
UUSI SIKALA NOUSEE 
PORLAMMILLE
22 SyySvEhNä OLI KESäN hIILISANKARI

10

25 EMOtILA vALMIStAUtUU KEvääSEEN

Kotitilalta
03/ 21



 03 2021 KOTITILALTA   3 

Yhteinen koetus
PidemPäänkin alaa seuranneelle viime kuukausien kustannusten nousun tahti 
kotieläintiloilla on yllättänyt. tätä kirjoittaessa rehuohran hinta on noussut yli 70 
prosenttia vuoden takaisesta. Lannoitteiden hinnat ovat puolestaan kaksinkertaistuneet 
syksyn avaushinnoista. kustannusten nousu on ollut poikkeuksellisen nopeaa, ennen 
näkemätöntä. 

ennusmerkit heikosta kotimaisesta viljasadosta alkoivat näkyä juhannuksen kynnyk-
sellä. kaupan kanssa sopimukset tuotteiden toimitusmääristä ja hinnoista oli kuitenkin 
jo siinä vaiheessa lukittu tammikuun 2022 loppuun asti. 

syksyn aikana olemme pyrkineet helpottamaan tuottajien tilannetta sen 
liikkumavaran rajoissa, joka meillä on ollut käytettävissä kuluvan kauppajak-
son aikana. olemme myös kasvattaneet näkyvyyttä vuoden vaihteen jälkeen 
toteutettavista tuottajahinnankorotuksista. samaan aikaan olemme onnis-
tuneet viemään läpi selviä hinnankorotuksia tuotteillemme kaupan seuraa-
valle hinnoittelujaksolle, joka alkaa helmikuun alussa 2022.   

odotamme vuoden 2022 ensimmäisen kaupan jakson tuovan helpotusta 
alkutuotannon kannattavuusongelmaan. kuitenkin jo tässä vaiheessa on sel-
vää, että työtä on jatkettava koko tuleva vuosi ruokaketjua koskevan yhtei-
sen ymmärryksen rakentamiseksi ja suomalaisen ruoan omavaraisuuden 
turvaamiseksi. Kustannustaso on totuttua korkeampi vielä ensi syksynäkin.   

korkeiden kustannusten lisäksi huolta on aiheuttanut rehuviljan 
saatavuus. tätä kirjoittaessani odotan vielä Luken marraskuun 
virallista satolukemaa viime kasvukaudelta. sen avulla pys-
tymme tarkentamaan, miten paljon rehuviljaa on suomeen 
tulevana talvena ja keväänä tuotava. osallistumme viljan 
tuontiin, jotta voimme turvata sopimustuottajiemme eläinten 
ruokinnan tarpeet. on oletettavaa, että tuonti vilkastuttaa 
myös kotimaan sisäistä viljakauppaa.    

kustannusten nousu on arkea kaikilla kotieläintiloilla 
tuotantosuunnasta riippumatta. olemme syksyn 
aikana keskustelleet tiiviisti tuottajayhteistyöryh-
miemme kanssa ja hakeneet yhdessä ratkaisuja, 
joilla saamme ketjumme selviämään tilanteesta 
mahdollisimman pienin vaurioin. 

haluan kiittää kaikkia, jotka ovat hoitaneet 
oman roolinsa ketjussa vastuullisesti. olemme 
rakentaneet nauta-, sika- ja broileriketjujamme 
vuosikymmeniä. on tärkeää, että ne selviävät 
haastavasta vuodesta ilman peruuttamattomia 
rakenteellisia muutoksia. haluamme, että suo-
malaista, vastuullisesti tuotettua lihaa on tarjolla 
myös jatkossa suomalaisten ruokapöydissä. 

Veli-Matti Jäppilä 
hankintajohtaja

Osallistumme 
viljan tuOntiin, 

jOtta vOimme 
turvata sOpimus

tuOttajiemme 
eläinten 

ruOkinnan tarpeet. 

tuottajien oma 
ilmastokoulutus on 

startannut uudistuneessa 
sinetti-palvelussa. 

Pureudumme koulutuksessa 
mm. siihen, mitä olemme 

oppineet Agrofood 
ecosystem® -pilottitiloilla, 
mistä hiilijalanjälki sika-, 
broileri- ja nautatiloilla 

koostuu sekä miten oman 
tilan hiilijalanjälkeä voi 

pienentää. keskustelemme 
myös tukipolitiikasta, 

rehevöitymisestä, luonnon 
monimuotoisuudesta ja 

vesijalanjäljestä.

tavoitteenamme on 
hiilineutraali ruoantuotanto 

2040. Lähde kanssamme 
rakentamaan ruokahetkiä, 

jotka tekevät hyvää. 

Arvomme kuukausittain 
bluetooth Peltorit 

(arvo 350 €) kaikkien 
ilmastokoulutukseen 

osallistuneiden kesken – ole 
mukana!

Syvennä  
osaamistasi  

ilmasto
koulutuksella!
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kotitiLAn eLäMää -bLogi JuhLii 1-VuotisPäiVää
olemme seuranneet vuoden ajan kariniemen® kotitilan elämää kiiskin tilalla. 
kuluttajille suunnatussa blogissa avaamme mm. tilan arkea, broilereiden 
kasvatusta ja peltoviljelyä. 
kiiskin tila on mukana Agrofood ecosystem® -kehitystyössä, jossa 
havainnoimme lintujen luontaisen käyttäytymisen muotoja 
tekoälyn avulla. Data kertoo, että broilereille luontaista 
käyttäytymistä, kuten nokkimista, pehkussa kylpemistä 
ja itsensä sukimista, ilmenee kaikkien kasvatusviikkojen 
aikana. tilalla on testattu myös uusia turve- ja 
kutteripaalivirikkeitä. 
Datan keruuta ja blogia jatkamme myös vuonna 
2022. kurkkaa kameraseurannassa syntyneet veikeät 
kananpoika-selfiet! 

www.kariniemen.fi/vastuullisuus/kariniemenkotitila
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kaPe aihinen ja hksCan perustivat 
Vietävä-haamukeittiön ajatuksena viedä 
kokkien käsin tekemä ravintolaruoka 
kauppojen tiskeille, ja sitä kautta 
suomalaisiin ruokapöytiin.
Menu sisältää mm. pasta bolognesea 
ja omenalla glaseerattua Rypsiporsaan 
kylkeä. se tarjoaa astetta parempaa 
twistiä arjen ruokahetkiin kotona, 
konttoreilla ja työmailla. Rehellistä ja 
rouheaa, tuttua ja turvallista – mutta ei 
koskaan tylsää. Laadukkaat raaka-aineet 
hoitaa tietenkin hk.

käy toivomassa Vietävää lähikauppaasi! 
vietava.fi

Chefien kokkaukset  
marketeihin kautta maan

20 Poikkeuksellinen syksy lihan 
arvoketjussamme

22  hiilivuomittaukset 2021 
Paljastavat: syysviljat sitoivat 
eniten hiiltä

24 kysymyksiä ja vastauksia 
mikä muuttuu uuden CaP:in myötä?

25  ajatukset tulevaan 
Poikimakauteen 

26 hiilijalanjäljet johtavat 
Pellolle

28 kaksi ruokalegendaa yhdisti 
voimansa

30 ajankohtaista
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@Kariniemen  
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@HKScanFinland
 
hookoo 
kariniemen 
hkscan oyj 
hkscan agri

#RUOKAILOA 
soMessA

seuraa, tykkää ja jaa:

#hookoo  
#ainasuomalaistalihaa  
#lihantaitajat  
#ruokailoa
#kariniemen  
#kariniemenkotitila
#hkscanagrofood  
#ainakotimaista  
#MomentsWithhkscan 
#vastuullisuusfakta
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SONNITILA LASKEE TARKOIN 
REHUJEN RIITTÄVYYdEN

Kimmo ja Terhi Witikkala kasvattavat sekä rotukarjaa että lypsyrotuisia lihanautoja. 
Tavallisina vuosina omat rehut riittävät 450-päiselle karjalle. Heikon satovuoden 

jälkeisenä syksynä rehustus on suunniteltava kieli keskellä suuta.

emolehmät tulivat Kokemäen Rajaojalla 
sijaitsevalle tilalle Kimmo Witikkalan isän 
aikana 30 vuotta sitten, heti maidontuotan-
non loppumisen jälkeen. Enimmillään sim-
mental- ja herefordemoja oli 70, mutta sittem-
min pihvisonnit ovat nousseet tärkeämmäksi 
tuotantosuunnaksi. 

”Meidän pellot on emolehmille vähän liian-
kin hyviä, multavia maita ja isoja lohkoja eikä 
lainkaan luonnonlaitumia. Poikimisaika vaati 
aika paljon yövalvomista, ja päätökseen vai-
kutti myös susien liikuskelu laitumien lähellä”, 
Witikkala perustelee tuotannon painopisteen 
muutosta emoista teuraskasvatukseen. 

Emomäärä käväisi alimmillaan neljässä, 
mutta ensi vuonna poikivia on taas parisen-
kymmentä. 

Witikkalat kasvattavat HKScanin välittä-
miä maitorotuisia teinisonneja ja liharotui-
sia sonneja puolivuotiaasta noin 20 kuu-
kauden ikään. Eläinrakennuksia on kolme, 
joista viimeisin valmistui 2018. Katetun, 

betonipohjaisen lantalan ollessa tyhjä sen 
päätyihin pystyy tarvittaessa järjestämään 
eläimille lisätilaa. 

”Sonnit ovat päätuotantosuunta, mutta 
emojen ansiosta kaikki ei ole yhden kortin 

varassa. Emot ovat lisäksi kilttejä ja helppoja 
käsitellä”, mainitsee Terhi Witikkala, joka 
nauttii laiduntavien eläinten katselemisesta 
ja niiden kanssa seurustelusta.

seosrehuresePtit uusiksi
Vilja-alaa tilalla on noin 120 hehtaaria. 

Aiemmin viljaa riitti myytäväksi, mutta nykyi-
sin kaikki syötetään eläimille. Säilörehua on 
ollut verrattain niukasti, mutta nyt nurmialaa 
on kasvatettu 80 hehtaariin. 

”Olemme useana vuonna käyttäneet vil-
jan ja säilörehun lisänä tuoreleikettä lähei-
seltä Säkylän tehtaalta. Laajennuksen jälkeen 
olemme joka syksy joutuneet laskemaan tar-
koin rehujen riittävyyden”, Witikkalat kerto-
vat.

Tänä kesänä rehuviljaa saatiin omilta pel-
loilta vain 8–9 kuukauden tarve. 

”Ohrasato jäi noin puoleen tavanomaisesta 
ja jyvä on kuin pientä tikkua. Syysvehnää tuli 
paikoin hyvin, mutta valtaosaltaan hehtaa-
risato oli viiden tonnin luokkaa. Käytämme 
viljaa noin 40 tonnia kuukaudessa”, Kimmo 
kertoo.

”Säilörehun kakkossato jäi kuivuuden takia 
lähes olemattomaksi ja se jätettiin korjaa-
matta. Sateiden jälkeen nurmi lähti uudel-
leen kasvuun ja syyssato korjattiin syyskuun 

TEKSTI: RAILA AALTONEN KUVAT: TERO HAKALA

”sOnnit Ovat 
päätuOtantOsuunta, 

mutta emOjen ansiOsta 
kaikki ei Ole yhden 

kOrtin varassa.”

talven rehustus 450-päiselle 
karjalle suunnitellaan kieli 

keskellä suuta, kun säilöre-
hun kakkossato jäi saamatta 

ja myös rehuviljan sato 
aiheutti pettymyksen.

tiLA: 
Witikkalan tila, kokemäki

eLäintuotAnto: 
teuraaksi kasvatettavia sonneja: 
430
emolehmiä, mukaan lukien 
hiehot: 20

kAsVintuotAnto: syysvehnää, 
ohraa, nurmia, sokerijuurikasta 
yhteensä 220 ha

TYÖVOIMA:
Perheen lisäksi: lomitusyrityksen 
lomittaja ja kausityöntekijöitä
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Witikkalan tilan sonnien ruokinta perustuu 
säilörehuun. oman viljan lisäksi seosrehua 
täydennetään ohramallasrehulla.

kimmo ja terhi Witikkala

puolivälissä. Lisäksi saimme korjata Huittis-
ten varavankilasta 34 hehtaarin apilanurmisa-
don. Ajomatka omiin siiloihin oli kohtuulli-
set 15 kilometriä.”

Vanhempi neuvoja Harri Jalli, joka tekee 
tilalle rehuseosreseptit, kehottaa ottamaan 
rehunäytteet siiloista edustavasti, jotta rehun 
laadun muutoksen pystyy huomioimaan syö-
tön edetessä. 

”Säilörehu on hyvälaatuista, joten sen osuu-
den lisääminen ei jarruta sonnien kasvua. 
Tuoreleikkeen voi jättää pois”, Jalli sanoo.

Täydennysviljaksi Witikkalat hankkivat 
ohramallasrehua, joka vastaa energialtaan 
rehuviljaa mutta sisältää runsaammin valku-
aista. Kolme rekkakuormaa riittäisi korvaa-
maan puolet rehuviljasta koko ruokintakau-
den ajan. Jonkin verran viljaa he ostavat lähi-
alueen sopimustiloilta.

20 hehtaarilla viljellään sokerijuurikasta. 
Sen viljelyssä pidettiin viiden vuoden tauko 
lihantuotannon laajennuksen yhteydessä. 
Nyt eläinmäärä on vakiintunut ja työvoima-
tilanne entistä parempi, kun esikoinen, maa-
talousalaa opiskeleva 18-vuotias Henrik, on 
mukana kotitilan töissä. 

kokeilut kiinnostavat
Rehustusta ja pellon käyttöä Witikkalat miet-
tivät jatkuvasti. Syysvehnä on nousemassa 

Näin hillitset maitotilan 
rehukustannuksia
Viime kesä kuritti erityisesti viljasatoja, mikä on nostanut viljan ja sitä kautta ostorehu-
jen hintaa. Myös rypsin hinta on noussut. Millä keinoin rehukustannusten nousua voisi 
hillitä ilman tulonmenetyksiä?

1. inventoi ja selvitä rehujen laatu
selvitä, miten paljon säilörehuja, viljaa ja muita rehuja on nyt varastossa ja etenkin, 
minkä laatuisia ne ovat.  Vain analysoimalla voi tietää rehujen energia- ja valkuaissi-
sällön, mikä mahdollistaa kustannustehokkaan täydennysrehujen valinnan. 

2. suunnittele ja kohdista 
Ruokinnan suunnittelu tuotos-panos-ajattelulla on paras tapa selvittää, millaisia tuo-
tostasoja voi ja kannattaa tavoitella käytettävissä olevilla rehuilla, niiden laatu ja hinta 
huomioiden. Rehujen kokonaistarvetta laskiessa on hyvä pohtia, mikä eläinryhmä 
antaa parhaan vasteen eri rehuerille. Poikiville ja korkeimmassa tuotosvaiheessa ole-
ville kannattaa varata parhaat rehut. 

3. kokeile maltilla ja seuraa
Jos viljaa on käytössä aiempaa vuosia vähemmän ja säilörehua vastaavasti paljon, 
kannattavinta on lisätä säilörehun osuutta ruokinnassa. sopiva väkirehuprosentti sel-
viää vain optimoimalla ja sitten kokeilemalla. ehdoton edellytys väkirehun osuuden 
alentamiselle esimerkiksi lähelle 40 prosenttia on erinomainen säilörehun laatu ja 
lehmien vapaa syönti. Rehua on oltava reilusti koko ajan ruokintapöydällä ja kaikkien 
lehmien, myös arimpien ensikoiden on päästävä syömään. Myös jalkaterveyden on 
oltava kunnossa. 

4. kilpailuta ostorehut ja mieti vaihtoehtoja
kilpailutus on yksi tehokkaimmista keinoista alentaa ostorehukustannuksia. säästöä 
ainakin rahtikuluihin saa, jos viljaa löytyy lähiseudulta. Viljan korvaavia sivutuotteita 
on talvella heikosti saatavissa, mutta paikallisesti niitäkin voi löytyä. 

5. Rehuntuotannon suunnittelu tulevaan
tämän vuoden kokemukset on syytä huomioida tulevien vuosien viljelysuunnittelussa. 
onko nurmiseoksissa monipuolistamisen tarvetta, miltä lohkoilta tuli paras sato ja 
mitkä olivat tuotantokustannukset? Lannoitteiden hinta on noussut, joten viljelysuun-
nitelmat on syytä tarkastaa. 

6. kustannusten ja tuottojen arviointi
etsi hukkaa ja piilossa olevia rahavirtoja. Miten paljon menetetään euroja hukkaan 
menneenä rehuna tai maitona? Lisätuottoja voi saada litroja lisäämällä tai maidon 
pitoisuuksia parantamalla, kunhan rehukustannukset eivät nouse. heikompien leh-
mien karsinta vähentää työtä ja tuotettua litraa kohden tarvittavien rehujen määrää.

täydennysviljaksi Witikkalat hankkivat ohramallasrehua, joka vastaa 
energialtaan rehuviljaa mutta sisältää runsaammin valkuaista. 

hyvä komponentti seosrehuun ja alkusyksyllä 
lohkolta voisi korjata vielä yhden rehusadon.

”Saisi kolme kärpästä yhdellä iskulla”, 
Kimmo kaavailee.

ostoPalveluilla voimat 
riittämään

Viljan puinnin Witikkalat ulkoistivat jo pari-
kymmentä vuotta sitten. Rahtipuinti on ollut 
hyvä ratkaisu, sillä urakointipalveluja viljan-
korjuuseen on alueella hyvin tarjolla. Oma 
työpanos ja konepääomaa vapautuu muuhun 
käyttöön.

”Säilörehun tekoon on vaikeampi löytää 
tekijä. Ratkaisumme on niittää ja karhot-
taa itse, ja rehunteossa meiltä on yksi trak-
tori ja kärry. Ajosilppuri ja muut ajovaunut 
on ulkoistettu.”

Yksityisen henkilöstöyrityksen lomittaja 
helpottaa kiireisimpiä sesonkeja ja mah-
dollistaa pienen lomareissun silloin tällöin. 
Syysloman kohteena oli tutuksi tullut vuok-
ramökki Velkualla. Luotettavan lomittajan 
ansiosta vanhemmat pääsevät myös jääkiek-
koa pelaavien lasten pelireissuille. Lisäksi he 
käyttävät jonkin verran kausityövoimaa.

”On antoisaa päästä silloin tällöin pois 
kotoa, mutta aina on myös hienoa palata 
kotiin. Maatalousyrittäminen ei ole pelkäs-
tään ammatti, vaan myös elämäntapa.” •

isompaan rooliin: viime vuonna kylvössä oli 
36 hehtaaria ja tänä syksynä ala kasvoi vielä 
hiukan.

”Lajikkeet ovat kehittyneet ja talvehtivuus 
parantunut. Parhaista saa hyvänä vuonna 10 
tonnin hehtaarisadon.”

Kaksi vuotta sitten he kokeilivat maissia ja 
saivat kelpo sadon, 19 hehtaarilta 600 tonnia 
tuorepainoa. Maissi on hyvä energiarehu, jos 
rinnalla on runsaasti valkuaista sisältävää säi-
lörehua. Jatkoa ei kuitenkaan ole näillä näky-
min tulossa, sillä kustannusten hallitsemi-
seksi viljelyä tulisi olla useammalla lähiseu-
dun tilalla.

Myös heinänsiemenen tuotanto kiinnostaa. 
Puitavan siemensadon lisäksi heinänolki olisi 
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rehustuskokeiluissa 
maltti ja seuranta ovat valttia. 
Asiantuntijoilta kannattaa kysellä 
toimivia käytäntöjä.

Vinkit maitotilalle kokosivat 
lypsykarjaruokinnan johtava 
asiantuntija tuija huhtamäki 
ProAgria keskusten Liitosta ja 
lehtori sanna nokka hämeen 
ammattikorkeakoulusta.
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uuDenAikAinen koti  
YLi-siMoLAn eMAkoiLLe

Kuluneet kymmenen vuotta ovat kehittäneet sikataloutta vauhdilla.  
Yli-Simolan tilan uusi emakkosikala Porlammilla, itäisellä Uudellamaalla pyrkii 

vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

sikataloutta on kehitetty Yli-Simolan tilalla mää-
rätietoisesti siitä lähtien, kun Tuija ja Kari Varjola aloit-
tivat porsastuotannon vuonna 1986. He laajensivat tuo-
tantoa vuosina -95, -02 ja 2011. Kun tila siirtyi Antti ja 
Anne Varjolalle kahdeksan vuotta sitten, emakoita oli 
300 ja 2000-paikkainen lihasikala otettu käyttöön vasta 
edellisenä vuonna.

Nuoret yrittäjät alkoivat suunnitella seuraavaa askelta 
jo viiden vuoden kuluttua tilakaupoista.

Vaikka rakennukset olivat vielä kunnossa, aika oli 
ajamassa niiden ohi: välikasvatustilat olivat pahnueiden 
kasvaessa jääneet ahtaiksi ja porsaita oli myytävä väli-
tykseen. Myös vapaaporsitus oli alkanut tehdä tuloaan.

”Eläinaines on muuttunut dramaattisesti. 2000-luvun 
alussa emakon vuosituotos oli 24 porsasta, nykyään 
emakolta vierotetaan 33 possua vuodessa. Emo-omi-
naisuudet ovat parantuneet, ja pullonkaulana on nyt 
kunnon ylläpito emakoiden imettäessä suuria pahnu-
eita”, Varjolat pohtivat.

Heidän ratkaisunsa oli rakentaa uusi sikala 680 ema-
kolle. Se on määrä ottaa käyttöön tammikuussa.

”Tämä täyttää kaikki tiedossa olevat hyvinvointivaa-
timukset. Häkkejä ei tarvita missään tuotantovaiheessa, 

mutta emakot saa kiinni tarvittaessa”, Antti Varjola 
kuvaa rakenteilla olevaa sikalaa.

Vanha emakkosikala remontoidaan välikasvatukseen. 
Varjolat ovat havainneet, että tila ja porsaiden laatu kul-
kevat käsi kädessä.

uudenlainen ruokintarytmi
Aika ei ole ollut rakentajille helppo. Korona pisti opin-
tomatkat ulkomaille jäihin viime vuonna ja tämän vuo-
den viljasato jäi kovilla savimailla alle puoleen normaa-
lista. Tuuria oli siinä, että rakennusmateriaaleja ehdit-
tiin hankkia juuri ennen kuin niiden hinnat karkasi-
vat nousuun. 

Uudessa sikalassa on panostettu erityisesti ruokin-
taan. Jan Vugts HKScanilta suositteli Varjoloille kuiva-
ruokintaa, josta Keski-Euroopassa on hyviä kokemuk-
sia. Sikalan toiminnallista suunnittelua on ollut teke-
mässä myös Kimmo Haapanen Pyhäjärvi-instituutista.

Porsitusosastolla emakot saavat rehua sirottelijaruok-
kijalta pieninä annoksina 6–8 kertaa päivässä. Jouti-
laspihatossa on ruokinta-asemat, jotka mahdollista-
vat yksilöllisen, kuntoluokan mukaisen ruokinnan. 
Rehuna on oma ja lähialueelta ostettu vilja sekä premix 

TEKSTI: RAILA AALTONEN KUVAT: PEKKA ROUSI

Antti ja Anne Varjolan 
isännöimälle Yli-simolan tilalle on 
valmistumassa uusi sikala, jossa on 
huomioitu kaikki tiedossa olevat 
hyvinvointivaatimukset. Vanhaan 
emakkosikalaan remontoidaan 
entistä väljemmät välikasvatustilat.

tiLA:
Yli-simolan tila

tuotAntosuuntA:
Yhdistelmäsikala, laajennus 
300 emakosta 680:een

tuotAnto:
tuotanto ennen laajennusta: 
8 000 lihasikaa/v ja 
välitysporsaita

TYÖVOIMA: 
4 ulkopuolista, joista 3 
sikalassa, uuteen sikalaan 
palkataan työnjohtaja 

PeLtoViLJeLY:
Viljelyala 284 ha, josta ohraa 
60 %, lisäksi syysvehnää, 
ruisvehnää, hernettä ja 
kauraa
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yli-simolan emakot porsivat 
pian uudenlaisissa karsinoissa. Lattia 
emakon alla on valurautaelementtiä, 
joka pysyy muovia viileämpänä ja on 
sorkkien alla pitävä. tilavassa porsas-
pesässä on lattialämmityksen lisäksi 
lämmitin ja led-valaistus. Pesän ja 
emakon välissä on mukava pehmeä 
lattiapinnoite, jolla porsaiden on hyvä 
opetella rehun syöntiä. karsinan mitat 
ovat 2,5 x 3 m ja se on helppo puh-
distaa. karsinaan menemisen tarvetta 
vähentävät hoitokäytävät sekä karsinan 
päädyssä että sivulla.

tai tiiviste, jotka jauhetaan, sekoitetaan eräsekoit-
timella ja siirretään valmisrehusiiloihin. 

Teräskaarirakenteisen joutilaspihaton sisäkor-
keus on kahdeksan metriä. Sen ansiosta ilma on 
raikasta ja helteillä tila on viileämpi. Sekä jouti-
las- että tiineytysosaston makuualueella on puru-
pohja, joka käännetään parin viikon välein ja lisä-
tään olkea tarvittaessa.

Purupohjan pariskunta on todennut toimivan 
sikalassaan, kun eläimiä on sopivan väljästi.

Joutilaat ovat kahdessa 190 emakon ryhmässä. 
Aina kolmen viikon välein siirretään 90 emak-
koa porsimaan. Porsitusrakennuksessa on neljä 
46 paikan osastoa. Erien välissä on aina viikon 
mittainen pesutauko. 

”Kolmen viikon kierron ansiosta työt jaksot-
tuvat sopivasti, kun kaikkia töitä ei tehdä joka 
viikko. Laajennuksen jälkeen yli puolet porsaista 
menee välitykseen, ja isokin lihasikala saa tarvit-
semansa erän yhdestä paikasta”, Varjolat kertovat. 

Tuotantonsa vahvuuksina he pitävät Antin 
vanhemmilta siirtynyttä osaamista, hyviä työnte-
kijöitä ja kohtuullisen hyvää tilusrakennetta pel-
topuolella. Antti arvostaa Annen taitoa ja kor-
keaa motivaatiota emakoiden hoidossa. Anne 
kuvaa Anttia mieheksi, joka ei halua jäädä pai-
kalleen, vaan haluaa jatkuvasti kehittyä työssään.

aloitus innostaa ja jännittää
Varjoloiden suunnitellessa laajennustaan HK Scan 
etsi yhteistyösikalaa ruokintaa ja eläinainesta 

koskevaa koe- ja kehitystoimintaansa varten. He 
tarttuivat tilaisuuteen. Uudessa sikalassa rehu-
määriä voidaan seurata yksilöllisesti ja ruokinta-
asemilla eläimet voidaan punnita. 

Emakkopuolen kokeiden yhteydessä kasvuja 
seurataan lihasikalassa loppuun asti. 
Isot kasvatuserät parantavat tulos-
ten luotettavuutta. Varjoloille 
sopii myös hyvin, että sika-
laan tulee katseluhuone 
vierailijoita varten.

”Tuottajien ja jalosta-
van teollisuuden pitäisi 
jakaa tietoa tuotannosta 
yhdessä ja aloittaa kou-
luista. Ei ole kuluttajan 
syy, että tietoa puuttuu. 
Meidän sikalassa käyneet 
kaupunkilaiset kertovat, että 
vierailun jälkeen on ihan eri fii-
lis, kun on nähnyt omin silmin eläin-
ten olot”, Antti Varjola miettii. 

Uudet tilat tuovat uutta intoa koko työyhtei-
sölle, mutta sikalan käyntiinlähtö myös jännittää.

”Sikatalouden tilanne on juuri nyt äärimmäi-
sen vakava. Huolestuttaa, pystyykö teollisuus 
saamaan korjausta tuottajahintaan. Jos ei, sig-
naali on selvä investointia suunnitteleville. Mekin 
otamme henkilökohtaisesti isoja riskejä, mutta 
pitkässä juoksussa täytyy uskoa, että tuottaja-
hinta saadaan kestävälle tasolle.” •

”Mekin otamme henkilökohtaisesti isoja riskejä, mutta 
pitkässä juoksussa täytyy uskoa, että tuottajahinta 

saadaan kestävälle tasolle.”

hksCan Pyrkii aktiivisesti kehittämään siantuo-
tannon tehokkuuden tunnuslukuja. Omalle, käytäntöä 
palvelevalle koetoiminnalle on jatkuva tarve, kertoo 
hankinta- ja kehityspäällikkö Olli Paakkala. 

”Etsimme pitkään tuottajia, jolla olisi kova osaami-
nen, kokeilunhalua ja valmius sitoutua koetoiminnan 
vaatimaan lisätyöhön. Yksikön olisi oltava iso riittävien 
aineistojen saamiseksi, ja porsaita tulisi olla mahdollista 
seurata teuraaksi asti. Anne ja Antti Varjolan sikalain-
vestointi vastasi kaikkiin toiveisiin.” 

Sikala on suunniteltu uusien hyvinvointivaatimusten 
mukaan, joiden siirtymäaika päättyy vuonna 2028. Tuo-
tanto pyörii kolmen viikon syklissä siten, että yhdessä 
erässä porsii 90 emakkoa. Kaikissa tuotantovaiheissa 
eläimet ovat vapaana. Porsituskarsinoiden pinta-ala on 
7,5 neliömetriä, ja niissä emakot voidaan kytkeä tar-
vittaessa.

Porsimisosaston ruokintalaitteissa on sensorit, joi-
den avulla emakot voivat itse säädellä rehunsaantiaan. 
Näin ruokinta vastaa kunkin yksilöllisiä tarpeita. Jou-
tilaille on ruokinta-asemalla tar-
jolla kahta erilaista rehua, ja aina 
eläimen poistuessa asemalta auto-
maattivaaka rekisteröi sen pai-
non. Näin jokaisen emakon pai-
non kehityksestä ja rehun syön-
nistä saadaan jatkuvaa, yksilö-
kohtaista dataa. 

Kun tuotanto on saatu käyntiin, 
porsaat merkitään elektronisella 
korvamerkillä heti syntyessä, jol-
loin niitä voidaan seurata synty-
mästä teuraaksi asti.

“HKScan hankkii viimeisintä 
tietoa ketjuunsa yhteistyösopi-
muksilla eläinainesyhtiö Topigs 
Norsvinin ja eläinravitsemusyhtiö 

Nusciencen kanssa. Näiden tuottajaomisteisten, pit-
kän linjan kumppanien kanssa tehdään vuosittain myös 
useita käytännön kokeita, joissa tärkeitä aiheita ovat 
ruokinta, genetiikka, porsaiden laatu, eläinten hyvin-
vointi ja hiilijalanjäljen pienentäminen”, Paakkala ker-
too.

Hollannissa kokeita tehdään maatilalla, jonka sikalan 
olosuhteet ovat pitkälti samankaltaiset kuin Yli-Simo-
lan. Tämä tarjoaa Paakkalan mukaan mainion tilaisuu-
den tulosten benchmarkkaamiseen.

Sikalassa pidettiin harjannostajaiset lokakuussa, 
mutta tuotannon ylös ajoon on vielä matkaa. Koetoi-
minta pääsee vauhtiin vasta kun arki uudessa yksikössä 
on saatu rullaamaan ja tuotantotuloksissa ollaan nor-
maalilla tasolla.

Yli-Simolan tila sijaitsee vain noin kolmen vartin ajo-
matkan päässä HKScanin Vantaan toimipaikasta. Myös 
HKScanin markkinointiväki odottaa innolla sikalan 
valmistumista. 

Markkinoinnissa on pitkään kaivattu paikkaa, jossa 
asiakkaille voisi esitellä nykyai-
kaista siantuotantoa. Uusiin tiloi-
hin tulee pieni kokoustila keittiöi-
neen sekä ikkunallinen käytävä, 
josta näkee vapaaporsituskarsi-
noihin. Joutilaspihaton katselu-
parvekkeelle pääsee ulkokautta.

”Vieraat eivät häiritse arjen toi-
mintaa, parkkipaikkakin on eril-
lään muusta sikalan liikenteestä. 
Siitä tulee näyteikkuna meidän 
tuotannolle”, Paakkala iloitsee. •
tärkeitä aiheita koetoiminnas-
samme ovat ruokinta, genetiikka, 
porsaiden laatu, eläinten hyvin-
vointi ja hiilijalanjäljen pienentä-
minen, kertoo Olli Paakkala.

yhdessä

13
koesikALA toteuttAA hAAVeen 

HKScanin alkutuotannon kehitystiimin haave on käymässä toteen Yli-Simolan 
investoinnin myötä. Oman koetoiminnan mahdollistavassa sikalassa yritys voi toteuttaa 

myös sidosryhmiensä vierailut turvallisesti.
teksti: raila aaltonen
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oPastaulut kertovat, että toisella puolella 
tietä toimii AgriNisu Oy ja toisella puolella 
BroiCo Oy. Molemmat yritykset omistaa vel-
jeskaksikko Juhani ja Matti Nisu. 

Härkälän tila on Huittisten vanhin yhä 
aktiivinen broileritila, ja sen ensimmäinen, 
vuonna 1979 rakennettu broilerihalli pesee 
veljesten mukaan monet uudemmat kasvat-
tamot.

Viimeisimmät investoinnit ovat 2,5 mega-
watin lämpökeskus ja jäähdytys- ja huk-
kalämmöllä lämpiävä 1 300 neliömetrin 
varasto- ja toimistorakennus, jossa on keit-
tiö ja sosiaalitilat sekä puskurikapasiteettia 
viljan varastointiin kuivausaikana.

Vanhemmat, Antti ja Arja Nisu ovat luo-
puneet osakkuudestaan yrityksessä, mutta 
tekevät edelleen talon töitä.  

”Jos on kiirus, äiti auttaa, ja isä tekee täällä 
melkein enemmän kuin me yhteensä”, vel-
jekset kiittävät vanhempiensa työpanosta.

kaurankuori lämmittää 
edullisesti

Tuotantotilat on lämmitetty bioenergialla 
vuodesta -94, ensin hakkeella ja sitten pala-
turpeella. Nyt polttoaineena on Satarehulta 

Broilereille lämPö  
on hyvinvointia

nokkamäentie huittisissa on nimensä veroinen, sillä sen varressa 
sijaitsevat härkälän tilan broilerikasvattamot. yrittäjäveljekset investoivat 

päättäväisesti lintujen hyvinvointiin.

ajettava kaurankuori, jolla energiakustannus 
saadaan painettua maltilliseksi.

Lämpökeskuksen laajennus valmistui 
kaksi vuotta sitten. Rautakanaalit siirtävät 
lämmön tehokkaasti kasvattamoihin, viljan-
kuivaamolle ja tilan hermokeskukseen, joka 
sisältää toimiston, sosiaalitilat ja konehallin. 
Öljykattila on edelleen varajärjestelmänä. 

Lämpökanaalien rakentamisen yhteydessä 
maan alle asennettiin myös tilan sisäinen 
kuituverkko, joka mahdollistaa reaaliaikai-
sen olosuhteiden valvonnan ja häiriöttömän 
tiedonsiirron kasvatustietokoneilta sekä val-
vontakameroilta toimistolle ja kännyköihin.

”Kaikki hallinta ja valvonta on nyt sor-
menpäissä”, Matti kuvaa. 

Tekniikka auttaa, mutta ammattitaidon 
ytimessä on se paljon puhuttu lintusilmä. 
Sitä Nisut ovat kehittäneet vanhempiensa 
opissa jo nuoresta lähtien.

”Sen avulla erottaa nopeasti parvesta lin-
nun, jolla on jokin vaiva tai sairaus, ja huo-
maa parven käyttäytymisestä, jos jokin on 
vialla. Silmä haravoi parvea ja korvat kuu-
lee heti ovella, jos äänimaailmassa on jotain 
poikkeavaa”, Juhani selventää.

ulkomaan harjoittelu  
loi verkostoja

Molemmat miehet ovat koulutukseltaan 
agrologeja ja hankkineet alan työkokemusta 
ulkomailla, Juhani Saksassa ja Matti Tans-
kassa. Suomalaisen tuotantotavan arvostus 
nousi kokemusten myötä.

”Lisäaineiden käyttö yllätti. Harjoittelu-
tiloilla annostelijat kävivät koko ajan lisä-
ten lintujen juomaveteen milloin happoja, 
milloin antibiootteja. Syömme suomalaista 
lihaa todella hyvillä mielin.”

Erikoisharjoittelun suoma kielitaito 
antoi eväät tutustua laitetoimittajiin Tans-
kassa henkilökohtaisesti. Nyt jokaisesta hal-
lista on etäyhteys Skovin tekniseen tukeen 

erityistilanteiden varalta. Tavalliset huollot 
ja korjaukset hoituvat toki omin voimin.

”Yritystoiminnassa vahvuutemme on se, 
että meitä on kaksi ja edellinen sukupolvi 
on tukenamme. Omaa tekemistään on silti 
osattava myös kyseenalaistaa”, Juhani pohtii.

Työasioita tulee puitua oman kaveripii-
rin muiden broileriyrittäjien kanssa. Tär-
keä kyseenalaistaja ja sparraaja on broilerien 
hyvinvoinnin kehittämishanketta Satafoo-
dilla vetävä Marjut Lehtinen. Hänen kaut-
taan Nisut saavat tietoa muilla Kariniemen 
tiloilla toimiviksi osoittautuneista ratkai-
suista esimerkiksi ilmanvaihdon säädöissä 
ja lämpövuotojen estämisessä.  

Kaikki hallit käytiin läpi 2019 ja nyt seu-
rataan, miten muutokset toimivat. Edes kol-
men identtisen rakennuksen osastot eivät 
ole olosuhteiltaan samat, vaan parannukset 
on räätälöity mittausten perusteella osasto 
osastolta.

tarkkuus tuo tilin
Kasvattamon olosuhteiden hallinta mittaa 
kasvattajien osaamista. Ilmanvaihto on rat-
kaisevassa roolissa ja vaatii lämmitykseltä 
paljon. Lämpöä pitää riittää kylmään vuo-
denaikaan, jotta kuivikepohjat saadaan pysy-
mään kuivina ja lintujen jalkapohjat kun-
nossa. 

Kaikkiin halleihin on hankittu tuloilmaa 
lämmittävät radiaattorit. Niissä vesikierto 
lämmittää raittiin ilman ja puhaltaa sen lin-
tujen tasalle. Kesällä korostuu ilmanvaihdon 
kapasiteetti. Uusimman hallin päädyssä ole-
vat 12 jättipuhallinta helpottavat olosuhtei-
den hallintaa kesäaikaan.

Kannattavuuden toinen kulmakivi on 
kasvatuserän tasaisuus. Lihateollisuus tar-
vitsee tietyn kokoisia teurasbroilereita ja 
ohjaa siihen hinnoittelulla. Pieni parhaan 
hinnan painoväli on kasvattajille taloudel-
linen haaste.

”Sillä on suuri merkitys. Jos paino alittuu, 
hinnan putoamisen lisäksi jää paljon kiloja 
saamatta. Broileridirektiivi taas antaa suu-
rimman sallitun kilomäärän kasvattamon 
lattianeliötä kohden, joten iloisessa puris-
tuksessa tässä ollaan”, luonnehtii Juhani.

Kärkihintaan osuminen vaatii täydellistä 
keskittymistä tuotantoon, Matti lisää.

”Teurastustuloksissa näkyy, jos keskittymi-
nen häiriintyy vaikkapa kylvöjen vuoksi.” •

Juhani ja Matti nisu keskustelevat 
mielellään hankevetäjä Marjut 
Lehtisen kanssa toiminnan 
kehittämisestä. haastattelupäivänä 
Lehtinen oli tekemässä 
olosuhdemittauksia broico oy:n 
viimeisimmässä hallissa.

”Kärkihintaan osuminen vaatii 
täydellistä keskittymistä tuotantoon.”

tiLA:
härkälän tila, huittinen

oMistAJAt:
Juhani ja Matti nisu

ULKOPUOLINEN TYÖVOIMA:
kaksi vakituista työntekijää 
ja kausityövoimaa. Pesujen ja 
rakentamisen aikana käytetään 
lomittajaa

kAsVAttAMoALA Yhteensä:
18 400 m2 kuudessa 
rakennuksessa

PERHEET: 
Molemmilla puoliso, vauva 
ja kaksi isompaa lasta. 
”Metsästykselle järjestyy aina 
aikaa.”

TEKSTI JA KUVAT: RAILA AALTONEN



16   HKSCAN

/ makuPaloja /

Joulukinkussa arvostetaan 
herkullista makua, 
suomalaista alkuperää ja 
vastuullisuutta. Myös broileri 
on löytämässä tietään 
joulun aterioille.

TEKSTI: MIKKO JÄRVINEN  KUVAT: TIMO TURKKA

JouLukinkun  
ASEMA EI HORJU

koronarajoitusten  poistuminen 
palauttaa perinteiset jouluruokaetkot pikku-
joulujen, joululounaiden ja muiden joulun-
alusherkutteluiden muodossa. Myös ravinto-
loiden ja ruokaloiden joulukysyntä on elpynyt 
viime vuodesta. Toisaalta joulun sijoittumi-
nen viikonloppuun lyhentää itse pääsesonkia.

Jouluruoista suosituin on edelleen joulu-
kinkku, ja sen asema on pysynyt vakaana. 
Joulupöydistä 73 prosentissa on tarjolla kink-
kua. Seuraavaksi suosituin on porkkanalaa-
tikko (63 %). Kalkkunaa löytyy 15 prosentissa 
joulupöytiä ja myös broileri on löytämässä 
tietään joulun aterioille. 

Kalan rooli muun muassa graavattuna on 
myös selkeästi kasvamassa, kun taas piparit, 
rosolli, maksapasteija ja lipeäkala ovat laske-
via joulutuotteita.

Kinkuissa suuntaus vie pienempiin kokoi-
hin. Alle kolmekiloisten kinkkujen kysyntä 
jatkaa kasvuaan. Nämä pienemmät kinkut 
sopivat hyvin myös pikkujoulupöytiin. Myös 

kypsät kokonaiset ja valmiiksi viipaloidut 
kinkut lisäävät suosiotaan – kasvuluvut näissä 
ovat isoja, mutta suhteessa raakoihin kinkkui-
hin niiden osuus on vielä pieni. 

Joulukinkun tulisi monen mielestä olla 
sopivan pieni ja lisäksi helppo valmistaa, 
helppo viipaloida ja helppo säilyttää. Ennen 
kaikkea kinkussa arvostetaan herkullista 
makua, suomalaista alkuperää ja vastuulli-
suutta. 

Joka toinen kinkku kuorrutetaan, joka toi-
nen kinkku nautiskellaan ilman kuorrutusta. 
Puolet paistavat kinkkunsa paistopussissa, 
joka viides taas valitsee helpoimman mah-
dollisen kinkunvalmistustavan ja hankkii val-
miiksi kypsän kinkun.

HKScanin valikoimassa on kattava kattaus 
monipuolistuvaan joulupöytään: isoja ja pie-
niä kinkkuja monessa muodossa, valmiita 
viipaleita kinkusta, kalkkunasta ja broilerista 
joulutapasteluun, joulumakkaraa, klassikko-
maksapasteijoita ja paljon muuta. •

joulussa parasta ovat perheen kanssa vietetty yhteinen aika sekä 
mahdollisuus herkutella ja syödä hyvin. näin vastasivat suomalaiset 

hkscanin teettämään jouluruokakyselyyn*). 
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*) HKScanin teettämä jouluruokakysely toteutettiin joulun 2020 aikana ja siihen vastasi 800 suo-
malaista. Kyselyn toteutti Crowst.
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Tuoteuutuuksissa on tänä vuonna valinnan varaa myös pienemmille 
talouksille ja helppoutta arvostaville. Aidon savun maku ja tuoksu 

nostattavat veden kielelle. 

Kariniemen® 
Kananpojan 
savustettu juh-
lapaisti 540 g  
on lempeällä lep-
päsavulla savustettu, 
kypsä paisti kananpojan 
rintaosasta. Rintaosan 
luu ja pinnan nahka pitävät 
tuotteen erityisen mureana ja 
mehukkaana. Pienen kokonsa vuoksi se 
sopii hyvin pieniin talouksiin ja vaikka 
kinkun rinnalle täydentämään juhlapöy-
tää. 

Kariniemen® aito 
savusauna KalKKu-
nan juhlaviipale 
350 g on aidossa 
savusaunassa savustettu 
ja pitkään kypsytetty 
murea, suomalaisesta 
kalkkunanfileestä valmis-
tettu juhlaviipale. Rei-
lunkokoisilla viipaleilla 
saa näyttäviä ja maittavia 
jouluannoksia. 

Joulupöydän  
uutuudet

tutustu joulun herkullisiin resepteihin osoitteessa hk.fi/joulu. 

harmaasuolattu hK® vil-
japorsaan uunivalmis 
jouluhalKo 1,8 Kg 
on täydellinen valinta 
niille, jotka haluavat 
perinteiselle 
kinkulle pienen 
ja helpon vaih-
toehdon. nahallisen 
ulkofileen maku on aivan 
kuten perinteisessä joulukin-
kussa. uunivalmis pakkaus toimii pais-
topussina – irrota vain etiketti. kinkku 
kypsyy parissa tunnissa. 
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JouLukinkku 
buLgogi
joulukinkun riPPeistä on 
moneksi. kuten vaikkapa tähän 
aasialaisuutta henkivään bulgo-
giin, johon joulukinkku on oival-
linen raaka-aine. Vinkkinä mai-
nittakoon, että ei haittaa, vaikka 
rippeitä jäisi enempikin. sen 
verran mainiosta herkusta on kyse. 
kastiketta kannattaa vaan valmis-
taa kerralla isompi satsi.

• 400 g JouLukinkustA 
LeikAttuJA ViiPALeitA / 
RIPPEITÄ

buLgogikAstike:
• 3 RKL TUMMAA SEESAMIÖLJYÄ
• 4 VALkosiPuLin kYnttä
• 3 cM INKIVÄÄRIÄ
• 2 RKL SOKERIA 
• ½ RKL gOcHUJANgIA
• 2 RKL SOIJAA 
• 2 RKL RIISIVIINIETIKKAA
• 1 DL oMenAMehuA
• 1 ½ RKL SEESAMINSIEMENIÄ

Viipaloi valkosipulin kynnet. kuori 
ja hienonna inkivääri. Freesaa val-
kosipuli ja inkivääri seesamiöljyssä 
pehmeiksi. Lisää mukaan sokeri, 
soija, riisiviinietikka, gochujang 
sekä omenamehu. Anna kiehua 
hiljalleen 5 minuuttia. 
Viipaloi kinkusta pieniä paloja. 
Paista kinkkuviipaleisiin / rippei-
siin kaunis ja rapea pinta pais-
tinpannulla pienessä määrässä 
rypsiöljyä. Lisää pannulle bulgogi-
kastike ja seesaminsiemenet ja 
karamellisoi kinkkupalat, kunnes 
kastike on hieman paksuuntunut. 
tarjoa joulukinkku bulgogi riisin 
kera.

tamminen® rotu-
Karja naudan 
entrecote 130 g  
on perinteisin mene-
telmin savusaunassa 
valmistettu kokoli-
haleikkele. Voidaan 
nauttia leivänpäälli-
senä tai sellaisenaan. 
Sopii mainiosti myös 
suolaisten leivon-
naisten ja omelettien 
täytteeksi.



Lihaa tuottavien maatilojen taloudellinen tilanne on vakavassa kriisissä, 
joka johtuu Euroopan ylijäämäisestä sianlihamarkkinasta, rehun hinnan 
voimakkaasta noususta ja poikkeuksellisen huonosta viljasadosta, joka 

vaikuttaa rehun niukkuuteen. 

Poikkeuksellinen syksy  
lihan arvoketjussamme 

rehun ja myös muiden tuotantopanosten hin-
tojen nousu niin maatiloilla kuin HKScanin omassa 
toiminnassa nostaa kustannuksia laajasti koko arvo-
ketjussa. Lihan tuottajahinnat sen 
sijaan eivät ole nousseet samassa 
tahdissa. Asia koskee kaikkia koti-
eläintiloja kaikissa eläinryhmissä. 
Liharaaka-aineen hinnan nousu on 
välttämätöntä lihantuotannon kan-
nattavuuden ja saatavuuden turvaa-
miseksi. Tämä luo painetta myös 
kuluttajahintoihin. 

Poikkeuksellinen tilanne kos-
kettaa ketjumme kaikkia sopimus-
tuottajia kaikissa eläinryhmissä. Syksyn aikana sikaket-
jussamme on keskusteltu paljon porsaiden ottamisesta 
lihasikaloihin ja tilanne on ollut koko syksyn tarjonta-
voittoinen aiheuttaen ajoittain ruuhkaa porsasvälityk-
seen ja viivästystä porsaiden noutoihin. Vaikka kustan-
nusnousut näkyvät kaikille sopimustuottajillemme, on 
lihaketjun toimivuuden kannalta tilanne erilainen nau-
dassa ja siipikarjassa kuin sikaketjussa. 

Tarvitsemme suomalaista lihaa myös jatkossa, jonka 
vuoksi keinot kriittisten aikojen yli selviämiseksi ovat 
erittäin tärkeitä ketjumme lihantuotannon jatkuvuu-
den turvaamisessa. 

Kulunut syksy on toisaalta osoittanut myös yhden 
ketjumme vahvuuksista. Se on yhteistyö, jota toteu-
tamme eri eläinlajien kehitysryhmissä. Keskustelu on 

ollut vilkasta ja ratkaisuja on etsitty 
yhteistuumin. Yhteinen keskustelu on 
ollut tärkeää myös ymmärryksen kas-
vattamiseksi lihaketjun toimivuuteen 
vaikuttavista asioista ja syy-seuraus-
suhteista.

Lämmin kiitos kaikille teille, jotka 
olette toimineet vastuullisesti koko 
ketjun toiminnan varmistamiseksi 
näinä vaikeina viikkoina. Erityinen 
kiitos kehitysryhmissä työskentele-

ville, kun olette osallistuneet rakentavaan keskusteluun 
omien kiireittenne ja huolienne keskellä.  

liha esillä julkisessa keskustelussa 
Liha on ollut julkisessa keskustelussa vahvasti esillä. Me 
korostamme, että liha on jatkossakin tärkeä osa moni-
puolista ja terveellistä ruokavaliota ja että monipuoli-
nen ruoka luo hyvinvointia niin ihmisille kuin ympä-
ristölle. Siksi on tärkeää, että ilmastonmuutoksen tor-
juntaan liittyvissä asioissa päätöksentekijät ymmärtä-
vät eri asioiden vaikuttavuuden ja että vastuullisuuslin-
jauksissa painotetaan kotimaista elintarviketuotantoa, 

keskustelu On 
Ollut vilkasta 
ja ratkaisuja 

On etsitty 
yhteistuumin. 

/ markkinat /

jari leija
suomen liiketoiminnasta 

vastaava johtaja,  
hkscan oyj
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joka on paitsi merkittävä työllistäjä myös huoltovarmuu-
den turvaaja yhteiskunnassa. Lisäksi on vastuullisempaa 
hyödyntää kotimaisia elintarvikkeita laajasti, myös lihaa, 
sen sijaan, että turvaudumme enenevässä määrin tuon-
tielintarvikkeisiin. 

joulukinkulla edelleen ykkösPaikka 
suomalaisten jouluPöydissä

Joulukinkku on kuitenkin pitänyt kautta aikojen suoma-
laisten jouluherkkujen ykköspaikkaa ja pitää sitä edel-
leen. 73 prosenttia jouluruokakyselyymme*) vastan-
neista kertoo syövänsä jouluna kinkkua. 

Suosituin kinkku on alle kolmekiloinen. Sellaisen 
paistaa reilu kolmannes (36 %) kinkun hankkivista per-
heistä. Yli puolet (60 %) kaikista kinkuista on alle vii-
sikiloisia. Enää alle 10 prosenttia kinkuista on potkal-
lisia, yli 7 kilon kinkkuja. 

Joulukinkun tulisi monen mielestä olla sopivan pie-
nen kokonsa lisäksi helppo valmistaa, helppo viipaloida 
ja helppo säilyttää. Ennen kaikkea kinkussa arvoste-
taan herkullista makua, suomalaista alkuperää ja vas-
tuullisuutta.

edistyksellinen vastuullisuustyö 
liiketoimintamme Perusta 

Ruokaa, joka tekee hyvää – vastuullisuustyömme näkyy 
kehitystoimenpiteissämme. Olemme kuluneen syksyn 
aikana jatkaneet omien yksiköidemme prosessien kehit-
tämistä Zero Carbon -ilmastosuunnitelmamme mukai-
sesti. Tämän lisäksi olemme ottaneet käyttöön useita 
vähemmän muovia sisältäviä tuotepakkauksia. 

Kariniemen-jauhelihatuotteiden uusissa pussi pak- 

 kauk sissa on 74 prosenttia vähemmän muovia kuin 
aiemmissa rasiapakkauksissa. Vastaavat pakkaukset 
otettiin käyttöön jo vuonna 2020 HK-jauhelihapak-
kauksissa. Lisäksi syksyn uutuustuotteissa muovia on 
korvattu kartonkipohjaisilla ratkaisuilla sekä Wood-
lyn puupohjaisella muovilla. Tavoitteenamme on kier-
rätettävät tuotepakkaukset ja pakkausmuovin vähentä-
minen 20 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä 
vuodesta 2019. 

Suomessa olemme luoneet valmiudet lähteä kulutta-
jamarkkinaan ravintolatason tuoreaterioilla. HKScanin 
Vantaan yksikköön on valmistunut moderni ravinto-
latason keittiö, jossa kokit valmistavat premium-tason 
tuoreaterioita. 

Keittiömestari Kape Aihisen kehittämien Vietävä-
konseptin tuoreaterioiden myynti on käynnistynyt 
lokakuussa pilottimyymälöissä. Valmistelemme myös 
kesällä päätettyä investointia välipalatuotteiden val-
mistukseen, mikä luo mahdollisuudet kasvaa Suo-
messa hyvän kannattavuuden välipalatuotemarkki-
nassa. Mäkitalon Maistuvien annossalaattien myynti 
on kasvanut lyhyessä ajassa vahvasti ja sen tuotteet on 
otettu vastaan erinomaisesti asiakkaidemme ja kulut-
tajien keskuudessa. 

Poikkeuksellinen toimintaympäristö edellyttää 
meiltä määrätietoista työtä kaupallisten onnistumis-
ten aikaansaamiseksi, teollisen toiminnan tehostami-
seksi sekä kustannustason johtamisessa. Tähän olemme 
HKScanissa yhdessä koko henkilöstömme kanssa tart-
tuneet ja sitoutuneet.

Hyvää loppuvuotta kaikille sopimustuottajillemme 
sekä rauhallista joulunaikaa.

*) HKScanin teettämä jouluruokakysely toteutettiin joulun 2020 aikana ja siihen vastasi 800 suoma-
laista. kyselyn toteutti Crowst.
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teksti: tuuLikki suihkonen

hiiLiVuoMittAukset 2021 PALJAstAVAt:

 Syysviljat sitoivat 
eniten hiiltä

Hiilivuomittaustyössä todennetaan eri viljelytapojen vaikutusta kasvustojen 
hiilensidontakykyyn. Haasteellisena kasvukautena syysviljat pärjäsivät 

mittauksissa parhaiten. 

hksCanin tavoitteena on hiilineutraali ruoka-
ketju vuoden 2040 loppuun mennessä. Yhtiön Zero Car-
bon -tavoite edellyttää paikallisen hiilensidonnan edistä-
mistä yhdessä sopimustuottajien kanssa. Kahden viimei-
sen kasvukauden aikana toteutetut hiilivuomit taukset 
ovat konkreettinen esimerkki työstä, jonka avulla kasva-
tetaan ymmärrystä viljelytekniikan ja kasvukauden vai-
kutuksista paikalliseen hiilensidontaan.

Hiilidioksidivuo kuvaa hiilidioksidin kulkeutumista 
ilmakehän ja maaperän sekä kasvillisuuden välillä eli 
yhteyttämisen ja maahengityksen erotusta. Kuluneen 
kasvukauden hiilivuomittaukset toteutettiin kevätoh-
ralla, syysvehnällä ja nurmella. Tulokset osoittavat, 
että syysvehnä ja nurmi kestivät kuivuuden kevätoh-
raa paremmin.

”Mittaustulosten mukaan syysvehnä sitoi eniten hiiltä 
kasvukaudella 2021. Hiilensidontaa tapahtui toukokuun 
puolen välin pensastumisesta aina tähkimiseen asti”, 

hyvä kasvusto ja suuri 
lehtivihreän määrä 
kasvattavat pellon 

hiilensidontapotentiaalia.

/ agrofood eCosystem® /
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tehokkaammin. Ensimmäisen niiton jälkeen, viikolla 
24, hiiltä vapautui voimakkaasti molemmilla loh-
koilla, mutta lannoitettu alue alkoi melko pian sitoa 
hiiltä enemmän kuin vapautti. Sen sijaan lannoittamat-
tomalla alueella ei enää havaittu hiilensidontaa vuoro-
kausitasolla”, kertoo Luojukoski.

Hiilivuotulosten analysoinnissa hyödynnetään myös 
sää- ja kasvuolosuhdedataa. Maaperän kosteus nur-
milohkolla laski kuivalla kaudella noin 11 prosenttiin. 
Keväällä ja syksyllä kosteus oli lähes 40 prosenttia.

kuivuus kuritti kevätohraa
”Kevätohra oli epäonninen tänä vuonna. Kuivuus kuritti 
satotasoa ja hiilensidontakin jäi pieneksi. Tänä vuonna 
lannoitetun ruudun ravinteet ruokkivat maaperän mik-
robistoa, joka taas tuotti maahengityksen kautta pääs-
töjä”, summaa Luojukoski.

Kesän tulosten johtopäätöksenä on, että viljelytoimet 
pitää tehdä kasvukauden olosuhteiden mukaan. Datan 
mukaan hyvä kasvusto ja suuri lehtivihreän määrä kas-
vattavat pellon hiilensidontapotentiaalia. Esimerkiksi 
lisälannoitus kannattaa, jos kasvusto on hyvässä kas-
vussa ja satopotentiaalia on näkyvissä.

”Suotuisissa olosuhteissa pellot sitovat hiiltä par-
haimmillaan 40 hiilidioksidikiloa hehtaarilla tunnissa. 
Eli tunnissa peltohehtaari sitoo hiilidioksidia määrän, 
joka vastaa keskimäärin noin 260 kilometrin ajoa Suo-
messa liikennekäytössä olevalla polttomoottorisella 
henkilöautolla”, kertoo tutkimuspäällikkö Heikki Aro 
HKScanilta kesän 2021 hiilivuomittaustuloksista. 

HKScanin tavoitteena on yhdessä sopimustuotta-
jiensa kanssa saavuttaa hehtaaritasolla 500 kilon lisäys 
vuosittaiseen peltojen hiilensidontaan. •

sanoo Datasensen tutkimusinsinööri Jiri Luojukoski.
Kerääjäkasvilla olisi hiilensidontaa mahdollisesti 

pystytty lisäämään entisestään, sillä yhteyttäminen on 
mahdollista niin pitkään kuin valoa on saatavilla ja vih-
reää kasvillisuutta on näkyvissä.

nurmikasvuston lannoitus kannatti
Mittaaminen lopetettiin lokakuussa, mutta senkin jäl-
keen nurmi mahdollisesti jatkoi kasvuaan. Kuivasta 
kesästä huolimatta kasvusto pystyi hyödyntämään lan-
noituksessa annetut ravinteet ja tulosten mukaan hii-
lensidontaa tapahtui enemmän lannoitetussa mittaus-
pisteessä kuin nollaruudussa, joka oli lannoittamaton.

”Vuorokauden keskiarvolaskelmien perusteella 
lannoitettu nurmialue oli keväällä lievästi enem-
män hiilidioksidipäästöjen lähde. Toukokuun puoli-
välistä lähtien, kun hiilen sitoutuminen oli vapautu-
mista voimakkaampaa, lannoitettu alue varastoi hiiltä 

Lähde: Datasense oy

kuvassa punaisella alueella on pellon hiilidioksidipäästöt ja vihreällä alueella hiilensidonta. syysviljoilla hiilensidontaa tapahtui pensastumises-
ta aina tähkimiseen asti.

Mittauskammiot keräävät tietoa pellon maaperästä 
vapautuvista kaasuista.

Vihreä kasvusto yhteyttää niin kauan kuin auringonvaloa on. 
HKScanin hiilivuomittauksissa seurattiin viljojen ja nurmen 
hiilidioksidin sidontaa lokakuulle asti.

hIILENSIdONNAN hAvAINNOINtI KASvIN ELINKAAREN AIKANA
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joulukuussa useimmilla emotiloilla on töiden 
suhteen rauhallista ja on mahdollisuus vähän levätä, 
suunnitella seuraavaa vuotta ja valmistautua uuteen poi-
kimakauteen. 

Poikimakauteen valmistautuminen alkaa tosin jo heti 
edellisen päätyttyä. Poikimisista saadun informaation 
mukaan on päätetty emojen viime kesän astutusryh-
mät tai tehty karsintapäätös. Helposti poikivat ja vasik-
kansa hyvin hoitavat emot saavat jatkaa emoina. Vasik-
kaa hylkivät ja ylimääräistä työtä teettävät emot kan-
nattaa mahdollisuuksien mukaan poistaa tuotannosta 
ja helpottaa seuraavaa poikimakautta. 

Oikealla sonnivalinnalla on pyritty varmistamaan, 
että jokainen emo ja hieho pystyy poikimaan elävän 
vasikan ja tuottamaan tavoitteiden mukaisen jälkeläi-
sen joko uudistukseen tai teuraskasvatukseen. 

Tulevan poikimakauden pituus on määritelty jo men-
neen kesän aikana. Poikimakaudesta saadaan tiivis, kun 
sonnille annetaan sen iän ja kokemuksen mukaisesti 
sopivan kokoinen lauma astut-
tavia. Päivämäärä, jolloin sonni 
on otettu pois laumasta, määrit-
tää sen, milloin poikimakausi vii-
meistään päättyy. 

Syksyllä tehtävät tiineystarkas-
tukset ovat myös valmistautu-
mista tulevaan poikimakauteen. 
Tyhjiin emoihin ei kannata käyt-
tää kalliita tuotantopanoksia. Ne 
ovat turhaan viemässä navettati-
laa poikivilta emoilta ja syntyviltä 
vasikoilta. 

Tiineiksi todetut emot valmis-
tellaan talven aikana kohti uutta 
poikimista. Tavoiteltavaa on, että 
emot pysyisivät tasaisesti kun-
toluokassa 2,5-3,5. Nuoret emot 

menettävät herkemmin kuntoaan imetyksen myötä ja 
voivat tarvita kunnostusruokintaa.

Kuntoluokan nosto on hyvä tehdä talven aikana rau-
hassa, eikä nopeasti lähempänä poikimista. Sopiva kun-
toluokka edesauttaa emoja sujuviin poikimisiin, riittä-
vään maidontuotantoon, kiimakierron käynnistymi-
seen ja uuteen tiinehtymiseen ajallaan.

Koko sisäruokintakauden aikana on tärkeää huoleh-
tia hyvästä kuivituksesta ja eläinten sekä eläintilojen 
puhtaanapidosta. Kun vasikka syntyy puhtaisiin ja kui-
viin olosuhteisiin ja saa imeä ternimaidot emon puh-
taasta utareesta, sillä on hyvät mahdollisuudet kevät-
pakkasissakin selvitä elinvoimaisena syntymästä ja 
pysyä terveenä. 

Talven rauhallisempina kuukausina on sopivaa aikaa 
totuttaa varsinkin hiehoja ihmisen läsnäoloon ja liik-
kumiseen eläinten karsinassa. Ihmiseen luottava eläin 
on iso turvallisuustekijä tilanteissa, joissa poikimista 
tai vasikan imemään oppimista joudutaan avustamaan. 

Jokaisessa karjassa joudutaan 
joskus avustamaan poikimisissa. 
Poikimakauden kynnyksellä kan-
nattaa ottaa säilytyksestä jälleen 
esille synnytysketjut, kanisteri 
liukastetta, desinfioiva pesuneste 
ja pitkiä kertakäyttöhansikkaita. 
Myös eläinlääkäreiden ja päivys-
tyksen puhelinnumerot on hyvä 
päivittää puhelimeen.

Mutta ennen kaikkea tätä on 
aika vetää henkeä, viettää kiireet-
tömämpää aikaa perheen ja ystä-
vien kanssa ja kerätä voimia tule-
vaan vuoteen.

Päivi Anttila
Asiantuntija, emolehmätuotanto

kolumni

25Q&A

AJAtukset tuLeVAAn PoikiMAkAuteen

kysymyksiä ja vastauksiaelsi katainen
europarlamentin jäsen

uudistuva eurooppa 
-ryhmä

MIKÄ MUUTTUU UUdEN cAP:IN MYÖTÄ?

EU-tason säännöksiä vähennetään ja jäsenmaiden mahdollisuuksia vaikuttaa 
kansallisesti tärkeisiin aiheisiin lisätään yhteisen maatalouspolitiikan uudella 

rahoituskaudella (CAP27), joka alkaa vuonna 2023.

koko maatalousPolitiikka laitetaan yhden 
kansallisen strategiasuunnitelman alle, ja näin kukin 
jäsenmaa voi aikaisempaa paremmin suunnitella eri 
toimenpiteet toisiaan tukeviksi ja tavoitteiltaan yhteen-
sopiviksi. 

EU-komission rooli muuttuu maatalouspolitiikan 
toteutuksessa valvojasta poliittisemmaksi. Komissio 
hyväksyy jäsenmaiden strategiasuunnitelmat ja var-
mistaa, että EU-tasolla saavutetaan ajatellut tavoitteet. 

Sisällön kannalta merkittävin ero on siinä, että 
ilmasto- ja ympäristötoimien kokonaisuus muuttuu. 
CAP27:ssä jäsenmaat velvoitetaan tekemään ympäris-
tötoimia muun muassa kaikkia tukia koskevan ympä-
ristöehdollisuuden tai suorina tukina maksettavien 
ekojärjestelmien kautta. 

Nykyisenlainen II pilarin ympäristö- ja ilmastokor-
vaus jatkuu myös. 

Eri toimenpiteiden kunnianhimon taso nousee huo-
mattavasti. Suomessa on tutkittua tietoa siitä, että uusi 
CAP-suunnitelma vähentää päästöjä edelliseen kau-
teen verrattuna yhden megatonnin verran eli noin 15 
prosenttia. 

Toinen iso muutos liittyy uuteen toimeenpanomal-
liin eli siihen, että hehtaarien ja eläinmäärien sijaan 
jatkossa seurataan myös tuloksia ja tilojen aktiivisuutta 
painotetaan.  

entä alueet ja eri eläinlajit?
Suomessa halutaan jatkossakin panostaa siihen, että koti-
eläintuotantoa voidaan harjoittaa monipuolisesti haas-
tavista luonnonolosuhteista huolimatta. EU-asetuksen 

kautta ei kuitenkaan voida erikseen tukea sian- tai sii-
pikarjanlihan tuotantoa. Märehtijöille on jatkossakin 
mahdollista maksaa tuotantosidonnaisia tukia. 

Maatalouden eri tukialueet sovittiin Suomen liitty-
missopimuksessa ja ne näkyvät erityisesti kansallisissa 
tuissa ja porrastuksina CAP:in perustuessa ja luon-
nonhaittakorvauksessa. Tämä perusasetelma näyttää 
pysyvän myös uudella ohjelmakaudella.

Tukien tulee olla oikeudenmukaisia. On tärkeää 
pitää huoli, että Suomessa on tasapuolisesti kannatta-
vaa ruoantuotantoa koko maassa.

tuetaanko ilmastotoimia?
Yhteisen maatalouspolitiikan on keskityttävä ensisi-
jaisesti ruoantuotannon turvaamiseen, sillä ilman sitä 
yhteiskunnat eivät pysy pystyssä. 

Erityisesti ekojärjestelmät jättävät jäsenmaalle tilaa 
soveltaa, ja suorien tukien puolella on mahdollisuuk-
sia toteuttaa uusia ilmastotoimia. 

Maataloudessa tehdään paljon ilmastotoimia myös 
CAP:in ulkopuolella ja tilatasolla vapaaehtoisesti.  Kun 
ilmastotoimia tehdään innovatiivisesti viljelijöiden 
aloitteesta, CAP:in tai valtion rahoituksen ulkopuo-
lella, EU:n säännökset eivät ole rajoittamassa toimin-
taa samalla tavalla.

Suomessa on hyviä ilmastoaloitteita CAP:in ulko-
puolella, esimerkiksi maa- ja metsätalousministe-
riön ruoantuotannon hiilieuro-ohjelma HERO ja  
HKScanin peltoviljelyn resurssitehokkuuteen ja hii-
lensidonnan edistämiseen tähtäävä Agrofood Ecosys-
tem® -yhteistyömalli.  
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hiilijalanjäljet 
johtavat pellolle
Lihatila voi pienentää tuotantonsa hiilijalanjälkeä esimerkiksi parantamalla 
rehuntuotannossa olevan pellon kasvukuntoa ja optimoimalla tuotantopanosten 
käytön. Erilaiset laskurit auttavat seuraamaan tuloksia. 

TEKSTI: HEIKKI ARO  KUVAT: PAULIINA PUPUTTI

hksCanin soPimustuotannon ympäristövai-
kutuksia on tutkittu järjestelmällisesti vuodesta 2017 
alkaen. Kasvukausien eroista huolimatta tulokset ovat 
yhdenmukaisia ja vahvistavat muita vastaavia pitkäai-
kaisia tutkimuksia. 

Selkeimmin tämä näkyy hiilijalanjälkilaskennassa. 
Kaikkien kotieläintuotteiden hiilijalanjäljestä yli puo-
let syntyy pellolla viljellystä rehusta.

Rypsiporsas®- ja Kariniemen®-pilottitiloilta aloitetut 
hiilijalanjälkilaskennat ovat laajentuneet kattamaan 
myös muun sian- ja naudanlihantuotannon. Pilottilas-
kentojen kautta kehitetty malli on osoittautunut luotet-
tavaksi ja laskentaa on kasvatettu kattamaan yhä suu-
rempi osa kaikista HKScanin sopimustuotantotiloista. 

Työn onnistumisen keskeisin elementti on ollut tuot-
tajien avoin ja ratkaisuhakuinen asenne kaikkiin las-
kennan vaativiin osa-alueisiin. HKScanin alkutuotan-
non Zero Carbon -tavoitteen osalta voimme allekirjoit-
taa vanhan totuuden ”emme ole osa ongelmaa, olemme 
keskeisin osa ongelman ratkaisua”.

Pelto Palkitsee ja antaa anteeksi
Pilottitilojen kanssa tehdyn yhteistyön avulla olemme 
luotettavasti pystyneet selvittämään, että 60–80 prosent-
tia lihan ja lihatuotteiden hiilijalanjäljestä muodostuu 
pellolla. Valtaosa tästä syntyy vilja- ja valkuaiskasvien 
viljelystä teollisten rehujen raaka-aineeksi. 

Kun laskentaa laajennettiin usealle sadalle lihantuo-
tantotilalle, tulos oli käytännössä yhdenmukainen. 

Tilatasolla omaan rehuntuotantoon tarvittavan pel-
toalan kasvukunto ja tuotantopanosten optimointi ovat 
keskeisiä osa-alueita, joita optimoimalla voidaan lihan 
hiilijalanjälkeä pienentää. 

Pysyvä nurmi, syväjuurisia kasveja sisältävät siemen-
seokset ja kerääjäkasvien käyttö parantavat maan kas-
vukuntoa. 

Lannoitetypen tehokasta hyväksikäyttöä on järkevää 
arvioida NUE-laskennan avulla, jolloin typen potenti-
aali saadaan palvelemaan tavoiteltua korkeaa sadon-
muodostusta. Tilalla syntyvän lannan tehokas jatkoja-
lostus ja sen sisältäminen ravinteiden täysimääräinen 
hyödyntäminen osana kasvilannoituksen optimoin-
tia alentavat sekä hiilijalanjälkeä että muita ympäris-
tövaikutuksia. 

Eri bioenergiaratkaisujen hyödyntämistä maatiloilla 
kannattaa arvioida käytettävissä olevien tukipoliittis-
ten mahdollisuuksien valossa.

työkaluja jalanjäljen Pienentämiseen
Monet tutkimuslaitokset niin Suomessa kuin muualla 
maailmassa pyrkivät edelleen yhdenmukaistamaan las-
kentamenetelmiä, jotta hiilijalanjälkien vertailtavuutta 
voitaisiin parantaa. Tarvetta kasvattavat elintarvike-
teollisuuden ja kuluttajienkin vaatimukset tulosten läpi-
näkyvyydestä. 

HKScan on mukana Luonnonvarakeskuksen tutki-
mushankkeessa, jonka tavoitteena on edistää lasken-
nan harmonisointia erityisesti Suomen mittakaavassa. 
Ajankohtaista tietoa hiilijalanjäljen laskennasta tarjo-
avat esimerkiksi HKScanin Sinetistä löytyvät ilmasto-
koulutusvideot.

Omaa hiilijalanjälkeä voi ja kannattaa seurata erilai-
silla, parhaiten tilan tuotantoa kuvaavilla indikaatto-
reilla. Pilottitilojemme kanssa olemme räätälöineet hii-
lijalanjälkilaskurin, jota ylläpitää Biocode Oy. Verkosta 
löytyy myös muita laskureita, joita kannattaa testata. 

Rehutehtaat ovat aloittelemassa hiilijalanjäljen mer-
kitsemistä omiin tuotteisiinsa, mikä parantaa mahdol-
lisuuksia valita pienen hiilijalanjäljen rehu. Korkean 
rehuhyötysuhteen tavoittelu sekä erilaisten teollisten 
sivuvirtojen (OVR, hera) mahdollinen hyödyntämi-
nen parantavat hiilijalanjälkeä. •

/ agrofood eCosystem® /

RUOAN-
tuotAnnoLtA 
VAADitAAn 
LäPinäkYVYYttä

hkscanin asiakkaiden 
kiinnostus ruoan tuotan-
totapoja kohtaan jatkaa 
kasvuaan. Myös kaikki 
muut ruokaketjun keskei-
set sidosryhmät kaipaavat 
tutkittua ja ajantasaista 
tietoa elintarvikkeiden 
ympäristöjalanjäljistä. 
tästä syystä myös alkutuo-
tannon vastuullisuustieto 
on voitava tarjota lop-
pukäyttäjille selkeällä ja 
mielenkiintoisella tavalla.
hkscanin työkaluna tässä 
toimii Agrofood ecosys-
tem® -malli, joka muokkaa 
tuotantoketjusta saatavan 
vastuullisuusdatan kulutta-
jille ja muille sidosryhmille 
helposti hyödynnettävään 
muotoon. tämä tavoite 
voidaan saavuttaa vain 
yhteistyössä hkscanin 
sopimustilojen kanssa. 
kehitettävät parhaat rat-
kaisut viedään edelleen 
käytäntöön myös suomen 
ulkopuolelle, kaikille 
hkscanin markkina-alu-
eille.
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hiilijalanjälki muodostuu kotieläintiloilla teollisesta rehusta, omasta rehun tuotannosta, lannan käsittelystä, eläinten ruoansulatuksesta, energi-
asta ja muista tuotantopanoksista.  

hIILIJALANJäLJEN MUOdOStUMINEN ERI tUOtANtOMUOdOISSA

 oma rehuntuotanto eläimen ruoansulatus teollinen ostorehu Lannan käsittely energia Muut tuotantopanokset
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/ yhteistyössä /

hk ja keittiömestari Kape Aihinen aloittivat 
vajaa vuosi sitten yhteistyön, joka on pitänyt Aihisen 
monella tavoin näkyvillä. Tapasimme miehen demo-
keittiöllämme Vantaalla ja juttelimme HK-tuotemerkin 
ja Kapen yhteisistä suunnitelmista. 

Kape, mikä meininki?   
Meininki on tietysti hyvä, kun saan olla täällä. Minun 
ja HK:n yhteinen taival alkoi siitä, kun sain vuosi sitten 
kesäkuussa puhelun HK:lta. He pyysivät käymään. Kun 
HK soittaa, niin totta kai pienen kokkipojan kantapäät 
napsahtavat yhteen. HK on kuitenkin yksi Suomen tun-
netuimpia brändejä. 

Toivon, että teemme monta vuotta yhdessä töitä suo-
malaisen ruokakulttuurin ja ruokademokratian eteen. 
Ei julisteta pelkkää maksamakkaraa tai HK:n Sinistä, 
vaan koetetaan saada hyvä, laadukas HK-tuote kaik-
kiin suomalaisiin ruokapöytiin. 

HK on suomalaisen ruoan legenda. Mitä mietteitä 
se herättää?
Ei ole suomalaista, joka ei tunne HK-logoa tai brändiä. 
Logo näkyy, mennäänpä sitten kauppaan tai lätkähalliin, 

KAKSI RUOKALEgENdAA 
YhDisti VoiMAnsA

Kape Aihinen on jakanut kuumia grillausvinkkejä, ottanut vastaan 
dronetoimituksen HK Camping® -grillimakkaroita Helsingin Olympiastadionilla, 

rakentanut Kapen Himotut -reseptiikkaa HK:n sosiaalisen median kanaviin ja 
lanseerannut yhdessä HK:n kanssa Vietävä-haamukeittiön, jonka tavoitteena on 

”viedä chefien kokkaukset marketteihin kautta maan.”

teksti: RIIKKA HAARASILTA-SUUTARINEN  KUVAT: HKScAN

Miten HK voi erottautua kilpailijoista? 
Minun oma toimintani ja statukseni perustuu aitouteen, 
laatuun ja rehellisyyteen. HK-tuotemerkkikin tarvitsee 
tarinaa siitä, mistä se liha oikeasti lähtee ja miten hienoa, 
uskomatonta duunia lihankasvattajat omilla tiloillaan 
tekevät. Tarinan kertominen on megatärkeää, koska sil-
loin kuluttajat ja asiakkaat tietävät, kuka rehua viljelee 
ja miten se liha päätyy kaupan tiskiin ja meidän suo-
malaisten ruokapöytiin. Ei ole vain lopputuote, vaan 
myös tarina, mistä se tuote tulee. Sen tarinan voi sitten 
kertoa esimerkiksi tv-mainoksen tai minun kauttani. 

Mikä mielestäsi ratkaisee kuluttajan ostopäätöksen?
Rehellinen kokkipojan mielipiteeni on, että kyllä se osto-
päätös pitkässä juoksussa tapahtuu laadun ja tuotteen 
hyvän maun kautta. En usko loppupeleissä siihen, että 
asiakas ostaa aina vaan hintaa tai kaunista pakettia.

Joulu on tulossa. Millainen kinkku kuuluu joulupöy-
tääsi? 
Paistan aina kinkkuni ilman paistopussia. Kinkkuni saa 
aina myös kuorrutteen. Perinteinen, äidin tekemä kuor-
rute on paras! •

kAPen kinkkuVinkit
Jos haluat oikein mehukkaan joulukinkun, 
kannattaa hankkia luullinen kinkku. Liha on 
mehukkainta luun vieressä.
käytä aina paistolämpömittaria. Mehukkaan 
kinkun saat, kun lihan lämpötila on 77 astetta, 
murenevan kinkun haluava paistaa kinkkua 
82-asteiseksi.
tämän vuoden uutuustuote, hk Viljaporsaan 
uunivalmis Jouluhalko, kannattaa paistaa 
100 – 125-asteisessa uunissa. kun kyseessä 
on vähärasvainen ulkofilee, on oikea kypsyys 
aivan maagisen tärkeää. älä missään nimessä 
kypsennä Jouluhalkoa liian kypsäksi, koska sil-
loin siitä voi tulla kuiva. 72 astetta riittää hyvin 
mehukkaaseen lopputulokseen.
kuorrute aateloi aina kinkun. Perinteinen kuor-
rute on se paras.
kinkku on parasta hiukan jäähtyneenä, vahvan 
sinapin kanssa. kinkku kinkkuna!

tai jos avataan illalla telkkari. Nyt tietenkin toivon, että 
pystyn omalla panoksellani ja persoonallani, Kape 
Aihisena, tuomaan HK-brändiä vielä tunnetummaksi 
ja nostamaan sen uuteen kukoistukseen. ”Kaappaus-
Kapena” kannan suomalaisen ruokakulttuurin edistä-
jän viittaa harteillani. On tärkeää, että HK rantautuu 
tyylikkäinä ja laadukkaina jokapäiväisinä tuotteina suo-
malaisiin ruokapöytiin. 

Mikä on suosikkisi HK:n legendoista?
Niitä legendoja on niin paljon. Mielikuva HK-brändistä 
on semmoinen herkullinen, lihaisa ja aito.  Ehkä oma 
suosikkini kuitenkin on HK Amerikan Pekoni®, ja sitten 
HK Sininen Lenkki® kylmänä tai lämpimänä. 

Ei ole varmaan sellaista suomalaista tyttöä tai poikaa, 
joka ei olisi kouluruokana saanut HK:n Sinistä juusto-
siivuilla. Se on legenda. 

Miksi suomalainen liha on maailmanluokan juttu?
Totta kai suomalaisuus on itseisarvo.  Sanon aina, että 
lihan ostaminen ja tekeminen, se on henkilökohtaista 
kauppaa. Tunnen sinut ja luotan viljely- ja kasvatusme-
netelmiisi, joten haluan ostaa lihaa juuri sinulta.

keittiömestari kape Aihinen on edistänyt suomalaista ruokakulttuuria suositussa 
tv-ohjelmassa ja nyt hän tuo esiin hk-brändin tarinaa. Lihan kasvattajat tekevät 
Aihisen mielestä tiloillaan uskomattoman hienoa duunia.



/ ajankohtaista /

/ sinetti-vinkki /

uuden sinetin pääkäyttäjänä voit 
myöntää esimerkiksi puolisollesi toi-
sen pääkäyttäjän oikeudet. näin myy-
mäläkortti kulkee sähköisesti mukana 
myös hänen älykännykässään.
  
1. klikkaa ylävalikosta tilasi nimi > 
käyttäjähallinta. 
2. Lisää haluamasi henkilön sähkö-
postiosoite. 
3. napsauta Lisää käyttäjä. 
4. Ruksi Tilan 2. pääkäyttäjä. 
5. napsauta tallenna.
6. kuittaa vahvistusviestiin ok.
Myymäläkortin saa uudessa sinetissä 
auki klikkaamalla oikeasta yläkul-
masta oma nimi > Myymäläkortti. 

Jos tarvitset paperisen tuottajamyy-
mäläkortin, käy täyttämässä tilaus-
lomake uuden sinetin Yhteystiedot-
sivulta. 
sinetin toisen pääkäyttäjän oikeudet 
saa myöntää tuottajalle, tilan osak-
kaalle ja tuottajan/tilan osakkaan 
kanssa samassa taloudessa asuvalle, 
yli 16-vuotiaalle perheenjäsenelle. 

30   HKSCAN

PERINNEHYVÄ-HANKE KARTOITTAA LAIdUNNUSMALLIA 

hk hiiLi 2022 -JohtAMisVALMennus 
NAUTATILOILLE STARTTAA
haluatko kehittyä johtajana ja pysyä ajassa? oletko avoin tutkimaan, 
millainen on tilasi hiilijalanjälki, ja kerryttää tietoa, millä valinnoilla voit 
siihen vaikuttaa?   

hk hiili on hkscanin ja suomen Yrittäjäopiston uusi talous- ja ympä-
ristöpainotteinen nautatilojen johtamisvalmennus. haastamme teke-
misiäsi, kasvatamme verkostojasi ja kehitämme yhdessä oikeat työkalut 
maatilayrityksesi suunnitelmalliseen johtamiseen.

tutustu sinetissä koulutuspäivien ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 
keskiviikkoon 15.12. mennessä!

VANHA SINETTI POISTUU KÄYTÖSTÄ
Vanha sinetti-palvelu poistuu käytöstä torstaina 9.12. tuottajia palvelee jat-
kossa uudistunut sinetti-palvelu. 
uudessa sinetissä voit tuttuun tapaan ilmoittaa eläimesi, seurata teurastieto-
jasi sekä tarkastella tilityksiäsi ja laskujasi. broilerituottajille palvelu sisältää 
myös sähköisen kasvatuspäiväkirjan. 
Jos sinulta vielä puuttuu tunnukset uuteen sinettiin tai tarvitset apua rekiste-
röitymisessä, ota yhteyttä aluevastaavaasi! 

tuottAJAMYYMäLät  
AVAsiVAt oVensA
hkscanin henkilöstömyymälät ovat taas avanneet ovensa tuottajille. 
Myymälät palvelevat seuraavasti: 

forssa, teollisuuskatu 17, keskiviikkoisin klo 10.00–11.00
outokumpu, kuvernöörinkatu 27, torstaisin klo 13.30–15.30
rauma, Lakarinkatu 27, keskiviikkoisin klo 11.00–16.00
turku, Lemminkäisenkatu 48 B, keskiviikkoisin klo 15.00 –16.00

käytäthän myymälässä vieraillessasi maskia ja 
tulethan paikalle vain oireettomana. koska 
myymälöiden tilat ovat rajatut, voimme 
ottaa vastaan vain yhden henkilön / 
talous. 

Muutokset koronatilanteessa ja sairas-
tapaukset voivat muuttaa myymälöiden 
aukioloaikoja lyhyelläkin varoitusajalla. 
tarkistathan aina aamulla ennen lähtöäsi 
sinetistä, ettei aukioloaikoihin ole tullut 
muutoksia. 

Luonnon säilyttäminen monipuoli-
sena on muiden ilmastotoimien ohella 
äärimmäisen tärkeää. Yksi erittäin teho-
kas keino luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi on perinnebiotooppien 
ja luonnonlaitumien kunnostaminen 
ja hoito alueille sopivien laiduntavien 
eläinten avulla. 

helsingin yliopiston Perinnehyvä-
hankkeen tavoitteena on hankeyhteis-
työssä heLMi-elinympäristöohjelman 
kanssa kartoittaa ja kunnostaa nautati-
loilla olevia perinnebiotooppialoja sekä 
arvioida ja kehittää tilojen mahdolli-
suuksia kompensoida laskennallisesti 
hiilijalanjälkeään perinnebiotooppien 
perustamisen, kunnostamisen ja hoi-
don avulla. Lisäksi hankkeessa kartoite-
taan muun muassa luonnonlaidunnuk-
sen vaikutusta eläinten hyvinvointiin ja 
tilallisten työtaakkaan.

kiinnostuitko? käy täyttämässä tietosi 
osoitteessa armentabenessi.fi/perin-
nehyva ja pysyt ajan tasalla hankkeen 
etenemisestä. 

outokuMMussA 
inVestoitiin eLäinten 
hYVinVointiin
hkscanin outokummun yksikkö inves-
toi loppusyksystä kuormien purkulaitu-
rin olosuhteisiin. Purkulaituria pidennet-
tiin ja sisääntulokäytävää rakennettiin 
loivemmaksi, lisäksi käytävä vuorattiin 
vihreän sävyisellä levytyksellä. 

käytävällä ei ole enää jyrkkiä kään-
nöksiä, minkä ansiosta eläin näkee 
kulkureittinsä. Lisäksi avointen seinä-
rakenteiden vaihtaminen levyihin lisää 
eläinten turvallisuuden tunnetta.

investoinnin suunnittelun pohjana 
toimi eläinten käyttäytymisasiantuntija 
sophie Atkinsonin ohjeistus. Muutos-
työt toteutti outokummun yksikön oma 
henkilökunta.

”eläinten hyvinvointi nousee jatku-
vasti koko tuotantoketjussamme tärke-
ämpään rooliin. eläinten on nyt stres-
sittömämpää ja turvallisempaa kulkea 
autosta navettaan”, kertoo yksikön 
päällikkö timo hakkarainen.

NEXT gENERATION -STARTTI  
SIIRTYI VUOdELLA 
tuotantokustannusten ennätysmäinen 
hinnannousu siirsi tammikuulle 2022 suun-
niteltua uuden next generation -ryhmän 
starttia vuodella eteenpäin. 

keskitymme tulevana vuonna edeltävän 
next generation -ryhmän tukemiseen. 
tapaamme kevättalvella pitkän tauon 
jälkeen kasvotusten ja 
keskustelemme, miten 
yritystä voi luotsata vai-
keiden suhdanteiden 
yli. syksyksi on suunnit-
teilla myös opintomatka 
eurooppaan. 

uuden next generation 
-koulutusohjelman hakuaika alkaa syksyllä 
2022. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, 
liity postituslistallemme; www.hkscanagri.
fi/ng. saat etunenässä tietoa uudesta kou-
lutusohjelmasta, kun haku alkaa!

Näin saat myymäläkortin perheenjäsenelle

sinetissä pääkäyttäjä voi myöntää 
tuottajamyymäläkortin käyttöoikeuden 

toiselle perheenjäsenelle.
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YhteYstieDot

HKScan Finland Oy, PL 50 (Lemminkäisenkatu 48), 20 521 Turku, elainhankinta@hkscan.com, 010 570 150, www.hkscanagri.fi

NAUDAN ASIANTUNTIJAT

Sami-Jussi Talpila hankinta- ja kehityspäällikkö 040 515 1373
Jari Partala kenttäpäällikkö 040 573 3442
Hanne Sainio aluevastaava  050 414 6172
Hannu Auraneva aluevastaava  0400 304 373
Herkko Tynnyrinen aluevastaava  0400 373 581 
Jaakko Seppänen  aluevastaava  0400 153 723
Jouni  Koppi aluevastaava  0400 302 481
Juha Lindholm aluevastaava  0400 383 271
Katja Vättö aluevastaava  040 865 2270
Kimmo  Hämäläinen aluevastaava  040 725 1934
Marko Pudas aluevastaava  0400 382 288
Nina Vanhapelto aluevastaava  040 831 4475
Pasi Kaunistoinen aluevastaava  0400 314 563
Rauno Pudas aluevastaava  0400 388 387
Risto Ansas aluevastaava  0400 926 620
Harri Jalli vanhempi asiantuntija 040 772 1991
Heidi Härtel terveydenhuoltoeläinlääkäri 040 823 2076
Jukka Kinnunen myyntipäällikkö, rehut 040 521 9516
Päivi Anttila asiantuntija, emolehmätuotanto 050 5253 631

NAUDAN KULJETUSSUUNNITTELU

Nautailmoitukset ja kuljetussuunnittelu 010 570 1810
Vasikkavälitys  010 570 1813

SIAN ASIANTUNTIJAT

Olli Paakkala hankinta- ja kehityspäällikkö 0400 521 709
Esa Heikkilä kenttäpäällikkö 0400 303 854
Antti Ylöstalo aluevastaava 0400 716 717
Elina Välimäki terveydenhuoltoeläinlääkäri 050 414 1930
Jan Vugts asiantuntija, porsastuotanto 0400 868 664
Mirva Helminen myyntipäällikkö, rehut 040 587 7434
Riitta Pietilä asiantuntija, lihasikatuotanto 050 413 1474
Sanna Laine (Finnpig) uudiseläinmyyjä 0400 611 310
Ulla Ketola asiantuntija, tuotannonseuranta 0400 420 898

SIAN KULJETUSSUUNNITTELU

Sikojen kuljetussuunnittelu, teuraat  010 570 1812
Porsasvälitys   040 652 9376

TILITYS JA LASKUTUS

Sika, nauta (klo 9–15) 010 570 1715
Broileri 010 570 5211
Rehut 010 570 1716
Osuuskunta, jäsenasiat 010 570 1715
 tilitys@hkscan.com

AGROFOOD ECOSYTEM®

Ulf Jahnsson 0400 784 193 
johtaja,  
alkutuotannon strategia
Heikki Aro 050 593 9393
tutkimuspäällikkö
Aira Harju 050 395 2028
kehityspäällikkö

MUUT

Veli-Matti Jäppilä 040 052 2692
hankintajohtaja
Juha Levonen 040 535 7908
talous- ja kehityspäällikkö
Heikki Yrjölä 040 647 3787
kuljetuspäällikkö

Sinetti-tunnukset tuottajapalvelu@hkscan.com
Tuottajamyymälä- elainhankinta@hkscan.com
kortit 

YhTEYShENKILöT ALUEITTAIN: 
www.hkscanagri.fi/ota-yhteytta

BROILERIN ASIANTUNTIJAT

Jarmo Seikola hankinta- ja kehityspäällikkö 040 527 0339
Eija Talvio asiantuntija, ruokinta 050 502 8210
Carmela Rosu terveydenhuoltoeläinlääkäri 050 346 3775

BROILERIN KULJETUSSUUNNITTELU JA OhJAUS

Kati Jussila kuljetussuunnittelija 050 4141 928
Anu Leino suunnittelija 040 550 8454


