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Jotain positiivista

Tässä numerossa:

■ Noin 180 aktiivista siantuottajaa osallistui syksyn neljään sikainfotilaisuuteen Ilmajoella, Pietarsaaressa, Forssassa ja Vöyrillä. Vastaaviin tilaisuuksiin erikoistuneille
naudankasvattajille Nivalassa, Seinäjoella ja Pietarsaaressa osallistui noin 60 kasvattajaa. Navetan avajaisiin on syksyn aikana kokoontunut tuhansia kiinnostuneita. Nyt
on kova tahtotila päästä eroon liha-alalla vallitsevasta kriisitunnelmasta. Odotetaan
hyviä uutisia.
Tilaisuuksissa kerroimme, että Snellman jatkaa voimakasta panostamistaan suomalaiseen lihaketjuunsa. Laajennettu teuraslinja otetaan käyttöön viikolla 5/2012, jolloin
teurastuskapasiteetti kasvaa 60 %. Seuraava investointi on jo suunnitteluvaiheessa.
Vanha yksikkö Skatassa, Pietarsaaressa, tullaan sulkemaan ja uusi ruokamakkaratehdas rakennetaan suunnitelmien mukaan Kuusisaareen. Investointien seurauksena
Snellmanin raaka-aineen tarve tulee kasvamaan edelleen merkittävästi lähivuosien
aikana. Vuoden 2012 budjetti on 24 milj. kg sianlihaa ja 11 milj. kg naudanlihaa. Lähivuosien aikana siantarpeen lasketaan kasvavan 30 milj. kiloon ja naudantarpeen 15
milj. kiloon.
Kuluttajien positiivinen mielikuva Herra Snellmanista on säilynyt kuluneen vuoden
aikana, vaikka liha-alan yleinen laatumielikuva on laskussa. Tämä käy esille TNS Gallupin vuosittaisesta Brand Master -tutkimuksesta. Snellman on liha-alan selvä ykkönen mitä tulee yleisarvosanaan, laatupisteisiin ja preferointiin. 94 % suomalaisista
tuntee Herra Snellmanin ja 74 % hyväksyy tuotemerkin ostoslistalleen. Lähes puolet suomalaisista (45 %) ostaa Snellmanin tuotteita kuukausittain. 27 % kuluttajista
preferoi, eli ostaa ensisijaisesti Snellmanin tuotteita. Kuluttajien mielestä tärkeimpiä
syitä korkeaan preferointiin ovat ”hyvät kokemukseni”, ”kerta kaikkiaan paras laadultaan” ja ”hinta-laatusuhteeltaan paras”.
Kuluttajilta työstämme saatu myönteinen palaute rohkaisee meitä katsomaan positiivisesti tulevaisuuteen. Lisäksi kansainvälisillä lihamarkkinoilla tilanne näyttää tänä
päivänä valoisammalta kuin muutama kuukausi sitten. Maailmanmarkkinoilla kysyntä
kasvaa ja lihan hinnat ovat nousussa tärkeimmillä markkina-alueilla. Siksi voimme
toivoa parempia aikoja myös tuottajillemme. Snellman on kuluneen vuoden aikana
nostanut tuottajahintoja pääosin laatusidonnaisten lisähintojen muodossa ja sekä
sianlihan että naudanlihan keskihintamme ovat seuranneet eurooppalaista nousevaa kehitystä. Olemme nyt tehneet päätökset seuraavista korotuksista. Toivomme
myönteisen kehityksen jatkuvan alalla myös tämän jälkeen.
Euroopan epävakaa taloustilanne on luonnollisesti yksi epävarmuustekijä. Sen vaikutusta meihin ja alaamme on vaikea ennustaa. Joka tapauksessa meillä on ensi vuonna
monia mielenkiintoisia haasteita edessämme. Nyt valmistaudumme kuitenkin joulun
juhlaan. Joulun sanoma on aina yhtä hyvä kaikenikäisille ihmisille kaikissa ammattiryhmissä. Se ei vaihtele suhdanteiden mukaan.
Siunattua Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta toivottaen,

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja
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Snellman nostaa
lihan tuottajahintoja

Snellman-info

Snellmanin Lihanjalostus Oy nostaa naudan- ja sianlihan tuottajahintoja.
Korotukset astuvat voimaan asteittain, kuitenkin viimeistään viikolla
5/2012, eli teurastamon laajennuksen käyttöönoton yhteydessä.
Snellmanin teurastamoinvestoinnin valmistuttua teurastuskapasiteetti nousee 60 %.Tulevana vuonna tavoitteena on nostaa nautaja sikamääriä 13 %, eli 32 milj. kilosta 36 milj. kiloon.

Lehmän tuottajahinta nostetaan
kansainväliselle tasolle
Snellman uudistaa teuraslehmien hinnoittelun. Lehmän tuottajahinta nousee enimmillään jopa 33 c/kg hyvin yleisessä lihakkuusluokassa P. Keskimääräinen korotus on n. 15 c/kg. Teuraslehmän
hinnoittelu muuttuu siten, että tärkeimpien lihakkuusluokkien
(P, P+, O- ja O) perushinta on tästä eteenpäin sama. Snellmanin
Maatilan Parhaat -lehmän perushinta on mainituissa lihakkuusluokissa 4.12.2011 alkaen 2,28 €/kg yli 280 kg painavasta lehmästä.
Perushinnan lisäksi maksetaan suunnitelmallisuuteen, laatuun ja
määrään perustuvat lisähinnat.
Lehmän keskihinta on Suomessa laahannut jäljessä eurooppalaisessa hintavertailussa (kts kuva alhaalla). Hinnoittelumuutoksen
tarkoitus on nostaa hyväkuntoisten lehmien hintaa lähemmäksi
niiden oikeaa, leikkuusaannon perusteella määritettyä arvoa. Tehdyllä muutoksella Snellman haluaa samalla yksinkertaistaa lehmän
hinnoittelua sekä parantaa kumppanuutta ennenkaikkea maidontuotantoon voimakkaasti panostavien pihattotilojen kanssa.
Snellman nostaa nuoren naudan (sonnin, hiehon) hintaa vähintään
10 c/kg viimeistään 29.1.2012. Snellman tarvitseekin lihaketjuunsa lisää naudan kasvatukseen erikoistuneita tiloja. Teurashiehoille
otetaan lisäksi vuoden alusta käyttöön päiväkasvulisät, jotka nostavat hyvin kasvaneiden eläinten hintaa 5 - 10 c/kg. Samantyyppiset laatulisät otettiin käyttöön jo viime kesänä sonnin hinnoittelussa.

Sian hinnan nousu jatkuu ensi vuonna
Lihasian hinta nousee 5 c/kg 29.1.2012. Uusi MP-perushinta on
silloin painovälillä 80-101 kg 1,50 €/kg. MP-perushinnan edellytys
on, että sekä tila kuin myös yksittäiset eläimet täyttävät Snellmanin ”Kunnon suomalaista maatiaispossua perhetilalta” -laatuketjun vaatimukset. Perushinnan lisäksi Snellman maksaa erilaisia
laatuun, määrään, suunnitelmallisuuteen ja tilan kehittämiseen
kannustavia lisähintoja, joiden avulla tilan lihasianhinta voi nousta
lähes 1,80 euroon. Perushinta on aina voimassa 16 viikkoa +/- 5
c/kg.
Välitysporsaan hintaa nostetiin 2 €/kpl 21.11. Korotus koski parhaita porsasluokkia R ja S.

Suomalaisella lihalla on tulevaisuutta
Liha-alalla on kuluneen vuoden aikana pidetty useita kriisikokouksia kohonneiden tuotantokustannusten ja heikentyneen
kannattavuuden vuoksi. Snellman on määrätietoisesti panostanut
lihaketjunsa kehittämiseen. Snellmanin Lihanjalostuksen kaikki
sian- ja naudanliha tulee suomalaisilta perhetiloilta. Snellmanin
sikakonseptissa käytetetään vain suomalaisia sikarotuja. Terveet
suomalaiset siat voidaan kasvattaa rasvoittumatta jopa yli 100 kilon teuraspainoon. Tästä on suuri taloudellinen etu kasvattajalle.
Snellman teki edellisen kerran merkittäviä korotuksia lihan tuottajahintoihin keväällä ja alkukesällä. Maksetut tuottajahinnat ovat
koko vuoden ylittäneet selvästi Suomen keskimääräisen hintatason. 		
TG

Snellmanin
hintataso

Yhteystiedot:
Snellmanin Lihanjalostus Oy
PL 113, 68601 Pietarsaari
puh. 06 786 6111, www.snellman.fi

Snellmanin hintamuutoksen johdosta teuraslehmän hinnoittelun vääryys korjataan, kun tuottajahinta yleisessä P2lihakkuusluokassa nousee eurooppalaiselle tasolle. Snellmanin hinta on jo ennen tulevia korotuksia ylittänyt selvästi
Suomen keskihintatason.

Alkutuotannon yhteystiedot:
http://anelma.snellman.fi

Kuvan lähde: TNS Gallup / Suomen Gallup Elintarviketieto
Oy
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Katri Strohecker:

Nautojen käsittely on yksinkertaista
Tulee vain osata ”lukea” ja tulkita eläimiä oikein

Strohecker tähdensi, että puhuttaessa eläinten käsittelystä on
syytä aloittaa palauttamalla mieleen mitä Eläinsuojeluasetuksessa
sanotaan.
•
-”Eläintä on kohdeltava rauhallisesti, eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai kiihdyttää”
•
- ”Eläintä ei saa vahingoittaa tai käsitellä väkivaltaisesti”
•
- Eläintä ei saa raahata sarvista, jaloista, hännästä, turkista, tai
suoraan päästä vetäen”
Naudan perusominaisuuksiin kuuluu, että se on ”yksinkertainen”
eli tarvitsee hyvää ruokaa, juomaa sekä makuupaikan. Omissa
liikkeissä kannattaa huomioida, että se on myös kaukonäköinen.
Naudat ovat myös herkkiä kivulle ja stressaantuvat herkästi jos
niitä käsitellään väärin. Toisaalta jos
naudan luontaista käytöstä osaa hyödyntää, se liikkuu helposti sinne minne
hoitaja haluaa.
Stroheckerin mukaan hyvä nauta on
rauhallinen, se liikkuu sinne minne sitä
ohjataan. Se luottaa ihmiseen eikä ole
Anne-Mari Rosenlew luennoi ruotsinkielisessä tilaisuudessa.
Sonniplus-tilaisuuksiin osallistuneilla tuottajilla on mahdollisuus hyödyntää mm. MTT:n osaamista tilakäynnin muodossa.
Kuvassa Maiju Pesonen miettimässä hiehojen ruokintaa
yhdessä Anders Krookin kanssa.
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 Syksy on ongelmallista aikaa vasikoiden terveyden suhteen.
Kaiholla muistelee aikoja, jolloin ei oltu kuultukaan vasikoiden yskivän. Saattoivat joskus yskiä, mutta epidemiaa ei pienissä karjoissa päässyt syntymään, kun samanikäisiä ei yksinkertaisesti ollut
riittävästi. Nykyään syksyn köhää osaa odottaa säiden viilentyessä, kuten koululaisten flunssa-aaltoa koulujen alettua.
Tyypillisesti yskä tulee navettaan ensimmäisten pakkasten ja vaihtelevan lämpötilan aikaan. Todennäköisesti taudinaiheuttajatkin
ovat ärhäkästi liikkeellä syysaikaan, mutta säät vaikuttavat. Sisätilat kostuvat, kun rakennus viilenee. Erityisesti vasikoiden tiloissa
kosteus tuntuu, kun ne eivät tuota lämpöä isojen eläinten tavoin.
Kostea ilma suorastaan sataa viileiden vasikkatilojen kohdalle. Ihminen on taipuvainen sulkemaan ovia, ikkunoita ja muita aukkoja
sään viilentyessä. Kun sisällä kostuu ja tuuletusta vähennetään,
muuttuu ilma tunkkaiseksi. Taudinaiheuttajat leviävät kulovalkean
tavoin, kun ilma ei vaihdu. Kosteus parantaa taudinaiheuttajien
viihtyvyyttä, päinvastoin kuin vasikoiden. Vasikoiden vastustuskyky heikkenee raikkaan ilman puutteessa ja kosteudessa. Kun
taudinaiheuttajien määrä kasvaa ja vastustuskyky laskee samanaikaisesti, on tuloksena.

Kannattaa käyttää aikaa eläinten seurantaan, jotta voisi
tunnistaa ryhmästä tai laumasta ongelmallisimmat yksilöt,
Katri Strohecker kertoi sonniplus-tilaisuuksissa.

 Syksyn sonniplus-tilaisuuksien pääteemana oli eläinten käsittely, josta puhumassa oli Katri Strohecker FinnBeef Ay:stä. Stroheckerilla on monipuolista kokemusta naudanlihantuotannosta
niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Hänellä on myös emolehmäkarja Leppävirralla yhdessä miehensä kanssa.

Tautista aikaa

agressiivinen. Tarvittaessa se antaa myös ihmisen auttaa. Vastaavasti huono nauta on sekä pelokas että arka ja se saattaa olla
agressiivinen. Usein se on myös arvaamaton liikkeissään sekä aiheuttaa levottomuutta myös muissa. Yksin jätetty nauta on myös
usein pelokas ja arka. Stroheckerin mukaan kannattaa käyttää aikaa eläinten seurantaan, jotta voisi tunnistaa ryhmästä tai laumasta ongelmallisimmat yksilöt.
Johanna Lindvall Farmiluotsista oli myös mukana tilaisuuksissa,
hänen esityksensä otsikko oli ”Olisiko nyt oikea aika investoida?”.
Niin Johannan kuin Katrinkin luentomateriaali löytyy Anelman
Neuvonta- ja tiedomateriaalia otsikon alta. Sonniplus-tilaisuudet
järjestettiin yhteistyössä InnoNauta-hankkeen kanssa. Ensi vuoden sonniplus-koulutuspäivien teemaksi olemme nostamassa
nurmen viljelyn – Kuinka tuotan hyvää säillörehua? Parasta aikaa
on menossa koulutusohjelman suunnittelu yhdessä MTT:n ja InnoNauta-projektin kanssa. Informoimme ohjelmasta tarkemmin
alkuvuonna.
VH

Ajoitus osuu monella tilalla yhteen vasikkaruuhkan kanssa. Syntyviä on paljon ja tilat eivät aina ole riittävät. Flunssan oireet ovat
vasikalla kuten meilläkin. Lievät tapaukset menevät nenän niiskuttamisella ja köhimällä. Vaikeissa infektioissa nousee kuume,
vasikka hengittää tiheään ja jopa vaikeasti. Samalla syöminen ja
juominen vaikeutuvat ja vasikka kuivuu. Kuolema voi tulla hyvinkin nopeasti. Mitä aikaisemmassa vaiheessa vakavasti sairas saa
lääkityksen, sitä suurempi todennäköisyys on parantua. Hoidon
aloittamista ei siis kannata pitkittää. Hoitoon kuuluu sekä antibiootti että tulehduskipulääke.Antibioottikuurin tulee kestää noin
viikon ja tulehduskipulääkkeen 1-2 antokertaa. Ryhmän sairastuessa eri yksilöt sairastuvat eri aikaan ja vakavuusaste vaihtelee.
Siksi koko ryhmän kertalääkityksen sijaan olisi suositeltavampaa
aloittaa lääkitys jokaiselle tarpeen tullessa ja sairastumisen alussa,
mikä ei aina ole hoitajan kannalta yksinkertaisinta. Sairaanhoito
ei ole pelkkää lääkitystä – juomista ja syömistä on tarvittaessa
autettava.
Toimivan terapian löydyttyä kannattaa miettiä toimenpiteitä tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi. Samat toimenpiteet vähentävät myös ripulien ja muiden tartuntojen leviämistä. Kussakin
navetassa toimenpiteet ja niiden tärkeysjärjestykset ovat erilaiset
johtuen erilaisista olosuhteista ja hoitotavoista.
Yksilökarsinat pienimmille vasikoille vähentävät tartuntojen leviämistä ensimmäisen viikon tai kahden aikana maitotiloilla. Tällöin
vasikka on herkkä erityisesti ripulille. Yksilökarsina antaa nukkumarauhan ja aikaa oppia juomaan ilman kilpailua. Oma tutti vähentää suun kautta leviäviä tartuntoja, ainakin jos se on pesty tai
edes huuhdeltu. Tuttisangot tai -pullot voi merkitä niin, että sama
karsina saa aina saman tutin.

jäävät. Ryhmätutti levittää luonnollisesti taudinaiheuttajia, vaikka
sillä omat etunsakin on. Tutteja on hyvä olla runsaasti ryhmää
kohti. Niitä kannattaa vaihtaa ja pestä, erityisesti tautisena aikana.
Ryhmäkoko ei saa olla liian suuri, mutta sopiva koko vaihtelee
eri olosuhteissa. Mitä isompi ryhmä, sitä enemmän tutteja, pintaalaa ja yksilöiden seurantaa tarvitaan. 4-5 vasikan ryhmä on usein
helppohoitoisin ja se on koottavissa samaan aikaan syntyneistä
vasikoista. Infektioiden leviämisen kannalta 8-10 vasikkaa on todettu suurimmaksi suositeltavaksi moneen navettaan. Juottoautomaatit pystyvät ruokkimaan isompiakin porukoita, mutta silloin
tilaa tarvitaan myös paljon. Automaatilla juotettavat kannattaa
aina jakaa kahteen ryhmään – toiseen nuoret ja heikot, toiseen
vahvat ja vanhat.
Ryhmien kokoamisessa on omat niksinsä. Kun ryhmä on kerran
koottu, ei sitä kannata hajottaa. Koottu ryhmä pidetään yhtenä,
siirretään ryhmänä tai yhdistetään useampia ryhmiä keskenään.
Ryhmä siis kootaan nuorimmista - ensimmäiseen ryhmään otetaan uusia kunnes pääluku on koossa. Jos joku yksittäinen vasikka
jää kasvussa syystä tai toisesta jälkeen, ei sen ryhmää vaihdeta.
Tarpeen vaatiessa se otetaan yksikseen ja annetaan tarvittava hoito tai lopetetaan. Jos sitä siirretään ryhmästä toiseen, on vaarana
että se levittää saamansa tartunnat yhä uusiin ryhmätovereihin.
Pahan taudinpurkauksen sattuessa saattaa olla tarpeen pestä ja
tuulettaa vasikkaosasto, jotta tartuntaketju katkeaisi. Tällöin etsitään väliaikainen kasvatustila vaikka ulkoa tai ulkorakennuksista.
Sinne siirretään uudet syntyvät vasikat välttäen kontaktia jo sairastuneisiin tai niiden kanssa tekemisissä olleisiin. Entinen osasto
pestään ja desinfioidaan ja annetaan tuulettua kunnolla tyhjänä.
Tarvittavat remontit on myös hyvä tehdä tyhjänä.
Normaalistikin karsinoiden pesu vasikoiden ja ryhmien välillä on
suositeltavaa. Talviaikaan voi kuitenkin olla turvallisempaa jättää
voimakas painepesu ja kosteutta tuottava pesu väliin, jos tuuletus
on hankalaa. Pesun jälkeen paikkojen pitäisi kuivua. Lämpöpuhallus sekä runsas kuivitus nopeuttavat kosteuden poistumista. Jotain apua on mekaanisesta puhdistamisesta eli kolauksesta ja harjauksesta. Kun lisäksi käytetään kuivadesinfiointiainetta tai kalkkia
ja annetaan karsinan olla jonkin aikaa tyhjillään, paranee tulos.
Uusia vasikkatiloja suunnitellessa kannattaisi varata karsinoita
enemmän kuin on vasikoita. Näin osa karsinoista olisi siivouksessa tai puhtaana tyhjillään odottamassa uutta asukasta. Perinteisesti on kustannuksia jahdaten rakennettu minimimäärä tiloja ja
neliöitä. Toisin ajatellen pieni ylikapasiteetti voisi olla kannattava
kertainvestointi, jos sillä vähenisi jatkuvat sairaiden hoitoon käytetyt työtunnit ja vasikoiden menetykset.
Eikä juttua ilman mainintaa ternimaidosta! Oli sairaus mikä tahansa, ternimaito on tärkeintä. Taudinpurkausta selvitettäessä
kannattaa vielä kerran tarkistaa, onko käytännöt ternimaidon
juotossa, lypsyssä ja varastoinnissa parhaat mahdolliset.

Mervi Yli-Hynnilä
Siirto ryhmään on eduksi vasikan kehitykselle viikon tai kahden
iässä. Mitä tasaväkisempi ryhmä on, sitä nuoremmat siinä pär-

terveydenhuoltoeläinlääkäri
maitotilan emäntä, Kuortane
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 Jarmo ja Aila Ranta-Pitkäsen navetan avajaisia vietettiin Kannuksessa Junkalantiellä 2.12.2011. Ranta-Pitkäsen navetassa lypsystä huolehtii DeLavallin VMS -robotti (varaus toiselle). Betonielementtinavetta, jossa ruokinta hoidetaan kiinteällä apesekoittajalla ja mattoruokkijalla.

Navetan avajaisissa
kokoontuvat alan
ammattilaiset
 Syksy on ollut rakentamisrintamalla vilkasta aikaa, uusia robottinavettoja on otettu käyttöön eripuolilla Snellmanin hankinta-aluetta. Erityisesti Pohjois-Savon alueella on investoitu runsaasti. Navetan avoimet
ovet ovat hyvä kohtaamispaikka niin tuottajille kuin myös alalla toimiville
sidosryhmille. Snellmanin alkutuotannon väkeä on ollut mukana syksyn
aikana tapahtumissa Vieremällä ja Kannuksessa. Lisää tilaisuuksia vuodenvaihteen jälkeen on jo tiedossa mm. Haapavedellä! Niistä informaatiota
myöhemmin mm. Anelman sivuilla.			
VH

 Satu ja Tuomo Pulkan robottinavetan
avajaisia vietettiin Vieremällä 27.9.2011. Pulkan
navetassa on tilat 150 lehmälle. Lypsystä huolehtivat kaksi DeLavallin -robottia (varaus kolmannelle). Navetassa on seosrehuruokinta sekä
läpiajettavat ruokintapöydät navetan reunoilla.
Vastasyntyneille vasikoille on oma osastonsa
yksilökarsinoineen.

 Mty Rönkön avointen ovien päivää vietettiin Vieremällä 14.10.2011.
Rönkön navetassa lypsystä huolehtii Lelyn A4 Manager -lypsyrobotti. Navetassa on kapea ruokintapöytä, mattoruokkija sekä kiinteä apesekoitin.
Robora-betonielementtinavetta sijaitsee todella kauniilla paikalla järven
rannalla. Rönkön maatalousyhtymässä ovat mukana Jaakko, Mirja ja Seppo
Rönkkö sekä Kaisa Kaartinen.

HAEMME KUNNON
NAUDANKASVATTAJIA
aista
Kunnon suomtilalalta
lihaa perhe

Oletko kiinnostunut laadukkaasta naudankasvatuksesta positiivisessa toimintaympäristössä?
Herra Snellman hakee tiimiinsä lisää naudankasvatukseen erikoistuneita kunnon
perhetiloja. Tarjoamme menestymisen mahdollisuuden arvostetussa lihaketjussa.
Kuluttajien mielestä Herra Snellman on liha-alan arvostetuin tuotemerkki
Suomessa*).
Tarjoamme kasvatukseen ternivasikoita Snellmanin Maatilan Parhaat -sopimusmaitotiloilta. Snellmanin naudan hinnoittelu tukee tuotantoaan kehittäviä perhetiloja.
*) TNS Gallup, Kattomerkkitutkimus 2011
Lisätietoja: kenttäpäällikkö Vesa Hihnala 044-796 6345
tai http://anelma.snellman.fi

6 Maatilan Parhaat info

http://anelma.snellman.fi
Maatilan Parhaat info

7

M P sika

Maatilan Parhaat
-sikaketjua kehitetään

Huolellisuus on eduksi
sekä sialle että tuottajalle

Noin 180 tuottajaa osallistui syksyn neljään
sikainfotilaisuuteen Ilmajoella, Pietarsaaressa,
Forssassa ja Vöyrillä.

Marjo ja Markku Kamppinen, kasvatatte lihasikoja hyvällä menestyksellä neliosastoisessa sikalassanne. Mikä on
mielestänne tärkeintä porsaiden laadun suhteen?
Porsaiden perusterveys sekä tasalaatuisuus. Kokovaihtelun tulisi
olla mahdollisimman pientä.

Sikamarkkinoiden vaikea tilanne on helpottumassa. Sianlihankulutus on kasvanut Suomessa tänä vuonna 5 % ja tuontilihan osuus
suomalaisesta kulutuksesta on pienentynyt. Sianhinnat ovat nyt
nousussa koko maailmassa. Snellman tekee hintapäätöksensä pitemmällä tähtäimellä eikä lyhytaikaisten vaihteluiden ja kvartaalitulosten perusteella. Siksi Snellman on voinut nostaa hintaa myös
kuluneen vuoden aikana. Seuraava korotus tulee ajankohtaiseksi
tammikuun lopulla.

Suomalaista maatiaispossua perhetilalta
Liha-ala on käynnistänyt yhteistyöprojektin uuden kansallisen
laatutason luomiseksi suomalaiselle sianlihalle. Sianliha, joka
kaikilta osin täyttää Sikavan kansallisen terveystason, poikkeaa ”nimettömästä” sianlihasta siinä, että tuotantoketju on
auditoitu, tuoteturvallisuus huomioidaan jo alkutuotannossa
ja että sian hyvinvointi otetaan huomioon WQ:n periaatteiden mukaisesti. Tämän lisäksi Snellman uudistaa sikakonseptiaan teemalla Kunnon suomalaista maatiaispossua perhetilalta. Avainsanoja sikaketjussa ovat avoimuus, vastuullisuus,
jäljitettävyys ja kotimaisuus. Me kerromme kuluttajille, että liha
tulee suomalaisilta perhetiloilta. Sen lisäksi kerromme sikaketjun tavoitteista, mutta me voimme luvata vain sellaisia asioita,
jotka pitävät paikkansa kaikkien tilojen osalta. Perhetilojen tärkeää asemaa sikaketjussa nostetaan yhä enemmän esille auditointikäyntien ja neuvonnan avulla.
Snellman on yhteisymmärryksessä tuottajien kanssa päättänyt,
että GMO-soijaa ei saa käyttää sian ruokinnassa vuodesta 2012
alkaen. Tämä koskee kaikkia maatiaispossutuotannon sianrehuja,
myös porsasrehuja. Sikaketju on jo aiemmin ollut lähes GMOvapaa ja asiaa on käsitelty useissa sikatilaisuuksissa. Yhdessä tutkimuksessa suurin osa (90 %) siantuottajista puolsi pelkästään
GMO-vapaan soijan käyttöä. Snellmanin päätöksen mukaisesti
myös tuodut porsaspremixit ja prestarterit vaihdetaan GMOvapaisiin tammikuussa.
Snellmanin sikaketjun tavoitteiden mukaisesti tulee kivunlievityksen olla rutiinitoimenpide kaikilla emakkotiloilla porsaiden kuohinnan yhteydessä viimeistään vuoden 2012 alussa. Eläinlääkäri
Elina Viitasaari Helsingin yliopistosta kertoi sikatilaisuuksissa
kuinka kivunlievityksellä porsaan- ja siankasvatuksessa voidaan
parantaa sikojen hyvinvointia ja siten myös tuotantotuloksia.
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Elina Viitasaari, Tero Tapaila ja Susanna Peiponen kertoivat
tuottajille kivunlievityksen ja sirkorokotteiden käytön luomista mahdollisuuksista. Ne edistävät eläinten hyvinvointia
ja terveyttä nopeamman toipumisen ja paremman vastustuskyvyn kautta.

Eläinlääkäri Susanna Peiponen VetCare Oy:stä kertoi kuinka tuloksia on pystytty parantamaan sirkorokotuksilla.
Anelmasta löytyy yhteenveto molemmista esityksistä.

Porsaslaadun kolminkertainen varmistaminen
Snellmanin sikaketju haluaa varmistaa yksittäisen porsaan hyvinvoinnin aina genetiikasta ja syntymästä alkaen. Tärkeä tavoite on
vähentää hävikkiä koko tuotantoketjussa. Porsaiden laatu tulee
varmistaa geneettisesti, terveydellisesti ja hoidollisesti.
Vuodesta 2012 alkaen tulee kaikilla välitettävillä porsailla olla geneettinen MP-indeksi. Porsasindeksin tavoitetaso on vähintään 50.
Tällä tavalla varmistetaan porsaiden tasainen perinnöllinen taso.
Terveys varmistetaan Sikavan terveydenhuolto-ohjelman ja välttämättömien rokotusten avulla. Lisähinta sirkorokotetuista porsaista
on 21.11 alkaen 3 €/kpl.Välitysporsaiden hyvän ja tasaisen hoidon
edistämiseksi porsastuotantotiloille tehdään laatutarkastukset
vähintään kolme kertaa vuodessa. Laatutarkastettu porsas täyttää
korkeimman laatuluokan S vaatimukset. Figenin porsasneuvojan
tekemän laatutarkastuksen yhteydessä käydään läpi myös kertynyt porsaspalaute. Laatutarkastettujen porsaiden lisähinta
luokassa S tulee nousemaan edelleen 2 € toukokuussa 2012.
Kaikkien porsastuotantotilojen tulee siis olla ensi vuonna mukana
porsasindeksilaskennassa. Tämä antaa samalla paremmat mahdollisuudet ennustaa porsastarjonnan määrävaihteluita. Tilat, jotka
eivät vielä ole mukana MP-indeksilaskennassa, voivat valmistautua
muutokseen liittymällä MP-sisuun (tilatesti, tuotosseuranta) tai vaihtoehtoisesti kasvattamalla
kaikki porsaat omalla tilalla.
TG
Perusteellinen selvitys eläinten kokeman kivun
syntymisestä, sen ehkäisemisestä ja lievittämisestä sai kuulijakunnan miettelijäiksi.
Katso materiaali Anelmasta: Neuvonta- ja tiedotemateriaali/Sika

Mitä toimenpiteitä teette porsaserän saapumisen
yhteydessä?
Jos porsaissa on kokoeroja niin laitamme yhden isomman muiden
joukkoon, jonka voi laittaa teuraaksi ensimmäisen harvennuksen
yhteydessä.Tällä saadaan loppukasvatukseen tilaa karsinaan jääville porsaille. Lisätila parantaa tuotantotuloksia eläinten hyvinvoinnin kautta. Lisäksi pyrimme pitämään saman tuottajan porsaat
yhdessä siinä määrin kuin se on mahdollista sukupuolijakauman
suhteen. Laitamme kuorman purun yhteydessä ensin kaikki siat
osaston toisen laidan karsinoihin. Tässä yhteydessä imisäporsaat
merkataan. Välittömästi kuorman purun jälkeen puolitamme karsinan eläinmäärän ja teemme jaon osaston toisen laidan karsinoihin sukupuolen ja syntymätilan mukaan.
Ruokinta aloitetaan välittömästi tulopäivänä, jolloin ne saavat 5070 % annoksesta riippuen eläinten koosta ja vuorokauden ajasta.
Ensimmäisten 3-5 päivän aikana säädämme annoskokoa kaksikertaa päivässä kunnes saavutamme varsinaisen ruokintakäyrän.
Mitkä ovat tärkeimpiä jokapäiväisiä hoitotoimenpiteitä?
Vanha edelliseltä päivältä jäänyt rehu poistetaan aina ennen uuden
rehuannoksen tuloa. Näin vanhentunut rehu ei pääse vaikuttamaan syöntiä heikentävästi. Päivittäinen ruokinnan toteutumisen
seuranta ja säätäminen on ensiarvoisen tärkeää kun tavoitteena
on hyvä päiväkasvu. Ruokinnan säätäminen on erityisen tärkeää
varsinkin ensimmäisen harvennuksen jälkeen kun karsinan todennäköinen ahmatti on poistunut karsinasta.
Virikkeitä jaetaan kaksikertaa päivässä, molemmilla kerroilla erikseen sanomalehtiä ja olkia. Tämä siksi, että heikkovointisimmat
yksilöt havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä myös
sikojen yleisen hyvinvoinnin havainnointi on tehokkaampaa.Virikkeiden jakelu tapahtuu useimmiten ruokinnan jälkeen. Porsaille
annetaan lisäksi pari viikkoa tulon jälkeen kutterinlastua virikemateriaaliksi ja opettamaan makuupaikan sijainti karsinassa. Lämpötilan sopivuutta seurataan sikojen makuukäyttäytymisestä.
Oikea ruokinta ja rehustus ovat tärkeitä kannattavuutta
ajatellen. Miten ne teillä hoidetaan?
Viljaraaka-aine analysoidaan aina ennen reseptien laadintaa.

Kasvatusaikana käytetään kolmea eri reseptiä. Myös liemirehun
kuiva-aine-vesipitoisuutta nostetaan alkukasvatuksen 2.8:sta loppukasvatuksen 3.0:aan. Sakeammalla liemellä pyritään takaamaan
alkukasvatuksessa sikojen riittävä ravintoaineiden saanti suhtessa
syöntikykyyn. Vapaa vedensaanti on aina hyvän syöntikyvyn edellytys.
Myllyn seulan kuntoa seurataan aktiivisesti. Jos seoksessa alkaa
olla suurempia jyvänpalasia ja velli on karkeamman oloista niin
silloin on syytä epäillä seulan ja vasaroiden kuntoa. Rehun hygienisestä laadusta on myös pidettävä huolta. OVR:n osalta pyritään
käyttämään säiliöt tyhjiksi, ettei vanhaa rehua jää uuden joukkoon.
Valot pidetään täysin päällä tunnin ajan ruokinnan jälkeen. Tällä
lisätään sikojen aktiivisen ajan pituutta ja siten siat saavat myös
enemmän syöti- ja juontimahdollisuuksia, mikä tekee sioista myös
rauhallisempia. Valoaikaa lyhennetään hiukan teuraskypsien osastossa. Luonnonvaloa siat saavat ikkunoista.
Miten huolellisuus näkyy?
Eläimet ovat rauhallisia niitä käsiteltäessä, koska ne ovat tottuneet ihmisen läsnäoloon ja kaikki niiden perustarpeet on tyydytetty. Tämän seurauksena eläinten havainnointi on helpompaa ja
tuotannon mittarit ja kannattavuus ovat suurella todennäköisyydellä hyviä. Kaksi viimeisintä lihasikaerää (216 ja 207 kpl) kasvoivat 975 ja 955 g/pv (teuraspaino 74 % elopainosta) ja rehunkulutus oli vain 2,5 ry/kg. Teuraspainossa (n. 96 kg) ei sukupuolten
välillä ollut eroa ja keskimääräinen lihakkuus oli 60 %. Kuolleisuus
erissä oli 0,9 ja 0 %.
Taloudellinen kate oli n. 32 c/kg (ilman tukea) sen jälkeen kun
porsaanhinta (n. 70 €/kpl) ja rehukustannus (24 c/ry) on vähennetty tilityshinnoista.				
MH
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Figenin jalostusohjelma uudistuu
Eläinjalostuksen peruslähtökohtana on muutos. Eläinjalostaja
pyrkii alituiseen muuttamaan jalostuksen kohteena olevaa
eläinpopulaatioita haluttuun suuntaan. Myös itse jalostusohjelma muuttuu aika ajoin.Vuonna 2012 tullaan tekemään
merkittäviä muutoksia Figen Oy:n jalostusohjelmaan.
Figen Oy uudistaa vuoden 2012 aikana perusteellisesti jalostusohjelmansa. Muutoksia tulee niin jalostustavoitteisiin, jalostusohjelman käytännön järjestelyihin kuin myös neuvontapalveluihin.
Vuoden alusta Figen Oy:n jalostusneuvojat erikoistuvat joko Kunnon Maatiaispossua perhetilalta -konseptin neuvojiksi tai jalostussikalaneuvojiksi. Erikoistumisen myötä osalla Snellmanin tiloista
tilalla käyvä neuvoja saattaa vaihtua.
Nykyisistä Figenin neuvojista kolme erikoistuu Maatiaispossu
konseptiin ja kolme jalostussikaloihin. Porsastuotantosikaloissa
uudistus tulee näkymään entistä tiiviimpänä yhteistyönä Figenin
neuvojien ja Snellmanin alkutuotannon välillä. Uudistuksen myötä
Figen myös keskittää lisää voimavaroja Snellmanin tiloille räätälöityihin palveluihin kuten välitysporsastarkastuksiin ja tila-auditointeihin. Kolme jalostussikaloihin erikoistuvaa neuvojaa taas
keskittyy jalostussikaloiden uusien toimintamallien käytännön
toteuttamiseen.

Myös jalostustavoitteet jalostuvat
Figen Oy:n vuoden 2012 tavoitteisiin on kirjattu jalostustavoitteiden päivitys. Käytännössä jalostustavoitteiden päivityksellä tarkoitetaan jalostettavien ominaisuuksien ja ominaisuuksien keskinäisten painotusten tarkistamista.

Tuottajasopimuksiin jalostajataso
Figen Oy uudistaa jalostusohjelmaansa myös käytännön tasolla
vuoden 2012 aikana. Heti vuoden alusta nykyisen Faba ydinjalostusohjelman korvaa Maatilan parhaat -tuottajasopimuksen sisään
rakennettava jalostajataso. Jalostajatasolle on jatkossa mahdollista
päästä kaikkien tilojen, jotka ovat Sikavan erityistasolla ja jotka
täyttävät MMM asetuksen 2/EEO/2007 mukaiset alkuperätilavaatimukset. Lisäksi tilan on täytettävä Figen Oy:n testaus- ja siemennysvaatimukset. Figenin testausvaatimusten toteuttaminen
edellyttää, että noin 20-50 % tilan emakkokannasta on puhdasrotuista yorkshirea tai maatiaista.

Tuotannonseuranta kertoo meille tilanteen mm. emakoiden hedelmällisyyden, pahnuekoon ja imevien porsaiden kuolleisuuden
suhteen. Joidenkin lukujen parantumista on ilolla seurattu viime
vuosina. Kun tuotantoa kehitetään ja otetaan uusia toimenpiteitä
käyttöön, tulokset näkyvät luvuissa. Vanha sanonta pitää paikkansa ”Mitä voi mitata, sitä voi parantaa”. Lihasikaloissa saadaan tieto kuolleisuudesta, päiväkasvusta, lihan luokituksesta ja teurastamohylkäyksistä, ja näiden avulla tuotantoa on mielekästä kehittää
ja seurata.

Terveysstatuksen ja Figenin ehdot täyttävät tilat pääsevät myös
Figenin nettisivuilla kolme kertaa vuodessa julkaistavalle parhaiden jalostajien ranking-listalle. Jalostajastatuksen saavat tilat saavat 20 % alennuksen kaikista Figen Oy:ltä ostetuista palveluista
ja tuotteista (normaali alennus Snellmanin tiloilla 15 %). Alennus
maksetaan tiloille kolme kertaa vuodessa hyvitysalennuksena
karjunsiemenessä. Tämän lisäksi ehdot täyttävät tilat saavat Figen
Oy:n tekemien siemennyssuositusten mukaiset puhdassiemennykset veloituksetta. Jalostajastatus on voimassa aina neljä kuukautta kerrallaan, jonka jälkeen ehtojen täyttyminen tarkistetaan.

Jalostussikalat keskitettyyn
paritussuunnitteluun
Jalostusohjelman kannalta suurin vuoden 2012 aikana tehtävä
muutos on keskitettyyn jalostajasikaloiden paritussuunnitteluun
siirtyminen. Figen Oy aloitti loppukesästä 2011 projektin, jonka
aikana rakennetaan jalostusohjelman kannalta tärkeimpien emakoiden keskitetty paritussuunnittelutyökalu.

Nämä tavoitteet johtoajatuksena päivitetään vuoden 2012 aikana
myös Figen Oy:n hedelmällisyysjalostuksen tavoitteet. Huomiota
kiinnitetään erityisesti porsaiden alkukasvuun ja emakoiden emoominaisuuksiin.

Käytännössä ohjelma poimii jalostuspopulaatiosta sukupuun
kannalta tärkeimmät yksilöt ja optimoi näiden siemennykset käytettävissä olevien keinosiemennyskarjujen kanssa. Keskitetyllä
paritussuunnittelulla varmistetaan parhaiden testisikojen saaminen Längelmäen Keskuskoeaseman testiin. Testin perusteella taas
valitaan parhaat karjut keinosiemennyskäyttöön.
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– väheksytty rengas sianlihantuotannossa?
 Olennainen osa tuotantoa ja sen kehittämistä on seuranta, jota
on monenlaista. Voidaan katsoa tyytyväisinä, kuinka hyvinvoivilta
terveet siat näyttävät. Voidaan päivitellä aika ajoin rääpäleiden,
sairastuneiden tai kuolleiden sikojen määrää ja tuumata, otetaanko uusi rokote tai lääkitys käyttöön vai investoidaanko uuteen
laitteeseen. Tai sitten voidaan katsoa tarkkoja lukuja tuotannon
seurannan raporteista.

Snellmanin Kunnon Maatiaispossua Perhetilalta –konseptin tavoitteena on tuottaa laadukasta sianlihaa optimoimalla koko
tuotantoketjun kannattavuus. Konseptissa korostuu erityisesti
hävikin pienentäminen ketjun joka portaassa. Vieroitettujen porsaiden suurta lukumäärää tärkeämmäksi tavoitteeksi on nostettu
porsaskuolleisuuden alentaminen ja maltillinen syntyvien määrän
kasvattaminen.

Snellmanin teuraslinjan laajennus ja uusi ruhojen jäähdyttämö valmistuvat tammikuun lopussa. Erityisellä mielenkiinnolla odotetaan uuden ruhojäähdyttämön vaikutuksia lihan laatumittauksiin.
Jäähdyttämön valmistuttua Figenin sikaroduille tehdään tilannekartoitus lihan laatuominaisuuksien nykytilasta. Kartoituksen perusteella tehdään tarvittaessa muutoksia lihanlaatuominaisuuksien painotuksiin sekä selvitetään onko ohjelmaan syytä tuoda
mukaan uusia laatuominaisuuksia.

Vierotusporsas ja -osasto

Entä vierotusosasto? On hienoa, että Sikava-käynneillä kerätään
tietoa vierotusosaston kuolleisuudesta. Vain harvassa sikalassa
kuitenkaan seurataan vierotusporsaiden päiväkasvua tai rehunkäyttökykyä. Tuottajilla on näppituntuma, mutta ei tarkkoja lukuja
siitä, kuinka suuri osa eläimistä sairastuu ja lääkitään. Joskus näppituntuma ei ole sama kuin totuus, kun sitä oikein alkaa selvittää.
Oman sikalan tasoon tottuu helposti, eikä näe tilannetta, kun ei
ole lukuja sitä kertomassa. Lisäksi meillä Suomessa on melko vähän sairauksia, joita vastaan taistellaan.
Onko tässä syitä, miksi vierotusosastojen suurimpiin ongelmiin ei
ole puututtu jämerästi? Tiedän, että tärkein syy tällä hetkellä on
yleinen taloudellinen tilanne, mutta ei kaikkea toiminnan kehittämisen hidastumista tule laittaa sen piikkiin. Nyt tulisi pystyä laskemaan, kannattaisiko tuottaa sopivampi määrä porsaita omaan
vierotusosastoon vähentämällä vähän emakoita. Vai kannattaisiko
pitkällä tähtäimellä investoida lisätilaan?

Suuri ongelma vierotusosastoissa on niiden jatkuvatäyttöisyys,
ahtaus ja samanaikaisesti ensin mainitusta johtuva ruokintatilan
niukkuus. On mukava todeta, että porsastuotanto on parantunut
olennaisesti ja porsaita saadaan yhä enemmän emakkoa kohden.
Vierotusosastot on rakennettu kuitenkin paljon pienemmälle
porsasmäärälle ja yleensä jatkuvatäyttöisiksi.
Tutkimustulokset kertovat yksiselitteisesti, että kertatäyttöisyydellä hallitaan sairauksia ja parannetaan porsaiden kasvua. Tyhjä
osasto on helppo pestä ja desinfioida, jolloin taudinaiheuttajia on
vähemmän porsaita kiusaamassa. Olosuhteet ja ruokinta saadaan
ikäryhmälle sopiviksi, kun osastossa on vain samanikäisiä porsaita.
Porsaat eivät saa tartuntaa isommilta porsailta, kun ne tuodaan
aina tyhjään, puhtaaseen osastoon. Kasvu ja rehunkäyttökyky paranevat ja samalla lääkitystarve vähenee.
Pari sanaa vielä ruokintatilasta. Olen aina ymmärtänyt, että terve ja taloudellinen porsas syö ja kasvaa mahdollisimman paljon.
Miksi sitten suunnitellaan liian vähän ruokintatilaa? Jos porsas ei
mahdu syömään, se ei voi syödä. Sika on luotu syömään porukalla, eivätkä ne suostu menemään seuraavaan kattaukseen. Kaukaloruokinnassa yksinkertaisesti kaikkien pitää päästä syömään
samaan aikaan ja automaattiruokinnassa tulee olla noin kolme
ruokintapaikkaa kymmentä sikaa kohden. Silloin esimerkiksi riski
hännänpurennalle on pieni.
Erinomaista kehitystä vierotusporsaiden hyvinvoinnissa on ollut viime vuosina nähtävissä siinä, että nykyisin osataan rakentaa
erinomaisia vierotuskarsinoita. Erityisesti kaksi-ilmastokarsinoilla
saadaan aikaan hämärä, lämmin ja vedoton makuualue. Osaritilä ja etukäteen suunniteltu lannanpoisto syvine lantakuiluineen
mahdollistavat riittävän tonkimisaineen käytön. Jos vielä tilaa ja
vesinippoja suunnitellaan riittävästi, porsaiden sekoittelu minimoidaan ja ruokintatilaa ja sopivaa rehua annetaan kunnolla, ei
kenelläkään tulisi olla mitään naputtamista porsaiden hyvinvoinnista.
Lisäksi kunnollinen tuotannon seurannan kehittäminen ja käyttöönotto auttavat vierotusosaston
taloudellisen tuotannon ja porsaiden hyvinvoinnin kehittämisessä.

Mari Heinonen
Eläinlääkäri, Helsingin yliopisto

Keskitetyn paritussuunnittelun keskeisenä tavoitteena on maksimoida kotimaisissa sikaroduissa saavutettava perinnöllinen
edistyminen ja samaan aikaan minimoida roduissa tapahtuva sukusiitosasteen nousu. Uudenlaisen paritussuunnittelun testivaihe aloitetaan vuoden alusta ja tavoitteena on ottaa uusi työkalu
käyttöön toukokuun alusta. Muutos tulee näkymään porsastuotantosikaloissa noin vuoden kuluttua entistä laadukkaampana
karjunsiemenenä.
Jussi Peura, toimitusjohtaja
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Teurastamon laajennus
nostaa kapasiteettia
Snellmanin investointi uuteen sianteurastuslinjaan alkaa olla loppusuoralla. Uusi linja otetaan käyttöön tammi- helmikuun vaihteessa.
Se on päivä, jota tuotantopäällikkö Pekka Kalliosaari ja osastopäällikkö Ronny Snellman ovat odottaneet jo hyvän aikaa.
Snellmanin teurasmäärät ovat kasvaneet sellaiselle tasolle, että oli
välttämätöntä siirtyä yhdistelmälinjalta sikojen ja nautojen erillisille linjoille.
– Me tulemme ajamaan nykyisiä määriä heti alusta lähtien, Ronny
Snellman sanoo. Nykyiset 23 työasemaa tullaan jakamaan 13 paikkaan molemmille linjoille, ja me teurastamme kahdeksan tuntia
joka päivä.

Kapasiteetti nousee yli kaksinkertaiseksi
Kun uusi teurastamo otetaan käyttöön, Snellmanilla on tilaa määrien lisäyksille, jota tulevaisuudessa odotetaan tarvittavan.
– Uuden sikalinjan kapasiteetti on 250 sikaa tunnissa, mutta alussa tarve on 150 eläintä tunnissa, Ronny Snellman kertoo. Kun

määrät kasvavat, me voimme lisätä väkeä ja nopeutta, joten uusi
linja mahdollistaa suuret määrien lisäykset.
Vuonna 2012 nautalinjalla tullaan teurastamaan keskimäärin 770
eläintä viikossa ja sikalinjalla noin 5000 eläintä viikossa.
Uudet kylmiöt aiheuttavat suurimman osan kustannuksista, mutta
myös tässä investoinnissa on huomioitu tulevat lisätarpeet. Uuteen ruhovarastoon mahtuu 2 300 sikaa. Tulevaisuudessa voidaan
ottaa käyttöön myös yläkerta, jonne mahtuu lähes saman verran
lisää.
– Ruhovarasto on jaettu viiteen huoneeseen tehokkaan käytön takaamiseksi, Pekka Kalliosaari kertoo. Jäähdytys tapahtuu nopeammin pienessä tilassa, ja kun huoneet tyhjennetään, ne voidaan pestä yksittäin ennen seuraavaa käyttöä.

Panostus henkilökunnan ergonomiaan
Teurastamohenkilökunnasta koottu työryhmä osallistui suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa ja esitti toiveitaan uusien linjojen
toimintaratkaisuista.
– Me olemme pyrkineet ottamaan huomioon teurastamon henkilökunnan ja Eviran eläinlääkäreiden toivomukset niin pitkälle
kuin mahdollista, Pekka Kalliosaari sanoo. Esimerkiksi ostamamme työskentelyalustat olivat vähän kalliimpia, mutta me laskemme
niiden pitävän sairaspoissaolot vähäisempinä.
Kaikki sikalinjan alustat ovat säädettävissä työntekijän pituuden
mukaan siten, että työergonomia on paras mahdollinen.Työntekijät vaihtavat linjaa viikoittain.

Naudan- ja sianlihan
määräkehitys 1993–2011

Uudella sikalinjalla ovat kattoon asennettavat rakenteet jo
valmiit ja lattianasennustyö on täydessä käynnissä. Teuraslinja tullaan ottamaan käyttöön tammikuun lopussa.

Ronny Snellman ja Pekka Kalliosaari tarkastelevat uutta
sikalinjaa. Heti sen taakse tullaan asentamaan automaattinen ruhosaha.

– Olemme ottaneet vuoden aikana joukon uusia työntekijöitä, jotka koulutetaan nyt uutta linjaa ajatellen, Ronny Snellman
kertoo. Meillä on kiertävä systeemi, jossa kaikki vaihtavat päivän
mittaan paikkaa yksitoikkoisen työn aiheuttamien kulumien ehkäisemiseksi.
Uuden sikalinjan toinen etu on se, että kaikki mikä ruhoista poistetaan, menee suoraan alas kellariin, eikä vaunuihin kuten ennen.
Tämä vähentää henkilökunnan tekemiä raskaita nostoja ja vaunujen siirtelyä.

Joulu-helmikuulla tauko tuottajapalautuksissa

Lyhyt tuotantokatkos ilman häiriöitä
Rakennusvaiheen aikana Snellman on teurastanut maksimikapasiteetilla ja lisäksi pari sikakuormaa on lähetetty myös HK:n teurastamoon Loimaalle.
– Pidämme sianteurastuksessa kahden päivän tuotantoseisokin
viikolla 4, mutta siitä ei aiheudu tuottajille häiriöitä, Ronny Snellman kertoo. Jonon muodostuksen varalle olemme mm. varanneet
sianteurastusta muutamaksi lauantaiksi ennen katkosta.

Myös tuottajapalautuksen tilat tulevat muuttamaan, mikä merkitsee taukoa tuottajapalautuksiin joulu-helmikuussa. Työ jatkuu
uusissa tiloissa heti uuden linjan käyttöön oton jälkeen.

Seuraavaksi vuorossa uudistettu navetta
Teurastamoinvestoinnin seuraava vaihe käynnistyy jo nyt joulukuussa, kun kaivinkoneen kauha lohkaisee ensimmäisen maapalan
uudistettua navettaa varten.
– Me laajennamme molemmilla puolilla, mikä tarkoittaa, että
saamme tilat 800 sialle kun tänään niitä mahtuu 360 ja vastaavasti
130 naudalle tämän päivän 80 sijaan, Ronny Snellman kertoo.
Tämä merkitsee tuottajille sitä, että noudot tiloilta tulevat joustavimmiksi ja tuottajien toivomukset on helpompi ottaa huomioon.
– Tämä on Snellmanilta suuri satsaus kotimaiseen lihaan, joten
toivomme, että tuottajat uskaltavat uskoa tulevaisuuteen yhdessä
meidän kanssamme, Pekka Kalliosaari sanoo.
HJ

Snellmanin teurastamoa laajennetaan tänä vuonna 10 miljoonan euron investoinnilla.
1. Uudessa ruhovarastossa on tilaa 2 300 sianruholle.
2. Erillinen teuraslinja sialle. Teurastamon arvioitu kapasiteetti on 45 milj. kg vuodessa.
3. Laajennettu navetta. Työ aloitettiin joulukuussa.
4. Kaksikaistainen pesuhalli eläinkuljetusautoille. Otettu käyttöön maaliskuussa 2011.

1.

2.
Uuteen ruhovarastoon mahtuu 2 300 sikaa. Kylmiöt aiheuttavat
suurimman osan kustannuksista, mutta tulevaisuudessa voidaan
ottaa käyttöön myös yläkerta, jonne mahtuu lähes saman verran
lisää.
Ruhovarasto on jaettu viiteen huoneeseen tehokkaan käytön
takaamiseksi. Kuvassa teurastamon osastopäällikkö Ronny Snellman ja tuotantopäällikkö Pekka Kalliosaari.
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Snellmanin preferointi nousussa
kuluttajatutkimuksessa
Laatu

Yleisarvosana
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Markkinoinnin vaikutusluvut 1996-2011
Kilpailijan merkki liha-alalla

Snellmanin kehitys kuluttajatutkimuksissa 1996-2011
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 TNS Gallupin Brand Master -tutkimuksessa
kuluttajat antavat suurimmille mm. elintarvikealan
tuotemerkeille arvosanan. Snellman on myös tänä
vuonna saanut liha-alan korkeimman arvosanan
asteikolla 1-7 sekä yleisarvosanana että arvioitaessa
laatua.
Brand Master -tutkimus kerää myös yhteen tärkeimmät markkinoinnin mittarit vuosilta 1996-2011. Kuviosta nähdään miten kuluttajien tietoisuus ja pitäminen Herra Snellmanista on kehittynyt vuosien aikana.
– Tärkein kohta on preferointi eli kuinka suuri osuus
valitsee ensisijaisesti ostamakseen tuotteeksi Snellmanin tuotteen, sanoo Snellmanin markkinointijohPullonkaula-analyysi
taja Peter Fagerholm.
Hän huomauttaa kuitenkin että preferointi ei ole
sama asia kuin markkinaosuus.
– Preferoinnilla 27 % meillä on suuri kasvupotentiaali.
Kuluttajat haluaisivat ostaa meiltä useampia tuotteita, mikäli niitä olisi saatavilla. Tämä on yksi syy siihen
Pullonkaula-analyysi
miksi nyt panostamme
ruokamakkaroihin eri tavalla
kuin aiemmin. Näemme että on kuluttajia, jotka asettavat
Herra Snellmanin etusijalle ja siksi myös haluaAutettu tunnettuus
vatKokeillut
ostaa nakki- ja grillimakkaroitamme.
Hyväksyy ostoslistalle
HJ
Käyttänyt kk. aikana
Preferoi

90
80

alkutuotannon
yhteystiedot:
MP nauta
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
Laura Ehlers
MP tuotannonohjaaja
044-796 6398
Lisa Ahlgren
porsasvälitys
(06) 786 6331
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 Oy Snellman Ab osti kesäkuussa 81,3% Oy Musch Ltd:n osakekannasta. Oy Musch Ltd on eläinruokia valmistava yhtiö, joka
Suomen
Gallup Elintarviketieto Oy
tuotemerkin tietojärjestelmä
toimii
Pietarsaaressa.
Musch käyttää raaka-aineinaan merkittävästi Snellmanin teurastamon sivutuotteita. Ostamalla enemmistön eläinruokatehtaasta
Snellman varmistaa, että teurasmäärien kasvaessa sivutuotteet
käytetään optimaalisesti.
Magnus Pettersson nimitettiin Oy Musch Ltd:n toimitusjohtajaksi.
– Musch on Suomen suurin tuorepakastetun koiranruoan valmistaja, Magnus Pettersson kertoo. Vaikka suurin osa markkinoista
koostuu tuodusta koiranruuasta, kasvumme on ollut vahva joka
vuosi ja uskomme, että kotimaisten tuotteiden kysynnän kasvu
jatkuu edelleen.

B

Kuvassa Snellman-konsernin tj Martti Vähäkangas sekä
Mushin tj Magnus Pettersson.
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Kokkikartanon ja
Herra Snellmanin joulupöytä

Henry Ahlvik
porsasvälitysyrittäjä
044-796 6555
Christer Sundqvist
vasikkavälitys- ja teurasliikennöitsijä, 0500-264 570
Peter Björk
hankintayrittäjä, eteläinen alue
0500-263 996
Kari Peltola
teurassikaliikennöitsijä
0400-379 977
Jukka Takanen
hankintayrittäjä, pohjoinen alue
040-515 5702
Eero ja Antti Sallinen
hankintayrittäjä, vasikkavälitys
pohjoinen alue
0400-384 180, 040-554 3621
Timo Hartikainen
vasikkavälitysyrittäjä, pohjoinen
alue, 0400-379 977

Kun Herra Snellman kattaa joulupöydän, mukaan mahtuvat
vain parhaat raaka-aineet ja herkullisimmat maut. Kokkikartanon joululaatikot ovat saaneet uudistettuja, entistä
herkullisempia reseptejä. Perinteiset jouluperunalaatikko,
porkkanalaatikko, lanttulaatikko ja maksalaatikko viihtyvät
hyvin yhdessä uudenaikaisemman bataattilaatikon kanssa.
Jouluriisipuuro ja Karjalan paisti tuovat myös joulun tunnelmaa pöytään.
Herra Snellman muistaa myös herkutella juhlavaisella
maksapasteijalla ja lihahyytelökin maistuu öisellä voilevällä.
Ylikypsästä kinkusta tulee kokonainen ateria ja voimakasmakuinen braunschweig on erinomainen jouluiseksi tuliaiseksi.

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

http://anelma.snellman.fi
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