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TURINA-hanke
Uutta käyttöä turvepelloille viljelijän
ehdoilla

Omavaraisuus on syytä varmistaa. Se, että tuotetaan itse,
on paras vakuus ruokaturvan kannalta. Pihvilihantuotanto tulee olemaan juuri naudanlihan omavaraisuuden kannalta koko ajan tärkeämmässä roolissa. Lypsyrotuisten eläinten jyrkkä väheneminen tuo painetta omavaraisuuteen. Pihviliha on
lääke- ja antibioottivapaa puhdas tuote, jossa kaikki kuluttajien vaatimukset yhdistyvät. Pihviliha olisi myös valmis vientituote. Pihvilihan viennin kehittämisellä on mahdollisuus parantaa kannattavuutta tiloilla sekä elintarviketeollisuudessa.

Julkisuudessa on useaan otteeseen todettu, etteivät pitkät
toimitussopimukset kaupan kanssa ole tuottajan tai elintarviketeollisuuden kannalta oikea vaihtoehto. Tähän on saatava
muutos. Kauppa ei voi toimia tavalla, jossa oma tuotantokustannusten nousu voidaan ulosmitata kuluttajalta välittömästi,
kuitenkin niin, etteivät nousseet hinnat vaikuta muualle ketjuun. Näin jätetään teollisuus ja alkutuotanto kustannuskurimukseen vetoamalla sopimusaikaan.

Pihvikarjaliitto on ollut aktiivisesti mukana edunvalvonnassa kuluvanakin vuonna. Olemme osaltamme pyrkineet vaikuttamaan siihen, ettei pihvitiloille tule uusia, liian rasittavia byrokratiakoukeroita, ja olemme tuoneet aktiivisesti käytännön
näkökulmaa uuden ohjelmakauden valmisteluun. Uudessa
eläinten hyvinvointiasetuksessa näkyy myös liiton kädenjälki.

Sopimuksiin on saatava joustavuutta. Kaupan pitää ottaa
elintarvikeketjusta enemmän eurovastuuta ajatellen ketjun
alkupäätä. Kuluttajan pitää myös oppia ymmärtämään se
tosiasia, ettei halpa ruoka ole enää itsestäänselvyys.

Lopuksi haluan toivottaa pihvikarjaväelle
rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2022!

Kiitän kaikkia vaikuttamisessa mukana olleita.

Tero Hosike
Pihvikarjaliiton puheenjohtaja
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Uudistuneesta Laidunpankista
tukea sopimuslaidunnukseen

Vieraskynä
Aura Lamminparras
Toiminnanjohtaja
Pro Luomu ry

Sopimuslaidunnuksesta kiinnostuneet karjanja maanomistajat voivat kohdata toisensa uudistuneessa Laidunpankin verkkopalvelussa.
Tavoitteena on sopia kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä.

Ollako luomua vai eikö olla?

Mitä kuuluu luomulihan kysynnälle
KUVA: PRO LUOMU/MIKKO UOSUKAINEN

P

äivittäistavarakaupan markkinalukujen valossa luomulihan myynti kehittyy hyvin ja kasvuprosentit
ovat jo useamman vuoden olleet erinomaisia. Myös kauppojen viesti on, että luomulihalle voisi olla enemmänkin kysyntää ja
raaka-aineesta on jopa ajoittain puutetta.
Tuoreen luomun kuluttajabarometrin mukaan luomua aktiivisesti eli viikoittain ostavista kuluttajista lähes puolet haluaisi lisätä luomulihan ostamista. Luomulihalla on
siis ilmiselvää markkinapotentiaalia, mutta
haasteitakin arvoketjussa riittää.
Hyvistä myyntiluvuista huolimatta luomun osuus lihan kokonaismyynnistä päivittäistavarakaupoissa on vielä hyvin pientä. Tämä painaa alas koko luomun markkinaosuutta, vaikka monissa muissa tuoteryhmissä luomun markkinaosuus on
jo merkittävä. Esimerkiksi luomumunien
markkinaosuus on 21 %, kun taas tuoreessa lihassa luomun markkinaosuus on 1,8 %
ja lihavalmisteissa vain 0,3 %.

Tuoreen luomun
kuluttajabarometrin
mukaan luomua aktiivisesti
eli viikoittain ostavista
kuluttajista lähes puolet
haluaisi lisätä luomulihan ostamista.

Lisäksi suomalaisilla luomutiloilla on
paljon eläimiä, jotka eivät ikinä päädy kuluttajan lautaselle luomuna. Suomalaisista emolehmätiloista yli 30 % on luomutuotannossa, mutta iso osa näiden tilojen
vasikoista jatkaa tavanomaiseen tuotantoon. Lisäksi meillä on satoja luomutiloja,
joiden pellot ovat luomutuotannossa, mutta eläimet eivät. Epäsuhta kerrotun markkinapotentiaalin ja tuotantotilanteen välillä repii usein keskusteluja. Toiset väittelevät, onko luomulihalle kysyntää vai ei, kun
toisaalla taas kysytään tuottavatko luomutilat tarpeeksi tehokkaasti luomuraaka-ainetta kasvavaan kysyntään.

Tänä vuonna keskusteluun on tullut
myös poliittisia sävyjä, kun yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP-strategian suuntaviivoja on vedetty. Erityisesti suunnitelma, että luomutilojen tuotantoeläimiä tulisi jatkossa kasvattaa luomuehtojen mukaan kaikissa tilanteissa, jotta voi saada
luomutukea, on herättänyt alalla paljon
keskustelua. Lähtökohtaisesti ajatus siitä,
että luomukorvausta saavilta luomutiloilta
vaadittaisiin vahvemmin luomutuotteiden
tuottamista markkinoille, on oikea. On kuitenkin selvää, että esitetty keino kieltää tavanomaiset eläimet kokonaan luomutiloilta on liian raju, ja osuu voimakkaasti myös
moniin tiloihin, jotka jo tuottavat laadukasta luomuraaka-ainetta luomumarkkinoille.
Nyt onneksi vaikuttaa jo siltä, että myös
jatkossa luomutiloilla saa olla tavanomaisia eläimiä.
Mitä sitten pitäisi tehdä, jotta luomulihan arvoketjut saataisiin toimimaan paremmin?
Arvoketjua pitää aina kehittää kokonaisuutena, ja tarvitaan niin järkevää tukipolitiikkaa kuin kuluttajatyötäkin. Todennäköisesti asiaan saataisiin nopeasti vauhtia
erityisesti monipuolisemmalla tuotteistamisella. Tuoreessa lihassa ja lihajalosteissa luomutuotteita on tarjolla todella vähän ja on selvää, että ilman monipuolista
tuotevalikoimaa myyntiä ei voi määräänsä enempää kasvattaa. Tuotekehitykseen
tarvitaan rohkeutta ja innovatiivisuutta.
Samat tuotteet, jotka myyvät hyvin tavanomaisena, eivät välttämättä ole menestyviä luomutuotteita. Epäonnistuakin saa –
luomun tuotekehitys on pitkäjänteistä työtä, jossa ei kannata luovuttaa.

Mennen & Tullen

Kuusitoista vuotta toiminut
Laidunpankki on nyt uudistunut sekä ilmiasultaan että sisällöltään. Kaivattuna uutuutena
ovat sähköisesti täytettävät sopimusmallit. Nautojen, lampaiden ja hevosten laidunnussopimusten lisäksi palvelusta on saatavilla myös vuokrasopimusmalli luonnonlaitumille.
Eniten palvelussa hyödynnetään sopimusmalleja, joilla sovitaan laidunnuksen työnjaosta, vastuista sekä kustannuksista. Myös laidunnuksen käytännön toteutuksesta koottu tietopaketti on suosittu, ja se täydentyy joulukuussa ilmestyvällä sopimuslaidunnusoppaalla.
Laidunpankissa on valtakunnallinen hakupalvelu laitumien
ja laiduneläinten etsimiseen. Lisäksi tarjolla on laidunnukseen
liittyviä palveluita, kuten aidan
rakentamista ja eläinten valvontaa. Ilmoituksen jättäminen
on helppoa ja käyttäjille maksutonta.
Lisätietoja:
www.laidunpankki.fi

YLLI – yhessä lihat liikkumaan!
Etelä-Savossa on käynnistetty hanke, jonka tavoitteena on saada pienet lihaketjut pellolta pöytään asiakaslähtöisiksi, toimiviksi ja tehokkaiksi
yhteisellä ymmärryksellä ja yhteistyöllä.
YLLI - Yhessä lihat liikkumaan -hankkeessa
kootaan yhteen eteläsavolaiset pienten
lihaketjujen toimijat tuottajista jatkojalostuksen kautta markkinointiin. Hankkeessa rohkaistaan yrittäjiä vuoropuheluun, parantamaan keskinäistä luottamusta, yhteistyötä sekä luomaan
verkostoja ja kanavia. Tavoitteena on tehokas
ja asiakaslähtöinen toimintamalli ja sen myötä
parempi kilpailukyky. Hankkeen toteuttaja on
Pro-Agria Etelä-Savo, ja Pihvikarjaliitto on mukana seurantaryhmässä.
Lisätietoja antaa hankevastaava Sari Heltelä,
sari.heltela@proagria.fi
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KUVA: JULIA ALAKULJU

Tutustu! www.taidetuplat.fi

Persoonalliset
lehmät tauluihin
ikuistettuina
”Lehmät ovat ihanan lempeitä ja niillä
tuntuu jokaisella olevan oma persoonansa. Siksi niitä on kiva maalata ja vaikka
liioitella joitakin piirteitä”, kertoo taidemaalari Ritva Valta. Hän maalaa pääasiassa öljyväreillä kankaalle, mutta tekee jonkin verran myös akryylitöitä ja
pastelleja.
Jos etsit lehmätaulua seinällesi tai mietit sopivaa lahjaa jollekin tärkeälle henkilölle, tutustu Ritvan taiteeseen osoitteessa www.taidetuplat.fi, jossa valmiit myytävät työt ovat esillä. Tilaustöissä käänny suoraan Ritvan puoleen, yhteystiedot
löytyvät nettisivuilta. ”Jos tilaaja tahtoo
lehmänsä näköisen työn, pitää minulla
olla hyviä kuvia käytettävänä. Paras olisi, jos itse pääsisi kuvaamaan kohdetta,
mutta eihän se aina onnistu.”

SANOTTUA
”Ilmastonmuutoksen myötä omavaraisuus on entistä tärkeämpää huoltovarmuudelle. Mikäli maailmaan iskevät
katovuodet, on elintärkeää, että Suomen
viljelijät pystyvät tuottamaan ruoan
vähintään suomalaisille, mahdollisesti
monille muillekin. Maanviljelystä
tärkeämpää elinkeinoa ei ole.”
Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 27.10.2021
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KUVAT: VISIT ÅLAND

Pihvikarjaliiton liittokokous- ja opintomatka Ahvenanmaalle 26.-27.1.2022

Blogi

Maatalouden murroksessa
emolehmätilat ovat sopeutujia

M

aailma on epävarma paikka elää. Korona on tuonut
mukanaan yllättävän epävarmat ajat. Erilaisten tavaroiden ja tuotteiden hinnat ovat viimeisen puolentoista vuoden aikana heilahdelleet rajusti. Joistakin tavaroista,
esimerkiksi rakennusmateriaaleista on paikoin huutava pula. Rakentamiskustannukset ovatkin nousseet huomattavasti.
Me maatalouden harjoittajat olemme huomanneet kustannustason ennen näkemättömän nousun. Jos maatalous olisi vähäisessäkään määrin normaalia markkinataloutta, niin
ruoan hinnan olisi pitänyt kääntyä loppukesän ja alkusyksyn
aikana jyrkkään nousuun.
Viljelijöiden huoli on yhteinen. Kuinka alkutuotanto saadaan
kannattamaan? Mitä järkeä on kylvää ensi keväänä yhtään mitään, kun lannoite maksaa tällä hetkellä 700 euroa tonnilta?
Pitäisikö pelata rutiköyhää ja upporikasta ja ajatella, että
elintarvikkeistakin voisi saada tässä epävarmassa maailman
tilassa ensi syksynä kunnon hinnan.
Suomalaisittain maatalouden murros näkyy kiihtyvänä rakennemuutoksena. Suomen tullessa Euroopan Unionin jäseneksi 26 vuotta sitten muutos oli pientä verrattuna nykyiseen.
Kärjistäen voisi sanoa, että tuolloin alle 10 hehtaarin tilat joutuivat miettimään tosissaan viljelyn lopettamista. Nyt tätä pohdintaa käydään jo 100 hehtaarin tiloilla.
Emolehmätuotantoon siirrytään yhä useammilla tiloilla. Monet näkevät siinä mahdollisuuden jatkaa alkutuotannon parissa. Suuntaamalla tilan kehittämiseen irtoavat eurot pihaton rakentamiseen ja eläinten hankintaan aukeaa uusi mahdollisuus. Helppoa ja nopeaa rikastumista ei kuitenkaan ole luvassa.
Emolehmätuotanto on muutakin kuin lihantuotantoa. Se
saattaa olla tehokasta vuoroviljelyä, jossa maan rakennetta
hoidetaan nurmenviljelyllä. Se on myös maisemanhoitoa ja
ravinneomavaraisuutta. Lanta peltojen lannoitteena alkaa olla arvossaan. Lanta ei ole jätettä vaan lannoitetta.
Helsingin kaupunki päätti pidättäytyä lihan käytöstä järjestämissään tilaisuuksissa. Päätöksen tultua julki keskustelu asiasta kävi vilkkaana ja näkemyksiä riitti. Sittemmin ruot-

Heja Åland!

salaisetkin ovat jo alkaneet opastaa hölmöjä suomalaisia. Mitä merkitystä tällaisilla päätöksillä on? Helsinki olisi mieluummin voinut sulkea Hanasaaren hiilivoimalan. Tai vaihtoehtoisesti tehdä päätöksen, että kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa olisi jatkossa tarjoiltu suomalaista ruokaa. Olisikohan sillä ratkaisulla omatunto keventynyt tarpeeksi. Mitähän muuten tarkoittaa termi: ”vastuullisesti pyydetty lähikala”? Sitä ilmeisesti saa jatkossa Helsingin kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Tuskin maltan odottaa.
Kun tähän on tultu, niin koko lihantuotantoketjun täytyy tehdä entistäkin tiiviimmin yhteistyötä. Aika moni suomalainen nimittäin syö lihaa nyt ja jatkossa. Meidän on ansaittava luottamus tulevaisuudessakin. Viljelijöiden, etujärjestöjen, lihateollisuuden ja muiden toimijoiden on yhteistyössä kehitettävä lihantuotantoa ja eläinten todellista hyvinvointia. Me voimme olla siinä maailman parhaita. Ympäristö-, ilmasto- ja eläinystävällinen tuotanto on mahdollista. Tarvitaan tutkittua tietoa ja uusia innovaatioita. Emolehmät vasikoineen sopeutuvat muutokseen. Jos pihvikarja asustaa väljästi, hyvin kuivitetussa pihatossa ja eläimet pidetään puhtaina, niin niiden on hyvä olla. Kun viljelemme nurmea ja laidunnamme eläimiä, niin maan rakenne
säilyy kunnossa ja eläimet nauttivat olostaan. Hyvin hoidettu
pihvikarja on hyvinvointikorvauksen ansainnut. Me emolehmätuottajat hoidamme eläimiämme keskimääräistä paremmissa
olosuhteissa. Kuiva pihatto ja pitkä laidunkausi ovat elementtejä, joihin aito hyvinvointi kulminoituu. Hyvinvointikorvauksen
maksamista tulisi suunnata entistäkin selkeämmin niille tiloille, joilla eläinten hyvinvointia todella kehitetään.
Pihvikarjaliitossa tunnistetaan nämä tosiasiat. Liitto toimii
vastuullisena asiantuntijana esimerkiksi hyvinvointikysymyksissä. Maatalouden tukiratkaisut ovat menossa lähivuosina uusiksi. Pihvikarjaliittoa tarvitaan toden teolla puolustamaan suomalaista emolehmätuotantoa. Vaikka yhä useampi tila siirtyy
emolehmätuotantoon, niin puolestapuhujia ei ole paljoa. Saa
nähdä muuttuuko tilanne siinä vaiheessa, kun suurimmalla
osalla Suomen tiloista harjoitetaan emolehmätuotantoa. Siihen ei välttämättä kulu kovin montaa vuosikymmentä.
Pidän erittäin toivottavana, että Pihvikarjaliitto ja uudet,
aloittavat emolehmätilalliset kohtaavat toisensa. Liiton toimintaan kannattaa lähteä mukaan. Jäsenet tukevat liittoa ja
liitto jäseniään.
Antti Veräväinen

Tee pieni irtiotto arjesta ja lähde viihtymään saariston tunnelmaan, ottamaan
oppia paikallisen tuotannon vahvuuksien esilletuomisesta sekä nauttimaan
ruoasta ja juomasta hyvässä seurassa.
Matkalle lähdetään keskiviikkona 26. tammikuuta Turusta Viking Linen M/S Amorellan kyydissä. Menomatkalla pidämme liittokokouksen
laivan kokoustilassa, joka on käytössämme koko menomatkan ajan.
Maarianhaminaan saavumme alkuiltapäivällä, ja suuntaamme suoraan Getaan yhdelle
saaren mielenkiintoisimmista pihvikarjatiloista. Bolstaholms Gårdin charolais-karja laiduntaa noin 40 hehtaarin laidunmaita, ja kaikki tilan tuottama liha leikataan itse ja myydään suoraan asiakkaille.
Paluumatkalla Getasta poikkeamme Ahvenanmaan kuuluisassa Stallhagen-pienpanimossa, jossa saamme tutustua oluen valmistukseen. Ja tottahan toki pääsemme lopuksi myös
maistelemaan panimon tuotteita!
Maarianhaminassa majoitumme viihtyisään
perheomisteiseen Park Alandia -hotelliin, joka
sijaitsee hyvällä paikalla kaupungin keskustassa. Illan päätteeksi nautimme yhteisen illallisen
suositussa ravintola Indigossa, joka sijaitsee
vain noin viiden minuutin kävelymatkan päässä hotelli Park Alandiasta.
Toisena matkapäivänä suuntaamme pohjoiseen kohti Tjudötä, jossa perehdymme Ahvenanmaan kuuluisiin omeniin. Öfvergårdsin
omenatilan liiketoimintaa on kehitetty tavanomaista omenankasvatusta pidemmälle: tuotekehitys ulottuu lajikkeittain puristettuihin me-

huihin, joita pääsemme maistelemaan. Samalla kuulemme, kuinka omenat voidaan tuotteistaa niin, että sinäkin voit hankkia tilalta oman
nimikko-omenapuusi.
Lopuksi vierailemme Godbyssä Mikael Pellaksen pihvikarjatilalla. Pellaksen tila on ollut
saman suvun hallussa 1700-luvulta lähtien, ja
Godbyn kylä on käytännössä kasvanut navetan
ympärille. Mutta mikä sai isännän vaihtamaan
lypsyrobotin herefordeihin?
Paluumatkalle Maarianhaminasta lähdetään
noin puoli kolmelta Viking Gracen kyydissä. Laiva saapuu Turkuun noin iltakahdeksalta.

Opintomatkan ohjelma- ja hintatiedot
sekä ilmoittautuminen:
www.pihvikarjaliitto.fi/jaesenille

Kutsu liittokokoukseen
Pihvikarjaliiton jäsen, tervetuloa

liittokokoukseen
26.1.2022 klo 9.00.
Hybridikokous pidetään opintomatkan
yhteydessä M/S Amorellalla, ja siihen
voi osallistua myös etänä Teams-linkin
välityksellä. Osallistuminen edellyttää
ennakkoilmoittautumista. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
*Muutokset ohjelmaan mahdollisia.
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TEKSTI: EEVA-KAISA PULKKA | KUVA: ANSSI HÄNNINEN

Hyvän pihvin kasvattajaksi
tarvitaan kaksi

Pihvivasikoiden tuottaja
ja loppukasvattaja tekevät
yhdessä työn, jonka tulos
ketjulle jää jaettavaksi.
Molempien valinnat
vaikuttavat siihen, minkä
verran jaettavaa on.

Rotu ei tee autuaaksi, vaikka pihvivasikoita tiloillaan
kasvattaville Esa Auviselle ja Tiina Leveelahdelle
isojen rotujen vasikat ovat mieleisempiä kasvatettavia.
”Tämä ei ole rotukysymys. Karvan väristä ei kannata maksaa, jos vasikka ei kasva”, Auvinen tiivistää.
Mieltymys isojen rotujen vasikoihin perustuu niiden varmempaan kykyyn kasvaa hyviin teuraspainoihin rasvoittumatta. Ruokintaryhmistä tulee tasaisempia, mikä sekin palvelee hyvää kasvua.
Rotua enemmän loppukasvattajat toivovat emotilojen kiinnittävän huomiota siitossonnivalintaan.
Sen soisi periyttävän hyvää kasvua ja lihakkuutta.
Jatkuu seuraavalla sivulla.
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KUVA: ANSSI HÄNNINEN

Jatkuu edelliseltä sivulta.

”Emotilat eivät ehkä ajattele niin paljon
teuraiden luokittumista. Siitossonnilla pitäisi olla pussihousut, jotta siinä onnistuu”,
Leveelahti toivoo.
Luokittuminen nostaa ruhon arvoa ja on
avain kannattavaan tuotantoon. Geenit tähän valitaan ketjun alkupäässä. Varsinkaan
lypsykarjasta polveutuvat emot ja niiden hiehovasikat eivät ole loppukasvattajan suosiossa.
Vuosien kokemuksella Auvinen on huomannut, että jostain syystä suurin vaihtelu
vasikoissa on herefordeissa, joissa niissäkin
on myös erinomaisesti kasvaneita.
”Voisiko emoille, joista ei toivota jalostustai muuta puhdasrotuista jälkeläistä, käyttää
ison rodun sonnia. Myytävä vasikka kasvaisi isommaksi ja välitysvasikasta saisi paremman tilin”, Leveelahti pohtii.
KUVA: TIINA LEVEELAHTI

Hinta hyvästä kasvusta
Loppukasvattaja kiittää, kun autosta purkautuva vasikka on puolivuotias ja painaa noin
300 kiloa. Auvinen ottaa mielellään reilusti
yli 300-kiloisen.
”Vasikan kasvu heijastaa aika pitkälti sitä, miten se kasvaa jatkossa. Hyvä päiväkasvu vieroitukseen mennessä kertoo sen kyvystä tuottaa lihaa jatkossa”, hän perustelee.
Päinvastaisessa tapauksessa kasvu hiipuu ja rasvoittuminen alkaa jo paljon ennen pihviluokkia.
”Juuri tästä syystä pidän entistä enemmän siitä, että pihvivasikan hinnoittelussa
palkitaan hyvästä päiväkasvusta. Haitari hyvän ja heikon vasikan hinnoittelussa voisi olla vieläkin laveampi”, Auvinen lisää.
Yksittäiset nuoret, pienet tai vanhemmat,
yli 400 kiloiset ovat hankalia, sillä niille on
vaikea löytää sopiva ryhmä. Ryhmien vaihtoa on vältettävä loukkaantumisriskin vuoksi. Jotta keskivertoa pienempien tai isompien
kasvattaminen on kannattavaa, olisi loppukasvattajan saatava niitä kerralla yksi ryhmä.

”Yksittäistä pientä ei toki tarvitse emotilalle jättää, otan kyllä vastaan, kun vain tiedän etukäteen ja saan jo purkutilanteessa
omaan ryhmäänsä”, Leveelahti sanoo.
Sairaat, heikosti kehittyneet tai muuten
ryhmään sopimattomat eivät kuulu loppukasvattamoon lähteviin. Ne eivät pärjää ryhmässä, riskit tapaturmille kasvavat ja tili jää
väistämättä miinukselle.
”Merkkiviallisia en haluaisi. Väärät merkit aiheuttavat runsaasti lisätyötä loppukasvattamon suurissa ryhmissä. Vasikat tulevat
loppukasvattamoihin pääsääntöisesti syksyisin isoina ryhminä, jopa 100 vasikkaa yhtenä päivänä ja on mahdotonta tarkastaa jokaisen vasikan merkit ja paperit keskenään.
Me olemme kuitenkin siitä eteenpäin vastuussa merkkien oikeellisuudesta. Jos tarkastuksessa ilmenee virheitä, sanktiot tulevat meille”, Auvinen sanoo.

Tiina Leveelahti:
”Tällä kulurakenteella ei ole
varaa huolimattomuuteen.
Poistoja ei kärsi tulla,
kasvujen on pysyttävä
hyvinä ja teuraiden
luokituttava pihviluokkiin.”

Pihviluokkiin luokittuva eläin on loppukasvattajan

Esa Auvinen:

katteen paras tae.

”Tämä ei ole rotukysymys. Karvan väristä ei
kannata maksaa, jos vasikka ei kasva.”
Seosrehu kasvattaa

Emotilan valinnat näkyvät koko
ketjun lopputuloksessa.

Tiina ja Esa Leveelahdella on 400 kasvatuspaikkaa, joista noin puolet täyttyy Snellmanin A la carte -ketjun limousinsonneista. Toinen puoli on sekoitus muita rotuja. Sonneille
on neljä eri rakennusta, joissa on 7–20 sonnin ryhmiä vinopohjakarsinoissa. Pienessä
vastaanottotilana ja sairaskarsinana toimivassa karsinassa on tasalattia.
Esa Auvisella on poikansa Nikon kanssa
osakeyhtiö, jolla on noin 1 000 loppukasvatuspaikkaa, reilu puolet pihvivasikoita ja loput
maitorotuisia. Kolmesta navetasta yksi on ritiläpohjainen, yksi tasalattiaa ja yksi vinokuiviketilaa. ”Nyt pihvivasikat ovat vinokuivikkeella ja tasalattialla, mutta niitä on kasvatettu joskus aikaisemmin myös ritilällä. Pihvija maitorotuisten soveltuvuudessa eri navettatyyppeihin en ole huomannut mitään eroa.
Pihvi pärjää ritiläkasvattamossa yhtä hyvin
kuin maitorotuinenkin”, hän sanoo.
Molemmat kasvattajat ruokkivat karjansa
hyvään säilörehuun perustuvalla seosrehulla. Lisänä on ohraa, kivennäisiä sekä Leveelahdilla rypsiä ja Auvisilla mäskiä.

Kasvattamoon tulevien vasikoiden he toivovat olevan tottuneita säilörehuun ja viljaan, jotta syönti jatkuu uudessa paikassa
mahdollisimman hyvänä alusta saakka.
”Onneksi autoon vierotettujen aika alkaa
olla jo ohi”, Auvinen kiittää.
Muutenkin hän antaa emotiloille kiitokset hyvistä vasikoista ja etenkin siitä, miten
vasikka-aines on vuosien varrella kehittynyt
paljon hyvään suuntaan.

Luokittuva ruho tuo tilin
Vasikoita Kiuruvedelle ja Virroille on riittänyt,
vaikka saatavuudessa on välillä ollut vaihtelua.
Leveelahden kasvattamoon tulee jonkin
verran syysvasikoita ja niitä tilalle otettaisiin
mielellään hieman enemmänkin.
”Se parantaisi sekä tilankäyttöä että budjettia. Nyt teuraita laitetaan kesällä hieman
pienempänä tilankäyttösyistä”, Leveelahti
kertoo.

Kulurakenne on loppukasvattajalle hurja, etenkin tänä syksynä. Viljan hinnan nousu on vienyt katteet kasvatuksesta. Huonolla vasikalla tehdään tiloilla reilusti miinusta,
hyvä jää juuri ja juuri plussalle.
”Tällä kulurakenteella ei ole varaa huolimattomuuteen. Poistoja ei kärsi tulla, kasvujen on pysyttävä hyvinä ja teuraiden luokituttava pihviluokkiin”, Leveelahti painottaa.
”Hyvä kotoinen tehokkaasti tuotettu
säilörehu ja siihen perustuva tasapainoinen ruokinta sekä hyvät olosuhteet. Oikeaaikaisten teuraspoistojen suunnittelu”, lisää
Auvinen katteen tekijöiden listaan.
”Lihaketjun alkupäähän on saatava lisää
rahaa vasikan tuottajalle ja loppukasvattajalle. Jos kerrankin hintaa nostettaisiin vain
tuottajalle eivätkä kaikki muut ketjussa kasvattaisi omaa osuuttaan samalla”, Leveelahti toivoo.
”Loppukasvattaja ja emotila vetävät samaa köyttä samaan suuntaan, tuotamme lihaa ja vain se, minkä verran siitä maksetaan,
on jaettavissa”, Auvinen lisää.
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KANNATTAJAJÄSEN

Uutta ja vanhaa luvassa
eläinten hyvinvointisääntöihin
Eläinten hyvinvoinnin saralla tapahtuu nyt paljon. Luonnos laiksi eläinten hyvinvoinnista on parhaillaan
lausuntokierroksella, ja Suomen CAP-suunnitelmassa on laadittu suuntaviivat eläinten hyvinvointikorvaukselle uudelle ohjelmakaudelle. Mikä muuttuu?
Eläinsuojelulakia oltiin muuttamassa laiksi eläinten hyvinvoinnista jo edellisellä hallituskaudella, mutta ehdotusta ei ehditty käsitellä, ennen kuin se kaatui maakuntauudistuksen mukana. Nyt maaja metsätalousministeriö on tuonut uuden luonnoksen lausunnoille, ja tarkoitus on, että lakiehdotus etenisi eduskuntaan kevätistuntokaudella 2022. Tällöin se tulisi voimaan aikaisintaan vuoden 2023 alusta.
Kuten nimenmuutoskin kuvaa, uudessa laissa tarkoitus on kiinnittää huomiota eläinten hyvinvointiin, ei pelkästään niiden suojeluun. Hyvinvoinnin keskiössä on eläinten lajityypillinen käyttäytyminen, mikä on kestävän eläintuotannon peruslähtökohta. Samalla lain tulisi kuitenkin antaa tilaa vapaaehtoisille toimille, kuten
laatujärjestelmille ja hyvinvointimerkinnöille.
Nyt lausunnolla olevan luonnoksen pohjana on aiempi esitys
laiksi eläinten hyvinvoinnista. Siihen on tehty päivityksiä ja muutoksia, jotka perustuvat Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan tehtyihin kirjauksiin.

Kivunlievitys ja jatkuva vedensaanti kirjataan lakiin

Laidunnus omassa laumassa on pihvikarjalle lajityypillistä käyttäytymistä,
joka huomioidaan sekä laissa eläinten hyvinvoinnista että CAP-suunnitelmaan liittyvässä eläinten hyvinvointikorvauksessa.

Lakiluonnoksessa keskeisimmät asiat ovat eläinten pitoa koskevat
rajoitukset eli ns. positiivilistat, eläinten pitopaikkaan ja hoitoon liittyvät kysymykset eli olennaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttäminen, sekä jatkuva vedensaanti nisäkkäillä ja linnuilla. Lisäksi laki pyrkii selkeyttämään eläinjalostusta ja määrää kivunlievityksestä kaikissa kivuliaissa toimenpiteissä.
Nautojen osalta merkittävin muutos koskee parsinavettoja: uusien parsinavettojen käyttöönotto kiellettäisiin, ja parsinavetoissa
olevien eläinten jaloitteluvelvollisuutta pidennettäisiin 90 päivään
vuodessa. Toiminnassa olevien parsinavetoiden käyttöä voitaisiin
jatkaa, mutta niissä olevien parsipaikkojen määrää ei saisi enää lisätä. Ministeriö on linjannut, että jatkossa investointitukea myönnetään vain sellaisten pihattojen rakentamiseen, joiden yhteydessä on jaloittelutarha tai laidun.
Navettakeskustelua vilkkaammin pihvikarjankasvattajia on puhuttanut jatkuva vedensaanti, koska sen järjestämiseen liittyvät yksityiskohdat ja valvontariskit varsinkin laiduntavien eläinten osalta
ovat saattaneet joillakin tiloilla aiheuttaa päänvaivaa. Huolena on
ollut teknisistä syistä johtuvien katkojen huomioiminen. Jatkuva vedensaanti on pysynyt uudessa lakiluonnoksessa ennallaan, poikkeusluvan tähän pykälään saavat nautasektorilla vain igluvasikat.
Riittävä kivunlievitys kivuliaissa toimenpiteissä on myös tärkeä
osa kokonaisuutta. Pihvikarjaliitto on puoltanut eläinten asianmukaista käsittelyä ja kivunlievitystä esimerkiksi nupoutuksen yhteydessä jo aiemmassa lakiluonnoksessa.

EHK:n uutuutena hyvinvointisuunnitelma
CAP-suunnitelmaan liittyvässä eläinten hyvinvointikorvauksessa
uutena kokonaisuutena tulee käyttöön nautojen hyvinvointisuunnitelma. Sen tarkoituksena on toimia tilan kehittämisvälineenä.
Hyvinvointisuunnitelma otetaan käyttöön jo vuonna 2022, jolloin
aiemmat ruokinta- ja hoito- toimenpiteet jäävät EHK:sta pois. Jatkossa ruokinta-asiat sisältyvät hyvinvointisuunnitelmaan.

Nautojen hyvinvointisuunnitelma
otetaan käyttöön jo vuonna 2022.
Hyvinvointisuunnitelman laatii viljelijä itse, mutta neuvojat voivat tämän jälkeen edelleen kehittää tilalla eläinten hyvinvointia ja
kartoittaa hyvinvointisuunnitelmiin tulevia kehittämistarpeita. Viljelijä voi siis käyttää neuvojaa apuna toimenpiteiden kehittämisessä, mutta neuvoja ei tee EHK:n hyvinvointisuunnitelmaa. Yleensä
neuvoja saa korvausta Neuvo-järjestelmän kautta, eikä samasta
asiasta voi saada maksua kahteen kertaan.
Viljelijä voi käyttää hyväksi Nasevan tietoja täyttäessään hyvinvointisuunnitelmaa, mutta se ei yksin riitä, koska hyvinvointisuunnitelmassa käsitellään tilan toimintaa laajemmin kuin terveydenhuoltosuunnitelmissa, ja lisäksi siinä vaaditaan enemmän toiminnan kuvausta. Apuna EHK:n vuoden 2022 hyvinvointisuunnitelmaa
tehdessä voi käyttää myös Neuvo2020 hyvinvointisuunnitelmaa,
mutta sitäkin on täydennettävä muun muassa tilan bioturvallisuuden ja kehittämisen osalta.
Lisätietoja EHK:n hyvinvointisuunnitelmista voi katsoa muun
muassa Ruokaviraston nettisivuilta ja viljelijäuutiskirjeestä.

Ehtoihin tulossa muutoksia
Urospuolisten nautojen olosuhteiden parantamiseen on tulossa pinta-aloja koskevia muutoksia. Kaikkia 6-18 kuukauden ikäisiä sonneja käsitellään samalla tavoin siten, että jokaista nautaa
kohden on oltava pinta-alaa lämminkasvattamossa vähintään
3,5 m2 ja kylmäkasvattamossa vähintään 5,5 m2. Makuualuetta on
oltava vähintään puolet eläinkohtaisesta vähimmäispinta-alasta.
Ministeriön mukaan sonnitoimenpiteen pinta-alavaatimusta
uudella kaudella on laskettu alan toiveesta sekä siksi, että selkeämmillä ehdoilla yritetään saada toimenpiteiden virheprosenttia alas. Mitä enemmän toimenpiteissä on virheitä, sitä enemmän
tiloja valvotaan.
Uutena asiana EHK:ssa otetaan käyttöön erillisinä toimenpiteinä laidunnus yli 2-vuotiaille lehmille ja/tai nuorkarjalle, ja ulkoilu kaikille vähintään 6 kuukauden ikäisille naudoille. Nämä
toimenpiteet antavat pihvikarjatiloille lisää valintamahdollisuuksia, mikäli tila ei ole tehnyt luomusitoumusta, johon nämä ehdot jo sisältyvät.

Faresin-seosrehuvaunujen edustus
Agritek Oy:lle
Agritek on aloittanut Faresin-seosrehuvaunujen maahantuonnin ja myynnin Suomessa.
Italialainen Faresin Industries on yksi johtavista seosrehuvaunu- ja kurottajavalmistajista Euroopassa. Yhtiö valmistaa yli 1 200 laitetta vuosittain, ja vientiin menee lähes
90 % tuotannosta.
Agritekin ja Faresin Industriesin edustussopimus koskee
seosrehuvaunuja. Itsekulkevat ja -lastaavat mallit ovat rakenteeltaan yksi- tai kaksiruuvisia ja kooltaan 11 - 33 m3.
Mallistossa on myös 40 km/h kulkevat mallit. Hinattavia
malleja on 38 erilaista, ja mallisto koostuu 1-, 2- ja 3-ruuvisista pystyruuvimalleista ja 3-ruuvisista vaakaruuvimalleista. Faresinin mallistoon kuuluu myös paikalleen asennettavia sekoitusasemia.
”Faresin on iso ja vahva, globaalisti toimiva valmistaja,
jonka seosrehuvaunumallisto on laaja ja monipuolinen.
Mallit soveltuvat erinomaisesti Suomen olosuhteisiin, ja
vahvan jälleenmyyjäverkostomme avulla olemme lähellä
asiakkaita joka puolella maata”, kertoo Agritek Oy:n myyntipäällikkö Marko Mustonen.
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Saimaan matkailumarkkinointia
on tehty vuosikymmenet,
mutta nyt D.O. Saimaa alkuperämerkki tarjoaa
ruokatuotteille ja raaka-aineille
pääsyn osaksi laajempaa
brändiä ja näkyvyyttä.
Saimaa Gastronomy -ravintoloihin kuuluva Sahanlahti Resort käyttää säännöllisesti
D.O. Saimaa -tuotteita ja raaka-aineita.

Luomutila Siiriäisen pihvilihalla on D.O. Saimaa -alkuperä- ja laatumerkki.

Eteläsavolaisesta ruokatuotannosta
tehtiin matkailuvaltti
Kun Suomen ensimmäinen
alueellinen alkuperä- ja laatumerkki D.O. Saimaa lanseerattiin viitisen vuotta sitten, mukaan lähti myös charolais-pihvikarjaa Hirvensalmella kasvattava
Luomutila Siiriäinen.
Merkin tavoitteena on lisätä kuluttajien kiinnostusta laadukkaita paikallisia tuotteita kohtaan.
Jo kauan ennen korona-aikaa ja kotimaanmatkailun buumia Saimaan seudulla havahduttiin ruokamatkailun potentiaaliin.
Etelä-Savon maakuntaliiton, paikallisten ravintolatoimijoiden ja muutamien muiden

tahojen yhteistyöllä syntyi idea omasta designation of origin -alkuperämerkistä, jonka
nimeksi tuli D.O. Saimaa. Sen tarkoituksena
on profiloida laadukkaita lähiruokatuotteita tavalla, joka houkuttelee niin ulkomaisia
kuin kotimaisiakin matkailijoita.
”D.O. on kansainvälinen käsite, joka tunnetaan jo valmiiksi”, kertoo kehittämispäällikkö Heli Gynther Etelä-Savon maakuntaliitosta. ”Vaikka ravintolan ruokalistalla lukisi raaka-aineen tuottajan nimi, se ei vielä kerro kuluttajalle tuotteen laadusta. D.O.
Saimaa tarkoittaa hyvää, eettistä ja vastuullista valintaa, jolla on korkean gastronomisen laadun lisäksi positiivinen vaikutus ympäristöön, kulttuuriin, alueen elinvoimaisuuteen ja yhteiskuntaan.”

Laadulle määriteltiin kriteerit
Merkin toteuttaminen ideasta käytäntöön
on edennyt hätäilemättä, kokeilun ja oppimisen myötä. Ensimmäisiin tuottajiin oltiin
maakuntaliitosta suoraan yhteydessä, mutta nyt hakumenettelyä on systematisoitu siten, että merkkiä voi hakea kahdesti vuodessa. Tuotteet voivat olla joko elintarvikeja ruokatuotteita tai designia ja taidekäsitöitä. Molemmille on omat hakukriteerit.
Elintarvike- ja ruokatuotteissa kiinnitetään huomiota alueellisuuteen, jonka ohjenuorana on noin 100 kilometrin etäisyys Saimaasta. ”Ei tätä mittanauhalla mitata, oleellista on sopivuus Saimaan seudulle. Sijaintia tärkeämpiä kriteerejä ovat vastuullisuus

ja eettisyys. Asiantuntijaraatimme tutustuu
esimerkiksi kotieläintiloilla eläinten lajityypilliseen käyttäytymiseen ennen merkin
myöntämistä”, Heli Gynther kertoo.
Alkuperämerkkiä on tehty tunnetuksi yhteistyössä ravintoloiden kanssa. D.O.
Saimaa -kumppaniravintolat pyrkivät suosimaan lähialueen tuoreita kaloja, sesonkien
kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä paikallisesti tuotettua lihaa, mutta Heli Gynther
kertoo, että mitään sataprosenttista toimitusketjua ravintoloiden ei ole mahdollista
eikä järkevääkään toteuttaa. ”Jotkut tuottajista ovat aidosti niin pieniä, etteivät ne
pysty jatkuvasti vastaamaan kysyntään ravintolamittakaavassa.”

Markkinointia tehdään yhdessä
Merkkijärjestelmän hallinnointi kuuluu
maakuntaliiton tehtäviin, mutta jokainen
tuottaja vastaa itse tuotteistaan, niiden
myynnistä ja jakelusta. Kuulumalla D.O. Saimaa -verkostoon tuottaja saa merkin käyttöoikeuden sekä näkyvyyttä muun muassa
yhteisillä verkkosivuilla. Lisäksi verkostoon
kuuluvat toimijat ovat toteuttaneet yhteisiä markkinointihankkeita, kuten Herkkusuiden rengasmatka -konseptin, joka opastaa alueen gastronomisiin kohteisiin ja sijoittaa kartalle myös ruokatuottajat.

Paljon näkyvyyttä toi viime kesänä
Liv-kanavalla esitetty, yhdessä Visit Saimaan kanssa tuotettu kuusiosainen TV-sarja Sami Kurosen makumatka Saimaalla, jossa Saimaan monipuolista ja eksoottistakin
ruokakulttuuria tehtiin tutuksi jakso kerrallaan. Ohjelmasarja on nähtävissä Ruutu-suoratoistopalvelussa heinäkuuhun
2022 saakka.
Seuraava askel merkin jatkokehityksessä voisi Heli Gyntherin mukaan olla tuotekehitysyhteistyö. Myös jakelun ja myynnin
saralla voisi löytyä lisää yhteisiä säveliä.
”Kenkävero Mikkelissä on ollut D.O. Saimaa
-tuotteille hyvä näyteikkuna, ja valikoimasta
kootut lahjapakkaukset ovat olleet suosittuja.” Yhteistä jakelua pääkaupunkiseudun
herkkukauppoihin on pohdittu, mutta niitä suurempiin ympyröihin ei kovin monella riittäne rahkeita.
Jonkinlaista alueellista kilpailuakin on
vihdoin ilmassa, sillä vastaavaa D.O. -alkuperämerkkiä ollaan tiettävästi virittelemässä Varsinais-Suomessa ja Hämeessä.

Vuorovaikutus tuottajan ja
ostajan kesken paranee
Yksitoista tuottajaa on ollut mukana D.O.
Saimaa -alkuperämerkissä sen ensimetreiltä lähtien, niiden joukossa Luomutila Siiriäi-

nen Hirvensalmelta. Reilun 30 emolehmän
karja on ollut luomutuotannossa vuodesta
2004 lähtien.
Tilanhoidosta vastaava Anna Siiriäinen
kertoo alun perin kiinnostuneensa D.O. Saimaasta, koska lähellä tuotettu laadukas
ruoka sopii yhteen hänen oman filosofiansa kanssa. ”Merkki auttaa kuluttajia ymmärtämään lähiruoan arvoa, ja tuohan merkki
tietysti lisää näkyvyyttäkin. Ajatukseni oli,
että tämä kehittyy tästä vähitellen.”
Yhteistyö on tuonut hyvän keskusteluyhteyden ravintolamaailmaan Chef of D.O.
Saimaan eli keittiömestari Ilkka Arvolan
välityksellä. Arvola työskentelee Mikkelin
kehitysyhtiö Miksei Oy:ssä ja on mukana
toteuttamassa D.O. Saimaa Food & Culture -hanketta. ”Vaikka meidän tilamme suoramyynnissä pääpaino on kuluttaja-asiakkaissa, on ollut hienoa käydä keskustelua
ravintoloiden kanssa siitä, ettei lähituottajilta voi tilata kuin tukusta. Pientuottajien
kanssa ennakointi on tärkeää”, toteaa Anna Siiriäinen.
Merkin tulevaisuudelta Siiriäinen odottaa kuluttajien ymmärryksen lisääntyvän sekä laadun että alkuperän suhteen.
”Kriteereissä voisi ottaa ympäristöasioita
nykyistäkin enemmän huomioon. Ei pelkästään kotieläinten, vaan myös kasvien ja
maaperän osalta.”
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Milka

HYDRAID

Uusi nautarekisteri tulee – ovatko valtuudet kunnossa?
Uusi Ruokaviraston nautarekisteri otetaan käyttöön
maaliskuussa 2022. Hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa
viljelijöiden tulee laittaa valtuudet kuntoon, jotta
nautarekisterin tiedonsiirto jatkuu kuten tähänkin asti.
Uuden nautarekisterin käyttöönotto on päätetty siirtää aiemmin
hyväksytystä aikataulusta maaliskuuhun 2022. Ajankohdan siirrolla varmistetaan, että kaikki sidosryhmät saavat kehitystyön valmiiksi käyttöönottoon mennessä. Näin turvataan eläintenpitäjien lakisääteisten ilmoitusten tekeminen yhden luukun periaatteella keskeytyksettä.
Uudessa nautarekisterissä otetaan käyttöön Digi- ja väestötietoviraston (DVV) ylläpitämät Suomi.fi- valtuudet. Valtuuksien avulla viljelijä voi valtuuttaa toisen osapuolen ilmoittamaan puolestaan tietoja nautarekisteriin ja/tai selaamaan nautarekisterin tietoja.
Tilatunnuksellisella toimijalla eläimet ovat nautarekisterissä tilatunnuksen alla. Yritysmuodosta tai tilatunnuksen omistajuudesta riippumatta valtuuden nautarekisterin ilmoitusten tekemiseen ja
selaukseen voi antaa vain se henkilö, joka on rekisteröitynyt kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle nautaeläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin ja on liitetty henkilötunnuksella tilatunnukseen.
Jos ei ole varma, kuka tilatunnuksen osallisista on rekisteröity
eläinvastuuhenkilöksi, sen voi tarkistaa Vipu-palvelusta tai kysyä
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.
Tilatunnuksen osalliset voivat tarkistaa eläinvastuuhenkilön
myös osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi/. Palveluun pääsy edellyttää sähköistä tunnistautumista.

Hydraidin
suunnittelussa
on käytetty
hyväksi
tutkimustuloksia ja virallisia
suosituksia.

Mekin haluamme pysyä rekisteröityinä!
Jos et ole vielä tehnyt valtuutusta, tartu toimeen heti.
Valtuus tietojen ilmoittamiseen ja katseluun tarvitaan,
ennen kuin uusi nautarekisteri otetaan käyttöön

Energiapitoinen
elektrolyyttivalmiste
vasikoiden ripuliin liittyvän
kuivumisen ja painonmenetyksen sekä elektrolyyttitasapainon hallintaan.

• katkaisee ripulin nopeasti
• liukenee hyvin veteen
• kotimainen
• yhdellä 5 kg:n pakkauksella
hoidat 5 vasikkaa
Katso jälleenmyyjät ja tutustu tuotteeseen
www.biofarm.ﬁ

maaliskuussa 2022.
Nykyinen nautarekisteri lopetetaan.

Kenet kannattaa valtuuttaa ja miksi
Nautarekisterin valtuutukset tehdään Suomi.fi-palvelussa. Jos sinulla ei ole käytössä verkkopankkitunnuksia tai muuta vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä, voit tehdä valtuutuksen erillisellä hakemuksella.
Anna tarvittavat valtuudet asianmukaisille yrityksille ja järjestöille, mikäli kuulut tuotosseurantaan tai emolehmätarkkailuun, käytät
kaupallista sovellusta (esim. Minun Maatilani), kuulut nautatilojen
terveydenhuollon seurantajärjestelmään (Naseva) tai esimerkiksi
teurastamo tekee puolestasi nautojen poistoilmoituksia.
Pihvikarjankasvattajille yleisimmät valtuutettavat ovat MTech
Digital Solutions Oy, Eläinten Terveys ETT ry, A-Tuottajat Oy,
HKScan Finland Oy ja Snellmans Köttförädling Ab.
Voit valtuuttaa tarvittaessa myös henkilön, esimerkiksi lomittajan, tekemään nautarekisterin asiointisovelluksella puolestasi ilmoituksia nautarekisteriin. Valtuudet annetaan muuten samalla tavalla
kuin yritykselle, mutta henkilön valtuuttamisessa tarvitset valtuutettavan henkilön henkilötunnuksen. Huomaathan, että muille tilatunnuksen osallisille ei tarvitse erikseen antaa valtuutta.
Valtuudet tulevat käyttöön vasta uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä.

tietoja puolestasi tai käytät kaupallista sovellusta nautarekisterin
ilmoituksien tekemiseen.
Nautaeläintietojen katselulla valtuutettu voi katsella rekisteritietoja valtuuttajan nautaeläimistä. Tämä valtuutus on tarpeen, jos yrityksen tai henkilön pitää päästä selaamaan nautarekisterin tietojasi
tai käytät kaupallista sovellusta tietojesi selaukseen.
Valtuuden tarkenne on sama kuin tilatunnuksesi. Se kannattaa
ottaa käyttöön ja antaa tässä kohtaa valtuutetuille tiedoksi, koska
näin valtuutetun on helpompi yhdistää henkilötunnuksesi tilatunnukseen. Erityisesti, jos käytössäsi on useampi tilatunnus, ota käyttöön valtuuden tarkenne. Mikäli sinulla on useampi tilatunnus, voit
kohdistaa valtuuden vain tiettyyn tilatunnukseen tai tiettyihin tilatunnuksiin. Ilman tarkennetta valtuutus koskee kaikkia tunnuksiasi, joihin on kytketty nautaeläintenpitoa.
Valtuuttaminen edellyttää huolellisuutta ja se kannattaa tehdä vain tarvittavin oikeuksin. Tilatunnusta kirjatessa huomaa,
että Suomi.fi valtuus -palvelu ei automaattisesti täydennä nollia
luvun eteen. Mikäli tilatunnus on kirjoitettu väärin, valtuus ei ole
voimassa. Valtuuksien voimassaolo ja oikeellisuus kannattaa siis
vielä kerran tarkistaa ennen uuden nautarekisterin käyttöönottoa,
jotta rekisteritiedot siirtyvät jatkossakin sujuvasti.

Ilmoittaminen, katselu vai molemmat?
Valtuus nautaeläintietojen ilmoittamiseen tarkoittaa, että valtuutettu voi ilmoittaa ja muuttaa rekisteritietoja valtuuttajan nautaeläimistä. Tee tämä valtuutus, jos yritys ilmoittaa nautarekisteriin

Pikaohje valtuutuksen
tekemiseen uutta
nautarekisteriä varten
Mene suomi.fi-sivustolle ja tunnistaudu sisään
henkilökohtaisilla tunnuksillasi.

• Valitse Valtuudet
• Valitse Henkilökohtaiset valtuudet
• Valitse Anna valtuus
• Klikkaa Lisää yritys
• Hae valtuutettava yritys
• Rajaa valtuutus nimellä Nauta.
Nautarekisteriin voi antaa kahdenlaisia valtuuksia. Tarvittaessa anna molemmat valtuudet.
Jatka valtuuttaminen loppuun ohjeiden mukaisesti vahvistamiseen saakka.
Lähde: Ruokavirasto

Yrittäjäntie 20, 03600 Karkkila p. 09-2252560
www.biofarm.ﬁ
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Lukijan toive

Kuinka luomunurmi lopetetaan
Nurmen lopettamisen tavoitteena
on pyrkiä parantamaan uuden viljelykasvin kasvua ja eliminoimaan
haittatekijöitä, kuten rikkakasveja.
Luomunurmiin tepsii parhaiten
oikea-aikainen väsytystaktiikka.
Kun nurmen tuottokyky hiipuu eikä sitä enää
täydennyskylvöillä saa iskuun, on aika uudistaa se. Nurmen lopettaminen on edessä
myös silloin, kun halutaan vaihtaa kasvilajia esimerkiksi viljelykierron vuoksi, tai käyttää välikasvia katkaisemaan kasvitautikierrettä. Suomessa hyvätuottoinenkin nurmi
uusitaan yleensä noin viiden vuoden välein
riippuen siitä, ovatko rikkakasvit tai sääolot
alentaneet sadontuottoa.
Tavanomaisessa tuotannossa nurmen
lopettamiseen voidaan käyttää kemiallista kasvintorjuntaa eli glyfosaattikäsittelyä

ennen muokkausta. Sen sijaan luomunurmen lopettamiseen ei ole oikotietä, varsinkin
jos rikkakasvit ovat päässeet lisääntymään.
Onnistuminen edellyttää useita mekaanisia
käsittelykertoja ja rikkakasvien kasvutavan
ymmärtämistä. Samalla tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota maaperän tiivistymisen riskiin, eroosion ehkäisemiseen ja sopivan kosteuden ylläpitämiseen.

Selvitä mitä vastaan taistelet
ProAgrian huippuosaaja Jarkko Storberg
kehottaa ensimmäiseksi selvittämään lopetettavan nurmen hankaluudet. ”Jos tavoitteena on rikkojen torjunta, on tärkeää tietää,
mitkä kasvit ovat kyseessä, mikä on niiden
kasvurytmi, ja millä tavoin niiden kasvu ja lisääntyminen tapahtuvat.” Yleensä vaikeimmin torjuttavia ovat juolavehnä, ohdake ja

valvatti, joiden juuristo vaikuttaa siihen, miltä syvyydeltä muokkaus tulisi tehdä.
Huolellinen syväkyntö on yksi tapa haudata rikkakasvien siemenet syvälle ja estää
niiden kasvuun lähtö. Se tarkoittaa 20-22
sentin kyntösyvyyttä ja huolellista työn jälkeä siten, että lopuksi pelto on täysin musta eikä yhtään kasvinosia ole näkyvissä. Toisaalta monien luonnonkasvien itämisaika on
pitkä, ja voi käydä niin, että muokkaus tuo
edellisten kyntöjen upottamat siemenpankit esille. ”On hyvä muistaa, että pelkkä kyntäminen ei tapa rikkakasveja, mutta haittaa
niiden leviämistä ja uudelleenkasvua”, Storberg sanoo.
Tavallisesti pelto kesannoidaan ennen
nurmen lopettamista. Kesannointiaikaa voidaan lyhentää eräillä menetelmillä ja kiinnittämällä huomiota käsittelyajankohtaan.
Kesantopellon äestäminen pari kertaa
kesässä ei riitä, vaan muokkauksia on teh-

Alun perin luomutuotannon tarpeisiin kehitetty Kvick-FINN erottelee painovoiman avulla pellon maa-aineksen ja kasvit.
Auringon ja tuulen armoille jäävät rikkakasvit kuolevat, kun käsittelyjä tehdään riittävän monta.

Mustialassa tehdyt koeruudut, joissa on käytetty Kvick-Finn -kultivaattoria ja Forigo -nurmijyrsintä.

tävä useita. Valitusta menetelmästä ja rikkakasvien kasvufilosofiasta riippuu, kuinka
usein käsittely on toistettava. ”Pahimmillaan
muokkauksia pitää tehdä jopa kahdesti viikossa, myöhemmin riittää ehkä joka toinen
viikko”, Storberg muistuttaa.

ka putoavat juurineen peltomaata hitaammin ja jäävät maan pinnalle. Siinä ne kuivuvat ja kuolevat.
”Rikkakasvien torjunnassa ei ole oikotietä
onneen”, toteaa Tom Hellström BT-Agrosta.
Torjunta-aineeton rikkojen torjunta edellyttää sitkeyttä. ”Varsinkin syväjuuriseen valvattiin tepsii vain väsytystaktiikka, jossa kasKäy kimppuun oikealla hetkellä
vuun lähteneen kasvin voimat viedään yhä
uudelleen toistuvilla käsittelyillä. Yleensä rikPellosta voidaan ensin korjata sato ja vasta kakäsittelyyn tarvitaan 3-4 ajokertaa kahden
sen jälkeen tehdä lopettamiskäsittely niin, viikon välein, eli aikaa pitää varata kuudesta
ettei maaperä ole yhtään
kahdeksaan viikkoa.”
kasvukautta tuottamattoSopiva käsittelyajanmana. Jarkko Storberg kerPellosta voidaan korjata kohta riippuu siitä, onko
käsiteltävänä laidun vai
too esimerkin länsisuomasato ja sen jälkeen
pelto, ja mitä aiotaan villaiselta luomutilalta, jossa
tehdä kultivaattorikesän toisen rehusadon jälkäsittely niin, ettei maa- jellä seuraavaksi.
”Jos pellon käsittelyn
keen nurmen annettiin kasperä ole yhtään kasvualoittaa
heinäkuun puovaa vielä hetken, kunnes
kautta tuottamattomana. livälin jälkeen, ehtii vielä
saavutettiin rikkakasvien
kompensaatiopiste. Se tartehdä syyskylvön saman
kasvukauden
aikana.
Näin pelto on kasvukoittaa, että kasvi on kasvanut juuriston ravinnevaraston avulla siihen pisteeseen, jos- valmis heti keväällä, ja rikkapaine helpottaa,
sa resurssit ovat juuristossa vähimmillään, kun viljelykasvi ehtii niiden edelle.”
ennen kuin niihin alkaa taas kertyä vararavintoa. Tilalla tehtiin kompensaatiopisteen
kohdalla kultivaattorikäsittely ja sitä tois- Valitse muokkaussyvyys
tettiin säännöllisesti, kunnes rikkaruohojen tarpeen mukaan
kasvuvoima hiipui.
Esimerkkitilalla oli käytössä BT-Agron ”Vaikka juolavehnä on periaatteessa pinluomunurmien hoitoon ja rikkojen torjun- tajuurinen kasvi, sen juuret saattavat ulottaan kehittämä Kvick FINN -kultivaattori. tua aiempaan kyntösyvyyteen asti. Tällöin
Kultivaattorin erikoisuutena on hanhenjal- muokkaussyvyys on tarpeen valita sen muka-äkeen ja jousitetun roottorin yhdistel- kaan, missä valtaosa juolavehnän juurimasmä, joka nostaa rikat pintaan ja heittää ne sasta on, jotta KvickFINNin piikit pystyvät
korkealle ilmaan koneen taakse. Painovoi- nostamaan mahdollisimman paljon juuria
ma erottelee maa-aineksen kasveista, jot- pintaan”, Tom Hellström neuvoo.

Jos haluaa mieluummin käyttää kevyempää muokkausta, Hellström suosittelee luomunurmen lopetukseen Forigo BIO-pintajyrsintä. Sillä vedetään pellon pinta rikki 6-7
sentin syvyydeltä, mikä riittää tappamaan
nurmen. Rikkatorjuntaefekti on pintajyrsimellä kohtalainen, mutta toisaalta etuna on
hiukan kultivaattoria lujempi ajonopeus. Jyrsimen teriä vaihtamalla muokkaaminen onnistuu myös syvemmältä.
Matalaa muokkausta pidetään maaperäystävällisenä menetelmänä, sillä se lisää kasvintähteiden määrää pintamaassa ja edistää pieneliöiden toimintaa. Muokkaussyvyys
kannattaa kuitenkin valita sen mukaan, mitä käsittelyllä tavoitellaan. Huolellisesti tehty nurmen lopetus yleensä pidentää uudistustarpeen sykliä.
Jarkko Storberg muistuttaa, että torjunta-aineeton muokkaus on 1980-luvulle saakka ollut valtavirtaa nurmen lopettamisessa.
Tulevaisuudessa glyfosaatin käyttö saatetaan kieltää, jolloin maaperän mekaaniseen
käsittelyyn kannattaa varautua myös tavanomaisessa tuotannossa.

Mistä aiheesta sinä haluaisit lukea
Pihvikarja-lehdestä?
Lähetä juttutoive osoitteeseen
info@pihvikarjaliitto.fi
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Riskinhallintaa ja varautumista
maatiloille selkokielellä
Oletko miettinyt kuinka maatilan työt hoituvat, jos sinulle
itsellesi, puolisollesi tai kumppanillesi tapahtuisi jotain vakavaa?
Miten toimintaympäristön häiriöt, kuten pitkä sähkökatko tai
vedensaannin ongelmat vaikuttavat tilan toimintaan?
Oletteko tehokkaasti varautuneet tilalla tarttuvan eläintaudin taltuttamiseen?
Riskinhallinnan avulla voimme hallita ja vähentää erilaisia
häiriötilanteita, mutta kaikkia
riskejä ei voida kuitenkaan estää toteutumasta. Osa riskeistä on meistä itsestämme riippumattomia ja toteutuessaan
tällaisen riskin vaikutukset voisivat olla tilan toiminnan tai ihmisten kannalta hyvinkin tuhoisia. Haastavienkaan riskien
edessä ei ole syytä jäädä toimettomaksi, vaan tilalla kannattaa edetä riskinhallintaa
seuraavalle tasolle. Aloittaa varautuminen.

ennemminkin asiaan paneutumista ja yhdessä miettimistä. Verkostoituminen toisten
viljelijöiden kanssa voi luoda
tukiverkostoa, jossa toinen
voi tarvittaessa auttaa toista. Tärkeää on muistaa, että
varautumista tehdään itseä,
omaa yritystä, mutta useinkin ennen kaikkea läheisiä
varten. Varaudumme, jotta
meille tärkeimmät selviäisivät silloinkin, jos emme olisi
itse huolehtimassa asioista.

Helppoa ja ilmainen
työkalu varautumiseen

Viisas varautuu
hyvän sään aikana
Varautumista kannattaa miettiä etukäteen jo silloin, kun asiat
ovat hyvin. Maatilan varautumissuunnitelmassa käsitellään niitä tilanteita ja toimenpiteitä, joihin ryhdytään, jos hyvästä riskinhallinnasta huolimatta jokin riski toteutuu. Valmiiksi mietityt
toimintatavat säästävät kriisitilanteissa kallista aikaa ja mahdollistavat niin maatilan, kuin sen asukkaidenkin elämän jatkumisen mahdollisimman nopeasti kriisin jälkeen. Tietävätkö muut,
kuinka toimitaan, jos sinä et ole itse paikalla neuvomassa. Varautuminen ei yleensä niinkään vaadi suuria investointeja, vaan

Maavara - maatilojen varautumisen työkalut on maatalousyrittäjille ilmainen kokonaisuus, jonka avulla jokainen pystyy toteuttamaan
omalle tilalleen varautumissuunnitelman helposti. Maavara koostuu online-oppaasta, joka on vaiheittain lyhyissä 10-30 minuutin kokonaisuuksissa etenevä varautumiskoulutus ja jota voit katsoa tai kuunnella tietokoneella tai mobiililaitteella missä tahansa. Työkaluun kuuluu valmis varautumissuunnitelmapohja, jonka avulla oman tilan varautumissuunnitelma on vaivatonta toteuttaa. Apua suunnitelman täyttämiseen voi katsoa myös valmiista eri tuotantosuuntien mallitiloista.
Koska pohja ladataan omalle koneelle, on varautumissuunnitelman käyttäminen ja päivittäminen myös tulevaisuudessa helppoa. Työkalun on toteuttanut Savonia-ammattikorkeakoulu yhteistyökumppaneineen, eikä käyttö vaadi mitään maksuja, lisenssejä tai rekisteröitymistä.

Aloita oman tilasi varautuminen nyt helposti tutustumalla ilmaiseen työkaluun osoitteessa maavara.savonia.fi.

Neuvot varautumiseen

Lataa valmis suunnitelma-

Katso asiantuntijoiden

Kuuntele maatilojen

juuri silloin kun

pohja koneellesi ja

varautumisvinkit

koskettavat

sinulla on aikaa.

pääset aloittamaan.

kätevästi YouTubesta.

selviytymistarinat.

www.highlandcattle.fi

TEKSTI: ELINA VEHVILÄINEN-LIIKKA | KUVA: MAAVARA-HANKE
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Hereford-jalostusta jo 45 vuotta
Keväällä taas myynnissä hereford-sonneja laatusuvuista
Vieraile sivuillamme tai ota yhteyttä!
Tilanhoitaja Paavo Kuuluvainen
050 517 2189
Iiris Herlin 0400 647 223

thorsvik@thorsvikhereford.fi
02390 Sarvvik
www.thorsvikhereford.fi

Ebena

KIITOS HYVÄSTÄ
YHTEISTYÖSTÄ JA

Rauhallista
Joulua!
MENESTYSTÄ VUODELLE 2022

Jögeva4

Rehevin rehuvirna

Varmin valkoapila

Pihvi-Extra-seos

Retu-apilanurmi

Maittavasti laadukas

Kestävä ja satoisa

92400 Ruukki
p. (08) 270 7200
p. (02) 762 6200

www.naturcom.fi
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TEKSTI: KRISTIINA LÅNG | KUVA: SANNA SAARNIO

Menetelmällä voidaan muuttaa märkä ja vajaatuottoinen lohko
tuottavaksi viljelemällä märkyyttä sietäviä kasveja.
Sellaisia ovat esimerkiksi ruokohelpi, paju, osmankäämi ja järviruoko.

Uutta käyttöä turvepelloille
viljelijän ehdoilla

V I I D E N TÄ H D E N P I H V I L I H A A
www.angus.fi
suomenangus

Rauhallista Joulua
Suotuisaa vuotta 2022

Kiitos menneestä vuodesta
— rauhallista joulua
ja hyvää uutta vuotta!

Suomen Limousinkasvattajat ry.

Lihaa suomalaisilta tiloilta

Hyvää ja Rauhallista Joulua
kaikille yhteistyökumppaneillemme!
Pirkanmaan Lihapalvelu Oy on vuonna 1997 perustettu
suomalaisen naudanlihan leikkuuseen ja myyntiin
erikoistunut yritys.

hyvää
joulua

ja menestystä
uudelle vuodelle

Yritys toimii tiiviissä yhteistyössä Liha Hietanen Oy:n kanssa,
joka mahdollistaa varman ja nopean tuottajien palvelun
heidän suoramyyntitoiminnassaan.
Yrityksen omistajilla on yhteensä yli 50:n vuoden kokemus
suomalaisesta liha-alasta, lähes pelkästään naudanlihan
leikkuusta ja myynnistä.

Pirkanmaan Lihapalvelu Oy
Pääkkösentie 59
38200 Sastamala
(03) 511 5535
www.lihapalvelu.fi

Ilmastoratkaisuja etsitään nyt
kaikkialla. Turvepeltojen päästövähennyspotentiaali on noussut
yhteiskunnalliseen keskusteluun,
mikä todennäköisesti johtaa
uusiin viljelijöille suunnattuihin
rahoituslähteisiin.
Turvepeltojen viljelijöillä on hyvät mahdollisuudet tarjota ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Luonnonvarakeskuksen
(Luke) TURINA-hanke pilotoi viljeltyjen turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä erityisesti vettämisen avulla.
Pelto voidaan vettää nostamalla pohjaveden pintaa padotuksella tai säätösalaojituksella. Jos tällaisella pellolla tuotetaan
korjattavaa satoa, menetelmää kutsutaan
kosteikkoviljelyksi. Kun turve on veden alla,
sen hajoaminen hidastuu, ja kasvihuonekaasupäästöt pienenevät merkittävästi.
”Vettäminen sopii erityisesti vajaatuottoisille turvepeltolohkoille, jotka kärsivät jo
ennestään märkyydestä”, kertoo tutkimusprofessori Kristiina Lång Lukesta. Menetelmällä voidaan muuttaa märkä ja vajaatuottoinen lohko tuottavaksi viljelemällä
märkyyttä sietäviä kasveja. Sellaisia ovat
esimerkiksi ruokohelpi, paju, osmankäämi
ja järviruoko.
TURINA-hankkeessa perustetaan kokeiluluontoisia kosteikkoviljelmiä niistä kiinnostuneiden viljelijöiden pelloille. Tällaisia
viljelmiä on tällä hetkellä Ruukissa, Vaalassa ja Lappeenrannassa. Sadolle tarvitaan
myös markkinat. Hankkeessa kartoitetaan
yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita uusista
hiilijalanjälkeä pienentävistä raaka-aineista.
Ruokohelpi on rehukasvi, josta saadaan
aikaisin korjattuna säilörehua. Myöhemmin
korjattu kasvusto sopii emolehmien ruokintaan ja tuleentunut kasvusto kuivikkeeksi.
Järviruo’osta saadaan kompostoimalla kasvualustaa turpeen korvaajaksi.

Osmankäämi on mielenkiintoinen uutuus, jota viljellään esimerkiksi Saksassa
rakennuslevyjen raaka-aineeksi. Nuorilla
versoilla voivat herkutella sekä ihmiset että
eläimet. Kukintojen siemenhöytyvistä kokeillaan jo valmistaa untuvan korviketta tyynyihin ja asusteisiin.
Märkä laidunmaa on pihvikarjatilalle harkinnanarvoinen vaihtoehto. Nautaeläimistä
vesipuhveli viihtyy vetisellä pellolla. Olisiko
siinä uuden kokeilun paikka Suomessakin?

Viljelijää kiinnostaa eniten, kannattaako
kosteikkoviljely. ”TURINA-hankkeessa arvioidaan viljelijälle aiheutuvat kustannukset ja
tulonmenetykset. Näin saadaan selville, millaisia kannustimia kosteikkoviljely vaatisi”,
kertoo tutkija Antti Miettinen Lukesta.
TURINA-hankkeen koko nimi on Turvepeltojen ilmastokestävä viljely – viljelijän näkökulma, ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen toiminta-aika on
vuosina 2021–2023.

TURINA-hankkeessa
arvioidaan viljelijälle
aiheutuvat kustannukset
ja tulonmenetykset.
Näin saadaan selville,
millaisia kannustimia
kosteikkoviljely vaatisi.

Ruokohelven
tuotantoa
kuivikkeeksi
ja kasvualustaksi
Siikajoella.
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HEREFORD-KASVATUSTA VUODESTA 1990

TEKSTI: SUSANNA HEIKKINEN | KUVA: SINIKKA ILTANEN

PIDÄ HUOLTA YMPÄRISTÖSTÄSI.

Ensimmäinen yhteispohjoismainen
lihakarja-arvostelu on julkaistu
Pohjoismainen jalostusarvosteluyhdistys NAV on julkaissut
ensimmäisen Suomen, Ruotsin
ja Tanskan yhteisen lihakarjaarvostelun. Tiedot löytyvät hakupalvelusta, joka on nimeltään
NAV Pihvihaku. Yhteisarvostelussa
ovat mukana aberdeen angus-,
charolais-, hereford-, limousinja simmental-rodut.

myös naudanlihantuotannon ympäristörasituksen vähenemistä.
”Pohjoismaissa on paljon samansukuisia
eläimiä, ja nyt niiden arvostelutiedot on saatettu yhteen. Yhteispohjoismainen arvostelu parantaa merkittävästi lihakarjojen eläinvalintojen osumistarkkuutta”, kertoo Faban
asiakas- ja kehityspäällikkö Kaisa Sirkko.
Kansalliset indeksit jäävät käyttöön edelleen, mutta pitkällä aikavälillä niistä tullaan
luopumaan.

Lihakarjan jalostusarvostelun kehitystyö
avaa uusia mahdollisuuksia eläinten jalostustyölle, sillä arvosteluvarmuuden parantuessa arvostelut tulevat jatkossa olemaan
yhtä lähempänä eläinten todellista geneettistä arvoa. Tämä tuo merkittäviä hyötyjä lihakarjan kasvattajille, sillä eläinvalinnan tehostuminen vaikuttaa selvästi tilan taloudelliseen tulokseen mm. poikimahelppouden
ja paremman teurastuloksen myötä. Tärkeä rooli on myös ympäristönäkökulmilla,
sillä eläinvalinnan tehostuminen merkitsee

Suurempi tietopohja parantaa
arvosteluvarmuutta
Lihakarjan arvosteluvarmuus paranee, koska yhteisestä hakujärjestelmästä saatavan
tiedon määrä lisääntyy. Huomiota on kiinnitetty myös tiedon laatuun, vaikka suurin
hyöty tuleekin arvostelussa mukana olevien eläinten lukumäärästä. Arvosteluvarmuudet nousevat niillä eläimillä, jotka saavat sukunsa takia paljon lisäinformaatiota
eri maista. ”Tällä hetkellä eniten hyötyvät

charolaiskarjat, niitä on varsinkin Suomen
ja Ruotsin välillä välitetty runsaasti, ja aineistoa on paljon”, Kaisa Sirkko kertoo.
Arvosteltavat ominaisuudet ovat vasikkakuolleisuus, poikimahelppous, syntymä-,
vieroitus- ja vuodenpaino, kasvu ennen vieroitusta ja vieroituksen jälkeen, päiväkasvu
teurasikään asti, sekä ruhon laatu- ja rasvaluokat. Pohjoismaisten indeksien vertailutasona ovat pohjoismaiset eläimet, minkä vuoksi indeksien lukuarvot voivat joissain ominaisuuksissa poiketa jonkin verran Suomen kansallisen arvostelun indekseistä.
Indeksejä voi tarkastella NAV-Pihvihausta, joka on kaikille avoin, helppokäyttöinen
hakupalvelu. Palveluun pääsee NAVin verkkosivujen aloitussivulta.
NAVin yhteistyö jatkuu uusien ominaisuuksien ja rotujen lisäämisellä arvosteluun. Pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda lihakarjalle pohjoismainen genominen
arvostelu, joka onnistuessaan optimoi eläinvalinnat parhaalla mahdollisella tavalla.

VALITSE HEREFORD. LUONNOLLISESTI MILLOLASTA.

Millola Hereford
Millolankuja 25, 09430 SAUKKOLA
Mikko 0440 472 250, Anu 050 432 6301
www.millola.com

Toivotamme
rauhallista joulua ja
hyvää uutta vuotta
2022!
TAMMINEN
Itäinen Valkoisenlähteentie 21 | 01260 Vantaa
Puh. (09) 868 9000 | www.tamminen.fi

LUOMULAATUISIA JALOSTUSELÄIMIÄ
Tapio ja Piia-Liina Anttila
0400-640433 / 040-5059182
www.taivalpohjanangus.fi

AGRITEK OY
(aineisto tulee

Laatulihaa käsityön
leimalla

Indeksejä voi tarkastella NAV-Pihvihausta, joka on
kaikille avoin, helppokäyttöinen hakupalvelu.
Palveluun pääsee NAVin verkkosivujen aloitussivulta.
Pohjoismaisessa lihakarja-arvostelussa on toistaiseksi saatavana tietoa viidestä rodusta. Charolaiskarjoista on saatavana paljon aineistoa
aktiivisen välitystoiminnan vuoksi.

valmistettavaksi taittoon)
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LUOMUHYVÄKSYTTY

Hyvää Joulua!
Kiitämme hyvästä
yhteistyöstä 2021!

LIHA HIETANEN OY

SASTAMALA
(03) 5141533
040 559 7263

RAHTITEURASTUS JA
PALOITTELUPALVELUT

KATTO- JA SEINÄPELLIT
SEKÄ ALUMIINIPROFIILIT
SUORAAN VALMISTAJALTA

Ostamme myös teuraseläimiä
SAVO-KARJALAN LIHA
Puh. 017 261 8919

www.lihahietanen.fi

Paranna karjasi
kannattavuutta liity emotarkkailuun!

JALOSTUSELÄIMIÄ
Lauri Annila
Annilantie 90, Valkeakoski
Puhelin 040 828 5051

TERISTEN KARTANO

TERVETULOA
TUTUSTUMAAN
TILAAMME JA ELÄIMIIN
SEKÄ KESKUSTELEMAAN
EMOLEHMÄTUOTANNOSTA.

Ota yhteyttä Faban
emolehmätiimin jäseniin
jo tänään!
https://faba.fi/yhteystiedot/
#emolehmaasiantuntija

HEREFORD ja ABERDEEN ANGUS

Antti Veräväinen 0500 835 084
teristenkartano@gmail.com

AKAA

charolais & wagyu
jalostuseläimiä,
myös alkioita.

Rehut ja tuotantopanokset
Lantmännen Agrosta

risteli.net

Lihanaudan tehokkaan kasvun perusta on Herkku-rehujen
oikein mitoitettu käyttö vasikasta alkaen.

Haluatko ilmoittautua tilakohteeksi Pihvikarjaliiton mentorointiohjelmaan?

• Ternivasikoille ja alkukasvatukseen Mullin Herkku 1
• Loppukasvatuksessa Mullin Herkku 2 säästää aikaa ja työtä
• Viljan rinnalle valkuaistäydennykseen Opti 34 tai Opti Rypsirouhe mure

Lue lisää seuraavalta sivulta.
www.pihvikarjaliitto.fi

kauppa.lantmannenagro.ﬁ

A
A
MESS
SEURA MYÖS SO

Pihvikarjaliitto

Pihvikarjaliitto

@Pihvikarja
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TEKSTI JA KUVAT: SUSANNA HEIKKINEN
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Mentorointiohjelman aihealueet

Pihvikarjaliiton mentorointiohjelma

Liikeidea
ja talous

Eläimet

Oma
hyvinvointi
ja
turvallisuus

Pellot
ja
laitumet

On hyvä muistaa, että yrittäjän hyvinvointi pitää pyörät pyörimässä. Kun niskaan sataa milloin mitäkin, suomalainen puree hammasta eikä jää tuleen makaamaan, vaikenee fiiliksistään ja häpeää. Elämänmittaisen jaksamisen salaisuus on kuitenkin riittävä lepo, stressin hallinta ja motivaation ylläpitäminen. On myös tärkeää ennakoida mahdolliset kriisit niin yrityksessä kuin yksityiselämässä. Ovatko
vakuutukset kunnossa ja oikein mitoitettuja? Onko työturvallisuuteen kiinnitetty huomiota jo ennen kuin vahinko sattuu?

Käytetäänkö vierasta työvoimaa, tehdäänkö yhteistyötä naapuritilan
kanssa, ostetaanko urakointipalveluita vai näitä kaikkia?

Ytimenä tilavierailut ja asiantuntijatapaamiset

Mentorointiryhmäläiset tutustuivat kesällä Antti Veräväisen tilan laitumiin ja laidunryhmiin Akaassa. Kuvassa vasemmalta Hannu Parviainen,
Mikko Sippola, Antti Veräväinen, Rickard Backman ja Hanna Westman.

Opit ja kokemukset jakoon mentoroinnilla
Pihvikarjaliiton mentorointiohjelma on tarkoitettu aloitteleville karjankasvattajille,
jotka haluavat ottaa asioista selvää ja saada kollegoilta vertaistukea oman yrityksensä kehittämisessä.
Emme lupaa selvittää kaikkia ongelmiasi emmekä torjua haastavia tilanteita,
mutta autamme sinua itse oivaltamaan tilanteeseesi sopivia ratkaisuja.
Jokaisen pihvikarjankasvattajan tulisi pitää kristallinkirkkaana mielessä, mikä on oman tilan liikeidea: miksi teen sitä mitä teen? Aloittelevan yrittäjän päässä pyörii tämän lisäsi satoja muita kysymyksiä,
joihin totuus ei löydy kaurapuurosta eikä Googlestakaan. Siksi Pihvikarjaliiton mentorointiohjelmassa on mahdollisuus sparrailla kokeneemman kollegan kanssa, saada kullanarvoisia neuvoja ja testauttaa omia ideoitaan muilla.
Mentorointiohjelman runkona on neljä osa-aluetta, joiden varaan
ohjelmasuunnitelma laaditaan: liikeidea ja talousasiat, eläimet ja niihin liittyvät asiat, pellot ja laitumet sekä neljäntenä yrittäjä itse, eli
motivaatioon, jaksamiseen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Kaikki lähtee strategiasta
Kun on ensin selvittänyt itselleen, mikä on oman yrityksen liiketoiminta-ajatus, eli mitä, kenelle ja miten tuotetaan, on aika syventää
pohdintaa oman tilan vahvuuksiin ja heikkouksiin, mahdollisuuksiin

ja uhkiin. Tutustumalla muiden tilojen ratkaisuihin omat ulottuvuudet hahmottuvat helpommin. Asioiden tärkeysjärjestyksen ymmärtämiseen auttaa kokemus, olipa se sitten oman tai kollegan kantapään kautta tullutta.
Eläimiin liittyvät valinnat ovat loputon pohdinnan paikka. Mikä
rotu, risteytys vai jalostus, ruokintaratkaisut ja rehun riittävyys, lannan käsittely ja kuivitus – mistä tietää, mikä sopii omalle tilalle? Tuotantokustannusten nopea nousu on totinen paikka kokeneellekin,
aloittavasta karjankasvattajasta puhumattakaan.
Miten vaikeudet voitetaan? Missä pihvikarjaa, siellä laitumia.
Pihvikarjaliiton kyselyn mukaan 96 % jäsentiloistamme laiduntaa, eikä ihme, sillä se on paitsi merkittävä osa tilan taloudenpitoa, myös aivan keskeistä eläinten hyvinvoinnin kannalta. Laitumiakin on moneksi: peltolaidun, luonnonlaidun, metsälaidun,
rantalaidun. Mikä aitatyyppi kannattaa valita, miten laidun saadaan tuottamaan parhaiten ja kuinka eläimistä kootaan parhaat
laidunryhmät?

Vuonna 2022 Pihvikarjaliiton mentorointiohjelmassa on tavoitteena järjestää viisi tilaretkipäivää. Niiden lisäksi järjestetään asiantuntijatapaamisia ja keskinäisiä keskusteluja, joissa hyödynnetään nopeita ja helppoja etäyhteysmahdollisuuksia. Osallistujien määrän
perusteella päätetään jakautumisesta pienryhmiin, mutta ainakin
Teams-kokoukset pidetään yhteisesti. Yksi ohjelman tavoitteista on
luoda uusia tuttavuuksia ja rakentaa verkostoja, joten on luontevaa,
että kaikki oppivat tuntemaan toisensa.
Tilaretkipäivinä voidaan käydä useammalla tilalla, jotka sijaitsevat maantieteellisesti samalla suunnalla. Kohteet valitaan niin, että
jokainen tilakäynti vastaa monenlaisiin tiedontarpeisiin. Tavoitteena on, että myös vierailukohteiden yrittäjät kuulevat ryhmältä hyviä
kysymyksiä, tuoreita ideoita ja ajattelemisen aihetta. Mentorit osallistuvat tilavierailuille ja toimivat keskustelun tukena.
Ohjelma itsessään on maksuton etu Pihvikarjaliittoon kuuluville, mutta osallistujilta edellytetään voimassa olevaa jäsenyyttä. Jokainen maksaa itse omat matkakustannukset ja mahdolliset muut
kulut, jotka liittyvät asiantuntijavierailuihin, tapaamisiin ja tilakäynteihin. Vaikka mukanaolosta ei peritä maksua, osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Pihvikarjaliitto toivoo osallistujilta aktiivisuutta, jotta ryhmän dynaamisuus säilyy ja vierailut voidaan toteuttaa suunnitellusti.
Mentoroinnin ohjelmasisältöä rakennetaan vuosi kerrallaan,
joten nyt on hyvä ajankohta liittyä mukaan. Kun siltä tuntuu, osallistuja voi panna hyvän kiertämään ja liittyä itse mentoreihin. Näin
tulee samalla varmistaneeksi tien myös tulevien vuosien mielenkiintoisiin vierailukohteisiin ja osaajaverkostoihin.

Päätös eläinaineksesta kannattaa tehdä järjellä, ei tunteella.
Miksi juuri tämä rotu, puhdas vai risteytys?

Lue lisää mentorointiohjelman sisällöstä kotisivuiltamme
www.pihvikarjaliitto.fi/jaesenille

Haluatko ilmoittautua tilakohteeksi mentorointiohjelmaan?
Haemme jatkuvasti lisää sopivia tilavierailukohteita.
Kutsu porukka kylään lähettämällä sähköpostia
osoitteella info@pihvikarjaliitto.fi.

Pohdinnan paikka: pystytäänkö kaikki rehu tuottamaan itse, onko se
säilörehua, kuivaheinää, viljaa, teollisuuden sivutuotteita vai jotain
muuta? Kuinka rehu korjataan? Paljonko kuiviketta tarvitaan?
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MEILTÄ TERÄSRUNGOT TEIDÄNKIN TARPEISIINNE!

TERÄSRAKENTEITA VUODESTA 1982

MYYNTI: Someron Terästyö Oy
Linjankoukuntie 67, 31400 SOMERO
P. 02 7218 880
myynti@someronterastyo.fi
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TEKSTI: SUSANNA HEIKKINEN KUVAT: JULIA ALAKULJU

Kuukauden pihviliha

Tahmeanmakea nyhtönauta
eli karamelisoitu pulled beef
Tutustu myös muihin tuotteisiimme:

www.someronterastyo.fi

Hyvä pihviliha on aina herkullista hitaasti haudutettuna, eikä juuri kaipaa muuta kuin suolaa ja pippuria mausteeksi.
Jos kuitenkin haluat uutta twistiä ylikypsään nyhtönautaan, kokeile karamelisoitua versiota, joka sopii erityisen
hyvin täytteeksi burgereihin. Liha saa mielellään olla rasvaisesta ruhonosasta, kuten etuselästä tai brisketistä.

hyväsukuisia

jalostuseläimiä

kb hereford
& angus

Kalusteet karjasi hyvinvointiin
 Jourdain varastomyynti
 Spinder Profit parrenerottajat
 EasyFix ritiläpalkkimatot
 Vesipedit Duo ja Solo
 EasySwing -karjaharjat
 Sulana pysyvät juomakupit

henrik jensen
0400 124 364
www.inkere.fi

HYVÄÄ JOULUA JA
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA!

Ainekset neljälle

PALJON SUORAAN VARASTOSTA!

Mokintie 66, 82600 Tohmajärvi
p. 050 4640 555 / info@tokki.fi, www.tokki.fi

Hyvää Joulua &
Menestystä vuodelle 2022!
Simmental-jalostusta
vuodesta 1991
Björn von Konow 040 544 7409

www.lahistenkartano.fi

Katso kaikki kaksitoista
herkullista kuukauden pihvilihareseptiä verkkosivuiltamme
www.pihvikarjaliitto.fi/
pihvilihareseptit.

Kartanokuja 100, 37200 Siuro | Puh. 03 340 6890/040 590 5718

• noin 1 kg luutonta naudan etuselkää
tai brisketiä
• suolaa, pippuria
• 1 punasipuli
• 1, 5 tl savupaprikajauhetta
• ½ tl kanelia
• ¼ tl cayennepippuria
• 2 rkl tummaa ruokosokeria
• 1 rkl hunajaa
• 1 rkl vettä
• 3 valkosipulin kynttä
• 1 tölkki (400 g) tomaattimurskaa
• 5 dl lihalientä
• 1 rkl Worchestershire-kastiketta
• 1 rkl tummaa soijakastiketta
• 1 rkl HP-kastiketta
• 1 rkl fariinisokeria

Käytä uuninkestävää paistokasaria tai
pataa. Kuivaa liha huolellisesti, hiero sen
pintaan suolaa ja mustapippuria ja
ruskista joka puolelta. Voit käyttää ruskistamiseen voita tai rypsiöljyä, jos lihasta
ei aluksi irtoa rasvaa.
• Ota liha hetkeksi pois paistoastiasta,
vähennä lämpötilaa ja kuullota siivutettua
sipulia viitisen minuuttia, kunnes se on
pehmennyt.
• Sillä välin yhdistä savupaprikajauhe,
kaneli, cayennepippuri, tumma ruokosokeri, hunaja ja vesitilkka pienessä
kulhossa marinadiksi.
• Levitä puolet marinadiseoksesta lihalle.
• Lisää paistoastiaan kuullotetun sipulin
joukkoon valkosipuli, sekoita, lisää sitten

tomaattimurska ja kaikki loput ainekset
paitsi fariinisokeri.
• Nosta liha sipuli-tomaattiseoksen päälle
ja laita kannella peitetty astia 140-asteiseen
uuniin noin kolmeksi tunniksi.
• Jos liha uhkaa kuivua, lisää tilkka vettä.
• Kolmen tunnin kuluttua pyöräytä astiassa
olevat ainekset ja levitä loput marinadikastikkeesta lihan pinnalle, sirota pintaan
fariinisokeri sekä ripaus suolaa ja pippuria.
• Nosta uunin lämpötila 200 asteeseen ja kypsytä ilman kantta noin 20-30 minuuttia, kunnes liha on tummaa ja karamelisoitunutta.
• Anna jäähtyä hetken liemessään ja revi sitten liha säikeiksi haarukan avulla.
• Tarjoile halutessasi makean chilikastikkeen kera.
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Markkinoiden
monipuolisimmat
rehuanalyysit
myös 2022 Mikkelistä!

SYNTYMÄNUPOT,
LAADUKKAAT

Charolais- sonnit
SIITOKSEEN.

Kiittäen hyvästä yhteistyöstä 2021
Verti-Mix 1251

www.eurofins.fi/agro

Rauhallista Joulua
ja Satoisaa
Uutta Vuotta
2022
www.tilasiemen.fi

Verti-Mix 1500 K Double

Verti-Mix 2401 Double

Strautmannseosrehuvaunut
saatavilla NHK:lta

Kiitos kuluneesta vuodesta.
Rauhallista Joulua,
Onnea ja Menestystä
vuodelle 2022!
Verti-Mix 3101 Double

Huippulaadukkaita Strautmannin seosrehuvaunuja on kaikkiaan
50 eri kokoista mallia, jotka pystytään räätälöimään asiakkaiden
tarpeiden mukaan.
Seosrehuvaunu mahdollistaa ruokintaratkaisut, joiden avulla
eläimet pysyvät fyysisesti hyväkuntoisina ja ovat vähemmän
alttiita sairastumaan.
Kysy myyjiltämme lisätietoja Strautmannin seosrehuvaunumallistosta. Yhteystiedot: www.nhk.fi
INNODUR-sekoitusruuvi on askelruuvi, joka
tehostaa ainesosasten sekoittumista.

Kiitos asiakkaillemme kuluneesta vuodesta ja
karjaonnea vuodelle 2022!

www.hannolancharolais.com
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Pihvikarjaliitto edustaa Suomessa
kasvatetun, eettisesti korkeatasoisen
laatulihan tuottajia. Liiton tavoitteena
on parantaa pihvikarjankasvatuksen
tunnettuutta, edistää pihvilihan arvostusta ja lujittaa jäsentensä keskinäistä
yhteistyötä.
Lehti tavoittaa pihvikarjaa kasvattavat
maatalousyrittäjät, alaan liittyvät päättäjät ja asiantuntijat.
Pihvikarjaliiton jäsenille lehti on jäsenetu. Alan oppilaitokset voivat tilata lehteä tarpeen mukaan.

www.pihvikarjaliitto.fi
PIHVIKARJALIITON TIEDOTUSLEHTI
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LUODAAN YHTEINEN TULEVAISUUS!
KESKUSTELEMME MIELELLÄMME LISÄÄ.
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Jokainen Pihvikarjalehti sisältää kirjoituksia alan tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista.
Lehti palvelee lukijaa käytännön työtä lähellä olevilla reportaaseilla sekä tieto- tai tutkimuspohjaisilla artikkeleilla. Lehdelle voi mielellään tarjota tekstejä ja valokuvia, mutta toimitusneuvostolla on mahdollisuus valita julkaistavat aineistot.

OSOITTEENMUUTOKSET
Jos muutat, muista varmistaa lehden postitus myös jatkossa, ilmoita uusi osoite:
info@pihvikarjaliitto.fi

Tero Hosike, puheenjohtaja
(Huittinen)
Puhelin 040 722 4914
tero.hosike@pihvikarjaliitto.fi
Anssi Hänninen, varapuheenjohtaja
(Rautalampi)
Puhelin 0400 579 432

Yhteistyössä Pihvikarjaliiton kanssa
Tervetuloa mukaan Pihvikarjaliiton kannattajajäseneksi!
Kannattajajäsenille etuna logonäkyvyys Pihvikarjaliiton lehdissä ja
www.pihvikarjaliitto.fi -verkkosivuilla.

Piia-Liina Anttila
(Ylöjärvi)
Puhelin 040 505 9182
Esa Karjalainen
(Vaala)
Puhelin 0400 584 612
Aku Länninki
(Forssa)
Puhelin 040 526 5928

Niina Mayer
(Akaa)
Puhelin 040 865 7232
Mikko Peura
(Jalasjärvi)
Puhelin 044 976 5490

Esko Rissanen
(Pieksämäki)
Puhelin 0400 658 953
VARAJÄSENET:
Janne Räisänen
(Varkaus)
Puhelin 040 715 8567
Anna-Leena Vierimaa
(Kärsämäki)
Puhelin 040 506 5626

Pihvikarjayhdistykset
Pihvikarjayhdistykset ovat olleet mukana perustamassa Pihvikarjankasvattajien
liittoa. Jos olet kiinnostunut jostain tietystä rodusta/roduista, käy tutustumassa
alla oleviin sivustoihin ja ota rohkeasti yhteyttä!

Suomen Angusyhdistys ry
www.angus.fi

Suomen Highland Cattle Club ry
www.highlandcattle.fi

Puheenjohtaja Maiju Pesonen, 050 542 4569

Puheenjohtaja Nina Lappalainen, 040 770 9705

Sihteeri Anna Hokkanen, 040 839 3432

Sihteeri Johanna Ratia, 050 368 1463

Suomen Charolaisyhdistys ry
www.charolais.fi

Suomen Limousinkasvattajat ry
www.limousin.fi

Puheenjohtaja Benny Nybäck, 050 512 1010

Puheenjohtaja Arto Isomäki, 0400 269 318

Sihteeri Sinikka Kervinen, 050 308 9503

Sihteeri Johanna Jantunen, 044 550 3191

Suomen Hereford ry
www.hereford.fi

Suomen Simmentalyhdistys ry
www.simmentalyhdistys.fi

Puheenjohtaja Kai Pastell, 050 591 1548

Puheenjohtaja Johanna Särkijärvi, 0400 267 610

sihteeri@hereford.fi

Sihteeri Kaisa Sirkko, 0400 614 084
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Pihvikarjaliiton tiedotuslehti

PARAS SIITOSSONNI
TILALLESI
Tänä vuonna olemme myyneet yli 100 sonnia
Sonnit on genomitestattu
Sonneille mitattu yksilöllinen rehuhyötysuhde
Sonnien sukurauhaset tutkittu

Nettihuutokauppa
alkaa 28.4.

Sonnimme ovat peräisin jalostustyön
edelläkävijöiden karjoista
Tarjoamme huutokauppasonneille edulliset yhteiskuljetukset.
LUOMUTILAT HUOM!

Siitossonnikasvattamo on tavanomaisessa tuotannossa. Hae ELY-keskuksestasi ajoissa lupa siitossonnin
ostoon. Uutta luomun perusasetusta aloitetaan soveltaa 1.1.2022 lähtien ja sen mukaan siitossonnin hankinta
tavanomaisena on aina luvanvaraista. Seuraa asiaan liittyvää tiedotusta.

SONNIHUUTOKAUPPA 2022

Ensi kevään sonnihuutokauppa järjestetään nettihuutokauppana 28.4.2022 alkaen.
Rekisteröitymisohjeet tarkentuvat myöhemmin. Huutokauppasonnien tiedot
päivitetään sonnikoneeseen keväällä 2022 atriatuottajat.fi/siitossonnikasvattamo.

