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JOhdanto

Tässä numerossa:

Menestys ansaitaan
tekemällä hyvää
■ Useimmat yritykset pyrkivät menestymään. Yritetään koko ajan tulla paremmaksi ja paremmaksi ja lisäämään kilpailukykyä. Jatkuva parantaminen
on jokapäiväinen sana.
Aina välillä käy kuitenkin niin, että kohdataan ylivoimaisia esteitä ja haasteita,
joiden vuoksi menestys jää saamatta, vaikka onkin yrittänyt kaikkensa ja tehnyt kaiken mahdollisimman hyvin. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi ulkoiset
markkinavoimat, jotka vaikuttavat yleiseen kustannustasoon. Vaikka kaikki
tehokkuus- ja tuotantomittarit kertovat parantumisesta, kannattavuus saattaa kuitenkin jäädä miinukselle.

Tuottajat kokoontuivat

s.12

Tartuntariskien hallinta

s.10

Siantuotannon hiilijalanjälki

s.14

Tämä on todellisuutta kaikessa yritystoiminnassa. On olemassa yritysriski
jota vastaan ei voi ottaa vakuutusta. Jos useat ovat yhdessä tekemässä työtä
samaa päämäärää kohti, on riski sen sijaan mahdollista jakaa. Elintarvikeketjussa on tämä mahdollisuus.Tämän onnistuminen edellyttää tahtoa keskinäiseen vastuunottamiseen. Se on asia, jossa me Snellmanin Maatilan Parhaat
-laatuketjussa haluamme tulla yhä paremmiksi. Olemme varmoja siitä, että
lyhytnäköinen oman edun tavoittelu ei voi johtaa hyvään lopputulokseen.
Snellmanin johto on tiivistänyt yrityksen liiketoimintamallin sanoihin
”Menestys ansaitaan tekemällä hyvää”.Tämä lause voi kuulostaa yksinkertaisemmalta kuin mitä se on käytännössä, mutta se luo pohjan hyvälle yhteistyölle. Yhteistyöllä on suuremmat edellytykset onnistua, jos oppii kohtaamaan toiset samalla tavalla kuin toivoo itsensä kohdeltavan.
Snellmanin konserni on ottanut missiokseen, että ”annamme ihmisille mahdollisuuden parempaan”. Tämä pyrkimys näkyy käytännössä monella eri tavalla, esim. paremmat tuotteet, parempi työympäristö, parempi yhteistyö ja
parempi lopputulos kaikille osapuolille. Meidän tehtävämme on antaa tavallisille ihmisille mahdollisuus maistuvia, aitoja ja puhtaita tuotteita. Me uskomme, että tavoittelemamme missio on mahdollisuus toteuttaa ainoastaan
kohtelemalla henkilöstöämme, tuottajiamme ja yhteistyökumppaneitamme
ihmisarvoisesti, kunniallisesti, avoimesti ja hyvin.
Yritys lupaa antaa henkilökunnalle mahdollisuuden parempaan työpaikkaan
ja tuottajille mahdollisuuden parempaan sopimuskumppaniin. Tämä lupaus
sisältää riittävästi haasteita jokaiselle päivälle.

Tomas Gäddnäs
Alkutuotannon johtaja

Kansikuva:
Sateisen kesän nurmenkorjuu
Kalajoella
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Alkutuotannon yhteystiedot:
http://anelma.snellman.fi

Maatilan Parhaat

Tuottajamessut
keskiviikkona 10.10.2012 klo 10-16
Kuusisaarentie 1, Pietarsaari

Snellmanilla tapahtuu. Snellmanin tuotteilla on kysyntää, yritys
kasvaa ja investoimme tulevaan. Suomalaisen alkutuotannon merkitys
korostuu entisestään.
Keskellä arjen vipinää tarjoamme tuottajille mahdollisuuden tulla tutustumaan toimintaamme. Messupäivän aikana on mahdollisuus keskustella
Snellmanin alkutuotantoväen kanssa, osallistua ohjattuun teurastamokierrokseen sekä asioida suositussa tuottajamyymälässämme.
Erillisessä esittelyteltassa kerromme toiminnastamme yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Mukana tilaisuudessa ovat ainakin Valio, Rehuraisio, Agrimarket/Suomen Rehu, Feedex, Konefarmi ja ProAgria. Siinä ohessa
tarjoilemme vieraille mm. Eetvartti-grillimakkaraa, Kunnon Nakkeja,
Panineja ja tietysti pullakahvit.
Sääolosuhteet huomioiden olemme varanneet 1000 ensimmäiselle
kävijälle Herra Snellmanin sateenvarjon.

Tervetuloa!
Yhteistyökumppanit

Tilaisuuteen järjestetään bussikuljetus
Oulusta, Iisalmesta ja Kauhajoelta.
Katso lisätietoja ja tarkemmat reitit Anelmasta!
anelma.snellman.fi

Messualue
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Snellmanin alkutuotanto

MP-tiimiin uudet resurssit
■ Alkutuotannon rooli kokonaisuudessa kasvaa sitä mukaa kun
Snellman kasvaa ja kehittää toimintaansa.Yrityksen kasvaessa tarvitaan suurempia lihamääriä, se merkitsee enemmän ja suurempia
tiloja ja maantieteellisesti laajempaa aluetta.
– Omat investointimme ovat riippuvaisia tuottajien kanssa tehdyn
yhteistyön onnistumisesta, sanoo alkutuotannon johtaja Tomas
Gäddnäs. Alkutuotannon organisaation tulee olla kevyt ja yksinkertainen, mutta sen tulee tukea tarpeeksi tuottajayhteistyötä.
Snellmanin alkutuotannolla on ollut kauan pieni ja kevyt organi-

saatio. Anelmaan vahvasti panostamalla on säästetty rutiinitöistä
ja organisaatio on pystytty pitämään kapeana ja tehokkaana. Kun
tilakoko kasvaa ja alue laajenee logistiikan tarkkuusvaatimukset
kuitenkin kasvavat.
– Haluamme nyt sopeuttaa organisaatiomme tuleviin haasteisiin
ja tavoitteisiin, sanoo Tomas Gäddnäs. Kehitämme prosesseja, yhteistyömalleja, logistiikkaa ja konttorin toimintoja. Alkutuotannon
merkitys koko yrityksen menestymiselle korostuu yhä enemmän
uusien investointien myötä. 				
HJ

Alkutuotannon prosessit ja tavoitteet

MP-sikaprosessi

Tavoitteet:

•	Tuottaa Herra Snellmanille
lisäarvoa laadukkaan,
tehokkaan ja luotettavan
tuotantoketjun kautta
”Mausta sen jo tunnistaa.”
•	Kustannustehokas, vastuullinen ja jäljitettävä tuotanto

MP-nautaprosessi

Tavoitteet:

•	Tuottaa Herra Snellmanille
lisäarvoa laadukkaan,
tehokkaan ja luotettavan
tuotantoketjun kautta
•	Kustannustehokas, vastuullinen ja jäljitettävä tuotanto

Logistiikka & Kuljetus

Tavoitteet:

• Suunnitelmallinen ja kustannustehokas logistiikkaketju
• Standardin mukainen asiakaspalvelu, eläinten käsittely ja
kuljetus
•	Tehokas kuljetussuunnittelu,
optimoidut reitit

Tilitystoiminnot

Tavoitteet:

•	Oikea hinta oikeasta
eläimestä
•	Toimivat ja luotettavat
järjestelmät
• Systemaattiset rutiinit, jotka
varmistavat virheettömyyden

Keskinäinen yhteistyö Suomen parhaiden perhetilojen kanssa

MP-tuotannonohjaaja Tove Hagner
Tove Hagner on uusi sikatiimissä, vaikka
hän on monille ennestään tuttu. Tove on ollut
tekemisissä lähes koko kentän kanssa aikaisemmassa virassaan Sikavan terveysluokitusvastaavana ja hänellä on myös laaja kokemus
sikojen terveydenhuollosta. Ennen Sikavaa
hän työskenteli EU-projektissa sikatautien saneerauksien parissa.
Tove otti vastuun MP-tuotannonohjaajan
työstä, kun Laura Ehlers jäi äitiyslomalle.
– Snellmanin alkutuotannossa työskentely
poikkeaa aikaisemmista kokemuksistani, Tove
sanoo, mutta tämä on mielekäs ja tervetullut
haaste.
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Askel ei ollut kovinkaan pitkä, sillä Snellmanin
tiimi ja MP-konsepti olivat jo entuudestaan
tuttuja Toven oman sikatilan kautta.
– Tulee olemaan mielenkiintoista työskennellä
MP-sikaketjun tilojen kanssa ja tutustua tuottajiin paremmin,Tove sanoo.Yhteenkuuluvuus
joka täällä vallitsee, sekä tiimin sisällä että
Snellmanin ja tuottajien välillä, on ainutlaatuinen.
Kun Laura Ehlers palaa äitiyslomaltaan, Tove
Hagner jatkaa sikatiimissä muissa tehtävissä.
Tove Hagner, 044-796 6577
tove.hagner@snellman.fi

Snellman-info

Ann Knutar,
MP-toimistoesimies

Logistiikkasuunnittelija Sami Virtanen

Ann Knutar on nimitetty Maatilan Parhaat -toimiston esimieheksi 1.9.2012 alkaen. Hän vastaa alkutuotannon funktioprosesseista, mm. tilitysten ja teurastietojen käsittelystä,
kuljetusyrittäjien laskutuksesta sekä tuottajarekisterin ylläpidosta.

Sami Virtasella on uusi tehtävä Snellmanin naudan alkutuotannon logistiikkasuunnittelijana. Aikaisemmin kuljetusten eri osia on ollut suunnittelemassa eri henkilöt, mutta
tavoitteena on että, yksi henkilö koordinoi, suunnittelee ja
kehittää kuljetukset kokonaisuutena.
Hyvin järjestetyt kuljetukset ja ennen kaikkea hyvä tiedonkulku kaikkiin suuntiin, ovat Samin mainitsemia tärkeitä
työalueita.

Brita Wiik, joka on aiemmin vastannut MP-toimiston kaikista toiminnoista, vastaa nyt alkutuotannon konttorin ohjelmistotoiminnoista sekä erilaisista projekteista koskien
niiden kehitystä yhteistyössä IT-henkilöstön kanssa.
Brita hoitaa myös mm. alkutuotannon sisäisen ja ulkoisen
raportoinnin, laskujen kirjaukset sekä hinnaston päivitykset.
Ann Knutar on toiminut itse emäntänä 40 -50 lehmän lypsykarjatilalla noin kymmenen vuoden ajan.
– Minulla on tuottajien joukossa monia ystäviä ja tiedän,
minkälaista on maanviljelijän arki.
Ann on ollut aikaisemmin töissä Snellmanilla 80- ja 90-luvuilla. Alkutuotantoon hän tuli kesäkuussa 2011 vasikkavälityssuunnittelijan sijaiseksi.
Ann nostaa esiin elektronisen
tietokanavan,
Anelman merkityksen
tärkeänä välineenä tuottajien arkipäivässä.
– Käyttäkää Anelmaa!
Siellä on paljon tietoa ja
järjestelmä on yksinkertainen käyttää teuras- ja
välityseläinilmoituksia
tehdessä jne.

Ulospäin hän on yhteydessä lähinnä kuljettajiin ja liikennöitsijöihin. Tuottajille tieto kulkee ensisijaisesti Anelman
kautta.
– Tuottajakenttä on niin laaja, että suurimpana haasteena
tulee olemaan informaatiokulun saaminen tuottajille mahdollisimman hyväksi, Sami toteaa. Päämääränämme on luoda niin hyvä yhteistyö, että kaikilla ketjun jäsenillä on mahdollisuus onnistua arkisissa töissään mahdollisimman hyvin
ja tehdä tulosta.
Sami on uusi MP- tiimissä, mutta hän on toiminut aikaisemmin Snellmanin lihaosastolla työnjohtajana.
Työt ovat lähteneet hyvin käyntiin, ja hän kehuu
työtovereiden keskinäistä viihtyvyyttä ja ilmapiiriä.
– Tämä oli juuri sellainen
haaste, jota etsin, hän
sanoo. Uusia ohjelmia ja
kokonaan uudet työtehtävät.

Kuljetusliike Mika Laakso Oy
Mika Laakso on uusi kuljetusyrittäjä Snellmanin eteläisellä nauta-alueella. Snellmanin
vasikkamäärät kasvavat ja välitysvasikoiden
ajamiseen tarvitaan lisäresursseja. Mika Laakso ja hänen kuljettajansa Janne Luoma
ajavat välitysvasikoita ja heistä tulee uusi vahvistus MP-naudan hankintaorganisaatioon.
Christer Sundqvistin vasikka-auto jatkaa entisen tapaan.

myös muuta kuljetustoimintaa. Hän painottaa,
että vaikka vasikanvälityksessä autosta astuukin nyt uusi henkilö, tuottajia palvellaan 20
vuoden ammattikokemuksella.
Mika Laaksoon voit ottaa yhteyttä vasikanvälitysasioissa tai jos olet kiinnostunut tulemaan
Snellmanin uudeksi tuottajaksi.
Mika Laakso, 0400-299 593

Mika Laakson kuljetusyritys perustettiin 1992
ja sen kotipaikka on Alahärmässä. Eläinkuljetusten lisäksi yrityksellä on jonkin verran
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Snellmanin jalostetehdas

Snellmanin historian
suurin investointi
■ Snellmanin Lihanjalostus Oy laajentaa Kuusisaaren tehtaan toimintaa Pietarsaaressa.
Kyse on Snellmanin historian suurimmasta yksittäisestä investoinnista. Snellmanin Lihanjalostus Oy panostaa voimakkaasti suomalaiseen sian- ja naudanlihaan. Investointi on osoitus vahvasta luottamuksesta lihatuotantoon Suomessa. Investoinnin myötä Snellman vahvistaa asemaansa ruokamakkaran valmistajana.
Laajennuksen myötä lihavalmisteiden tuotanto tullaan kokonaisuudessaan keskittämään Kuusisaareen. Rakennushankkeen on määrä valmistua keväällä 2013 ja siihen on budjetoitu 21
milj. euroa. Hanke toteutetaan pääosin paikallisten rakennusyrittäjien kanssa. Laajennus lisää
merkittävästi lihajalosteiden tuotantokapasiteettia ja luo useita uusia työpaikkoja.

Snellmanin investointien
myötä raaka-ainetarve
kasvaa.
Kuvassa Snellmanin
määrätavoitteet (viiva)
sekä suomalaisen sian- ja
naudanlihantuotannon
kehitysennusteet ( pylväät). Lue lisää Suomen
Gallup Elintarviketieton
ennusteista sivuilla 18–19.

6 Maatilan Parhaat info

Snellman-info

Grillimakkarakesästä jäi hyvä maku

Snellman vahvisti asemaansa
Kesäkuukaudet merkitsevät kotimarkkinoilla grillaussesonkia. Suomalaiset
kuluttajat ovat tarkkoja siitä, mitä grilleihinsä laittavat. Pihvit ja fileet
pitäköön arvostetun asemansa, mutta grillimakkaran suosiota ei lyö mikään.
Tämä kesä oli toinen kesä, jolloin grillimakkarat Eetvartti ja Iivari tuotiin markkinoille. Tänä vuonna grillimakkarat uudistettiin
Snellmanin konseptin mukaisesti, kun niistä poistettiin lisätty
fosfaatti. Kaikkien Snellmanin ruokamakkaroiden lisätty fosfaatti
korvattiin korkeammalla lihapitoisuudella, mistä johtuen joissakin
tapauksissa lihapitoisuus nousi jopa 10 prosenttia.

Fosfaatittomuus mediassa kesän aikana
Fosfaatittomat grillimakkarat tuotiin markkinoille suuren mediakampanjan myötä toukokuusta alkaen. Snellmanin markkinointijohtaja Peter Fagerholm toteaa kuluttajien ottaneen kampanjan hyvin vastaan, mutta että sanoman levittäminen laajalle
yleisölle vaatii vielä usean vuoden panostuksen.
– Saadaksemme selville kuinka suuri osa on ymmärtänyt viestimme, me testaamme kaikki mediakampanjat jälkeenpäin kuluttajatutkimuksella, Peter Fagerholm sanoo. Fosfaatiton konsepti ei
ollut jäänyt mieleen niin hyvin kuin olisimme toivoneet, mutta
myyntiluvut osoittavat kuitenkin, että kuluttajat valitsevat mielellään meidän makkaramme.

Snellman kasvatti markkinaosuuksia
Kirjoittamishetkellä Snellmanin grillimakkaramyynti oli toukoheinäkuun aikana 9 % suurempi viime vuoteen verrattuna. Grillimakkaran kokonaismyynti laski melkein 10 %, joten Snellman on
toisin sanoen vahvistanut asemaansa ja kasvattanut markkinaosuuksiaan.
– Sateinen ja kylmä kesä saattaa selittää kokonaismarkkinoiden pienentymisen, Peter Fagerholm
sanoo. Markkinoiden laskusta
huolimatta olemme kasvatta-

neet myyntiämme lukuihin,
joihin olemme tyytyväisiä.
Se on osoitus siitä, että ihmiset
ovat tyytyväisiä tuotteisiimme.

Pohjustustyötä vuoden
2013 kapasiteetin lisäykselle
Snellman tulee jatkossakin panostamaan ruokamakkaroihin.
– Me katsomme tämän vuoden kampanjan ja myynnin olevan
pohjustustyötä ensi kesälle, jolloin otamme käyttöön uuden jalostetehtaan, Peter Fagerholm sanoo. Tänä vuonna olemme kasvattaneet kokonaismääriä yli 2 milj. kiloon ja nyt tähtäämme 8-10
milj. kilon vuositasolle, joten tämä oli prosessin ensimmäinen
vaihe.
Uutta jalostetehdasta rakennetaan parhaillaan ja se tulee olemaan tuotantovalmiudessa kesällä 2013. Emulsiomakkaroiden,
eli hienojakoisten makkaroiden, kuten grilli- ja nakkimakkaroiden
valmistuksen lisäksi jalostetehtaassa tulee toimimaan viipalelinja
ja kokolihaosasto. Tänä kesänä grillimakkarakapasiteetti oli vielä
rajallinen, joten Snellman on saanut käyttää malttia aggressiivisten
kampanjoiden suhteen.
– Meille oli tärkeää saada markkinoilta vahvistus siitä, että meidän
fosfaatittomista tuotteistamme pidetään, Peter Fagerholm sanoo.
Nyt me olemme löytäneet konseptimme.
HJ

Snellmanin grillimakkarat maistuvat suomalaisille kuluttajille. Vaikka grillimakkaramarkkinat laskivat noin 10
% Snellmanin volyymit kasvoivat 9 %. Snellman on toisin
sanoen vahvistanut asemaansa ja kasvattanut markkinaosuuksia. Tämä on hyvää pohjustustyötä ensi vuoden kapasiteetin lisäykselle kun uusi jalostetehdas valmistuu.
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MP nauta

Nikola, Siikajoki
Veljesten Jarmo ja Eero Nikolan
navetan avajaiset 20.8.2012

Uusia navetoita avattu maakunnassa

Leppänen, Kinnula
Timo ja Jonna Leppäsen
navetan avajaiset Kinnulassa 8.6.2012

■ Leppäsen Jonna ja Timo aloittivat ”kesäloman” opettajan viroistaan juhlimalla uuden lihanautakasvattamon avoimia ovia kesäkuun alkupuolella Kinnulassa Keski-Suomessa. Laajennuksen myötä tilan eläinmäärä nousee noin 230
eläimeen. Vasikat toimitetaan tilalle terneinä 2-4 viikon ikäisinä. Alkukasvattamossa on tilat 60 vasikalle, karsinat ovat ns. osaritilä pohjaisia, eli ruokintapöydän edessä on ritilä ja karsinan takaosa on kuivikepohjaa. Kasvatuksessa
onkin haluttu kiinnittää erityishuomio vasikoiden hyvinvointiin ja kasvuun.
Kuivikepohja on pienelle vasikalle kuin henkivakuutus samoin kuin patterilämmitys alkukasvattamon ulkoseinillä. Loppukasvatus tapahtuu ritiläpohjaisessa
loppukasvattamossa ja eläimillä on seosrehuruokinta. Timon ja Jonnan tavoitteena on, että ainakin toinen voisi jossain vaiheessa jättää työnsä peruskoulun
opettajana ja jäädä kokonaan naudantuottajaksi.

Siikajoella avattiin uusi robottipihatto
■ Veljesten Jarmo ja Eero Nikolan robottipihatto avattiin Siikajoella PohjoisPohjanmaalla 20.8.2012. Lypsystä huolehtii DeLaval VMS-lypsyrobotti ja navetassa on läpiajettava ruokintapöytä sekä seosrehuruokinta.Vasikoille on täysin
kuivikepohjainen karsina. Niin lypsyssä kuin vasikoiden juotossa hyödynnetään E-korvamerkkitunnistusta.
Menestystä molemmille navetoille ja niiden yrittäjille!
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Sonniplus-päivät
syksyllä 2012
Pääteemana tarttuvien tautien ennaltaehkäisy
(mm. hengitystietulehdukset), luennoitsijana
Olli Ruoho ETT:n terveydenhuoltoeläinlääkäri
6.11.
Snellman, Pietarsaari (ruotsink.)
14.11. 	Nivala, Nitek
15.11. Seinäjoki, Marttilan Talli

Nurmikurssi jatkuu
3.10.
4.10.

Suomenkielinen, Kaustinen
Ruotsinkielinen,Vöyri

Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä InnoNauta koulutushankkeen kanssa. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen Anelmassa! Tervetuloa!

Teurastamon uudistettu navetta

Hyvin suunniteltu kokonaisuus
Snellman suuren teurastamoprojektin viimeinen vaihe on
teurastamon navetan laajentaminen ja muutostyöt. Projektin
aikaisemmat vaiheet pitivät sisällään mm. uuden sikateurastuslinjan ja uudet ruhovarastot.

Nautapuolella rakennustyöt ovat vielä
kesken. Teurasnautojen karsinat on asennettu valmiiksi. Ne ovat vanhoja pitempiä
ja tilavampia ja niissä on uudet sivusta suljettavat jaotteluovet aikaisempien päältä
suljettavien sijaan.
Ronny Snellman odottaa mielenkiinnolla teurastamon sisääntuloon asetettavan
karusellin käyttöönottoa. Karuselli on
suunniteltu yhteistyössä eläinten käyttäytymisasiantuntija Katri Stroheckerin, navettahenkilökunnan ja kuljettajien kanssa.
Samanlaisia ratkaisuja käytetään monilla
suurilla tiloilla ympäri maailmaa.

– Naudat haluavat aina palata samaan pisteeseen mistä ne lähtivät, Ronny Snellman
selittää. Kun ne saavat kulkea karusellissa
kaartuvaa käytävää, ne seuraavat luonnollista käyttäytymistään ja liikkuvat itsenäisesti eteenpäin karsinaan johtavaan käytävään. Myös nautapuolella vanhat karsinat
uusitaan, kun uusi puoli on valmiina käyttöön.
HJ

Rauhallinen ja kätevä kuljetus
karsinoihin
Navetan suunnittelussa on tärkeintä se,
että saamme eläimet liikkumaan itse rauhallisesti eteenpäin, Ronny Snellman toteaa.
Tiellä ei saa olla esteitä, vaan eläinten on
Rauhalliset ja valoisat karsinat joihin eläinten on helppo kävellä itse.
Tuottajat ovat merkinneet teurastettavat siat punaisilla viivoilla.
Kuljetuksen jälkeen siat lepäävät
mielellään vieri vieressä.
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Nautojen
ruhovarasto

Naudan luonnollisen
käytöksen seuraaminen

Uusi
sikojen
ruhovarasto

– Uutta on myös se, että panostimme
muovisiin väliseiniin. Toivomme, että niiden ansiosta karsinoissa tulee olemaan
vähän rauhallisempaa ja hiljaisempaa, sanoo teurastamon osastopäällikkö Ronny
Snellman. Kuvaushetkellä edellisiltana
saapuneet siat makaavat kaikessa rauhassa,
vieri vieressä, eivätkä anna karsinan reunalle ilmestyneiden vieraiden häiritä itseään. Myöskään lähistöllä meneillään oleva
rakentaminen ei häiritse karsinan rauhaa.

Uusi sianteurastuslinja

Teurastamo

Uuden sikaosaston karsinat ovat hieman
entisiä suurempia. Koska teurassiat ovat
nykyään isompia kuin ennen, myös karsinoissa tarvitaan lisää tilaa. Kaikissa karsinoissa on juomavesipisteet, ja karsinoiden
yläpuolella on vesisumukastelujärjestelmä,
jota käytetään kuumalla ilmalla eläinten
vilvoittamiseen ja ilman laadun parantamiseen.

Myös navetan vanha puoli kunnostetaan,
esim. karsinarivejä pidennetään. Töiden
valmistuttua sikaosaston kapasiteetti tulee
olemaan 800 eläintä, eli kaksinkertainen
määrä aikaisempaan verrattuna.

Navetta

Sikapuolelle suurempi
kapasiteetti

päästävä kulkemaan itsenäisesti eteenpäin.
Samalla hetkellä saapunut sikalasti näyttää
tämän toimivan käytännössä. Siat kulkevat
uteliaina eteenpäin ja kuljettaja huolehtii
siitä, että viimeiset eläimet tulevat turvallisesti autosta ulos.

Investointi yhteensä 10 milj. euroa
Maaliskuu 2011
	Eläinkuljetusautojen pesuhalli
Tammikuu 2012
	Uusi sikateurastuslinja, uudet ruhovarastot
Syksy 2012
	Navetan laajentaminen ja muutostyöt
Navetan lisärakennus

Navettaremontilla ei pyritty pelkästään
lisätilan saamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen, vaan siinä panostetaan myös
ratkaisuihin jotka helpottavat kuljettajien
kuorman purkua. Rakennustyöt aloitettiin
helmikuussa 2012. Vanha autonpesuhalli
muutettiin ja liitettiin sikaosastoon, ja navettaan rakennettiin uudet lastausrampit.
Kalusteiden asentaminen aloitettiin huhtikuussa ja sikaosasto otettiin käyttöön
toukokuussa.

Teurastamon investointi

Nautojen tarttuvat taudit
ja tautiriskien hallinta
Naudoilla esiintyy Suomessa melko vähän tarttuvia tauteja, eikä meillä esimerkiksi
ole Keski-Euroopan tapaan tarvetta jatkuviin rokotuksiin virustauteja vastaan. Hyvä
tautitilanne vähentää eläinten lääkitsemistarvetta ja parantaa niiden hyvinvointia.
Tuotantokustannusten lisäksi tällä on merkitystä myös kuluttajien kotimaisesta
naudanlihan- ja maidontuotannosta saaman mielikuvan kannalta.
Hyvä tautitilanne ei ole itsestäänselvyys. Yksikkökoon kasvu,
tuotannon ketjuuntuminen ja vilkas eläinliikenne ovat tuoneet
nautatiloille uusia haasteita tautiriskien hallintaan. Maahan ei ole
tullut uusia tauteja, mutta meillä jo olevat hengitystietulehdus- ja
virusripulitartunnat, pälvisilsa sekä tartunnalliset sorkkasairaudet
aiheuttavat ongelmia nautatiloilla. Salmonella- ja EHEC- tartunnatkaan eivät ole aivan tuntemattomia vieraita.

Hengitystietulehdus- ja
virusripulitartunnoista tuotantotappioita
Nautojen hengitystietulehdus- ja virusripulitartunnat aiheuttavat
ongelmia erityisesti talvisin, mutta aivan tuntemattomia ne eivät
ole kesälläkään. Viime talvena ja alueittain nyt syyskesällä aiheutti
voimakas koronavirusripulitartunta merkittäviä tuotantotappioita eri puolilla maata. Virusperäisiä nautojen hengitystietulehduksia todetaan niin ikään jatkuvasti sekä lihanautakasvattamoissa
että myös isoilla lypsykarjatiloilla, joille koko ajan syntyy uusia,
tartunnalle alttiita vasikoita.
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Virustartunnat leviävät herkästi tilalta toiselle eläinliikenteen ja
muiden tilojen välisten yhteyksien kautta.Tästä syystä on tärkeää,
että tartuntatiloilla rajoitetaan ulkopuoliset kontaktit mahdollisimman vähiin ja ilmoitetaan välttämättömille kävijöille tilalla todetusta tartunnasta jo etukäteen, jotta nämä osaavat varautua
tilanteeseen. Tartunnasta on syytä ilmoittaa myös meijerille ja
teurastamolle mahdollisia ajojärjestelyjä varten. Tartuntatilalta ei
myydä eläviä eläimiä, ennen kuin viimeisten oireiden päättymisestä on kulunut vähintään yksi kuukausi.Teuraaksi lähtevien eläinten
siirto etukäteen muista tuotantotiloista erillään olevaan lastaustilaan parantaa mahdollisuuksia välttyä tartunnalta.

Pälvisilsa on salakavala tauti
Pälvisilsa on Trichophyton verrucosum- sienen aiheuttama sienitartunta, joka saattaa tarttua myös ihmiseen. Tyypillisimmillään
tauti esiintyy naudalla pään ja kaulan alueella pyöreinä, karvattomina alueina, joiden keskellä on harmaata karstaa. Alueen reunalla
iho punertaa ja karvatupet ovat koholla. Tartunta voi olla myös

MP-nauta

Pälvisilsa esiintyy naudalla tavallisimmin pään ja kaulan alueella pyöreinä,
karvattomina alueina, joiden keskellä on harmaata karstaa. Tauti saattaa
esiintyä tiloilla myös piilevänä ja olla
täysin oireeton. Pälvisilsaitiöt säilyvät eläinten karvapeitteessä useita
kuukausia ja kuivassa navettapölyssä
vuosikaupalla. Tartunta leviää helposti
tilalta toiselle ennen kaikkea eläinten
mukana.

täysin oireeton. Pälvisilsaitiöt säilyvät eläinten karvapeitteessä
useita kuukausia ja vuosikaupalla kuivassa navettapölyssä. Kun
tällaiselta tilalta myydään vasikoita kasvattamoon, saattaa pälvisilsaitiöitä kulkeutua niiden mukana aiheuttaen taudinpurkauksen.
Taudin saneeraus on pitkällinen prosessi, joten pälvisilsan suhteen
kannattaa eläinkaupassa olla tarkkana.

Salmonellaa vastaan voi suojautua.
Salmonella on ulosteeseen erittyvä bakteeri, joka tarttuu suun
kautta rehun tai juomaveden välityksellä. Tauti voi tarttua eläimestä ihmiseen ja päinvastoin. Tartunta voi olla oireeton tai vakavimmillaan aiheuttaa kuumeisen suolistotulehduksen, veristä
ripulia ja lopulta kuoleman.Vasikkakasvattamoissa onkin sattunut
vasikoiden joukkokuolemiin johtaneita taudinpurkauksia.
Tartuntoja on 2000- luvulla todettu vuosittain 10-15 nautatilalla.
Suurin osa niistä on tullut tilalle lintujen tai jyrsijöiden salmonellapitoisilla ulosteillaan saastuttaman rehuvaraston tai ruokintalaitteiden kautta. Näiden suojaus on tärkeää kaikilla, mutta aivan
erityisesti isoilla, seosrehuruokintaa käyttävillä tiloilla. Seuraavaksi yleisin tartuntatie on eläinkauppa. Lypsykarja- ja emolehmätiloille siirrettäviltä eläimiltä tulee aina vaatia alle kaksi kuukautta
vanha kielteinen salmonellatutkimustulos. Sairaita ja ripulioireisia
eläimiä ei koskaan saa myydä välitykseen, vaan oireiden syy tulee
selvittää ja tilanne pyrkiä korjaamaan.
Salmonellatartunta on nautatiloilla viranomaisten toimesta vastustettava tauti. Tartuntatiloille annetaan rajoittavat määräykset
taudin leviämisen estämiseksi ja ne ohjataan saneeraukseen. Saneeraus perustuu tartuntaketjun katkaisuun eli hyvään ruokinta- ja rehuhygieniaan sekä tartuntaa kantavien eläinten poistoon
karjasta. Valtio ei osallistu saneerauskustannuksiin, joten tilojen
on syytä huolehtia, että niillä on kattava salmonellavakuutus teurastamon tai meijerin kautta.Vain saneerauksen päättyessä rajoittavien määräysten peruuttamiseksi tarvittavat näytteet otetaan
valtion kustannuksella.

EHEC ei ole virallisesti vastustettava
eläintauti
EHEC- eli enterohemorraginen Escherichia coli- on niin ikään
naudan ulosteeseen erittyvä bakteeri, joka leviää tilalla rehun ja
juomaveden välityksellä.Tartunta ei ole eläimelle vaarallinen, mutta voi ihmisellä aiheuttaa pahimmillaan kuolioisen suolistotulehduksen ja munuaisvaurion. EHEC ei ole eläintautilain mukainen
vastustettava tauti, mutta alkutuotantoasetuksen mukaan tulee
tilalla todetusta tartunnasta ilmoittaa teurastamolle ja meijerille.
Tartuntatilalle tehdään riskinhallintakäynti, jolla otetaan näytteitä tilan eläimistä ja tuotantoympäristöstä. Tilalle laaditaan
EHEC- riskinhallintasuunnitelma, jossa kiinnitetään huomiota
hyvään rehu- ja juomavesihygieniaan, teuraaksi lähtevien eläinten
puhtauteen ja lypsyhygieniaan. Tilalta ei myydä eläviä eläimiä ja
teuraaksi lähteviltä eläimiltä vaaditaan virkaeläinlääkärin tekemä
teurastuskelpoisuustarkastus, kunnes tila on toteuttanut riskienhallintasuunnitelmassa mainitut toimenpiteet ja tartuntapaine on
alentunut. EHEC- tartunnan saneeraus pois tilalta ei nykykäsityksen mukaan ole mahdollista, vaan kyse on ihmisiin lihan ja maidon
sekä toisaalta suoran kontaktin kautta kohdistuvan tartuntariskin
minimoimisesta.

Vastuullista eläinkauppaa
Kuluva vuosi on tarttuvien tautien teemavuosi. Vuoden aikana
kiinnitetään huomiota tautiriskien hallintaan eläinkaupassa sekä
tilojen ulkoiseen ja sisäiseen tautisuojaukseen. Tähän sisältyy
myös vastuullinen toiminta eläinkaupassa.Välitys- ja jalostuseläinkauppaa käyvillä tiloilla ei tartuntoja pidä salata, vaan elävien
eläinten myynnistä on syytä pidättäytyä, kunnes oireiden syy on
selvinnyt ja tilanne korjaantunut. Näin toimien estetään myös
mahdollisten vakavampien tautien leviämistä.
Ohjeita hengitystietulehdus- ja virusripulitartuntojen ehkäisyyn
ja hoitoon sekä tautiriskien hallintaan eläinkaupassa löytyy ETT:n
nettisivuilta www.ett.fi.

Olli Ruoho
Terveydenhuoltoeläinlääkäri, ETT ry

Lisää tarttuvista taudeista
syksyn SonniPlus-päivillä!
Luennoitsijana Olli Ruoho

Kuvat: ETT:n arkisto sekä Paula Halkosaari
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Sianjalostajat, Snellmanin alkutuotanto ja Figenin
jalostusneuvojat tapasivat 8.8.2012 tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa. Päivän aikana palkittiin hyviä
tuloksia saaneita sianjalostajia, mm. vasemmalta
Juha Hakomäki Piglet, Juha Ahlqvist Kivelän jalostussikala, Pekka Eskelinen.

Snellmanin ja Figenin sikapäivät
Pavis, Pietarsaari 8.–10.8.2012
■ Snellmanin ja Figenin kesätapaamiset pidettiin 8.-10.8.2012 Paviksella Pietarsaaressa. Snellmanin sianjalostajat tapasivat keskiviikkona,
suomenkieliset siantuottajat torstaina ja ruotsinkieliset tuottajat perjantaina. Tomas Gäddnäs, Peter Fagerholm ja Henrik Snellman tiedottivat
Snellmanin strategioista ja yleisestä tilanteesta. Snellmanin sianhinnan
nosto oli luonnollinen keskustelunaihe, niin kuin myös sikamarkkinoiden vaikea yleistilanne.
Jaakko ja Sanni Kuoppala ja Sonja ja Harri Äijö osallistuivat torstain
ohjelmaan. ”Hyviä ja rakentavia keskusteluja”, tuottajat kommentoivat
tilaisuutta. ”10 sentin korotus oli hyvä, joskin olisi tarvittu 20.” Parit ovat
yhtä mieltä siitä, että on tärkeää saada osallistua keskusteluun ja tavata
muita tuottajia. ”Muuten tämä on aika yksinäistä työtä”.
HJ

Ritva Tuppurainen, Sonja Äijö, Jaakko ja
Sanni Kuoppala, Harri Äijö

Ruotsinkielinen tilaisuus perjantaina.
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Timo Serenius Figenin uusi TJ
Timo Serenius on nimitetty Figen Oy:n toimitusjohtajaksi 01.10.2012 alkaen.
Hän aloitti Snellmanin palveluksessa elokuun puolivälissä.
Timo Serenius on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden tohtori, erikoisalanaan sianjalostus. Hän on aikaisemmin
työskennellyt Nordic Genetics Ab:n kehityspäällikkönä. Hänellä
on laaja kokemus sekä jalostustutkimuksesta että sianjalostuksesta. Timo Serenius tulee raportoimaan Snellmanin Lihanjalostuksen alkutuotannon johtajalle, Tomas Gäddnäsille.
Timo Serenius on tuttu monille Snellmanin tuottajille ajalta, jolloin hän toimi Faba Jalostuksen sikalinjan johtajana. Sianjalostusyhtiön toiminta on kehittynyt sen jälkeen, Timo Serenius toteaa.
Toimintakenttä on selkiytynyt ja ennen kaikkea toiminta on kehittynyt omistajan visioiden ja mallin mukaisesti.
– Työtä on edelleen, erityisesti markkinoinnissa, mutta Figen on
tärkeä lenkki koko sikaketjussa, hän sanoo.
Timo Sereniuksella on repussaan kokemusta siitä, miten jalostusohjelmien kanssa toimitaan kansainvälisesti.
– Mielestäni on lähdettävä siitä, että jalostusstrategiaa tulisi tarkastella pitkänäköisesti ja jalostusohjelmia pitäisi kehittää. Ensimmäinen ehto on se, että tuotteen on oltava kunnossa.
Figenin vientitoiminta on alue, jota hän mielellään kehittää. Haasteena on sopivien kumppaneiden löytäminen sopivalta alueelta ja
molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön aikaansaaminen.
Tämän hetken töihin kuuluu toiminnan tarkastelu kokonaisuudessaan, tavoitteiden määrittely ja jalostusohjelmien analysointi.
– Suuri palapelin pala on saatava paikoilleen, minkä seurauksena koko kokonaisuus selkiytyy. Figenin strategiseen linjaan, missä

Jussi Peura VikingGeneticsin
tuotantojohtajaksi
Figen Oy:n nykyiselle toimitusjohtajalle Jussi Peuralle on tarjottu uusia mahdollisuuksia Snellman-konsernin ulkopuolelta, joten hän jättää tehtävänsä Snellmanilla syyskuun lopussa.
Jussi Peurasta tulee VikingGeneticsin tuotantojohtaja.

kokonaistalous on keskipisteenä, on helppo yhtyä. Lisäksi jalostussuunnittelussa käyttöönotetun EVA-ohjelman hyödyntäminen
mahdollistaa kokonaisuuden kontrolloinnin ja on mielestäni oikea
suunta ohjelman kehittämisessä.
Sikamarkkinoilla vallitsevan yleisen vaikean tilanteen vuoksi kaikkien, myös tuottajien, tarvitsee tarkastella toimintaansa.
– Mielestäni on tärkeää, ehkä vielä tärkeämpää kuin ennen, tarkastella toimintaansa objektiivisesti siten, että potentiaali hyödynnetään mahdollisimman hyvin.Tällä alalla ei tule koskaan ”valmiiksi”, vaan toimintaa voi aina parantaa.
Tässä prosessissa Figen on luonnollinen yhteistyökumppani.
– Figen voi auttaa kaikissa jalostusasioihin liittyvissä kysymyksissä.
Jos sika-aines hyödynnetään tehokkaasti tuottajatasolla, jää loppupäässä tuottajalle enemmän euroja käteen.
Timo lähettää terveisiä kaikille lukijoille:
– Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä jalostusohjelman
suhteen, niin ota mielellään yhteyttä. Jalostusohjelma ei ole olemassa vain itseään varten, vaan tavoitteena on parantaa koko ketjun tehokkuutta. Sen vuoksi on tärkeää saada suoraa palautetta
kentältä. 						
HJ
Timo Serenius, 044-796 6750

Tervetuloa Sikayrittäjät r.y.:n seminaariin

HALLITTU LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ SIKATILOILLA
Sikojen hyvinvoinnin edistäminen tiedonvälityshankkeen luentokokonaisuus käsittelee hallittua lääkkeiden käyttöä sikatiloilla. Ensimmäinen osuus luennoidaan loppuvuoden aikana. Luennoitsijoina toimivat
eläinlääkärit.Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia. Ilmoittautumislomake ja tarkemmat osoitetiedot
löytyvät netistä: www.sikayrittajat.fi
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Maatilan Parhaat sikaketjun
hiilijalanjälki laskettu
Ilmastonmuutos tuo mukanaan riskejä, mutta
myös mahdollisuuksia niitä hyödyntäville
Ilmastonmuutos on merkittävä pitkän aikavälin ympäristöriski
ja haaste koko yhteiskunnalle. Maatalouteen se vaikuttaa mm.
uusien kasvisairauksien ja tuholaisten sekä ennakoimattomien
sääolojen, mutta myös pidentyvien kasvukausien kautta. Riskien
lisäksi ilmastonmuutos avaa mahdollisuuksia tahoille, jotka pystyvät tarjoamaan ilmastonmuutosta hillitseviä tai sen vaikutuksia
hallitsevia tuotteita ja palveluita. Parhaiten tämä näkyy autokaupassa, jossa CO2-lukemilla on suora vaikutus ostopäätökseen. Lisäksi kuten autoissa, myös muilla toimialoilla vähemmän energiaa
kuluttavat ratkaisut säästävät myös selvää rahaa.
Ilmastonmuutokseen vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöt. Hiilijalanjälki mittaa tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä
riippumatta siitä, missä ja kenen toimesta ne aiheutetaan. Tällä
tarkastelutavalla pyritään saamaan tarkka käsitys tuotannollisesta
todellisuudesta, jossa tulosta eivät vääristä eri tuotantovalinnat,
kuten se, kenen pelloille lanta levitetään tai miten suuri osa rehusta tulee rehutehtaalta ja paljonko omasta tai naapurin pellosta.
Tämän tuotteen koko elinkaarta mittaavan näkökulman vuoksi
hiilijalanjälki onkin osa elinkaariarviointia.

Päästöt syntyvät sieltä, mistä kustannuksetkin
Snellman Lihanjalostus tutkitutti talven 2011-2012 aikana sianlihatuotannon hiilijalanjälkeä sekä tuotannon energiatehokkuuden vaikutusta tilojen energiamenoihin. Jotta tuotannon päästöjä
pystyttiin mittaamaan, avattiin tiloille näiden toimintaa mittaava
kysely Anelman kautta. Saadut vastaukset käytiin läpi huolellisesti
virheiden ja puutteiden tunnistamiseksi.

Yhden sianlihakilon päästöt lasketaan selvittämällä yhden porsaan
kasvattamiseen tarvittavat rehu-, energia- ja muut panokset sekä
siitä syntyvät lanta- ja jätevirrat. Sen jälkeen tehdään vastaava selvitys yhden lihasikakilon tuotannon osalta. Lopuksi huomioidaan
eläinten kuolleisuus, kuljetukset ja teurastamon päässä luonnollisesti energian kulutus, teurasjätteet ja hylky.
Tulosten perusteella alkutuotannon päästöt syntyvät suuressa
osin sieltä, mistä kustannuksetkin: noin 70 % päästöistä syntyy
oman viljan tuotannosta sekä hankitun ostorehun raaka-aineista
ja valmistuksesta. Lannan käsittely ja levitys sekä eläinten ruuansulatus puolestaan tuottaa noin 15 % päästöistä, ja käytetyt polttoaineet ja sähkö tuottavat 13 % päästöistä. Loput päästöt syntyvät
tuotannon muista toiminnoista.
Porsaat vaativat lämpimiä oloja ja osa rehusta menee emakoille,
ja niinpä yhden porsaskilon (teuraspainoa) tuotanto aiheuttaakin
noin 7,2 kg CO2e-päästöjä.Tämä vastaa 40 km ajoa vanhalla henkilöautolla. Painon lisääminen lihasikalassa syntyy jo selvästi pienemmillä päästöillä: 4,8 kg CO2e-päästöjä per kg teuraspainoa,
joka vastaa 27 km ajelua. Kun eläinten teuraskuljetusten, teurastamisen, käsittelyn, paloittelun ja kaikkien sivuvirtojen käsittelyn
päästöt huomioidaan, jää kypsentämättömän lihan päästötasoksi
5,75 kg CO2e-päästöjä lihakiloa kohti. Tästä liha jatkaa matkaansa, kun se jalostetaan maukkaiksi tuotteiksi.

Onko kuusi kiloa hiilipäästöjä per lihakilo
paljon vai vähän?
Sianliha on ravinteikasta ja energiapitoista, ja siksi suoraviivainen
kilo per kilo-vertailu muihin elintarvikkeisiin ei anna perusteltua
kokonaiskuvaa. Jos Maatilan Parhaat -sianlihaa vertaillaan kilo-

Sianlihatuotannon päästöt syntyvät suuressa osin sieltä, mistä kustannuksetkin: noin 70 % päästöistä syntyy oman
viljan tuotannosta sekä hankitun ostorehun raaka-aineista ja valmistuksesta. Lannan käsittely ja levitys sekä
eläinten ruuansulatus puolestaan tuottaa noin 15 % päästöistä, ja käytetyt polttoaineet ja sähkö tuottavat 13 %
päästöistä. Loput päästöt syntyvät tuotannon muista toiminnoista.
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kaloripitoisuuden perusteella, vastaa se päästötasoltaan viljeltyä
kirjolohta tai broileria. Toisaalta lihatuotanto ei pärjää päästötehokkuudessa rehuna käytettävien, syötävien viljojen tai perunan
kanssa. Kuluttajat äänestävät kuitenkin vatsallaan, joten lautasella
lienee tilaa molemmille.

• Rehutehokkuuden optimointi ja kuolleisuuden minimointi,
• Lämmön talteenotto lietteestä, ilmanvaihdon ja valaistuksen
optimointi, ja
• Kuivalantakäsittelyn vaihtaminen joko lietelantaan tai
biokaasutukseen.

Tehostamisen varaa löytyy, sekä talouden että
ilmaston kannalta

Tutkimuksen toteutti ilmasto- ja energiatehokkuuteen erikoistunut
asiantuntijayritys Bionova Consulting (www.bionova.fi). Tuotteiden hiilijalanjälki laskettiin ISO-standardien ISO 14040 ja ISO 14044 mukaisesti.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että monia tehostamiskeinojakin löytyy.
Ilmastoystävällinen tuotanto kulkee yhdessä hyvin suunnitellun ja
tehokkaan tuotannon kanssa. Alla muutamia keinoja vaikuttaa:
• Turpeen ja lämmitysöljyn korvaaminen hakkeella tai
maalämmöllä,

Panu Pasanen
Bionova Consulting

Snellmanin sikaketjun tulokset vertailussa muiden elintarvikkeiden päästötutkimuksiin.

Energialuokat, porsastuotantosikalat
A

alle 200 kWh/porsas

Energialuokat, lihasikalat
5 tilaa

A

alle 1000 kWh/1000 kg

8 tilaa

B

200–300 kWh/porsas

8 tilaa

B

1000–1500 kWh/1000 kg

7 tilaa

C

300–400 kWh/porsas

5 tilaa

C

1500–2000 kWh/1000 kg

6 tilaa

D

yli 400 kWh/porsas

4 tilaa

D

yli 2000 kWh/1000 kg

4 tilaa

Keskimäärin

258 kWh/porsas

22 tilaa

Keskimäärin

1191 kWh/1000 kg

25 tilaa

Energiatehokkuus puntarissa tuloksenteossa
Kyselyyn vastanneiden tuottajien yhteenlaskettu energiakulu on noin 1,0 milj. € / vuosi. Tilat jaettiin neljään
energialuokkaan suhteellisen energiatehokkuuden perusteella. Yhdistelmätiloille tätä jakoa ei voitu tehdä,
sillä tuotantotilojen kulutuksia ei pystytty useimmiten
erottamaan.

Energiakustannus porsastuotannossa on keskimäärin 13
€ per porsas. Yhden energialuokan nousu tai pudotus
vastaa noin 5 € kustannusta per porsas. Lihasikaloiden
energiakustannus on noin 6 € per 100 kg sika. Yksi energialuokka vastaa 2,5 € kustannusta per 100 kg sika.

Maatilan Parhaat info 15

Katse porsituskarsinaan
■ Juttusarjan toisessa osassa käsittelimme emakon
kiimakiertoon ja lisääntymisrytmiin liittyviä asioita.
Nyt keskitymme tämän kiimakierron tuloksiin ja
kuinka hävikki voidaan minimoida tuotantokierron
seuraavassa vaiheessa. Jotta voisimme tietää miten hävikkiä voidaan pienentää, tulee meidän ensin
miettiä mikä on hävikkiä porsituskarsinassa. Hävikkiä ovat totta kai kuolleet porsaat, mutta hävikkiä
syntyy myös silloin kun eläimet eivät kasva kasvukykynsä mukaisesti tai emakot eivät ole niin hyviä
emoja kuin ne voisivat olla.

Helppo synnytys
Kun halutaan minimoida menetyksiä porsitusosastolla, tulee porsaiden elinvoimaisuuteen panostaa jo
ennen niiden syntymää. Emakon synnytysvaikeuksien ennaltaehkäisy alentaa kuolleena syntyneiden porsaiden määrä ja parantaa
elävänä syntyneiden porsaiden elinvoimaisuutta.
Ummetus aiheuttaa porsimisvaikeuksia. Näiden ehkäisemiseksi
on syytä varmista, että emakko syö ja juo porsitusosastolle siirtämisen jälkeen. Kannattaa myös tarkkailla emakoiden liikkumista
häkissä, onko niiden helppo nousta ylös ja tekevätkö ne sen mielellään. Vaikeudet liikkumisessa alentavat emakoiden innokkuutta
nousta syömään ja juomaan, ne voivat polkea takanisänsä ja lisäksi
on suurempi vaara, että porsaat jäävät emakon alle. Tarvittaessa
helpota emakon liikkumista säätämällä häkkiä tai asettamalla lattialle kumimatto.
Pesäntekomateriaalin positiivisista vaikutuksista on puhuttu jo
vuosia, eikä sen merkitystä kannata aliarvioida saati unohtaa.

Porsaiden ternimaidon saanti
Ternimaidon merkitystä vastasyntyneelle porsaalle ei voi korostaa liikaa. Syntyvällä pikku porsaalla ei ole suojaa taudinaiheutta-

jia vastaan, ennen kuin sen oma vasta-ainetuotanto käynnistyy
porsaan ollessa reilun kuukauden ikäinen. Porsaalla ei myöskään
ole kylmyydeltä suojaavaa ja energiaa antavaa rasvavarastoa. Pieni
porsas siis kylmettyy ja muuttuu elinvoimattomaksi melko nopeasti syntymän jälkeen, jos se ei saa energiapitoista ja lämmittävää
ternimaitoa.
Synnytyksiä valvottaessa kannattaa erityishuomiota kiinnittää
siihen, että kaikki porsaat saavat ternimaitoa mahdollisimman
pian syntymän jälkeen. Jos synnytys pitkittyy, on vaarana, että
ensimmäisenä syntyneet porsaat aktiivisina tyhjentävät emakon
utareen maidosta. Viimeisenä syntyvät porsaat ovat yleensä niitä,
jotka ovat heikoimmassa asemassa jouduttuaan ehkä kärsimään
ajasta synnytyskanavassa ja mahdollisesti hapen puutteesta. Nämä
porsaat olisivat eniten hyvän ternimaitoannoksen tarpeessa. Hyvä
tapa varmistaa ternimaidon saanti on merkitä merkintäkynällä ne
porsaat, jotka ovat imemässä. Isoilla pahnueilla ja pitkittyneissä
synnytyksessä kannattaa myös rajoittaa ensimmäisten porsaiden
ternimaidon saantia esimerkiksi laittamalla ensimmäiset viisi-kuusi

Liian vähäinen maitotuotos saa porsaat tappelemaan nisistä, aiheuttaen
haavoja poskiin. Jalkojen
haavat voivat johtua levottomuudesta utareella,
myös lattia voi olla syynä
haavaumiin.
Kuva: Terhi Jääskeläinen
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Hävikki kuriin! 3/5

Voit houkutella emakkoa syömään antamalla sille jotain
erityisen maittavaa. Helppo ratkaisu on pikkuporsasrehun sirottelu emakon rehun päälle. Halvempi ratkaisu
on tavallinen taloussokeri tai sokerijuurikasleike. Sokeri
herättelee emakoiden ruokahalua ja antaa lisäksi niille nopeasti lisäenergiaa. Myös rehun jakokertoja lisäämällä voit
aktivoida emakon juontia ja syöntiä.

porsasta lämpölampun alle koriin sen jälkeen kun ne ovat jo ternimaitoa juoneet. Kun synnytys on ohi ja kaikki ovat juoneet ternimaitoa voi kaikki porsaat jälleen laskea nisille.

Emakon ruokahalu
Emakon hyvä ruokahalu takaa osaltaan hyvän maidontuotannon.
Ruokahalu on hyvä indikaattori sille, onko emakolla kaikki kunnossa. Huonovointisuus ja kipuilu alentavat lähes kaikilla eläimillä
ruokahalua. Jos emakko alentaa syöntiään, on vaarana maitotuotoksen aleneminen ja emakon laihtuminen. Kipulääkkeen käyttö
tarvittaessa parantaa emakoiden syöntiä. Tilannetta emakoiden
kaukalossa kannattaa tarkkailla aina osastolla käydessä ja niiden
saamaa rehumäärää arvioida. Kaukalossa oleva pilaantunut rehu
ei paranna kenenkään syöntihalukkuutta, kaukalot tulisikin puhdistaa vähintään kerran päivässä.

Emakon ruokahalun riittävyyttä kannattaa tarkkailla emakon lisäksi myös porsaiden näkökulmasta.Tuottaako emakko riittävästi maitoa? Liian vähäinen maitotuotos näkyy
porsaiden tyhjinä mahoina ja lisääntyneenä levottomuutena pahnueessa. Nälkäiset porsaat myös vahingoittavat toisiaan ja emakon utaretta etsiessään kiihkeästi maitoa. Mitä pienempiä porsaat
ovat sitä heikommin ne kestävät maitotuotoksen alenemista.
Anna porsaille tarvittaessa lisärehua. Totuta porsaat lisärehulle
mahdollisimman varhain, näin helpotat emakkoa ja porsaat ovat
ehtineet opetella rehuun ennen vieroitusta.
Juttusarjan seuraavassa osassa perehdymme vieroitukseen ja
porsaisiin vieroitusosastolla.

Terhi Jääskeläinen
hankepäällikkö,
Sikojen hyvinvoinnin edistäminen
-tiedonvälityshanke
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Lihatuotanto Suomessa

Sian- ja naudanlihantuotannon näkymät
Tänä vuonna lihaa tuotetaan Suomessa likimain sama määrä kuin vuosi
sitten – naudanlihaa saman verran, sianlihaa vähemmän ja siipikarjanlihaa enemmän. Kulutus on kasvanut kolmen prosentin vauhdilla, joten
kasvu on katettu tuontilihalla. Suomessa tuonnin osuus kulutuksesta on
ollut noin viidenneksen luokkaa.
Sianlihantuotannon kasvu päättyi vuoteen 2008, mutta kulutuksen kasvu on jatkunut. Tänä vuonna kulutus ylittääkin tuotannon
ensimmäistä kertaa yli viiteen vuosikymmeneen. Kulutus hipoo
200 miljoonaa kiloa tuotannon jäädessä 192 miljoonaan kiloon, 5
% viimevuotista pienemmäksi.
Vuodesta 2008 tuotanto on vähentynyt 11 % ja kulutus on kasvanut 6 %. Emakoita on karsittu ja osa sikapaikoista on jätetty tyhjilleen, mutta porsastuotoksen nousu on loiventanut tuotannon
alamäkeä. Sikatilojen määrä on vähentynyt lähes 30 %. Keväällä
sikoja oli noin 1660 tilalla ja sikatiloja noin 1800 kpl taukoa pitävät mukaan lukien.
Keväällä toteutetun Maatilojen Kehitysnäkymät vuoteen 2020tutkimuksen mukaan tilojen väheneminen jatkuu. Jatkamishalukkuuden perusteella maito- ja sikatilat vähenevät vuoteen 2020
mennessä lähes puoleen viimevuotisesta määrästä. Erikoistuneiden nautatilojen vähennys jää kolmannekseen emolehmätuottajien suuremman jatkamishalukkuuden ansiosta. Pääosa luopuvista
tiloista aikoo jatkaa peltoviljelyä.
Vuonna 2014 sikatiloja olisi 300 nykyistä vähemmän ja vuonna
2020 sikatalouden harjoittajien määrä vähenisi 1000 tilaan. Jatkavia tiloja yhdistää pyrkimys tuotannon tehostamiseen. Porsastuotannossa keinona on erityisesti porsastuotoksen lisääminen. Jos
tavoitteessa onnistutaan, vieroitettujen porsaiden määrä nousisi
lähivuosina keskimäärin 23:sta 25 porsaaseen/emakko/ vuosi.
Sikatiloista 18 prosentilla on investointisuunnitelmia. Laajennus
on suunnitteilla noin 150 tilalla, jossain vaiheessa seuraavan viiden vuoden aikana. Myös tyhjillään olevia paikkoja aiotaan täyttää,
sillä kolmannes olisi lisäämässä lihasikojen kasvatusta ja viidennes
emakoita (porsas-yhdistelmäsikaloista).
Kannattavuuden kehityksestä riippuu, missä määrin ja millä aikataululla lisäykset voidaan toteuttaa. Ensi vuonna tuotannon
alamäki jatkuu, mutta sittemmin tuotanto voisi palautua yli 190
miljoonaan kiloon, jos lisäyssuunnitelmat pystytään toteuttamaan
ja porsastuotos nousee. Ilman investointeja tuotannon alamäki
jatkuu edelleen, sillä luopujien myötä noin 16 % sikapaikoista
poistuu. Jos puoletkin investoinneista lähtisi käyntiin parin vuoden sisällä, tuotanto voisi pysytellä 180-190 miljoonassa kilossa.

Naudanlihan tuotannon alamäki päättyi vuoteen 2008 emolehmämäärän kasvaessa ja lypsylehmien laskun tasaantuessa. Tänä
vuonna tuotanto on 3 % suurempaa ja kuin vuonna 2008 ja kulutus on kasvanut 5 %. Kotimaista naudanlihaa tarvittaisiin, sillä
tuotanto on 83 miljoonaa kiloa ja kulutus ylittää jo 100 miljoonan
kilon rajan.
Erikoistuneiden nautatilojen määrä on vähentynyt 11 % vuodesta
2008; emolehmätilojen määrä on kasvanut 1500 tilaan ja muiden
erikoistuneiden vähentynyt viidenneksen 2040 tilaan. Maitotilojen teuraskasvatus on vähentynyt niin, että enää 16 % nuoren
naudan määrästä tulee maitotiloilta.
Tuotantorakennusinvestointeja on suunnitteilla 750 tilalla, 25 %
emolehmätiloista ja 18 % muista erikoistuneista tiloista. Hankkeista 60 % on uusia tai laajennuksia.
Emolehmämäärän kasvu näyttäisi jatkuvan ja korvaavan lypsylehmien vähenemisen. Kun teuraspainoja aiotaan nostaa, naudanlihantuotanto voisi päätyä 86-87 miljoonaan kiloon vuonna 2020.
Luomutuotanto kiinnostaa erityisesti naudanlihantuottajia ja vielä
aiempaa enemmän.
Tiloilla on kehittämistä rajoittavia tekijöitä on aiempaa enemmän.
On sulatettava maatalouspolitiikan epävarmuus. Rajoitteena on
myös heikko kannattavuus, pellon riittävyys, lisäpellon kustannus
ja oma jaksaminen. Sikatilat tuovat esiin eläinten pidolle asetettavat olosuhdevaatimukset. Osaamista on tarvetta kehittää – koulutustarvetta on eniten tukiin, talousasioihin ja atk-taitoihin liittyen.
Muu yritystoiminta tukee maatilan toimintaa yhä vahvemmin. Ulkopuolisen työvoiman tarve kasvaa, urakointipalveluita tarvitaan.
Myös tilojen välinen yhteistyö tulee kasvamaan.
Maatilojen Kehitysnäkymät vuoteen 2020-tutkimukseen osallistui
yhteensä 4760 maatilaa viime keväänä. Kotieläintiloja oli 2 800
kpl, 1200 maitotilaa, 800 erikoistunutta nautatilaa, 500 sikatilaa ja
300 lammastilaa. Mukana oli noin 300 Snellmanin tuottaja.
Tutkimuksessa kartoitettiin eri tuotantosuuntia edustavien tilojen
tulevaisuudensuunnitelmia, tilan jatkamis- ja kehittämishalukkuutta. Tutkimuksen avulla voidaan vaikuttaa – miettiä keinoja uhkakuvien torjumiseksi ja suotuisien kehityssuuntien vahvistamiseksi.

Anne Kallinen
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
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alkutuotannon
yhteystiedot:
MP nauta

Limousin-yhteistyön
ensimmäisestä vuodesta
hyvät kokemukset
■ Snellmanin ja Limousin-osuuskunnan yhteistyön aloittamisesta on kulunut ensimmäinen vuosi.
Yhteistyö on lähtenyt hyvin liikkeelle. Limousin-kasvattajien vuosittainen tapaaminen järjestettiin
Pietarsaaressa 20.-21.9. 2012. Mieliala oli hyvä ja tavoitteet selvät.Tilaisuudessa esiteltiin mm. tilatarinat, joiden avulla kauppa voi kertoa kuluttajille mistä heidän ostamansa tuote on peräisin.
Kuvassa osa tuottajista tarinoiden takaa: Jarkko Kääriälä, Pasi Kukkonen, Turkka
Rantanen, Antti Valtokari, Johanna Jantunen ja Matti Kokkonen

Suomalaisen naudanlihan
tuotannon alamäki päättyi vuoteen 2008 emolehmämäärän kasvaessa ja
lypsylehmien laskun tasaantuessa.
Tänä vuonna tuotanto
on 3 % suurempaa ja kuin
vuonna 2008 ja kulutus on
kasvanut 5 %. Kotimaista
naudanlihaa tarvittaisiin,
sillä tuotanto on 83 miljoonaa kiloa ja kulutus
ylittää jo 100 miljoonan
kilon rajan.

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
Saara Rantanen
Limousin-tuotannonohjaaja, 044-796 6531

MP sika
Martti Hassila
MP kenttäpäällikkö
(06) 786 6344, 044-796 6344
Reijo Lintulahti
MP sikakonsultti, 044-796 6542
Tove Hagner
MP tuotannonohjaaja, 044-796 6577
Lisa Ahlgren
porsasvälitys, (06) 786 6331

Liikennöitsijät
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, 0400-521 520
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
Mika Laakso
vasikkavälitysyrittäjä, eteläinen alue,
0400-299 593

MP toimisto
Tänä vuonna suomalaisen
sianlihan kulutus ylittää
tuotannon ensimmäistä
kertaa yli viiteen vuosikymmeneen. Kulutus hipoo 200 miljoonaa kiloa
tuotannon jäädessä 192
miljoonaan kiloon, 5 %
viimevuotista
pienemmäksi.

Mona Julin
logistiikkapäällikkö, (06) 786 6343
Ann Knutar
MP-toimiston esimies, 044-796 6203
Brita Wiik
järjestelmävastaava, (06) 786 6323
Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342

http://anelma.snellman.fi
www.figen.fi
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