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Laatuun satsaaminen tuo
tulosta

Johdanto:

Syksy 2010

■ Syksystä 2010 tuli jälleen aika jolloin meitä muistutetaan länsimaisen ruoantuotannon epävakaisuudesta. Hyvinvointijärjestelmämme keinotekoisen alhaisine elintarvikehintoineen saa taas
kolhun, kun lämpimästä kesästä johtuneen maailmanlaajuisen kadon seurauksena vehnän, yhden maailman vanhimman ja tärkeimmän peruskasvin, hinta kaksinkertaistuu muutamassa viikossa.
Sama aalto nostaa myös rehun ja rehuohran hintaa lähes samaa
vauhtia kuin kolme vuotta sitten, ja liha-ala joutuu valtavien kustannuspaineiden alle.
Viljanviljelijöiden ilo väliaikaisesti hyvistä markkinahinnoista on
samalla isku niille, jotka tarvitsevat lähes kaksi kertaa suuremman
rahasumman ostaessaan saman määrän raaka-ainetta. Monet eivät ole vielä ehtineet toipua edellisestä kustannuskriisistä ja äkillisen rahapulan uhka leijuu varsinkin monien sika-alan toimijoiden
yllä. Kaikki ymmärtävät, että nousseet kustannukset pitäisi siirtää
tuotantoketjun seuraavaan vaiheeseen ja viime kädessä kuluttajalle. Kilpailu ja lainsäädäntö kuitenkin estävät yksittäisiä aloja kulkemasta helpointa reittiä ja siirtää yhteisesti kustannusten nousu
lopputuotteiden hintoihin.
Raaka-aineen ja tuotehintojen markkinasyklit eivät ole yhtenäisiä.
Siksi on vaikea toteuttaa tuntuvia hinnankorotuksia niin kauan
kun markkinoilla on tuotteita tarjolla. Samoin kuin kolme vuotta
sitten, eurooppalaisilla sikamarkkinoilla vallitsee nyt ylijäämätilanne, ja kustannusten noususta huolimatta eurooppalainen hintakehitys osoittaa alaspäin. Kohonneet raaka-ainehinnat vaikuttavat
tuotehintoihin vasta myöhemmässä vaiheessa.

Mitä tuottajat haluavat?
Suomessa lihantuottajat haluavat jatkaa tuotantoaan. Gallup Elintarviketiedon viime keväänä tekemä tutkimus antoi yksiselitteisen vastauksen tähän kysymykseen. Monet ovat valmiita myös
investoimaan. Naudanlihantuotannon alamäki on kääntynyt, ja
naudantuotanto kasvaa jälleen.
Varsinkin siantuottajille on kuitenkin olemassa monta ”muttaa”.
Viljamarkkinoiden ongelmien lisäksi myös poliittiset päätökset
ovat saattaneet aktiiviset sikatilat vaikeaan tilanteeseen. Tuet
maksetaan historian perusteella ja investoivat tilat eivät voi enää
kilpailla samoilla ehdoilla kuin passiiviset ja lopettavat tilat. Tämän
vuoksi positiivisten laskelmien osoittaminen porsastuotannon
investointeihin on vaikeaa ja siksi investointipäätöksiä lykätään.
Aktiiviset ja investoivat tuottajat haluavat kohtuullisen palkan
työstään – ja siihen heillä on täysi oikeus.

Yksi syksyn myönteisistä ilmiöistä on kuitenkin, että
yhä enemmän, myös muilla aloilla, on alettu kiinnostua tuotteiden alkuperästä ja tuotantomenetelmistä. Juuri nyt on kiinnitetty
huomiota vaatetusteollisuuden asioihin ja voidaan todeta, että
monet kysymykset jäävät vaille vastausta. Kun on kyse avoimuudesta ja terveistä, vastuullisista tuotantotavoista, monet suomalaisilta markkinoilta pois kilpailutetut teollisuudenhaarat ovat jääneet valovuoden jälkeen suomalaisesta elintarviketeollisuudesta.
Ehkä tämä prosessi auttaa vielä joitakin tiedostamaan oman maan
ruoantuotannon tärkeyden.

Kuluva vuosi on ollut Snellmanille kokonaisuutena positiivinen. Snellmanin linja markkinoida laadukkaampaa perusruokaa on menestynyt, ja Snellman on taas vahvistanut
markkina-asemaansa varsinkin leikkeleiden osalta. Kasvu vaatii lisää raaka-ainetta, ja
Snellman on onnistunut vuoden aikana nostamaan teurasmääriä täysin suunnitellun
budjetin mukaisesti. Snellmanin lihanhankinta kasvoi vuoden kahdeksan ensimmäisen
kuukauden aikana 8,5 % (sika + 9 %, nauta + 7 %).
Vasikanvälitys pysyi jaksolla tammikuu - elokuu viimevuoden tasolla, mutta porsaanvälitys lisääntyi jopa 16 %. Voimakkaasta lisäyksestä huolimatta porsasmarkkinoiden tasapaino on pysynyt hyvänä. Tästä me haluamme antaa kiitoksen myös tuottajillemme ja
heidän hyville vuosisuunnitelmilleen. Lihasikaloiden täyttösuunnitelmat ovat toteutuneet lähes 100 %:sti.

Mitä Snellman haluaa?
Snellman laajentaa teurastamoa ja lisää lähivuosina kapasiteettia
60 %. Tämä päätös voi tuntua hieman erikoiselta suhteessa alan
moniin uutisiin sulkemisista ja uudelleen järjestelyistä. Me uskomme konseptiimme tuottaa laadukkaampaa suomalaista perusruokaa. Siksi haluamme kehittää edelleen yhteistyötä tuottajiemme
kanssa. Haluamme tehdä yhteistyötä Suomen parhaiden perhetilojen kanssa, ja tarvitsemme yhteistyöpiiriimme riittävän monta
aktiivista tuottajaa. Tavoitteenamme on, että myös tuottajiemme
toiminta olisi kannattavaa.
Me tiedämme, ettemme voi heti siirtää korkeampia raaka-ainehintoja kokonaisuudessaan tuotteiden hintoihin. Markkinatilanne
ei salli sitä ja siksi kannattavuutemme tulee luultavasti kärsimään
tulevana vuonna. Toivomme kuitenkin voivamme antaa kaikille
erikoistuneille MP-tuottajille, jotka yltävät kohtuullisiin tuotantotuloksiin, mahdollisuuden tyydyttävään kannattavuuteen. Tähän
tarvitaan uutta ajattelua. Viime vuosien aikana me olemme luoneet uusia välineitä tuotannon kehittämiseksi, mm. MP-sonniplus,
MP-porsasplus ja MP-lihasikaplus. Näiden järjestelmien kautta
Snellman maksaa nykyään merkittäviä summia palkitakseen tuottajia, jotka ovat edelläkävijöitä seurannassa ja kehityksessä sekä
saavuttavat hyviä tuotantotuloksia. Seurantaa ja jatkuvaa kehitystä
tarvitaan, jotta voimme yhdessä tuottajiemme kanssa taata Herra
Snellmanille korkeatasoisen suomalaisen raaka-aineen saatavuuden.
Uusia valonpilkahduksia syksyn kuluessa toivoen,
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Tuloskehitys on ollut vuoden aikana positiivista leikkeleissä ja valmisruoassa. Lihanjalostuksen tuloskehitystä heikentää erityisesti jauhelihan laskenut hintataso. Vuoden aikana
tapahtunut voimakas hinnan pudotus markkinoiden suosituimman tuotteen kohdalla on
ollut tuhoisaa alan kaikille osapuolille. Snellman on kuitenkin tänäkin vuonna onnistunut
pitämään sekä sian että naudanlihan tuottajahintatason hyvällä tasolla maan keskihintatasoon verrattuna.
Koko maan lihantuotanto vakiintui kesän aikana kevään voimakkaan vähenemisen jälkeen. Kilomääräinen väheneminen loppui mm. sikojen korkeampien teuraspainojen
seurauksena. Tammi - elokuun aikana koko Suomen siantuotanto oli alustavien tietojen
mukaan 4 % ja naudantuotanto 2 % viime vuoden tason alapuolella.
Snellman nosti lihasian hintaa 3 c/kg viikosta 35 alkaen. Kalliimmat viljan hinnat aiheuttavat suuria haasteita varsinkin siankasvatukseen ja uusia hinnan korotuksia on odotettavissa syksyn ja talven aikana. Korkeampien rehukustannusten takia rehukulutuksen
tarkka seuranta tulee yhä tärkeämmäksi. Sianlihan tuotantokustannuksia voidaan laskea
myös korkeamman keskipainon kautta.
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Elektroniset korvamerkit
korviin!

Välillä kiinnostus näytti olevan yhtä suurta aidan molemmin puolin.

Kuivissa heinissä on kiva hypellä, elämykset syntyvät
yksinkertaisista asioista.

Seppo, Tanja ja Annika Pesonen palkinnon jaon jälkeen
Snellmanin osastolla.

■ Heinäkuisena lauantaina oululaisella maitotilalla järjestetty
Päivä maalla -tapahtuma keräsi kaikkiaan yli tuhat kävijää. Aivan
Oulun kupeessa sijaitsevalla Tarja ja Henri Lambergin maitoitilalla on noin 40 lypsylehmää sekä nuorkarjaa. Tapahtuman
tarkoitus oli ennenkaikkea esitellä maatilan toimintaa kuluttajille, erityisesti lapsiperheille. Kävijöille olikin tarjolla monenlaista
tekemistä, katsottavaa ja maisteltavaa. Lapsilla oli mahdollisuus
ajaa polkutraktoreilla, osallistua ongintaan tai hypellä vaikkapa
kuivaheinäkasassa. Mielenkiintoista oli myös arvata laitumella
olevan hiehon painoa tai antaa oma nimiehdotuksensa tilan vastasyntyneelle vasikalle. Tapahtuman järjestelyissä olivat mukana
mm. MTK-PohjoisSuomi, maaseutunuoret, Valio, RehuRaisio ja Snellman.

Pesoset palkittiin
Elomessuilla
■ Snellman oli mukana 13.–15.8. järjestetyillä Kiuruveden Elomessuilla. Snellmanin positiivinen kehitys on huomattu myös nautarikkaassa Ylä-Savossa. Osa kuluvan vuoden naudanhankinnan
kasvusta onkin peräisin juuri tältä alueelta. Elomessujen yhteydessä Kiuruveden kaupunki palkitsi Nuori Tuottaja -palkinnolla Tanja
ja Seppo Pesosen. Pesoset ovat jo vuosia kehittäneet määrätietoisesti naudantuotantoaan samoin kuin koko tilaansa. Onnittelut!
Snelllmanin osastolla järjestettiin myös tuottaja-arvonta, päivittäin suoritetussa arvonnassa onni suosi seuraavia.
Jaana Pennanen, Kiuruvesi
Satu Repo, Iisalmi
Maria Lind, Kiuruvesi
50 euron arvoiset lahjakortit on toimitettu voittajille.

Tarja ja Henri Lamberg avasivat tilansa kuluttajille.
Järjestelyt vaativat suuren työn, mutta se kannatti.

VH

Snellmanin alkutuotanto oli hyvin
esillä Kiuruveden Elomessuilla elokuussa.
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”Meijän lehemät
tuottaa teijänki
maijjot”

Kiitokset isäntäväelle, talkoolaisille
ja kaikille yhteistyökumppaneille!
		
VH

Polkutraktoriradalla oli
vilskettä koko
päivän ajan.

■ Naudan oikeaan korvaan on nyt mahdollista kiinnittää elektroninen merkki, joka toimii perinteisen vasemman korvan
päämerkin apumerkkinä. Pienemmän kokonsa vuoksi merkin
pysyvyys on perinteistä apumerkkiä huomattavasti parempi.
Elektronisessa merkissä oleva mikrosiru sisältää naudan yksilöllisen syntymätunnisteen, joka mahdollistaa eläimen tunnistamisen erillisellä lukulaitteella. Tämä helpottaa merkittävästi
eläimen tunnistamista ketjun eri vaiheissa sekä parantaa työturvallisuutta niin tilalla kuin eläinkuljetuksissa.
Suosittelemmekin niin maito- kuin emolehmätiloja merkitsemään syntyvät vasikat elektronisella merkillä. Ensi vuonna tulemme ottamaan käyttöön lisähinnan elektronisesti merkitetyille välitysvasikoille. Viranomaisten vaatimus nautojen kahdesta
korvamerkistä pysyy edelleen voimassa, samoin punaisen korvausmerkin käyttö jatkuu entisellään.
Lisätietoja elektronisen korvamerkin käytöstä ja hinnoista löytyy osoitteista www.faba.fi tai www.korvamerkit.fi

Muistathan täyttää
tuotantosuunnitelman
vuodelle 2011
■ Maatilan Parhaat -sopimuksen edellyttämä vuosittainen tuotantosuunnitelma on täytettävä marraskuun loppuun (30.11.)
mennessä jos halutaan tulla osalliseksi Anelma-suunnitelmalisästä 2 c/kg ensi vuonna. Suunnitelman täyttäminen käy kätevimmin Anelma-ohjelmassa. Muistathan myös, että täyden Anelma
-lisän (4 c/kg) edellytyksenä on lisäksi se, että eläimen teurasilmoitus tehdään Anelman kautta. Anelmassa täytät helpoiten
myös nautojen ketjuinformaatiolomakkeen. Kaikki tilitystiedot
ovat jo aikaisemmin siirtyneet automaattisesti Anelmaan ja ensi
vuodesta alkaen tilityslomakkeen paperiversio lähetetään vain
tiloille, jotka eivät saa Anelma-lisää tai erikseen pyydettäessä.
Sonniplus -sopimukseen liittyy lisäksi omia vaatimuksia liittyen
vasikkatilauksiin, eläinvarastoon ja teurasilmoituksiin. Näistä
olemme tiedottaneet tarkemmin syyskuussa postitetussa tuottajakirjeessä.
Lisätietoja tuotantosuunnitelman täyttämisestä saat Anumaija
Viitalalta 044-7966397 tai anumaija.viitala@snellman.fi

Vauhtia Maatilan Parhaat
Pikalehmälinjalla
■ Poistolehmien nopea nouto on maitotilalle edelleenkin ensiarvoisen tärkeää. Maaliskuussa avattu Maatilan Parhaat Pikalehmälinja onkin ollut menestys. Tulleet palautteet ovat olleet
erittäin positiivisia. Maatilan Parhaat Pikalehmälinjan toiminta
jatkuu ja tulemme vielä tämän syksyn aikana pohtimaan toiminta-alueen laajentamista.
Pikalehmätilaus tehdään Anelman kautta. Kun tilaus on tehty klo
12.00 mennessä, noutoaika on tilauspäivä + 2 arkipäivää. Palvelu
on tarkoitettu vain Maatilan Parhaat -sopimustiloille, joilla on
voimassa oleva tuotantosuunnitelma.			
VH
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Intensiivinen kasvatus antaa
parhaan taloudellisen tuloksen
Käyttökate kertoo toiminnan tehokkuudesta
Käyttökate saadaan, kun lasketaan tuotannon tulojen eli liikevaihdon, ja tuotannosta syntyneiden menojen erotus. Se kertoo tuotannon tehokkuudesta ottaen huomioon koko tilan toiminnan.
Käyttökatteella pitäisi pystyä maksamaan lainojen korot, lyhennykset ja verot, ja siitä pitäisi riittää vielä yksityistalouden kulutukseen. Mitä enemmän toiminnasta siis jää käyttökatetta, sitä
enemmän rahaa jää käytettäväksi. Käyttökatetta voidaan parantaa
tuotannon kuluja karsimalla tai tulonmuodostusta parantamalla
tuotannon tehostamisen kautta. Jokaisen naudanlihantuottajan
kannattaa miettiä, antaako oman tilan toiminta parhaan mahdollisen käyttökatteen.

Teuraspainon optimointi parantaa käyttökatetta
Taulukkoon on koottu esimerkkitilalle tehdyt laskelmat eri kasvatusvaihtoehdoille 100 sonnipaikkaa kohti. Laskelmissa on verrattu
eri teuraspainojen ja kasvatusaikojen vaikutusta koko tilan taloudelliseen tulokseen. Laskelmat on tehty maitorotuisille sonneille,
jotka kasvatetaan ternistä teuraaksi. Laskelmissa on huomioitu
teuraspainon vaikutus ruhosta saatavaan hintaan, ja ruokinnan
vaikutus kasvutulokseen. Tuet on arvioitu tämän hetken tiedon

mukaan. Tukien määrissä on huomioitu kasvatusiän vaikutus uuden sonnipalkkion kertymiseen.
Esimerkkilaskelmien mukaan intensiivinen 18 kk kasvatus ternistä
335 kg teuraspainoon antaa parhaan taloudellisen lopputuloksen.
Erot käyttökatteessa alhaisempaan teuraspainoon verrattuna
ovat vuositasolla tuhansia euroja. Tämä kannattaa huomioida
myös tilan maksuvalmiutta mietittäessä. Eläimiä ei kannata lähettää teuraaksi alipainoisina, vaikka niistä saatavaa tiliä tarvittaisiin
laskujen maksamiseen. Maksuvalmiuden säilyttämiseksi kannattaa
ensin miettiä muita ratkaisuja ja kasvattaa eläimet suunniteltuun
teuraspainoon. Maitorotuisten sonnien tavoitteena kannattaa pitää 330–340 kg teuraspainoa. Lihakkaista ja vähärasvaisista ruhoista saadaan paras hinta, ja se näkyy suoraan tilan kokonaistaloudessa.

Kasvatusajan venyttäminen ei kannata
EU:n uutta nautapalkkiota maksetaan nautarekisteriin kertyneiden eläinyksiköiden perusteella. Uusi nautapalkkio kertyy niiden
päivien perusteella, jotka eläin on ollut merkittynä viljelijän hallintaan. Kasvatusajan pidentäminen ei kuitenkaan kannata, vaikka
yksittäisen sonnin tukikertymä on näin hieman suurempi. Pitempi
kasvatusaika ei ole taloudellisesti kannattavaa verrattuna 18 kk
kasvatukseen, kun huomioidaan alhaisempi kiertonopeus. Mitä pidempi kasvatusaika on, sitä vähemmän sonneja menee teuraaksi
vuositasolla. Tämä näkyy suoraan tulonmuodostuksessa.
Tuotannon toimintamalliratkaisut ovat aina tilakohtaisia. Kuitenkin voidaan sanoa, että intensiivinen kasvatus antaa edelleen
parhaan taloudellisen lopputuloksen naudanlihantuotannossa. Taloudellisesti kannattava kasvatus antaa myös hyvän pohjan maksuvalmiuden säilymiselle. Laskelmin voidaan selvittää jokaiselle
tilalle sopivin kasvatusmalli ja katsoa, mitä jää viivan alle. Tiedätkö
sinä, kuinka paljon enemmän käyttökatetta jäisi kasvatusta tehostamalla?

Johanna Lindvall
Farmiluotsi

Sonnien kasvussa suunta ylöspäin
Sonnien päiväkasvu ja teuraspaino nousussa
Kuluvan vuoden ensimmäisten 6 kuukauden kasvutulokset kertovat hyvästä laadullisesta kehityksestä. Sonniplus-tilojen päiväkasvultaan parhaan neljänneksen päiväkasvu nousi 17 grammalla
(592 g/pv) ja keskipaino 4 kilolla (340 kg). Parhaalla neljänneksellä
myös ruhojen lihakkuus parani ollen nyt 4,9 eli käytännössä lihakkuusluokka O. Positiivista oli myös koko tilaryhmän tulosten paraneminen, keskimääräinen nettopäiväkasvu nousi 14 grammalla
(533 g/pv) samoin kuin keskiteuraspaino 4 kilolla (331 kg).Vaikka
ruhojen koko kasvoi ja eläinten kasvunopeus nousi, eivät ne kuitenkaan olleet aikaisempaa rasvaisempia. Näissä tuloksissa ovat
mukana ainoastaan maitorotuiset eläimet.

Ennenaikaisten poistojen määrä vaihtelee suuuresti
– olosuhteet kuntoon
Pelkät tehokkuusluvut, kuten esimerkiksi päiväkasvu, eivät kuitenkaan kerro aivan kaikkea tilan tuotannon kunnosta. Monelle olisi
tärkeää pohtia myös sitä, minkä verran eläimistä poistuu navetasta jo ennen teuraaksi lähettämistä. Mikä on vasikkakuolleisuus?
Minkä verran minun täytyy vuodessa lopettaa eläimiä esimerkiksi
jalkavikojen vuoksi? Jos poistoprosentti on 2–3:n luokkaa asiat
ovat hallinnassa, mutta jos luku lähenee kymmentä on aiheellista
tehdä jotain. Miten oman kasvattamon olosuhteita voisi parantaa? Kun teuraspaino nousee, kasvaa myös eläinten vaatiman tilan tarve. Eläintiheys ei saisikaan olla liian suuri missään eläimen
kasvuvaiheessa. Pieni vasikka tarvitsee jo juottovaiheessa tilaa
mielellään vähintään 2,5 neliömetriä. Loppukasvatusvaiheessa ritiläkasvattamossa täytyisi tilaa olla vähintään 3 neliötä/eläin tai
mieluummin 3,2–3,4 neliötä. Kylmäkasvatuksessa tilan tarve on
noin kaksinkertainen lämpimään ritiläkasvatukseen verrattuna.
Nämä asiat kannattaa erityisesti tiedostaa, kun suunnittelee na-

Uusi yhteenvetoraportti Anelmassa

Sonnit-hiehot -yhteenvetoraportti on avattu Anelmaan. Se löytyy
kohdasta teurastulokset etusivun vasemmasta reunasta. Täysin
terveiden ruhojen osuus (ilman osahylkäyksiä) löytyy taulukon oikeasta reunasta.

vetan peruskorjausta tai laajennusta. Mielenkiintoinen vaihtoehto
ritiläkasvattamoiden olosuhteiden parantamiseen ovat.mm. kumipäällysteiset ritilät. Kokemuksia niiden käytöstä tulemme esittelemään myöhemmin myös tässä lehdessä.

Sonnit-hiehot -raportti avattu Anelmaan
Uusi raportti löytyy Anelmasta Teurastulokset-otsikon alapuolelta. Tuottajalla on mahdollisuus itse valita raportin aikaväli. Tälle
valitulle jaksolle ohjelma laskee keskiarvot tunnusluvuille taulukon alareunaan. Uutta on Terveet % -laskenta, tämä kertoo siitä
minkä verran virheettömiä eläimiä on ollut kaikista teuraaksi tulleista eläimistä. Terveet % lasketaan niin, että jos olet myynyt 10,
eläintä, joista yhdellä on jokin hylkäys niin terveet prosentti on
silloin 90. Tulemme edelleen kehittämään raporttia mm. grafiikan
suhteen, jolloin luettavuus ja selkeys paranee entisestään ja saamme samalla tunnuslukujen vertailuarvot näkyviin.
VH

Teuraspainon kehitys SonniPlus-tiloilla

Päiväkasvun kehitys SonniPlus-tiloilla
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+ 2 289 €

200

100
100

50

0

0
SonniPlus
keskiarvo
2009

SonniPlus
keskiarvo
1–6.2010

SonniPlus
paras neljännes
2009

SonniPlus
paras neljännes
1–6.2010

Teuraspainon nousu jatkuu sonniplus-tiloilla.

SonniPlus
keskiarvo
2009

SonniPlus
keskiarvo
1–6.2010

SonniPlus
paras neljännes
2009

SonniPlus
paras neljännes
1–6.2010

Päiväkasvun kehitys on ollut positiivista. Päiväkasvu ilmoitetaan nettopäiväkasvuna syntymästä, jolloin teuraspainosta vähennetään 16 kg (arvioitu lihapaino syntyessä) ja jäännöspaino
jaetaan kasvatusajalla.
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Havainnoi sikojasi!
Miksi sikoja kannattaa havainnoida?
Sianhoitajan taitava sikasilmä on rahanarvoinen. Ajoissa huomattu poikkeavuus sikalassa vähentää eläinlääkärikäyntejä ja lääkintäkustannuksia. Myös yleisesti huolellisesti tehty havainnointi ja
sen perusteella tehdyt korjaukset parantavat tuotantotuloksia.
Porsimisprosentti paranee, myydyt porsaat/emakko lisääntyvät,
päiväkasvut paranevat, rehuhyötysuhde paranee, kuolleisuus laskee, tautipaine vähenee yms.
Yksikkökoon kasvaessa harjaantuneen ”sikasilmän” merkitys
kasvaa. Harjaantunut silmä huomaa sairaan eläimen terveiden
joukosta. Ontuvan sian vaivan havaitseminen alkumetreillä helpottaa jatkotoimia. Nykyaikaisissa sikaloissa pyritään rutiinitoiminnot automatisoimaan. Automaattiset ruokintalaitteet, tietokoneohjattu ilmanvaihto yms. vapauttavat aikaa arkirutiineista. Se,
miten vapautuva aika käytetään, näkyy yleensä tuotantotuloksissa.
Havainnoinnin apuna tulisi aina käyttää mitattuja tuloksia. Lihasikalassa kasvatuserälaskelmat ja teurasraportit auttavat etsimään
korjattavia asioita. Vertailu eri kasvatuserien välillä antaa kuvan,
miten saatu informaatio on osattu käyttää hyväksi. Emakkosikalassa tuotannonseurantaohjelmista saatavat raportit ohjaavat havainnointia. Kiima on aina ollut ja tulee aina olemaan yksi
tärkeimmistä havainnointikohteista. Vähäiset uusinnat kertovat
ammattitaidosta siemennysosastolla. Jos tilalla on vaikeuksia tiineytyksen kanssa, kannattaa havainnoinnin painopistettä siirtää
tiineytykseen ja tiineyden seurantaan.
Porsimisosastolla yksi tärkeimpiä havainnoinnin kohteita on
imettävien emakoiden syönti. Syönnin heikentyminen voi johtua
useista asioista, mutta tärkeintä on aluksi havaita ja hoitaa syömätön emakko. Imettävän emakon syönti- ja juontikyvyllä on suora
vaikutus imevien porsaiden hyvinvointiin.
Vieroitettujen porsaiden määrää vieläkin tärkeämpi mittari on
myytyjen porsaiden määrä emakkoa kohti. Raha tulee myydyistä porsaista – ei vieroitetuista. Korkea kuolleisuusprosentti ja
heikko kasvu välikasvattamossa kehoittaa siirtämään havainnoinnin painopistettä välikasvattamoon. Ripuliongelmat, huono
syönti, kalpea ihonväri ja hännänpurenta välikasvattamossa ovat
merkkejä vakavista ongelmista olosuhteissa, managementissa tai
rehussa. Edellä mainitut ongelmat ovat yleisiä ja harvoin korjaantuvat itsestään.
Kun havainnoinnissa on löydetty jokin korjattava asia, pitäisi löytää syy, mistä kyseinen ongelma johtuu.
Joskus syy löytyy
helposti, joskus taas
vaihtoehtoja
on
paljon. Tärkeää on,
että ongelmaa ei
vain lakaista maton
alle, vaan pyritään
aktiivisesti löytämään
ongelman
syy. Tässä asiassa
kannattaa käyttää
Sika-havaintoja -kirjan voi tilata ProAgrialta,
www.proagria.fi.
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ja Tuiren on mahdollista aktivoida porsaiden syöntiä vieroitusta
seuraavien muutaman päivän aikana jakamalla pieni lisärehumäärä kaukaloihin muutaman kerran päivässä. Tällä saadaan lisättyä
porsaan syöntikertojen määrää sekä nostettua päivän aikana syötyä rehumäärää. Tämän seurauksena porsas oppii, että rehua on
jatkuvasti saatavilla ja se saa syödä rauhassa itsensä kylläiseksi.
Näin vältetään myös yleensä 3-5 vuorokautta vieroituksen jälkeen esiintyvää ahmimista ja sitä seuraavaa ripulointia. Rehusta ja
syöntitilanteesta ei myöskään muodostu porsaan elämässä toistuvaa minimitekijää, joka jatkuessaan lisää huomattavasti häiriökäyttäytymistä tai ainakin sen riskiä.

Kuvan porsaat ovat juuri
imeneet. Etummaiset nisät
antavat maitoa pitempään
kuin takimmaiset. Lämpölevyllä kävelevä porsas on luultavasti takimmaisilta nisiltä
ja ei saa niin paljon maitoa
kuin haluaisi. Karsinassa on
onneksi lisäruokaa mistä täydentää vatsaa. Porsaat ovat
punakoita, joten raudansaanti on onnistunut. Lämpölevyllä makaavat porsaat ovat
etäällä lämpölampusta, joten sitä kannattaa nostaa tai
sammuttaa.

Hoitajan suhde eläimiin paljastuu eläinten käytöksestä. Eläinten
ollessa rauhallisia Tomi Lindroosin on mahdollista tehdä havaintoja.

hyväksi omaa verkostoaan eikä jäädä yksin asiaa murehtimaan.
Eläinlääkäri, tuotantoneuvoja, rehukonsultti tai toinen sianhoitaja.
Siinä on muutamia vaihtoehtoja keskustelukumppaniksi ongelman ratkaisuun.

Tärkeää on löytää ongelman syy
mahdollisimman nopeasti
Tautiasioissa keskustellaan eläinlääkärin kanssa hoidosta ja ennaltaehkäisystä, Rehustukseen liittyvissä asioissa auttaa usein rehureseptien korjaus ja säännöllinen päivitys. Suurin osa ongelmista
kuitenkin ratkeaa sianhoitajan omalla panoksella. Jatkuva sikasilmän kehittäminen ja tuotantoraportteihin perustuva havainnointi
takaavat sikayrittäjän menestymisen nyt ja tulevaisuudessa.
ProAgria Liha Osaamiskeskus tarjoaa palvelun, jossa käydään eri
havainnointiin liittyviä asioita läpi sikayrittäjän omalla tilalla. Palvelun tarkoitus on parantaa sikayrittäjien omaa havainnointi-kykyä
sikalassa ja antaa suoraan korjaavia toimenpide-ehdotuksia, joilla
asiantuntijan havaitsemat kehittämiskohdat tai ongelmat saadaan
ratkaistua.

Harri Äijö
ProAgria Liha Osaamiskeskus
Sikahavainnointi- asioissa sinua palvelee ProAgria Liha Osaamiskeskuksen sika-asiantuntija Harri Äijö numerossa 040 5587597.

Kaksi-ilmastokarsinan lämpötila näyttää sopivalta. Porsaat makaavat katon alla kylkikyljessä. Reunimmaiset makaavat vatsallaan,
joten mukavuuslämpötila on lähempänä kylmää kuin kuumaa. Takaseinänän vieressä keskellä oleva porsas on karsinan lämpöisimmässä paikassa ja silti hakee lämpimämpää paikkaa. Tämä voi olla
merkki esim. pian alkavasta ripulista. Porsaaseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Sika tyytyväinen –
hoitaja tyytyväisempi
■ Häirikkökäytöstä, hännänpurentaa, jälkeen jääneitä porsaita, ripulointia – kuulostaa varmasti tutulta lähes jokaisen siantuottajan
korvissa. Tätä esiintyi sikalan arjessa myös Tomi ja Tuire Lindroosin sikalassa. Tilan laajentamisen yhteydessä ostetulla läheisellä tilalla eivät olosuhteet täysin vastanneet porsimassa olevien
emakoiden ja varsinkin vieroitettujen porsaiden tarpeita. Epäkäytännölliset rakenteet tekivät rutiinihoitotoimenpiteistä työläitä ja
aikaa vieviä. Innokkaina kuuntelemaan ja oppimaan uutta Tomi ja
Tuire kyselivät eri tahoilta ehdotuksia tilannetta parantaviksi toimenpiteiksi.

Olosuhteet kuntoon
Remontti alkoi ja uusi vieroitusosasto näki päivänvalon. Aluksi
pahnuekohtaisiin karsinoihin asennettiin vain yksi reilun puolenmetrin levyinen ruokinta-automaatti. Vasta vieroitettujen porsaiden käytöstä seuraamalla ja asiaa yksilöiden kannalta ajattelemalla
tultiin siihen tulokseen, ettei ruokintapaikkoja ole riittävästi. Vieroitettujen käytös on edelleen hyvin ryhmän sanelemaa ja siksi
karsinoihin asennettiin toinen ruokinta-automaatti. Lisäpaikkojen ansiosta kaikki mahtuvat nyt syömään yhtäaikaa. Nyt Tomin

Leikkikalu kannattaa sijoittaa kuten kuvassa tai ruokintakaukalon
vastaseinälle. Koska siat ulostavat ollessaan aktiivisia, leikkikalu on
hyvä olla ritiläalueen rajalla. Hyvä leikkikalu on sellainen, mistä siat
saavat jotain irti. Kuvassa katoksen alla olevat porsaat saavat levätä
rauhassa, vaikka osa porsaista haluaa leikkiä

Sama huomattiin myös isompien vieroitettujen porsaiden kohdalla. Suurissa 40-60 porsaan karsinoissa ruokinta-automaattien
ja kaukalotilan määrää on lisätty erittäin positiivisin tuloksin. Isännän mukaan paikkoja pitää vieläkin lisätä, jotta kaikki halukkaat
mahtuvat syömään samaan aikaan. Kun syöntipaikkoja oli vielä
niukasti ei edes runsas olkien tai muun stimuloivan materiaalin
käyttö riittänyt ehkäisemään hännänpurennan esiintymistä.
Jo vieroitus yksinään aiheuttaa porsaalle paljon stressiä. Muita
stressitekijöitä kannattaa vähentää niin paljon kun se on mahdollista. Rehustus yhdessä muiden syöntikäyttäytymistä ohjailevien
tekijöiden kanssa kuten rehunjakotekniikka, vedensaanti, valaistus,
lämpötila, ilmanvaihto (veto), ilmankosteus, ryhmäkoko, hoitaja
jne., on tärkeimpiä sian perustarpeita tyydyttäviä tekijöitä. Siksi
rehu ei saa olla sian elämässä asia josta se joutuu taistelemaan.

Käyttäytyminen – opittua vai olosuhteiden
aikaansaamaa
Nuoret eläimet oppivat asioita kuuntelemalla/matkimalla emoaan
ja muita samassa ympäristössä olevia yksilöitä sekä yrittämällä
itse löytää ratkaisuja selviämiseen vallitsevissa olosuhteissa. Imevien porsaiden kohdalla emakon ääntely kutsuu syömään kaikkia
yhtäaikaa. Myöhemmin esimerkiksi rehunjakolaitteesta kuuluva
ääni voi toimia jonkin käyttäytymismallin laukaisevana tekijänä.
Tätä tapahtuu yleisesti varsinkin rajoitetun ruokinnan ryhmissä,
kuten lihasikaloissa ja emakkotilojen joutilasosastoissa.
Hoitaja voi myös ohjata eläinten oppimista yrittäessään luoda
sioille parhaat mahdolliset edellytykset kasvulle. Sioilla on luontaisia tarpeita joihin vastaamalla, tavalla taikka toisella, päästään
hyvään tulokseen tai ainakin voidaan vähentää ongelmien esiintymistä. Havainnoimalla eläimiä, pohtimalla syitä eläinten kulloiseen
käytökseen ja kehittämällä tuotantoa sen mukaisesti saadaan eläimet tyytyväiseksi ja hoitaja vielä tyytyväisemmäksi.
MH

Kuvassa vesipiste on hyvällä korkeudella.Veden paine on kohdallaan
kun vettä ei pärsky ympäriinsä.Toisaalta, jos vettä ei tule tarpeeksi,
alkaa monta porsasta parveilla nipan ympärillä yhden porsaan juodessa. Porsaiden kasvaessa on ylempi nippa oikealla korkeudella.
Nipan sijoittaminen ritiläalueen keskelle ja ruokintakourua vastapäätä tarjoaa porsaille juomarauhan.
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Kalliimpi rehu – teuraspainon ja
rehuhyötysuhteen merkitys kasvaa
Kalliimmat rehut asettavat yhä suurempia vaatimuksia lihasiankasvatuksen suunnittelulle ja
seurannalle. Huolimaton ruokinnan suunnittelu ja pienet virheet kasvatuksessa voivat tulla kasvattajalle todella kalliiksi. Jo pienet vaihtelut rehuhyötysuhteessa aiheuttavat kustannusvaihtelun
5-10 c/kg. Nostamalla sian keskipainoa 5 kilolla voidaan tuotantokustannuksia alentaa 3-4 c/kg.
Anelman-kasvatuseräseurannan alustavat tulokset osoittavat, että myös käytännössä eri sikaerien välillä on merkittäviä eroja.
Suuri paino antaa paremman katteen
Snellman maksaa korkeimman hinnan sioista painovälillä 80-101
kg. Sian keskipaino on viiden viime vuoden aikana ollut noin 92 kg.
Snellmanin painohinnoittelu ja suomalaisten sikarotujen käyttö
kasvatuksessa mahdollistaa kuitenkin vielä korkeamman keskipainon aina 98 kiloon asti. Sikaerän parhaimpien sikojen kannattaa
aina antaa kasvaa 100 kilon painoon. Simuloinnista käy ilmi, että
yksittäisen 105 kiloisen sian katetuotto on parempi kuin 90 kg:n
painossa teurastettujen sikojen, vaikka kilohinta laskeekin vähän.
Korkeampi keskipaino vaatiikin siksi tarkkaa suunnittelua ja seurantaa. Lisäksi se asettaa korkeampia vaatimuksia eläinlaadulle,
mutta korotettu paino mahdollistaa samalla myös porsaiden korkeamman hinnan. Joka sikaerässä on myös heikompia yksilöitä ja
on aina arvioitava kuinka kauan erän hitaammin kasvavien sikojen
kasvuaikaa kannattaa pitkittää.
Snellmanin lihanjalostuksen näkökulmasta on lihasian nykyinen
keskipaino jo melko optimaalinen, mutta olemme valmiita antamaan keskipainon nousta siankasvatuksen katetuoton parantamiseksi. Yli 108 kg painavat lihasiat sitä vastoin eivät ole toivottavia
tuotannon näkökulmasta.

Rehu on enemmän kuin €/tonni
Lihasiankasvatuksessa sian rehuhyötysuhde vaihtelee enimmäkseen välillä 2,6 ja 3,1 ry/lisäkasvukg. Geneettisesti parhaimmat
yksilöt käyttävät noin 2,2 ry/kg. Suuremmissa teuraspainoissa re-

hunkulutus lisäkasvukiloa kohden nousee ja keskimääräistä rehuhyötysuhdetta täytyy siksi aina verrata saman painoluokan sikojen välillä. Marginaalirehunkulutus suuremmissa teuraspainoissa
riippuu eläimen geneettisestä tasosta.
Samaa tahtia rehunhinnan nousun kanssa tulee rehunkulutuksesta yhä ratkasevampi taloudellisen tuloksen kannalta. Jos sikaerän
rehuhyötysuhde paranee 0,5 ry/kg laskee tuotantokustannus 1012 c/kg. Mitä korkeampi rehunhinta sitä suurempi tulee säästöstä
rehuhyötysuhteen parantuessa.
Ruokintasuunnitelmien luotettavuutta ja rehuhyötysuhdetta on
ollut käytännössä vaikea mitata ja siksi vaihtelun suoraa rahallista
vaikutusta on ollut vaikea laskea. Muutaman desimaalin vaihtelut
rehuhyötysuhteessa eivät näy paljaalla silmällä. Anelman uusien
kasvuraporttien ansiosta siankasvattajat saavat nyt käytännöllisen
mahdollisuuden seurata ruokintasuunnitelmia ja kuinka todelliset
rehukustannukset vaikuttavat eri kasvatuserien kannattavuuteen.
Seuranta edellyttää luonnollisestikin, että tekniikka antaa mahdollisuuden mitata tarkasti rehunkulutusta sikalassa.
Snellmanin seurantaraporteilla ovat useimmat tunnusluvut erikseen imisille ja leikoille vaikka ne olisi kasvatettu sekakarsinoissa.
Seuranta kertoo leikkojen kasvavan paremmin (noin 30-40 g/pv),
mutta niillä on samalla merkittävästi alempi lihaprosentti (59,3
vs 61,2). Snellmanin kaikkien sikojen keskilihaprosentti on ollut
tänä vuonna 60,4. Rehuseuranta sukupuolittain vaatii kasvatuksen
erillään. Tästä lisätietoja alkutuotannon neuvonnasta.
TG

Lihasian kasvatuksen seuranta
Anelmassa
■ Anelman kasvuseurannan ajatuksena on mahdollistaa lihasikojen kasvun seuranta sekä lihasikaloille että tietyin edellytyksin
myös yhdistelmätiloille. Tuottajan kannalta tärkeää on seurannan
helppous, johon on pyritty ja jota kehitetään edelleen. Sikaeriä ja
sikayksilöitä koskevat teurastamolta tulevat tiedot siirtyvät Anelmaan automaattisesti – tuottajan tehtävä on lähinnä tarkistaa
tietojen oikeellisuus ja täydentää tiedot vain tuottajan tiedossa
olevilta osin kuten kuolleet porsaat ja rehunkulutustiedot.

Erät varastoon kasvamaan ja sieltä teuraaksi,
kasvuraportin vaihe 1.
Tuottajan saatua porsaat lihasikalaansa ja kun tiedot on käsitelty
MP-toimistolla, tuottaja saa ilmoituksen Anelmaan kasvatuserän
tietojen saapumisesta. Tuottaja siirtää kyseisen kasvatuserän Sikavarastoon haluamalleen osastolle. Teurastusajankohdan lähestyessä tuottaja ilmoittaa eläimet varastosta teuraaksi ja leimaa
kyseiset eläimet Anelman Sikavaraston osastonumeroa vastaavalla numerolla. Teurastietojen valmistuttua eläinten määrä varastossa vähenee.Tuottaja ilmoittaa varaston kautta myös poistot eli
kuolleet/lopetetut porsaat. Eli tuottajan tehtävänä on vain kolme
asiaa: porsaiden siirto varastoon, teuraiden tatuointi osastonumerolla sekä poistettujen eläinten ilmoittaminen varastoon. Tämän jälkeen Anelma laskee automaattisesti mm. päiväkasvun ja
muita tunnuslukuja.

Tiedot talteen rehujen osalta ja taloudelliset
tunnusluvut, kasvuraportin vaihe 2.
Seurattavan osaston/kasvatuserän tyhjennyttyä tuottaja tarkistaa
ja tallentaa tiedot kasvu- ja teurastietojen osalta. Tämän tuottaja voi tehdä välittömästi teurastietojen valmistuttua. Seuraavassa
vaiheessa tuottaja tarkistaa omasta rehukirjanpidostaan tai ruokinta-automaatista kasvatuserän syömän rehun määrän ja tallen-

Simulointi: lihasikatuotannon katetuotto
omalle työlle ja pääomalle Snellmanin
tuottajahinnoittelulla
Esimerkkilaskelmista käy esille lihasiankasvattajan mahdollisuudet saada katetta omalle työlleen ja pääomalle kun
rehuseoksen keskimääräinen hinta on 223 €/tonni, porsaanhinta on 66 €/kpl (+ 2 % kuolleisuus) ja lihasianhinta
1,53 €/kg. Rehuhyötysuhde on laskettu kahdella eri tasolla.
Tukia ei ole huomioitu. Rehuhyötysuhteen ja teuraspainon
ratkaiseva merkitys katetuoton suuruuteen näkyy kuvassa.
Simulointimalleissa on arvioitu lihaprosentin laskevan 0,5
yksikköä teuraspainon noustessa 10 kg. Käytännössä lihaprosentin lasku on pienempi imisillä. Lisäksi isompien sikojen suurempi marginaalirehunkulutus on otettu huomioon.
90 kilon teuraspainossa on marginaalirehunkulutukseksi
(ry/lisäkasvukg) laskelmissa käytetty + 0,45 ry/kg verrattuna ensimmäisiin 75 kiloon ja 100 kilossa + 0,66 fe/kg.
Esimerkki 1: Hyvä rehuhyötysuhde.
(75 kg: 2,50 ry/kg, 90 kg: 2,58 ry/kg, 100 kg: 2,63 ry/kg)
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Esimerkki 2: Huono rehuhyötysuhde.
(75 kg: 3,00 ry/kg, 90 kg: 3,08 ry/kg, 100 kg: 3,13 ry/kg)

Raportin tiedot
Tuotuja porsaita, kpl
Porsaiden keskipaino, kg
Laatuluokka
Teurastettu, kpl
Lihakkuus
Terveet
Kasvuaika, pv
Kasvuaika MAX, pv
Teuraspaino, kg
Hyväksytyt kilot, kg

90.1
92.1

Imisät

Elopainoarvio, kg
Päiväkasvu, g/pv
2 vk:n aikana kuolleet porsaat,
kpl
Kuolleita, kpl
Kuolleisuus %

60.5
61.2
Leikot

180
61.8
93.3
109
112
90.4
16235.0
(180 kpl, 90.2 kg/kpl)
122.1
829

205
59.7
90.2
106
112
91.3
18629.5
(205 kpl, 90.9 kg/kpl)
123.3
863

68
67

22
95
43

Kaikki
392
31.8
45
385
60.7
91.7
107
112
90.9
34864.5
(385 kpl, 90.6 kg/kpl)
122.8
850

taa sen Anelmaan
kasvatuserän ra”Kun kasvuraporttia käyttää ja
portille. Tämän jälkeen tuottaja saa tutustuu sen toimintaan, niin sen
kasvatuserästään käyttö on osoittautunut luultua
tulosluvut, missä
on huomioitu por- helpommaksi”
saiden hinnat ja
painot, kuolleet ja niiden syömä rehumäärä, lihasikojen teurastiedot ja tilityshinnat. Raportissa ovat teurastulokset erikseen imisille ja leikoille. Kasvuraportin tärkein tavoite on koota yhteen kasvatuserään liittyviä muuttuvia kustannuksia ja antaa mahdollisuus
tehdyn työn kriittiselle arvioinnille. Eli sille miten ruokinnansuunnittelu ja -toteutus onnistuivat ja miten muut tuottajan kasvatuserän aikana kirjaamat toimenpiteet vaikuttivat erän tulokseen.

Kattavuus ja tuloksia
Tällä hetkellä kasvuseurannan ensimmäinen vaihe kattaa vuoden
ensimmäisen neljänneksen aikana toimitetuista välityporsaista
noin 90 %. Erät kasvattaneista tuottajista on noin puolet täyttänyt
myös kasvuseurannan toisen vaiheen eli rehunkulutusseurannan
tiedot. Kerromme lisää seurannan tuloksista seuraavassa MPlehdessä ja syksyn tuottajatilaisuuksissa. Nyt jo voidaan kuitenkin
sanoa, että porsaslaadulla (MP-indeksi) näyttää olevan selvä positiivinen yhteys kasvuun, lihakkuuteen ja rehunkulutukseen.

Miksi tuotannon seuranta on tärkeää?
Tuottajat ja rehuasioiden parissa työsken- ”Rehunkulutustietoja on ruotelevät näkevät paljon
kintakoneessa jo vuosien ajalta,
vaivaa
rehuseoksen
optimoimiseksi ja ruo- mutta en oikeastaan ole paneukinnan järjestämiseksi tunut niihin ennen kuin nyt”
sikojen tarpeita vastaavaksi. Tuottajat seuraavat lihasikojen syöntiä ja säätävät annoskokoja päivittäin maksimoidakseen syöntimäärän ja toisaalta minimoidakseen hävikin
sekä syötyjen rehukilojen määrän/tuotettu lihakilo. Tämä onkin
tärkeää kannattavan tuotannon näkökulmasta kuten oheisesta
esimerkistä käy ilmi.
Yhtä tärkeää on myös sikojen lähettäminen teuraaksi oikeassa
teuraspainossa, mikä näkyy myös oheisessa esimerkissä. Painon
arviointiin ennen teuraserän ilmoittamista on keskityttävä ja käytettävä tarpeen mukaan apuvälineitä. Myös sukupuolten erilainen
kasvutaipumus on syytä ottaa huomioon jo porsaiden vastaanottovaiheessa. Sukupuolten kasvattamisella erillään on imisien
päiväkasvua mahdollista parantaa ja toisaalta nostaa leikkosikojen
lihakkuutta.
Laura Ehlers toimii tuottajien avustajana sikavaraston käytössä.
Hän toteaa, että nyt jo huomaa miten tuottajat seuraavat kasvuraporttien eroja, varsinkin päiväkasvu on mielenkiintoinen. Edellinen raportti mielessä sanovat, että ”tämä uusi erä kyllä kasvaa
paremmin”. 					
MH
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tuoreliha

1.

Uusi, suora linja

- eduksi sekä tuotteille että henkilökunnalle
■ Snellmanin tuorelihaosasto sai alkuvuodesta uudet tilat, jotka merkitsivät
parannusta niin henkilökunnalle, kuin tuotteillekin. Kun viimeiset asennukset
oli tehty heinäkuussa, lihanpakkaushenkilökunta sai käyttöönsä suoran, automatisoidun tuotantolinjan.
– Koko osasto on nyt yhtenäisessä tilassa, sanoo tuotantopäällikkö Roland
Snellman. Kun olemme minimoineet välivarastoinnin tarpeen, meillä on vielä
parempi tuoteturvallisuuden valvonta ja kapasiteetti on kasvanut merkittävästi.

1.
1. Jauhettava liha siirretään vakioinnista suureen siiloon
2500 kg:n erissä. Kun raaka-aine käsitellään ainoastaan
koneellisesti, tuoteturvallisuus paranee entisestään.

2.
2. Jauhelihaa valmistetaan noin 27 tonnia joka päivä.
Sitä mitä kauppa illalla tilaa, kuluttaja voi poimia hyllystä 1,5 päivää myöhemmin.

Robotit ja automatiikka parantavat ergonomiaa ja hygieniaa
- Olemme määrätietoisesti vähentäneet työtehtäviä, jotka sisältävät raskaita,
toistuvia nostoja, kertoo työnjohtaja Sami Virtanen. Siksi olemme panostaneet kuljetuslinjoihin ja siihen, että robotit huolehtivat rasioiden keräämisestä laatikoihin ja lavojen kokoonpanosta.
Sami Virtanen on todella tyytyväinen siihen, että sisäinen logistiikka toimii
nyt paljon paremmin. Jauhelihan raaka-aine siirretään kuljetuslinjaa pitkin
standardisoinnista suureen siiloon ja sieltä edelleen pakkaamoon. Toisten
osastojen läheisyyden ansiosta myös yhteistyö ja vastuukysymykset toimivat
paremmin.
– Kapasiteetti ja tehokkuus on kasvanut voimakkaasti, Roland Snellman sanoo. Aikaisemmin me pakkasimme viikossa yhteensä 240 tonnia tuoretta lihaa. Uudella linjalla kapasiteetti on kaksinkertainen.
HJ

Työnjohtaja Sami Virtasella ja tuotantopäällikkö Roland Snellmanilla on aihetta olla tyytyväisiä uuteen lihanpakkausosastoon.
Tämän sivun kuvat:
1. Vakiointi on lihanjalostuksen sykkivä sydän. Täällä liha valmistellaan tuotantoon. Raaka-aineseoksen, rasvapitoisuuden ja lämpötilan on oltava oikeita.
Päivittäin koneiston läpi kulkee 50–55 tonnia lihaa. Vakiointiin tulon jälkeen
ensimmäiset kädet, jotka lihaan koskevat, ovat kuluttajan omat kädet kotikeittiössä.
2. Rasioiden pakkaaminen laatikoihin tapahtuu robotin avulla – yksitoikkoinen
työvaihe, joka ei enää rasita henkilökuntaa.
3. Lavojen kokoonpano ennen lähettämöä on yksi raskaista työvaiheista jonka
robotit nyt tekevät automaattisesti.
4. Ennen myös Snellmanilla kuutioitava liha pakastettiin.Tuoreiden kuutioiden
ja suikaleiden käsittely vaatii kuitenkin täysin omia ratkaisuja. Uudistusta varten etsittiin kone, joka pystyy käsittelemään erityisesti tuoretta, pakastamatonta lihaa. Kuvassa valmiit kuutiot johdetaan ruuvien avulla puntarista alas
tietyn kokoisiin pakkauksiin. Henkilökunta valvoi konetta ainoastaan käyttöönoton aikana, sen jälkeen se toimii täysin automaattisesti.

2.

3.

3. Jauhelihalinja on täysin automatisoitu aina pakkaamiseen asti.
Myös materiaalilogistiikkaa on tehostettu siten, että pakkausmateriaali
säilytetään välikatolla, mistä pakkauslinja hakee sen automaattisesti.

3.
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4.

Snellman-uutta

Voimakas kehitys leikkeleissä
■ Snellmanin viipaloitujen leikkeleiden kehitys on ollut todella
voimakasta vuoden 2010 aikana.
– Viipaloiduissa leikkeleissä markkinaosuutemme kasvoi 3,5–4
prosenttiyksikköä muutaman kuukauden aikana, se on dramaattinen
nousu, kertoo markkinointijohtaja
Peter Fagerholm.
Kasvun taustalla on Snellmanin arvoista kertonut kampanja – yksinkertainen ja suora viesti: vähemmän lisäaineita ja enemmän lihaa.

Voimakas myynninkasvu
jatkui kesällä
Kehitys oli myönteistä jo keväällä ja
myynti jatkoi voimakasta kasvuaan
myös kesän aikana. Tällä hetkellä Snellman jakaa viipaloitujen leikkeleiden
johtoaseman Atrian kanssa. Koska yhä
useammat kuluttajat kiinnostuvat siitä
mitä ruoka sisältää, Peter Fagerholm
näkee vuoden kehityksessä selvän jatkuvuuden.
– Uskomme, että periaatteistamme kiinnostuneita kuluttajia on niin paljon, että voimme

yhä lisätä markkinaosuuksiamme. Myös Saksassa monet valmistajat ovat nostaneet samanlaisia periaatteita esiin pakkauksissaan.
Toisin sanoen toimimme vahvan trendin mukaisesti.

Oulu
Pohjoinen nauta-alue

Kokkola
Pietarsaari

Kajaani

Ylivieska

MP-tiimin yhteystiedot

Iisalmi

MP Nauta

Vaasa
Seinäjoki

Meetvurstin markkinajohtaja
Meetvurstipuolella Snellman on markkinajohtaja noin 20%:lla
markkinoista, erittäin vahva asema, jota pyritään vahvistamaan
edelleen.
– Olemme kasvaneet valtavasti meetvurstin osalta kahden viime
vuoden aikana, Peter Fagerholm sanoo. Mutta se ei ole mikään
ihme: meillä on uusi meetvurstitehdas, todella hyvä meetvurstivalikoima, laatutaso on hyvä aina erikoistuotteista perusmeetvursteihin ja meiltä on tulossa myös uusia tuotteita.

Eteläinen nauta-alue
Pori

Tampere

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö
044-796 6345

Pekka Taipale
alue-edustaja
pohjoinen alue
0500-265 635

MP Sika
Jalostuseläinvälitys
Faba Sika Oy
Kaisa Kärnä
kaisa.karna@faba.fi
0400-614 079 (ma-ti)

Syksyn uutuuksia:Tosi murea savunauta ja palvikinkku

Panostus kotimaiseen liharaaka-aineeseen
Viidentoista vuoden aikana, jolloin Snellmanin nykyinen teurastamo on ollut käytössä, hankintamäärät ovat lähes nelinkertaistuneet 8 milj. kilosta 29 milj. kiloon. Investoinnin ansiosta teurastuskapasiteetti kasvaa 60 % noin 45 milj. kiloon vuodessa.
– Me painotamme kotimaisen liharaaka-aineen tärkeyttä kaikessa markkinoinnissamme, Martti Vähäkangas sanoo. Me tulemme
lisäämään hankintamääriämme ja laajentamaan tuottajayhteistyötämme sitä mukaa kun tuotanto kasvaa investoinnin jälkeen.

Suuri panostus tuotekehitykseen
Lihanjalostuksen puolella on tehty paljon työtä tuotekehityksessä ja vähennetty lisäaineiden määriä, sekä parannettu tuotteita
aina perustekijöistä lähtien. Sekä tuorelihan ja leikkeleiden myyn-
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Jarmo Niemelä
asiamies
eteläinen alue
0500-369 597

Anumaija Viitala
vasikkavälitys
06-786 6397
044-796 6397

Snellmanin Lihanjalostus Oy
Kuusisaarentie 1 B
68600 Pietarsaari
puh * 06 786 6111
faxi 06 786 6184
anelma@snellman.fi
http://anelma2.snellman.fi

Äitiysvapaalla alk. 1.11.

Snellman investoi
kotimaiseen lihaan
■ Snellman käy uuteen investointivuoteen ja laajentaa Kuusisaaren teurastamoa noin 10 milj. eurolla. Rakennustyöt aloitetaan jo
tänä vuonna ja suunnitelman mukaan uusi laitos otetaan käyttöön syksyllä 2011. Laajennuksen jälkeen naudat ja siat teurastetaan eri linjoilla.
– Olemme kahden-kolmen vuoden ajan käyttäneet teurastamoa
ylikapasiteetilla, sanoo Martti Vähäkangas, Snellman-konsernin tj.
Kysymys oli lähinnä siitä, missä järjestyksessä Kuusisaaren eri investoinnit tehtäisiin.

Mårten Lassfolk
alue-edustaja
eteläinen alue
044-796 6545

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

Lihapitoisuus yhä tärkeämpi
Kokolihatuotteet ovat viipaloitujen leikkeleiden suurin tuoteryhmä. Snellman on markkinajohtaja myös niissä 23 % osuudella.
– Kokolihaan on ollut vaikea saada kasvua ja hintasota on ollut
hetkittäin tappavaa, Peter Fagerholm sanoo. Mutta me uskomme
linjaamme, että lihapitoisuus on oltava vähintään 80 % ja kuluttajatkin ovat alkaneet ymmärtää ja reagoida siihen. Ostanko lihaa
vai vettä? Kokonaisuutena olemme tyytyväisiä kehitykseen ja uskomme, että meillä on mahdollisuus kasvaa vielä enemmän. Ensi
vuosi tulee näyttämään todella mielenkiintoiselta!
HJ

Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja
0500-263 995

timäärät ovat
kasvaneet,
ja
meetvurstipuolella vuoden aikana tuli myyntiin monia uusia
tuotteita.
Snellman-konsernin TJ Martti Vähäkangas
– Syksyllä teimme katsoo luottavaisesti tulevaan vuoteen.
suuren muutoksen,
kun ryhdyimme valmistamaan kuutioita ja suikaleita tuoreesta pakastamattomasta lihasta, kertoo Martti Vähäkangas. Tästä
olemme saaneet kaupalta paljon hyvää palautetta. Tuotteiden laatu on huomattavasti parempi, ja kuluttajat huomaavat selvän eron
kun lihaa ei ole pakastettu tuotantoprosessin aikana.

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

Ritva Tuppurainen
ritva.tuppurainen@
faba.fi
0400-614 112 (ma-ti)
alkaen 1.11.

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

MP Toimisto

Liikennöitsijä

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

Brita Wiik
tilitysvastaava
(06) 786 6323

Henry Ahlvik
porsasvälitysyrittäjä
044-796 6555

Christer Sundqvist
vasikkavälitys- ja
teurasliikennöitsijä
0500-264 570

Kari Peltola
teurassikaliikennöitsijä
0400-521 250

Timo Hartikainen
vasikkavälitysyrittäjä
pohjoinen alue
0400-379 977

Valmisruoka eteenpäin
Suomessa Snellmanin valmisruokakonsepti on tuottanut hyviä
tuloksia ja Ruotsissa keskitetään parhaillaan tuotantoa uuteen
valmisruokatehtaaseen Nackassa, Tukholman alueella. Snellmankonserniin kuuluva Carolines Kök AB ottaa uuden tehtaan käyttöön vuoden 2011 alussa.
– Ruotsin investoinnit ovat osa Snellmanin valmisruokastrategiaa.
Järjestelyn avulla pyrimme saamaan huomattavan osuuden ruotsalaisista valmisruokamarkkinoista. 			
HJ

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

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

Peter Björk
hankintayrittäjä
eteläinen alue
0500-263 996

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

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

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

SUIKALEET JA KUUTIOT
on tehty tuoreesta, suomalaisesta,
pakastamattomasta
lihasta.
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