Vastuullisuus näkyy käytännön teoissa

Snellmanin visio

Tavoitteenamme on olla vastuullisin elintarvikeyritys,
jonka arvoketjussa kaikilla on mahdollisuus menestyä.
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ALKUPERÄ

Kaikki Snellmanin tuotteet tehdään aina
Suomessa, suomalaisesta lihasta

PERHETILAT
YHTEISTYÖKUMPPANEINA

VALMISTUS KESKITETTY
PIETARSAAREEN

MAAILMAN SUOMALAISIN
MAATIAISPOSSU

Snellmanin yhteistyökumppanit, suomalaiset perhetilat,
ovat Suomen tyytyväisimpiä
tuottajia. Yhteistyö on avointa
ja kehittää koko ruokaketjua
alusta alkaen. Yhteistyö alkoi
siitä, kun Snellman osti oman
teurastamon.

Snellmanilla kaikki toiminta
teurastuksesta lähettämöön
ovat saman katon alla.

Snellman on ainoa suomalainen sianjalostaja.
Jalostamalla sikoja itse,
voimme huomioida sikojen
hyvinvoinnin ainutlaatuisella
tavalla. Omalla jalostuksella
kehitämme terveempiä sikoja,
hyvinvointi edellä.

1985

1995

Lihaa ei kuljeteta paikasta
toiseen ja laatu on omissa
käsissä alusta loppuun.

2010

HINNOITTELUN KAUTTA
POTKUA HYVINVOINTIINVESTOINTEIHIN
Snellman kannustaa tuottajia
parantamaan eläinten olosuhteita maksamalla tuottajilleen lisähintaa pehmeistä
matoista naudankasvatuksessa ja vapaasta porsituksesta.

2017
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LUONNOLLISEMMAT TUOTTEET

Vuosia jatkunut työ lisäaineiden
vähentämiseksi ja tuotteiden kehittämiseksi

NATRIUMGLUTAMAATTI
POIS KAIKISTA TUOTTEISTA

LISÄTTY FOSFAATTI POIS
MAKKAROISTA & NAKEISTA

LISÄAINEETTOMAT
ALL NATURAL -MAKKARAT

SUPERIOR KINKKU ILMAN
LISÄTTYÄ FOSFAATTIA

Poistimme ensimmäisenä
natriumglutamaatin (E621)
kaikista tuotteistamme. Emme
vahvista makua keinotekoisella
lisäaineella, vaan käytämme
aitoja mausteita ja lihaa.

Poistimme makkaroistamme
lisätyn fosfaatin (E450, E451).
Makkaroissa ja nakeissa on
enemmän lihaa ja vähemmän
lisäaineita.

Kehitimme All Natural
-makkarat, jotka tehdään
täysin ilman lisäaineita. Vain
lihaa ja mausteita – ei muuta.

Lanseerasimme Superior
kinkun, joka on markkinoiden
ainoa kokolihatuote ilman
lisättyä fosfaattia, jossa ei ole
käytetty ns. fosfaatin
korvikkeita tai apuaineita.

2010

2012

2014

2017
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PAKKAUSMATERIAALIT

Pakkauskehityksellä säästetään vuodessa
satoja tuhansia kiloja muovia.

LEIKKELEPAKKAUSTEN
YLÄKALVO OHUEMMAKSI

KUNNON JAUHELIHAN
SUURI PAKKAUSUUDISTUS

UUDET, OHUEMMAT
LEIKKELERASIAT

UUSI PASTEIJAPAKKAUS
VÄHENTÄÄ HÄVIKKIÄ

Otimme käyttöön ohuemman
yläkalvon leikkelerasioissamme.
Säästimme toimenpiteellä
150 000 kg muovia
vuositasolla.

Kehitimme kunnon jauhelihalle uudenlaisen pussipakkauksen. Pakkaus säästää
76 % muovia eli 300 000 kg
vuodessa. Se on myös
helpompi käyttää ja säilyttää
jauhelihan murustuvana.

Leikkelepakkausten uusiin,
ohuempiin alakalvoihin
käytetään 20 % vähemmän
muovia. Säästö on 120 000 kg
vuodessa.

Kaksiosainen pakkaus säilyttää
tuotteen hyvänä ja
ruokahävikki vähenee.
Monomateriaalipakkaus on
parempi kierrättää. Kevyempi
pakkaus säästää 5800 kiloa
muovia vuodessa.

2007
2009

2019

2020

2021
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ENERGIATEHOKKUUS

Biokaasun ja lämpöpumppujen avulla
säästetään n. 3 milj. kg öljyä

ENSIMMÄISET
LÄMPÖPUMPUT

TEHTAAN LÄMMITYS
HUKKALÄMMÖLLÄ

BIOKAASU
KORVAA ÖLJYN

ENERGIARATKAISUJA &
KAASUTANKKAUSASEMA

2007-2009 asensimme
tehtaalle kaksi lämpöpumppua, joilla vähensimme
lähes 1 200 000 kg öljyä eli
3600 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa.

Ryhdyimme lämmittämään
tehtaalla käytettävää vettä ja
ilmaa prosessien hukkalämmöllä. Säästimme miljoona
kWh sähköä vuodessa.

Korvasimme öljyn biokaasulla
joka on hiilidioksidineutraali
energianlähde. Säästimme
1 150 000 kg öljyä. Oma
vedenpuhdistamo kerää kiinteän aineen talteen hyödynnettäväksi biokaasussa.

Kiertovesipumppujen,
taajuus-muuttajan ja
kolmannen lämpöpumpun
avulla säästimme 3 milj. kWh
sähköä.
Biokaasun tankkausasema
avattiin kuluttajille.

2007

2012

2014

2019
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ALKUTUOTANTO

2007

Uusi Anelma2-järjestelmä otetaan
käyttöön alkutuotannon suunnittelua
ja seurantaa varten.

2010

Sianjalostusyhtiö Faba Sika ostetaan, suomalaisen sikagenetiikan
turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Alkutuotannon virstainpylväitä
1951

1959

1985

1993

1994

Veljekset Kurt ja Lars Snellman
perustavat yrityksen Snellmanin
Liha ja Makkara. Toiminta alkaa
pienimuotoisena Pietarsaaren
keskustassa.
Snellman ostaa Skatan tehtaan
Pietarsaaren keskustassa ja tuotanto
lähtee voimakkaaseen kasvuun.
Snellman ostaa Pietarsaaren
teurastamon Fellmanin veljeksiltä ja
samalla turvataan oma raakaainehankinta.
Kuusisaaren ensimmäinen
tehdasrakennus valmistuu, jolloin
leikkaamo ja lähettämö muuttavat
uusiin tiloihin Pietarsaaren
keskustasta.
Snellmanin tuottajalehti ilmestyy
ensimmäisen kerran.

1995

1995

2000

2001

Snellmanin Maatilan Parhaat
-laatuohjelma alkaa. Määrätietoinen
kehittäminen aloitetaan panostamalla eläinten terveyteen ja eläinaineksen laatuun.
Kuusisaareen rakennettu uusi
teurastamo otetaan käyttöön.
Teurastamolla teurastetaan samalla
linjalla sikaa aamupäivällä ja nautaa
iltapäivällä.
Maatilan Parhaat -laatuohjelma
laajennetaan kattamaan myös
naudantuotanto.

2012

2013

2013

Sähköinen tuottajayhteistyö alkaa
Anelma-järjestelmän kautta.
2017

2004

Uusi leikkaamo mahdollistaa eläinruhojen saannon yksilökohtaista
seurantaa.

2020
21.1.2022

Laajennettu teurastamo otetaan
käyttöön Kuusisaaressa, nyt
teurastamo koostuu kahdesta
erillisestä teuraslinjasta sioille ja
naudoille.
Snellmanin historian suurin yksittäinen investointi valmistuu, kun uusi
makkaratehdas vihitään käyttöön
Kuusisaaressa.
Snellman sitoutuu naudan- ja
sianlihan sopimustuottajiensa kanssa
gmo-vapaaseen tuotantoketjuun gmosoijan rantauduttua Suomeen.
Snellman kannustaa tuottajia parantamaan eläinten olosuhteita maksamalla tuottajilleen lisähintaa pehmeistä
matoista naudankasvatuksessa ja
vapaasta porsituksesta.
Snellmanin nautaketju on täysin
soijaton.
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ALKUTUOTANTO

Maatiaispossulla on pitkät perinteet
1908

Suomalainen sianjalostus alkaa, kun
Suomen Sianjalostusyhdistys
perustetaan.

1994

Sikojen Kantakoesäätiö perustetaan
ja Snellman lähtee mukaan
rahoittamaan sianjalostusta.

2004

2004

21.1.2022

2006

2010

Suomalainen sianjalostuskenttä
hajoaa ja suurimmat toimijat siirtyvät
eläinaineksen tuontiin.

Snellman perustaa sikojen
testitoimintaan erikoistuvan Suomen
Sianjalostus Oy yhdessä mm. Faban
ja sianjalostajien kanssa. Tehdään
päätös jalostustoiminnan jatkamisesta ja uuden testisikalan rakentamisesta.

2011

2011

Längelmäen sikakantojen testiasema on valmis ja vihitään käyttöön
maa- ja metsätaloustalousministerin
toimesta.

Snellman ostaa Faba Sika Oy:n ja
ottaa kokonaisvastuun suomalaisesta
sianjalostuksesta, eli suomalaisten
maatiais- ja yorkshirerotujen kehittämisestä.
Suomalaisen sianjalostusyhtiön
uudeksi nimeksi tulee Figen Oy, joka
saa Maa- ja Metsätalousministeriöstä
statuksen ainoana maatiais- ja
yorkshirerotujen jalostajana Suomessa.
Kunnon Suomalaisen Maatiaispossun ura alkaa Snellmanin toimesta,
tavoitteena luoda sikaketjulle parempi
suoja kansainvälistä kilpailua vastaan
10 pykälän kehitysohjelman kautta.

2013

Gmo-vapaa ruokinta yhdistetään
Snellmanin Maatiaispossu-konseptiin
gmo-soijan rantauduttua Suomeen.

2014

PossuNet -ohjelma otetaan käyttöön
jalostusohjelmaa ja porsastuotannon
seurantaa varten.

2017

2018

2021

Figen siirtyy kahden rodun yleisjalostuksesta kolmen linjan jalostukseen.
Jalostustavoitteet uudistetaan ja
Figenin nukleusjalostusohjelma alkaa.
Figen investoi Kauhavalla uuteen
karjuasemaan ja omaan jalostussikalaan Muskeli-isälinjaa varten.
Snellman kannustaa hinnoittelun
avulla kotimaisia palkokasveja
sisältävään soijaköyhään Superiorruokintaan. Soijan pitoisuus saa olla
lihasian kasvatuskaudella enintään 3 %
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TAVOITTEITA KOHTI 2025

Kestävä alkutuotanto
Askeleita kohti kestävää sikaketjua

Snellmanin lupaus:
Asiakkaat ja kuluttajat
voivat aina luottaa siihen,
että me Snellmanilla
kunnioitamme ihmisten,
eläinten ja ympäristön
hyvinvointia.

•

Tavoittelemme sikaa, joka soveltuu kasvatukseen, jossa eläinten
hyvinvointi ja tuotteen laatu ovat aina fokuksessa.

•

Snellmanin Maatiaispossu on ja pysyy ainutlaatuisena suomalaisena.
Ottamalla vastuun sikojen jalostuksesta lähtien haluamme varmistaa puhtaan
ja turvallisen tuotantoketjun.

•

Tuemme määrätietoisesti tuottajien siirtymistä vapaaporsitukseen.
Noin puolet Snellmanin sikaketjun emakoista porsivat jo vapaasti (01/2022).

•

Maatiaispossu kasvatetaan gmo-vapaasti ja sen ruokinta perustuu pääsääntöisesti
kotimaisiin viljoihin ja palkokasveihin.

•

Teemme sikaketjun tuontisoijasta riippumattomaksi ja kannustamme lisähinnan avulla kotimaisia
palkokasveja sisältävään soijaköyhään lihasikojen Superior-ruokintaan. Olemme jo vähentäneet soijan
tarvetta yli 70 % (01/2022).

•

Resurssiviisaassa sikaketjussamme on pieni hävikki, matala kuolleisuus ja vähäinen antibioottilääkitysten
tarve. Sen perustana ovat terveet ja hyvinvoivat eläimemme.

•

Kunnon Maatiaispossu on ympäristövalinta
– aidosti suomalainen, ympäristö- ja ilmastoystävällinen ravinneketju ihmisille.

21.1.2022
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TAVOITTEITA KOHTI 2025

Kestävä alkutuotanto
Askeleita kohti kestävää nautaketjua

Snellmanin lupaus:
Asiakkaat ja kuluttajat
voivat aina luottaa siihen,
että me Snellmanilla
kunnioitamme ihmisten,
eläinten ja ympäristön
hyvinvointia.

•

Tavoittelemme kestävää nautaketjua, jossa eläinten hyvinvointi
ja tuotteen laatu ovat aina fokuksessa.

•

Hinnoittelumme kannustaa panostuksiin eläinten hyvinvointiin.
Lehmät liikkuvat vapaasti pihatoissa, laiduntavat tai ulkoilevat.

•

Olemme edelläkävijä nuorien nautojen pehmeän makuualueen edistämisessä.
Vuoden 2022 aikana kaikki teuraaksi kasvatettavat nuoret naudat saavat
pehmennetyn makuualueen.

•

Määrätietoiset panostuksemme tautisuojaukseen ja eläinliikenteen ohjaukseen
vähentävät lääkitystarvetta koko ketjussa.

•

Maitotilojen kehittämisohjelma toimii tienraivaajana uusille toimintamalleille kuten
vasikoiden putkitukselle, jossa maitotilan vasikat siirtyvät aina samalle tilalle loppukasvatukseen.

•

Snellmanin nautaketju on ja pysyy soijattomana.

•

Kannustamme kestäviin energiaratkaisuihin ja matalampiin hiilidioksidipäästöihin.
Tehokas nurmenviljely osana viljelykiertoa edistää maan rakennetta parantaen sen
sato- ja hiilensidontakykyä.

•

Resurssiviisaassa nautaketjussa on pieni hävikki, matala kuolleisuus, terveet eläimet
ja kotimaisiin raaka-aineisiin perustava karkearehuvaltainen ruokinta.

21.1.2022
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