista saa
Anelmasta.
TG
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Snellman-info

Lihajalosteet valopilkkuna
tukkoisessa markkinatilanteessa
Suomalaiset lihamarkkinoiden toimijat elävät tällä hetkellä
tukalassa tilanteessa. Korkeiden rehukustannusten lisäksi
korkea inflaatio nostaa kustannuksia tuotantoketjun kaikissa
osissa luoden hinnankorotuspaineita.
 Kauppaketjut aloittavat hyvissä ajoin ennen uutta myyntijaksoa
neuvottelut elintarviketeollisuuden kanssa valikoimaan otettavista tuotteista ja niiden hinnoista. Pitkät sopimusjaksot luovat
markkinoille tiettyä vakautta, mutta ne sisältävät myös haasteita.
Euroopassa tuorelihassa käytetään päivä- ja viikkohintoja, joten
eurooppalaisittain Suomen malli on melko erikoinen, sillä se koskee myös tuorelihaa.
Pitkien jaksojen haasteet ovat siinä, että hinnat täytyy päättää niin
paljon etukäteen. Samoin on haasteellista reagoida muualla ketjussa tapahtuviin muutoksiin riittävän nopeasti, esim. viime vuosien nousevat rehunhinnat.
Tämä johtaa siihen, että yrityksen täytyy ottaa oma vastuu jatkuvasta kannattavuudestaan – ei vain tuijottaa neljännesvuosiraportteihin, vaan työskennellä pitkällä tähtäimellä.

Ruokamakkaran myynti kasvaa
moninkertaisesti
Talvi on ollut kova, mutta me katsomme luottavaisesti tulevaan
kesään, toteaa Snellmanin Lihanjalostuksen toiminnanjohtaja
Henrik Snellman. Lihajalosteiden myynti pysyy edelleen hyvänä
ja tuorelihan määrät tulevat nousemaan kesän aikana.
– Erityisen ilahduttavaa on ollut se, että panostus ruokamakkaraan on tuonut hienoja tuloksia. Ruokamakkaran myynti on kasvanut vuoden ensimmäisten kuukausien aikana moninkertaisesti
verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Ennusteemme mukaan
myynti tulee kasvamaan tänä vuonna 250–300 %.
Kokonaisuutena vuosi 2011 tulee kuitenkin olemaan melko rankka. Venäjän tuontirajoitukset viime vuonna vaikuttavat edelleen

suomalaisilla kotimarkkinoilla.Valmistajilla on nyt liian paljon lihaa
varastoissa ja se pitää saada markkinoille. Siitä kärsii koko ala,
Henrik Snellman toteaa.

Vähemmän lisäaineita oikeaan aikaan
Elintarviketeollisuuden vahvin trendi on lisäaineiden vähentäminen. Tässä Snellman on ottanut jo aimo askeleen natriumglutamaatin ja kamaran poistamisella kaikista tuotteista.
– Nyt tutkimme sitä, mikä olisi seuraava askel samaan suuntaan,
Henrik Snellman sanoo. Pitää kuitenkin muistaa, että lisäaineet
eivät ole välttämättä epäterveellisiä tai huonoja. Ainetta ei myöskään voida niin vain poistaa ja korvata toisella.

Uusi Seelanti
tärkeä vientikohde
 Vuonna 2010 Snellmanin vienti oli noin 4 milj. kg. Vienti koostuu pääasiassa pakastetusta liharaaka-aineesta, nk.
teollisuustuotteista, mutta myös venäläisille markkinoille
menevistä jalosteista. Venäjän ohella muita tärkeitä vientialueita ovat Eurooppa, Kanada, Norja, Korea, Hong-Kong
ja Uusi Seelanti.
Neljäsosa vientimäärästä menee Uuteen Seelantiin, mutta
viennin arvosta tämä osa on noin puolet.
– Snellman on jo vakiintunut ja tuttu nimi Uudessa Seelannissa, kertoo Snellmanin vientivastaava Staffan Snellman. Me viemme sianlihaa jalostavalle teollisuudelle ja
HoReCa -sektorin tukkumyyntiin.
Suomalaisilta tuottajilta tulevaa lihaa arvostetaan Uudessa
Seelannissa. PRRS-vapaan asemamme ansiosta Suomi on
yhdessä Ruotsin ja Australian kanssa ainoita maita, jotka
saavat viedä Uuteen Seelantiin tuoretta sian lihaa.
Mutta tämä asema ei ole mikään itsestäänselvyys, Staffan
Snellman korostaa.
– Suomen täytyy vaalia hyvin sitä puhtautta ja terveystasoa,
jonka olemme saavuttaneet. Mikäli meistä tulee liian huolimattomia, sillä on vaikutuksensa kansainvälisille markkinoille.
(HoReCa = hotellit, ravintolat, catering jne.)

Snellman voitti jo toisena vuonna peräkkäin AdProfit-kilpailun palkinnon vuoden
2010 parhaasta lanseerauksesta. Suomen
tärkeimmän tuloksellisuutta mittaavan
mainosalan kilpailun voittajat julkistettiin
31.3.2011 Helsingissä. Kilpailuun, jossa
on kolme eri sarjaa, osallistui yhteensä 27
työtä.
Vuonna 2010 päivittäistavarateollisuuden kuumin keskustelun aihe on ollut elintarvikkeiden lisäaineet. Pitkän tuotekehitystyön tuloksena Snellman poisti kaikista tuotteistaan natriumglutamaatin ja kamaran.
Helmikuusta kesäkuuhun ulottunut kampanja tavoitti kuluttajat monella eri taholla: televisiossa, sanomalehtien sivuilla,
netissä, ulkomainoksissa sekä ostoskärryissä.

Kampanjan tavoite ja tulos

Snellman saa paljon hyvää palautetta kaupalta, markkinointi- ja
myyntijohtaja Peter Fagerholm sanoo. Meillä on hyvä asema
markkinoilla ja roolimme on vahvistunut vuosi vuodelta. Teurasmäärämme alkavat myös olla suuruudeltaan sellaisia, että kauppa
näkee meidät tasavertaisena yhteistyökumppanina. Me pystymme
osallistumaan suurempiin kampanjoihin ja palvelemaan kauppaa
hyvällä toimitusvarmuudella.
Hintaneuvotteluissa Snellmanilla ei ole kuitenkaan mitään erityisasemaa, vaan markkinoiden tasapaino vaikuttaa meihin samalla
tavalla kuin muihinkin. Mikäli markkinoilla on tarjolla paljon lihaa,
hintataso laskee vaikka kuluttajat suosivatkin Snellmania ja ovat
valmiita maksamaan vähän enemmän Snellmanin tuotteista.
HJ

Tavoitteena oli kertoa koko kansalle tuotekehitystyön edistysaskelista sekä vahvistaa Snellmanin brändin preferenssiä
kaikissa lihavalmistetuoteryhmissä. Myynnin tavoitteena oli
kasvattaa lihavalmisteiden myyntiä + 10 % ja ruokamakkaroiden myynnin kaksinkertaistaminen.
Lisäksi tavoiteltiin seuraavien tuoteryhmien markkinaosuuksien kehitystä: meetvurstit, kokolihatuotteet, leikkelemakkarat ja ruokamakkarat.
Lihavalmisteiden myynnin prosentuaalinen kasvu oli 22,6 %.
Ruokamakkaroiden myynti kolminkertaistui. Markkinaosuus
kasvoi kaikissa lihavalmistekategorioissa (lähde: Nielsen Homescan). Brändin preferenssi nousi 27:iin (20 % v.2009). (Preferoida: valita ensisijaisesti).

Snellman laajentaa
HoReCa-toimintaansa
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Vuoden paras
lanseeraus 2010

Hyvä toimitusvarmuus ja hyvä palaute

Snellmanin viennin kohdealueet ovat Eurooppa, Venäjä,
Kanada, Aasia ja Uusi Seelanti.

Snellman teurasti vuonna 2010 29 milj. kg nautaa ja sikaa. Tämän
lisäksi Snellman osti 1,2 M kg broileria ja kalkkunaa. Kuvassa näkyy
jalosteiden ja tuorelihan vähittäiskauppamyynnin sekä viennin
osuudet. (Sivutuotteet ja HoReCa ei mukaan laskettuna)

”Kumpi on parempi”

Jalosteiden ja tuorelihan tuoteryhmien osuudet koko myynnistä
vuonna 2010, arvossa mitattuna (euro).

 Snellman on huhtikuussa ostanut 75 % Icecool Oy:n osakekannasta. Vuonna 1993 perustettu Icecool Oy toimii Helsingissä ja on tunnettu pakastetuista HoReCa-tuotteista. Suurimmat
tuoteryhmät ovat liha, kala, vihannekset ja marjat. Näiden lisäksi
myyntisalkkuun tulee Snellmanin lihanjalostuksen ja valmisruoan
tuotteet.
Tehty yritysosto on osa Snellmanin HoReCa-strategiaa, jolla pyritään kasvattamaan elintarviketeollisuuden ja suurkeittiöiden
välistä yhteistyötä laajemmalla tuotevalikoimalla ja tuotekehitysyhteistyöllä.

Tuomariston perustelut
Kuluttajaa on selvästikin kuunneltu ja toimittu sen mukaisesti. Jos näillä melko geneerisillä markkinoilla tuotteesta löytyy
rationaalinen kilpailuetu, se kannattaa tällä tavoin hyödyntää.
Viesti on selkeä ja toimiva.Vastausta ei tyrkytetä, mutta kuluttaja kyllä sen oivaltaa. Lähtökohtana on kategoriassa merkittävä kuluttajalähtöinen tuoteinnovaatio, josta on onnistuttu
kertomaan kuluttajalle selvästi ja käyttäen huumoria, mikä on
vaikea taitolaji. Kampanja rakentaa laatua myös koko Snellmanin talobrändiin, mikä on usein tavoitteena, mutta harvoin
onnistuu näin hyvin. Vaikka kampanja ei ollut hintavetoinen
tai promootion luonteinen, sen avulla onnistuttiin saamaan
aikaan erinomainen myynnin kasvu.Voittaja löytyi helposti!
(AdProfit-kilpailun ylituomaristo).
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uusi pesuhalli

Autot puhtaaksi!
 Ensimmäiset eläinkuljetusautot ajoivat Snellmanin uuden pesuhallin läpi maaliskuun lopulla. Pesuhalliin mahtuu yhtäaikaa kaksi
perävaunullista rekkaa. Hallin sisäkorkeus on 6 metriä. Molemmat
pesulinjat ovat n. 6 m leveitä ja 33 m pitkiä.
Teurassikaliikennöitsijä Kari Peltola on tyytyväinen uusiin tiloihin.
– Uusi on aina uutta, hän sanoo.Täällä koko auto mahtuu sisään ja
ilmanvaihdon ansiosta ilmaan ei tule niin paljon höyryä.
Hän arvostaa sitä, että kuljettajat ovat saaneet omat sosiaaliset
tilat, pukuhuoneen ja suihkun. Vielä jos saataisiin pieni sauna, niin
ne olisivat täydelliset, hän toteaa hymyillen.
Auton ulkopuoli on helppo puhdistaa korkeapainepesurin avulla.
Sisäpuolella käytetään matalampaa painetta ja runsaasti lämmintä
vettä, jotta tilat saadaan puhtaaksi seuraavia matkustajia varten.
HJ

alkutuotannon
yhteystiedot:
MP nauta

Snellmanin uusi pesuhalli on 350 m 2 suuruinen. Rakennusprojektin budjetti oli 350 000 €.

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö, 044-796 6345
Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja, 0500-263 995
Pekka Taipale
alue-edustaja, pohjoinen alue
0500-265 635
Mårten Lassfolk
alue-edustaja, eteläinen alue
044-796 6545
Jarmo Niemelä
asiamies, eteläinen alue
0500-369 597
Anumaija Viitala
vasikkavälitys
06-786 6397, 044-796 6397

MP sika
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

Herkullista grilliin!
Herra Snellman esittelee kesän grillikauden
uudet suosikit!

Herra Snellmanin
uutuudet!

Porsaan varraslihat paistista ja kasslerista, 400 g
Maustamaton tai maustettu

Liikennöitsijät

Pesuhallin sisällä kuljettajilla on käytössään sekä korkeapainepesuri että pitkiä letkuja. Tehokkaan ilmanvaihdon
ansiosta halli tyhjenee vesihöyrystä nopeasti.

Puhtaaksi tuli!
Uusi pesuhalli helpottaa Kari Peltolan ja muiden
teurasliikennöitsijöiden arkea.

Uusi ilme eläinkuljetusautoille
Eläinkuljetusautot teipataan uudelleen tänä vuonna.
Uusi maisemamaalaus on jo lähes kymmenen vuotta
käytössä olleen maatilakuvan uudistettu versio.
Uusi kuva tulee jatkossa näkymään alkutuotannon
markkinoinnissa.
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Henry Ahlvik
porsasvälitysyrittäjä
044-796 6555
Christer Sundqvist
vasikkavälitys- ja teurasliikennöitsijä, 0500-264 570
Peter Björk
hankintayrittäjä, eteläinen alue
0500-263 996
Kari Peltola
teurassikaliikennöitsijä
0400-379 977
Jukka Takanen
hankintayrittäjä, pohjoinen alue
040-515 5702
Eero ja Antti Sallinen
hankintayrittäjä, vasikkavälitys
pohjoinen alue
0400-384 180, 040-554 3621
Timo Hartikainen
vasikkavälitysyrittäjä, pohjoinen
alue, 0400-379 977

Porsaan ohut pihvi 10 kpl, 600 g
Grillipihvi 3 kpl, 400 g
XXL pihvi porsaan ulkofileestä 2 kpl, 400 g

MP toimisto
Mona Julin
logistiikkapäällikkö, (06) 786 6343
Brita Wiik
tilitysvastaava, (06) 786 6323
Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342

http://anelma.snellman.fi

Grillimakkaraperhe kasvaa!

Eetvartin uudet veljekset Juusto Eetvartti ja Iso Jalmari sekä
uudistettu A-luokan grillimakkara Iivari

120865

www.snellman.fi

Grillimakkarassa
on jotain kaunista.

Minkäs sille mahtaa, että pidämme makkaran tekemisestä
vähintään yhtä paljon kuin sen syömisestä.
Snellmanin grillimakkarat on tehty ilman kamaraa tai
arominvahventeita, makkaramestarin tinkimättömällä
ammattitaidolla.

Jos pidät paremmasta.

