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Johdanto:

Snellman osti Faba Sika
Oy:n

Laadukas kasvu

■ Kulunut vuosi on tarjonnut sekä haasteita että ilonaiheita, niin
myös täällä Snellmanilla. Me voimme olla erittäin tyytyväisiä ja
kiitollisia menneeseen vuoteen.Vuoden aikana toteutettu “Kumpi
on parempi” -kampanja, on tuottanut hyvää tulosta, niin myyntiluvuissa kuin siinäkin, miten kuluttajat suosivat meidän tuotteitamme. Tuorelihan matala hintataso on sitä vastoin ollut kova haaste,
mutta suurempi lihajalosteiden myynti on tasoittanut hyvin lihapuolen heikomman tuloksen.
Nyt aloittamamme suuri investointiprojekti teurastamolla puhuu selkeää kieltään – me haluamme kasvaa myös tällä puolella.
Snellmanilla on tänä päivänä noin 11 %:n osuus Suomen lihanhankinnasta. Teurastamon laajennuksen jälkeen meillä tulee olemaan
kapasiteettia nostaa osuutemme 15–17 %:iin, mikä on myös meidän tavoitteemme. Meillä on todella hyvät suhteet tuottajiimme,
ja haluamme jatkossakin toivottaa uudet tuottajat tervetulleeksi.
Tämä mahdollistuu myös suuremmassa määrin nyt kun lisäämme
teurastuskapasiteettiamme.
Vuodesta 2011 tulee vuosi, jolloin kiinnitämme suurta huomiota työn laatuun. Me rakennamme Snellmanille oman lean-laatuajattelumallin ja kehitämme johtofilosofiaamme – me haluamme

saada koko organisaation kaikki ihmiset mukaan. Lean tarkoittaa, että keskitytään
siihen, että oikeat asiat ovat saatavilla oikeaan aikaan ja eliminoidaan kaikki sellainen, josta ei ole asiakkaalle lisäarvoa. Tuotteiden
laadun kehitys jatkuu myös ja perusperiaatteena on se, että teemme tuotteita niin kuin tekisimme niitä itsellemme. Me teemme
työtä lisäaineiden vähentämiseksi ja tuotteidemme kehittämiseksi
luonnollisempaan suuntaan. Kaikki perustuu avoimuuteen ja rehellisyyteen kuluttajaa kohtaan.
Snellman on erikoistunut lähinnä kokolihatuotteisiin, emmekä
ole viime vuosien aikana juuri panostaneet ruokamakkaraan. Nyt
me olemme valmiita panostamaan myös tavallisiin tuotteisiin ja
etsimme tapoja tehdä näistä arkipäiväisistä ja ehkä aliarvostetuista tuotteista vielä parempia. Yksi esimerkki tästä ovat uudistetut
nakkimme ja uuden vuoden jälkeen myyntiin tulevat juustonakit.

Snellman on 1990-luvulta lähtien turvannut laatuketjunsa aina
alkutuotannosta valmiisiin tuotteisiin saakka useiden laatustandardien mukaisesti (HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO14001).
Laatujärjestelmien avaintoimintoja ovat selvät päämäärät ja seurantakelpoiset mittarit yhdistettyinä hyvin organisoituun tuotantojärjestelmään, maustettuna aimolla annoksella aktiivisuutta.
Faba Sika Oy:n ostamisella Snellman vahvistaa edelleen asemaansa laadukkaan suomalaisen lihantuotannon edelläkävijänä. Suomalaisen korkealuokkaisen genetiikan saatavuus on oleellinen pala
sikaketjun palapeliä. Tämä pala luo edellytykset kestävälle kehitykselle, niin hyvää tuottavuutta kuin myös eläinten hyvinvoinnista
huolehtimista ajatellen. Tuotantoketjun laatujärjestelmä ratkaisee

Aidosti suomalainen laatuketju

Haluan toivottaa tuottajillemme ja yhteistyökumppaneillemme
Rauhallista Joulua ja Siunattua Uutta Vuotta!

Henrik Snellman

Toimitusjohtaja, Snellmanin Lihanjalostus Oy

Vastuullinen, suunnitelmallinen kehitys
■ Laadulla ja laatujärjestelmällä on merkityksensä. Tämän me
voimme todeta kokemuksesta. Joskus oikotietä kulkemalla voi
tehdä lyhytnäköisiä ja nopeita voittoja, mutta mikäli halutaan rakentaa kestäväpohjainen kilpailukykyinen konsepti, laatuketjun
palapelin kaikki palat pitää varmistaa.

Faba Sika Oy siirtyi Snellmanin omistukseen 1.12.2010 alkaen.Yritys on yksi Snellmanin
alkutuotannon tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Suomalaiset sikarodut muodostavat jo ennestään perustan Snellmanin Maatilan Parhaat sikakonseptille ja Snellmanin sikaketjua ja tuottajaneuvontaa on kehitetty jo pitkään yhdessä Faban kanssa. Nyt
Snellman haluaa turvata suomalaisten sikarotujen tulevaisuuden ja ottaa vastuun koko
sikaketjusta.
Myyjä, osuuskunta Faba, erikoistuu tästä lähtien nautakarjan jalostukseen. Tj Antti
Latva-Rasku painottaa, että järjestely takaa suomalaisen sianjalostuksen tulevaisuuden.
“Tuntuu hyvältä luovuttaa vastuu suomalaisesta sianjalostuksesta Snellmanille. Ostajana
Snellman on osoittanut olevansa valmis panostamaan sianjalostukseen ja kaupan ansiosta Faba Sika saa uusia mahdollisuuksia ja tukea vahvalta yritykseltä.”

lopuksi sen, tuottaako tämä pala ketjun osapuolille paremman
kannattavuuden.
Toimivalla laatuketjulla on suuri merkitys myös tuottajien kannattavuudelle. Lihasian kasvatusseurannan tulosten mukaan siankasvatuksen kate vaihtelee eri sikaerien välillä jopa 30 c/kg - myös
samalla tuottajahinnalla. Sonnitiloilla maitorotuisten vasikoiden
nettopäiväkasvu vaihtelee välillä 362 ja 645 g/päivä. Liharotutiloilla nettokasvu voi olla huomattavasti korkeampi.
Geneettisen tason, päiväkasvun ja kannattavuuden välillä on selvä
yhteys. Vaihtelun suurimmat syyt ovat kuitenkin kasvatuksen eri
hoitotekijöissä, eli laatujärjestelmässä. Myös parhaimmat yrittäjät
voivat kokea vastoinkäymisiä, jotka laskevat tulosta väliaikaisesti.
Toiminnan hyvä johtaminen, johon kuuluvat huolellinen suunnittelu ja seuranta, antaa kuitenkin parhaimman tuloksen pitkällä
aikavälillä.

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja

Vuosi 2011 on vasikoiden terveyden
ja hyvinvoinnin teemavuosi!
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Faba Sika Oy:n osto on tärkeä askel Snellmanin lihanjalostuksen strategiassa. Lähituotettu ruoka ja vastuullinen, kotimainen ja aina genetiikkaan asti jäljitettävä tuotantoketju, ovat tärkeitä elementtejä Snellmanin lihanjalostusstrategiassa.
Kaupan tarkoituksena on myös turvata Snellmanin tuottajien mahdollisuus kannattavaan siantuotantoon. Suomalaiset sikarodut soveltuvat erittäin hyvin korkealaatuiseen
siantuotantoon, koska ne ovat luonnostaan lihakkaita ja vähärasvaisia. Maatilan Parhaat
possut voidaan kasvattaa aina 100 kg teuraspainoon rasvoittumatta.Tästä saadaan selvä
taloudellinen etu, koska porsaskustannukset voidaan jakaa suuremmalle kilomäärälle.
Korkealaatuinen suomalainen genetiikka yhdessä hyvän eläinterveyden, optimoidun
ruokinnan ja huolellisen sianhoidon kanssa muodostavat avaimet kilpailukykyiseen siantuotantoon myös tulevaisuudessa.
Suomalainen sianjalostuspopulaatio on tärkeä myös koko maan elintarvikehuoltoa ajatellen. Suomalaisen sikapopulaation terveystaso on todellinen vahvuus kansainvälisessä vertailussa, sillä suomalaiset possut ovat lähes tulkoon vapaita tarttuvista taudeista.
Terveen eläinkannan ansiosta Suomessa käytetään selvästi vähemmän antibootteja kuin
muualla Euroopassa.

Faba Sika Oy jatkaa itsenäisenä yhtiönä
Faba Sika Oy vastaa suomalaisten sikarotujen, maatiaisen ja yorkshiren jalostusohjelmasta. Kaupan myötä Snellmanista tuli myös Suomen Sianjalostus Oy:n (SSJ) enemmistöosakas. SSJ hoitaa jalostusohjelman koeasematestit Längelmäellä, Jämsässä. Muita
SSJ:n osakkaita ovat sianjalostajat ja Faba, joka säilyttää vähemmistöosuuden.
Faba Sika Oy:n ja SSJ:n liikevaihto on yhteensä n. 3 miljoonaa euroa ja henkilömäärä on
30. Henkilökunta jatkaa yritysten palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Faba Sika Oy
jatkaa Snellmanin Lihanjalostus Oy:n itsenäisenä tytäryhtiönä ja tarjoaa edelleen palveluja koko maan siantuottajille. Yhtiö ylläpitää karjuasemaa Ilmajoella. Faba Sika Oy:n
toimitusjohtajaksi on nimitetty MMM Jussi Peura.			
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Kasvavien lihanautojen
ruokintasuositukset uudistuivat
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ylläpitämä kotieläinten
”Rehutaulukot ja ruokintasuositukset -palvelu” päivitettiin kesällä 2010. Muutokset
astuivat voimaan 1.9.2010. Uudistuksista on löydettävissä laaja tietopaketti MTT:n
verkkopalvelussa osoitteessa: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot
Tähän artikkeliin on koottu keskeisimmät kasvavien lihanautojen ruokintaa koskevat
uudistukset.

Rehuyksiköistä (RY) megajouleihin (MJ)
Nautojen energiaruokintasuositukset ja rehujen energia-arvot
on meillä aikaisemmin ilmoitettu rehuyksiköinä. Uudistuksen
myötä rehuenergian yksikkö tulee jatkossa olemaan megajoule
(MJ). Kyseessä on vain yksikön muutos eli rehuenergian määritystapa ja rehujen väliset suhteet energia-arvoissa pysyvät ennallaan.
Yksi vanha rehuyksikkö vastaa 11,7 megajoulea eli rehun uusi
energia-arvo on käytännössä vanha Ry-arvo kerrottuna luvulla
11,7. Uudistuksen myötä rehujen energia-arvot ovat SI-järjestelmän mukaisia ja kansainvälisesti vertailukelpoisia.
Myös säilörehun sulavuutta kuvaavan D-arvon osalta siirrytään
käyttämään SI-järjestelmän mukaisia lukuarvoja. Tämä tarkoittaa
sitä, että prosenttilukujen käytöstä luovutaan ja D-arvo ilmaistaan
jatkossa yksikkönä g/kg kuiva-ainetta. Esimerkiksi D-arvot 65 ja
70 % esiintyvät siis rehuanalyyseissä jatkossa muodossa 650 ja
700 g/kg ka.

Lisää energiaa kasvaville sonneille
Viimeaikaiset sonnien kasvatuskokeet ovat osoittaneet, että sonnit käyttävät kasvuunsa noin 10 % enemmän energiaa

kuin vanhoissa ruokintasuosituksissa oletettiin. Tämä suuntaus
toistui kaikissa viime vuosien ruokintakokeissa, joissa väkirehun
osuus ruokinnassa on vaihdellut 30–70 %.n välillä.
Tämän vuoksi kasvavien sonnien energiaruokintasuositusta lisättiin uudistuksen yhteydessä 10 %. Lisäksi on huomattava, että
ruokintakokeet on pääsääntöisesti tehty parsiin kytketyillä eläimillä. Karsinakasvatuksessa energian tarve on tutkimusten perusteella noin 10 % suurempi parsikasvatukseen verrattuna. Uusissa
energiaruokintasuosituksissa energian tarve esitetään karsinassa
kasvatetuille eläimille. Jos eläimiä kasvatetaan parressa, taulukkoarvoista voidaan vähentää 10 %.
Kasvavien hiehojen osalta energiaruokintasuositus pysyi ennallaan, mutta ruokintasuositukseen lisättiin sama huomautus energian saannin lisätarpeesta karsinakasvatuksessa parsikasvatukseen verrattuna. Liharotuisilla eläimillä energiaruokintasuositus
on paremmasta rehun hyväksikäytöstä johtuen 10 % pienempi
kuin maitorotuisilla eläimillä.

Pötsivalkuaisella pötkii
pitkälle
Märehtijöiden rehujen valkuaisarvo ilmaistaan meillä kahdella
tunnusluvulla, jotka ovat OIV
(ohutsuolesta imeytyvä valkuainen) ja PVT (pötsin valkuaistase). OIV mittaa ohutsuolesta
imeytyvää valkuaista (aminohappoja), joka on peräisin
rehuvalkuaisen pötsissä hajoamattomasta osasta (ohitusvalkuaisesta) ja mikrobivalkuaisesta. Mikrobivalkuainen
on tuotettu pötsissä rehusta
saadulla energialla. Rehuille
määritettävä PVT- arvo (pötsin valkuaistase) kuvaa rehun

hajoavan valkuaisen riittävyyttä pötsin mikrobien typentarpeeseen.
Ohutsuolesta imeytyvän valkuaisen eli OIV:n suositukset esitetään uudistuksen jälkeen ainoastaan alle 200 kg painaville nuorille naudoille. Yli 200 kg painavien sonnien ja hiehojen valkuaisen saanti on riittävä, kun rehuannoksen pötsin valkuaistase eli
PVT on yli -10 g/kg ka. Jos eläin syö 5 kg kuiva-ainetta päivässä,
ruokinnan PVT- arvo voi siis olla -50 g/pv. Pötsissä muodostuva
mikrobivalkuainen ja perusrehujen (säilörehu, vilja) ohitusvalkuainen riittävät tällöin tyydyttämään yli 200 kg painavien eläinten aminohappojen tarpeen.
Käytännössä edellä sanottu tarkoittaa sitä, että yli 200 kg painavan kasvavan naudan mahdollinen lisävalkuaisen tarve on
määrällistä (typellisen aineen tarvetta) eikä laadullista (aminohappojen tarve). Jos PVT:n minimiarvo ei ruokinnassa toteudu, valkuaislisä kannattaa toteuttaa mahdollisimman edullisella
tavalla. Tällöin mahdollisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi mäski,
rankki, urea tai nurmisäilörehun raakavalkuaispitoisuuden nostaminen. Kallisarvoinen rypsi kannattaa mieluummin säästää
lypsylehmien ruokintaan, jossa sillä on saatavissa todellista lisäarvoa. Yleisimmin kasvavien lihanautojen osalta ollaan kuitenkin
tilanteessa, että valkuaislisää ei edes tarvita, koska esimerkiksi
hyvälaatuista nurmisäilörehua ja viljaa sisältävällä ruokinnalla
pötsimikrobien typen tarve täytyy jo perusrehujen kautta.

Arto Huuskonen
tutkija
MTT/Kotieläintuotannon tutkimus
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Sukupolvenvaihdos
Takasilla!
Jukka Takasella on jo pitkä kokemus eläinkuljetuksista ja nyt
hänen isänsä Mauri Takasen jäätyä eläkkeelle vastuu pohjoisen
alueen nautakuljetuksista on siirtynyt Jucan Oy:lle.
Menestystä Jukalle ja kiitokset Maurille hyvästä yhteistyöstä!

Vasikoiden terveyden ja
hyvinvoinnin teemavuosi
Eläinten kansallinen terveydenhuolto eli ETU on nimennyt
vuoden 2011 vasikoiden hyvinvoinnin ja terveyden teemavuodeksi. Tästä syystä erityisesti vasikat tulevat nousemaan esille
myös Snellmanin ensi vuoden koulutuksissa.

Nautatilaisuus 20.1.2011
Tervetuloa Rehuraision ja Snellmanin järjestämään tuottajatilaisuuteen ”Kannattavuutta karjatilalle” Kaustisen Kansanlääkintäkeskukseen, Pajalantie 24, torstaina 20.1.2011 klo
10–14.30. Päivän aikana saat vinkkejä siitä, miten karjatilan
kannattavuutta voidaan parantaa.
Ohjelmassa mm:
Vasikasta satatonnariksi
Tuomas Kuusinen, myyntiedustaja, Rehuraisio
Ruokinnan optimoinnilla parempaan kannattavuuteen
Juha Anttila, tuotantoneuvoja, Rehuraisio
Millainen on hyvä välitysvasikka, esimerkkejä vasikkatiloista ,Vesa Hihnala, kenttäpäällikkö, Snellman
Maitotila naudanlihantuottajana, kasvutuloksia
Matti Kastarinen, kenttäedustaja Snellman
Ruokailu
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 14.1. mennessä:
Anelman kautta tai Anumaija Viitala, 044-796 6397.
Tilaisuus on maksuton. Sydämellisesti tervetuloa!
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Vasikoiden teemavuosi 2011

Esittelyssä Eteläniemen uusi
alkukasvattamo
■ Kaisu ja Harri Eteläniemi Kalajoen Mehtäkylältä rakensivat kesän ja syksyn aikana uuden alkukasvattamon alle puolivuotiaille
eläimille. Kasvattamo otettiin käyttöön marraskuun alkupuolella
ja siinä on tilat noin 100 vasikalle. Tilan kokonaiseläinmäärä on
vuonna 2002 käyttöön otettu loppukasvattamo mukaanlukien
noin 320 eläintä. Ennen laajennusta välitysvasikat tulivat Eteläniemelle joko välikasvatettuina noin viiden kuukauden ikäisinä tai
juotolta vieroitettuina reilun kahden kuukauden ikäisinä. Nyt kun
oma juottamo on valmistunut, vasikat ovat saapuessaan noin 2
viikon ikäisiä.
– Aluksi tuntui, että kaikki vasikat kuolevat, mutta niin siitä kuitenkin selvittiin, toteaa Harri ensimmäisten marraskuun alkupuolella saapuneiden vasikoiden alkutaipaleesta. Porukassa oli 5 – 10
vasikkaa, jotka teettivät enemmän töitä juottamisen suhteen. Ensimmäisen viikon jälkeen kaikki vasikat jo joivat kuitenkin omaaloitteisesti. Hengitystietulehdus iski myös vasikoihin niin, että
lopulta koko porukka piti lääkitä. Nyt tilanne on kuitenkin myös
sen osalta hallinnassa. Tähän mennessä tästä ensimmäisestä 35
vasikan erästä on menehtynyt yksi vasikka.

Eläinlääkäri mukana nupoutuksessa
Kalajoen eläinlääkäri Marika Nevala kävi nupouttamasa vasikat
pari viikkoa niiden tulon jälkeen. Vasikat nukutettiin ja niille annettiin kipu- ja loislääkitys sekä tarkistettiin navat. Eläinlääkärin
käynnin Eteläniemet tulevat ottamaan rutiiniksi.
– Nupoutus on paljon helpompi kun eläimet nukutetaan, muutenkin on hyvä, että joku ulkopuolinen tarkistaa vasikat.

Hyvät olosuhteet ovat jo puoli voittoa
Ensimmäisten kokemusten mukaan Harri on tyytyväinen siihen,
että vasikoilla on kuivitettu makuualusta.
– Kuivikkeen lisäys on kätevä tehdä kurottajalla, kun on tuollainen ”puoliovi”-ratkaisu. Lannan kanssa ei myöskään ole jatkuvaa
Vasikat viihtyvät kuivitetulla makuu-alueella. Kuivikkeena käytettävä olki lisätään suoraan kurottajalla karsinaan.Toimenpide onnistuu helposti aukaisemalla isot ovet ”puoliovien” ollessa suljettuna.
Väliaidat ovat muovilevyä, joka kiinteänä aitana ehkäisee samalla
vetoa ja luo vasikalle turvallisuuden tunteen. Kääntyvillä putkiaidoilla järjestyy kätevästi vaikkapa sairaskarsina kuten kuvassa.

Kun vasikka on juonut annoksensa, kone Kipattava juoma-allas on vasikalle paras juomalaidesinfioi tutin. Samalla tutti kääntyy alas ja te. Ritilän päälle sijoitettuna se ei myöskään kastele
metallilevy ”sulkee” automaatin.
makuualuetta. Levy estää automaatilla peruuttelevien vasikoiden lantaamisen altaaseen.Termostaatilla ohjattu puhallinpatteri huolehtii riittävästä lämmöstä.
Puolisyvä ruokintakouru on ollut
hyvä ratkaisu, toteaa Harri
Eteläniemi Kalajoelta. Näin säilö
rehu pysyy paremmin eläinten
ulottuvilla. Kourun leveys on 40
ja syvyys 10 senttiä.

kolaamista. Silputtua olkea ei juuri tule eläinten jaloissa
ritilän päälle.Tulevaisuudessa on ajatus käyttää kuivikkeena silputun oljen lisäksi turvetta.
Kasvattamossa on raappalannanpoisto ritilän alla. Se on toiminut tähän saakka moitteetta. Eteläniemellä on erillinen hakkeella
toimiva lämpökeskus ja uuden alkukasvattamon lämmityksestä
huolehtii lämpökeskuksesta lämpönsä saava termostaatilla ohjattu 45 kW:n puhallinpatteri. Korvausilma tulee itkupinnan kautta.
Käyntihetkellä ulkona oli pakkasta noin 12 astetta ja navetan sisälämpötila oli noin +13 astetta.

Eteläniemen alkukasvattamo (100 vasikkaa):
karsina
vasikoiden ikä vko
tilaa m2/vasikka
(juottokarsina)
2–8
2,0
9 – 15
2,3
16 – 24
2,6
Karsinan etuosa on ritilää, ritilän pituus 2 400 mm, 28 mm raolla
(-0,35 ruokintapöydän tasosta). Kuivitetun makuualueen syvyys
ritilän reunasta on 7100 mm (-0,85 ruokintapöydän tasosta). Ruokintakourun leveys on 400 mm (-0,10 pöydän tasosta). Ruokintakourua Harri pitää tämän hetkisten kokemusten perusteella erittäin hyvänä.
– Siinä rehu pysyy hyvin paikoillaan eikä valu liian kauaksi eläimen
ulottuvilta.

Kokemuksia juotosta
Makuualue on 50 senttiä matalammalla kuin ritilän pinta. Vasikoiden liikkumista helpottaa yksi väliporras. Aitaratkaisut mahdollistavat vasikoiden sulkemisen ritilän päälle, vaikkapa lannanpoiston
tai hoidon ajaksi tarpeen mukaan.

Eteläniemellä on kaksi Urbanin juottoautomaattia, joita ohjataan
yhteisellä käyttöpaneelilla. Tulopäivänä vasikat saavat juomaa 4
litraa, juoma-annos nousee siten, että 10. päivänä vasikat saavat

Vapaa väkirehun saanti on ehdoton
pienille vasikoille. Automaatissa
rehu pysyy puhtaana ja hukka pienenä.

maksimi päiväannoksen eli 8 litraa. Kerta-annos on maksimissaan
2 litraa ja annosten minimi väli on vähintään 4 tuntia.
Automaatissa on erikoista se, että jokaisen vasikan jälkeen kone
desinfioi tutin automaattisesti samalla kun tutti kääntyy metallilevyn taakse ”piiloon”. Eteläniemellä käytetään tähän tutin desinfiointiin Virkonia. Kun tutti on piilossa vähentää se myös isompien vasikoiden häiriköintiä sekä säästää tietysti tuttia. Juoman
lämpötila on Eteläniemellä + 40 astetta. Vasikat saavat täysrehu
”ykköstä” vapaasti 4 kuukauden ikään saakka.
Urbanin automaatti tunnistaa myös elektronisella korvamerkillä
merkityt vasikat. Toivottavasti e-merkillä merkitseminen yleistyy
ja merkki laitetaan myös oikeaan korvaan lisää Harri. Eli e-merkkihän on apumerkki ja ”oikea korva” on nimenomaan se oikea
korva.
Harrin mielestä pienten vasikoiden hoito on tuonut uusia näkökulmia naudantuotantoon. Isojen sonnien kanssa touhuamnien
on aivan erilaista, niiden kanssa on oltava varovainen. Nyt kun
vasikat tulevat pieninä on niiden kanssa tekemistä koko perheelle.
Lapset ovatkin olleet innokkaita vasikanhoitajia.
VH

VASIKAN LAADULLA ON MERKITYSTÄ!
Ternivasikka

Vieroitettu vasikka

ikä 10–28 vrk
paino vähintään 40 kiloa
vasikka on tuttijuotolla
ilmoita välitykseen heti syntymän
jälkeen

minimi-ikä 56 vrk
paino vähintään 60 kiloa
nupoutus suositeltavaa (lisähinta
12 euroa)
maksimi välitysikä 180 pv eli 6 kk

- terve, puhdas ja yleiskunnoltaan hyvä
- rekisteröity ja oikein korvamerkitty
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HUOM! Elektronisella korvamerkillä merkitylle vasikalle
lisähinta alkaen 1.3. 2011.
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MP sika

Maatilan Parhaat -kehittämisohjelma perhetiloille 2011
■ Snellmanin Lihanjalostus on rakentanut oman laatuketjun parempilaatuisen suomalaisen perusruoan tuottamiseksi. Tavoitteena on säilyttää hyvä luottamus ja korkea laatutaso koko ketjussa,
jotta yhä useampi kuluttaja asettaisi Snellmanin tuotteet etusijalle. Laatuketju rakentuu täysin suomalaiseen konseptiin, joka alkaa
jo suomalaisiin valkoisiin sikarotuihin perustuvasta genetiikasta.
Hyvin toimiva yhteistyö tuottajien kanssa on yksi olennaisimmista laatuketjun osa-alueista. Yhteistyön tulee taata avoimuus ja
jäljitettävyys tuotantoketjussa, hyvä eläimistä huolehtimisen taso,
optimoitu ruokinta ja ammattitaitoinen kasvatus. Snellman haluaa
tehdä yhteistyötä Suomen parhaimpien perhetilojen kanssa. Tarvitsemme yhteistyörenkaaseemme riittävän monta positiivisen

asenteen omaavaa ja eteenpäin suuntautunutta aktiivista laatutuotteiden tuottajaa.
Snellman on yhteistyössä sian- ja porsaantuottajien kanssa kehittänyt uusia työkaluja ja seurantamenetelmiä perhetiloilla tapahtuvan siantuotannon avoimuuden ja järkevän kehittymisen
tukemiseksi. Tavoitteenamme on, että Snellmanin yhteistyötilat
hyötyisivät kuulumisesta kilpailukykyiseen tuotantoketjuun ja
että niillä siten olisi mahdollisuus tyydyttävään kannattavuuteen.
Perhetilojen kehittämisohjelmien kautta Snellman maksaa lisähintaa palkitakseen tuottajia, jotka ovat edelläkävijöitä tuotannon
seurannassa ja kehittämisessä sekä saavuttavat myös hyviä tuotantotuloksia. 					
TG

MP-LIHASIKAPLUS lihasiankasvatuksen
kehittämisohjelma
MP-Lihasikaplusohjelman tavoitteena on turvata porsasvälityksen suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta. Ohjelma tehostaa lihasiankasvatusta ja kasvatuksen kilpailukykyä.
Lihasikaloiden MP-Lihasikaplusohjelman perusteena on systemaattinen ja ammattimainen sikojen kasvatus, jossa kasvatuksen
tulokset seurataan ja dokumentoidaan tarkasti. Tilojen tavoitekoko on vähintään 300 lihasikapaikkaa (2012 alkaen vähintään
500).

MP-Porsastuotannon perusohjelman pohjana ovat Snellmanin yhdessä Faba Sika Oy:n kanssa rakentamia kehittämistyökaluja. Porsastuotantotilat, joilla on tuotannonseuranta, MP-Sisu
uudistussuunnitelma ja osallistuvat MP-porsasindeksilaskentaan
(vuosittain 1.1., 1.5. ja 1.9.), ovat automaattisesti mukana ohjelmassa.
MP-indeksin tasosta riippuen porsastuottaja saa lisähinnan +0,2
€/indeksipiste välillä 40-60 (0-4 €/porsas) kaikista välitysporsaista (esimerkiksi: 40=0 €, 50=2 €, 60=4 €). Snellman subventoi
lisäksi MP-Sisu uudistussuunnitelmaa maksamalla lisähinnan + 20
c/kg karsituista teurasemakoista.

KEHITTÄMISPALKKIO: + 1 €/porsas maksetaan tammi-, touko- ja syyskuussa kun myynti on jaksolla vähintään
10 myytyä/pahnue (21 myytyä/emakko/vuosi).

Kehittämissopimus investoivien porsastuottajien
kanssa
Porsastuottajat voivat perusohjelman lisäksi solmia kolmivuotisen kehittämissopimuksen, jossa tuottajalla on tavoitteena kasvattaa emakkomäärää kehittämisjakson aikana vähintään 30 % tai
vähintään 100 emakkoon. Mikäli tilakoko on jo yli 120 emakkoa,
sopimuksessa ei edellytä emakkomäärän lisäystä.
Kehittämisjakson aikana on yhdeksän erillistä neljän kuukauden
jaksoa. Seuraava aloitusajankohta on 1.1.2011. Kehittämissopimus
sisältää vuosittaiset tavoitteet rakennuksista, välttämättömistä investoinneista, eläinmäärästä ja tuotannosta, eläinaineksesta, MPSisu- ja MP-indeksitasosta y.m. Kehittämissopimus sisältää 1–4
neuvonta- ja auditointikäyntiä vuodessa.

Sikalan osastot täytetään jatkuvalla kierrolla 15 - 17 viikon välein.
Uudet porsaat otetaan sisään korkeintaan 120 päivän välein. Ruokintasuunnitelma on tehty ja se löytyy dokumentoituna Anelmasta. Tilan terveystaso on kunnossa ja dokumentoitu Sikavassa. Välityserät merkitään ja seurataan Anelman sikavarastotoiminnon
kautta, kaikki kuolleet porsaat ilmoitetaan ja sikaerä tarkistetaan
ja kuitataan valmiiksi.

KEHITTÄMISPALKKIO
Lihasikaplus kehittämispalkkio maksetaan kun kasvatuserä
on hyväksytty.
3 c/kg Vaihe 1+2, päiväkasvu yli 850 g/pv
2 c/kg Vaihe 1+2, päiväkasvu 800 - 850 g/pv
1 c/kg Vaihe 1, päiväkasvu yli 800 g/pv
1.10.–31.12.2010 aikana aloitettujen sikaerien kehittämispalkkio on kaksinkertainen.

MP-LIHASIKAPLUS kehittämisohjelma yhdistelmätiloille
Yhdistelmäsikaloiden MP-Lihasikaplusohjelman tavoitteena on emakkotilan pitkän tähtäimen kehittäminen ja samalla
tilan omien lihasikojen kasvatuksen tehostaminen.
Ohjelma edellyttää, että yhdistelmätilalla on porsastuottajien tapaan tuotannonseuranta ja MP Sisu -uudistussuunnitelma. Snellman subventoi lisäksi MP-Sisu uudistussuunnitelmaa maksamalla
lisähinnan + 20 c/kg karsituista teurasemakoista.

Vaihe 1
Ruokintasuunnitelma on tehty ja löytyy dokumentoituna Anelmasta. Tilan terveystaso on kunnossa ja dokumentoitu Sikavassa.
Tilan kasvavat porsaat merkitään Anelman sikavarastoon eränumerolle, kuolleet porsaat ilmoitetaan ja kasvatuserä tarkistetaan
ja kuitataan valmiiksi.

Vaihe 2
Rehunkulutus (kg, €) ilmoitetaan ohjeiden mukaan, jonka jälkeen
Anelma laskee sikaerän yhteenvedon.

KEHITTÄMISPALKKIO
Yhdistelmätilojen Lihasikaplus kehittämispalkkio maksetaan
kuukausittain
3 c/kg: MP-Sisu,Vaihe 1
1 c/kg: MP-Sisu
(Yhdistelmäsikaloiden porsasmyynnistä palkkio maksetaan
porsastuotannon perusohjelman mukaan.)

KEHITTÄMISPALKKIO
Snellman maksaa kehittämispalkkion tammi-, touko- ja syyskuussa saavutettujen tulosten mukaisesti. Palkkiotasot ovat
myytyjen eläinten indeksin ja määrän/emakko perusteella 0,
1,5 tai 3 €/porsas ja vastaavasti 0, 0,02 tai 0,04 €/kg. Jos tilan
MP-porsas-indeksi on vähintään 50, palkkio on suurempi.
Porsastuotanto
18/MP<50
18/MP>50
0
1,5
Yhdistelmätuotanto
18/MP<50
18/MP>50
0,00
0,02
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Rehunkulutus (kg, €) ilmoitetaan ohjeiden mukaan, jonka jälkeen
Anelma laskee sikaerän rehunkulutuksen ja katetuoton. Kehittämispalkkio voidaan maksaa kun erä on valmis jos sikaerän ohjeelliset minimivaatimukset täyttyvät.
• Keskipaino vähintään 85 kg
• Liha-% vähintään 59
• Kuolleisuus korkeintaan 4 %
• Terveiden ruhojen osuus vähintään 90 %
• Maksahylkäyksiä korkeintaan 10 %

Vaihe 1

MP-PORSASPLUS porsastuotannon kehittämisohjelma
MP-Porsasplus -ohjelman tavoitteena on emakkotilojen määrällinen ja laadullinen kehittäminen pitkällä tähtäimellä.

Vaihe 2

21MP<50
1,5

21/MP>50
3€/porsas

21MP<50
0,02

21/MP>50		
0,04 €/kg

MP-sikaketjun kehittämisen työkalut
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MP sika

1. Lääkekirjanpito tulee pakolliseksi tehdä Sikavaan. Sikavan lääkekirjanpitoon tarvitsee merkitä vain varoajalliset lääkkeet,
ei esim. varoajattomia rokotteita, joskin niistä tulee olla
viranomaisia varten kirjanpito. WinPigistä voidaan lääkekirjanpito siirtää suoraan Sikavaan rajapinnan kautta ”napin painalluksella”, jolloin ei tarvitse tehdä kaksinkertaista
kirjausta. Myös eläinlääkäriohjelmistojen kautta tulee mahdolliseksi siirtää eläinlääkärin lääkitsemien eläinten tiedot
suoraan Sikavan rekisteriin.
2. Sikojen koko- ja osaruhohylkäyksien määrien seurantaa jatketaan teurastamoissa. Sikavaan keräytyneistä teurastiedoista
tullaan puolivuosittain tekemään yhteenvedot, jotka annetaan tilan ja teurastamon tiedoksi. Mikäli sovitut raja-arvot
ylittyvät, ottaa teurastamo yhteyttä tilalle ja antaa tarvitta-

essa neuvontaa tilanteen korjaamiseksi. Ylitys voidaan korjata seuraavalla 6 kk jaksolla.
Sovitut raja-arvot toistaiseksi ovat lihasikojen kokoruhojen hylkäysprosentti tulee olla alle 1,1 ja osaruho hylkäysten prosentti alle 12.(alustavasti on sovittu, että raja-arvot
otetaan käyttöön vain niillä tiloilla, jotka toimittavat yli 200
lihasikaa vuodessa teurastukseen).
Emakoilla otetaan aluksi käyttöön vain kokoruhohylkäyksiä koskeva raja-arvo, joka on 7 % (alustavasti on ehdotettu, että luku lasketaan vain niiltä tiloilta, joilta tulee yli 20
emakkoa vuodessa teurastettavaksi).
3. Ruhohylkäysten ohella otetaan käyttöön uutena hyvinvointiindikaattorina eläinten kuolleisuus. Eläinten kuolleisuutta
koskevia tietoja tullaan keräämään Sikavan uuden käyntilomakkeen avulla, jota koskevat tiedot täytetään eläinlääkäreiden terveydenhuoltokäynneillä. Kuolleisuuden rajaarvoksi on määritelty lihasioille 4 %, emakoille kuolleisuus
määritellään myöhemmin.
Lisätietoja: www.sikava.fi				

MH

Sikojen hyvinvoinnille kehitetty uusi
kansainvälisen mittausjärjestelmä - WQ®
■ Suomalaisen sianlihan tuotantoketjun vahvuuksia ovat eettisesti korkealaatuiset toimintatavat. Vaikka eläinsuojelulainsäädäntömme pääosin on EU:n tasoa, olemme kansallisesti kieltäneet
esimerkiksi porsaiden häntien katkaisun ja ennaltaehkäisevät
mikrobilääkitykset, mikä pakottaa kiinnittämään erityistä huomiota sikojen kasvatusolosuhteisiin.

daan toivottavasti hyödyntää jatkossa rakennussuunnittelussa ja
neuvonnassa. WQ-pisteitä verrataan myös elinkeinon hiljattain
käyttöön ottamiin sikojen hyvinvoinnin mittareihin. Tavoitteena
on siis kerätä siantuotannosta tietoa, joka on vertailukelpoista eri
maiden välillä ja siten suomalaisella siantuotannolla olisi mahdollisuus saada hyvinvoinnista myös kilpailullisia etuja.

Eläinten hyvinvoinnin mittaamiseen on hiljattain saatu uusi työkalu. Welfare Quality® (WQ) on eurooppalaisen tutkijaverkoston
viisivuotisen työn tulos. Aiemmin käytettyihin hyvinvointimittareihin verrattuna WQ painottaa eläinten havainnointia.

Hyvinvointimittauksia tehdään marraskuun 2010 ja huhtikuun
2011 välisenä aikana kaikkiaan 250 sikatilalla. Otoksen edustavuus varmistetaan satunnaisvalinnalla siten, että tuotantosuunnat
ja teurastamot ovat tasapuolisesti edustettuina.Teurastamot ovat
yhteydessä sopimustuottajiinsa WQ-mittauksen tiimoilta.

WQ-mittarin soveltuvuutta suomalaisen sikatilan hyvinvoinnin
kuvaamiseen selvitetään Helsingin Yliopiston koordinoimassa
hankkeessa, joka on Maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen
Lihateollisuusyhdistyksen rahoittama. Toteuttajina ovat lisäksi
Eläintautien Torjuntayhdistys, Eläinten Hyvinvointikeskus ja ProAgria.
”Sikojen hyvinvointi kilpailuvaltiksi” -hankkeen tavoitteina on nimensä mukaisesti saada niin luotettava kuva suomalaisten sikojen
hyvinvoinnin tasosta, että sitä voidaan käyttää myyntiargumenttina. Mittausten yhteydessä saadaan myös käyttökelpoista tietoa
eläinten voinnista erilaisissa tuotantoratkaisuissa. Tätä tietoa voi-
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WQ-mittausten tekijöiksi on koulutettu ProAgrian sikaneuvojia.
Mittaus sikalassa kestää kuutisen tuntia, eikä se edellytä tilalta
juurikaan esivalmisteluja. Tilalle jätetään välitön palaute omista
vahvuuksista ja heikkouksista eläinten hyvinvoinnin kannalta. Lopullinen pisteytys lasketaan ulkomailla ja tuottaja saa tietää tilansa
WQ-pisteet neuvojan tekemän varsinaisen palautteen kanssa.
Hankkeen tuloksista raportoidaan laajasti. Vuoden 2012 toisella
puoliskolla hankkeen ympärillä järjestetään erilaisia tilaisuuksia
elinkeinon eri toimijoille ja myös kuluttajille.
MH

Faba Sialle uusi TJ
1. joulukuuta Jussi Peura aloitti Faba Sika
Oy:n uutena toimitusjohtajana.

■ Syksyn sikapäivillä esitetyistä tähän mennessä valmistuneista
lihasikojen kasvatuserien tuloksista käy erittäin selvästi ilmi tuotannon seurannan merkitys tuotannon kannattavuudelle. Eri tekijöiden yhteyttä tarkasteltiin suhteessa toteutuneisiin päiväkasvuihin. Päiväkasvun noustessa positiivinen yhteys näkyy mm. sikojen
keskimääräisessä kasvuajassa (115->105 pv), keskipainossa (90>94 kg), rehumäärässä ruhokiloa kohti (3,0->2,7) sekä sikaerän
katetuotossa (porsas- ja rehukustannus huomioitu, 15 -> yli 20
€/sika). Erityisen mielenkiintoinen on oheisessa kuvassa näkyvä
kasvatuserän keskimääräisen MP-indeksin yhteys päiväkasvuun.
Päiväkasvun nousulla ei ollut vaikutusta kasvatuserien kuolleisuuteen. Myös liha-% säilyi 60 %:n paremmalla puolella vaikka siat
kasvoivat yli 900 g/pv.
Lyhyenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että sikojen huolellinen hoito, tuotannon seuranta ja ruokinnan optimointi todellakin
kannattaa. 					
MH

MP-indeksi ja päiväkasvun yhteys
54
52
50
48

Olen 32-vuotias viiden lapsen isä Keski-Suomesta, Jämsästä
ja vastaan 1.12. alkaen Faba Sika Oy:n ja Suomen Sianjalostus
Oy:n toiminnasta. Sianjalostuksen parissa olen työskennellyt
erilaisissa tehtävissä vuodesta 2005. Tätä ennen työskentelin
turkiseläinten jalostuksen parissa MTT:llä. Juureni ovat lypsykarjatilalla Etelä-Pohjanmaalla, Kurikassa. Tilanpidosta vastaa
nykyään veljeni. Koulutukseltani olen MMM agronomi mutta
vapaa-ajallani teen myös eläinjalostuksen alalta väitöskirjaa Helsingin Yliopistoon. Muu vapaa-aikani
kuluu enimmäkseen perheen kanssa
puuhailuun ja oman talon pieniin remonttihommiin.
Faba Sika Oy:n siirtymisen Snellmanin
omistukseen näen luonnollisena jatkumona vuosia jatkuneelle yhteistyölle.
Snellmanin merkitys sekä Faba Sian
jalostusohjelmassa että siitoseläin- ja
karjunsiemenmarkkinoilla on jatkuvasti lisääntynyt. Faba Sika Oy:n uusi
tuleminen Snellmanin omistuksessa
tulee olemaan haastava tehtävä mutta
samalla omistajuuden vaihdos tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja selkänojaa kehittää suomalaista sikaa.
Faba Sika Oy:n henkilökunta on ottanut uutisen omistajan vaihdoksesta vastaan positiivisesti. Snellmanin maine henkilökunnan silmissä on hyvä ja yrityskauppa
on myös sianjalostuksen parissa työskenteleville vahva viesti
Snellmanin halusta kehittää suomalaista sika-ainesta jatkossakin.
Tästä on hyvä jatkaa.			
Jussi Peura

46

Yhteystiedot Faba Sika Oy

44

Jalostusneuvojat

42
40

-tilatestaus, MP-sisu, tuotostarkkailu, siitoseläintilaukset
MP-indeksi

950

■ Siantuotantoketjun läpinäkyvyys ja tuottajien sekä muiden ketjussa toimivien tahojen vastuunkanto siitä, että toiminta tiloilla
on hyvien toimintaperiaatteiden mukaista, on entistä tärkeämpää.
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon roolia halutaan korostaa ja
siksi Sikavan kansallisen tasoon tulee 1.1.2011 seuraavat lisäykset:

850

Tuotannon vastuullisuus korostuu

Päiväkasvulla
myönteinen vaikutus kasvatuserän
tuloksiin

750

Sikavan kansallisen tason vaatimuksiin muutoksia –

Trendiviiva

Porsaiden tuotantopotentiaalia lihantuotanto-ominaisuuksia kuvaavalla MP-indeksillä on positiivinen yhteys lihasikojen päiväkasvuun. Mitä korkeampi MP-indeksi, sitä todennäköisempää on
nopea kasvu, kunhan myös ruokinta on optimoitua ja tuotannon
seuranta muuten kunnossa. Valmiita tuloksia on tällä hetkellä 40
000 lihasiasta, noin 120 eri kasvatuserästä. Ruhopainosta saadaan
arvio elopainosta jakamalla teuraspaino luvulla 0.74.

oella
Sikaseminaari Seinäj
18-19.1.2011
inaarin 18.1. ja
Snellman järjestää Sikasem
Tarkempi ohjelma
19.1. Seinäjoki Areenassa.
aan myöhemmin,
ja aikataulu lisätään Anelm
kalenteriisi!
mutta varaa päivät nyt jo

Ritva Tuppurainen
Snellmanin siitoseläinvälityksen koordinaattori
puh 0400 614 112
Michael Nygård
puh 0400 614 085
Tuula Huttunen
puh 0400 614 060
Tiina Lindroos
puh 0400 614 073
Leena Hintsanen
puh 0400 614 058

Tuotostarkkailu ja
tarkkailuneuvonta
Sari Sirola
020 747 2054

Neuvojien esimies,
MP-indeksi laskennat
ja kantakoetoiminta
Soili Haltia
020 747 2053

Karjuaseman
tuotantopäällikkö
Juha Mäkelä
040-547 6690

Toimitusjohtaja
Jussi Peura
0400-637 255
www.fabasika.fi

Kaisa Kärnä
vanhempainvapaalla
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teurastamo

Uusi teurastamo kaksinkertaistaa
teurastuskapasiteetin
Kuusisaaressa on nyt käynnistynyt seuraava suuri rakennusvaihe.Teurastamoa
laajennetaan, ja naudan ja sian teurastus saavat omat linjansa. Investoinnin
myötä teurastuskapasiteetti kasvaa 60% noin 45 milj. kiloon vuodessa.
Tämä mahdollistaa lihanjalostuksen kasvun edelleen.
– Tätä teurastamon henkilökunta on odottanut vuodesta 2005
lähtien ja me vastuuhenkilöt olemme olleet asialle hyvin myönteisiä, sanoo teurastamon tuotantojohtaja Pekka Kalliosaari. Uudet
teuraslinjat antavat meille mahdollisuuden keskittyä laatuun ja
saantoon.
Uusi shokkijäähdyttämö ja laajennettu sianruhovarasto ovat kaksi
muuta tervetullutta projektin osaa.Yhteensä investoinnit ovat 10
miljoonaa euroa.

Teurastamon henkilökunta mukana suunnittelussa
Uusia teurastuslinjoja on suunniteltu vuoden 2010 alusta lähtien.
Teurastamon henkilökunta on osallistunut suunnitteluun työryhmässä, joka on perustettu auttamaan linjan työpaikkojen muotoilussa.
Linjojen valinnasta on keskusteltu neljän eri toimittajan kanssa.
– Halvin ei ole aina lopulta paras. Tulemme valitsemaan sen toimittajan, joka esittelee meidän tarpeisiimme parhaiten sopivan
ratkaisun.
Esim. joustava linjanopeus on tärkeä.
– Haluamme pystyä säätelemään nopeutta päivän aikana. Haluamme myös mahdollisuuden robottien asentamiseen tietyille paikoille, jos se tulisi joskus ajankohtaiseksi, Pekka Kalliosaari kertoo.
Teurastamoprojektin rakentaminen aloitetaan maalis–huhtikuussa. Uusien linjojen asennus arvioidaan voitavan aloittaa syksyn
2011 aikana, ja teurastamon pitäisi olla käyttöönottovalmiudessa
vuoden 2012 alussa.

Tärkeä strateginen investointi
– Teurastamon suurempi kapasiteetti on meille hyvin tärkeä strateginen kysymys, sanoo Snellmanin Lihanjalostuksen tj Henrik
Snellman. Me olemme sitoutuneet kotimaiseen lihaan, ja tällä
laajennuksella me varmistamme, että meillä on tulevaisuudessa
kapasiteettia olla suurempi toimija markkinoilla.
– Projektin toisena tärkeänä ajatuksena on laadun varmistus ja
riittävän jäähdytyskapasiteetin turvaaminen lihanleikkuun jälkeen.
Uudet teuraslinjat ovat vielä pääosin manuaalisia ja niiden automaatiotaso on alhainen. Meillä on siten suuremmat mahdollisuudet teurastuksen joustavuuteen kilpailijoihimme verrattuna.
Snellmanin markkinointi- ja myyntijohtaja Peter Fagerholm toteaa, että teurastamon laajennus on markkinajohteinen investointi.
– Suomalaiset kuluttajat suosivat kotimaista lihaa, ja kun me haluamme olla kaupalle hyvä yhteistyökumppani, meillä täytyy olla
määriä. Suomeen tuodaan aina jonkin verran lihaa, mutta suomalainen liha tulee aina pärjäämään kaikissa esim. ympäristöä ja
lähituotettua ruokaa koskevissa keskusteluissa.
– Kaikkien toimijoiden pitäisi nostaa esiin kotimaisen lihan edut;
mitä useampi sen tekee, sitä parempi. Meillä Suomessa on erityisen korkea lihan laatutaso. Meillä on maailman paras hygieniataso,
meillä on hyvä jalostus, hoidamme eläimet hyvin ja kuljetusmatkat
ovat lyhyitä.

Snellmanin
teurastamoa
laajennetaan 10 miljoonan
investoinnilla v. 2010–2012.
1. Uudessa ruhovarastossa
on tilaa 2 200 sianruholle.

1.
2.

2. Erillinen teuraslinja sialle.
Maksimikapasiteetti on 35
milj. kg vuodessa.
3. Laajennettu navetta.
Sikapaikat
lisääntyvät
340:stä noin 600:n ja nautapaikat 80:stä 100:n.

3.
4.

4. Kaksikaistainen pesuhalli
eläinkuljetusautoille. Pesuhallin rakentaminen aloitettiin marraskuussa 2010.

Kumpi on parempi?

Kuusisaareen rakennetaan tilava
kaksikaistainen pesuhalli
Teurasautot pestään joka päivä, ja nykyisessä pesuhallissa
on usein ruuhkaa. Kohta autonpesuun jonottaminen loppuu, kun tilava ja tarkoituksenmukainen, kaksikaistainen
pesuhalli valmistuu.
– Rakennustöiden aloitus on venynyt, koska olemme hakeneet lisämaata Kuusisaaren tehdasalueen yhteyteen, kertoo
projektivastaava Carl-Gustav Björk. Mutta nyt kun tätä kirjoitetaan joulukuussa, kaivuutyöt ovat käynnistäneet.
Pesuhalli rakennetaan erillisenä rakennuksena Kuusisaaren
meetvurstitehtaan ja teurastamon väliin.
– Autojen pesusta tulee helpompaa kun halli on suuri ja
tilava ja sinne on helppo ajaa. Molemmille pesulinjoille mahtuu yksi perävaunullinen rekka tai kaksi pienempää autoa.
Hallista tule 35 m pitkä ja pinta-ala on yhteensä 550 neliötä.
Kahden pesulinjan väliin on suunniteltu huoltoalue.
– Autot pestään käsin. Ulkokuori pestään puhtaaksi, mutta vielä tärkeämpää on, että sisäpuoli on kunnolla puhdas,
jotta estetään tilojen väliset tartunnat, Carl-Gustav Björk
kertoo. Pesuhallin on tarkoitus olla valmis maaliskuussa,
kun teurastamon laajennus aloitetaan.

“Työviihtyvyys paranee”
Christer Sundqvist on toiminut Snellmanin teurasliikennöitsijänä vuodesta 1993. Hän on erittäin iloinen uudesta
pesuhallista.
– Tätä olemme odottaneet kauan. Minun mielestäni uusi
halli helpottaa työtämme paljon. Nyt meidän ei enää tarvitse jonottaa iltaisin, vaan lastin purkamisen jälkeen saamme
rauhassa pestä auton ilman, että kaveri odottaa jo omaa
vuoroaan oven takana.
Uuden hallin edut tullaan huomaamaan varsinkin talviaikaan.
– Koko perävaunullinen auto mahtuu sisään, eikä oven tarvitse olla pestessä auki, niin kuin nyt. Autonpesu on märkää ja hikistä hommaa, ja vanhassa hallissa voi olla todella
kylmä. Monta kertaa siellä kastuu ja sitten kylmässä jäätyy.
Märissä haalareissa ulosmeneminen 20 asteen pakkasessa
ei tee hyvää, Christer sanoo.
Autot pestään jokaisen kuorman välillä, joten useimmat autot pestään 2 – 3 kertaa päivässä.
– Kuorman purku ja auton peseminen kestävät yhteensä
noin 1,5 tuntia. Autot ovat nykyään paljon suurempia, kuin
silloin, kun aloitin kuljettajana. Meillä on sekä kaksi että kolmikerroksisia autoja ja niiden sisätilojen pesussa on tietenkin myös enemmän työtä.
– Uusi pesuhalli tuo todella suuren parannuksen työympäristöömme ja me tulemme viihtymään töissä paremmin,
Christer toteaa.
HJ

Suomen
tuloksellisinta
markkinointia 2010
Snellman on voittanut kaksi kultaa ja Grand
Effie -palkinnon Effie Finland Awards 2010
-kilpailussa. Maailman laajimman ja arvostetuimman markkinoinnin ja viestinnän tehokkuutta mittaavan kilpailun tulokset julkistettiin
lokakuussa.
Kumpi on parempi – natriumglutamaatti vai aito
maku? Kamara vai kunnon liha?
Herra Snellmanin vuoden 2010 kampanja käsitteli ajankohtaista
asiaa lisäaineista. Snellmanin periaatteisiin kuuluu tehdä kaikki niin
hyvin kuin vain on mahdollista. Pitkän tuotekehitystyön tuloksena
lihavalmisteista poistettiin natriumglutamaatti ja siannahka eli kamara. Kamaran poistamisella ruokamakkaroihin saatiin parempi
rakenne ja raikkaampi maku.

Kampanjasta konkreettisia tuloksia
Tiivis kampanja-aika kesti helmikuun alusta toukokuun loppuun.
Myyntiä vauhditettiin neljän kuukauden TV-ajoilla, lehtimainonnalla mm. Helsingin Sanomien etusivulla, netissä ja ulkomainonnalla
sekä ostoskärryissä.
Snellmanin myynti on kehittynyt voimakkaasti ja brändin preferenssi on noussut 27 %:iin (2009: 20 %). Kokolihatuotteissa ja
meetvursteissa on saavutettu markkinajohtajuus markkinaosuuden ollessa 18 %.

Tuomaristo: Snellman pystyy säilyttämään imagonsa
Tuomariston kommentteja palkinnosta oli, että kampanja perustuu loistavaan strategiseen oivallukseen – luodaan uusi kategoria
natriumglutamaatiton tuote. ”Tavoitteet selkeästi määritellyt ja
luvut eivät jätä tuloksia arvailun varaan. Imago pienestä perheyrityksestä jättien vieressä pystytty säilyttämään mainonnan linjassa.
Laadukas luova tuotanto, missä huumoria käytetty taitavasti.”
Tuomaristoa ilahdutti erityisesti pakkaustarra pienenä yksityiskohtana: ”Mediavalinnoissa loistavia oivalluksia. Malliesimerkki
kampanjasta missä yhdistyy rationaalisuus ja emotionaalisuus.”
HJ

Snellmanin preferenssi
2007
2008
2009
2010

14%
16%
20%
27%

Osuus kuluttajista Suomessa, joka valitsee ensisijaisesti Snellmanin tuotteita, kehitys vuonna 2007–2010.
Lähde: Suomen Gallup Kattomerkkitutkimus 2010
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us

lihantarkast

Oulu

Tavoitteena turvalliset elintarvikkeet
Tarkastuseläinlääkärit valvovat sitä, että vastaanotettavat
eläimet ovat terveitä ja puhtaita ja, että niistä voidaan turvallisesti jalostaa elintarvikkeita.Työtä ohjaava byrokratia on
tiukka, mutta kaikkien sääntöjen tarkoitus on mitä parhain –
elintarviketurvallisuuden takaaminen tilalta kuluttajalle asti.
Tarkastuseläinlääkärit työskentelevät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran palveluksessa. Snellmanilla toimii kolme eläinlääkäriä
ja viisi apulaista, jotka tekevät varsinaisen tarkastustyön linjalla.
Eläinlääkärit valvovat työtä ja tekevät päätökset vaikeampien tapausten tarkastuksissa.
Liisa Wallenius on johtava eläinlääkäri Snellmanilla.
– Meidän työtämme säätelevät useat eri lainsäädökset, hän kertoo. Elintarvikehygieniaa, kansanterveyttä ja eläinsuojelua koskevat lait, joitakin mainitaksemme.
Johtavana eläinlääkärinä hän hoitaa myös paljon muuta valvontaa,
mm. lihajalosteiden valmistuksen hygieniatekijät, vienti ja kylmäkuljetukset. Snellmanin kaikilla tuotanto-osastoilla on hyvin kattava omavalvonta. Johtavan eläinlääkärin tehtävänä on huolehtia siitä, että omavalvonta toimii niin kuin pitää. Eläinlääkärit tarkastavat
myös eläinkuljetusautot, sen täyttävätkö ne lakisääteiset tila- ja
ilmanvaihtovaatimukset jne.

Kuljetuskelpoisia ja terveitä eläimiä
Eläinlääkärin täytyy tarkastaa kaikki vastaanotettavat eläimet ennen teurastusta. Raija Sauna-Aho ja Annukka Nikula tarkastavat jokaisen eläimen erikseen; onko se ollut kuljetuskelpoinen,
ettei sillä ole avohaavoja tai kärsi kivuista. Tuottajan tehtävä on
huolehtia siitä, että teuraaksi lähetettävät eläimet ovat kuljetuskelpoisia. Kuljetuskelpoisuusvaatimukset on luettavissa Anelmassa.
Raija Sauna-Aho on ollut tarkastuseläinlääkärinä Snellmanilla
vuodesta 2005 alkaen.
– Seuraava asia jonka tarkistamme on se, että eläimet ovat niin
terveitä, että niistä voidaan turvallisesti tehdä elintarvikkeita. Eläimessä eri puolilla olevat paiseet voivat merkitä yleistynyttä tulehdusta. Eläimillä ei saa myöskään olla esim. tarttuvia tauteja, jotka
voivat olla vaarallisia toisille eläimille tai ihmisille. Tähän

työhön
tarvitaan
myös
ketjuinformaatiota. Tuottajan
on tärkeää merkitä
lääkitty eläin siten,
että se pystytään
tunnistamaan sikalassa lääkkeen varoajan aikana. Lääkityn eläimen
saa lähettää teuraaksi vasta kun varoaika on kulunut umpeen.

Pohjoinen nauta-alue

Kokkola
Pietarsaari

Kajaani

Ylivieska

MP-tiimin yhteystiedot

Iisalmi

MP Nauta

Vaasa
Seinäjoki
Eteläinen nauta-alue
Pori

Tampere

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö
044-796 6345

Pekka Taipale
alue-edustaja
pohjoinen alue
0500-265 635

Teurastuksen jälkeisestä lihantarkastuksesta huolehtivat Eviran
tehtävään kouluttamat tarkastusapulaiset. Jos ruhossa on muutoksia, jotka voivat johtaa koko ruhon hylkäykseen, se ohjataan
sivuun eläinlääkärin tarkastettavaksi. Hylkäyksen laadusta riippuen, osa ruhosta voidaan hyväksyä elintarviketuotantoon, joissakin tapauksissa sillä ehdolla, että se käytetään kuumennettaviin
tuotteisiin.
– Noin 2–3 %:illa teurastetuista sioista on poikkeamia, jotka meidän täytyy tutkia, kertoo Annukka Nikula, joka aloitti Snellmanin
teurastamon uutena eläinlääkärinä lokakuussa.
Hän painottaa sitä, että tarkastusta tekevä eläinlääkäri ei tiedä
miltä tilalta eläin on lähtöisin, joten tarkastus on siten neutraali.
Tuottajat näkevät sitten mahdolliset hylkäykset syineen Anelmasta.

Yhtenäinen tarkastuskirjanpito kaikissa
teurastamoissa

MP Sika
Jalostuseläinvälitys
Faba Sika Oy
Ritva Tuppurainen
ritva.tuppurainen@
faba.fi
0400-614 112 (ma-ti)
Martti Hassila
MP kenttäpäällikkö
(06) 786 6344
044-796 6344

Reijo Lintulahti
MP sikakonsultti
044-796 6542

• Eläintä ei tunnisteta tai tunnistaminen ei täytä lain
vaatimuksia
• Ketjuinformaatio on olennaisen puutteellinen vielä
24 tuntia ennen eläimen teurastukseen saapumista
• Eläimen ruhossa tai sen osassa on tulehdus
• Lihassa on poikkeava tai outo haju tai väri
• Eläin on niin likainen, että se aiheuttaa riskin teurastushygienialle
• Ruhon eri kohdissa on useita paiseita

Jarmo Niemelä
asiamies
eteläinen alue
0500-369 597

Anumaija Viitala
vasikkavälitys
06-786 6397
044-796 6397

Laura Ehlers
MP tuotannonohjaaja
044-796 6398

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

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

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

MP Toimisto

Liikennöitsijä

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

Brita Wiik
tilitysvastaava
(06) 786 6323

ka Nikula

Eviran uudet lihantarkastusohjeet tulivat
voimaan 1.9.2010. Esim. seuraavat syyt
johtavat koko- tai osaruhohylkäykseen:

Mårten Lassfolk
alue-edustaja
eteläinen alue
044-796 6545

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

Lihantarkastus linjalla

Evira julkaisi 1.9.2010 uudet lihantarkastuksen ohjeet. Tarkoituksena on yhtenäistää eri teurastamojen käytännöt, ja siten saada
kunnollinen ja vertailukelpoinen tarkastustilasto.
– Teurastamojen linjat ovat erilaisia ja käytössä on erilaisia tietokoneohjelmia. Hylkäysten kirjanpidossa voi myös olla suuria eroja, joten arvioinnin yhtenäistäminen on myös tuottajien etu, Liisa
nuk
Sauna-Aho ja An
Liisa Wallenius, Raija
Wallenius sanoo.					
HJ
Tarkastuseläinlääkärit
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Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja
0500-263 995

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

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

Henry Ahlvik
porsasvälitysyrittäjä
044-796 6555

Christer Sundqvist
vasikkavälitys- ja
teurasliikennöitsijä
0500-264 570

Kari Peltola
teurassikaliikennöitsijä
0400-521 250

Peter Björk
hankintayrittäjä
eteläinen alue
0500-263 996

Jukka Takanen
hankintayrittäjä
pohjoinen alue
040-515 5702

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

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

Timo Hartikainen
vasikkavälitysyrittäjä
pohjoinen alue
0400-379 977
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Rauhallista Joulua!

